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المق ّدمة

مّدقلا
م

رب العالمين ،و�سالم على عباده الذين ا�صطفى؛ مح ّمد و�آله الطاهرين،
الحمد هلل ّ
واللعنة الدائمة على �أعدائهم �أجمعين �إلى قيام يوم الدين.
قال ر�سول اهلل�« :Pإذا التب�ست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم؛ فعليكم
بالقر�آن؛ ف�إ َّنه �شافع م�شفع ،وماحل م�صدّقَ ،من جعله �أمامه قاده �إلى الج ّنة،
يدل ُ على خير �سبيل ،وهو كتاب
ومن جعله خلفه �ساقه �إلى النار ،وهو الدليل ّ
ٌ
تف�صيل ٌ
وبيان وتح�صيل ،وهو الف�صل لي�س بالهزل ،وله ظهر وبطن ،فظاهره
فيه
حكم ،وباطنه علم ،ظاهره �أنيق ،وباطنه عميق ،له تخوم ،وعلى تخومه تخوم ،ال
تح�صى عجائبه وال تبلى غرائبه ،فيه م�صابيح الهدى ومنار الحكمة ،ودليل على
المعرفة لمن عرف ال�صفة ،فل ُيجِ ْل جال ب�صره ،وليبلغ ال�صفة نظره؛ ين ُج من
�ص من ن�شب؛ ف� ّإن التف ّكر حياة قلب الب�صير؛ كما يم�شي الم�ستنير
عطب ،ويتخ ّل ُ
في الظلمات بالنور ،فعليكم بح�سن التخ ّل�ص وق ّلة التر ّب�ص» .
من ال�ضرورة بمكان �أن تر ّكز الأُ ّمة الإ�سالم ّية اليوم على هذا التعريف الذي ق ّدمه
نبي الإ�سالم Pللقر�آن ،وال �س ّيما �أنّ البيئة المعاي�شة للم�سلمين لم تل َّوث �إلى هذا
الح ّد الذي تل ّوثت به اليوم؛ من �سحب �سوداء متراكمة ،وقطع الليل المظلم .ف�صحيح
(((

((( ال�شيخ الكليني ،محمد بن يعقوب :الكافي ،ت�صحيح وتعليق علي �أكبر الغفاري ،ط ،4طهران ،دار الكتب الإ�سالمية؛ مطبعة
حيدري1365 ،هـ�.ش ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب في تم ّثل القر�آن و�شفاعته لأهله ،ح� ،2ص.599
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�أ ّننا نجد القر�آن ومنذ الخطوات الأولى التي تلت تح ّول الخالفة الإ�سالمية �إلى
ال�سلطنة الطاغوتية؛ قد تح ّول في الواقع �إلى زائدة كمالية ،وخرج ب�شكل ر�سمي ،و�إن
لم يكن ذلك ب�شكل ا�سمي عن المجال الحياتي للم�سلمين؛ �إ ّال �أنّ ما حدث في جاهلية
القرن الع�شرين من خالل عمل الأجهزة ال�سيا�سية والإعالمية المع ّقدةُ ،يع ُّد �أخطر
من ذلك بمراتب ،و�أكثر بعث ًا على القلق بال ريب.
ولكي ُيعزَ ل الإ�سالم عن الحياة ،ف�إنّ �أكبر و�سيلة و�أكثرها �أثر ًا؛ هي� :إخراج القر�آن
عن المجال الذهني والقلبي والعملي للأُمة الإ�سالم ّية .وهذا بالت�أكيد ما عمل عليه
المت�س ّلطون الأجانب ،والعمالء الداخل ّيون لهم؛ �سالكين هذه ال�سبيل عبر اال�ستعانة
ب�شتّى الأنماط والو�سائل.
�إنّ القر�آن هو الكتاب المق ّد�س ،والنور ،والهدى ،والفرقان بين الحقّ والباطل،
ب�شكل عملي؛ �إ ّال
والحياة ،والميزان وال�شفاءِ ،
تتم له هذه الخ�صال ٍ
والذ ْكر ،الذي ال ّ
�إذا ّتم قبل ك ّل �شيء ا�ستيعابه؛ فهم ًا ،وتطبيقه؛ عم ًال.
لقد كان القر�آن في ع�صر الحكم الإ�سالمي في ال�صدر الأ ّول ،هو القول الف�صل
والكلمة الأخيرة ،وحتى كالم الر�سولP؛ ف�إ ّنه يجب �أن ُيع َر�ض عليه .وكان َح َم َلة
القر�آن ،يتمتّعون بمكانة مرموقة في المجتمع ،بعد �أن كان الر�سول Pقد �أعطى الأ ّمة
التعليم القائل�« :أ�شراف �أُ ّمتيَ :ح َملَة القر�آن ،و�أ�صحاب الليل» ؛ فكان ا�ستيعاب
القر�آن؛ علم ًا وعم ًال ،ي�ش ّكل قيمة واقعية .وللعثور على ح ّل ٍ لك ّل م�شكلة حياتية يجب
الرجوع �إلى القر�آن ،ولقد كان القر�آن مالك قبول � ّأي حديث� ،أو �أ�سلوب� ،أو م ّدعى،
ومعياره .وكان عليهم �أن يعرفوا الحقّ والباطل من وجهة نظر القر�آن؛ ّ
لي�شخ�صوا
نماذجهما وم�صاديقهما في ميدان الحياة.
ومنذ فقدت القوى الحاكمة على المجتمعات الم�سلمة القيم الإ�سالمية ،واغتربت
(((

12

((( ابن بابويه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�صدوق) :معاني الأخبار ،ت�صحيح وتعليق علي �أكبر الغفاري ،الط ،قم المقدّ�سة،
م�ؤ�سّ �س���ة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماع���ة المدرّ�سين بقم المقدّ�سة1379 ،هـ.ق1338 /هـ����.ش ،باب معنى �أ�شراف الأمّة،
ح� ،1ص.178

مّدقلا
م

عنها ،و َر�أَت في القر�آن؛ وهو الناطق بالحقّ وفرقان الحقّ والباطل َع َق َبة في �سبيلها،
بد�أ ال�سعي الحثيث لإبعاد كالم اهلل عن ميدان الحياة ،و ُو ِج َد عقيب ذلك الف�صل بين
الدين والحياة االجتماعية ،والتفريق بين الدنيا واالخرة ،والتقابل بين المتد ّينين
الواقعيين و�أهل الدنيا المقتدرين ،و�أُب ِع َد الإ�سالم عن مركز �إدارة مجاالت الحياة
االجتماعية للمجتمعات الم�سلمة ،ليقت�صر على الم�ساجد والمعابد والبيوت وزوايا
القلوب ،وهكذا ُو ِج َد الف�صل بين الدين والحياة؛ بك ّل ما عاد به من خ�سارة وعلى
المدى الطويل.
يتم الهجوم الوا�سع للمت�س ّلطين الغربيين
ومن الطبيعي �أنّ القر�آن قبل �أن ّ
وال�صهاينة ،و�إن لم يكن موجود ًا في المجال الحياتي بالمعنى الحقيقي؛ �إ ّال �أ ّنه
كان يحت ّل مكانة في �أذهان الم�سلمين وقلوبهم ،على تفاوت بينهم في ذلك ،غير �أنّ
الهجوم الغربي وال�صهيوني في القرن التا�سع ع�شر لم ي�ستطع �أن يتح ّمل حتى هذا
القدر �أي�ض ًا� .إ ّنهم ال ي�ستطيعون �أن يتح ّملوا وجود القر�آن الذي ي�صدر بك ّل و�ضوح
�أمر} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{  ،وي�صدح
بقول}:ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ{  ،القر�آن الذي يريد للم�ؤمنين
�أن يكونوا �إخوة في ما بينهم� ،أ�شداء غ�ضاب ًا على �أعدائهم ،مثل هذا القر�آن ال
يمكن �أن يتح ّمله المت�س ّلطون ال�ساعون لل�سيطرة على �أز ّمة �أُمور الم�سلمين ،ونهب
ك ّل �شيء لديهم.
�إنّ ه�ؤالء المت�س ّلطين �أدركوا بك ّل و�ضوح �أنّ القر�آن ،رغم هذا الح�ضور غير الكامل
في حياة الأ ّمة ،لن ي�سمح لت�سلُّطهم ونفوذهم �أن ي�سلكا �سبيلهما المن�شودين ،لذا فقد
خطة حذف القر�آن ب�شكل كامل ،وطبيعي �أن ال تمتلك ولن تمتلك هذه ّ
و�ضعوا ّ
الخطة
تطبيق ًا عملي ًا؛ ذلك �أنّ اهلل تعالى قد وعد الأُ ّمة الإ�سالمية بحفظ القر�آن دائم ًا ،على
(((

(((

((( �سورة الأنفال ،الآية.60 ::
((( �سورة الن�ساء ،الآية.141 :
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�أ ّننا ال ن�ستطيع �أن ّ
نغ�ض النظر عن نتائج ذلك ال�سعي الوا�سع الأبعاد الذي ّتم ِمن
ِق َب ِلهم في هذا ال�صدد.
�ألقوا اليوم نظرة على ميدان حياة الم�سلمين ،ف�أين تجدون القر�آن؟ هل تجدونه في
�أجهزة الحكومات؟ �أم في النظم االقت�صادية؟ �أم في تنظيم العالقات والمنا�سبات
بين النا�س بع�ضهم مع بع�ضهم الآخر؟ �أم في المدار�س والجامعات؟ �أم في ال�سيا�سة
الخارجية والعالقات بين الدول؟ �أم في تق�سيم الثروات الوطنية بين فئات ال�شعب؟
�أم في �أخالقية الم�س�ؤولين في المجتمعات الإ�سالمية ،وك ّل فئات ال�شعوب التي تت�أ ّثر
بهم قلي ًال �أو كثير ًا؟ �أم في ال�سلوك الفردي للح ّكام الم�سلمين؟ �أم في العالقات بين
الرجل والمر�أة؟ �أم في الأر�صدة الم�صرفية؟ �أم في �أنماط المعا�شرة؟ �أم في � ّأي مكان
ولن�ستثن ِمن ك ّل هذه الميادين الحياتية:
من الحركة العا ّمة واالجتماعية للنا�س؟
ِ
الم�ساجد ،والم�آذن ،و�أحيان ًا بعد البرامج التي ال ُت ِع َُد �شيئ ًا من الإذاعات ريا ًء وخداع ًا
لعا ّمة النا�س .ولكن ،هل جاء القر�آن لهذا فقط؟ لقد كان ال�سيد جمال الدين قبل
مئة �سنة َيبكي و ُيبكي لهذا الأمر ،حيث عاد القر�آن يقت�صر على الإهداء ،والتزيين،
والتالوة في المقابر ،والو�ضع على الرفوف ...ولكن ،ماذا حدث في المئة �سنة هذه؟
ترى �أال يبعث و�ضع القر�آن لدى الأُ ّمة الإ�سالمية على القلق؟
�إنّ الحديث ك ّله يتر ّكز على �أنّ القر�آن كتاب حياة الإن�سان� ،إن�سان الالنهاية،
الإن�سان المتكامل ،الإن�سان ذي الأبعاد ،الإن�سان الذي ال ح ّد لتكامله� ...إنّ هذا
الهادي والمعلم للإن�سان قادر على �أن يرعاه في ك ّل الع�صور ،و�أنّ نظام الحياة الالئق
بالإن�سان� ،إ ّنما يتع ّلمه الإن�سان من القر�آن ال غير ،و�أنّ الأ�ساليب التي يجب �أن يتّبعها
ليرفع عن كاهله �أنواع الظلم ،والتفرقة والف�ساد ،والجهل ،والطغيان ،واالنحراف،
والدناءة ،والخيانة التي ابتلي بها خالل تاريخه الطويل فكانت َع َق َبة في �سبيل
ر�شده وتعاليه؛ ك ّل هذه الأ�ساليب �إ ّنما يمكن �أن تكون عملية في ظ ّل الهداية القر�آنية
ّ
والمخطط الذي طرحه الكتاب ال�سماوي للحياة الإن�سانية.

مّدقلا
م

�إنّ العودة �إلى القر�آن ،هي عودة �إلى الحياة التي تليق بالإن�سان ،وهي المه ّمة
ال ُمل َقاة على عاتق الم�ؤمنين بالقر�آن ،وفي طليعتهم العارفون به ،والعلماء ،والمب ّلغون
الدين ُّيون .و�إنّ العودة �إلى القر�آن� ،شعار لو ُيط َرح ب�شكل حقيقي وج ّدي؛ ال�ستطاع �أن
يقدِّ م الفارق بين الحقّ والباطل .ومن هنا ،يجب �أن ال تتح ّمل ال�شعوب الإ�سالمية
وجود تلك القوى التي ال تريد �أن تقبل م�س�ألة العودة �إلى القر�آن.
�إخواني الم�سلمين! �أخواتي الم�سلمات! �إ ّننا بعد �أن ابتُلينا كذلك بالبعد عن القر�آن،
و�أُ ِ�صبنا ب�آثار الت�آمر �ض ّد القر�آن من ِق َبل الأعداء العالميين ،قد ذقنا طعم العودة �إلى
القر�آن .و�إنّ انت�صار الثورة الإ�سالم ّية العظيمة في �إيران ،و�إقامة نظام الجمهورية
الإ�سالم ّية؛ ليع ّدان من الآثار المباركة الكبرى لهذه العودة.
�إنّ هذا ال�شعب لي�شاهد اليوم في �أُفق حياته ،وفي عالقاته االجتماعية ،وفي �شكل
حكومته ومحتواها ،وفي مناقب ّية قادته ،وفي �سيا�سته الخارجية ،وفي نظام التعليم
هب علينا
والتربية لديه ،ي�شاهد في ك ّل ذلك لمعات من التعليم القر�آني� ...إنّ الذي َّ
لح ّد الآن؛ �إ ّنما هو ن�سيم في ج ّنة القر�آن� ...إ ّال �أنّ الطريق �أمام ال�سعي والحركة ما
زال مفتوح ًا للو�صول �إلى بحبوحة هذه الج َّنة الواقعية .
ومن هذا المنطلق �سعى مركز نون للت�أليف والترجمة �إلى ا�ستنفار الجهود
والطاقات لإ�صدار �سل�سلة درا�سات ُتعنى بدرا�سة القر�آن الكريم وعلومه ،وا�ستك�شاف
معارفه ومقا�صده ،و�إي�صالها �إلى �أذهان طالب العلوم الدينية والمث ّقفين ب�أ�سلوب
تعليمي هادف؛ فكان هذا الكتاب«درو�س في علوم القر�آن الكريم» �أحد الجهود
المبذولة على هذا الطريق.
(((

((( من كالم للإمام الخامنئي} ،من كتاب الفكر الأ�صيل ،الق�سم الأوّل«�ضرورة العودة �إلى القر�آن».
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ويتوخى هذا الكتاب تحقيق الأهداف التالية:
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 .1تعزيز االرتباط الروحي والوجداني والفكري بالقر�آن الكريم.
 .2معرفة علوم القر�آن الكريم ودورها في فهم القر�آن.
 .3توظيف هذه المعرفة في الك�شف عن معارف القر�آن الكريم ومقا�صده.
 .4ت�سهيل عملية تناول مباحث علوم القر�آن الكريم؛ ب�أ�سلوب تعليمي هادف.
ولتحقيق هذه الأهداف ،جرى اعتماد تق�سيم ك ّل در�س �إلى �سبعة �أق�سام ،هي:
 �-أو ًال :مو�ضوعات الدر�س :وهي تت�ض ّمن ما �سيتناوله الدر�س بالبحث والدرا�سة. -ثاني� �اً� :أه���داف الدر�س :وهي م�ستق���اة من الأهداف العامّة للكت���اب ومرتبطة بهاارتباط ًا توظيفي ًاّ ،
وتتوخى تحقيق كفايات الدر�س.
 -ثالثاً :محتوى الدر�س :ويجري فيه درا�سة العناوين المطروحة في �أوّل الدر�س ،معمراعاة تحقيق الأهداف المطلوبة منه.
 -رابعاً :الأفكار الرئي�سة :وتت�ض ّمن خال�صة الأفكار المطروحة في الدر�س.ب�صح �أو خط�أ/
 -خام�س� �اً :ف ّكر و َ�أ ِج ْب :وتحوي نمطين من الأ�سئلة االختبارية(�أَ ِج ْب ّ�أَ ِج ْب باخت�صار).
 �-ساد�س� �اً :مطالع���ة :وتت�ض ّم���ن فقرة �أو ع���دّة فق���رات متمِّمة للبح���ث المطروح فيالدر�س؛ تكمي ًال لال�ستفادة.
 �-سابع� �اً :م�صادر الدر�س ومراجعه :وتت�ض ّم���ن الم�صادر والمراجع الم�ستخدمة فيالدر�س.
وقد حر�ص الكتاب  -قدر الإمكان -على مراعاة مجموعة من ال�سيا�سات العلمية
والمنهجية والف ّن ّية ،هي:
 -اال�ستف���ادة من فكر علماء الإمام ّي���ة ،من المتقدّمين والمت� ّأخري���ن وت�سييله داخلالدرو�س.

 -الحر�ص على درا�سة �أبرز الأقوال و�أ�شهرها في مباحث علوم القر�آن. -تج ّنب الدخول في مناق�شات يمكن �أن تثير الح�سا�س ّية المذهب ّية. -محاولة �إ�سناد الأقوال والروايات المنقولة في الكتاب �إلى م�صادرها الأ�سا�س علىالأعمّ الأغلب.
 -تق�سي���م الكتاب �إلى اثنين وع�شرين در�س ًا(در�س���ان في مباحث تمهيدية /ع�شروندر�س ًا في مباحث علوم القر�آن).
 -مراع���اة التق���ارب  -ق���در الإمكان -في ع���دد �صفحات ك ّل در�س ،عل���ى �أن ال يزيدحجم ك ّل در�س عن ع�شرة �صفحات.
(((

مّدقلا
م

وحت���ى نكون مو�ضع عناية ر�س���ول اهلل« :Pخياركم من تع ّلم الق ��ر�آن وع ّلمه» ،
ن�ض���ع بين �أيديكم هذا الجهد المتوا�ضع ،ع�سى �أن يتق ّبله اهلل -تعالى ،-ويكون خطوة
في طريق العودة �إلى القر�آن.
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(((

ال�شيخ الطو�سي ،محمد بن الح�سن :الأمالي ،تحقيق ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية في م�ؤ�سّ �سة البعثة ،ط ،1قم المقدّ�سة ،دار
الثقافة1414 ،هـ.ق ،ح739؛ � ،740ص.357

الدرس األ ّول

مباحث تمهيدية في علوم القرآن ()1

موضوعات الـدرس
 .1معنى القرآن.

 .3حقيقة القرآن.

 .2أسماء القرآن.

 .4أوصاف القرآن.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري بالقرآن الكريم.
- -2معرفة معنى القرآن في اللغة واالصطالح.
- -3معرفة أسماء القرآن الكريم وحقيقته وأوصافه.

 - 1معنى القر�آن:
�أ .المعنى اللغوي :تع���دّدت �آراء اللغويين والباحثين في علوم القر�آن في تحديد معنى
القر�آن و�أ�صله اال�شتقاقي اللغوي �إلى �أقوال كثيرة � ،أبرزها التالي:

نآرقلا مولع يف ةيديهمت ثحابممم

محتوى الدرس:

(((

الأول :ا�س���م علم جامد غير ّ
خا�ص بكالم اهلل تعالى النازل على
م�شتق من �شيء ،وهو ّ
ر�سول���ه الأكرم Pبالوحي �ضمن �آي���ات و�سور يجمعها وي�ؤ ّلفها ه���ذا اال�سم ،مثل:
الخا�ص
الخا����ص بالكالم الموحى به �إلى ر�سوله مو�س���ى ،Qوالإنجيل
التوراة
ّ
ّ
بالكالم الموحى به �إلى ر�سوله عي�سى.Q
الثان���ي :ا�سم غير مهموز ّ
م�شتق م���ن َق َر َن .يقال :قرنتُ ال�ش���يء بال�شيء؛ �إذا �ضممت
ال�سوَر والآيات والحروف بع�ضها
و�س ّمي به القر�آن؛ لأ ّنه ي�ضم ُ
�أحدهم���ا �إلى الآخرُ ،
�إلى البع�ض الآخر.
((( لمزي���د م���ن التف�صيل :انظ���ر :الزرك�شي ،بدر الدين :البرهان في عل���وم القر�آن ،تحقيق محمد �أب���و الف�ضل �إبراهيم ،ط،1
الم ،دار �إحي���اء الكت���ب العربية؛ عي�سى البابي الحلبي و�شركا�ؤه1376 ،ه���ـ.ق1957 /م ،ج� ،1ص276-273؛ ال�سيوطي ،جالل
الدي���ن :الإتق���ان في علوم الق���ر�آن ،تحقيق �سعيد المن���دوب ،ط ،1بي���روت ،دار الفكر1416 ،ه���ـ.ق1996 /م ،ج� ،1ص144؛
الزرقان���ي ،عبد العظي���م :مناهل العرفان في علوم الق���ر�آن ،تحقيق فوّاز �أحمد زمَ رلي ،ط ،1بي���روت ،دار الكتاب العربي،
1415هـ.ق1995/م ،ج� ،1ص.17-15
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الثال���ث :ا�سم غير مهموز م�شت ّ
���ق من القرائن ،جمع قرين���ة؛ ل ّأن �آيات القر�آن ي�صدّق
بع�ضها بع�ضها الآخر؛ فهي بمثابة قرائن في فهمها وتف�سيرها.
الراب���ع :ا�س���م غير مهموز ّ
م�شتق من ال ِق���رن؛ بمعنى القرين؛ لأ ّن���ه لفظ ف�صيح قرين
بالمعنى البديع.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

ّ
وم�شتق من ال ُق ْرء؛ بمعنى الجمع؛ لأ ّنه يجمع في طياته ثمرات
الخام�س :ا�سم مهم���وز
الكتب ال�سماوية ال�سابقة.
ال�ساد����س :ا�سم مهموز م�صدر لق���ر�أتُ ؛ بمعنى التالوة؛ كالرجح���ان والغفران�ُ ،س ّمي
ب���ه الكتاب المقروء من باب ت�سمي���ة المفعول بالم�صدر؛ �أي المق���روء �أو ما يُقر�أ.
وا�ستخ���دم الق���ر�آن بمعنى الق���راءة ،كالكتاب ال���ذي يُطلق على المكت���وب؛ بمعنى
الكتابة.
ّ
وم�شتق من الق���رى؛ بمعنى ال�ضياف���ة؛ ل ّأن الق���ر�آن م�أدبة اهلل
ال�ساب���ع :ا�س���م مهم���وز
للم�ؤمنين.
و�أقوى هذه الأقوال القول ال�ساد�س؛ لأ ّنه الأوفق بقواعد اال�شتقاق وموارد اللغة،
ف�ض ًال عن كون الأقوال الأخرى ال تخلو من تك ّلف في توجيهها �أو لي�س لها وجه وجيه .
وال ِق َرا َء ُة في اللغة هي�« :ض ّم الحروف والكلمات بع�ضها �إلى بع�ضها الآخر في
الترتيل ...ال ُيقال :قر�أت القوم� :إذا جمعتهمّ ،
ويدل على ذلك �أ ّنه ال ُيقال للحرف
الواحد �إذا ُت ُف ِّوه به قراءة ،وا ْل ُق ْر� ُآن في الأ�صل م�صدر ،نحو :كفران ورجحان .قال
تعالى}:ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ{» .
ب�ضم بع�ض �أجزائه �إلى
والمعنى ال تعجل به �إذ علينا �أن نجمع ما نوحيه �إليك؛ ّ
(((
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((( ((

((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان ،ج ،1م�.س� ،ص.17-15
((( الأ�صفهان���ي ،الراغ���ب :مفردات �ألفاظ القر�آن ،تحقي���ق �صفوان داوودي ،قم المقدّ�سة ،ن�شر طليع���ة النور؛ مطبعة �سليمان
زاده1427 ،هـ.ق ،ط ،2مادّة «قر�أ»� ،ص.668
((( �سورة القيامة ،الآيتان.18-17 :

(((

ب .المعنى اال�صطالح���يُ :ذ ِك َرت فيه تحديدات مختلفة ،وردت عليها �إ�شكاالت عدّة،
ولع��� ّل �أق ّلها مح ًّال للإ�شكاالت ما ا�شته���ر على ل�سان الأ�صوليين والفقهاء واللغويين
ويوافقهم عليه المتك ّلمون« :اللفظ المنزل على النبي ،Pالمنقول عنه بالتواتر،
المتعبّد بتالوته» ،فاللفظ جن�س في التعريف ي�شمل المفرد والمر ّكب ،وال ّ
�شك � ّأن
والخا�ص،
اال�ست���دالل على الأحكام يكون بالمر ّكبات كما يكون بالمفردات ،كالعا ّم
ّ
والمطلق والمق ّيد ،وخرج بـ «المنزل على النبي» :ما لم ينزل �أ�ص ًال ،مثل :كالمنا،
ومث���ل :الحديث النبوي ،وما ن���زل على غير النبيP؛ كالتوراة والإنجيل ،وخرج بـ
«المنق ��ول توات ��راً» جميع ما �سوى القر�آن ،مثل :الق���راءات؛ �سواء �أكانت م�شهورة
�أم �أحادية ،وخرجت الأحاديث القد�سية �إذا تواترت؛ بقيد «المتعبّد بتالوته» .

نآرقلا مولع يف ةيديهمت ثحابممم

بع�ض ،وقراءته عليك ،فال يفوتنا �شيء منه حتى يحتاج �إلى �أن ت�سبقنا �إلى قراءة ما
وحه بعد .وقيل :المعنى �إنّ علينا �أن نجمعه في �صدرك؛ بحيث ال يذهب عليك
لم ُن ِ
�شيء من معانيه ،و�أن نث ّبت قراءته في ل�سانك؛ بحيث تقر�أه متى �شئت .وهذا ال يخلو
من بعد .وقوله }:ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ {؛ �أي :ف�إذا �أتممنا قراءته عليك وحي ًا؛ فاتّبع
.
قراءتنا له ،واقر�أ بعد تمامها
�أ�ضف �إلى ذلك �أنّ �إرادة معنى الجمع من مفردة «القر�آن» على �ضوء قوله
تو�سل التكرار من دون
تعالى}:ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ{ ،ي�ؤ ّدي �إلى ّ
طائل ،وهذا لغو يتنافى مع ف�صاحة القر�آن الكريم؛ فال محي�ص عن �إرادة خ�صو�ص
القراءة والتالوة.

(((

� .2أ�سماء القر�آن:
اختلف الباحثون في علوم القر�آن في عدد �أ�سماء القر�آن ،وتفاوتت تحديداتهم
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،الط ،قم المقدّ�سة ،م�ؤ�سّ �سة الن�شر الإ�سالمي التابعة
لجماعة المدرّ�سين ،الت ،ج� ،20ص.110-109
((( لمزيد من التف�صيل في التحديدات اال�صطالحية ،انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان ،م�.س ،ج� ،1ص.22-17
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في هذا ال�صدد ،حيث ح�صر بع�ضهم �أ�سماء القر�آن في ا�سم «القر�آن» فقط ،وع ّد
الأ�سماء الأخرى المتداولة مج ّرد �صفات للقر�آن ولي�ست �أ�سماء له  ،وذهب �آخرون
�إلى �أنّ للقر�آن  55ا�سم ًا  ،و�آخرون �إلى �أنّ له  95ا�سم ًا ...
ولع ّل ال�سبب في هذا االختالف راجع �إلى وجود خلل في التمييز بين �أ�سماء القر�آن
و�صفاته� ،أو �إلى تباين الأذواق والمعايير المعتمدة في تحديد الأ�سماء وال�صفات .
وا�سم ال�شيء ،هو تعريفه وت�شخي�صه في الخارج �ضمن �أبعاد وحدود تحكي ماه ّية
الم�س ّمى و ُيع َرف بها .و�أ ّما ال�صفة فهي تحكي خا�ص ّية مع ّينة من الم�س ّمى وعليه،
ّ
والم�شخ�صات التي تحكي عن القر�آن في
ف�أ�سماء القر�آن هي خ�صو�ص المع ّرفات
الخارج من �أ ّنه كالم اهلل تعالى المنزل على نب ّيه  Pبالإعجاز .و�أ ّما �صفات القر�آن
فهي تحكي عن خا�ص ّية مع ّينة ي�شتمل عليها القر�آن من قبيل :الهداية ،التب�شير،
الإنذار. ...
(((

(((

(((

(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

والم�شهور من الأ�سماء ،هو التالي :
(((

�أ .الق ��ر�آن :وردت مفردة «قر�آن»  68م ّرة في الق���ر�آن الكريم(قر�آن 58 :م ّرة /قر�آن ًا:
 10م��� ّرات)  .و�أُريد بها :تارة مجموعة م���ن الآيات؛ كما في قوله تعالى}:ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ، {...وقول���ه تعال���ى}:ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠ {  .وت���ارة �أخ���رى مجم���وع الكت���اب(�أي ما بين
(((

(((

(((

((( انظر :الع�سكري ،مرت�ضى :معالم المدر�ستين ،الط ،بيروت ،م�ؤ�سّ �سة النعمان1410 ،هـ.ق1990 /م ،ج� ،2ص.15-13
 ((( 24انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص273؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.141
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.273
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.17
((( انظر :م .ن� ،ص.17-15
((( روحاني ،محمود :المعجم الإح�صائي لألفاظ القر�آن الكريم ،ط ،1م�شهد المقدّ�سة ،م�ؤ�سّ �سة الآ�ستانة الر�ضوية المقدّ�سة،
1372هـ.ق1987 /م ،ج� ،3ص.1154
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.82 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.204 :

الد ّفتين) ،كما في قوله تعالى }:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

.

(((

وقد تقدّم معنى القر�آن لغة وا�صطالح ًا.
ب .الفرق ��ان :وردت مف���ردة «فرق���ان»  6م ّرات ف���ي القر�آن الكري���م  .والفرقان من
الف���رق والتفرق���ة ،ويُراد بها ما يفرق بين ّ
الحق والباط���ل  .وروي �أ ّنه ُ�س ِئ َل الإمام
ال�ص���ادق Qعن الق���ر�آن والفرقان �أهما �شيئ���ان �أم �شيء واحد؟ فقال:Q
«القر�آن جملة الكتاب ،والفرقان الحكم الواجب العمل به» .
الذ ْك ��ر :وردت مف���ردة ِ«ذ ْك���ر»  52م��� ّرة في الق���ر�آن الكريم  ،و�أري���د بها القر�آن
جِ .
في بع����ض الموا�ضع فقط؛ كما في قوله تعال���ى}:ﮓﮔﮕﮖﮗ {  ،وقوله
تعالى...}:ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ{  ،وقوله
بالذ ْكر :ال�شرف .
تعالى}:ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ{  .ويُراد ِ
د .الكتاب :وردت مفردة «كتاب»  230م ّرة في القر�آن الكريم ؛ كما في قوله تعالى}:
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ{  ،وقول���ه تعال���ى}:ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪ . {...والكت���اب هو :جمل���ة ما هو موجود بين الد ّفتي���ن .وقد ا�ستعمل في
الق���ر�آن الكريم و�أُريد ب���ه :تارة ما �أُ ِنز َل على الأنبي���اء والر�سل Rمن كالم اهلل
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((1
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(((

(((1

(((1

((( �سورة الإ�سراء ،الآية ،الآية.106 :
((( انظر :روحاني ،المعجم الإح�صائي لألفاظ القر�آن الكريم ،م�.س ،ج� ،3ص.1082
((( انظ���ر :اب���ن فار����س� ،أحم���د :معج���م مقايي�س اللغ���ة ،تحقيق عب���د ال�س�ل�ام ه���ارون ،الط ،الم ،مكتب الإع�ل�ام الإ�سالمي،
1404هـ.ق ،ج ،4مادّة«فرق»� ،ص.495-493
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،11ص.630
((( انظر :روحاني ،المعجم الإح�صائي لألفاظ القر�آن الكريم ،م�.س ،ج� ،2ص.746
25
((( �سورة الأنبياء ،الآية.50 :
((( �سورة النحل ،الآية ،الآية.44 :
((( �سورة الزخرف ،الآية ،الآية.44 :
((( انظر :الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«ذكر»� ،ص.328
( ((1انظر :روحاني ،المعجم الإح�صائي لألفاظ القر�آن الكريم ،م�.س ،ج� ،3ص.1211
(� ((1سورة البقرة ،الآية.2 :
(� ((1سورة فاطر ،الآية.32 :

تعال���ى المُوحَ ى �إليه���م ،كما في قول���ه تعال���ى}:ﭑﭒﭓﭔﭕ ، {.وقوله
تعالى}:ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ{  ،وقوله تعالى-على ل�سان
نبيّ���ه عي�س���ى}:-Qﮉﮊﮋﮌﮍﮎ . { ...وت���ارة ا�ستعم���ل الكتاب
بمعن���ى خ�صو�ص المكتوب على نح���و المرا�سالت والمخاطبات؛ كما في قوله تعالى
في معر�ض حكايته لق�ص���ة النبي �سليمان Qوملكة �سب�أ} :ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ{ .
وت���ارة ا�ستعم���ل بمعنى �صحيفة �أعم���ال الإن�سان؛ كما في قول���ه تعالى ...}:ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ، { ...وقول���ه تعال���ى}:ﮞﮟ
(((

(((

(((
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(((

(((

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ

ﯔ{ ...
ه� �ـ .التنزي ��ل  :وردت مف���ردة «تنزي���ل»  11م ّرة في الق���ر�آن الكري���م ؛ كما في قوله
تعالى}:ﮓﮔﮕﮖ{  ،وقوله تعالى}:ﭓﭔﭕﭖ{  ،وقوله
تعال���ى}:ﭹﭺﭻ{  .ويُراد من التنزيل :الق���ر�آن النازل مف ّرق ًا م ّرة بعد
�أخرى .
و .الم�صح ��ف :لم يرد ِذ ْكر ه���ذه المفردة في القر�آن الكريم ،ولكن ا�شتهر تداولها بين
الم�سلمي���ن بعد رحيل الر�سول الأكرمP؛ بو�صفها ً
ا�سما من �أ�سماء القر�آن الكريم.
(((

(((

(((

(((

(((1

(((1

(((1

((( �سورة مريم ،الآية.12 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.2 :
((( �سورة مريم ،الآية.30 :
((( �سورة النمل ،الآيتان.29-28 :
� ((( 26سورة الكهف ،الآية.49 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآيتان.14-13 :
((( عدّه عبد العظيم الزرقاني من �أ�سماء القر�آن الكريم .انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان ،م�.س ،ج� ،1ص.15
((( انظر :روحاني ،المعجم الإح�صائي لألفاظ القر�آن الكريم ،م�.س ،ج� ،2ص.584
((( �سورة ال�شعراء ،الآية.192 :
ف�صلت ،الآية.2 :
(� ((1سورة ّ
(� ((1سورة ي�س ،الآية.5 :
( ((1انظر :الراغب ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«نزل»� ،ص.799

ولع ّل ا�شتهار تداولها يعود �إلى �شدّة ان�شغال الم�سلمين واهتمامهم بعد رحيل الر�سول
و«ال�ص ِحي َف ُة :المب�سوط من
الأك���رم Pبكتابة القر�آن وتدوينه وجمعه بين د ّفتي���نَّ .
و�صحُ ٌف.
وال�ص ِحي َف ُة :التي يكتب فيها ،وجمعها�َ :صحَ ا ِئ ُف ُ
ال�شيء؛ ك�صحيفة الوجهَّ ،
ق���ال تعال���ى}:ﭠﭡﭢ{ }،ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ{  ،قي���ل:
ً
�صحفا فيها كتب من �أج���ل ت�ض ّمنه لزيادة ما في كتب اهلل
�أري���د به���ا القر�آن ،وجعله
ل�صحُ ِف المكتوبة ،وجمعه :مَ َ�ص ِاح ُف» .
المتقدّمة .وا ْلم ُْ�صحَ ُف :ما جعل جامعا ِل ُّ
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ الأ�سماء الثالثة :الكتاب ،الذكر ،الفرقان ،هي �أ�سماء
م�شتركة بين القر�آن والكتب ال�سماوية الأخرى .و�أ ّما ا�سم «القر�آن» فهو اال�سم الوحيد
اخت�ص به كتاب ر�سالة الإ�سالم عن كتب باقي الر�ساالت ال�سماوية .و ُيع ّد من
الذي
ّ
�أ�شهر �أ�سماء القر�آن :القر�آنّ ،ثم الفرقانّ ،ثم ي�أتي بعدهما في ال�شهرة ترتيب ًا:
الكتاب ،والذكر ،والتنزيل .
(((

(((

(((

 .3حقيقة القر�آن:
�إنّ حقيقة القر�آن �أ�سمى من �أن تدركها العقول ،و�أو�سع من �أن تحيطها قوالب
معان مجعولة و ُمد َر َكة من ِق َبل الب�شر ،في حين
الألفاظ؛ لأنّ الألفاظ مو�ضوعة ب�إزاء ٍ
�أنّ حقيقة القر�آن حقيقة �إلهية تنطوي على �أعمق المعارف المعنوية .وقد ق�ضى اهلل
تعالى �أن ُيل ِب َ�س هذه الحقيقة لبا�س الألفاظ؛ ليت�س ّنى للنا�س فهم القر�آن.
وذك���ر العالم���ة الطباطبائي{ في �ص���دد تف�سيره لقوله تعال���ى} :ﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ { �أنّ :ال�ضمي���ر
[مرجع���ه] للكتاب ،و}ﮇﮈ{؛ �أي مقر�ؤ ًا باللغة العربية ،و}ﮉﮊ{؛
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(((

(((

((( �سورة الأعلى ،الآية:
((( �سورة البينة ،الآيتان.3-2 :
((( الراغب ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«�صحف»� ،ص.476
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.17
((( �سورة الزخرف ،الآيتان.4-3:
.19
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وج ْعل رجاء تع ّقل���ه غاي ًة للجعل المذكور ي�شهد ب�أنّ له مرحلة من
غاي���ة الجعل وغر�ضهَ .
الكينونة والوجود ال ينالها عقول النا�س ،ومن �ش�أن العقل �أن ينال ك ّل �أمر فكري و�إن بلغ
م���ن اللطافة والد ّقة ما بلغ .فمف���اد الآية� :أنّ الكتاب بح�سب موطن���ه الذي له في نف�سه
�أم���ر وراء الفكر� ،أجنبي عن العق���ول الب�شرية ،و�إ ّنما جعله اهلل قر�آن ًا عربي ًا و�ألب�سه هذا
اللبا�س؛ رجاء �أن ي�ست�أن�س به عقول النا�س فيعقلوه ...وقوله تعالى} :ﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑ ﮒ{ ت�أكيد وتبيين لما ّ
تدل عليه الآية ال�سابقة من �أنّ الكتاب في موطنه
الأ�صلي وراء تع ّقل العقول .وال�ضمير للكتاب ،والمراد ب�أ ّم الكتاب :اللوح المحفوظ؛ كما
قال تعالى}:ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ{  ،وت�سميته ب�أ ّم الكتاب لكونه �أ�صل الكتب
َن�سخ منه غيره ،والتقيي���د ب�أ ّم الكتاب و}ﮐ{ للتو�ضيح ال لالحتراز،
ال�سماوي���ة؛ ُي�ست َ
والمعنى� :أ ّنه حال كونه في �أ ّم الكتاب لدينا  -حا ًال الزم ًة  -لع ّلي حكيم ...والمراد بكونه
عطه مفاد الآي���ة ال�سابقة �أ ّنه رفيع القدر والمنزلة م���ن �أن تناله العقول،
عل ّي��� ًا عل���ى ما ُي ِ
مف�صل وال مج ّز�أ �إل���ى �سور و�آيات وجمل وكلمات؛
وبكون���ه حكيم ًا �أ ّنه هناك محكم غير ّ
كم���ا هو كذلك بعد جعل���ه قر�آن ًا عربي ًا؛ كما ي�ستفاد �-أي�ض ًا -م���ن قوله تعالى ...}:ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ {  .وه���ذان النعت���ان �-أعني كون���ه عل ّي ًا حكيم ًا-
هم���ا الموجب���ان لكونه وراء العق���ول الب�شرية؛ ف����إنّ العقل في فكرته ال ين���ال �إال ما كان
م���ن قبيل المفاهيم والألف���اظ �أو ًال ،وكان م�ؤ ّلف ًا من مق ّدم���ات ت�صديقية يتر ّتب بع�ضها
على بع�ضها الآخر؛ كما في الآيات والجمل القر�آنية ،و�أ ّما �إذا كان الأمر وراء المفاهيم
والألف���اظ ،وكان غير متجزّء �إلى �أجزاء وف�صول؛ ف�ل�ا طريق للعقل �إلى نيله .فمح�صل
معن���ى الآيتي���ن� :أنّ الكت���اب عندنا في اللوح المحف���وظ ذو مقام رفيع و�إح���كام ال تناله
العقول لذينك الو�صفين ،و�إ ّنما �أنزلناه بجعله مقرو�أً عربي ًا رجاء �أن يعقله النا�س .
(((

(((
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(((

((( �سورة البروج ،الآيتان- :
((( �سورة هود ،الآية.1:
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،18ص.84-83
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(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((1

(((1

(((1

(((

(((1

(((

(((

(((1

(((1
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� .4أو�صاف القر�آن:
والمف�سرون ع ّدة �صفات للقر�آن الكريم ،وتفاوتت تحديداتهم في
ذكر الباحثون
ّ
هذا ال�صدد؛ تبع ًا الختالفهم معاييرهم و�أذواقهم في تحديد �أ�سماء القر�آن وتمييزها
عن �صفاته ،و�أبرز هذه ال�صفات التي اقترنت ب�أ�سماء القر�آن الم�شهورة -التي تق ّدم
ذكرها -وجاءت و�صف ًا لها:
�أ -الحكيم� :أي م�ستق ّر الحكمة .قال تعالى} :ﭮﭯ{ .
ب -العزي ��ز� :أي عديم النظير ،والمنيع ،والممتنع من �أن يُغ َلب .قال تعالى ...} :ﮏ
ﮐﮑ { .
ج -العظيم� :أي الكبير والقوي .قال تعالى}:ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ{ .
د -العرب ��ي� :أي الن���ازل بلغ���ة الع���رب .ق���ال تعال���ى}:ﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ{ .
ه� �ـ -وغيرها �صفات �أخرى ،من قبيل :الب�شي���ر  ،وال�شافي  ،والقيِّم  ،والكريم ،
والمب���ارك  ،والمبي���ن  ،والمت�شابه  ،والمثاني  ،والمجي���د  ،والنذير ،
وذو ال ّذكر  ،وغير ذي عوج ...
(((1

((( �سورة ي�س ،الآية.2 :
ف�صلت ،الآية.41 :
((( �سورة ّ
((( �سورة الحجر ،الآية.87 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.2 :
(ف�صلت)4 :
{
ﭡ
((( قال تعالى} :ﭠ
ّ
((( قال تعالى} :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ�({...سورة الإ�سراء ،الآية.)82 :
((( ق���ال تعالى } :ﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ {(الكهف.)2-1 :
((( قال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ{(الواقعة.)77 :
((( قال تعالى} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ {(الأنبياء.)50 :
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( ((1قال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ { (الحج.)16 :
( ((1قال تعالى} :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ( {...الزمر.)23 :
( ((1قال تعالى} :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ( { ...الزمر.)23 :
( ((1قال تعالى} :ﭑﭒ ﭓ ﭔ{ (ق.)1 :
(ف�صلت.)4 :
( ((1قال تعالى} :ﭠ ﭡ{ ّ
( ((1قال تعالى } :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{ (�ص.)1 :
( ((1قال تعالى} :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ{ (الزمر.)28 :

الأفكار الرئي�سة

--1تعدّدت الأقوال في تحديد معنى القر�آن و�أ�صله اال�شتقاقي اللغوي .و�أقواها و�أ�صوبها
�أ ّنه :ا�سم مهموز م�صدر لقر�أتُ ؛ بمعنى التالوة�ُ ،س ّمي به الكتاب المقروء.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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الذ ْكر ،الكتاب ،التنزيل ،الم�صحف.
�--2أبرز �أ�سماء القر�آن :القر�آن ،الفرقانِ ،
--3حقيق���ة القر�آن هي حقيق���ة �إلهية تنطوي على �أعمق المعارف المعنوية .وقد ق�ضى
اهلل تعالى �أن يُل ِب َ�س هذه الحقيقة لبا�س الألفاظ؛ ليت�س ّنى للنا�س فهم القر�آن.
--4م���ن �أو�صاف القر�آن الكريم :الب�شير ،الحكيم ،ال�شافي ،العربي ،العزيز ،العظيم،
الق ّيم ،الكريم...

ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ (�صحّ) �أو (خط�أ):
- -معنى القر�آن هو الكتاب المقروء والمتلوّ.

 -اذك ��ر �أب ��رز الأقوال في تحديد الأ�صل اال�شتقاق ��ي لمفردة(قر�آن)؛ مبيّناً القولال�صحيح.
 -عدّد �أ�سماء القر�آن وتحدّث عن واحد منها؟- -هل للقر�آن حقيقة كامنة وراء الألفاظ؟

نآرقلا مولع يف ةيديهمت ثحابممم

 -من �أ�سماء القر�آن :الحكيم.الذ ْكر.
 -من �أو�صاف القر�آنِ :� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
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مطالعة

عظمة القر�آن

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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(((

�إعلم �أيها العزيز �أنّ عظمة ك ّل كالم وك ّل كتاب� :إ ّما بعظمة متك ّلمه وكاتبه ،و�إ ّما
بعظمة مطالبه ومقا�صده ،و�إ ّما بعظمة نتائجه وثمراته ،و�إ ّما بعظمة الر�سول والوا�سطة،
المر�سل �إليه وحامله ،و�إ ّما بعظمة حافظه وحار�سه ،و�إ ّما بعظمة �شارحه
و�إ ّما بعظمة
َ
ومب ّينه ،و�إ ّما بعظمة وقت �إر�ساله وكيفية �إر�ساله .وبع�ض هذه الأمور دخيل في العظمة
ذات ًا وجوهر ًا ،وبع�ضها عر�ض ًا وبالوا�سطة ،وبع�ضها كا�شف عن العظمة .وجميع هذه
الأمور التي ذكرناها موجودة في هذه ال�صحيفة النورانية بالوجه الأعلى والأوفى ،بل
هي من
مخت�صاته؛ بحيث �إنّ � ّأي كتاب �آخر �إ ّما �أ َّال ي�شترك معه في �شيء منها �أ�ص ًال،
ّ
و�إ ّما ال ي�شترك معه في جميع المراتب.
�أ ّما عظمة متكلمه ومن�شئه و�صاحبه؛ فهو العظيم المطلق الذي جميع �أنواع العظمة
المت�ص ّورة في الملك والملكوت ،وجميع �أنواع القدرة النازلة في الغيب وال�شهادة
ر�شحة من تج ّليات عظمة فعل تلك الذات المق ّد�سة ،وال يمكن �أن يتج ّلى الحقّ تعالى
أحد ،و�إ ّنما يتج ّلى بها من وراء �آلآف الحجب وال�سرادقات.
بالعظمة ل ٍ
و�أ ّما عظمته بوا�سطة محتوياته ومقا�صده؛ في�ستدعي كتاب ًا م�ستق ًال حتى ي�سلك
نبذة منها في �سلك البيان والتحرير.
و�أ ّما عظمة ر�سول الوحي ووا�سطة الإي�صال؛ فهو جبرائيل الأمين والروح الأعظم
الذي يتّ�صل الر�سول الأكرم Pبعد خروجه عن الجلباب الب�شري ،وتوجيه �شطر
قلبه �إلى ح�ضرة الجبروت بذاك الروح الأعظم ،وهو �أحد �أركان دار التح ّقق الأربعة،
بل هو �أعظم �أركانها و�أ�شرف �أنواعها.
((( الإم���ام الخميني ،روح اهلل :منهجيّة الثورة الإ�سالمية(مقتطفات من �أفكار الإمام الإمام الخميني{ و�آرائه) ،طهران،
م�ؤ�سّ �سة تنظيم ون�شر �آثار الإمام الإمام الخميني{� ،ص.79

(((

نآرقلا مولع يف ةيديهمت ثحابممم

المر�سل �إليه ومتح ّمله؛ فهو القلب التقي النقي الأحمدي الأحدي
و�أ ّما عظمة
َ
الجمعي المح ّمدي الذي تج ّلى له الحقّ تعالى بجميع ال�ش�ؤون الذاتية وال�صفاتية
والأ�سمائية والأفعالية؛ وهو �صاحب النبوة الختمية ،والوالية المطلقة؛ وهو �أكرم
البرية ،و�أعظم الخليقة وخال�صة الكون ،وجوهرة الوجود ،وع�صارة دار التح ّقق،
واللبنة الأخيرة ،و�صاحب البرزخية الكبرى ،والخالفة العظمى.
و�أ ّم���ا حافظه وحار�سه فهو ذات الحقّ ج��� ّل جالله } :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ{ .
حجة
و�أ ّما �شارحه ومب ّينه؛ فالذوات المط ّهرة المع�صومون من ر�سول اهلل� Pإلى ّ
الع�صر|؛ والذين هم مفاتيح الوجود ،ومخازن الكبرياء ،ومعادن الحكمة والوحي،
و�أ�صول المعارف والعوارف ،و�أ�صحاب مقام الجمع والتف�صيل.
و�أ ّما وقت الوحي؛ فليلة القدر؛ �أعظم الليالي ،وخير من �ألف �شهر ،و�أنور الأزمنة،
الولي المطلق والر�سول الخاتم.P
وهي في الحقيقة وقت و�صول ّ
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((( �سورة الحجر ،الآية.9 :

م�صادر الدر�س ومراجعه

--1القر�آن الكريم.
--2الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.276-273
--3ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.144-141
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

--4الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.22-15
--5الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.799 ،668 ،476 ،328
--6الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،18ص84-83؛ ج� ،20ص.110-109
--7الع�سكري ،معالم المدر�ستين ،ج� ،2ص.15-13
--8روحان���ي ،المعجم الإح�صائ���ي لألفاظ القر�آن الكريم ،ج���� ،2ص746 ،584؛ ج،3
�ص.1211 ،1154 ،1082
--9ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،4ص.495-493
--10الكليني ،الكافي ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،11ص.630
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الدرس الثاني

مباحث تمهيدية في علوم القرآن ()2

موضوعات الـدرس
- -4موضوع علوم القرآن.
- -1لغة القرآن.
- -2نشأة علوم القرآن وتاريخها- -5 .فائدة علوم القرآن.
- -6تدوين علوم القرآن.
- -3تعريف علوم القرآن.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2معرفة خصائص لغة القرآن الكريم.
- -3معرفة ت��اري��خ ع��ل��وم ال��ق��رآن ،وم��راح��ل تدوينها ،وتعريفها،
وموضوعها ،وفائدة دراستها.

(((

(((

(((

نآرقلا مولع يف ةيديهمت ثحابممم

 .1لغة القر�آن:
�إنّ لغة القر�آن هي اللغة العربية ،وقد �أ�شار القر�آن الكريم �إلى ذلك بع ّدة تعابير،
من قبيل }:ﮫ ﮬ {  ،و}ﭟ ﭠ {  ،و}ﮉﮊﮋ{ .
و�أ ّما اختيار اللغة العربية لتكون لغة القر�آن الكريم؛ فيعود �إلى نكات دقيقة� ،أبرزها
التالي:
�أ .ج���اء ن���زول القر�آن باللغ���ة العربية ا�ستناد ًا �إل���ى �أ�صل عا ّم و�س ّنة �إلهي���ة في الإنذار
والتب�شي���ر ،مفاده���ا :ا ّتحاد لغة ك ّل ر�س���ول مع لغة قومه .ق���ال تعالى}:ﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ . {...وه���ذه القاع���دة العامّ���ة في �إر�سال
الر�سل ،تنطب���ق �أي�ض ًا على �إنزال الكتب ال�سماوي���ة .قال تعالى}:ﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ. {...
ومن هذا المنطلق ،ف�إنّ نزول القر�آن باللغة العربية �أمر طبيعي موافق لل�س ّنة
(((

(((

ف�صلت ،الآية3 :؛ �سورة ال�شورى ،الآية7 :؛ �سورة الزخرف ،الآية.3 :
((( �سورة طه ،الآية113 :؛ �سورة الزمر ،الآية28 :؛ �سورة ّ
((( �سورة النحل ،الآية103 :؛ �سورة الأحقاف ،الآية.12 :
((( �سورة الرعد ،الآية.37 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.4 :
((( �سورة ال�شورى ،الآية.7 :
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الإلهية في الإنذار والتب�شير .وهذا ال يتنافى مع ر�سالة الإ�سالم العالمية ،ودعوته
العا ّمة على مدى الع�صور والأجيال ،وال مع ما جاء به القر�آن من هداية عا ّمة لكا ّفة
النا�س ،بقوله تعالى...}:ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ . {...و�أ ّما �إنذار
الر�سول الأكرم Pلأهل مكة ،الذي ورد في �سورة ال�شورى ،فلم يكن �إال لأ ّنه Pكان
في المراحل الأولى من حركته العالمية ،مك ّلف ًا بدعوة قومه وهداية �أبناء بيئته .ومن
غير المعقول �أن ُي� َؤمر Pب�إر�شاد النا�س وهدايتهمّ ،ثم يعر�ض عليهم كتاب ًا بلغة غريبة
عنهم.
ب .يرى علماء اللغة � ّأن اللغة العربية تمتاز عن اللغات الأخرى ب�أ ّنها وا�سعة ج ّد ًا :ولها
قدرة عالية على حكاية المفاهيم المعنوية العالية وال�سامية التي يطرحها القر�آن،
�أكثر من غيرها من اللغات الأخرى .تتم ّيز اللغة العربية عن اللغات الأخرى بكثرة
المفردات ،وا�شتقاق الكلمات ،ووفرة قواعدها ،وف�صاحتها ،وبالغتها...
وقد اختار اهلل تعالى اللغة العربية لتكون لغة للقر�آن الكريم ،حيث قال
تعالى}:ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ{  ،وقال تعالى}:ﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊ { .
وهاتان الآيتان تك�شفان عن حقيقة �أنّ �إك�ساء القر�آن باللغة العربية ُم�س َند �إلى
اهلل تعالى ،وهو الذي �أنزل معنى القر�آن ومحتواه بقالب اللفظ العربي؛ ليكون قاب ًال
للتع ّقل والت�أ ّمل .وفي الآية الواردة في �سورة الزخرف يقول تعالى  -بعد بيان �أنّ لغة
القر�آن هي العربية }:-ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ{ .وفي ذلك داللة ما
على �أنّ لألفاظ الكتاب العزيز من جهة تع ّينها؛ باال�ستناد �إلى الوحي ،وكونها عربية؛
ال في �ضبط �أ�سرار الآيات وحقائق المعارف .ولو �أ ّنه تعالى �أوحي �إلى النبيP
دخ ً
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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((( �سورة البقرة ،الآية.185 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.2 :
((( �سورة الزخرف ،الآية.3 :

بمعناه ،وكان اللفظ الحالي له هو لفظ النبيP؛ كما في الأحاديث القد�سية -مث ًال-
رجم �إلى لغة �أخرى؛ لخفي بع�ض �أ�سرار �آياته الب ّينات عن عقول النا�س ولم تنله
�أو ُت ِ
عقولهم و�أفهامهم .
ج� .أ ّك���د الق���ر�آن الكريم عل���ى �صفة كونه بل�س���ان عربي في وجه مَ نْ زعم���وا � ّأن هناك
�شخ�ص ًا يع ّلم الر�سول Pالقر�آن}:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ{  .ويُ���راد بـ «�أعجمي»� :أ ّنه
غي���ر �صحي���ح ،فـ«الإعجام :الإبه ��ام .والعجم خ�ل�اف العرب ،والعجم ��ي من�سوب
�إليهم .والأعجم :م َْن في ل�سانه عجمة ،عربياً كان� ،أم غير عربي» .
وورد ف���ي حديث جاء جواب ًا عن معنى}ﭟﭠﭡ{« :يبي ُّن الأل�سُ َن ،وال
تبيّن ُه الأل�سُ ُن» .
ومن هنا ،فالمراد بالعربية هو :بيان حقيقة �أنّ اللغة العربية لغة الف�صاحة
والو�ضوح والخلو من التعقيد والإبهام ،في مقابل الأعجمي المبهم وغير الوا�ضح
والمع ّقد ،وقد اختارها اهلل تعالى ليب ّين بها معارف وحقائق راقية؛ بلغة ف�صيحة
وبليغة.
د  .اللغ���ة العربية لغة توحيديّةّ � :إن اللغ���ة العربية تتنا�سب مع الهدف القر�آني الأ�سمى
وهو التوحيد؛ حيث ال يوجد في ت�أليف الق�ضية في اللغة العربية �سوى طوفان فقط
هم���ا :المو�ضوع والمحمول ،وهما م ّتحدان ذات��� ًا يرجعان �إلى وحدة ذاتية ومغايرة
اعتباري���ة مفاهيمية ،وهذا ما يجعل من الق�ضايا في اللغة العربية ق�ضايا توحيدية
ت�ؤ�ش���ر على الهدف القر�آني الأ�سمى وهو التوحيد ،في حين � ّأن الق�ضايا في اللغات
الأخ���رى تحتاج �إل���ى رابط بين المو�ضوع والمحمول فال ب��� ّد لها من ثالثة �أطراف
(((

(((

(((

((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،11ص.75
((( �سورة النحل ،الآية.103 :
((( انظر :الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«عجم»� ،ص.549
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،20ص.632

نآرقلا مولع يف ةيديهمت ثحابممم

(((

39

حت���ى تفيد معنى مفيد ًا .ولع ّل هذه �إحدى النكات الدقيقة في اختيار اللغة العربية
لتكون لغة القر�آن الكريم.
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 .2ن�ش�أة علوم القر�آن وتاريخها:
اهتم الم�سلمون منذ عهد النبي Pبتع ّلم القر�آن؛ تالوة وفهم ًا .وكانوا يرجعون
ّ
�إليه Pفي ا�ستجالء ما ُي�ش َكل عليهم فهمه� ،أو ما يحتاجون فيه �إلى مزيد من
التف�صيل وال�شرح .فكانت علوم القر�آن ُت� َؤخذ و ُتن َقل عادة بالتلقين والم�شافهة .وبعد
وتو�سع الفتوحات الإ�سالمية ،الحت بوادر تدعو �إلى الخوف على
رحيل النبيّ ،P
القر�آن؛ نظر ًا �إلى ُبعد العهد بالنبي Pن�سبي ًا ،واختالط العرب ب�شعوب �أخرى،
لها لغاتها وطريقتها في التك ّلم والتفكير ،فبد�أت بفعل ذلك حركة ن�شطة ن�سبي ًا بين
الم�سلمين ل�ضبط علوم القر�آن ،وو�ضع ال�ضمانات الالزمة لوقاية القر�آن و�صيانته عن
التحريف .
وقد �سبق الإمام علي(Qت40 :هـ) غيره في الإح�سا�س ب�ضرورة اتّخاذ هذه
ال�ضمانات ،فان�صرف عقيب رحيل النبي Pمبا�شرة �إلى جمع القر�آن؛ عم ًال بو�صية
من ر�سول اهلل� Pأو�صاه بها قبل رحيله ،Pفبعد �أن ر�أى من النا�س بعد رحيل
النبي Pما ر�أى� ،أق�سم �أ ّنه ال ي�ضع عن عاتقه رداءه حتى يجمع القر�آن؛ فجل�س في
بيته ثالثة �أيام؛ حتّى جمع القر�آن .
وكان الإمام علي Qمن ر ّواد التف�سير وعلوم القر�آن في �أ�صحاب ر�سول
اهلل ،Pحتى �أنّ �شخ�صية تف�سيرية ُي�ش َهد لها في هذا المجال؛ كابن عبا�س �أخذ
تف�سير القر�آن عنه  .و ُيع ّد الإمام� Qأ ّول من �ص ّنف في علوم القر�آن ،ومن بين
(((

(((
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(((

((( انظر :الحكيم ،محمد باقر :علوم القر�آن ،ط ،3قم المقدّ�سة ،مجمع الفكر الإ�سالمي؛ م�ؤ�سّ �سة الهادي1417 ،هـ.ق� ،ص.22-21
((( انظر :ابن النديم ،محمد بن �إ�سحاق ،كتاب الفهر�ست ،تحقيق ر�ضا تجدّد ،الط ،طهران ،الن� ،ص.30
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.157

ما �ص ّنف :كتاب ًا في المحكم والمت�شابه .
ومن ال�صحابة :الذين لمع ا�سمهم في التف�سير والقراءات :عبد اهلل بن عبا�س،
وعبد اهلل بن م�سعود ،و�أُ َبي بن كعب ،حيث كان لديهم مكانة رفيعة بين الم�سلمين في
تعليم القر�آن.
ومن الجهود المبذولة التي قام بها الم�سلمون بعد رحيل النبي ،Pفي مجال
تدوين بع�ض علوم القر�آن؛ كعلم �إعراب القر�آن وعلم القراءات :تدوين علم �إعراب
القر�آن تحت �إ�شراف الإمام عليQ؛ �إذ �أمر بذلك �أبا الأ�سود الد�ؤلي(ت69 :هـ)
رائدي هذا العلم والوا�ض َعين لأُ�س�سه،
وتلميذه يحيى بن يعمر العدواني(ت89 :هـ) َ
ف�إنّ �أبا الأ�سود هو �أ ّول من و�ضع نقط الم�صحف  .وكان يحيى بن يعمر �أ ّول من د ّون
في القراءة ،حيث �ص ّنف كتابه فيها �أواخر القرن الأ ّول الهجري .
ومن هذا المنطلق ،ف�إنّ الخوف على �سالمة القر�آن من ال�ضياع �أو التحريف،
والتفكير في و�ضع ال�ضمانات الالزمة ل�صيانته ،بد�أ في ذهن الواعين من الم�سلمين،
عقيب رحيل النبي ،Pو�أ ّدى �إلى القيام بمختلف الن�شاطات في هذا ال�صدد .وكان
من نتيجة ذلك بدء ظهور علوم القر�آن.
(((

(((

 .3تعريف علوم القر�آن:
هي عبارة عن مجموع الق�ضايا والمباحث التي تتع ّلق بالقر�آن الكريم بلحاظ
نزوله ،وترتيبه ،وجمعه ،وكتابته ،وقراءته ،وتف�سيره ،و�إعجازه ،ونا�سخه ،ومن�سوخه،
ودفع ال�شبهة عنه ،ونحو ذلك .
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(((

(((

((( انظر :الطهراني� ،آغا بزرك :الذريعة �إلى ت�صانيف ال�شيعة ،ط ،2بيروت ،دار الأ�ضواء ،الت ،ج� ،20ص.155
((( انظ���ر :الذهبي ،محمد بن �أحمد� :سير �أعالم النبالء� ،إ�شراف وتخريج �شعيب الأرن�ؤوط ،تحقيق م�أمون ال�صاغرجي ،ط،9
بيروت ،م�ؤ�سّ �سة الر�سالة1413 ،هـ.ق1993 /م ،ج� ،4ص.84-81
((( انظ���ر :معرف���ة ،محمد هادي :التمهيد ف���ي علوم القر�آن ،ط ،3قم المقدّ�سة ،م�ؤ�سّ �سة التمهي���د؛ مطبعة �ستاره1432 ،هـ.ق/
2011م ،ج� ،1ص.16
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.27
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وتختلف هذه العلوم في لحاظ تناولها للكتاب الكريم ،فالقر�آن له لحاظات
خا�ص ت�ش ّكل م�سائله علم ًا
متع ّددة ،وهو بك ّل واحدة من تلك اللحاظات مو�ضوع لبحث ّ
أهم تلك اللحاظات :لحاظ القر�آن بو�صفه كالم ًا
خا�ص ًا من علوم القر�آن الكريم .و� ّ
ّ
دا ًال على معنى .والقر�آن بهذا الو�صف هو مو�ضوع لعلم التف�سير .فعلم التف�سير ي�شتمل
على درا�سة القر�آن؛ باعتباره كالم ًا ذا معنى ،في�شرح معانيه ،ويك�شف عن مدلوالته
أهم علوم القر�آن ،وعلى ر�أ�سها ،حتى
ومقا�صده .ولأجل ذلك كان علم التف�سير من � ّ
بات منف�ص ًال عنها في درا�سة الباحثين فيه؛ لأه ّم ّيته ،ف�ض ًال عن �أنّ معطيات علوم
القر�آن الأخرى تدخل فيه؛ بو�صفها مدخالت م�ساعدة في العملية التف�سيرية التي
المف�سر في الك�شف عن معاني القر�آن وفهم مدلوالته ومقا�صده.
يحتاجها ّ
ومن هذا المنطلق ،ف�إنَّ مراد الباحثين من «علوم القر�آن» هو جميع المعلومات
ذات ال�سنخ الواحد ،التي تدخل في فهم القر�آن على نحو �أف�ضل� ،أو لها �صلة بالقر�آن.
وبما �أنّ القر�آن ذو جوانب متع ّددة ،فقد �أ ّدى ال�سعي �إلى فهم ك ّل واحد منها ،منذ
البداية و�إلى ح ّد الآن� ،إلى ن�شوء علوم مختلفة ،مثل :علم �أ�سباب النزول ،وعلم
القراءات ،وعلم التجويد ،وعلم النا�سخ والمن�سوخ .وعلى �صعيد �آخر ،بما �أنّ ك ّل هذه
تهتم بمو�ضوع واحد ،وهو «القر�آن» ،فقد �أطلق الباحثون على مجموع هذه
العلوم ّ
العلوم ا�سم «علوم القر�آن» .
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 .4مو�ضوع علوم القر�آن:
�إذا ما نظرنا �إلى علوم القر�آن بالمعنى الإ�ضافي؛ ب�صفتها علوم ًا لها لحاظات
متع ّددة ،ف�إنّ مو�ضوع علوم القر�آن حينها يكون :القر�آن الكريم بلحاظ تف�سيره� ،أو
ر�سمه� ،أو طريقة �أدائه� ،أو �إعجازه ،وهكذا...
و�إذا ما نظرنا �إلى هذه العلوم بك ّل �أ�صولها ومباحثها وم�سائلها؛ بلحاظ كونها

(((

((( انظر :الحكيم ،علوم القر�آن ،م�.س� ،ص.20-19

(((

 .5فائدة درا�سة علوم القر�آن:
�إنّ لدرا�سة علوم القر�آن فوائد و�آثار ع ّدة� ،أبرزها:
�أ .الإعان���ة على درا�سة القر�آن الكري���م وفهمه ّ
حق الفهم ،وا�ستنباط الأحكام والآداب
يتو�صل �إلى �إ�صابة ّ
الحق وال�صواب،
ومف�سره �أن ّ
منه؛ �إذ كيف يت�أ ّتى لدار�س القر�آن ّ
وه���و ال يعلم كيف ن���زل؟! وال متى نزل؟! وعلى �أيّ حال كان ترتي���ب �سوره و�آياته؟!
وب����أي �شيء كان �إعجازه؟! وكيف ثب���ت؟! وما هو نا�سخه ومن�سوخ���ه؟!� ...إلى غير
ذل���ك م ّم���ا يُذ َكر ف���ي علوم الق���ر�آن؛ و�إال كان عر�ض���ة للزلل والخط����أ .فهذا العلم
للمف�سر بمثابة المفتاح لباب التف�سير.
بالن�سبة ّ
ب .الدف���اع عن الدين م���ن خالل دفع �شبه���ات بع�ض الم�ست�شرقي���ن وهجماتهم على
القر�آن والإ�سالم؛ باال�ستفادة من علوم القر�آن الكريم التي لها دور بارز ومهمّ في
تفنيد هذه ال�شبهات ودح�ضها.
جّ � .إن الدار����س لهذا العلم يكون على ّ
حظ كبير م���ن العلم بالقر�آن ،وبما ي�شتمل عليه
م���ن �أنواع العلوم والمع���ارف ،ويُحظى بثقافة عالية ووا�سعة في م���ا يتع ّلق بالقر�آن
الكري���م ،و�إذا كان���ت العلوم ثقاف���ة للعقول ،و�صالح��� ًا للقلوب وتهذيب��� ًا للأخالق،
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.27
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مجتمعة في كتاب واحد وتحت عنوان واحد «علوم القر�آن»؛ بحيث �صار هذا العنوان
علم ًا ولقب ًا لهذه المباحث المد ّونة في مو�ضع واحد ،بعد �أن كانت مبعثرة في ع�شرات
الكتب ،و�صار علم ًا واحد ًا بعد �أن كان جملة من العلوم؛ ف�إنّ مو�ضوع علوم القر�آن
حينها يكون :القر�آن الكريم بلحاظ تف�سيره ،ور�سمه ،وطريقة �أدائه ،و�إعجازه،
وهكذا ،...بخالف علوم القر�آن بالمعنى الإ�ضافي ،ف�إنّ مو�ضوع ك ّل علم منها �إ ّنما هو
القر�آن الكريم من هذه الناحية فح�سب .
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و�إ�صالح��� ًا للنفو����س والأكوان ،وعن���وان التقدّم والرق���ي ،وباعث���ة للنه�ضات؛ ففي
القم���ة -من ك ّل ذلك -علوم القر�آن .فالقر�آن �أح�س���ن الحديث ،و�أ�صدقه ،وعلومه
تخ�ص�صه ،و�أ ّي ًا كانت حرفته .
�أ�شرف العلوم و�أوجبها على ك ّل م�سلم �أ ّي ًا كان ّ
(((
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 .6تدوين علوم القر�آن:
بد�أ عهد تدوين تف�سير القر�آن منذ القرن الثاني الهجري .ومن بعد ذلك ك ُثرت
الم�ص ّنفات التي تناولت القر�آن الكريم؛ تف�سير ًا وبحث ًا في مو�ضوعات متع ّددة ،من
قبيل :المحكم والمت�شابه ،والقراءات ،والنا�سخ والمن�سوخ ...فظهرت في القرن الأ ّول
الهجري مد ّونات من قبيل :كتاب «القراءة» ليحيى بن يعمر(ت89 :هـ) وهو �أحد
تالميذ �أبي الأ�سود الد�ؤلي ...وفي القرن الثاني د ّون �أبان بن تغلب(ت141 :هـ) �أحد
ال�سجاد Qكتاب ًا في القراءات ،وكذلك �أ ّلف حمزة بن حبيب(ت:
�أ�صحاب الإمام ّ
156هـ)؛ وهو �أحد الق ّراء ال�سبعة ومن �أ�صحاب الإمام جعفر ال�صادق ،Qكتاب ًا
في القراءة ...وفي القرن الثالث �أ ّلف �أحمد بن محمد بن عي�سى الأ�شعري �شيخ
القميين ووجههم(ت 250 :هـ) كتاب ًا في النا�سخ والمن�سوخ ...وفي القرن الرابع �أ ّلف
ابن دريد(ت321 :هـ)؛ وهو نحوي ولغوي معروف ،ومن كبار �أدباء ال�شيعة ،كتاب ًا في
غريب القر�آن ...وفي القرن الخام�س �ص ّنف ال�شيخ المفيد(ت413 :هـ) كتاب ًا في
�إعجاز القر�آن ،و�أ ّلف ال�شريف المرت�ضى(ت 436 :هـ) كتاب ًا في المحكم والمت�شابه...
وفي القرن ال�ساد�س �أ ّلف الراغب الأ�صفهاني(ت502 :هـ) كتاب ًا في غريب القر�آن،
و�ص ّنف ال�شيخ الطبر�سي(ت548 :هـ) تف�سيره الق ّيم «مجمع البيان». ...
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ م�صطلح علوم القر�آن ب�صيغته المعروفة حالي ًا ،يختلف
ع ّما كان م�صطلح ًا عليه في القرون الأولى .فقد كان م�صطلح علوم القر�آن ُيطلق
في الما�ضي على البحوث التف�سيرية �أي�ض ًا .والحقيقة هي� :أنّ علم التف�سير كان
(((
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((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان ،م�.س ،ج� ،1ص.28
((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.25-16
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يدخل في عداد علوم القر�آن -كما تق ّدم ذكره ،-مثله في ذلك مثل :علم �إعجاز
القر�آن ،وعلم تاريخ القر�آن ،وعلم النا�سخ والمن�سوخ ،وما �شابه ذلك ،بيد �أنّ كثرة
المباحث وتن ّوعها �أ ّدت �إلى ن�شوء نوع من الحدود بين مباحث العلوم القر�آنية وعلم
التف�سير.
وذهب بع�ض الباحثين �إلى �أنّ  :المعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا الفن� ،أنّ
�أ ّول عهد ظهر فيه هذا اال�صطالح �إلى ا�صطالح علوم القر�آن ،هو القرن ال�سابع،
لك ّني ظفرت في دار الكتب الم�صرية بكتاب لعلي بن �إبراهيم بن �سعيد ال�شهير بـ
«الحوفي» المتوفى �سنة 430هـ ا�سمه «البرهان في علوم القر�آن» ،ويقع في ثالثين
مجلد ًا ...و�إذن ن�ستطيع �أن نتق ّدم بتاريخ هذا الفنّ نحو قرنين من الزمان� :أي �إلى
بداية القرن الخام�سّ ،...ثم تط ّورت عملية التدوين مع ابن الجوزي(ت597 :هـ)،
وال�سخاوي(ت643 :هـ) ،و�أبي �شامة(ت665 :هـ) في القرنين ال�ساد�س وال�سابعّ ،ثم
الزرك�شي(ت794 :هـ) في القرن الثامنّ ،ثم الكافيجي(ت879 :هـ) ،وجالل الدين
البلقيني(ت824 :هـ) في القرن التا�سعّ ،ثم مع جالل الدين ال�سيوطي(ت911 :هـ)
في نهاية القرن التا�سع وبداية العا�شر .
وقد بد�أ تدوين علوم القر�آن ب�شكل جامع منذ القرن الثامن بت�أليف كتاب «البرهان
في علوم القر�آن» لأبي عبد اهلل الزرك�شي .وكانت �شمولية كتابه لأنواع علوم القر�آن
تعجبه من المتق ّدمين؛ �إذ
ال نظير لها حتى ذلك العهد ،حتى �أنّ ال�سيوطي �أعرب عن ّ
لم يد ّونوا كتاب ًا في �أنواع علوم القر�آن ،ولك ّنه �أبدى ال�سرور واالن�شراح بعد ّ
اطالعه
على كتاب البرهان ،وخطر له �أن ي�ؤ ّلف كتاب ًا مب�سوط ًا في هذا المجال �س ّماه «الإتقان
أهم م�صادر علوم
في علوم القر�آن»  .ويع ّد كتاب «الإتقان في علوم القر�آن» من � ّ
القر�آن .ومن �أبرز الم�صادر التي اعتمد عليها ال�سيوطي :كتاب «البرهان في علوم
(((

(((

((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س� ،ص.39-35
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.25-24 ،19
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القر�آن» للزرك�شي .وفي �أعقاب كتاب الإتقان انح�سر ازدهار الت�أليف والتدوين في
التوجه
علوم القر�آن �إلى حين ،وجاءت �أكثر الم�ؤ ّلفات في موا�ضيع مع ّينة ،وق ّل بعدها ّ
نحو علوم القر�آن.
وقد �أُ ِّل َفت في القرن الأخير م�ؤ ّلفات ق ّيمة في علوم القر�آن ،يمكن �أن نذكر منها
ما يلي« :مناهل العرفان في علوم القر�آن» لعبد العظيم الزرقاني ،و«مقدّمة تف�سير
�آالء الرحمن» لل�شيخ محمد جواد البالغي ،و«مباحث في علوم القر�آن» ،للدكتور
�صبحي ال�صالح ،و«منهج الفرقان في علوم القر�آن» لمحمد علي �سالمة ،و«تاريخ
القر�آن» لأبو عبد اهلل الزنجاني ،و«البيان في تف�سير القر�آن» لل�سيد �أبو القا�سم
الخوئي ،و«القر�آن في الإ�سالم» لل�سيد محمد ح�سين الطباطبائي  ،و«التمهيد في
علوم القر�آن» لل�شيخ محمد هادي معرفة ،وغيرها من الكتب ...
(((

(((
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((( هذا الكتاب مترجّ م عن اللغة الفار�سية.
((( انظ���ر :معرف���ة ،التمهيد ،م�.س ،ج� ،1ص38-36؛ الرومي ،فهد بن عبد الرحمن :درا�سات في علوم القر�آن ،ط ،14الريا�ض،
مكتبة الملك فهد الوطنية1426 ،هـ.ق� ،ص.48-47

الأفكار الرئي�سة

--3كان الإمام علي Qمن روّاد التف�سير وعلوم القر�آن في �أ�صحاب ر�سول اهلل.P
وم���ن ال�صحاب���ة الذين لمع ا�سمهم ف���ي التف�سير والقراءات :عب���د اهلل بن عبا�س،
وعبد اهلل بن م�سعود ،و�أُبي بن كعب...
--4عل���وم القر�آن هي :مجموع الق�ضايا والمباحث الت���ي تتع ّلق بالقر�آن الكريم بلحاظ
نزول���ه ،وترتيب���ه ،وجمع���ه ،وكتابت���ه ،وقراءت���ه ،وتف�سي���ره ،و�إعج���ازه ،ونا�سخه،
ومن�سوخه ،ودفع ال�شبهة عنه ،ونحو ذلك.

نآرقلا مولع يف ةيديهمت ثحابممم

ّ �--1إن لغ���ة القر�آن هي اللغة العربية ،وقد اختاره���ا اهلل تعالى لتكون لغة القر�آن لعدّة
نكات لطيفة ودقيقة.
--2اهتمّ الم�سلمون منذ عهد النبي Pبتع ّلم القر�آن؛ تالوة وفهم ًا.

--5مو�ض���وع علوم القر�آن بالمعن���ى الك ّلي :القر�آن الكريم بلح���اظ تف�سيره� ،أو ر�سمه،
�أو طريق���ة �أدائ���ه ...وبالمعنى الإ�ضافي :القر�آن الكريم بلح���اظ تف�سيره ،ور�سمه،
وطريقة �أدائه...
--6م���ن فوائد درا�سة علوم الق���ر�آن :الإعانة على درا�سة الق���ر�آن وفهمه ،والدفاع عن
الدين...
--7ب���د�أ عهد التدوين بداية القرن الخام�س ،ث���مّ تطوّر في القرون الالحق حتى بداية
القرن العا�شر.
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ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ (�صحّ) �أو (خط�أ):
 -كانت علوم القر�آن في حياة النبيُ Pت� َؤخذ و ُتن َقل عادّة بالتلقين والم�شافهة. -بد�أت حركة تدوين علوم القر�آن في القرن الثاني الهجري.درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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 ُ -يع� � ّد كتاب(البره ��ان في علوم القر�آن) للزرك�ش ��ي �أوّل كتاب دوّن بنحو جامع فيعلوم القر�آن.
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -لماذا نزل القر�آن باللغة العربية؟ -عرّف علوم القر�آن ،وبيّن مو�ضوعها؟- -ما هي فائدة درا�سة علوم القر�آن؟

مطالعة

طريق اال�ستفادة من القر�آن الكريم

(((

((( انظ���ر :الإم���ام الخمين���ي ،روح اهلل :الآداب المعنوية لل�ص�ل�اة ،ترجمة و�شرح وتعليق �أحمد الفه���ري ،ط ،2بيروت ،م�ؤ�سّ �سة
الأعلمي1406 ،هـ.ق1986/م� ،ص.339-332

نآرقلا مولع يف ةيديهمت ثحابممم

ك�ش ُف َ
بالتوجه �إليه طريقَ اال�ستفادة
لك
مهم َي ِ
ال ب ّد لك �أن تلفت النظر �إلى مطلب ّ
ّ
من الكتاب ال�شريف ،وتنفتح على قلبك �أبواب المعارف والحكم؛ وهو� :أن يكون
نظرك �إلى الكتاب ال�شريف الإلهي نظر التعليم ،وتراه كتاب التعليم والإفادة وترى
نف�سك ّ
موظفة على التع ّلم واال�ستفادة ،ولي�س مق�صودنا من التعليم والتعلم والإفادة
واال�ستفادة �أن تتعلم منه الجهات الأدبية والنحو وال�صرف� ،أو ت�أخذ منه الف�صاحة
والبالغة والنكات البيانية والبديعية� ،أو تنظر في ق�ص�صه وحكاياته بالنظر التاريخي
ّ
واالطالع على الأمم ال�سالفة ،ف�إ ّنه لي�س �شيء من هذه داخ ًال في مقا�صد القر�آن ،وهو
بعيد عن المنظور الأ�صلي للكتاب الإلهي بمراحل.
المف�سرين
ولي�س مق�صودنا من هذا البيان االنتقاد للتفا�سير؛ ف�إنّ ك ّل واحد من
ّ
تح ّمل الم�شاق الكثيرة والأتعاب التي ال نهاية لها حتى �صنف كتاب ًا �شريف ًا ،فلله د ّرهم،
وعلى اهلل �أجرهم ،بل مق�صودنا هو� :أ ّنه ال ب ّد و�أن ُيفتَح للنا�س طريق اال�ستفادة من
هذا الكتاب ال�شريف؛ الذي هو الكتاب الوحيد في ال�سلوك �إلى اهلل والكتاب الأحدي في
تهذيب النفو�س والآداب وال�سنن الإلهية ،و�أعظم و�سيلة للربط بين الخالق والمخلوق،
للتم�سك بع ّز الربوبية .فعلى العلماء والمف�سرين �أن
والعروة الوثقى والحبل المتين ّ
يكتبوا التفا�سير ،وليكن مق�صودهم :بيان التعاليم والمق ّررات العرفانية والأخالقية،
وبيان كيفية ربط المخلوق بالخالق ،وبيان الهجرة من دار الغرور �إلى دار ال�سرور
والخلود على نحو ما �أُو ِد َعت في هذا الكتاب ال�شريف ،ف�صاحب هذا الكتاب لي�س
هو ال�سكاكي؛ فيكون مق�صده جهات البالغة والف�صاحة ،ولي�س هو �سيبويه والخليل؛
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حتى يكون منظوره جهات النحو وال�صرف ،ولي�س الم�سعودي وابن خلكان؛ حتى يبحث
حول تاريخ العالم.
هذا الكتاب لي�س كع�صي مو�سى Qويده البي�ضاء� ،أو نف�س عي�سىQ
الذي يحيي الموتى؛ فيكون للإعجاز فقط ،ولل ّداللة على �صدق النبي الأكرم،P
بل هذه ال�صحيفة الإلهية كتاب �إحياء القلوب بالحياة الأبدية العلمية والمعارف
فالمف�سر ،ال ب ّد و�أن يعلم ال�ش�ؤون
الإلهية .هذا كتاب اهلل يدعو �إلى ال�ش�ؤون الإلهية،
ّ
تتح�صل اال�ستفادة
الإلهية ،و ُي ِ
رجع النا�س �إلى تف�سيره؛ لتع ّلم ال�ش�ؤون الإلهية؛ حتى ّ
منه} :ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ {  .ف� ّأي خ�سران �أعظم من �أن نقر�أ الكتاب الإلهي منذ ثالثين �أو �أربعين
�سنة ،ونراجع التفا�سير ،ونحرم مقا�صده } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜ{ .
(((

(((
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((( �سورة الإ�سراء ،الآية.82 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.23 :

م�صادر الدر�س ومراجعه

--1القر�آن الكريم.
--2الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،11ص.75
--4الكليني ،الكافي ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،20ص.632
--5الحكيم ،علوم القر�آن� ،ص.22-19
--6ابن النديم ،كتاب الفهر�ست� ،ص.30
--7الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،ج� ،2ص.157
--8الطهراني ،الذريعة �إلى ت�صانيف ال�شيعة ،ج� ،20ص.155

نآرقلا مولع يف ةيديهمت ثحابممم

--3الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص549

--9الذهبي� ،سير �أعالم النبالء ،ج� ،4ص.84-81
--10معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.38-36 ،25-16
--11الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.39-35 ،28-27
--12ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.25-24 ،19
--13الرومي ،درا�سات في علوم القر�آن� ،ص.48-47
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الدرس الثالث

الوحي ()1

موضوعات الـدرس
- -1معنى الوحي.

- -4أقسام الوحي النبوي.

- -2الوحي في القرآن.

المحمدي.
- -5الوحي
ّ

- -3أنحاء الوحي النبوي.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2معرفة معنى الوحي وأقسامه وأوصافه.
المحمدي.
- -3معرفة حقيقة الوحي
ّ

( يحولااا

 .1معنى الوحي:
خفي� ،سواء �أكان ب�إيم���اءة �أم بهم�سة �أم بكتابة
�أ .المعن ��ى اللغ ��وي :هو �إعالم �سري���ع ّ
وحي .و�أ�صل
ف���ي �س ّر ،وك ّل ما �ألقيته �إلى غي���رك في �سرعة خاطفة حتى َف ِهمه فهو ٌ
���ي(�أي �سريع) ،وذلك
وح ٌّ
الوح���ي :الإ�شارة ال�سريعة ،ولت�ض ّم���ن ال�سرعة قيل� :أم ٌر ِ
يكون بالكالم على �سبيل الرمز والتعري�ض ،وقد يكون ب�صوت مج ّرد عن التركيب،
وب�إ�ش���ارة ببع�ض الجوارح ،وبالكتابة  .والوح���يّ :
يدل على �إلقاء علم في �إخفاء �أو
غيره ،والوحي :الإ�شارة ،والوحي :الكتاب والر�سالة ،وك ّل ما �ألقي َته �إلى غيرك ح ّتى
عَ ِل َمه فهو وحي .
ب .المعنى اال�صطالحي :ع ّرف ال�شيخ الطو�سي { الوحي ب�أ ّنه« :البيان الذي
لي�س ب�إي�ضاح؛ نحو الإ�شارة والداللة؛ لأنّ كالم ال َم َلك كان له(�أي الر�سول )Pعلى
هذا الوجه»  .وفي مو�ضع �آخر �أفاد ب�أنّ « :الإيحاء �إلقاء المعنى في النف�س على وجه
يخفى؛ وهو ما يجيء به من دون �أن يرى ذلك غيره من الخلق»  .ويتّ�ضح من خالل
(((

(((

(((

(((

((( انظر :الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«وحى»� ،ص.858
((( انظر :ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،م�.س ،ج ،6مادّة«وحى»� ،ص.93
((( ال�شي���خ الطو�س���ي ،محمد بن الح�سن :التبيان في تف�سير القر�آن ،تحقيق وت�صحيح �أحمد ق�صير العاملي ،ط� ،1إيران ،مكتب
الإعالم الإ�سالمي1409 ،هـ.ق ،ج� ،4ص.142
((( م .ن ،ج� ،5ص.443
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التحديدين ال�سابقين �أ ّنهما ناظران �إلى �أكثر �أنحاء الوحي ورود ًا في القر�آن الكريم؛
وهو طريق وحي القر�آن الكريم نف�سه؛ عبر �إر�سال َم َلك؛ وهو جبرائيل� Qإلى
النبي .Pقال تعالى} :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ{ .
ولع ّل التحديد ال ّ
أدق للوحي هو ما ذكره العالمة الطباطبائي{ ب�أ ّنه�« :إلقاء
المعنى بنحو يخفى على غير من ُق ِ�ص َد �إفهامه»  ،حيث ي�شمل هذا التحديد ك ّل �أنحاء
الوحي ،فيدخل فيه الوحي المبا�شر(بال وا�سطة) والوحي غير المبا�شر(كالوحي
بوا�سطة َم َلك) .وقد ق ّرر الأدب الديني في الإ�سالم �أن ال يطلق الوحي على غير ما
عند الأنبياء والر�سل Rمن التكليم الإلهي .
(((

(((
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(((

 .2الوحي في القر�آن:
معان مختلفة،
ا�ستخدم القر�آن الكريم مفردة «الوحي» في موارد ع ّدة �أُريد بها ٍ
ق�سم فيه الوحي �إلى:
وقد ورد حديث مروي عن الإمام علي بن �أبي طالبّ ،Q
وحي النبوة والر�سالة ،ووحي الإلهام ،ووحي الإ�شارة ،ووحي التقدير ،ووحي الأمر،
ووحي الكذب(و�سو�سة ال�شياطين) ووحي الخبر  .ومن هنا ،يمكن �إجمال موارد
اال�ستخدام القر�آني لمفردة «الوحي»؛ تبع ًا لمق�سم المعنى اال�صطالحي للوحي،
وان�سجام ًا مع ما ورد في الحديث المروي عن �أمير الم�ؤمنين ،Qوفق التالي:
(((

�أ .الوحي �إلى غير الأنبياء:R
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 -الإيم ��اءة الخفية(وحي الإ�شارة) :وهو المعنى اللغوي نف�سه .ومنه قوله تعالى:} ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ { .
(((

((( �سورة ال�شعراء ،الآيتان.194-193 :
((( ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص.492
((( م .ن.
((( انظر :المجل�سي ،محمد باقر :بحار الأنوار ،تحقيق عبد الرحيم الربّاني ال�شيرازي ،ط ،3بيروت ،دار �إحياء التراث العربي،
1403هـ.ق1983 /م ،ج ،18باب 2من �أبواب �أحواله ،...Pح� ،3ص255-254؛ ج ،90باب  ،128ر�سالة النعماني� ،ص.17-16
((( �سورة مريم ،الآية.11 :

 -تركي ��ز غري ��زيّ فطريّ ف ��ي الإن�س ��ان والحيوان(وحي الإله ��ام) :وهو تكوينطبيعي مجعول في الإن�س���ان والحيوان ،ومنه قوله تعالى} :ﭞﭟﭠﭡ
ّ
ﭢﭣﭤ} ، { ...ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ. { ...
(((

(((

���ي مجعول في
 -تركي ��ز طبيع ��ي ف ��ي الجماد(وح ��ي التقدي ��ر) :وه���و تكوي���ن طبيع ّالجمادات ،ومنه وقوله تعالى} :ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ{ .
(((

 �-أم ��ر رحماني(وحي الأمر) :وهو �شع���ور نف�ساني داخلي م�صدره اهلل تعالى ،ومنهقول���ه تعالى} :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ} ، { ...ﮉﮊﮋﮌ
ﮍ. {...
(((

(((

(((

(((

( يحولااا

 -و�سو�س ��ة �شيطانية(وحي الكذب) :وهو �شع���ور نف�ساني داخلي م�صدره ال�شيطان،ومنه قول���ه تعال���ى} :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸ{ } ،ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ{ .
غيبي بين اهلل
ب .الوح ��ي �إل ��ى الأنبياء(Rوحي النبوّة والر�سال ��ة) :وهو ا ّت�صال ّ
و�أنبيائ���ه ،Rويختل���ف عن �سائر الإيح���اءات المعروفة لجهة م�ص���دره الغيبي
ا ّت�ص���ا ًال بم���ا وراء المادَّة .وه���ذا هو المعن���ى اال�صطالحي للوحي ،وق���د ا�ستعمله
الق���ر�آن الكريم في �أكثر من �سبعي���ن مو�ضع ًا  ،منها :قوله تعالى} :ﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ} ، {...ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
(((

(((

((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.7 :
((( �سورة النحل ،الآية.68 :
ف�صلت ،الآية.12 :
((( �سورة ّ
((( �سورة المائدة ،الآية.111 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.12 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.112 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.121 :
((( روحاني ،المعجم الإح�صائي للقر�آن الكريم ،م�.س ،ج � ،1ص .571
((( �سورة الن�ساء ،الآية.163 :
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ﭗﭘ ، {...والوح���ي ال���وارد في ه���ذه الآية هو من وح���ي الخبر(بح�سب
تعبي���ر الرواي���ة المتقدّمة)؛ وهو هداي���ة ربّان ّية مجعولة في نفو����س الأنبياءR
بوحي باطني وت�أييد �سماوي .
النبي مح َّمدِ Pبدع ًا من
وظاهرة الوحي من
ّ
مخت�صات مقام النب ّوة ،ولم يكن ّ
النبوي ،وال �أ َّول َمن خاطب النا�س با�سم الوحي
الأنبياء Rفي هذا االخت�صا�ص
ّ
ال�سماوي} :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ . {...ودفع ًا لهذا
اال�ستنكار الغريب ،قال تعالى} :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ. {...
(((

(((
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(((

(((

� .3أنحاء الوحي النبوي:
يتح ّقق الوحي النبوي على �أنحاء ثالثة ،كما جاءت في الآية الكريمة} :ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ{  ،وفي حديث مروي عن الإمام �أمير الم�ؤمنين Qفي �صدد تف�سير
هذه الآية :
�أ .النح ��و الأول :الإلق���اء في قلب النبي Pمبا�شرة وم���ن دون وا�سطة ،ومنه :ما رواه
زرارة ع���ن الإمام ال�صادق ،Qحيث �س�أله ع���ن الغ�شية التي ت�صيب النبيP
�إذا ن���زل علي���ه الوحي؟ حيث ق���ال« :Qذلك �إذا لم يكن بين���ه وبين اهلل �أحد.
ذلك �إذا تج ّلى اهلل له» .
(((

(((

(((

((( �سورة الأنبياء ،الآية.73 :
 ((( 58انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.274
((( �سورة يون�س ،الآية.2 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.163 :
((( �سورة ال�شورى ،الآية.51 :
((( ال�شي���خ القم���ي ،علي ب���ن �إبراهيم :تف�سير القم���ي ،ت�صحيح وتعليق وتقديم طي���ب المو�سوي الجزائ���ري ،الط ،الم ،مطبعة
النجف1387 ،هـ.ق ،ج� ،2ص.279
((( اب���ن بابوي���ه ،محمد ب���ن علي ب���ن الح�سين(ال�صدوق) :التوحي���د ،ت�صحيح وتعليق ها�ش���م الح�سين���ي الطهراني ،الط ،قم
المقدّ�سة ،م�ؤ�سّ �سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم المقدّ�سة ،الت ،باب ،8ح� ،15ص.115

ب .النح ��و الثان ��ي :تكليم النبي Pمن وراء حجاب ،ومنه قوله تعالى ...} :ﭹ ﭺ

ﭻ{((( ،وقوله تعالى} :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻ{ ﭾﭿﮀ { .
ج .النحو الثالث� :إر�سال مَ َلك ليكون وا�سطة في �إي�صال الوحي للنبي ،Qومنه قوله
تعال���ى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ، { ...وقوله تعالى} :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ. {...
}

(((

(((

(((

( يحولااا

� .4أق�سام الوحي النبوي:
يمكن تق�سيم الوحي النبوي �إلى ق�سمين رئي�سين:
�أ .الوح ��ي المبا�ش ��ر :وهو �أ�صعب �أنواع الوحي ،وفيه ي ّت�صل النبي Pبك ّل وجوده باهلل
تو�س���ط �أيّ وا�سطة .ويح�ص���ل ذلك عندما تته ّي����أ نف�س النبي،P
تعال���ى من دون ّ
وي�صب���ح لديه القابلية لهذا اال ّت�صال المبا�شر .وقد ورد في الأحاديث المروية عن
�أهل البيت Rتو�صيف لثقل هذا الوحي ،ومن هذه الأحاديث:
 -م���ا روي �أنّ الحرث ب���ن ه�شام �س�أل النبي :Pكي���ف كان ينزل عليك الوحي؟قال�« :Pأحيان� �اً ي�أتيني مثل �صل�صلة الجر�س؛ وهو �أ�ش ّد علي ،فيف�صم ع ّني؛
وقد وعيت ما قال ،و�أحياناً يتم ّثل ال َملَ ُك رج ً
ال ،فيك ّلمني؛ ف�أعي ما يقول» .
 -م���ا رواه عب���د اهلل بن عمر� :س�ألت النبي :Pهل تح� ّ���س بالوحي؟ قال�« :Pأ�سمع�صال�ص ��ل ،ث� � ّم �أ�سك ��ت عن ��د ذلك .فم ��ا من م� �رّة يُوحى �إل � ّ�ي �إال ظنن ��ت � ّأن نف�سي
تفي�ض» .
(((

(((

((( �سورة الن�ساء ،الآية.164 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.30 :
((( �سورة ال�شورى ،الآية.52 :
((( �سورة ال�شعراء ،الآيتان.194-193 :
((( اب���ن �شهر�آ�شوب ،محمد ب���ن علي :مناقب �آل �أبي طالب ،Rت�صحيح و�شرح ومقابلة لجنة من �أ�ساتذة النجف الأ�شرف،
الط ،النجف الأ�شرف ،المطبعة الحيدرية1376 ،هـ.ق1956 /م ،ج� ،1ص.41
((( ابن حنبل� ،أحمد :م�سند �أحمد ،الط ،بيروت ،دار �صادر ،الت ،ج� ،2ص.222
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 -م���ا رواه زرارة عن الإم���ام ال�صادق ،Qمن �أ ّنه �س�أله Qع���ن الغ�شية التيت�صيب النبي� Pإذا نزل عليه الوحي؟ فقال« :Qذلك �إذا لم يكن بينه وبين
اهلل �أحد .ذلك �إذا تجلى اهلل له» .
 -م���ا روي �أ ّن���ه Pكان �إذا نزل عليه الوح���ي يُ�س َمع عند وجه���ه دويّ ؛ كدويّ النحل،و�أ ّن���ه Pكان ينزل عليه الوحي في اليوم ال�شديد البرد؛ فيف�صم عنه ،و� ّأن جبينه
لينف�ص���د عرق ًا ،و�أ ّن���ه كان �إذا نزل عليه الوحي كرب لذل���ك ،ويربد وجهه ،ونك�س
ر�أ�س���ه ،ونك����س �أ�صحاب���ه ر�ؤ�سهم من���ه .ومنه يقال :برح���اء الوح���ي؛ �أي �شدّة ثقل
الوحي .
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ هذه العوار�ض الج�سدية التي كانت تظهر على النبيP
حين نزول الوحي عليه من دون وا�سطة� ،إ ّنما هي بمثابة العالمات الحاكية عن
ثقل هذا الوحي المبا�شر؛ بفعل اتّ�صال النبي Pبك ّل كيانه ووجوده بمبد�أ الوجود،
وانفتاح نف�سه Pوهو في ن�ش�أة عالم الما ّدة المحدود على عالم الملكوت الأعلى.
فمن الطبيعي �أن تظهر عليه Pهذه العوار�ض الما ّدية ،حتى ك�أنّ روحه تفي�ض منه
بفعل هذا االتّ�صال المبا�شر .وفي تح ّقق هذا االتّ�صال مع وجود قيود عالم الما ّدة
داللة جل ّية على ِع َظم نف�س الر�سول الأكرم Pوطهارتها وكمالها.
ب .الوح ��ي غي ��ر المبا�شر :وفيه يتل ّقى النبي Pالوحي عبر وا�سطة تكون �صلة و�صل
بين���ه وبين اهلل تعالى؛ كما في الوح���ي النازل بوا�سطة المنام والر�ؤيا ،ومنه :قوله
تعال���ى -حكاية عن ل�س���ان نب ّيه �إبراهي���م ...} :-Qﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ، { ...وكم���ا ف���ي تكليم اهلل تعالى لنب ّي���ه مو�سى} :Qﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖﭗ{  ،وكم���ا ف���ي الوحي النازل عل���ى ر�سول اهلل Pبوا�سطة
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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(((

(((

(((

((( ال�شيخ ال�صدوق ،التوحيد ،م�.س ،باب ،8ح� ،15ص.115
((( انظر :ابن �شهر �آ�شوب ،مناقب �آل �أبي طالب ،Rم�.س ،ج� ،1ص.41
((( �سورة ال�صافات ،الآية.102 :
((( �سورة مريم ،الآية.52 :

جبرائيل} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ. {...
وي�ستفاد من بع�ض الروايات �أنّ �أمر هذا الوحي لم يكن ثقي ًال على النبي،P
بخالف الوحي المبا�شر ،فعن الإمام ال�صادق�« :Qإ َّن جبرائيل كان �إذا �أتى
النبي Pلم يدخل ح ّتى ي�ست�أذنه ،و�إذا دخل عليه قع َد بين يديه قعدة العبد» .
وقد كان النبي Pيتل ّقى الوحي بك ّل بوجوده ،ولم يكن للحوا�س الظاهرية �أي دور
في هذا الأمر؛ و�إ ّال لأمكن لغيره من النا�س �سماع ما ي�سمع ،ور�ؤية ما يرى.
(((

(((

(((

(((

( يحولااا

 .5الوحي المح ّمدي:
كان الوحي الإلهي ينزل على النبي Pعلى �أنحاء ثالثة:
�أ .الوح ��ي عب ��ر الر�ؤيا ال�صادقة والمنامّ � :إن ال ّنبي Pل ّما �أتى له �سبع وثالثون �سنة،
كان ي���رى ف���ي منامه ك� ّأن �آتي��� ًا ي�أتيه فيقول :يا ر�س���ول اهلل! وم�ضت عليه بُرهة من
الزمن وهو على ذل���ك يكتمُه  .وعن الإمام علي« :Qر�ؤي ��ا الأنبياء وحي» .
وع���ن الإمام الباق���ر« :Qو�أمّا النب � ّ�ي فهو الذي ي ��رى في منام ��ه ،نحو ر�ؤيا
�إبراهي ��م ،Qونحو ما كان ر�أى ر�سول اهلل Pمن �أ�سباب النبوّة قبل الوحي،
ح ّتى �أتاه جبرائيل Qمن عند اهلل بالر�سالة. »...
وتجدر الإ�شارة �إلى �أ ّنه لم ينزل �شيء من القر�آن عبر هذا النحو من الوحي� ،إذ
لم يعهد نزول قر�آن على النبي Pفي المنام ،و�إن كانت بع�ض ر�ؤاه �أ�سباب ًا لنزول
القر�آن ،كما في قوله تعالى} :ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
(((
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((( �سورة ال�شعراء ،الآيات.194-192 :
((( اب���ن بابوي���ه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�صدوق) :كمال الدين وتمام النعم���ة ،ت�صحيح وتعليق علي �أكبر الغفاري ،الط،
قم المقدّ�سة ،م�ؤ�سّ �سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم المقدّ�سة1405 ،هـ.ق1363 /هـ�.ش� ،ص.86-85
((( انظر :الإربلي ،علي :ك�شف الغمّة في معرفة الأئمّة ،ط ،2بيروت ،دار الأ�ضواء1405 ،هـ.ق1985 /م ،ج� ،1ص.86
((( ال�شيخ الطو�سي ،الأمالي ،م�.س ،ح� ،689ص.338
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،1كتاب الحجّ ة ،باب ،3ح� ،3ص.176

و�ص َد َقت عام الفتح .
ﯜﯝ ، {...فقد ر�أى النبي Pذلك عام الحديب َّية َ ،
ب .الوح ��ي عب ��ر جبرائيل :Qكان جبرائيل Qين���زل بالوحي على النبيP
على �صور ثالثة:
(((

(((

(((

نزوله ب�صورته الأ�صليَّة :وهذا ح�صل م َّرتين مع الر�سول الأكرم :Pقال تعالى:
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}ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ {} ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ{ ((( ،وقال تعالى } :ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ{(((،

فالم َّرتين كانت �إحداهما :في بدْ ء الوحي بغار حراء ،حيث ظهر له جبرائيل Qفي
�صورت���ه الحقيقية التي خ َلقه اهلل عليه���ا ،مالئ ًا �أُفق ال�سماء من الم�شرق �إلى المغرب،
فته َّيب���ه النبي Pته ّيب ًا بالغ ًا ،فنزل عليه جبرائيل Qفي �صورة الآدم ّيين ،ف�ض َّمه
�إل���ى �صدره ،ف���كان ال ينزل عليه بعد ذل���ك �إ ّال في �صورة َ
ب�شر جمي���ل .والثانية :كانت
با�ستدعائه Pلذلك ،فكان ال يزال ي�أتيه جبرائيل Qفي �صورة الآدميين ،ف�س�أله
ر�س���ول اهلل� Pأن يُريَه نف�س���ه م ّرة �أخرى على �صورته التي خ َلق���ه اهلل ،ف�أراه �صورته
ف�س��� ّد الأ ُفـق ،فقوله تعالى} :ﭮﭯﭰ{ كان الم ّرة الأُولى ،وقوله} :ﮏﮐ{
كان الم َّرة الثانية .
(((

62

((( �سورة الفتح ،الآية.27 :
((( ال�سنة ال�ساد�سة للهجرة.
((( ال�سنة الثامنة للهجرة.
((( �سورة النجم ،الآيتان.18-4 :
((( �سورة التكوير ،الآيتان.23-19 :
((( انظ���ر :الطبر�س���ي ،الف�ضل بن الح�سن :مجمع البيان في تف�سي���ر القر�آن ،تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمح ّققين ،ط،1
بيروت ،م�ؤ�سّ �سة الأعلمي1415 ،هـ.ق1995 /م ،ج� ،9ص293-284؛ ج� ،10ص.281

 -نزول ��ه متم ّث�ل ً�ا ب�صورة �آدم ��ي :روي عن ر�سول اهلل� Pأ ّنه ق���ال« :و�أحياناً يتم ّثلل ��ي المَلك رج�ل ً�ا ،فيك ّلمني ف�أعي ما يق ��ول»  .وعن الإمام ال�صادق�« :Qإ َّن
جبرائيل كان �إذا �أتى النبي Pلم يدخل ح ّتى ي�ست�أذنه ،و�إذا دخل عليه قع َد بين
يديه قعدة العبد» .
(((

(((

 -نزوله على قلب النبي Pمن دون �أن يراه :قال تعالى } :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ .((( { ...وعن ر�سول اهللّ �« :Pإن الروح الأمين نفث في رَوعي»(((.

ج .الوح ��ي مبا�ش ��رة م ��ن دون وا�سط ��ة :وهو �أكثر �أنحاء الوح���ي نزو ًال على ر�سول
اهلل ،Pحي���ث كان �شدي���د ًا على نف�س���ه ال�شريفة .Pوقد تق���دّ م ِذ ْكر بع�ض
الروايات التي تتحدّ ث عن ثقل هذا الوحي .
(((

( يحولااا
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((( ابن �شهر �آ�شوب ،مناقب �آل �أبي طالب ،Rم�.س ،ج� ،1ص.41
((( ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين وتمام النعمة ،م�.س� ،ص.86-85
((( �سورة ال�شعراء ،الآيتان.194-193 :
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب الطاعة والتقوى ،ح� ،2ص.74
((( انظر :عنوان «�أق�سام الوحي(الوحي المبا�شر)».

الأفكار الرئي�سة

--1الوحي هو �إلقاء المعنى بنحو يخفى على غير من ُق ِ�صدَ �إفهامه.
���ان مختلفة ،منها:
--2ا�ستخ���دم القر�آن الكريم «الوح ��ي» في موارد عدّة �أُريد بها مع ٍ
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

الوحي �إل���ى الأنبياء ،Rالإيم���اءة الخفية ،تركيز غريزيّ فط���ريّ في الإن�سان
والحيوان ،تركيز طبيعي في الجماد� ،أمر رحماني ،و�سو�سة �شيطانية.
--3الوحي النبوي على �أنحاء ثالثة� :إلقاء في القلب ،تكليم من وراء حجاب� ،إر�سال َم َلك.

--4يق�سم الوحي النبوي �إلى ق�سمين :وحي مبا�شر ،ووحي غير مبا�شر.
--5كان الوح���ي الإله���ي ينزل على النب���ي Pعلى �أنحاء ثالثة :عب���ر الر�ؤيا ال�صادقة
والمنام ،عبر جبرائيل ،Qمبا�شرة من دون وا�سطة.
ّ
ف��ك��ر و�أج���ب
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� .1أَ ِجبْ بـ (�صحّ) �أو (خط�أ):
 -غالبية موارد اال�ستخدام القر�آني للوحي جاءت في الوحي النبوي. -كان جبرائي ��ل Qين ��زل على النب ��ي� Pإ ّما ب�صورته الحقيقي ��ة و�إمّا متم ّث ًال
ب�صورة �آدمي فقط.
 -بع�ض الوحي القر�آني �إلى النبي Pجاء عن طريق الر�ؤيا ال�صادقة والمنام.� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -حدّد معنى الوحي؟ -بيّن �أنحاء الوحي النبوي؟- -تحدّث عن �أق�سام الوحي النبوي؟

مطالعة

القر�آن جوامع الكلم

(((

�إنّ الذات المق ّد�سة للحقّ ج ّل وعال على ح�سب}ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ{  ...يتج ّلى
لقلوب الأنبياء Rوالأولياء Rفي ك�سوة الأ�سماء وال�صفات ،وتختلف التج ّليات
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 التج ّليات ،وعلى
ّ
ح�سب اختالف الأ�سماء التي لها المبدئية ،كما �أنّ اختالف الأنبياء Rو�شرائعهم
�أي�ض ًا -باختالف الدول الأ�سمائية ،فك ّل ا�سم تكون �إحاطته �أكثر ويكون �أجمع؛ تكوندولته �أكثر �إحاطة؛ والنب ّوة التابعة له �أكثر �إحاطة ،والكتاب النازل منه �أكثر �إحاطة
وجامع ّية؛ وتكون ال�شريعة التابعة له �أكثر �إحاطة و�أدوم.
وحيث �إنّ النب ّوة الختم ّية ،والقر�آن ال�شريف ،و�شريعة �سيد الب�شر؛ من مظاهر المقام
الجامع الأحدي وح�ضرة ا�سم اهلل الأعظم ومجاليها� ،أو من تج ّلياتها وظهوراته ،فلهذا
�صارت �أكثر النب ّوات والكتب وال�شرائع �إحاطة و�أجمعها .وال يت�ص ّور �أكمل و�أ�شرف من
نب ّوته وكتابه و�شريعته .وال يتنزل من عالم الغيب على ب�سيط الطبيعة علم �أعلى منه،
�أو �شبيه له؛ بمعنى �أنّ هذا هو �آخر ظهور للكمال العلمي المربوط بال�شرائع ،ولي�س
للأعلى منه �إمكان النزول في عالم ال ُملك ،فنف�س الر�سول الخاتم �أ�شرف الموجودات،
والمظهر التا ّم لال�سم الأعظم ،ونب ّوته �-أي�ض ًاّ � -أتم النب ّوات الممكنة ،و�صورة لدولة
اال�سم الأعظم ،ولهذه الجهة لهذا الكتاب �أحد ّية الجمع والتف�صيل .وهو من جوامع
الكلم ،كما �أنّ كالمه�- Pأي�ض ًا -كان من جوامع الكلم ،والمراد من كون القران �أو
كالمه Pمن جوامع الكلم لي�س �أنّ القران� ،أو �أ ّنه Pب ّينا الك ّل ّيات وال�ضوابط الجامعة،
(((

( يحولااا

((( انظر :الإمام الخميني ،منهجية الثورة الإ�سالمية ،م�.س� ،ص.89
((( �سورة الرحمن ،الآية.29 :
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و�إن كانت �أحاديثه�- Pأي�ض ًا -من الجوامع وال�ضوابط بذلك المعنى ،كما �أنّ ذلك
معلوم في علم الفقه ،بل جامع ّيته عبارة عن �أنّ القر�آن نزل لجميع طبقات الإن�سان في
جميع �أدوار العمر الب�شري ،وهو رافع لجميع حوائج هذا النوع .وحقيقة هذا النوع حيث
�إ ّنها حقيقة جامعة وواحدة لتمام المنازل ،من المنزل الأ�سفل الملكي �إلى �أعلى مراتب
الروحانية والملكوت والجبروت ،ولهذه الجهة يختلف �أفراد هذا النوع في هذا العالم
الأ�سفل الملكي اختالف ًا تا ّم ًا ،واالختالف والتفاوت الموجودان في �أفراد هذا النوع ال
ال�شقي الذي هو في كمال ال�شقاوة،
يوجدان في �أفراد �سائر الموجودات ،ففي هذا النوع
ّ
وال�سعيد الذي هو في كمال ال�سعادة؛ وهو نوع بع�ض �أفراده �أ�سفل من جميع الحيوانات،
وبع�ض �أفراده �أ�شرف من جميع المالئكة المق ّربين.
وبالجملة ،حيث �إنّ �أفراد هذا النوع مختلفة متفاوتة في المدارك والمعارف،
فالقران نزل على نحو ي�ستفيد ك ٌل منه على ح�سب كمال �إدراكه ومعارفه و�ضعفها،
وعلى ح�سب ما له من الدرجة العلمية.

م�صادر الدر�س ومراجعه

--1القر�آن الكريم.
--2الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.858
--3ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،6ص.93
--4الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،4ص142؛ ج� ،5ص.443
--5الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص274؛ ج� ،12ص.492

--7روحاني ،المعجم الإح�صائي للقر�آن الكريم ،ج � ،1ص .571

( يحولااا

--6المجل�س���ي ،بحار الأن���وار ،ج ،18ب���اب ،2ح���� ،3ص255-254؛ ج ،28كتاب الفتن
والمحن ،باب� ،3ص90؛ ج ،90باب ،128ر�سالة النعماني� ،ص.17-16
--8القمي ،تف�سير القمي ،ج� ،2ص.279
--9ابن بابويه ،التوحيد ،باب ،8ح� ،15ص.115
--10ابن �شهر�آ�شوب ،مناقب �آل �أبي طالب(عله) ،ج� ،1ص.41
--11ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،ج� ،2ص.222
--12ابن بابويه ،كمال الدين وتمام النعمة� ،ص.86-85
--13الإربلي ،ك�شف الغ ّمة في معرفة الأئ ّمة ،ج� ،1ص.86
--14الطو�سي ،الأمالي ،ح� ،689ص.338
--15الكلين���ي ،الكافي ،ج ،1كت���اب الحجّ ة ،باب ،3ح���� ،3ص176؛ ج ،2كتاب الإيمان
والكفر ،باب الطاعة والتقوى ،ح� ،2ص.74
--16الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،9ص293-284؛ ج� ،10ص.281
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الدرس الرابع

الوحي()2

موضوعات الـدرس
- -1ضرورة الوحي.

- -4عدم استمرارية الوحي.

- -2إمكان ّية الوحي ووقوعه.

- -5كتّاب الوحي.

- -3حقيقة الوحي وكيفية حصوله- -6 .شبهات حول الوحي.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2معرفة ض���رورة ال��وح��ي ،وإمكانية وق��وع��ه ،وحقيقته وكيفية
حصوله ،وعدم استمرار ّيته.
- -3معرفة أهم كتّاب الوحي ،وأبرز ّ
الشبهات الم ّثارة حوله.

(((

((( انظ���ر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص123-113؛ القر�آن في الإ�سالم ،تعريب �أحمد وهبي،
ط ،1بيروت ،دار الوالء1422 ،هـ.ق2001 /م� ،ص.106-96

(يحولااا

� .1ضرورة الوحي:
حب االنتفاع ودفع الم�ضا ّر وا�ستخدام غيره من بني نوعه.
�إنّ الإن�سان مفطور على ّ
الخ ْل َقة وطريقة العي�ش
وبفعل وجود االختالف ال�ضروري بين �أفراد الإن�سان من حيث ِ
والعادات والتقاليد� ...ش ّدة و�ضعف ًا؛ كان من الطبيعي �أن َيظهر االختالف في اقتناء
المزايا الحيوية ،بحيث ي�ستفيد القوي �أكثر من ال�ضعيف؛ بما ي�ؤ ّدي �إلى الإخالل
بميزان العدل االجتماعي بين النا�س؛ ما ا�ستدعى و�ضع قوانين ترفع االختالفات
الطارئة والم�شاجرات في لوازم الحياة.
ومن الطبيعي �أن يكون م�صدر هذه القوانين من غير الفطرة؛ لأنّ ما به االختالف
ال ي�صلح وحده لأن يكون م�صدر ًا للح ّل؛ فكان بذلك النوع الب�شري محتاج ًا �إلى م�صدر
�آخر ُي�ص ِلح الفطرة بالفطرة ،وين�سجم معها ،ويعدل قواها المختلفة عند طغيانها،
ّ
وينظم للإن�سان حياته الدنيوية والأخروية .
ومن هنا ،كان الوحي �صلة و�صل بين اهلل تعالى وخلقه؛ يك�شف لهم عن المعارف
الإلهية والحقائق الر ّبانية الالزمة لرفع االختالف والو�صول �إلى �سعادة النوع

71

الإن�ساني .ولأنّ العقل الب�شري وحده قا�صر عن �إدراك هذه الحقائق والمعارف
والك�شف عنها؛ كان من ال�ضروري �أن يجعل اهلل تعالى طريق ًا �آخر ًا ين�سجم مع العقل
والفطرة ويك ّملهما} :ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ. {...
(((
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� .2إمكانية الوحي ووقوعه:
يمتلك الإن�سان وراء �شخ�ص َّيته الما ّد ّية الظاهرة �شخ�ص َّية �أخرى معنوية باطنة،
من �ش�أنها �أن تتيح له االرتباط بعالم معنوي �أعلى مج ّرد عن الما ّدة ولوازمها،
فالإن�سان في عالم الدنيا موجود مر ّكب من روح وج�سد ،يرتبط بالعالم الما ّدي
بج�سده ويحمل خ�صائ�صه وقابل ّياته} :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰ{ ،ويرتبط بالعالم المج ّرد بروحه ويحمل خ�صائ�صه وقابل ّياته-
�أي�ض ًا} :-ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ{  .وهذا الخ ْلق الآخر هو وجود
الإن�سان الروحي الذي �أفا�ضه اهلل تعالى ،فمنه مبد�ؤه ...} :ﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯ{  ،و�إليه منتهاه} :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ{ .
وعن الإمام ال�صادق Qفي قوله ع ّز وج ّل} :ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ{  ،قالّ �« :إن اهلل ع ّز وج ّل خلق خلقاً وخلق روحاً ،ثم �أمر ملكاً فنفخ
فيه» .
ومن هذا المنطلق ،ال مانع للإن�سان ِمن �أن يتَّ�صل في جانبه المعنوي والروحي
(((

(((

(((

(((

(((
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((( �سورة البقرة ،الآية.213 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيات.14-12 :
((( �سورة مريم ،الآية.9 :
((( �سورة الفجر ،الآيتان.28-27 :
((( �سورة الحجر ،الآية.29 :
((( ال�شيخ ال�صدوق ،التوحيد ،م�.س ،باب معنى قوله ع ّز وج ّل} :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ، { ...ح� ،6ص.172

بالعالم المج ّرد ،طالما �أنّ روحه تحمل خ�صائ�ص هذا العالم وقابل ّياته؛ فيكون هذا
االتّ�صال خف ّي ًا ال يحمل خ�صائ�ص الما ّدة ،وال يخ�ضع لقوانينها الطبيعية؛ وهو ما
ي�ش ّكل ظاهرة الوحي.
وقد نزل الوحي على امتداد تاريخ الب�شرية حتّى انقطاعه برحيل ر�سول اهللP
على جميع الأنبياء Rالذين وجد اهلل تعالى فيهم الأهلية الالزمة لتل ّقي الوحي
خ�صهم بذلك من دون غيرهم من النا�س} :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
الإلهي؛ بحيث ّ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ. {...
(((

(يحولااا

 .3حقيقة الوحي وكيفية ح�صوله:
خا�ص مختلف عن �سائر الإدراكات الب�شرية الم�شتركة بين �أفراد الب�شر
هو �إدراك ّ
وجده اهلل تعالى
كا ّفة،
الح�س �أو العقل �أو الغريزة �أو الوجدانُ ،ي ِ
ّ
والمتح�صلة عن طريق ّ
في �أنبيائه� Rإيجاد ًا ال يعتريه لب�س �أو ّ
�شك �أو خط�أ ،وال يحتاجون فيه �إلى �إعمال
حجة؛ كما هو �ش�أن الإدراكات الب�شرية .قال
تو�سل دليل� ،أو �إقامة برهان� ،أو ّ
نظر� ،أو ّ
تعالى} :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ { ...؛ فالنبي Pيتل ّقى الوحي الإلهي بنف�سه
تو�سط الحوا�س الظاهرة؛ في�سمع ويرى من غير و�ساطة ال�سمع
ال�شريفة من غير ّ
والب�صر الماد ّيين؛ و�إال لكان من الممكن �أن ي�سمع ويرى غيره من النا�س؛ ما �سمعه
مخت�صات مقام النب ّوة.
ور�أه بالوحيَ ،و َلما كان الوحي حينها من
ّ
ويوجد �أمر ال ن�ستطيع �إدراكه في ظاهرة الوحي ،و�إن ك ّنا نعتبره واقع ًا ح ّق ًا ،ون�ؤمن
به �إيمان ًا �صادق ًا ،وهو :كيف يقع هذا االتّ�صال الروحي؟ وال�سبب في ذلك� :أنّ الوحي
لي�س من �سنخ عالم الما ّدة والما ّديات؛ لكي ن�ستطيع �إدراك كنهه �أو تحديد كيفية
ح�صوله ،وك ّل ما با�ستطاعتنا �إ َّنما هو التعبير عنه على نحو الت�شبيه واال�ستعارة� ،أو
(((

((( �سورة الن�ساء ،الآية.163 :
((( �سورة ال�شعراء ،الآيتان.194-193 :

73

و�صف .فالوحي ظاهرة روحية يدركها
المجاز والكناية ال �أكثر ،فهو م ّما ُيد َرك وال ُي َ
ي�صفها و�صف ًا بال ُكنه ،ما عدا التعبير عنها بالآثار
َمن ي�ص ُلح لها ،وال ي�ستطيع غيره �أن ِ
والعوار�ض هذا فح�سب .وكذلك التعبير بنزول الوحي �أو ال َم َلك هو تعبير مجازي،
النبي Qحا�ضرة نف�سه،
ولي�س �سوى �إ�شراقة و�إفا�ضة قد�سية م َلكوتية يجدها ّ
ُملقاة عليه من خارج روحه .
(((
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 .4عدم ا�ستمرارية الوحي النبوي:
مخت�ص بالأنبياء ،Rوقد انقطع الوحي بعد رحيل خاتم النبيين
الوحي النبوي
ّ
مح ّمدP؛ حيث اكتملت الر�سالة الخاتمة} :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳ ، {...و�أُ ِم َر النا�س �أن يتّبعوا ر�سالة الإ�سالم وترك باقي الر�ساالت
ال�سابقة} :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ{ ،
و�أن ي�سيروا على هديها م�ست�ضيئين بهدي الإمامة الحاملة لحقائق هذه الر�سالة،
والمب ّينة لها ،وال�ضامنة لتطبيقها ال�صحيح ...} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ. {...
(((

(((

(((

وعن الإمام علي« :Qب�أبي �أنت و�أمّي ،لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت
غي ��رك؛ م ��ن النب� �وّة ،والأنب ��اء ،و�أخبار ال�سم ��اء»  .وتج ��در الإ�شارة �إل ��ى � ّأن انقطاع
الوح ��ي النب ��وي برحي ��ل النب ��ي Pال ي�ستل ��زم انقط ��اع اال ّت�ص ��ال م ��ع اهلل �سبحان ��ه
وتعال ��ى؛ حي ��ث � ّإن جبرائيل  Qكان ينزل على فاطم ��ة  Oبعد رحيل النبي
 Pيحدّثه ��ا .روي ع���ن الإمام ال�ص���اقّ �« :Qإن فاطم ��ة مكثت بع ��د ر�سول اهلل
(((
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((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،القر�آن في الإ�سالم ،م�.س� ،ص113-112؛ معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.91-90
((( �سورة الأحزاب ،الآية.40 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.85 :
((( �سورة المائدة ،الآية.3 :
Q
ور�سائله
((( العل���وي( ،ال�شري���ف الر�ض���ي) :نه���ج البالغة(الجامع لخط���ب الإمام �أمي���ر الم�ؤمنين علي بن �أبي طال���ب
وحكمه)� ،شرح محمد عبده ،ط ،1قم المقدّ�سة ،دار الذخائر؛ مطبعة النه�ضة1412 ،هـ.ق1370 /هـ�.ش ،ج ،2الخطبة،235
�ص.228

 Pخم�سة و�سبعين يوماً ،وكان دخلها حزن �شديد على �أبيها ،وكان جبرئيلQ

ي�أتيه ��ا ،فيح�س ��ن عزاءه ��ا على �أبيه ��ا ،ويطيّب نف�سه ��ا ،ويخبرها عن �أبيه ��ا ومكانه،
ويخبره ��ا بم ��ا يكون بعدها في ذريّته ��ا ،وكان علي Qيكتب ذلك ،فهذا م�صحف
فاطمة. .»L
وحجته في �أر�ضه الإمام
و�أ ّما االتّ�صال بالغيب فموجود بين اهلل تعالى ّ
المع�صوم  Qفهو مح ّدث و�إن لم يكن موحى �إليه وحي ًا نبو ّي ًا لختم النبوة بخاتم
المر�سلين الر�سول الأكرم  .Pعن بريد العجلي قال� :س�ألت �أبا عبد اهللQ
والمحدث ،قال :الر�سول الذي ت�أتيه المالئكة وتب ِّلغه عن اهلل
والنبي
عن الر�سول
َّ
ّ
والمحدث الذي
تبارك وتعالى ،والنبي الذي يرى في منامه فما ر�أى فهو كما ر�أى،
َّ
ي�سمع كالم المالئكة وينقر في �أُذنه وينكت في قلبه .
وعن زرارة قال� :س�ألت �أبا جعفر Qعن قول اهلل ع ّز وج ّل} :ﭪﭫﭬ{
والنبي؟ قال« :النبي هو الذي يرى في منامه وي�سمع
قلت :ما الفرق بين الر�سول
ّ
ال�صوت وال يعاين الملك ،والر�سول يعاين الملك ويك ِّلمه ،قلت :فالإمام ما منزلته؟
قال :ي�سمع ال�صوت وال يرى وال يعاين» .
وعن �أبي ب�صير ،قال� :سمعت �أبا عبد اهلل Qيقولّ �« :إن م ّنا لمن يعاين معاينة،
و� ّإن م ّنا لمن ُين َقر في قلبه كيت وكيت ،و� ّإن م ّنا لمن ي�سمع كما يقع ال�سل�سلة كله
يقع في الط�ست» .قلت :فالذين يعانيون ما هم؟ قال« :خلق �أعظم من جبرئيل
وميكائيل» .
(((

(((

(يحولااا

(((

(((

(((
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((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،1كتاب الحجّ ة ،باب فيه ِذ ْكر ال�صحيفة ،...ح� ،5ص.241
((( ال�ص ّف���ار ،محم���د ب���ن الح�سن :ب�صائ���ر الدرجات ،ت�صحي���ح وتعليق وتقديم ح�س���ن كوچه باغي ،الط ،طه���ران ،من�شورات
الأعلمي؛ مطبعة الأحمدي1404 ،هـ.ق1362 /هـ�.ش ،ج ،8باب ،1ح� ،1ص.388
((( �سورة مريم ،الآية.54 :
((( الم�صدر ال�سابق ،ح.2
((( الم�صدر ال�سابق ،ج ،5باب ،7ح� ،1ص.251

 .5ك ّتاب الوحي:
كتَّاب الوحي ُك ُثر� ،أبرزهم الإمام علي بن �أبي طالب ،Qحيث ُح ِظ َي بكتابة
الوحي من �أ ّول نزوله في مكة �إلى حين انقطاعه؛ برحيل الر�سول الأكرم :Pعن
الإمام علي« :Qفما نزلتْ على ر�سول اهلل� Pآية من القر�آن �إال �أقر�أنيها
و�أمالها فكتب ُتها بخطي ،وع َّلمني ت�أويلها وتف�سيرها ونا�سخها ومن�سوخها ومحكمها
ومت�شابهها
وخا�صها وعا َّمها»  .وعنه�-Qأي�ض ًا«:-يا طلحة �إ َّن ك َّل �آية �أنزلها
َّ
اهلل على مح ّمد Pعندي ب�إمالء ر�سول اهلل Pوخطي بيدي وت�أويل ك ّل �آية» .
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

(((

وممّن كتب الوحي بين يدي النبي:P
�أبي بن كعب الأن�صاري :وهو �أ ّول من كتب له Pالوحي في المدينة ،وقد عر�ض
النبي Pعليه القر�آن كم ًال ،وكان م ّمن ح�ضر العر�ضة الأخيرة في من ح�ضر،
وتو ّلى الإ�شراف على ال َك َت َبة في لجنة توحيد الم�صاحف على عهد عثمان ،حيث كانوا
يرجعون �إليه عند االختالف .
 -زيد بن ثابت :كان ي�سكن في المدينة بجوار النبي ،Pويكتب له� Pإذا غاب �أُبَيبن كعب ،حتى �أ�صبح الحق ًا من الك ّتاب الر�سميين .
 -وال���ذي عليه المح ّققون من �أهل ال�سي���رةّ � :أن الوحي كان يكتبه الإمام علي،Qوزي���د بن ثابت ،وزي���د بن �أرقم ،و� ّأن حنظلة بن الربي���ع ومعاوية بن �أبي �سفيان لم
يكتبا الوحي و�إ ّنما كانا يكتبان له �إلى الملوك و�إلى ر�ؤ�ساء القبائل ،ويكتبان حوائجه
يق�سم في �أربابها .
بين يديه ،ويكتبان ما يجيء من �أموال ال�صدقات وما ّ
(((

(((

(((

((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،1كتاب العقل والجهل ،باب اختالف الحديث ،ح� ،1ص.64
 ((( 76الهاللي� ،سليم بن قي�س :كتاب �سليم بن قي�س ،تحقيق محمد باقر الأن�صاري الزنجاني ،ط� ،1إيران ،ن�شر دليل ما؛ مطبعة
نكار�ش1422 ،هـ.ق1380 /هـ�.ش� ،ص.211
((( م .ن���� ،ص341-340؛ الع�سقالن���ي� ،أحم���د ب���ن علي(ابن حجر) :الإ�صاب���ة ،تحقيق عادل �أحمد عب���د الموجود؛ علي محمد
معوّ�ض ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية1415 ،هـ.ق� ،ص.182-180
((( انظر :ابن �سعد ،الطبقات الكبرى ،م�.س ،ج� ،2ص362-358؛ ابن حجر ،الإ�صابة ،م�.س ،ج� ،2ص.493-490
((( انظر :العلوي( ،ال�شريف الر�ضي) :نهج البالغة(الجامع لخطب الإمام �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Qور�سائله
وحكم���ه)� ،شرح ابن �أب���ي الحديد ،تحقيق محمد �أبو الف�ض���ل �إبراهيم ،ط ،1الم ،دار �إحياء الكت���ب العربية؛ عي�سى البابي
الحلبي و�شركا�ؤه1378 ،هـ.ق1959 /م ،ج ،1الخطبة� ،25ص.338

� .6شبهات حول الوحي:
�أ .ال�شبه ��ة الأول ��ى :الوحي عبارة عن �إلهامات روحية تنبعث من داخل نف�س النبي،P
ولي����س وارد ًا عليه من اهلل تعالى؛ ال�ستحالة اال ّت�صال بين اهلل تعالى والإن�سان؛ كونه
ي�ستلزم تحديد اهلل ع ّز وج ّل!
(((

(((

(((

((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.93-91
((( انظر :م .ن� ،ص.117-108
((( انظر :الحلي ،الح�سن بن �سورة يو�سف ،الآية بن المطهّر :ك�شف المراد في �شرح تجريد االعتقاد ،تحقيق ح�سن زاده �آملي،
ط ،7قم المقدّ�سة ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدرّ�سين بقم المقدّ�سة1417 ،هـ.ق� ،ص.445-444

(يحولااا

الخفي بين ال َملأ الأعلى وجانب
الروحي
الج ��وابّ � :إن عدم فهْم حقيقة اال ّت�ص���ال
ّ
ّ
الإن�س���ان الروحي ال يعنى �إنكار هذا اال ّت�ص���ال ،فالإن�سان يتل ّقى بروحه �إفا�ضات ت�أتيه
م���ن م َلك���وت ال�سم���اء ،و�إ�شراقات نورية ت�ش��� ّع على نف�سه م���ن عا َلم وراء ه���ذا العالم
المادّي ،ولي�س في ذلك ا ّت�صا ًال �أو تقارب ًا مكان ّي ًا؛ لكي ي�ستلزم تح ّيز ًا في جانبه تعالى.
تخ�ص
قا�سوا من �أمور ذاك العالم غير المادّي بمقايي�س ّ
ولع ّل من�ش�أ هذه ال�شبهة �أ ّنهم ُ
العالم المادّي.
ب .ال�شبهة الثانية :من �أين عرف النبي� Pأ ّنه مبعوث؟
يقرن
الجواب :يجب على اهلل ـ وجوب ًا منبعث ًا من مقام ُلطفه ور�أفته بعباده ـ �أن ِ
تنبيئه �إن�سان ًا بدالئل ن ّيرة ،ال تدَ ع لم�سارب ّ
ال�شك مجا ًال في نف�سه .وهذا هو مقت�ضى
قاع���دة اللطفّ ،
وتتلخ�ص في :تمهيد �سبيل الطاعة؛ فواج���ب عليه تعالى �أن يُمهِّد
لعباده جميع ما يق ّربهم �إلى الطاعة ويب ّعدهم عن المع�صية ،وهذا الوجوب منبعث
م���ن مقام حكمته تعالى؛ �إذا كان يريد م���ن ِعباده االنقياد ،و�إ ّال كان نق�ض ًا لغر�ضه
م���ن التكليف ،ومن َث ّم وجب عليه تعالى �أن يبع���ث الأنبياء ،Rوين ّزل ال�شرائع،
ويجع���ل في الأم���م ما ينير لهم درب الحياة� ،إ ّما �إلى �سع���ادة؛ فباختيارهم� ،أو �إلى
�شقاء؛ فباختيارهم �أي�ض ًا  .وطبق ًا لهذه القاعدة ،ال يدع تعالى مجا ًال لتدلي�س �أهل
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َ
الزي���غ والباط���ل� ،إ ّال ويف�ضحهم من فورهم .روي عن الإم���ام ال�صادق� ،Qأ ّنه
ر�سل؟ قالُ « :ك�شِ َف عنهم الغطاء» .
الر�سل �أ َّنها ُ
ُ�سئل :Qكيف عَ لمت ُ
�إذن ،فال ب َّد �أن يكون النبي Pحين انبعاثه نب ّي ًا على ِعلم يقين ،بل حقّ يقين من
� ْأمره ،ال ّ
ي�شك وال ي�ضطرب ،م�ستيقن ًا ،مطمئ ّن ًا باهللَ ،مرع ّي ًا بعناية اهلل تعالى و ُلطفه
الخا�ص ،من�صور ًا ،م�ؤ َّيد ًا ،وال�س َّيما في ْبدء البعثة ،في�أتيه النامو�س الأكبر وهو الحقّ
ّ
لنبي �أن يتزلزل فيها� ،أو يتر ّوع
ِ
ال�صراح معا َين ًا م�شهود ًا ،وهي موقعية حا�سمة ال ينبغي ّ
منها} :ﯝﯞﯟﯠﯡ{.
النبي Pلم يخت ْره اهلل لنب َّوته �إ ّال بعد �أن �أكمل عقله و�أ َّدبه ،ف�أح�سن
و�أي�ض ًا ف�إنّ ّ
ت�أديبه ،وع َّرفه من �أ�سرار ملكوت ال�سماوات والأر�ض؛ ما ي� ّؤهله للقيام بمه َّمة ال�سفارة
وتبليغ ر�سالة اهلل �إلى العالمين؛ كما َفعل ب�إبراهيم الخليل.Q
عن الإمام علي«:Qولقد ق َر َن اهلل به من لدُن �أن كان فطيماً �أعظم َملك
من مالئكته ،ي�سلك به طريق المكارم ،ومحا�سن �أخالق العالم؛ ليله ونهاره. »..
وعن الإمام الع�سكري« :Qفل ّما ا�ستكمل �أربعين �سنة ،نظر اهلل ع ّز وج ّل �إلى
قلبه ،فوجده �أف�ضل القلوب ،و�أجلها ،و�أطوعها ،و�أخ�شعها ،و�أخ�ضعها ،ف�أذن لأبواب
ال�سماء ففتحت ،ومحمد Pينظر �إليها ،و�أذن للمالئكة فنزلوا ومحمد Pينظر
�إليهم ،و�أمر بالرحمة ،ف�أنزلت عليه من لدن �ساق العر�ش �إلى ر�أ�س محمد وغمرته،
ونظر �إلى جبرئيل الروح الأمين المط ّوق بالنور ،طاوو�س المالئكة هبط �إليه،
و�أخذ ب�ضبعه وه ّزه ،وقال :يا محمد اقر�أ .قال :وما �أقر�أ؟ قال :يا محمد }ﭻ ﭼ
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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(((

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ{ ،ث ّم �أوحى [�إليه] ما �أوحى �إليه ر ّبه ع ّز وج ّل» .
(((

((( البرق���ي� ،أحم���د ب���ن محمد بن خال���د :المحا�س���ن ،تحقيق جالل الدي���ن الح�سيني(المح���دِّ ث) ،ط ،1طه���ران ،دار الكتب
الإ�سالمية؛ مطبعة رنكين1370 ،هـ.ق1330 /هـ�.ش ،كتاب العلل ،ح� ،85ص.328
((( نهج البالغة� ،شرح محمد عبده ،م�.س ،ج ،1الخطبة(192القا�صعة)� ،ص.157
((( تف�سي���ر الإمام الع�سك���ري ،Qتحقيق مدر�سة الإمام المهدي| ،ط ،1قم المقدّ�س���ة ،ن�شر مدر�سة الإمام المهدي|؛
مطبعة مهر1409 ،هـ.ق ،ح� ،78ص.157-156

ج .ال�شبهة الثالثة :هل يجوز على النبي Pالخط�أ في ما يُوحى �إليه؟

(((

(يحولااا

ُخط���ئ في ما يُوح���ى �إليه ،وال يلتب�س علي���ه الأمر ّ
قط،
الج ��وابّ � :إن النب���ي Pال ي ِ
فالنب���ي Pكان عندم���ا يوحى �إليه يُك�شف عنه الغطاء ،في���رى الواقعية في ما ي َّت�صل
بجان���ب روح���ه الملكوت���ي ،منقطع ًا عن �ص���وارف الم���ادَّة ،فيلم�س حين���ذاك تج ّليات
و�إ�شراق���ات نورية تغ�شاه من عالم الملكوت؛ لين�صرف بك ّليته �إلى لقاء روح اهلل وتل ّقي
كلماته ،فيرى حقيقة ّ
واع وب�صير ٍة نافذة؛ ك َمن يرى ال�شم�س
الحق النازل عليه ب�شعو ٍر ٍ
في َ
و�ضح النهار ،ال يحتمل خط�أً في �إب�صاره ،وال التبا�س ًا في ما ي ِعيه .وهكذا الوحي� ،إذ
لم يكن فكرة نابعة من داخل ال�ضمير؛ ليحتمل الخط�أ في ترتيب مقدّمات ا�ستنتاجها،
�أو �إب�ص���ار ًا من بعيد؛ ليتح َّمل التبا�س ًا في االنطب���اق ،بل هي م�شاهد ُة حقيق ٍة حا�ضرة
بعَين نافذة ،فاحتمال الخط�أ فيه م�ستحيل.
عن زرارة بن �أعين قال :قلت لأبي عبد اهلل :Qكيف لم ْ
يخف ر�سول اهلل
 Pفي ما ي�أتيه من ِقبل اهلل �أن يكون م ّما ينزغ به ال�شيطان؟ فقالّ �«:Qإن اهلل
�إذا ا ّتخذ عبداً ر�سو ًال �أنزل عليه ال�سكينة والوقار ،فكان الذي ي�أتيه من قِبل اهلل
مثل الذي يراه بعينه» ؛ �أي :يجعله في َ
و�ضح الحقّ  ،ال غبار عليه �أبد ًا ،فيرى الواقع
نا�صع ًا جلي ًا ال ّ
ي�شك وال ي�ضطرب في ر�أيه وال في عقله.
(((

ومن الأد ّلة القر�آنية على ذلك:
والحفظ} :ﯕ ﯖ ﯗ{  ،حيث كان Pفي
 -عهد اهلل تعالى لنب ّيه بالرعاية ِب���دء نزول القر�آن يخ�شى �أن يفوته �شيء ،فكان ي�ساوق جبرائيل Qفي ما يلقي
علي���ه كلمة بكلم���ة ،ف ُن ِه َي عن ذل���ك } :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
(((

((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص109-108؛ .131-117
((( العيا�ش���ي ،محمد بن م�سعود :تف�سير العيا�شي ،تحقيق وت�صحي���ح وتعليق ها�شم الر�سولي المحالتي ،الط ،طهران ،المكتبة
العلمية الإ�سالمية ،الت ،ج ،2تف�سير �سورة �سورة يو�سف ،الآية ،ح� ،106ص.201
((( �سورة الأعلى ،الآية.6 :
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ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ {((( ،و} ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{ .
(((

للد�س
 -قول ��ه تعال ��ى} :ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ{  ،ف�إ ّنه يقطع �أيّ احتمال ّوالتزوير في ن�صو�ص القر�آن الكريم.
 -ا�ستحال���ة تلبي����س �إبلي����س ّوتدخله في م���ا يُوحى �إل���ى النبي ،Pوجع���ل ت�سويالته
ال�شيطاني���ة ف���ي �ص���ورة وح���ي يلتب�س على النب���ي� Pأمره���ا ،فيظ ّنها وحي��� ًا؛ ل َّأن
ر�سل اهلل وعب���اده المك َرمين} :ﯤ
ال�شيط���ان ال ي�ستطي���ع اال�ستحواذ عل���ى عقلية ُ
���اف مع قول���ه تعالى} :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ{  ،ومتن ٍ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ{  ،وقول���ه تعال���ى} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{  ،وقول���ه تعالى-حكاي���ة ع���ن ق���ول �إبلي�س:-
}ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ{ .
متناف
�أ�ضف �إلى ذلك �أنّ هذا الخط�أ المحتمل في تل ّقي الوحي وتبليغه �إلى النا�س ٍ
مع قاعدة اللطف الآنفة الذكر ،ومتناق�ض مع حكمته تعالى في ب ْعث الأنبياء.R
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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(((

(((

(((

(((

((( �سورة القيامة ،الآيات.19-16 :
((( �سورة طه ،الآية.114 :
((( �سورة الحجر ،الآية.9 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.65 :
((( �سورة الحا ّقة ،الآيتان.45-44 :
((( �سورة النجم ،الآيات.5-3 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.22 :

الأفكار الرئي�سة

--1الوح���ي �صل���ة و�صل بي���ن اهلل تعالى وخلق���ه؛ ي َ
ُك�شف لهم من خالل���ه عن المعارف
الإلهي���ة والحقائق الربّانية الالزمة لرفع االخت�ل�اف الحا�صل بالفطرة ،والو�صول
�إلى �سعادة النوع الإن�ساني.
--2يمتل���ك الإن�سان وراء �شخ�ص َّيته الما ّديّة الظاه���رة �شخ�ص َّية �أخرى معنوية باطنة،
من �ش�أنها �أن تتيح له االرتباط بعالم معنوي �أعلى مج ّرد عن المادّة ولوازمها.

(يحولااا

خا�ص مختلف ع���ن �سائر الإدراكات الب�شري���ة الم�شتركة بين كا ّفة
--3الوح���ي �إدراك ّ
الح�س �أو العقل �أو الغريزة �أو الوجدان ،يوجده
�أفراد الب�شر
ّ
والمتح�صلة عن طريق ّ
اهلل تعال���ى في �أنبيائه� Rإيجاد ًا ال يعتريه لب����س �أو ّ
�شك �أو خط�أ ،وال يحتاجون
تو�سل دليل...
فيه �إلى �إعمال نظر �أو ّ
مخت�ص بالأنبياء ،Rوقد انقطع بعد رحيل خاتم النبيين محمد.P
--4الوحي
ّ
--5من ك ّتاب الوحي :الإمام علي بن �أبي طالب ،Qو�أبي بن كعب الأن�صاري ،وزيد
بن ثابت...
--6م���ن ال�شبهات المثارة حول الوحي :هو عبارة عن �إلهامات روحية تنبعث من داخل
نف����س النبي !Pمن �أي���ن عرف النبي� Pأ ّن���ه مبعوث! هل يج���وز على النبيP
الخط�أ في ما يُوحى �إليه؟
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ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ (�صحّ) �أو (خط�أ):
 -ين�سجم الوحي مع العقل وال ين�سجم مع الفطرة. -يمكن تبرير �إمكانية وقوع الوحي من طريق ال�شرع ال العقل.درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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 -ال يحتاج النبي Qفي تلقي الوحي �إلى �إعمال نظر �أو �إقامة دليل.� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -هل يوجد �ضرورة للوحي في حياة الإن�سان؟ -كيف يعرف النبي� Qأ ّنه مبعوث؟- -هل يمكن �أن يخط�أ النبي Qفي ما يُوحى �إليه؟

مطالعة

بطالن دعوى كتابة معاوية للوحي

(((

(((

((( انظ���ر :ال�شي���خ ال�صدوق ،معاني الأخبار ،م�.س ،باب معنى ا�ستعانة ر�س���ول اهلل Pبمعاوية في كتابة الوحي ،ح� ،1ص-346
.348
((( �سورة الأنعام ،الآية.93 :

(يحولااا

�إنّ النا�س ي�ش ّبه عليهم �أمر معاوية ب�أن يقولوا كان كاتب الوحي ،ولي�س ذاك بموجب
له ف�ضيلة؛ وذلك �أ ّنه ُق ِرنَ في ذلك �إلى عبد اهلل بن �سعد بن �أبي �سرح ،فكانا يكتبان
له الوحي ،وهو الذي قال� :س�أنزل مثل ما �أنزل اهلل ...فكان النبيُ Pيملي عليه:
واهلل غفو ٌر رحيم ،فيكتب :واهلل عزي ٌز حكيم ،ويملي عليه :واهلل عزي ٌز حكيم ،فيكتب:
واهلل عليم حكيم ،فيقول له النبي Pهو واحد .فقال عبد اهلل بن �سعد� :إنّ محمد ًا
ال يدري ما ُ
يقول� .إ ّنه يقول ،و�أنا �أقول غير ما يقول ،فيقول لي :هو واحد ،هو واحد.
�إن جاز هذا؛ ف�إ ّني �س�أنزل مثل ما �أنزل اهلل .ف�أنزل اهلل فيه} :ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓ ، { ...فهرب وهجا النبي .Pفقال النبي :Pمن وجد عبد اهلل بن �سعد بن
�أبي �سرح ولو كان متع ّلق ًا ب�أ�ستار الكعبة؛ فليقتله ،و�إ ّنما كان النبي Pيقول له في ما
يغ ّيره هو واحد ،هو واحد؛ لأ ّنه ال ينكتب ما يريده عبد اهلل� ،إ ّنما ينكتب ما كان ُيمليه،
ينكتب ما تكتبه ،بل ينكتب ما �أمليه عن الوحي
فقال :هو واحد غ ّيرتَ � ْأم َل ْم تغ ّيرَ ،ل ْم ْ
وجبرائيل ي�صلحه.
وفي ذلك داللة للنبي ،Pووجه الحكمة في ا�ستكتابه Pالوحي معاوية وعبد اهلل
بن �سعد ،وهما عد ّوان له :Pهو �أنّ الم�شركين قالوا� :إنّ محمد ًا يقول هذا القر�آن
من تلقاء نف�سه ،وي�أتي في ك ّل حادثة ب�آية يزعم �أ ّنها �أنزلت عليه ،و�سبيل من ي�ضع
الكالم في حوادث ،يحدث في بع�ض الأوقات �أن يغ ّير عليه الألفاظ عن حاله الأولى
لفظ ًا ومعنى �أو لفظ ًا دون معنى ،فا�ستعان في كتابة ما ينزل عليه في الحوادث الواقعة
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بعد َّوين له في دينه ،عد َلين عند �أعدائه؛ ليعلم الك ّفار والم�شركون �أنّ كالمه في ثاني
للحجة عليهم ،ولو
الأمر ك ّله في الأ ّول غير مغ ّير ،وال مزال عن جهته؛ فيكون �أبلغ ّ
ا�ستعان في ذلك بول ِّي َين ،مثل� :سلمان ،و�أبي ذر ،و�أ�شباههما؛ لكان الأمر عند �أعدائه
غير واقع هذا الموقع ،وكانت تتخ ّيل فيه التواط�ؤ والتطابق .فهذا وجه الحكمة في
ا�ستكتابهما وا�ضح ب ّين.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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م�صادر الدر�س ومراجعه
-1

-القر�آن الكريم.

- -2الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،2ص12-112

-5

-معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.131-108 ،93-90

-6

ال�شري���ف الر�ض���ي ،نه���ج البالغ���ة� ،ش���رح محم���د عب���ده ،ج،1الخطبة(192القا�صعة)� ،ص157؛ ج ،2الخطبة� ،235ص.228

-7

الكلين���ي ،الكاف���ي ،ج ،1كتاب العق���ل والجهل ،باب اخت�ل�اف الحديث ،ح،1الحجة ،باب فيه ِذكر ال�صحيفة ،...ح � ،5ص .241
�ص64؛ كتاب ّ
-الهاللي ،كتاب �سليم بن قي�س� ،ص.211

-9

-ابن �سعد ،الطبقات الكبرى ،ج� ،2ص.362-358 ،341-340

-4

-8

(يحولااا

-3

الطباطبائي ،القر�آن في الإ�سالم� ،ص.106-96اب���ن بابويه ،التوحيد ،باب معنى قوله ع��� ّز وج ّل} :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ، { ...ح� ،6ص.172

- -10الع�سقالني ،الإ�صابة� ،ص.493-490 ،182-180
- -11ال�شري���ف الر�ضي ،نهج البالغ���ة� ،شرح ابن �أبي الحدي���د ،ج ،1الخطبة،25
�ص.338
- -12الحلي ،ك�شف المراد في �شرح تجريد االعتقاد� ،ص.445-444
- -13البرقي ،المحا�سن ،كتاب العلل ،ح� ،85ص.328
- -14تف�سير الإمام الع�سكري ،Qح� ،78ص.157-156
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- -15العيا�شي ،تف�سير العيا�شي ،ج ،2تف�سير �سورة يو�سف ،ح� ،106ص.201
- -16ال�ص ّف���ار ،ب�صائ���ر الدرجات ،م� .س ،ج  ،5ب���اب  ،7ح � ،1ص 251؛ ج  ،8باب
 ،1ح � ،2 – 1ص .388
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الدرس الخامس

نزول القرآن ()1

موضوعات الـدرس
-1
-2
-3
-4

معنى النزول.األقوال في نزول القرآن.فوائد النزول التدريجي.-تعريف أسباب النزول.

- -5ال���ف���رق ب��ي��ن س��ب��ب ال���ن���زول
وشأن النزول.
- -6فوائد معرفة أسباب النزول.
- -7مدى اعتبار أحاديث أسباب النزول؟

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2معرفة معنى نزول القرآن وأسباب النزول.
- -3معرفة فوائد أسباب النزول ومدى اعتبارها في التفسير.

(((

 (1نآرقلا لوزننن

 .1معنى النزول:
«النون والزاء والالم كلمة �صحيحة ّ
تدل على هبوط �شيء ووقوعه ...والتنزيل
ترتيب ال�شيء وو�ضعه منزله»  .و«ال َف ْر ُق َب ْي َن الإِ ْن َزالِ وال َّت ْنزِيلِ في َو ْ�صفِ ال ُقر�آنِ
يخت�ص بالمو�ضع الذي يُ�شِ ي ُر �إليه �إنزا ُله مف َّرقاً ،وم َّر ًة بعد
والمالئكةِ� :أ ّن ال َّت ْن ِزيل
ّ
�أُ ْخ َرى ،وال ُ
إنزال عَا ٌّم ،فم َّما ُذ ِك َر فيه ال َّتنزي ُل قو ُله}:ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ{...
[...وم ّما ُذ ِك َر فيه الإنزال و�أًريد به الدفعة]}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ { » .
(((

((( (((

 .2الأقوال في نزول القر�آن:
ُذ ِك َر في نزول القر�آن ع ّدة �أقوال � ،أبرزها:
والمف�سرين ،ومفادهّ � :أن القر�آن نزل �إلى
�أ .القول الأوّل :وهو قول الم�شهور من العلماء
ّ
ال�سم���اء الدنيا ليل���ة القدر جملة واحدة ،ثمّ نزل بعد ذلك منجّ م ًا مدّة �إقامة النبي
(((

((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،م�.س ،ج ،5مادّة«نزل»� ،ص.417
((( �سورة ال�شعراء ،الآيتان.194-193 :
((( �سورة القدر ،الآية.1 :
((( الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«نزل»� ،ص.800-799
((( الأق���وال الأربع���ة الأولى ذكره���ا ال�سيوطي في كتابه الإتقان .انظ���ر :ال�سيوطي ،الإتقان ،م�.س ،ج���� ،1ص .149-146والقول
الرابع ذكره العالمة ال�سيد الطباطبائي { في تف�سيره الميزان .انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن،
م�.س ،ج� ،2ص.18-15
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ا�س �أ ّنه َق َال�« :أُ ْن ِز َل ا ْل ُق ْر� ُآن ِفي َل ْيلَ ِة ا َل َق ْد ِر جُ ْملَ ًة
 Pبمكة بعد البعثة ،فع َِن ا ْب ِن عَ َّب ٍ
َاح� � َد ًة �إِ َل ��ى �سَ َم ��ا ِء الدُّ ْنيَا َو َكا َن ِب َموَا ِق� �ع ال ُّنجُ و ِم َو َكا َن ُ
ولP
اهلل ُي َن ِّز ُل� � ُه َعلَى رَ�سُ ِ
و ِ
ِ
ْ�ض» .
َبع ُْ�ض ُه ِفي �إِ ْث ِر َبع ٍ
وقد تع ّر�ضت مجموعة من الروايات لنزول القر�آن �إلى ال�سماء الدنيا ،ف�أ�شار
بع�ضها لنزول القر�آن �إلى ال�سماء الرابعة ،وبع�ضها الآخر لنزوله �إلى البيت المعمور
�أو �إلى بيت العزّة وهو في ال�سماء الرابعة .ولك ّنها لم ّ
تو�ضح حقيقة المراد من ال�سماء
الدنيا �أو ال�سماء الرابعة �أو البيت المعمور �أو بيت العزّة .
ب .الق ��ول الثان ��ي :ن���زل �إلى ال�سماء الدنيا في ليلة القدر م���ا قدَّر اهلل �إنزاله في هذه
ال�سنة ،ثمّ نزل بعد ذلك منجّ م ًا طيلة ال�سنة .وهكذا ك ّل �سنة حتى رحيله.P
ج .الق ��ول الثال ��ث :ابت���د�أ �إنزاله في ليلة الق���در ،ثمّ نزل بعد ذل���ك منجّ م ًا في �أوقات
مختلفة حتى رحيله.P
د .الق ��ول الراب ��ع� :أ ّنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة ،و� ّأن الحفظة نجّ مته على
جبري���ل في ع�شرين ليلة ،و� ّأن جبريل نجّ م���ه على النبي Pفي ع�شرين �سنة ،فعن
وظ
َاح َد ًة ِم � ْ�ن ِع ْن ِد الهلِ ِ ِم َن ال َّل� � ْو ِح ا ْلمَحْ ُف ِ
���ن عَ َّبا� ٍ���س َق َالَ « :ن َز َل ا ْل ُق� � ْر� ُآن جُ ْملَ ًة و ِ
ا ْب ِ
�إِ َل ��ى ال�سَّ َف َر ِة ا ْل ِك� �رَا ِم ا ْل َكا ِت ِب َ
ين ِفي ال�سَّ َم ��ا ِء الدُّ ْنيَاَ ،ف َنجَّ َم ْت ُه ال�سَّ َف� � َر ُة َعلَى ِج ْب ِري َل
ين َل ْيلَ ًةَ ،و َنجَّ َم ُه ِج ْب ِري ُل َعلَى ال َّن ِب ِّيِ Pع ْ�ش ِر َ
ِع ْ�ش ِر َ
ين �سَ َن ًة» .
ه� �ـ .الق ��ول الخام� ��س :التفري���ق بي���ن الإن���زال والتنزيل :وهو م���ا ذهب �إلي���ه العالمة
الطباطبائ���ي{ ،حي���ث �أف���ادّ �« :أن الإن���زال دفع���ي والتنزيل تدريج���ي ...فقوله
ً
تدريجا
تعالى}:ﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ{  ،ظاهر في نزوله
(((
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(((

((( الني�ساب���وري� ،أبو عب���داهلل :الم�ستدرك على ال�صحيحين� ،إ�شراف �سورة يو�سف ،الآي���ة عبد الرحمن المرع�شلي ،الط ،الم،
الن ،الت ،ج ،2تف�سير �سورة �إ ّنا �أنزلناه ،ح� ،1ص.530
((( انظ���ر :ال�شي���خ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح���� ،6ص629-628؛ الني�سابوري ،الم�ستدرك
على ال�صحيحين ،م�.س ،ج ،2كتاب التف�سير ،ح� ،7ص222؛ ح� ،9ص.223
((( ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.119
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.106 :

ف���ي مجموع مدّة الدع���وة؛ وهي ثالث وع�شرون �سنة تقريب ً���ا ،والمتواتر من التاريخ
ي ّ
���دل على ذل���ك ،ولذلك ربما ا�ست�شكل عليه بالتنافي [م���ع �آيات �أخرى ي�ستفاد من
مجموعه���ا نزول القر�آن في ليلة القدر] .وال���ذي يعطيه التدبّر في �آيات الكتاب:...
� ّأن الآي���ات الناطقة بنزول القر�آن في �شهر رم�ض���ان �أو في ليلة منه �إ ّنما عبّرت عن
ذل���ك بلفظ الإن���زال ّ
الدال على الدفع���ة دون التنزيل؛ كقول���ه تعالى}:ﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝ ، {...وقوله تعالى}:ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ، { ...وقوله
تعال���ى}:ﭑﭒﭓﭔﭕ{  ...وبالجملة ،ف� ّإن المتدبّر ف���ي الآيات القر�آنية ال
ً
منا�صا عن االعت���راف بداللتها على كون هذا الق���ر�آن المنزل على النبيP
يج���د
تدريج ً���ا ً
متكئا على حقيقة متعالية عن �أن تدركه���ا �أب�صار عقول العامّة �أو تتناولها
�أيدي الأفكار المتلوّثة ب�أل���واث الهو�سات وقذارات المادّة ،و� ّأن تلك الحقيقة �أنزلت
على النبي� Pإنزا ًال ،فع ّلمه اهلل بذلك حقيقة ما عناه بكتابه .
(((

(((

(((

 (1نآرقلا لوزننن

(((

 .3فوائد النزول التدريجي:
منجم ًا طيلة م ّدة البعثة النبوية ال�شريفة يحمل في طياته فوائد
�إنّ نزول القر�آن ّ
و�آثار ًا بالغة الأه ّم ّية؛ ما كانت لتترتّب لو نزل دفعة واحدة فقط .ومن هذه الفوائد
والآثار:
�أ .ر ّد الق���ر�آن على اعترا�ض الكفار على النب���ي .Pقال تعالى}:ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ{ .
(((

ب .ف���ي النزول التدريجي تثبيت للنبي Pوموا�ساة لقلب���ه ال�شريف ،وكذلك للم�ؤمنين
((( �سورة البقرة ،الآية.185 :
((( �سورة الدخان ،الآية.3 :
((( �سورة القدر ،الآية.1 :
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.18-15
((( �سورة الفرقان ،الآية.32 :
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من باب �أولى .قال تعالى}:ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ{ .
جّ � .إن ن���زول المع���ارف الدينية ب�شكل تدريجي تتيح للنا����س �أن ّ
ينظموا �ش�ؤون حياتهم
الفردي���ة واالجتماعية وفق ًا له ،وي�صلوا من خالل ذل���ك �إلى مرحلة الكمال .وهذا
من �أف�ض���ل �أ�ساليب التعلي���م والتربية .قال تعال���ى }:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ{ .
(((

(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

د� .أتاح النزول التدريجي الفر�صة لل�صحابة لكي يحفظوا �آياته ب�سهولة .وهذا ما �أدّى
�إل���ى الم�ساهمة في تفوي���ت الفر�صة على �أعداء الدين الذين �أعدّوا العدّة لتحريف
القر�آن و�إطفاء نور الهداية الإلهية.
 .4تعريف �أ�سباب النزول:
�إنّ كثير ًا من ال�سور والآيات لها نوع ارتباط لجهة نزولها بالحوادث والوقائع التي
حدثت خالل م ّدة البعثة� ،أو بحاجات تتط ّلب �إي�ضاح �أحكام الإ�سالم وقوانينه .وهذه
الأمور التي �أوجبت نزول ال�سور والآيات ت�س ّمى �أ�سباب النزول .وتق�سم �آيات القر�آن
و�سوره من حيث �أ�سباب نزولها� ،إلى ق�سمين:
ُ
�أ .الأول :الآيات وال�سور التي لها �سبب عا ّم :وهي خ�صو�ص الآيات وال�سور التي نزلت
خا����ص ،وتحتوي على المع���ارف والأحكام الإلهي���ة الح ّقة المتع ّلقة
م���ن غير �سبب ّ
بهداية النا�س في دنياهم و�آخرتهم.
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خا�ص :وهي خ�صو����ص الآيات وال�سور التي
ب .الثان ��ي :الآيات وال�س���ور التي لها �سبب ّ
النا�س
نزل���ت في ح���وادث وق�ضايا ح�صلت طيلة م���دّة بعثة الر�س���ول� ،Pأو �س�ألها ُ
َ
الر�سول ،Pمن قبيل قوله تعالى }:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ{ }،ﯮ ﯯ
(((

((( �سورة ي�س ،الآية.76 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.106 :
((( �سورة الكهف ،الآية.83 :

ﯰﯱ{ }،ﯹ ﯺ ﯻ{  ،و�سورة الكوثر.
ومن الوا�ضح �أنّ لمعرفة �سبب النزول ت�أثير بارز في فهم المراد من الآية من خالل
والمف�سرون بجمع روايات
اهتم العلماء
معرفة م�صداقها وخ�صائ�صه .ومن هنا ،فقد ّ
ّ
�أ�سباب النزول ،و�إفرادها �ضمن درا�سات م�ستقلة .ويرى جالل الدين ال�سيوطي �أنّ
�أقدم كتاب �أُ ّلف في هذا المجال هو كتاب علي بن المديني� ،أ�ستاذ البخاري .و�أ ّلف هو
اب ال ُّن ُقولِ فِي �أَ ْ�سبَابِ ال ُّن ُزولِ » .
نف�سه(ال�سيوطي) كتاب ًا ا�سماه « ُل َب ُ
(((

(((

(((

 (1نآرقلا لوزننن

 .5الفرق بين �سبب النزول و�ش�أن النزول:
يكمن الفرق بينهما في� :أنّ �أ�سباب النزول تعالج م�شكلة حا�ضرة ـ �سواء �أكانت
خرجها ـ
حادثة �أُبهم �أم ُرهاْ � ،أم م�س�ألة خ ِف َي وجه �صوابها� ،أم واقعة �ض ّل �سبيل َم ِ
أخ�ص من �ش�أن النزول؛
فنزلت الآية لتعالج �ش�أنها وت�ضع ح ًال لم�شكلتها .وهذا � ّ
أعم مورد ًا من ال�سبب ،وهو الأمر الذي نزل القر�آن ليعالج �ش�أنه بيان ًا
لأنّ ال�ش�أن � ّ
و�شرح ًا� ،أو اعتبار ًا بموا�ضع اعتباره؛ كما في �أكثرية ق�ص�ص الما�ضين والإخبار عن
�أُمم �سا ِلفين...؛ فنزل القر�آن ليعالج هذه الجوانب .فالفارق بين ال�سبب وال�ش�أن ـ
أمر واقع،
ا�صطالح ًا ـ �أنّ الأ ّول يعني :م�شكلة حا�ضرة لحادثة عار�ضة ،والثاني :م�شكلة � ٍ
�سواء �أكانت حا�ضرة � ْأم غابرة .
(((

 .6فوائد معرفة �أ�سباب النزول:
�إنّ لمعرفة �أ�سباب النزول فوائد ج ّمة لها بالغ الأثر في فهم القر�آن الكريم وتف�سيره
ومعرفة مقا�صده ،ومن هذه الفوائد:
�أ .معرفة وجه الحكمة الباعثة على ت�شريع الحكم.
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.85 :
((( �سورة النازعات ،الآية.42 :
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص87؛ ال�سيد الطباطبائي ،القر�آن في الإ�سالم ،م�.س� ،ص.133
((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.268-267

93

ب .معرفة الآيات المكية ،والآيات المدنية.
ج .دفع توهّ م الح�صر ،من خالل معرفة دائرة الحكم.
د .معرفة ا�سم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها.
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هـ .الوقوف على المعنى و�إزالة الإ�شكال ،فال يمكن تف�سير الآية من دون الوقوف على
�أ�سب���اب نزولها .فبيان �سبب الن���زول طريق قوي في فهم معاني القر�آن .ففي قوله
تعال���ى}:ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ، { ...لو ُت ِر ْك َن���ا ومدلول اللفظ؛
القت�ض���ى الظهور �أ ّنه ال يجب على الم�ص ّلي ا�ستقبال القبلة �أثناء �صالته؛ �سواء في
ال�سف���ر �أم ف���ي الح�ضر؛ وهو خالف الإجم���اع ،فل ّما عُ ِر َف �سبب نزوله���ا؛ عُ ِلمَ �أ ّنها
نازلة بخ�صو�ص نافلة ال�سفر .
(((

(((

 .7عموم ّية اللفظ �أم خ�صو�ص ّية ال�سبب؟
اختلف علماء �أ�صول الفقه في عموم روايات �أ�سباب النزول �أم اخت�صا�صها ب َمن
الن�ص القر�آني يحمل معنى عا ّم ًا
نزلت فيهم؟ والم�شهور بينهم  -وهو ال�صحيح � -أنّ ّ
و�شام ًال ،ف�إن كان للآية معنى عام ،فهي ال تنح�صر في �إطار الأفراد المعنيين ،بل
خا�ص .
ت�شمل الجميع ،حتى و�إن كان لها �سبب ّ
فلو انح�صر ُمفاد الآيات ب�أ�سباب نزولها ،لأ ّدى ذلك �إلى فقدان مجموعة كبيرة
خا�ص ًا بمجموعة قليلة من الما�ضين
من �آيات القر�آن تطبيقاتها ،ولغدا القر�آن كتاب ًا ّ
فقط.
ومن هنا ،ف�إنّ حكم الآية التي نزلت في �سبب �أو حادثة مع ّينة بحقّ فرد �أو �أفراد
مع ّينين ،ال ينح�صر في منا�سبة نزولها فقط ،بل ينطبق على جميع الموارد التي
(((
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((( �سورة البقرة ،الآية.115 :
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان ،م�.س ،ج� ،1ص.89-87
((( انظر :م .ن

ت�شترك في خ�صو�ص ّياتها مع مورد نزول الآية .وهذه الخ�صو�صية هي التي ت�س ّمى في
ـ«الج ْري» و«االنطباق» .
الروايات ب َ
�س�أل ال ُف َ�ضيل بن ي�سار الإمام �أبا جعفر الباقر Qعن الحديث المعروف :ما
من �آية �إ ّال ولها ظهر وبطن ،وما فيه حرف �إ ّال وله ح ّد يطلع(ومطلع) ،ما يعني بقوله:
لها ظهر وبطن؟ قال« :Qظهر وبطن هو ت�أويلها؛ منه ما قد م�ضى ،ومنه ما
لم يجئ ،يجري كما تجري ال�شم�س والقمر ،ك ّلما جاء فيه ت�أويل �شيء منه؛ يكون
على الأموات؛ كما يكون على الأحياء ،كما قال اهلل تعالى ...}:ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜ ،{...ونحن نعلمه»  .وعنه�-Qأي�ض ًا« :-ولو � ّأن الآية نزلت في
قوم ،ث ّم مات �أولئك القوم ماتت الآية و َل َما بقي من القر�آن �شيء ،ولكنّ القر�آن
يجري �أ ّوله على �آخِ ره ما دامت ال�سماوات والأر�ض ،ولك ّل قو ٍم �آية يتلونها ،هُ م منها
من خير �أو �ش ّر» .
المف�سرين َومن كتبوا في �أ�سباب النزول ،قالوا بتع ّدد
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ بع�ض ّ
�أ�سباب النزول مع وحدة النزول �أحيان ًا ،وبوحدة ال�سبب مع تتع ّدد الآيات النازلة فيه
�أحيان ًا �أخرى .
(((

(((

 (1نآرقلا لوزننن

(((

(((

 .8مدى اعتبار �أحاديث �أ�سباب النزول؟
�أ .الم�شكل ��ةّ � :إن رواي���ات �أ�سب���اب الن���زول بلغ���ت ح ّد ًا ناه���زت فيه ع���دّة �آالف رواية،
يعرفوا
معظمه���ا �ضعيف ال�سن���د �أو م َ
ُر�سل ،وفيه م�شاكل لناحية � ّأن بع�ض الرواة لم ِ
ارتب���اط نزول الآي���ات بموارد الح���وادث والوقائ���ع؛ م�شافهة وتح ّم ً
وحفظ ًا ،بل
�ل�ا ِ
الق�ص���ة ،ثمّ يربطون به���ا الآيات المنا�سب���ة لها من ناحي���ة المعنى .وفي
يحك���ون ّ
((( انظ���ر :ال�سي���د الطباطبائ���ي ،الميزان ف���ي تف�سير القر�آن ،م����.س ،ج� ،1ص42-41؛ ال�سي���د ال�سيد الطباطبائ���ي ،القر�آن في
الإ�سالم ،م�.س� ،ص.60-59
((( ال�ص ّفار ،ب�صائر الدرجات ،م� .س ،ج ،4باب ،10ح� ،2ص.223
((( العيا�شي ،تف�سير العيا�شي ،م�.س ،ج ،1باب في ما �أُ ِنز َل القر�آن ،ح� ،7ص.10
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.103-97
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النتيج���ة ،يكون �سبب النزول في الحديث المذكور �سبب ًا نظري ًا واجتهادي ًا ،ال �سبب ًا
م�ستف���اد ًا عن طريق الم�شاهدة وال�ضبط .هذا ف�ض ًال عن وجود تناق�ض وا�ضح في
بع�ض الروايات التي تنقل حوادث و�أ�سباب ًا يناق�ض بع�ضها البع�ض الآخر ،وال طريق
للجم���ع بينه���ا� ،أو � ّأن بع�ض الروايات تروي عن �شخ�ص واحد ع���دّة �أ�سباب للنزول
نازلة في �آية واحدة.
ومن هنا ،ف�إنّ ورود هذه الأ�سباب المتناق�ضة والمتهافتة للنزول يرجع� :إ ّما �إلى
كون هذه الأ�سباب المنقول �أ�سباب ًا نظرية اجتهادية ولي�ست نقلية مح�ضة ،و�إ ّما �إلى
�أنّ جميع الروايات �أو بع�ضها مد�سو�س ومجعول ،وال �س ّيما �إذا �أخذنا بعين االعتبار
�إجراءات الت�شديد على عدم تدوين الحديث الم�أثور التي بد�أت بعد رحيل النبيP
وا�ستم ّرت حتى �أواخر القرن الأ ّول الهجري(حوالي ت�سعين �سنة تقريب ًا)؛ ف�أمام هذا
والد�س فيه ودخول الإ�سرائيليات على المرو ّيات .و�أمام هذا
الواقع َك ُث َر و�ضع الحديث
ّ
الواقع ،ف�إنّ كثير ًا من الأحاديث تفقد حج ّيتها� ،إال ما �سلم لجهة ال�سند والداللة.
ب .طري ��ق الح ّل :انطالق ًا من �أه ّم ّي���ة معرفة �أ�سباب النزول في فهم الآية ومدلولها،
كان ال ب��� ّد م���ن �إيجاد ح ّل عملي للم�شاكل المتقدّم ذكره���ا ،حيث � ّإن بع�ض روايات
�أ�سباب النزول من دون �أدنى ّ
�شك فيه فائدة مه ّمة .ومن هنا ،ينبغي و�ضع �ضابطة
معياريّ���ة في انتقاء روايات �أ�سب���اب النزول ،مفادها التال���ي :النظر في الحديث،
ف����إذا كان متواتر ًا �أو قطعي��� ًا ،فيمكن الأخذ بمفادّه .و�إال فنعر�ضه على الآية مو�ضع
البح���ث ،ف����إذا كان هناك ان�سجام بي���ن الآية وما حولها م���ن القرائن ،وبين مفاد
الحديث ،عند ذلك يمكن الوثوق بمفاد الحديث الذي اع ُت ِب َر �سبب ًا لنزول الآية .
(((

((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،القر�آن في الإ�سالم ،م�.س� ،ص.136-133

الأفكار الرئي�سة

--1التنزيل :تدريجي ،وال ُ
إنزال :دفعي.
--2يوج���د عدّة �أقوال في م�س�ألة ن���زول القر�آن� ،أ�شهرهاّ � :أن الق���ر�آن نزل �إلى ال�سماء
الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ،ثمّ نزل بعد ذلك منجّ م ًا مدّة �إقامة النبي Pبمكة
بع���د البعث���ة .و�أ�صحّ ها� :أ ّنه نزل دفعة واحدة على قلب النبي Pفي ليلة القدر ،ثمّ
نزل منجّ م ًا على قلبه Pطيلة �سنوات بعثته.
--3م���ن فوائ���د الن���زول التدريج���ي :ال���ر ّد عل���ى اعترا�ض الكف���ار ،تثبي���ت النبيP

أمر واقع.
�--4سبب النزول :م�شكلة حا�ضرة لحادثة عار�ضة ،و�ش�أن النزول :م�شكلة � ٍ
--5من فوائد معرفة �أ�سباب الن���زول :معرفة وجه الحكمة في الت�شريع ،معرفة المكي
والمدني...

 (1نآرقلا لوزننن

والم�ؤمنين...

--6العبرة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ّية ال�سبب.
�--7ضابط���ة الأخذ برواي���ات �أ�سباب النزول :الأخذ بالرواي���ات المتواترة �أو القطعية،
وب�أخب���ار الآح���اد المحفوف���ة بالقرائن القطعي���ة والمتنا�سبة مع ل�س���ان الآية مورد
النزول.
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ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
يخ�ص�ص عموم لفظ الآية.
 -خ�صو�ص ال�سبب ال ّدرو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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 �-سبب النزول يعالج م�شكلة �أمر واقع؛ �سواء �أكانت الحادثة حا�ضرة �أم ما�ضية. -ال يمك ��ن الأخ ��ذ من رواي ��ات �أ�سباب النزول �إال بم ��ا كان منها قطعي� �اً �أو متواتراًفقط.
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -عدّد �أبرز الأقوال في نزول القر�آن الكريم ،مبيّناً �أ�شهرها و�أ�صحّ ها؟ -اذكر فوائد النزول التدريجي للقر�آن؟- -اذكر فوائد معرفة �أ�سباب النزول؟

مطالعة

من روايات �أ�سباب النزول

(((

(((

((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،6ص.314-313
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.85 :

 (1نآرقلا لوزننن

ما رواه محمد بن �إ�سحاق ب�إ�سناده عن �سعيد بن جبير ،وعكرمة ،عن ابن عبا�س:
�أنّ الن�ضر بن الحرث بن كلدة ،وعقبة بن �أبي معيط� ،أنفذهما قري�ش �إلى �أحبار
اليهود بالمدينة ،وقالوا لهما� :سالهم عن محمد ،Pو�صفا لهم �صفته ،وخبراهم
بقوله ،ف�إ ّنهم �أهل الكتاب الأ ّول ،وعندهم من علم الأنبياء Rما لي�س عندنا.
فخرجا حتى قدما المدينة ،ف�س�أال �أحبار اليهود عن النبي ،Pوقاال لهم ما قالت
نبي
قري�ش ،فقال لهما �أحبار اليهود� :إ�س�ألوه عن ثالث ،ف�إن �أخبركم بهنّ ؛ فهو ّ
مر�سل ،و�إن لم يفعل؛ فهو رجل متق ِّول ،فر�أوا فيه ر�أيكم� :سلوه عن فتية ذهبوا في
َ
الدهر الأ ّول؛ ما كان �أمرهم؟ ف�إ ّنه قد كان لهم حديث عجيب .و�سلوه عن رجل
ط ّواف؛ قد بلغ م�شارق الأر�ض ومغاربها؛ ما كان نب�ؤه .و�سلوه عن الروح ما هو - .وفي
رواية �أخرى ،ف�إن �أخبركم عن الثنتين ،ولم يخبركم بالروح؛ فهو نبي .فان�صرفا �إلى
وق�صا
مكة ،فقاال :يا معا�شر قري�ش! قد جئناكم بف�صل ما بينكم ،وبين محمدّ .P
الق�صة .فجا�ؤوا �إلى النبي ،Pف�س�ألوه ،فقال� :أخبركم بما �س�ألتم عنه غد ًا،
عليهم ّ
ي�ستثن ،فان�صرفوا عنه ،فمكث ،Pخم�س ع�شرة ليلة ،ال يحدث اهلل �إليه في
ولم
ِ
ذلك وحي ًا ،وال ي�أتيه جبرائيلQ؛ حتى �أرجف �أهل م ّكة ،وتك ّلموا في ذلك ،ف�شقّ
ثم جاءه جبرائيل ،Qعن اهلل
على ر�سول اهلل ،Pما يتك ّلم به �أهل م ّكة عليهّ ،
�سبحانه ،ب�سورة الكهف ،وفيها ما �س�ألوه عنه؛ عن �أمر الفتية ،والرجل الط ّواف،
و�أنزل عليه}:ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ{ .
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م�صادر الدر�س ومراجعه
-1

-القر�آن الكريم.

-2

-ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،5ص.417

-3

-الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.800-799

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

- -4ال�سيوطي ،الإتقان ،ج� ،1ص14-146 ،119 ،91-87

-6

الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص42-41؛ ج� ،2ص.18-15الني�ساب���وري ،الم�ست���درك على ال�صحيحين ،ج ،2تف�سير �س���ورة �إ ّنا �أنزلناه،ح� ،1ص530؛ كتاب التف�سير ،ح� ،7ص222؛ ح� ،9ص.223

-7

-الكليني ،الكافي ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،6ص.629-628

-8

-الطباطبائي ،القر�آن في الإ�سالم� ،ص.136-133 ،60-59

-5

- -9معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.268-267
- -10ال�ص ّفار ،ب�صائر الدرجات ،ج ،4باب ،10ح� ،2ص.223
- -11العيا�شي ،تف�سير العيا�شي ،ج ،1باب في ما �أُ ِنز َل القر�آن ،ح� ،7ص.10
- -12الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.103-97
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الدرس السادس

نزول القرآن ()2

موضوعات الـدرس
أول ما نزل من القرآن.
ّ - -1
- -2آخر ما نزل من القرآن.
- -3معنى اآلية في القرآن.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
أول ما نزل من القرآن ،وآخر ما نزل منه.
- -2معرفة ّ
- -3معرفة معنى اآلية في القرآن وخصائصها.

�أ .الق���ول الأوّل :ن���زول �أوّل �سورة العلق على النبيP؛ وهو في غار حراء :فعن الإمام
اله���ادي...« :Qفلم ��ا ا�ستكم ��ل �أربعي ��ن �سن ��ة ،نظ ��ر اهلل ع� � ّز وج ّل �إل ��ى قلبه،
فوج ��ده �أف�ض ��ل القل ��وب و�أجله ��ا ،و�أطوعه ��ا و�أخ�شعه ��ا و�أخ�ضعها ،ف� ��أذن لأبواب
ال�سم ��اء ففتح ��ت ...ث ّم هبط �إليه(جبرائيل ،)Qو�أخ ��ذ ب�ضبعه وه ّزه وقال:
ي ��ا محمد اقر�أ .ق ��ال :وما �أقر�أ؟ قال :يا محم ��د}ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ {» .
P
وعن الإمام ال�صادق�« :Qأوّل ما نز َل على ر�سول اهلل } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ*
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ{ ،و� ِآخر ما نزل عليه}:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ{» .
ب .الق���ول الثان���ي� :أوّل �س���ورة الم ّد ّث���ر :روي عن اب���ن �سلمة� :س�ألت جاب���ر بن عبد اهلل
الأن�ص���اري� :أيّ الق���ر�آن �أُن���زل ق ْب���ل؟ ق���ال}:ﮬ ﮭ{ ،قل���ت� :أو}ﭻ ﭼ ﭽ{
؟ ق���ال� :أُحدثكم م���ا حدَّثنا به ر�سول اهلل ،Pق���ال�« :Pإ ّني جاورت ِبح ��راء ،فلمّا

 (2نآرقلا لوزننن

� .1أ ّول ما نزل من القر�آن:
ُذ ِك َرت �أقوال ع ّدة في تحديد �أ ّول ما نزل من القر�آن� ،أبرزها التالي:

(((

(((

((( انظر :تف�سير الإمام الع�سكري ،Qم�.س ،ح� ،78ص.158-157
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،5ص.628
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ق�ضي ��ت ج ��واري نزل ��ت فا�ستبطنت ال ��وادي ،فنظ ��رت �أمامي وخلفي وع ��ن يميني
و�شمال ��ي ...فنظ ��رت فوق ��ي ،ف�إذا ه ��و(�أي جبرائيل )Qقاعد عل ��ى عر�ش بين
ال�سم ��اء والأر�ض ،فجئت منه ،ف�أتيت من ��زل خديجة ،فقلت :د ّثروني ،ف�أنزل اهلل:
}ﮬﮭ ﮮﮯﮰ {»  .وعن جابر بن عبداهلل الأن�صاريً � -
أي�ضا -قال� :سمعت
ر�سول اهلل Pيحدّث عن فترة الوحي ،قال« :فبينما �أنا �أم�شي �إذ �سمعت هاتفاً من
ال�سم ��اء ،فرفع ��ت ر�أ�س ��ي ف� ��إذا ال َملَك الذي جاءن ��ي ِبحراء جال�ساً عل ��ى كر�سيٍّ بين
ال�سماء والأر�ض ،فجُ ئثت منه ف ِرقاً ـ �أي ُ
فزعت ـ فرجعت ،فقلت :زمِّلوني زمِّلوني،
فد َّثرون ��ي ،ف�أنزل اهلل تب ��ارك وتعالى }:ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ{ وهي الأوثان .قال :Pث َّم تتابع الوحي» .
ومن خالل الجمع بين روايتي جابر بن عبداهلل الأن�صاري يتب ّين �أ ّنه التب�س عليه
الأمر في هذه الم�س�ألة فظنّ �أنّ �أولى �آيات �سورة المد ّثر هي �أ ّول ما نزل من القر�آن،
وال�صحيح -بقرينة روايته الثانية� -أ ّنها �أ ّول ما نزل من القر�آن بعد فترة انقطاع
خ�صو�ص الوحي القر�آني عن النبي P؛ حيث لم تنزل عليه � Pأي �آية في هذه الفترة.
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

(((

ج .القول الثالث� :سورة الفاتحة :فعن الإمام علي بن �أبي طالب� Qأ ّنه قال�« :س�ألت
النب ��ي ع ��ن ث ��واب الق ��ر�آن ،ف�أخبرن ��ي بثواب �سورة �س ��ورة على نحو م ��ا نزلت من
ال�سم ��اء ،ف�أوّل ما ن ��زل عليه بمكة فاتحة الكتاب ،ث� �مّ}ﭻﭼﭽ  . »....وتجدر
الإ�ش���ارة �إلى � َّأن النبي Pكان ي�ص ّلي منذ بدء البعثة  ،وال �صالة من دون فاتحة
الكتاب .
}

(((

(((

(((

 ((( 104انظر :ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،م�.س ،ج� ،3ص.306
((( الني�ساب���وري ،م�سلم :الجام���ع ال�صحيح(�صحيح م�سلم) ،الط ،بيروت ،دار الفكر ،الت ،ج ،1كتاب الإيمان ،باب بدء الوحي
�إلى ر�سول اهلل� ،Pص.98
((( الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،10ص.212
((( انظ���ر :الني�سابوري ،محمد بن الف ّتال :رو�ضة الواعظين ،تقدي���م محمد مهدي ال�سيد ح�سن الخر�سان ،الط ،قم المقدّ�سة،
من�شورات ال�شريف الر�ضي ،الت ،باب الكالم في مبعث نبيّنا محمد� ،Pص.52
((( انظر :الإح�سائي ،ابن �أبي جمهور :عوالي اللئالي ،تقديم �شهاب الدين النجفي المرع�شي؛ تحقيق مجتبى العراقي ،ط ،1قم
المقدّ�سة ،مطبعة �سيد ال�شهداءQ، 1403هـ.ق1983 /م� ،ص.196

ال�صحيح في الم�س�ألة :يمكن الجمع بين الروايات الواردة في الأقوال الثالثة،
والخلو�ص �إلى التالي:
 �-أوّل �سورة الع َلق نزل على النبي Pتب�شير ًا ببدء البعثة النبوية المباركة.P �-أوّل �سورة الم َّد ِّثر نزل على النبي Pتب�شير ًا بعودة الوحي بعد فترة من االنقطاع. �-س���ورة الفاتحة هي �أوّل �سورة نزلت كاملة على النبيP؛ وب�صفة كونها �سورة منكتاب القر�آن.
� .2آخر ما نزل من القر�آن:
ُذ ِك َرت �أقوال ع ّدة في تحديد �آخر ما نزل من القر�آن� ،أبرزها التالي:
 (2نآرقلا لوزننن

�أ .الق���ول الأوّل� :سورة الن�صر :روي �أ ّنه ل ّما نزل���ت هذه ال�سورة قر�أها النبي Pعلى
�أ�صحاب���ه ،ففرحوا وا�ستب�ش���روا ،و�سمعها العبا�س فبكى .فق���ال :Pما يبكيك يا
ع���م؟ فقال� :أظ���نّ �أ ّنه قد نعيت �إليك نف�سك يا ر�س���ول اهلل .فقال� :إ ّنه لكما تقول.
فعا����ش بعدها �سنتين ما ر�ؤي فيهم���ا �ضاحك ًا م�ستب�شر ًا  .وع���ن الإمام ال�صادق
�« :Qأوّل ما نز َل على ر�سول اهلل}:Pﭑﭒﭓﭔ* ﭻﭼﭽ {  ،و� ِآخر
ما نزل عليه}:ﭱﭲﭳﭴ{» .
(((

}

(((

ب .القول الثاني� :سورة براءة :روي � ّأن � ِآخر �سورة نزلت براءة ،نزلت في ال�سنة التا�سعة
بعد عام الف ْتح ،وحجّ بعدها النبي Pحجّ ة الوداع في ال�سنة العا�شرة للهجرة .
(((

ج .القول الثالث :قول���ه تعالى}:ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
(((
ﰅﰆﰇ{  :روي � ّأن � ِآخر �آية نزل���ت قوله تعالى}:ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ 105

((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،10ص.467
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،5ص.628
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،5ص.5
((( �سورة البقرة ،الآية.281 :

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ{  ،نزل بها جبرائيل ،Qوقال� :ض ْعها
النحر
في ر�أ�س المائتين والثمانين من �سورة البقرة  .وروي �أ ّنها نزلت ِبمنى يوم ْ
حجة الوداع .
في َّ
(((

(((

(((

د .الق���ول الرابع :قول���ه تعال���ى}:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆ{  :روي عن ابن عبا�س �أ ّنه قال :ولم ينزل بعد هذا على النبي� Pشيء
من الفرائ�ض في تحليل وال تحريم  .وروي �أ َّنها نزلت في مرجع النبي Pمن حجَّ ة
الوداع في الثامن ع�شر من ذي الحجّ ة في غدير خم .
ال�صحيح في الم�س�ألة :يمكن الجمع بين الروايات الواردة في الأقوال الأربعة،
والخلو�ص �إلى التالي:
 ِ �-آخر �سورة نزلت كاملة هي �سورة الن�صر. ِ �-آخر �سورة نزلت باعتبار مفتتحها هي �سورة براءة. �-آية} :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ {...هي �آخر �آيات الأحكام نزو ًال. �-آي���ة الإكمال هي �آخ���ر �آيات الوحي ن���زو ًال ،فكانت �إنذار ًا بانته���اء الوحي عليهPبالبالغ والأداء.
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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(((
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((( �سورة البقرة ،الآية.281 :
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.214
((( انظر :م .ن ،ج� ،1ص.74
((( �سورة المائدة ،الآية.3 :
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج�،3ص.273
((( اليعقوبي� ،أحمد بن ابي يعقوب :تاريخ اليعقوبي ،الط ،بيروت ،دار �صادر ،الت ،ج� ،2ص.112

 .3الآية في القر�آن:
�أ .معن ��ى الآي ��ة :الآية في اللغة هي العالمة الظاه���رة  .وقد وردت هذه المفردة في
موارد عدّة من القر�آن الكريم ،و�أُريدَ في جميعها المعنى اللغوي نف�سه ،مع مراعاة
بع�ض الجوانب والحيثيات  ،منها:
(((

(((

 -المعجزة}:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ. {...(((

-

العالم ��ة الوا�ضح ��ة}:ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{ .
(((

ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{ .
(((

 -العبرة}:ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ. {...(((

 (2نآرقلا لوزننن

- -البره ��ان

والدلي ��ل }:ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

 -الأمر العجيب ...}:ﭘﭙﭚﭛ{ .(((

 -مقط ��ع م ��ن ال�س ��ورة� :س���واء �أكان كلم���ة �أم �أكث���ر م���ن كلم���ة؛ وه���و المعنىاال�صطالحي للآية ،ومن موارد ا�ستخدامه :قوله تعالى}:ﭘﭙﭚ
ﭛﭜ ...}، { ...ﭓ ﭔ ﭕ. { ...
(((

(((

((( انظ���ر :اب���ن فار�س ،معجم مقايي����س اللغة ،م����.س ،ج ،1مادّة«�أيي»���� ،ص168؛ الأ�صفهاني ،مفردات �ألف���اظ القر�آن ،م�.س،
مادّة«�أيي»� ،ص.101
((( انظ���ر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن؛ م����.س ،ج� ،1ص267-266؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س،
ج� ،1ص.275-274
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((( �سورة البقرة ،الآية.211 :
((( �سورة البقرة ،الآية.248 :
((( �سورة الروم ،الآية.22 :
((( �سورة هود ،الآية.103 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.91 :
((( �سورة ف�صلت ،الآية.3 :
((( �سورة يون�س ،الآية.1 :

بَ .ن ْظ� � ُم كلم ��ات الق ��ر�آن و�آيات ��ه :يُع ّد الوح���ي الإلهي العامل الأوح���د في ْ
نظم كلمات
الق���ر�آن الكريم وتركيبها و�صياغتها �ضمن جمل و�آيات ،ومن القرائن والأد ّلة على
ذلك :
خا�ص(وه���و الوحي الإله���ي بالن�سبة للقر�آن
 ّ �-إن الزم �إ�سن���اد كالم م���ا �إل���ى متك ِّلم ّالكريم) ،ي�ستدعي �أن يكون هو العامل الأوحد والح�صري في نظم كلماته وتركيبها
خا�ص به .و�أمّا �إذا كان �أحد غيره قام بنظم كلماته ب�أ�سلوبه
�ضمن �أ�سلوب تعبيري ّ
الخا�ص؛ ف� َّإن الكالم حينئذ يُن�سب �إلى الثاني ال �إلى الأوَّل.
ّ
 ّ �-إن نظ���م القر�آن الكري���م ي�ش ّكل وجه ًا من وجوه �إعجازه ،وق���د تحدّى اهلل تعالى بهالإن����س والج���نّ }:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮ{  ،فل���و كان لأحد غير اهلل تعالى يد في نظم
كلم���ات الق���ر�آن و�صياغتها؛ ال�ستل���زم ذلك بط�ل�ان الإعجاز والتح���دّي ،وبالتالي
�إمّ���ا تكذيب �صاحب الوح���ي ،و�إمّا طرو الجهل علي���ه .والأوّل باطل ب�ضرورة العقل
وال�شرع ،والثاني مثله.
 -ا ّتفاق الم�سلمون منذ بدء نزول القر�آن و�إلى ع�صرنا الحالي على � َّأن ْالنظم القر�آني
هو من ُ�صنع الوحي الإلهي ،ال دخالة فيه لغيره تعالى.
ج .ترتي ��ب الآي ��اتّ � :إن المعي���ار ف���ي ترتي���ب الآيات �ضم���ن ِّ
كل �سورة -عل���ى الترتيب
الموج���ودة عليه الآن في القر�آن الذي بين �أيدينا -يكمن و ْفق ترتيب نزولها ،حيث
�سجل الآيات التي تنزل بعدها،
كان���ت ال�سورة تبتد�أ بب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،ف ُت َّ
ب�سملة
واح���دة تلو الأُخرى تدريج ّي��� ًا ح�سب النزول في ال�سورة نف�سه���ا ،ح َّتى تنزل ْ
(((
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(((

((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.279-278
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.88 :

�أُخ���رى ،ف ُيع��� َرف � َّأن ال�سورة قد انتهت وابت���د�أت �سورة �أُخ���رى  .و�إلى ذلك ت�شير
الرواي���ات الم�أثورة ،منها :ما روي عن الإمام ال�ص���ادق« :Qو�إ ّنما كان يُعرَف
انق�ض ��اء �س ��ورة بن ��زول ب�س ��م اهلل الرحمن الرحي ��م ابت ��دا ًء لأخ ��رى»  .وما روي
ع���ن ابن عبا�س :كان النبي Pال يعرف ف�ص���ل ال�سورة؛ حتى تنزل عليه ب�سم اهلل
الرحم���ن الرحيم  .ووفق ًا لهذا المعيار جاء ترتيب الآيات �ضمن ال�سوَر على عهد
ر�سول اهلل Pب�أمر منه وتحت �إ�شرافه .وهو ما خ�ضعت له معظم �آيات القر�آن.
وهن���اك معي���ار ا�ستثنائي ف���ي ْ
نظم عدد مع ّي���ن من الآيات عل���ى خالف ترتيب
الخا�ص،
بن�ص من ر�س���ول اهلل Pوبتعيين منه Pوتحت �إ�شرافه
نزولها؛ وذلك ٍّ
ّ
حي���ث كان ي�أمر �-أحيان ًا -كتّاب الوح���ي -ب�أمر من الوحي ال�سماوي -بنقل �آية ما،
نزل���ت مع �آيات �أخرى� ،ضم���ن ترتيب �سورة مع ّينة؛ كانت ق���د ُخ ِت َمت ِمن قبل� ،إلى
�سورة �أخرى .وهذا العمل كان ا�ستثنائي ًا في الخروج عن ترتيب النزول ،وهو يحتاج
خا�ص من ر�سول اهلل ،Pو�إلى ذلك ت�شير الروايات؛ حيث
كم���ا تق ّدم �إلى ت�صريح ّ
روى �أحم���د ف���ي م�سنده ع���ن عثمان بن �أب���ي العا�ص قال :كنت جال�س��� ًا عند ر�سول
ثم �ص َّوبه ...فقال�« :أتان���ي جبرائيل ف�أمرني �أن �أ�ضع
����ص
ِ
بب�ص���ره َّ
اهلل� Pإذ �شخَ َ
هذه الآية بهذا المو�ضع من ه���ذه ال�سورة}ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ { » .
وروي �أنَّ � ِآخ���ر �آي���ة نزل���ت قو ُل��� ُه تعال���ى}:ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ{ ف�أ�ش���ار
(((

(((

(((
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((( (((

(((

((( انظ���ر :الزرك�ش���ي ،البرهان ف���ي علوم القر�آن ،م�.س ،ج���� ،1ص257-256؛ ال�سيوطي ،الإتقان في عل���وم القر�آن ،م�.س ،ج،1

����ص170-167؛ الزرقان���ي ،مناهل العرفان في عل���وم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص282-281؛ معرف���ة ،التمهيد في علوم القر�آن109 ،

م�.س ،ج� ،1ص.284-280
((( العيا�شي ،تف�سير العيّا�شي ،م�.س ،ج� ،1ص.19
((( ال�سج�ستاني� ،سليمان بن الأ�شعث� :سنن �أبي داوود ،تحقيق وتعليق �سعيد محمد اللحام ،ط ،1بيروت ،دار الفكر1410 ،هـ.ق/
1990م ،ج ،1ح� ،788ص.183
((( �سورة النحل ،الآية.90 :
((( ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،م�.س ،ج� ،4ص.218
((( �سورة البقرة ،الآية.281 :

والدي���ن من �سورة البقرة  .وروي �أ ّنها � ِآخر �آية
الربا َ
جبرائي���ل �أن تو�ضع بين �آيتَي ِ
نزل بها جبرائيل ،Qوق���ال للنبي� :Pض ْعها في ر�أ�س المائتين والثمانين من
�س���ورة البقرة  .وروي عن ابن ع ّبا����س :كان ر�سول اهلل Pي�أتي عليه الزمان وهو
تنزل عليه ال�س َور ذوات العدد ،فكان �إذا نزل عليه ال�شيء دعا بع�ض َمن كان يكتب
فيقول�« :ضعوا هذه الآيات في ال�سورة التي يذكر فيها كذا وكذا» .
(((

(((

(((
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د .عدد �آيات القر�آن وكلماته وحروفه:
 -ع ��دد �آي ��ات الق ��ر�آن :اختل���ف الباحثون في الق���ر�آن الكريم في تحدي���د عدد �آياتالق���ر�آن ،و�أرجع البع����ض هذا االختالف �إل���ى � ّأن النبي Pكان يق���ف على ر�ؤو�س
الآي للتوقي���ف ،ف�إذا علم مح ّلها و�صل للتمام ،فيح�س���ب ال�سامع حينئذ �أ ّنها لي�ست
فا�صلة .وقد �أجمعوا على � ّأن عدد �آيات القر�آن �ستة �آالف �آية ،ثمّ اختلفوا في ما زاد
عل���ى ذل���ك على �أقوال :فمنهم من لم يزد ،ومنهم من ق���ال ومائتا �آية و�أربع �آيات،
وقي���ل و�أربع ع�شرة ،وقيل و�ستّ ع�شر ،وقيل وت�سع ع�ش���رة ،وقيل وخم�س وع�شرون،
وقيل و�ستّ وثالثون  .وروي عن الإمام علي� Qأ ّنه قال�« :س�ألت النبي Pعن
ثواب القر�آن ...ثمّ قال النبي ...Pوجميع �آيات القر�آن �ستة �آالف ومائتان و�ست
وثالثون �آية. »...
(((

(((

 -ع ��دد كلم ��ات القر�آن :وقع االختالف بي���ن الباحثين في عدد كلمات القر�آن ،فذكربع�ضه���م �أ ّنه� :سبع و�سبعون �ألف كلمة و�أربعمائة و�سب���ع وثالثون كلمة  .وقيل غير
ذل���ك .ولع ّل �سبب االختالف في ع���دد كلمات القر�آن راجع �إل���ى � ّأن للكلمة حقيقة
(((
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((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.171
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.214
((( ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،م�.س ،ج� ،1ص.57
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص249؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.182
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،10ص.212
((( انظر الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.249

ومج���از ،ولف���ظ ور�سم ،واعتبار ك ّل منها جائز ،وك ّل م���ن العلماء اعتبر �أحد ما هو
جائز .
(((

 -ع ��دد ح ��روف الق ��ر�آن :روي عن ابن عبا�س �أ ّنه قال :جمي���ع حروف القر�آن ثالثمائة�أل���ف حرف وثالث���ة وع�شرون �ألف ح���رف و�ستمائة حرف وواحد و�سبع���ون ً
حرفا ،
وقي���ل :حروف���ه ثالثمائ���ة �ألف وثالث���ة وع�ش���رون � ً
ألفا وخم�س���ة ع�شر حرف ً���ا .وقيل:
ثالثمائ���ة �ألف حرف و�أحد وع�شرون �ألف ح���رف .وقيل :ثالثمائة �ألف و�أربعون �ألف
و�سبعمائة و�أربعون ً
حرفا  .وروي عن الإمام علي� Qأ ّنه قال�« :س�ألت النبيP
ع ��ن ث ��واب القر�آن ...ث� � ّم قال النب ��ي ...Pوجميع حروف الق ��ر�آن ثالثمائة �ألف
وواحد وع�شرون �ألف ومائتان وخم�سون حرفاً. »...
(((

(((
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(((
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((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.283-282
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.182
((( انظر الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.249
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،10ص.212

الأفكار الرئي�سة

�--1أول ما نزل من القر�آن :الآيات الأولى من �سورة الع َلق.
�--2آخر ما نزل من القر�آن� :آية الإكمال.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

--3الآي���ة في اللغة :العالمة الظاه���رة .وفي اال�صطالح القر�آن���ي :مقطع من ال�سورة؛
�سواء �أكان كلمة �أم �أكثر.
--4الوحي الإلهي هو العامل الأوحد في ْ
نظم كلمات القر�آن وتركيبها و�صياغتها �ضمن
جمل و�آيات.
--5المعي���ار في ترتيب الآيات �ضم���ن ِّ
كل �سورة هو و ْفق ترتي���ب نزولها .وهناك معيار
ا�ستثنائ���ي في ْ
بن�ص
نظم عدد مع ّين م���ن الآيات على خالف ترتيب نزولها؛ وذلك ٍّ
من ر�سول اهلل Pوبتعيين منه.P
--6يوج���د اختالف في تحديد عدد �آيات الق���ر�آن وكلماته وحروفه؛ ترجع �إلى عوامل
ع���دّة ،منها :ع���دم وقوف النبي�-Pأحيان��� ًا� -أثناء القراءة عل���ى ر�ؤو�س الآيات،
فيح�س���ب ال�سام���ع �أ ّنها لي�س���ت فا�صل���ة ،ومنه���اّ � :أن للكلمة حقيق���ة ومجاز ولفظ
ور�سم...

112

ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 �-أوّل ما نزل من القر�آن :الآيات الأولى من �سورة الم ّد ّثر. �-آخر ما نزل من القر�آن� :آية الإكمال.ْ -نظم كلمات القر�آن الكريم �ضمن جمل و�آيات هو نظم توقيفي يرجع �إلى الوحي
الإلهي.
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:

- -هل نظم الآيات �ضمن ال�سور توقيفي �أم باجتهاد من ال�صحابة؟

 (2نآرقلا لوزننن

 -تك ّلم عن معنى الآية في القر�آن و�أنحاء ا�ستخدامها فيه؟- -اذكر الأقوال في تحديد �آخر ما نزل من القر�آن؛ مبيّناً كيفية الجمع بينها؟
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مطالعة

فوائد معرفة الآيات

(((
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�إنّ لمعرفة الآيات فوائد و�آثار ع ّدة ،منها :العلم ب�أنّ ك ّل ثالث �آيات ق�صار معجزة
للنبيP؛ كما في �سورة الكوثر ،وفي حكمها الآية الم�ساوية لها طو ًال .ومنها :ح�سن
الوقف على ر�ؤو�س الآي عند القراءة .ومنها :ترتّب بع�ض الأحكام الفقهية عليها؛ كما
في ال�صالة والخطبة.
الآيات ذوات العنوان

(((

يوجد مجموعة من الآيات التي ارتبطت بعنوان ما ورد ذكره في الروايات وا�شتهر
تداوله بين الم�سلمين ،ف�أ�ضحى بمثابة الم�س ّمى لها ،ومن هذه الآيات ذوات العنوان:
�أ� .آية الكر�سي}:ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ...ﯲﯳﯴﯵﯶ. {...
(((

ب� .آية الربا}:ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ{ .
(((

ج� .آية الدين}:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ. {...
(((

د� .آية المباهلة}:ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ. {...
(((

هـ� .آية �إكمال الدين ...}:ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ. {...
}

(((

((( انظ���ر :ال�سيوط���ي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص189-188؛ الزرقاني ،مناه���ل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س،
ج� ،1ص.280-279
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((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص157؛ �ص211؛ �ص219؛ �ص310-309؛ ج� ،3ص274-273؛
ج� ،7ص230-228؛ �ص250-249؛ ج� ،8ص.157-155
((( �سورة البقرة ،الآية.255 :
((( �سورة البقرة ،الآية.278 :
((( �سورة البقرة ،الآية ،282 :وهي �أطول �آية في القر�آن الكريم.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.61 :
((( �سورة المائدة ،الآية.3 :

و� .آية الإفك}:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ. {...
(((

ز� .آية النور}:ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ. {...
(((

ح� .آية التطهير ...}:ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ{ .
(((
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115

((( �سورة النور ،الآية.11 :
((( �سورة النور ،الآية.35 :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.33 :

م�صادر الدر�س ومراجعه

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

- -1القر�آن الكريم.
- -2تف�سير الإمام الع�سكري ،Qح� ،78ص.158-157
- -3الكليني ،الكافي ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،5ص.628
- -4ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،ج� ،1ص57؛ ج� ،3ص306؛ ج� ،4ص.218
- -5الني�ساب���وري ،الجامع ال�صحيح(�صحيح م�سلم) ،باب بدء الوحي �إلى ر�سول
اهلل� ،Pص.98
- -6الطبر�س���ي ،مجم���ع البيان ف���ي تف�سير الق���ر�آن ،ج���� ،1ص74؛ ج� ،2ص214؛
ج�،3ص273؛ ج� ،5ص5؛ ج� ،10ص.467 ،212
- -7الني�سابوري ،رو�ضة الواعظين ،باب الكالم في مبعث نب ّينا محمد� ،Pص.52
- -8الإح�سائي ،عوالي اللئالي� ،ص.196
- -9اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج� ،2ص.112
- -10ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،1ص.168
- -11الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.101
- -12الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن؛ ج� ،1ص.267-266 ،257-256 ،249
1- -13الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.283-281 ،275-274
- -14 116معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج.284-278 ،1
- -15ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.182 ،171-167
- -16العيا�شي ،تف�سير الع ّيا�شي ،ج� ،1ص.19
- -17ال�سج�ستاني� ،سنن �أبي داوود ،ج ،1ح� ،788ص.183

الدرس السابع

نزول القرآن ()3

موضوعات الـدرس
- -1السورة في القرآن.

- -3ترتيب نزول السور المكية.

ّ - -2
المكي والمدني.

- -4ترتيب نزول السور المدنية.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2معرفة معنى السورة في القرآن.
ّ
المكي والمدني وخصائصهما.
- -3معرفة معنى

�أ .معن ��ى ال�سورة :ال�س���ورة من العلو واالرتفاع؛ بمعنى رفعة المقام والمنزلة � ،أو من
الإحاط���ة؛ ك�إحاطة ال�سور بالمدينة  .وال�سورة في القر�آن عبارة عن مجموعة من
�آيات القر�آن ذات مطلع ومقطع؛ وهي م�أخوذة من �أحد المعنيين المتقدّمين .
(((

(((

(((

 (3نآرقلا لوزننن

 .1ال�سورة في القر�آن:

ب .ترتي ��ب ال�س ��ور داخ ��ل الم�صح ��ف :اختل���ف الباحث���ون عل���ى ترتيب ال�س���ور داخل
الم�صحف �إلى قولين:
 -الق ��ول الأوّل :توقيفية ترتيب ال�سور داخ���ل الم�صحف :ذهب �أ�صحاب هذا القول�إلى � ّأن لترتيب و�ضع ال�سور في الم�صحف �أ�سباب ّ
تطلع على �أ ّنه توقيفي �صادر عن
حكيم  ،منها:
(((

•موافقة �أ ّول ال�سورة لآخر ما قبلها؛ ك�آخر الحمد في المعنى و�أ ّول البقرة.
((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،م�.س ،ج ،3مادّة«�سور»� ،ص.115
((( انظر :الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«�سور»� ،ص.434
((( انظ���ر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن؛ م����.س ،ج� ،1ص264-263؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س،
ج� ،1ص.285
((( م .ن� ،ص.260
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•ان�سجام الوزن في اللفظ؛ ك�آخر «تبت» و�أ ّول الإخال�ص.
•م�شابهة جملة ال�سورة لجملة الأخرى مثل}ﭲ{ و}ﮥﮦ{.
والواقع� :أنّ هذه الأ�سباب مج ّرد ا�ستن�سابات ال ت�صلح دلي ًال على توقيفية ترتيب
ال�سور داخل الم�صحف.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

 -الق ��ول الثان ��ي :عدم توقيفية ترتيب ال�سور داخ���ل الم�صحف :ذهب �أ�صحاب هذاالق���ول �إلى � ّأن ترتيب ال�سور �إ ّنما هو م���ن ال�صحابة في الجمعين الأوّل والثاني بعد
رحيل النبي ، Pومن الدليل عليه:
(((

•ما رويِ :من و�ضع عثمان الأنفال وبراءة بين الأعراف ويون�س ،وقد كانتا في الجمع
الأ ّول مت� ّأخرتين.
•ما ورد من مغايرة ترتيب م�صاحف �سائر ال�صحابة للجمع الأ ّول والثاني كليهما.
•ما رويِ :من �أنّ م�صحف الإمام علي Qكان مرتّب ًا على ترتيب النزول ،فكان
�أ ّوله اقر�أّ ،ثم المد ّثر...
•ما رويِ :من �أنّ ترتيب �سور م�صحفي �أُ َبي بن كعب وعبداهلل بن م�سعود يغايران
الم�صحف الموجود.
ج .عدد �سور القر�آن :روي عن الإمام علي� Qأ ّنه قال�« :س�ألت النبي Pعن ثواب
القر�آن ...ث ّم قال النبي :Pجميع �سور القر�آن مائة و�أربع ع�شرة �سورة» .
(((
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د .فوائد تق�سيم القر�آن �إلى �سورّ � :إن لتق�سيم القر�آن �إلى �سور فوائد عدّة � ،أبرزها:
 -مراعاة الأهداف والمو�ضوعات المختلفة في القر�آن.(((

((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص.127-126
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،10ص.212
((( انظ���ر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن؛ م����.س ،ج� ،1ص264-263؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س،
ج� ،1ص.287-286

 -ال�سهولة في تعلم القر�آن وحفظه وقرائته. �-صيانة القر�آن من التحريف من خالل ت�سهيل عملية الحفظ. -تع��� ّذر الإتيان بمثيل للقر�آن حتى بالن�سب���ة �إلى �أق�صر �سورة ،دون اقت�صار التحدّيعلى كبار ال�سور.
ه� �ـ .تبوي ��ب ال�سُ ور :ا�شتهر بين الم�سلمين منذ عه���د النبي Pتبويب ال�سور القر�آنية
�ضم���ن مجموع���ات ،بحيث ت�ض���مّ ك ّل منها مجموع���ة من ال�س���ور  ،حيث روي عن
ر�س���ول اهلل� Pأ ّنه ق���ال�« :أُعطيت مكان الت ��وراة ،ال�سبع الط ��ول ،و�أعطيت مكان
بالمف�صل»  ،ومن
الزب ��ور ،المئين ،و�أعطيت م ��كان الإنجيل المثاني ،وف�ضل ��ت
َّ
هذه المجموعات من ال�سور المبوّبة:
(((

(((

 -المئ ��ون� :أق�ص���ر م���ن ال�سبع الطوال ،وتزي���د �سورها على مائة �آي���ة ،وهي :التوبة،النح���ل ،ه���ود ،يو�س���ف ،الكه���ف ،الإ�س���راء ،الأنبياء ،ط���ه ،الم�ؤمن���ون ،ال�شعراء،
ال�صافات.
 -المثان ��ي :ال�س���ور الت���ي يق ّل ع���دد �آيات ك ّل منها ع���ن المائة ،وه���ي ع�شرون �سورةتقريب ًا ،و�سميت بهذا اال�سم لأنها ث ّنت المئون؛ �أي كانت بعدها .وورد في ت�سميتها
بذلك وجوه �أخرى.
المف�صل :ق�صار ال�سور .و�س ّميت بذلك لكثرة الف�صول التي بين ال�سور بالب�سملة،
-ّ
المف�صل هي �س���ورة «النا�س» بال خالف ،ولكن وقع الخالف حول
و�آخ���ر �سورة في
ّ
((( م .ن� ،ص248-244؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.287-286
((( ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،م�.س ،ج� ،4ص.107

 (3نآرقلا لوزننن

 -ال�سب ��ع الط ��ول� :أطول �سبع �سور ف���ي القر�آن ،وهي :البق���رة� ،آل عمران ،الن�ساء،المائدة ،الأنعام ،الأعراف .ووقع االختالف في تحديد ال�سورة ال�سابعة؛ فنقل عن
�سعيد بن جبير �أ ّنها �سورة يون�س ،وقال �آخرون �أ ّنها �سورة الكهف.
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�أوّل �سورة فيه ،على اثني ع�شر ر�أي ًا� ،أه ّمها اثنان :الأوّل� :أ ّنها «�سورة الحجرات» ،
أ�صح عند �أهل الأثر .
والثاني� :أ ّنها «�سورة ق»؛ وهو ال ّ
(((

(((

و� .أ�سماء ال�سور:
 �-أ�سب ��اب ت�سمي ��ة ال�س ��ور :يوج���د �أ�سباب ع���دّة كانت بمثاب���ة الداع���ي لت�سمية �سورالقر�آن  ،منها:
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

•ت�سمية ال�سورة بح�سب المو�ضوع الغالب �أو البارز الذي تتع ّر�ض له ،مثل� :سورة
الن�ساء ،الحج ،التوحيد ،الأنبياء ،الأحزاب ،الم�ؤمنون ،المنافقون ،الكافرون.
•ت�سمية ال�سورة با�سم النبي �أو ال�شخ�ص الوارد ا�سمه فيها ،مثل :نوح ،هود� ،إبراهيم،
يون�س ،يو�سف� ،سليمان ،محمد ،لقمان ،مريم� ،آل عمران ،الم�ؤمن ،الكهف.
•ت�سمية ال�سورة بح�سب الحروف المقطعة الواردة في مطلعها ،مثل :ق� ،ص ،ي�س،
وطه.
•ت�سمية ال�سورة ب�أ�سماء بع�ض الحيوانات الوارد ذكرها فيها ،مثل :البقرة ،النحل،
النمل ،العنكبوت.
•ت�سمية ال�سورة بح�سب �أبرز �أق�سامها ،مثل� :سورة الجمعة ،الفتح ،الواقعة ،الحديد،
المطففين.
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•ت�سمية ال�سورة بما ورد الق�سم به فيها ،مثل :الفجر ،ال�شم�س ،ال�ضحى ،التين،
العاديات.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ المعيار الأ�سا�س في ت�سمية ال�سور يدور مدار �أه ّم ّية المو�ضوع
أعم الأغلب ،ولي�س على نحو الموجبة الك ّل ّية.
الذي تطرحه على ال ّ
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.287
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.247-246
((( انظر :م .ن� ،ص.272-270

 -نماذج من �أ�سماء ال�سور :(((

•ال�سور التي لها ا�سم واحد فقط ،وهي �أغلب �سور القر�آن.
•بع�ض ال�سور التي لها ا�سمان :البقرة = ف�سطاط القر�آن؛ النحل = النعم؛ حم ع�سق
= ال�شورى؛ الجاثية = ال�شريعة؛ القتال = محمد؛ الرحمن = عرو�س القر�آن.
•بع�ض ال�سور التي لها ثالثة �أ�سماء :المائدة = العقود = المنقذة؛ غافر = الطول
= الم�ؤمن.

 (3نآرقلا لوزننن

•بع�ض ال�سور التي لها �أربعة �أ�سماء :براءة = التوبة = الفا�ضحة = الحافرة.
•بع�ض ال�سور التي يزيد عدد �أ�سمائها على ع�شرين ا�سم ًا :الفاتحة = الحمد =
�أم الكتاب = �أم القر�آن ال�سبع المثاني = الوافية = الكنز = الكافية = الأ�سا�س
ال�شفاء = ال�شافية = ال�صالة...
 .2الم ّكي والمدني:
�أ .فائدة التق�سيم �إلى مكي ومدنيّ � :إن لتق�سيم ال�سور والآيات �إلى مكي ومدني فوائد
عدّة � ،أبرزها:
 -الم�ساهمة في بع�ض الأبحاث المتع ّلقة بالدعوة النبوية و�سيرها الروحي وال�سيا�سيوالمدني في زمنه Pوتحليل �سيرته ال�شريفة.
ّ -االطالع على كيفية نزول الأحكام الت�شريعية وتد ّرجها.
 -الم�ساهمة في بع�ض الأبحاث القر�آنية والعقدية والتاريخية ،من قبيل :بحث�إمكانية ن�سخ القر�آن بالقر�آن ،وبحث م�س�ألة الإمامة وما يرتبط بها من حوادث
(((

((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن؛ م�.س ،ج� ،1ص.270-269
((( انظ���ر :الزرقان���ي ،مناهل العرفان في عل���وم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص161؛ ال�سيد الطباطبائ���ي ،الميزان في تف�سير القر�آن،
م����.س ،ج���� ،13ص235؛ ال�صالح� ،صبحي :مباحث في عل���وم القر�آن ،ط ،26بيروت ،دار العل���م للماليين2005 ،م� ،ص233؛
الرومي ،درا�سات في علوم القر�آن الكريم ،م�.س� ،ص.146
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تاريخية؛ كحادثة غدير خم...
 -الوق���وف على �أحد �أبع���اد �إعجاز القر�آن الكريم وتع��� ّذر تحريفه ،من خالل الت�أمّلوالتدبّر في خ�صائ�ص ال�سور المكية والمدنية و�ضبط تاريخ نزولها.
الخا�ص والعا ّم ،والمطلق والمق ّيد ،والنا�سخ والمن�سوخ.
 -الم�ساهمة في معرفةّ
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

والمف�س���رون بحديد �ضابطة
ب� .ضواب ��ط معرف ��ة المك ��ي والمدن ��ي :اهت���مّ العلم���اء
ّ
معياري���ة لتعيين الآي���ات المكية والآي���ات المدنية ،واختلفوا ف���ي تحديد ال�ضابطة
ال�صحيحة لذلك ،على ثالثة �أقوال رئي�سة :
 -ال�ضابط ��ة الزمانية :ك ّل ما نزل قبل الهج���رة �أو �أثنائها قبل الو�صول �إلى المدينةفهو مكي ،وك ّل ما نزل بعد الهجرة  -حتى و�إن نزل في مكة  -فهو مدني.
 -ال�ضابطة المكانية :ك ّل ما نزل في مكة و�ضواحيها مكي ،وك ّل ما نزل في المدينةو�ضواحيها مدني .وعلى هذا الأ�سا�س يوجد �آيات ال هي مكية وال مدنية.
(((

 -ال�ضابط ��ة الخطابي ��ة :الآيات وال�سور الت���ي ورد فيها خطاب «ي���ا �أيها النا�س»...مكية ،والآيات وال�سور التي ورد فيها خطاب} ﭾﭿ {...مدنية.
المف�سرين اختيار ال�ضابطة الأولى في التمييز بين ال�سور المكية
والم�شهور عند
ّ
والمدنية .و�أ�ضاف العالمة الطباطبائي{ على هذه ال�ضابطة قيد ًا ُمفاده:
�أنّ الآيات مك ّية كانت �أم مدنيةُ ،يعتمد فيها على التد ّبر في �سياقها وما تحوي من
م�ضامين ،ف�إذا �شهد ال�سياق ب�أنّ م�ضامين هذه الآيات تنا�سب ما كان يجري عليه
الحال في مكة �أو المدينة؛ فهي مكية �أو مدنية .
ج .خ�صائ� ��ص ال�س ��ور المكي ��ة والمدني ��ةُ :ذ ِك��� َرت خ�صائ�ص ومميزات ع���دّة لك ّل من
}
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(((

((( انظ���ر :الزرك�ش���ي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص187؛ الزرقاني ،مناه���ل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص161-159؛ معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.163-162
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،11ص.285

ال�سور والآيات المكية والمدنية ،هي:
 -خ�صائ�ص ال�سور المكية :(((

•�صغر حجم ال�سور وق�صر �آياتها و�إيجاز خطابها.
•الدعوة �إلى �أ�صول العقيدة؛ كالإيمان باهلل وتوحيده ويوم القيامة والح�ساب.
•�شدة لهجة الآيات ،و�أ�سلوبها التقريعي ،وال �سيما في مجادلة الم�شركين وتفنيد
معتقداتهم.

•كثرة ا�ستعمال خطاب}ﯧﯨ{.
•كثرة ِذكر ق�ص�ص الأنبياء ال�سابقين Rو�أممهم.

 (3نآرقلا لوزننن

•الدعوة �إلى القيم الدينية والأخالقية العالية؛ كالمحبة ،وال�صدق ،والإخال�ص،
وب ّر الوالدين...

•كثرة ورود الق�سم فيها؛ كالق�سم باهلل ،ويوم القيامة...
 -خ�صائ�ص ال�سور المدنية :(((

•كثرة ت�شريع �آيات الأحكام في ما يتع ّلق بالفرد والمجتمع؛ من حدود وفرائ�ض
ومعاهدات و�إرث...
•طول حجم ال�سور والآيات.
•الت�ص ّدي لمواجهة المنافقين ومجابهتهم وف�ضحهم.
•كثرة ورود �آيات الجهاد.
((( انظ���ر :الزرك�شي ،البرهان في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص191-188؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س،
ج� ،1ص.168-166 ،163-162
((( م� .س.
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•كثرة ا�ستخدام الأد ّلة والبراهين على الحقائق الدينية.
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د .ترتي���ب النزول :تمّ االعتماد فيه على عدّة روايات م ّتفق عليها ،وعَ مدتها رواية ابن
ع ّبا����س ،مع ا�ستكمال ما �سق���ط منها من رواية جابر بن زيد وغيره ،وكذا ن�صو�ص
تاريخي���ة معتم���دة .والنظر في هذا العر����ض كان �إلى مفتتح ال�س���وَر ،فال�سورة �إذا
نزل���ت من �أوّلها ْ
ب�ضع �آيات ،ث���مّ نزلت �أخرى ،وبعدها اكتملت الأُولى ،كانت الأُولى
متقدّمة على الثانية في ترتيب النزول ،ح�سب هذا الم�صطلح :
(((

ترتيب نزول ال�سور المكية(� 86سورة):
ا�سم ال�سورة

ترتيب النزول

ترتيب امل�صحف

ا�سم ال�سورة

ترتيب النزول

ترتيب امل�صحف

العلق

1

96

النجم

23

53

القلم

2

98

عب�س

24

80

املز ّمل

3

73

القدر

25

97

املدثر

4

74

ال�شم�س

26

91

الفاحتة

5

1

الربوج

27

85

امل�سد

6

111

التني

28

95

التكوير

7

81

قري�ش

29

106

الأعلى

8

87

القارعة

30

101

الليل

9

92

القيامة

31

75

الفجر

10

89

الهمزة

32

104

ال�ضحى

11

93

املر�سالت

33

77

االن�شراح

12

94

ق

34

50

الع�صر

13

103

البلد

35

90

العاديات

14

100

الطارق

36

86

الكوثر

15

108

القمر

37

54

التكاثر

16

102

�ص

38

38

((( انظ���ر :الزرك�ش���ي ،البره���ان في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج���� ،1ص194-193؛ معرف���ة ،التمهيد في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص.170-167

املاعون

17

107

الأعراف

39

7

الكافرون

18

109

اجلن

40

72

الفيل

19

105

ي�س

41

36

الفلق

20

113

الفرقان

42

25

النا�س

21

114

فاطر

43

35

التوحيد

22

112

مرمي

44

19

طه

45

20

الدخان

64

44

الواقعة

46

56

اجلاثية

65

45

47

ال�شعراء

26

الأحقاف

66

46

48

النمل

27

الذاريات

67

51

49

الق�ص�ص

28

الغا�شية

68

88

50

الإ�سراء

17

الكهف

69

18

51

يون�س

10

النحل

70

16

52

هود

11

نوح

71

71

53

يو�سف

12

�إبراهيم

72

14

54

احلجر

15

الأنبياء

73

21

55

الأنعام

6

امل�ؤمنون

74

23

56

ال�صافات

37

ال�سجدة

75

32

57

لقمان

31

الطور

76

52

58

�سب�أ

34

امللك

77

67

59

الزمر

39

احلاقة

78

69

60

غافر

40

املعارج

79

70

61

ف�صلت

41

النب�أ

80

78

62

ال�شورى

42

النازعات

81

79

63

الزخرف

43

االنفطار

82

82

83

االن�شقاق

84

الطالق

99

65

84

الروم

20

البينة

100

98

85

العنكبوت

29

احل�شر

101

59

86

املطففني

83

الن�صر

102

110

 (3نآرقلا لوزننن

ا�سم ال�سورة

ترتيب النزول

ترتيب امل�صحف

ا�سم ال�سورة

ترتيب النزول

ترتيب امل�صحف
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ترتيب نزول ال�سور المدنية(� 28سورة):
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ا�سم ال�سورة

ترتيب النزول

ترتيب امل�صحف

ا�سم ال�سورة

ترتيب النزول

ترتيب امل�صحف

البقرة

1

2

النور

13

24

الأنفال

2

8

احلج

14

22

�آل عمران

3

3

املنافقون

15

63

الأحزاب

4

33

املجادلة

16

58

املمتحنة

5

60

احلجرات

17

49

الن�ساء

6

4

التحرمي

18

66

الزلزال

7

99

اجلمعة

19

62

احلديد

حممد P

8

57

التغابن

20

64

9

47

ال�صف

21

61

الرعد

10

13

الفتح

22

48

الرحمن

11

55

املائدة

23

5

الإن�سان

12

76

براءة

24

9

عدد �س��ور القر�آن الكريم و�آياته وكلماته ح�سب تق�سيم ال�سور المكية
والمدنية:
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نوع ال�سور

عدد ال�سور

عدد الآيات

املكية

املدنية

عدد الكلمات

املكية

املدنية

املكية

51

1683

1683

-

11492

11492

-

املدنية

26

1419

-

1419

26412

-

26412

املكية ذات الآيات املدنية

35

2930

2776

154

36154

34013

2142

املدنية ذات الآيات املكية

2

204

9

195

3748

148

3600

املجموع

114

6236

4468

1768

77807

45653

32154

الأفكار الرئي�سة

--1ال�س���ورة ف���ي اللغة بمعنى العل���و واالرتف���اع والإحاطة .وفي اال�صط�ل�اح عبارة عن
مجموعة من �آيات ذي مطلع ومقطع.
--2ترتي���ب ال�سور داخل الم�صح���ف لي�س توقيفي ًا ،بل باجته���اد ال�صحابة .وعدد �سور
القر�آن� 114 :سورة.

المف�صل.
ال�سور :ال�سبع الطول ،المئون ،المثاني،
ّ
--4تبويب ُ
--5ت�سمية ال�سور �أمر اجتهادي ولي�س توقيفي ًا.

 (3نآرقلا لوزننن

--3م���ن فوائد تق�سيم القر�آن �إلى �سور :مراعاة الأه���داف والمو�ضوعات المختلفة في
الق���ر�آن ،ال�سهول���ة في تعلم القر�آن وحفظه وقرائته� ،صيان���ة القر�آن من التحريف
من خالل ت�سهيل عملية الحفظ...

--6المعي���ار الأ�سا�س في ت�سمية ال�سور يدور م���دار �أه ّم ّية المو�ضوع الذي تطرحه على
الأعمّ الأغلب...
--7من فوائد التق�سيم �إلى مكي ومدني :الم�ساهمة في بع�ض الأبحاث المتع ّلقة بالدعوة
النبوي���ةّ ،
االطالع على كيفية ن���زول الأحكام الت�شريعية وتدرّجه���ا ،الم�ساهمة في
بع�ض الأبحاث القر�آنية والعقدية والتاريخية...
�--8ضواب���ط معرف���ة المكي والمدني :اختلف���وا في تحديد ال�ضابطة عل���ى ثالثة �أقوال
رئي�سة :ال�ضابط���ة الزمانية ،ال�ضابطة المكانية ،ال�ضابط���ة الخطابية .والم�شهور
المف�سرين اختيار ال�ضابطة الأولى.
عند ّ
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ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -ترتيب ال�سور داخل الم�صحف توقيفياً. -ت�سمية ال�سور �أمر اجتهادي ولي�س توقيفياً.درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

 -يُعتمد في تحديد المكي والمدني من الآيات على التدبّر في �سياقها وما تحويمن م�ضامين.
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -اذكر فوائد التق�سيم �إلى مكي ومدني؟ -تك ّلم عن �أبرز ال�ضوابط المطروحة في معرفة المكي والمدني ،مبيّناً �أ�شهرهاو�أوفقها؟
- -اذكر خ�صائ�ص ال�سور والآيات المكية ،وكذلك المدنية؟
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مطالعة

�آيات مُ �س َت ْثنيات!!

ذكر بع�ض الباحثين في علوم القر�آن والتف�سير ا�ستثناء �آيات من �س َور ُتخالفها في
النزول ،غير �أ ّنه اعتمد في الأكثر على روايات �ضعيفة ،مع العلم �أنّ غالبية القائلين
اجتهاد في الر�أي ،من غير �أن ي�ستندوا �إلى
حد�س �أو
بهذه اال�ستثناءات قالوا بها عن َ
ٍ
ن�ص �صحيح م�أثور .وال�صحيح �أنّ الآيات تتبع مفتتح �سورها لجهة الت�صنيف مكي ًا �أم
ٍّ
مدني ًا ،وما ي ّدعى خروجه يحتاج �إلى دليل .ومن الآيات التي ا ُّدعي ا�ستثنا�ؤها:
(((

الج���واب :روي �أ ّنها نزولت ب�ش����أن جماعة من �أهل الكتاب في �أوائل الهجرة حين وفود
النبي� Pإلى المدينة .

 (3نآرقلا لوزننن

 .1قوله تعال���ى}:ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ{  :فقيل� :إ ّنه���ا نزلت بم ّكة ب�ش�أن
الم�شركين �أيام كان الم�سلمون �ضعفاء ،مع � ّأن �سورة البقرة �سورة مدنية.
(((

 .2قوله تعالى}:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ{  ،حيث قيل� :إ ّنها م ّكية .
(((

(((

الج���وابّ � :إن �سياق الآي���ة وم�ضمونها ي�شهدان عاى �أ ّنها نزلت بالمدينة؛ فهي من �آيات
الأح���كام المتع ّلق���ة بالإرث؛ وهو لم ي�ش ّرع �إال في المدين���ة  .هذا ف�ض ًال عن وجود
اخت�ل�اف بين الروايات في �سبب نزولها ،وبع�ض هذه الروايات(رواية جابر) �أفاد
�أ ّنها نزلت بالمدينة  .وغيرها �آيات �أُ َخر ادّعي ا�ستثنا�ؤها .
(((

(((

(((

((( �سورة البقرة ،الآية.109 :
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.347
((( �سورة الن�ساء ،الآية.176 :
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.5
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،4ص.363
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.254
((( لمزي���د م���ن التف�صي���ل في الآي���ات الم�ستثني���ات ،انظر :الزرك�ش���ي ،البرهان في علوم الق���ر�آن ،م����.س ،ج� ،1ص203-199؛
ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص55-47؛ معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.254-198
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م�صادر الدر�س ومراجعه
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-1

-القر�آن الكريم.

-2

-ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،3ص.115

-3

-الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.434

-4

الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن؛ ج� ،1ص-244 ،194-193 ،191-187.272-269 ،264-263 ،260 ،248

-5

الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص،168-166 ،163-159.287-285

-6

الطباطبائ���ي ،المي���زان في تف�سي���ر الق���ر�آن ،م�.س ،ج���� ،11ص285؛ ج،12�ص127-126؛ ج� ،13ص.235

-7

-الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،10ص.212

-8

-ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،ج� ،4ص.107

-9

-الطباطبائي ،القر�آن في الإ�سالم� ،ص.169-168

- -10ال�صالح ،مباحث في علوم القر�آن� ،ص.233
- -11الرومي ،درا�سات في علوم القر�آن الكريم� ،ص.146

- -12 132معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.170-167 ،163-162

الدرس الثامن

جمع القرآن ()1

موضوعات الـدرس

- -1أدلّة جمع القرآن في حياة النبي.P
- -2أدلّة جمع القرآن بعد رحيل النبي.P

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
ّ - -2
االطالع على أبرز االتّجاهات المطروحة في جمع القرآن.

- -3معرفة أدلة جمع القرآن في حياة النبي Pوبعد وفاتهP
وتمييز الصحيح منها.

(1
نآرقلا عمججج

مقدمة:
وقع االختالف بين الباحثين في علوم القر�آن في م�س�ألة ترتيب ال�س َور وجمعها
بين د ّفتين ،ويمكن ح�صر �أقوالهم في هذه الم�س�ألة �ضمن اتّجاهين رئي�سين ،هما:
الأ ّول� :أنّ القر�آن لم يجمع بين د ّفتين �إال بعد رحيل النبي ،Pوالثاني� :أنّ القر�آن كان
ّ
ا�ستدل �أ�صحاب ك ّل ر�أي ب�أد ّلة وقرائن
مجموع ًا بين د ّفتين في حياة النبي ،Pوقد
ع ّدة:
� .1أد ّلة جمع القر�آن في حياة النبي:P
يذهب �أ�صحاب هذا االتّجاه �إلى �أنَّ الم�صحف الذي بين �أيدينا بنظمه وترتيب
�سوره مطابق للم�صحف المجموع في حياة النبي ، Pويمكن �إيجاز �أد ّلة �أ�صحاب
هذا االتّجاه بالتالي :
(((

(((

�أ .الدليل الأوّلَّ � :إن القر�آن كان يُدَ رَّ�س ويُحفظ جميعه من ِقبَل مجموعة من ال�صحابة
((( انظ���ر :الزرك�ش���ي ،البرهان ف���ي علوم القر�آن ،م�.س ،ج���� ،1ص260-259؛ ال�سيوطي ،الإتقان في عل���وم القر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص172-171؛ ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.92
((( ذك���ر ال�سي���د الخوئي{ هذه الأد ّلة في كتابه «البيان في تف�سير الق���ر�آن» ،وع ّلق عليها ال�شيخ محمد هادي معرفة{
ف���ي كتابه «التمهيد في علوم القر�آن» .انظر :ال�سيد ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص258-240؛ معرفة،
التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.292-287
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في حياة النبي ،Pو�أ ّنهم كانوا يعر�ضونه ويتلونه عليه ،Pومن ه�ؤالء ال�صحابة:
بي بن كعب ،وغيرهما .وك ّل ذلك ّ
يدل ب�أدّنى ت�أمّل على �أ ّنه
عب���د اهلل بن م�سعود ،و�أُ ّ
كان مجموع ًا مر ّتب ًا غير مبتور وال مبثوث .
ويناق�ش هذا الدليل :ب�أنّ ِحفظ القر�آن؛ بمعنى ِحفظ جميع �س َوره التي اكتملت
وختم القر�آن؛ بمعنى قراءة جميع �س َوره
�آياتها؛ �سواء �أكان بين ال�س َور ترتيب � ْأم الُ ،
الحفظ؛ بمعنى االحتفاظ على جميع القر�آن
خا�ص بينها� ،أو �أنّ ِ
من غير لحاظ ترتيب ّ
النازل لح ّد ذلك الزمن ،والتح ّفظ عليه دون ال�ضياع والتفرقة؛ الأمر الذي ال ّ
يدل
خا�ص كان بين �س َوره؛ كما هو عليه الم�صحف اليوم.
على وجود ترتيب ّ
ب .الدليل الثاني :تناق�ض �أحاديث ج ْمع القر�آن بعد رحيل النبي� :Pإنّ هذه
الأحاديث متناق�ضة ومت�ضاربة في ما بينها ،ففي بع�ضها تحديد زمن الجمع بعهد �أبي
ين�ص على �أنَّ �أ ّول
بكر ،وفي �آخر بعهد ع َمر ،وفي ثالث بعهد عثمان ،كما �أنَّ بع�ضها ّ
ين�ص على �أ َّنه �أبو بكر ،وفي ثالث �أ َّنه ع َمر،
َمن ج َمع القر�آن هو زيد بن ثابت ،و�آخر ّ
�إلى �أمثال ذلك من تناق�ضات ظاهرة.
ويناق�ش هذا الدليل :بعدم وجود مناق�ضة بين روايات ج ْمع القر�آن؛ �إذ ال َّ
�شك �أنَّ
ع َمر هو الذي �أ�شار على �أبي بكر بج ْمع القر�آن ،وهذا الأخير � َأمر زيد ًا �أن يت�ص ّدى
في�صح �إ�سناد الج ْمع الأ َّول �إلى ٍّ
كل من ال َثالثة بهذا االعتبار .نعم،
الق�ضية من ِق َب ِله،
ّ
موحدة،
ن�سبة الج ْمع �إلى عثمان كانت باعتبار توحيده للم�صاحف و َن ْ�سخها في �صورة َّ
و�أ ّما ن�سبة توحيد الم�صاحف �إلى ُع َمر فهو من ا�شتباه الراوي قطع ًا؛ لأنَّ الذي ف َعل
ذلك هو عثمان ب�إجماع الم�ؤ ِّرخين.
(((
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ج .الدليل الثالث :معار�ضة �أحاديث جمع القر�آن بعد رحيل النبي Pب�أحاديث د َّلت
عل���ى � َّأن الق���ر�آن كان ق���د جُ ِم َع على عه���ده ،Pمنها :حديث ال�شعب���ي ،قال :جَ َمع
((( الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.43

القر�آن على عهده �س َّتة� :أُبي بن كعب ،وزيد بن ثابت ،ومعاذ بن جبل ،و�أبو الدرداء،
و�سع���د بن عبيد ،و�أبو زي���د .وفي حديث �أ َن�س �أ َّنهم �أربعة� :أُبَ���ي ،ومعاذ ،وزيد ،و�أبو
زيد ،و�أمثال ذلك .
الحفظ عن َظ ْهر القلب ،حيث �إ ّنهم
ويناق�ش هذا الدليل :ب�أنّ مفاد هذه الأحاديثِ :
حفظوا جميع الآيات النازلة لح ّد ذلك الوقت� ،أ ّما داللة على وجود َن ْظم بين �س َوره
فال.
(((

(1
نآرقلا عمججج

د .الدلي ��ل الراب ��ع :منافاة الجمع بعد رحيل النب���ي Pمع �آيات التحدّي ،الدا َّلة على
اكتمال �سوَر القر�آن وتمايز بع�ضها عن بع�ضها الآخر ،ومنافاته �-أي�ض ًا -مع �إطالق
لفظ الكتاب على القر�آن في ل�سان النبي ،Pالظاهر في كونه م�ؤ َّلف ًا كتاب ًا مجموع ًا
بين د َّفتين.
ويناق�ش هذا الدليل :ب�أنّ التح ّدي كان بالآيات وال�س َور �أنف�سهما ،وبك ُّل �آية �أو �سورة
يتوجه اال�ستدالل
في القر�آن ،ولم يكن التح ّدي بالترتيب القائم بين ال�س َور؛ كي َّ
المذكور! على �أنَّ التح ّدي و َقع في �س َور م ّكية �أي�ض ًا ،ولم ُيج َمع القر�آن قبل الهجرة
قطع ًا.
(((

ه���ـ .الدلي ��ل الخام�س :مخالفة الجم���ع بعد رحيل النبي Pمع حُ ك���م العقل الحاكم
بوجوب اهتمام النبي Pبج ْمعه و�ضبطه عن ال�ضياع والإهمال.
ويناق�ش هذا الدليل :ب�أنّ اهتمام النبي Pب�ش�أن القر�آن� ،شيء ال ين َكر ،ومن َّثم
كان حري�ص ًا على ث ْبت الآيات �ضمن �س َورها فور نزولها ،وقد ح�صل ال َن ْظم بين �آيات
ِّ
كل �سورة في حياته.P
و .الدلي ��ل ال�ساد�س :مخالف���ة الجمع بعد رحيل النبي Pمع �إجماع الم�سلمين ،حيث
((( انظر :البخاري� ،صحيح البخاري ،م�.س ،ج� ،6ص.103
((( انظر� :سورة يون�س ،الآية38 :؛ و�سورة هود ،الآية ،13 :وهما م ّكيَّتان.
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���ي Pنف�سه ،في حي���ن � َّأن بع�ض هذه
يَعتب���رون َّ
الن����ص القر�آني متوات���ر ًا عن النب ّ
الجامعين بع���د الر�سول Pب�شه���ادة رجُ لين �أو رجُ ل
الرواي���ات ت�شير �إلى اكتف���اء ِ
واحد!
موحد فم
ويناق�ش هذا الدليل :ب�أنّ الج ْمع بين ال�س َور وترتيبها �ضمن م�صحف َّ
يح�صل حينذاك؛ نظر ًا لتر ّقب نزول قر�آن على النبي ،Pفما لم ينقطع الوحي ال
ي�صح جمع القر�آن بين د َّفتين ،ومن َّثم ل ّما �أيقن بانقطاع الوحي بوفاته� Pأو�صى
ّ
علي Qبج ْمعه.
�إلى الإمام ّ
وحي ًا ،الأمر الذي يح�صل من ك ّل
ومعنى تواتر ّ
الن�ص القر�آني هو :القطع بكونه ْ
م�ستند وثيق ،ولي�س التواتر ـ هناـ بمعناه الم�صطلح عند الأ�صوليين.
ز .الدلي ��ل ال�سابع :ا�ستلزام الجمع بع���د رحيل النبي Pتحريف ًا في ن�صو�ص الكتاب
العزي���ز ،حيث � ّإن طبيعة الج ْمع المت� ّأخر ت�ستدعي وقوع نق�ص �أو زيادة في القر�آن،
الدين.
وهذا مخالف ل�ضرورة ِ
ويناق�ش هذا الدليل :ب�أنّ ا�ستلزام ت� ّأخر الج ْمع تحريف ًا في كتاب اهلل ،هو احتمال
الجامعين ،و ُقرب عهدهم بنزول الآيات ،و�ش َّدة
مج َّرد ال �س َند له ،بعد معرفتنا ب�ضبط ِ
احتياطهم على الوحي؛ بما ال َيدع مجا ًال لت�س ّرب احتمال زيادة �أو نق�صان.
� .2أد ّلة جمع القر�آن بعد رحيل النبي:P
كان القر�آن م�ؤ ّلف ًا �ضمن �سور متف ّرقة في عهد ر�سول اهلل ،Pوغير مجموع في
مو�ضع واحد وال مرتَّب ال�س َور ،حيث رحل النبي Pوالقر�آن منثور على ال ُع ُ�سب،
وعظام الأكتاف والأ�ضالع ،والحرير والقراطي�س ،وفي
وال ِلخاف ،والرقاع ،والأديم ِ ،
�صدور الرجال .ومع �أنّ ال�س َور كانت مكتملة على عهده Pمرتَّبة �آياتها و�أ�سما�ؤها،
(((

(((

العُ�سُ ب :جمع ع�سيب؛ وهو جريد النخل ،حيث كانوا يك�شفون الخو�ص ويكتبون في الطرف العري�ض .واللخاف :جمع لخف؛
وه���ي الحج���ارة الرقيقة(�صفائ���ح الحجارة) .والرقاع :جم���ع رقعة؛ وهي من الجل���د �أو الورق �أو غيرهم���ا .والأديم :الجلد
المدبوغ .انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.202

غير �أنَّ جمعها بين د َّفتين لم يكن حا�ص ًال بعد؛ نظر ًا لتر ّقب نزول قر�آن في حياة
قدم النبي Pعلى جمع القر�آن �ضمن د ّفتين  ،فعن الإمام
النبي .Pولهذا ،لم ُي ِ
علي ،القر�آن خلف فِرا�شي في
لعلي  :Qيا ّ
ال�صادق« :Qقال ر�سول اهللّ P
ال�صحف والحرير والقراطي�سُ ،
فخذوه واج َمعوه وال ت�ض ِّيعوه»  .ويمكن �إيجاز
ُ
�أد ّلة �أ�صحاب هذا االتّجاه بالتالي:
(((

(((

-

-م ��ا نقل ��ه ابن قتيبة الدينوري عن ابن عيينة ع ��ن الزهري :قب�ض ر�سول اهللP

والقر�آن في الع�سب والق�ضم .
(((

(1

(((

نآرقلا عمججج

�أ .الدلي ��ل الأوّل :ال�شواه���د التاريخيةّ � :إن ق�ضية جمع القر�آن ق�ض ّية تاريخية ،فال ب ّد
م���ن البحث عن حقيقتها بين ط ّيات التاريخ ،وال�شواهد التاريخية تثبت � ّأن القر�آن
جُ ِم َع على �شكل م�صحف بعد رحيل الر�سول ،Pومن هذه ال�شواهد:
- -ما قاله زيد بن ثابتُ :قب�ض النبي Pولم يكن القر�آن جُ ِم َع في �شيء .

 -م ��ا نقل ��ه الزرك�ش ��ي عن �أب ��ي الح�سين ب ��ن فار�س ف ��ي «الم�سائل الخم� ��س» :جمعالق���ر�آن على �ضربي���ن� :أحدهما :ت�أليف ال�س���ور ،كتقديم ال�سبع الط���وال وتعقيبها
بالمئي���ن؛ فه���ذا ال�ضرب هو الذي تولته ال�صحابة ،و�أمّ���ا الجمع الآخر  -وهو جمع
الآيات في ال�سور  -فهو توقيفي تواله النبي. P
(((

 -ما نقله الزرك�شي عن �أبو عبد اهلل الحارث بن �أ�سيد المحا�سبي في كتاب «فهم((( انظ���ر :ال�سيوط���ي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص172-170؛ الزرقاني ،مناه���ل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س139 ،
ج� ،1ص204-203؛ ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص120؛ معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن،
م�.س ،ج� ،1ص.285
((( القمي ،تف�سير القمي ،م�.س ،ج ،2تف�سير �سورة النا�س� ،ص.451
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.160
((( انظر :الدينوري ،ابن قتيبة :غريب الحديث ،تحقيق عبد اهلل الجبوري ،ط ،1قم المقدّ�سة ،دار الكتب العلمية1408 ،هـ.ق،
ج ،2حديث الزهري ،...ح� ،1ص.304
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.237

ال�سن ��ن» :كتاب���ة القر�آن لي�ست بمحدث���ة ،ف�إ ّنه Pكان ي�أمر بكتابت���ه ،ولك ّنه كان
مف ّرق��� ًا ف���ي الرقاع والأكتاف والع�س���ب .وكان ذلك بمنزل���ة �أوراق وجدت في بيت
ر�سول اهلل ،Pف�أمر �أبو بكر بن�سخها من مكان �إلى مكان مجتمع ًا ،فجمعها جامع
وربطها بخيط حتى ال ي�ضيع منها �شيء .
(((
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ب .الدلي ��ل الثان ��ي :تدرّج نزول القر�آن وا�ستمرار حال���ة تر ّقب نزول الوحي في حياة
النبي ،Pوهو ما حال دون �أن يجمعه النبي Pبنف�سه .
ج .الدليل الثالث :لو كان القر�آن مجموع ًا �ضمن م�صحف في حياة النبي Pب�شكله
(((

الحال���ي ،فم���ا معنى �أن يب���ادر الإمام علي بن �أب���ي طالب � Qإل���ى جمعه م ّرة
�أخرى؟ ولماذا �أمر الر�سول Pالإمام علي Qبجمعه بعد رحيله؟ فعن الإمام
لعلي :Qيا عل � ّ�ي ،القر�آن خلف ِفرا�شي
ال�صادق«:Qق ��ال ر�سول اهللّ P
ف ��ي ال�صحُ ف والحرير والقراطي�سُ ،
فخذوه واجمَعوه وال ت�ضيِّعوه ،كما �ضيعت
اليه ��ود الت ��وراة ،فانطلق علي ،Qفجمعه في ثوب �أ�صف ��ر ،ث ّم ختم عليه في
بيت ��ه ،وق ��ال :ال �أرت ��دي حتى �أجمعه ،ف�إ ّن ��ه كان الرجل لي�أتيه فيخ ��رج �إليه بغير
رداء؛ حتى جمعه» .
(((
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د .الدلي ��ل الراب ��ع :م���ا ه���و الوج���ه في تبري���ر جمع الإم���ام علي Qعل���ى �أ�سا�س
ترتي���ب النزول بخالف الجمع ال���ذي كان عليه م�صحف الر�س���ول Pعلى فر�ض
� ّأن الم�صح���ف الموج���ود بين �أيدينا هو وفق ما جمعه النب���ي Pفي حياته؟! فعن
الإم���ام الباقر«:Qم ��ا ادّعى �أح ��د من النا�س �أ ّن ��ه جمع القر�آن ك ّل ��ه كما �أنزل
�إال ك� � ّذاب ،وم ��ا جمعه وحفظه كما ن ّزله اهلل تعال ��ى �إال علي بن �أبي طالبQ
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.238
((( انظ���ر :الزرقان���ي ،مناه���ل العرفان في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص204؛ معرف���ة ،التمهيد في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص.285
((( القمي ،تف�سير القمي ،م�.س ،ج ،2تف�سير �سورة النا�س� ،ص.451

والأئمّة من بعده. »R
ال�صحف وفي �صدور
قال ابن جزي :كان القر�آن على عهد ر�سول اهلل Pمف َّرق ًا في
ُ
وجد م�صحفه
علي بن �أبي طالب على ترتيب نزوله ،ولو ِ
الرجال ،فل ّما تو ّفي َج َمعه ّ
لكان فيه ِعلم كبير ،ولك َّنه لم يوجد .
�أ�ضف �إلى ذلك� ،أنّ ال�صحابة الآخرين عمل ك ّل واحد منهم على ت�أليف م�صحف
خا�ص به ،وهذه الم�صاحف تختلف في ما بينها لجهة ترتيب ال�سور .
ّ
(((

(((

(((

(1
نآرقلا عمججج

141

((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،1كتاب الحجّ ة ،باب �أ ّنه لم يجمع القر�آن ك ّله �إال الأئمّة ،...Rح� ،1ص.228
((( انظ���ر :اب���ن جزي ،محمد بن �أحمد :الت�سهيل لعلوم التنزيل ،تحقي���ق عبد اهلل الخالدي ،الط ،بيروت� ،شركة دار الأرقم بن
�أبي الأرقم ،الت ،ج� ،1ص.12
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.243-241 ،239-238

الأفكار الرئي�سة

�--1أب���رز االتجاهات في جمع القر�آن :الأوّل :جمعه في حياة النبي ،Pالثاني :جمعه
بعد رحيل النبي.P
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�--2أبرز �أد ّلة جمع القر�آن في حياة النبي :Pعر�ض القر�آن وتالوته من ِقبَل مجموعة
م���ن ال�صحابة على النبي ،Pتناق�ض �أحاديث ج ْمع القر�آن بعد رحيل النبي،P
معار�ضته���ا ب�أحادي���ث د َّل���ت على � َّأن الق���ر�آن كان قد جُ ِم َع على عه���ده ،Pمنافاة
الجم���ع بع���د رحيل النبي Pم���ع �آيات التح���دّي ،وم���ع �إطالق لف���ظ الكتاب على
القر�آن ،مخالفته مع حُ كم العقل الحاكم بوجوب اهتمام النبي Pبج ْمعه و�ضبطه
الن�ص القر�آني،
ع���ن ال�ضياع والإهمال ،مخالفته مع �إجماع الم�سلمي���ن على تواتر َّ
ا�ستلزامه تحريف ًا في ن�صو�ص الكتاب العزيز.
�--3أد ّل���ة جمع القر�آن بع���د رحيل النب���ي :Pال�شواهد التاريخية عل���ى جمعه بعد
رحي���ل النبي ،Pت���د ّرج نزول الق���ر�آن وا�ستمرار حالة تر ّقب ن���زول الوحي في
حياة النبي ،Pلو كان القر�آن مجموع ًا في حياة النبي Pب�شكله الحالي ،فما
معنى �أن يبادر الإمام علي بن �أبي طالب � Qإلى جمعه م ّرة �أخرى؟ ولماذا
�أمر الر�سول Pالإمام علي Qبجمعه بعد رحيله؟ ،ما هو الوجه في تبرير
جم���ع الإمام علي Qعل���ى �أ�سا�س ترتيب النزول بخ�ل�اف الجمع الذي كان
علي���ه م�صح���ف الر�سول Pعلى فر�ض �أنّ الم�صحف الموج���ود بين �أيدينا هو
وفق ما جمعه النبي Pفي حياته؟!

ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
وحي ًا.
 -معنى تواتر ّالن�ص القر�آني هو :القطع بكونه ْ
- -تر ّقب نزول الوحي في حياة النبي Pحال دون �أن يجمعه Pبنف�سه.

نآرقلا عمججج

 -اذكر دلي ًال من �أد ّلة جمع القر�آن في حياة النبي Pمع مناق�شته؟
 -اذك ��ر دلي�ل ً�ا من �أد ّلة جمع القر�آن بعد رحيل النبي Pمع بيان وجه اال�ستداللفيه؟

(1

 -جم ��ع الإم ��ام عل ��ي Qي�شب ��ه جم ��ع النب ��يP؛ با�ستثن ��اء ترتيب �س ��وره وفقترتيب النزول.
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:

 -ه ��ل يوج ��د منافاة بين الق ��ول بجمع الق ��ر�آن بعد رحيل النب ��ي Pمع مقت�ضى�آيات التحدّي؟

143

مطالعة

جمع القر�آن الكريم وحفظه

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

144

(((

لم يزل القر�آن الكريم بح�سب حكمة الوحي والت�شريع والم�صالح والمقت�ضيات
المتج ّددة �آن ًا ف�آن ًا يتد ّرج في نزوله نجوم ًا؛ الآية ،والآيتان ،والأكثر ،وال�سورة .وك ّلما
نزل �شيء هفت �إليه قلوب الم�سلمين ،وان�شرحت له �صدورهم ،وهبوا �إلى حفظه؛
ب�أح�سن الرغبة وال�شوق ،و�أكمل الإقبال ،و�أ�شد االرتياح .فتلق ّوه باالبتهاج ،وتلق ّوه
باالغتنام من تالوة الر�سول العظيمP؛ ال�صادع ب�أمر اللهَّ  ،والم�سارع �إلى التبليغ
وع ِر ُفوا به من
والدعوة �إلى اهلل وقر�آنه .وتناوله حفظهم؛ بما امتازت به العربُ ،
ق ّوة الحافظة الفطرية ،و�أثبتوه في قلوبهم؛ كالنق�ش في الحجر .وكان �شعار الإ�سالم
و�سمة الم�سلم حينئذ؛ هو التج ّمل والتك ّمل بحفظ ما ينزل من القر�آن الكريم؛
يتب�صر بحججه ،ويتن ّور بمعارفه و�شرائعه و�أخالقه الفا�ضلة وتاريخه المجيد
لكي ّ
حجة
وحكمته الباهرة و�أدبه العربي الفائق المعجز .فاتّخذ الم�سلمون تالوته لهم ّ
الدعوة ،ومعجز البالغة ،ول�سان العبادة للهَّ  ،ولهجة ذكره ،وترجمان مناجاته ،و�أني�س
الخلوة ،وترويح النف�س ،ودر�س ًا للكمال ،وتمرين ًا في التهذيب ،و�سلم ًا للتر ّقي ،وتد ّرب ًا
في التم ّدن ،و�آية الموعظة ،و�شعار الإ�سالم ،وو�سام الإيمان والتق ّدم في الف�ضيلة.
وا�ستم ّر الم�سلمون على ذلك؛ حتى �صاروا في زمان ال ّر�سولُ Pيع ّدون بالألوف
وع�شراتها ومئاتها .وك ّلهم من حملة القر�آن وحفاظه ،و�إن تفاوتوا في ذلك بح�سب
ال�سابقة والف�ضيلة ...هذا ول ّما كان وحيه ال ينقطع في حياة ر�سول الل Pلم يكن
وح َي منه مجموع ًا في قلوب الم�سلمين
ك ّله مجموع ًا في م�صحف واحد ،و�إن كان ما �أُ ِ
وكتاباتهم له ...ول ّما اختار اهلل لر�سوله Pدار الكرامة ،وانقطع الوحي بذلك؛ فال
((( انظ���ر :البالغ���ي ،محمد ج���واد� :آالء الرحمن في تف�سير الق���ر�آن ،الط� ،صيدا ،مطبعة العرف���ان1352 ،هـ.ق1933 /م ،ج،1
�ص.18-17

(1

(((

نآرقلا عمججج

ي�سجلوه في م�صحف جامع ،فجمعوا ما ّدته
يرجى للقر�آن نزول تت ّمة؛ ر�أى الم�سلمون �أن ّ
على حين �إ�شراف الألوف من ح ّفاظه ،ورقابة مكتوباته الموجودة عند الر�سولP
وكتّاب الوحي و�سائر الم�سلمين؛ جملة ،و�أبعا�ضا و�سور ًا .نعم ،لم يترتّب على ترتيب
نزوله ،ولم يق ّدم من�سوخه على نا�سخه ،فا�ستم ّر القر�آن الكريم على هذا االحتفال
العظيم بين الم�سلمين جي ًال بعد جيل ،ترى له في ك ّل �آن �ألوف ًا م�ؤ ّلفة من الم�صاحف،
و�ألوف ًا من الح ّفاظ ،وال تزال الم�صاحف ين�سخ بع�ضها على بع�ض ،والم�سلمون يقر�أ
بع�ضهم على بع�ض ،وي�سمع بع�ضهم من بع�ض؛ تكون �ألوف الم�صاحف رقيبة على
الح ّفاظ ،و�ألوف الح ّفاظ رقباء على الم�صاحف ،وتكون الألوف من كال الق�سمين
رقيبة على المتج ّدد منهما .نقول الألوف ،ولك ّنها مئات الألوف ،و�ألوف الألوف .فلم
يتّفق لأمر تاريخي من التواتر وبداهة البقاء؛ مثل ما اتّفق للقر�آن الكريم؛ كما وعد
اهلل ج ّلت �آال�ؤه بقوله في �سورة الحجر}:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ{  ،وقوله
في �سورة القيامة}:ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ{ .
(((
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((( �سورة الحجر ،الآية.9 :
((( �سورة القيامة ،الآية.17 :

م�صادر الدر�س ومراجعه
-1

-القر�آن الكريم.

-2

الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص-259 ،243-241 ،239-237.260
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- -3ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص17-170 ،160
-4

-الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن� ،ص.258-240 ،92

-5

-معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.292-287

-6

-الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص.43

-7

-البخاري� ،صحيح البخاري ،ج� ،6ص.103

-8

-الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.204-202

-9

-الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،12ص.120

- -10القمي ،تف�سير القمي ،ج ،2تف�سير �سورة النا�س� ،ص.451
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- -11الدينوري ،غريب الحديث ،ج ،2حديث الزهري ،...ح� ،1ص.304
الحج���ة ،باب �أ ّنه لم يجمع الق���ر�آن ك ّله �إال
--12الكلين���ي ،الكاف���ي ،ج ،1كتاب ّ
الأئ ّمة ،...Rح� ،1ص.228
- -13ابن جزي ،الت�سهيل لعلوم التنزيل ،ج� ،1ص.12

الدرس التاسع

جمع القرآن ()2

موضوعات الـدرس

علي بن أبي طالب Qللمصحف.
- -1جمعُ اإلمام
ّ
جمعُ زيد بن ثابت للمصحف.
ْ - -2

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2االطالع على تاريخ جمع المصاحف بعد رحيل النبي.P
- -3معرفة خصائص جمع المصاحف ومصير المصاحف المجموعة.

(2
نآرقلا عمججج

علي بن �أبي طالب:Q
ُ .1
جمع الإمام ّ
�أ .واقع الجمع :كان الإمام علي� Qأ َّول َمن ت�ص ّدى لج ْمع القر�آن بعد رحيل
النبي Pمبا�شرة وبو�ص ّي ٍة منه ،حيث جل�س في بيته م�شتغ ًال بج ْمع القر�آن وترتيبه
وفق نزوله ،مع �إ�ضافة �شروحات وتفا�سير لموا�ضع مبهمة من الآيات ،وبيان �أ�سباب
النزول ومواقع النزول والمحكم والمت�شابه والنا�سخ والمن�سوخ...
علي ،القر�آن
عن الإمام ال�صادق«:Qقال ر�سول اهللّ P
لعلي :Qيا ّ
ال�صحف والحرير والقراطي�سُ ،
فخذوه واج َمعوه وال ت�ض ِّيعوه،
خلف فِرا�شي في
ُ
كما �ضيعت اليهود التوراة ،فانطلق علي ،Qفجمعه في ثوب �أ�صفر ،ث ّم ختم
عليه في بيته ،وقال :ال �أرتدي حتى �أجمعه ،ف�إ ّنه كان الرجل لي�أتيه فيخرج �إليه
بغير رداء؛ حتى جمعه .قال :وقال ر�سول اهلل :لو � ّأن النا�س قر�أوا القر�آن كما �أنزل
اهلل ما اختلف اثنان» .
وعن الإمام الباقر« :Qما من �أحد من النا�س يقول �إ َّنه َجمع القر�آن ك َّله كما
علي بن �أبي طالب» .
�أنز َل اهلل �إ ّال ك ّذاب ،وما ج َمعه وما َحفظه كما �أنزل اهلل �إ ّال ّ
(((

(((

((( القمي ،تف�سير القمي ،م�.س ،ج ،2تف�سير �سورة النا�س� ،ص.451
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،1كتاب الحجّ ة ،باب �أ ّنه لم يجمع القر�آن ك ّله �إال الأئمّة ،...Rح� ،1ص.228
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علي
وروى مح َّمد بن �سيرين عن عكرمة ،قال :ل ّما كان ْبدء خالفة �أبي بكر ،ق َعد ّ
بن �أبي طالب في بيته يجمع القر�آن ،قال :قلت لعكرمة :هل كان ت�أليف غيره كما
�أُنزل الأ َّول فالأ َّول؟ قال :لو اجتمعت الإن�س والجنُّ على �أن ي�ؤ ِّلفوه هذا الت�أليف ما
ا�ستطاعوا .قال ابن �سيرين :تط َّلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه �إلى المدينة ،فلم �أقدر
عليه .
ال�صحف وفي
وقال ابن جزي :كان القر�آن على عهد ر�سول اهلل Pمف َّرق ًا في
ُ
وجد
علي بن �أبي طالب على ترتيب نزوله ،ولو ِ
�صدور الرجال ،فل ّما تو ّفي َج َمعه ّ
م�صحفه لكان فيه ِعلم كبير ،ولك َّنه لم يوجد .
(((
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(((

ب .خ�صائ� ��ص الجم ��ع :يمت���از الم�صحف ال���ذي جمعه الإمام عل���ي Qعن �سائر
الم�صاحف التي جمعها ال�صحابة بمم ّيزات عدّة� ،أبرزها:
 -ترتيب �سوره على �أ�سا�س ترتيب نزول القر�آن.الن�ص القر�آني من دون نق�ص �أو زيادة.
 �-إثبات ّ �-إثبات قراءته وفق قراءة الر�سول الأكرم.Pالن����ص القر�آني ،تع ّر�ض
 -ا�شتماله عل���ى �شروحات وتو�ضيحات جانبية على هام�ش ّمنا�سب���ات النزول ،ومكان الن���زول ،وم�صاديق مَ نْ نزل���ت فيهم ،وفي
فيه���ا لبيان َ
مَ ���نْ تج���ري ،وعلى مَ نْ تنطب���ق ،وبيان المحك���م والمت�شابه من الآي���ات ،ونا�سخها
ومن�سوخها ،وظاهرها وباطنها ،وتنزيلها وت�أويلها...
عن الأ�صبغ بن نباتة ،قالَ :ق ِدم �أمير الم�ؤمنين Qالكوفة� ،ص َّلى بهم �أربعين
�صباح ًا يقر�أ بهم}ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ {  ،فقال المنافقون :ال واهلل ما ُيح�سن ابن
�أبي طالب �أن يقر�أ القر�آن ،ولو �أح�سن �أن يقر�أ القر�آن لقر�أ بنا غير هذه ال�سورة! قال:
(((

((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.162-161
((( انظر :ابن جزي ،الت�سهيل لعلوم التنزيل ،م�.س ،ج� ،1ص.12
((( �سورة الأعلى ،الآية.1 :

فب َلغ ذلك عل ّي ًا Qفقالٌ :
«ويل لهم� ،إ ّني لأعر ُِف نا�سِ خه من من�سوخه ،ومح َكمه
حرف نزل
وف�صله من فِ�صاله ،وحروفه من معانيه ،واهلل ما من ٍ
من مت�شابههْ ،
على مح َّمد � Pإ ّال �أ ّني �أعرف في َمنْ �أُنزل ،وفي �أيِّ يوم وفي �أيِّ مو�ضعٌ ،
ويل
لهم �أما يقر�أون}:ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ{ ؟ واهلل عندي،
ورثتهما من ر�سول اهلل ،Pوقد �أنهى ر�سول اهلل Pمن �إبراهيم ومو�سى.L
ٌ
في}:ﭪ ﭫ ﭬ {  ،ف�إ َّنما ك ّنا عند ر�سول اهلل
ويل لهم ،واهلل �أنا الذي �أنز َل اهلل َّ
 ،Pف ُيخبرنا بالوحي ،ف�أع َيه �أنا و َمن يع َيه ،ف�إذا خرجنا قالوا :ماذا قال �آنفاً؟» .
وعن �سليم بن قي�س الهاللي� :سمعت �أمير الم�ؤمنين Qيقول« :ما نزلت �آية
علي ،ف�أكتبها ّ
بخطي ،وع َّلمني ت�أويلها
على ر�سول اهلل� Pإ ّال �أقر�أَنيها و� ْأمالها َّ
وتف�سيرها ،ونا�سخها ومن�سوخها ،و ُمح َكمها ومت�شابهها ،ودعا اهلل لي �أن يع ِّلمني
علي فكتبته منذ دعا
ف ْهمها وحِ فظها ،فما ن�سيت �آية من كتاب اهلل ،وال عِ لماً �أماله ّ
لي ما دعا ،فما ن�سيت �آية من كتاب اهلل وال علم �أماله علي فكتبته منذ دعا لي بما
دعا ،وما ترك �شيئاً علمه اهلل من حالل وال حرام وال �أمر وال نهى كان �أو ال يكون
من طاعة �أو مع�صية �إال علمنيه وحفظته ،فلم �أن�س منه حرفاً واحداً ،ث ّم و�ضع يده
على �صدري ودعا اهلل �أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكمة ونوراً لم �أن�س �شيئاً ،ولم
يفتني �شيء لم �أكتبه» .
ج .م�صير الجمع:
روى ُ�سليم بن قي�س الهاللي عن �سلمان الفار�سي(ر�ض) ،قال :ل ّما ر�أى �أمير
الم�ؤمنين �صلوات اهلل عليه َغ ْدر النا�س به ِلزم بيته ،و�أقبل على القر�آن ي�ؤ ِّلفه ويجمعه،
(((

(((

(((

(2
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(((

((( �سورة الأعلى ،الآيتان.19-18 :
((( �سورة الحا ّقة ،الآية.12 :
R
بالت�أويل ،ح� ،2ص.14
((( انظر :العيا�شي ،تف�سير العيا�شي ،م�.س ،ج ،1باب في علم الأئمّة
((( انظر :م .ن.
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ال�صحف ،وال�شظاظ  ،والأ�سيار  ،والرقاع
فلم يخرج من بيته حتّى ج َم َعه ،وكان في
ُ
وبعثَ القوم �إليه ليبايع ،فاعتذر با�شتغاله بج ْمع القر�آن ،ف�سكتوا عنه �أ ّيام ًا حتّى جمعه
في ثوب واحد وختَمهَّ ،ثم خرج �إلى النا�س  -وروى بع�ضهم �أ ّنه �أتى به يحمله على
جمل  -وهم مجتمعون حول في الم�سجد ،وخاطبهم قائ ًال�« :إ ّني لم �أزل منذ ُق ِب َ
�ض
ر�سول اهلل Pم�شغو ًال ب ُغ�سله وتجهيزه ،ث َّم بالقر�آن ح ّتى ج َمعته ك َّله في هذا الثوب
الواحد ،ولم ُينزِل اهلل على نب ِّيه �آية من القر�آن �إ ّال وقد جمعتها ،ولي�س منه �آية
�إ ّال وقد �أقر�أنيها ر�سول اهلل Pوع َّلمني ت�أويلها؛ لئ ّ
ال تقولوا غداً}:ﭾﭿﮀﮁ
علي ،اردُده فال حاجة لنا فيه ،ما
ﮂ{!» فقام �إليه ُ
رجل من ِكبار القوم ،فقال :يا ّ
علي Qبيته .
�أغنانا بما م َعنا من القر�آن ع ّما تدعونا �إليه ،فدخل ّ
وعن الإمام ال�صادق�«:Qأخرجه علي�[ Qأي القر�آن] �إلى النا�س حين
فرغ منه وكتبه ،فقال لهم :هذا كتاب اهلل ع ّز وج ّل كما �أنزله [اهلل] على محمد،P
وقد جمعته من اللوحين ،فقالوا :هو ذا عندنا م�صحف جامع فيه القر�آن ال حاجة
لنا فيه ،فقال� :أما واهلل ما ترونه بعد يومكم هذا �أبداً� ،إ ّنما كان علي �أن �أخبركم
حين جمعته لتقر�ؤوه» .
خرجه الإمام
وما زال هذا الم�صحف يتوارثه الأئ ّمة من ولده R؛ و�سوف ُي ِ
القائم المهدي| بعد ظهوره و ُيظهِ ره للنا�س؛ فعن الإمام ال�صادق« :Qف�إذا
قام القائم| قر�أ كتاب اهلل ع ّز ّ
وجل على ح ّده ،و�أخرج الم�صحف الذي كتبه
علي. »Q
(((

(((

(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

(((

(((

(((

(((
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((( بمعنى العيدان المتفرّقة.
((( الأ�سيار جمع ال�سير؛ وهو قدّة من الجلد م�ستطيلة.
((( انظر ،اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،م�.س ،ج� ،2ص.135
((( انظر :الهاللي ،كتاب �سليم بن قي�س ،م�.س� ،ص.147-146
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،23ص.633
((( انظر :الهاللي ،كتاب �سُ ليم بن قي�س ،م�.س� ،ص.212-210
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل العلم ،باب النوادر ،ح� ،23ص.633

 .2ج ْم ُع زيد بن ثابت:

(2
نآرقلا عمججج

�أ .واق ��ع الجم ��عّ � :إن رف����ض القوم لم�صحف الإمام عل���ي Qا�ستدعى التفكير في
القي���ام بمه َّم���ة ج ْم���ع القر�آن مهم���ا ك ّلف الأمر .وب���د�أت فكرة الجمع م���ع ع َمر بن
ّ
الخطاب ،الذي اقترح على �أبي بكر �أن ينتدب لذلك مَ ن تتوافر فيه �شرائط القيام
بهذه المه َّمة الخطيرة ،فوقع اختيارهم على زيد بن ثابت الأن�صاري.
قال زيدَ � :
وع َمر جال�س عنده ـ قال� :إنَّ
أر�سل � ّإلي �أبو بكر بعد مقتل �أهل اليمامة ـ ُ
هذا ـ و�أ�شار �إلى ُع َمر ـ �أتاني وقال� :إنّ القتل قد ا�ستح ّر يوم اليمامة ب ُق ّراء القر�آن،
علي
و�أخاف �أن ي�ستح ّر بهم القتْل في �سائر ال َم ِ
واطن فيذهب كثير من القر�آن ،و�أ�شار َّ
بج ْمع القر�آن ،فقلت ل ُع َمر :كيف نفعل ما لم يفعله ر�سول اهللP؟ فقال :هو واهلل
خير ،فلم يزل يراجعني ُع َمر حتّى �شرح اهلل �صدري لذلك ،ور�أيت الذي ر�أى ُع َمر!
�شاب عاقل ال نتَّه ُمك ،وقد كنت تكتب الوحي لر�سول اهلل،P
وقال لي �أبو بكر� :إ َّنك ٌّ
علي م ّما
َفتت َّبع القر�آن واجمعهُ .فواهلل لو ك َّلفوني نقل ج َبل من مكانه لم يكن �أثقل َّ
وع َمر
ك َّلفوني به ،قلت :كيف تفعالن �شيئ ًا لم يفعله ر�سول اهللP؟ فلم يزل �أبو بكر ُ
وع َمر .فقمت �أتت ّبع
يلحان ع َل َّي حتّى �شرح اهلل �صدري ل َّلذي �شرح له �صدر �أبي بكر ُ
ّ
القر�آن �أجمعه من ال ُع ُ�سب ،وال ِلخاف ،و�صدور الرجال .
(((

ب .خ�صائ�ص الجمع:
ً
مكتوبا
 -اعتمد زيد في الجمع على ما هو موجود من القر�آن عند ال�صحابة؛ بحيث كانً
محفوظا في �صدورهم .
على الع�سُ ب ،وال ِلخاف ،والأديم ،والقراطي�س� ،أو
 -ع���اون زيد في الجمع لجنة م�ؤ ّلفة من خم�س���ة وع�شرين رج ًال من قري�ش وخم�سينرج ًال من الأن�ص���ار ،وكان عُ َمر يُ�شرف عليهم بنف�سه وي�أمرهم بعر�ضه على �سعيد
(((

((( انظر :البخاري� ،صحيح البخاري ،م�.س ،ج� ،5ص210؛ ج� ،6ص98؛ ج� ،8ص.119
((( انظر :م .ن.
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بن العا�ص؛ لأ ّنه رجل ف�صيح .
 -كان زي���د وعم���ر يقعدان على باب الم�سجد ،والنا�س ي�أتونهم ب���� ِآي القر�آن و�سوَره؛ ك ٌّلح�سَ ���ب م���ا عنده من الق���ر�آن .وكانوا يكتبونها عل���ى ال�صحف والأل���واح والع�سب ،وال
يقبلون من �أحد ً
�شيئا ح ّتى ي�أتي ب�شاهد عدل ي�شهد ب�صحَّ ة ما عنده من قر�آن .
 �-آخ���ر �آيتين من �سورة براءة �أُ ِخذتا من خزيمة بن ثابت وحده فقط؛ ل َّأن ر�سول اهلل Pاعتبر �شهادته وحدَ ه ب�شهادتين .
 -ل���م ّينظم زيد �سوَر القر�آن �أو ير ّتبها �ضمن م�صحف جامع ،و�إ َّنما ج َمع القر�آن في
ُ�صح���ف؛ �أي �أود َع الآيات وال�سوَر المتف ّرقة في �صحُ ف ،وجعلها في �إ�ضبارة وجمعها
بجامع وربطها بخيط ،خوف ًا من التفرقة وال�ضياع .
 �-صحُ ف زيد كانت مر َّتبة الآيات دون ال�سوَر .ج .م�صير الجمع� :أُو ِدعت هذه ال�صحُ ف المجموعة من ِقبَل زيد بن ثابت عند �أبي بكر،
(((

(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

(((

(((

(((

فبقي���ت مع���ه حتى وفاته ،ثمَّ �ص���ارت �إلى عمَر ،وبعده كانت عن���د ابنته حف�صة ،وفي
�أيّام توحيد الم�صاحف ا�ستعارها عثمان منها ليقابل بها ال ُن�سَ خ ،ثمَّ ردَّها �إليها ،وقد
طلبها منها مروان ـ يوم كان ً
واليا على المدينة من ِقبل معاوية ـ فابت �أن تدفعها �إليه،
أخذها من عبداهلل بن عمر ،و�أم َر بها؛ ُ
فلمّا تو ّفيت � َ
ف�ش َّقت .
(((

((( انظر :اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،م�.س ،ج� ،2ص.135
((( انظ���ر :ال�سيوط���ي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص163-162؛ الزرقاني ،مناه���ل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س،
ج� ،1ص.207
 ((( 154انظر :البخاري� ،صحيح البخاري ،م�.س ،ج� ،5ص210؛ ج� ،6ص98؛ ج� ،8ص119؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س،
ج� ،1ص.163
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.163
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.214-213
((( انظر :الطبراني� ،سليمان بن �أحمد :م�سند ال�شاميين ،تحقيق حمدي عبد المجيد ال�سلفي ،ط ،2بيروت ،م�ؤ�سّ �سة الر�سالة،
1417ه���ـ.ق1996 /م ،ج���� ،4ص235؛ ابن حجر ،فتح الباري ،م�.س ،ج���� ،9ص17؛ الم ّتقي الهندي ،علي :كنز العمّال في �سنن
الأقوال والأفعال� ،ضبط وتف�سير بكري حياني ،ت�صحيح وفهر�سة �صفوة ال�سقا ،الط ،بيروت ،م�ؤ�سّ �سة الر�سالة1409 ،هـ.ق/
1989م ،ج� ،2ص.574-573

الأفكار الرئي�سة

--1كان الإم���ام علي� Qأوَّل مَ ن ت�صدّى لج ْمع القر�آن بعد رحيل النبي Pمبا�شرة
وبو�ص ّي ٍة منه.P
الن�ص
--2من خ�صائ�ص جمع الإمام علي :Qترتيب �سوره وفق ترتيب النزول� ،إثبات ّ
القر�آن���ي م���ن دون نق����ص �أو زيادة� ،إثب���ات قراءته وف���ق قراءة الر�س���ول الأكرم،P
الن�ص القر�آني...
ا�شتماله على �شروحات وتو�ضيحات جانبية على هام�ش ّ

--5م���ن خ�صائ����ص جمع زيد بن ثاب���ت :االعتماد عل���ى المكتوب من الق���ر�آن وكذلك
المحف���وظ ف���ي ال�صدور ،ت�شكيل لجنة لجم���ع القر�آن و�أخذه م���ن النا�س على باب
قم عليه �شه���ادة �شاهدين� ،إال ما �أُ ِخ َذ من خزيمة بن
الم�سج���د ،عدم قبول ما لم َت ْ
ثاب���ت؛ فقد اكتف���وا ب�شهادته فقط ،ج َم���ع القر�آن في ُ�صح���ف ولي�س في م�صحف،
.
الم�صحف مر َّتب الآيات دون ال�سوَر
�--6أُو ِدع���ت ه���ذه ال�صحُ ف عند �أبي بكر ،ثمَّ �صارت �إلى ع َم���ر ،وبعده كانت عند ابنته
أخذها مروان ،و�أم َر بها؛ ُ
حف�صة ،فل ّما تو ّفيت � َ
ف�ش َّقت.

نآرقلا عمججج

ّ �--4إن رف����ض الق���وم لم�صحف الإمام علي Qا�ستدعى التفكي���ر في القيام بمه َّمة
ج ْمع القر�آن مهما ك ّلف الأمر ،فوقع اختيارهم على زيد بن ثابت الأن�صاري.

(2

--3م�صح���ف الإمام علي Qيتوارث���ه الأئ ّمة Rمن بعده ،وه���و الآن مع الإمام
الحجّ ة المهدي|.
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ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -م�صح ��ف الإم ��ام عل ��ي Qتوارث ��ه الأئ ّم ��ة Rم ��ن ول ��ده؛ وهو م ��ع الإمامالحجّ ة المهدي|.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

 -الداع ��ي الأوح ��د لجمع زيد ه ��و :الخوف على القر�آن من ال�ضياع ،بعد �أن ا�ستح ّرالقتل بق ّراء القر�آن.
 -كان جمع زيد بن ثابت على �أ�سا�س ترتيب النزول.� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -بيّن حقيقة جمع الإمام عليQ؟ -تك ّلم عن خ�صائ�ص جمع الإمام عليQ؟- -تحدّث عن خ�صائ�ص جمع زيد بن ثابت الأن�صاري؟
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مطالعة
م�صحف الإمام علي Qمع الإمام القائم المهدي|

(((

(2
نآرقلا عمججج

روى �سليم بن قي�س �أ ّنه يوم اختلف النا�س في الم�صاحف في عهد عثمان� ،س�أل
طلحة الإمام �أمير الم�ؤمنين ،Qلو ُيخرج للنا�س م�صح َفه الذي جم َعه بعد وفاة
ر�سول اهلل Pو�أتى به �إلى القوم فرف�ضوه ،فقال طلحة :وما يمنعك يرحمك اهلل
�أن ُتخرج كتاب اهلل �إلى النا�س؟! َّ
فكف Qعن الجواب �أ ّو ًال ،فك َّرر طلحة ال�س�ؤال
فقال :ال �أراك يا �أبا الح�سن �أجبتني ع ّما �س�ألتك من � ْأمر القر�آن �أن ال تظهره للنا�س؟
قال :Qيا طلحة ،عمداً كففتُ عن جوابك .قال طلحة :ف�أخ ِبرني ع ّما كتَبه
القوم �أقر�آن ك ّله � ْأم فيه ما لي�س بقر�آن؟ قال :Qبل هو قر�آن ك ّله� ،إن �أخذتم بما
حجتنا ،وبيان �أمرنا وح ّقنا وفر�ض
فيه َ
نجوتم من النار ودخلتم الج َّنة ،ف� ّإن فيه ّ
فح�سبي ،ثم قال طلحة :ف�أخبرني
طاعتنا ،قال طلحةَ :ح�سبي� ،أ ّما �إذا كان قر�آن ًا َ
عما في يديك من القر�آن وت�أويله وعلم الحالل والحرام� ،إلى من تدفعه ومن �صاحبه
بعدك؟ قال� :Qإلى الذي �أمرني ر�سول اهلل� Pأن �أدفعه �إليه .قال :من هو؟
قال :Qو�صيي و�أولى النا�س بالنا�س بعدي؛ ابني هذا الح�سن ،ث ّم يدفعه ابني
الح�سن عند موته �إلى ابني هذا الح�سين ،ث ّم ي�صير �إلى واحد بعد واحد من ولد
الح�سين ،حتى يرد �آخرهم على ر�سول اهلل Pحو�ضه .وهم مع القر�آن والقر�آن
معهم ،ال يفارقونه وال يفارقهم».
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(((

انظر :الهاللي ،كتاب �سُ ليم بن قي�س ،م�.س� ،ص.212-210

م�صادر الدر�س ومراجعه
-1

-القر�آن الكريم.

-2

القمي ،تف�سير القمي ،ج ،2تف�سير �سورة النا�س� ،ص.451الحج���ة ،باب �أ ّنه ل���م يجمع الق���ر�آن ،...ح،1
الكلين���ي ،الكاف���ي ،ج ،1كتاب ّ�ص228؛ ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،23ص.633

-4

-ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.163-161

-5

-ابن جزي ،الت�سهيل لعلوم التنزيل ،ج� ،1ص.12

-6

العيا�ش���ي ،تف�سي���ر العيا�شي ،ج ،1ب���اب في علم الأئ ّم���ة Rبالت�أويل ،ح،2�ص.14

-7

-اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج� ،2ص.135

-8

-الهاللي ،كتاب �سليم بن قي�س� ،ص147-146؛ �ص.212-210

-9

-البخاري� ،صحيح البخاري ،ج� ،5ص210؛ ج� ،6ص98؛ ج� ،8ص.119

-3
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

- -10الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.214-213 ،207
- -11الطبراني ،م�سند ال�شاميين ،ج� ،4ص23
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- -12الع�سقالني ،فتح الباري ،ج� ،9ص1

- -13الم ّتقي الهندي ،كنز الع ّمال في �سنن الأقوال والأفعال ،ج� ،2ص.574-573

الدرس العاشر

جمع القرآن ()3

موضوعات الـدرس
- -1جمع ُأ َبي بن كعب للمصحف.
- -2جمع عبداهلل بن مسعود للمصحف.
- -3مصاحف ُأخرى.

أهداف الدرس
- -1تعزيز االرت��ب��اط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن
الكريم.
- -2االط��ل�اع ع��ل��ى ت��اري��خ ج��م��ع ال��م��ص��اح��ف ب��ع��د رح��ي��ل النبي،P
وخصائص الجمع ومصير المصاحف.
- -3التع ّرف على خصائص مصاحف ُأ َب��ي بن كعب وعبد اهلل بن
مسعود ومصيرها.

(((

ب :خ�صائ�ص الجمع:
 -ترتيب �سوره قريب ًا من ترتيب الم�صحف الموجود اليوم بين �أيدينا . -عدد ال�سور :قيل :مائة و�ستّ ع�شرة �سورة ،وقيل :مائة وخم�س ع�شرة �سورة؛ بجعل�سور َتي الفيل وقري�ش �سورة واحدة ،وزيادة �سور َتي َ
الخ ْلع والحفد .
 -افتتاح الم�صحف ب�سورة الحمد واختتامه بالمع َّوذتين . -زي���ادة �سورَتين ،هما� :س���ورة الخ ْلع(ب�سم اهلل الرحمن الرحيم * ال ّلهمّ �إ ّنا ن�ستعينون�ستغفرك و ُنثني عليك الخير * وال نكفرك * ونخ َلع ونترك مَ ن يفجرك) ،و�سورة
الح ْفد(ب�سم اهلل الرحمن الرحيم * ال ّلهمّ �إيّاك نعبد ولك ن�ص ّلي ون�سجد * و�إليك

(3

الأح���داث التاريخية التي نقله���ا �أ�صحاب ال�سير والتاري���خ والأثر ،حيث جمعه بعد
رحيل النبي Pوا�شتهرت قراءته �-آنذاك -بين �أهل ال�شام .

نآرقلا عمججج

 .1جمع �أُبَي بن كعب:
خا�ص به من
�أ .واق ��ع الجم ��عّ � :إن قي���ام �أُبَي بن كعب بجم���ع القر�آن �ضمن م�صح���ف ّ

(((

(((

(((

((( انظر :ابن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص30-29؛ الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.239
((( م .ن.
((( م .ن.
((( م .ن.
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ن�سعى ونحفد * نخ�شى عذابك ونرجورحمتك * � ّإن عذابك بالك ّفار ملحَ ق) ،حيث
كان �أبي بن كعب يدعو بهما في قنوته .
 �-إ�سق���اط الب�سملة بي���ن �سور َتي الفيل وقري�ش؛ باعتبارهما �س���ورة واحدة بال ف�صلبينهما .
 -افتتاح الحواميم ب�سورة الزمَ ر ،فيكون عدد الحواميم عنده ثمانية .ّ
ال�ش���اذة ،من قبيل :قر�أ« :هبن ��ا» بدل}ﯠ{ في
 -ا�شتمال���ه على بع�ض القراءاتقوله تعال���ى}:ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ{(ي����س . )52 :وقر�أ« :م� � ّروا فيه» �أو
«�سع ��وا في ��ه» بدل}ﮇﮈ{ ف���ي قوله تعال���ى}:ﮄﮅﮆﮇﮈ{(البقرة:
... )20
ج .م�صي ��ر الجم ��ع :روي عن محم���د بن �أُبَي بن كعبّ � :أن �أنا�س ًا من �أهل العراق قدموا
علي���ه ،فقالوا� :إ ّنا تح ّملنا �إليك من العراق ،فاخرج لنا م�صحف �أُبَي ،فقال محمد:
قد قب�ض���ه عثمان ،قالوا� :سبحان اهلل� ،أخرجه! قال :قد قب�ضه عثمان  .فلع ّل في
كثرة �إلحاحهم عليه ما يُحتمل معه علمهم بوجود م�صحف �أُبَي مع ابنه.
(((

(((

(((
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(((

(((

(((

ونق���ل الطبري عن �أبو كريب ،ع���ن يحيى بن عي�سى ،عن ن�صير ب���ن �أبي الأ�شعث،
ع���ن حبي���ب بن �أبي ثابت ،ع���ن �أبيه ،قال� :أعطان���ي ابن ع ّبا�س م�صحف��� ًا ،فقال :هذا
عل���ى قراءة �أُبَي .قال �أبو كريب :قال يحيى :فر�أي���ت الم�صحف عند ن�صير فيه }:ﭪ
ﭫﭬ ﭭ {}ﯕﯖﯗ{  .الأم���ر الذي ي ّ
���دل على � َّأن هذا الم�صحف كان
(((

 ((( 162انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.179-178
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،4ص340؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.497
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.176-175
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،8ص.280
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.133
((( انظر :الم ّتقي الهندي ،كنز العمّال في �سنن الأقوال والأفعال ،م�.س ،ج� ،2ص.585
((( انظ���ر :الطب���ري ،محمد بن جرير :جام���ع البيان عن ت�أويل �أي القر�آن ،تقديم خليل المي����س� ،ضبط وتوثيق وتخريج �صدقي
جميل ّ
العطار ،الط ،بيروت ،دار الفكر1415 ،هـ.ق1995 /م ،ج� ،5ص.18

موج���ود ًا على �أق��� ّل تقدير �إلى القرن الثان���ي؛ ل َّأن يحيى بن عي�س���ى الكوفي الفاخوري
تو ّفي عام 201هـ .
قال الف�ضل بن �شاذان� :أخبرنا الثقة من �أ�صحابنا :كان ت�أليف ال�سور في قراءة
�أبي بن كعب بالب�صرة في قرية يقال لها قرية الأن�صار ،على ر�أ�س فر�سخين عند
محمد بن عبد الملك الأن�صاري � ،أخرج �إلينا م�صحف ًا ،وقال :هو م�صحف �أُ َبي
رويناه عن �آبائنا ،فنظرت فيه ،فا�ستخرجت �أوائل ال�سور ،وخواتيم الر�سل .وعدد
الآي :ف�أوله فاتحة الكتاب. ...
(((

(((

(((

 .2جمع عبداهلل بن م�سعود:
(3

(((
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خا�ص به
�أ .واق ��ع الجم ��عّ � :إن قيام عبداهلل بن م�سعود بجم���ع القر�آن �ضمن م�صحف ّ
من الأحداث التاريخية التي نقلها �أ�صحاب ال�سير والتاريخ والأثر ،حيث جمعه بعد
رحيل النبي Pوا�شتهرت قراءته�-آنذاك -بين �أهل الكوفة .
ب .خ�صائ�ص الجمع:
المئي���ن ،المثان���ي ،الحواميم،
 -الجم ��ع و ْف ��ق الترتي ��ب التال ��ي :ال�سب���ع الط���والِ ،المف�صالت .
المُمتحنات،
َّ
 �-إ�سق���اط �سورة الفاتح���ة من الجمع؛ لي�س اعتق���اد ًا بعدم قر�آن ّيتها ،ب���ل ل ّأن الجمع�سبب الحفظ عن ال�ضياع ،و�سورة الفاتحة م�أمونة عن ال�ضياع؛ لكثرة قراءتها من
(((

((( انظ���ر :الع�سقالن���ي� ،أحم���د ب���ن علي(ابن حجر) :تهذي���ب التهذيب ،ط ،1بي���روت ،دار الفكر1404 ،ه���ـ.ق1984 /م ،ج،11
�ص.231-230
((( ع���دّه ال�شي���خ الطو�سي{ من �أ�صحاب الإمام ال�صادق .Qانظ���ر :ال�شيخ الطو�سي ،محمد بن الح�سن :رجال ال�شيخ
الطو�س���ي ،تحقيق جواد القيومي الإ�صفهاني ،ط ،1قم المقدّ�سة ،م�ؤ�سّ �سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم
المقدّ�سة1415 ،هـ.ق� ،ص.289
((( انظر :ابن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص.29
((( انظ���ر :اب���ن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص29؛ اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،م�.س ،ج� ،2ص171-170؛ الزرك�شي ،البرهان في
علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.239
((( انظر :ابن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص29؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.176
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ِقبَل الم�سلمين في �صلواتهم اليومية .
 �-إ�سقاط �سورَتي المع َّوذتين«الف َلق» و«النا�س»؛ اعتقاد ًا منه �أ َّنهما لي�ستا من القر�آن،بل هما للتعوّذ من العين وال�سحر .
 -عدد ال�سور :مائة واثنتا ع�شرة �سورة . �-إثبات الب�سملة ل�سورة براءة . -التو�سعة في قراءة �ألفاظ القر�آن ،فكان ابن م�سعود يجوِّز �أن ُتبدَّل كلمة �إلى �أُخرىمرادفته���ا� ،إذا كانت لت�سهيل الق���راءة ،وال ت�ض ّر بالمعنى القر�آني ،مثال� :أقر�أ ابن
م�سعود ً
رج�ل�ا}:ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ{ ،فقال الرجل :طعام اليتيم،
فر ّده���ا فلم ي�ستقم به���ا ل�سانه ،فقال� :أت�سطيع �أن تقول طع���ام الفاجر ،قال :نعم.
قال :فافعل .
الن�ص القر�آني؛ لغر�ض الإي�ضاح .
 -ا�شتماله على زيادات تف�سيرية �أُدرجت على ّج .م�صي ��ر الجم ��ع :روي �أ ّنه لمّا ُ�أ ِم َر بالم�صاحف �أن تغيّ���ر -بعد توحيد الم�صاحف ،-قال
ً
ابن م�سعود :مَن ا�ستطاع �أن يغ ّل
م�صحفا فليغ ُلل؛ ف�إ َّنه مَن غ َّل ي�أت يوم القيامة .
ن�ساخها �أ ّنها
ونقل ابن النديم عن محمد بن �إ�سحاق :ر�أيت ع ّدة م�صاحف ذكر ّ
م�صحف ابن م�سعود ،لي�س فيها م�صحفين متّفقين و�أكثرها في ّ
رق كثير الن�سخ ،وقد
ر�أيت م�صحف ًا قد كتب منذ مائتي �سنة فيه فاتحة الكتاب .
(((

(((

(((

(((
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(((

(((

(((

(((

((( انظر :ابن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص29؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.214 ،176
((( انظر :ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،م�.س ،ج� ،5ص130-129؛ ابن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص29؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم
القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.176
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((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.178
((( انظر :الع�سقالني� ،أحمد بن علي(ابن حجر) :فتح الباري ،ط ،2بيروت ،دار المعرفة ،الت ،ج� ،9ص39؛ ال�سيوطي ،الإتقان
في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.177
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.133
((( انظر ،ابن �شهر �آ�شوب ،مناقب �آل �أبي طالب ،Rم�.س ،ج� ،1ص.302-301
((( انظر :ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،م�.س ،ج� ،1ص414؛
((( انظر :ابن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص.29

 .3م�صاحف �أُخرى:
�أ .واق ��ع ه ��ذه الم�صاح ��ف :بعد رحيل النب���ي ،Pقامت جماعة من ك ّب���ار ال�صحابة
خا�ص ،خوف ًا على القر�آن
ظم وترتي���ب ّ
بت�ألي���ف الق���ر�آن وجمع �سوَره بين د َّفتين؛ ب َن ٍ
خا�صة بهم
من ال�ضياع ،و�أبرز ه�ؤالء ال�صحابة الذين ا�شتهروا بجمعهم م�صاحف ّ
 غي���ر ما �سبق ِذكرهم � :-أبو مو�سى الأ�شعري ،حي���ث جمع م�صحف ًا ُ�س ّمي « ُلبابالقلوب» ،وا�شتهرت قراءته بين �أهل الب�صرة ،والمقداد بن الأ�سود الذي ا�شتهرت
قراءته بين �أهل حم�ص ودم�شق .
(((

(3
نآرقلا عمججج

ب .خ�صائ�ص هذه الم�صاحف :الطابع العا ّم لهذه الم�صاحف ترتيبها �سورها وفق ما
روي عن النبيP؛ بتقديم ال�سبع الطوال على المئين ،ثمَّ المثاني ،ثمَّ الحواميم،
المف�صالت ،مع وجود بع�ض االختالفات في ما بينها في تقديم
ثمَّ الممتحنات ،ثمّ
َّ
بع����ض ال�سور �أو ت�أخيرها داخ���ل المجموعة نف�سها� ،أو ن�سبتها �إلى مجموعة �أخرى؛
وذلك باجتهاد من ال�صحابة �أنف�سهم .
(((

ج .م�صير هذه الم�صاحفُ :ت ِل َفت هذه الم�صاحف على عهد عثمان بعد قيامه بتوحيد
فق بم�صحف م ّما ن�سخت لجنة توحيد الم�صاحف،
الم�صاحف ،حيث �أر�سل �إلى ك ّل �أُ ٍ
و�أمَ ر بما �س���واه من القر�آن كان مجموع ًا�ضمن �صحف �أو �ضمن م�صحف جامع �أن
يُح َرق .
(((

165
((( انظ���ر :اب���ن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص30؛ ال�شيباني ،علي بن �أبي الكرم(ابن الأثير) :الكامل في التاريخ ،الط ،بيروت،
دار �ص���ادر1386 ،هـ.ق1966 /م ،ج� ،3ص111؛ ال�شافعي ،علي ب���ن الح�سن(ابن ع�ساكر) :تاريخ مدينة دم�شق ،تحقيق علي
�شيري ،الط ،بيروت ،دار الفكر1415 ،هـ.ق ،ج� ،39ص.242-241
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.174-172
((( انظر :البخاري� ،صحيح البخاري ،م�.س ،ج� ،6ص99؛ الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.236
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خا�ص بهم،
� .1أُبَي بن كعب من جملة ال�صحابة الذين جمعوا القر�آن �ضمن م�صحف ّ
وا�شتهرت قراءته بين �أهل ال�شام .وبقي م�صحفه على �أق ّل تقدير �إلى القرن الثاني
الهج���ري .وم���ن خ�صائ�ص جمعه :موافقت���ه تقريب ًا لترتي���ب الم�صحف الموجود،
ع���دد �س���وره � 115أو � 116س���ورة ،افتتاحه ب�س���ورة الحمد واختتام���ه بالمع َّوذتين،
زي���ادة �سورَتي الخ ْلع والح ْفد� ،إ�سقاط الب�سملة بي���ن �سور َتي الفيل وقري�ش ،افتتاح
الحواميم ب�سورة الزمَ ر ،ا�شتماله على بع�ض القراءات ال�شا ّذة.
 .3عب���داهلل ب���ن م�سعود من جمل���ة ال�صحابة الذي���ن جمعوا الق���ر�آن �ضمن م�صحف
خا�ص بهم ،وا�شتهرت قراءته بين �أهل الكوفة .وبقي م�صحفه على �أق ّل تقدير �إلى
ّ
القرن الثالث الهجري .ومن خ�صائ�ص جمعه :الجمع و ْفق ترتيب(ال�سبع الطوال،
المف�صالت)� ،إ�سقاط �سورة الفاتحة،
المئي���ن ،المثاني ،الحواميم ،المُمتحن���ات،
َّ
ِ
�إ�سقاط �سورَتي المع َّوذتين ،عدد ال�سور� 112 :سورة� ،إثبات الب�سملة ل�سورة براءة،
التو�سعة في قراءة �ألفاظ القر�آن ،ا�شتماله على زيادات تف�سيرية.
 .6م���ن الم�صاح���ف الأخ���رى :م�صحف �أب���و مو�س���ى الأ�شعري« ُلباب القل���وب» ،الذي
ا�شته���رت قراءته بين �أهل الب�صرة ،وم�صحف المقداد بن الأ�سود ،الذي ا�شتهرت
قراءت���ه بين �أهل حم�ص ودم�شق .والطابع الع���ا ّم لهذه الم�صاحف ترتيبها �سورها
وف���ق م���ا روي عن النبيP؛ بتقدي���م ال�سبع الطوال على المئين ،ث���مَّ المثاني ،ثمَّ
المف�صالت ،مع وجود بع�ض االختالفات .وقد ُت ِل َفت
الحواميم ،ثمَّ الممتحنات ،ثمّ
َّ
هذه الم�صاحف على عهد عثمان بعد قيامه بتوحيد الم�صاحف.

ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أجب بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -م�صحف �أُبَي بن كعب يطابق الم�صحف الموجود بين �أيدينا اليوم. �-أ�سقط ابن م�سعود الفاتحة العتقاده �أ ّنها لي�ست من القر�آن.- -ا�شتهرت قراءة ابن م�سعود بين �أهل ال�شام.

- -ما هو م�صير م�صاحف ال�صحابة؟

نآرقلا عمججج

- -تحدّث عن خ�صائ�ص جمع عبداهلل بن م�سعود؟

(3

� .2أجب باخت�صار:
- -تك ّلم عن خ�صائ�ص جمع �أُبَي بن كعب؟
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مطالعة

ترتيب م�صحَ ف �أُبَي بن كعب

(((
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الحمدّ ،ثم البقرةّ ،ثم الن�ساءّ ،ثم �آل عمرانّ ،ثم الأنعامّ ،ثم الأعرافّ ،ثم المائدة،
الحجّ ،ثم يو�سف،
ّثم يون�سّ ،ثم الأنفالّ ،ثم براءةّ ،ثم هودّ ،ثم مريمّ ،ثم ال�شعراءّ ،ثم ّ
ّثم الكهفّ ،ثم النحلّ ،ثم الأحزابّ ،ثم بني �إ�سرائيلّ ،ثم الزمر؛ �أولها حمّ ،ثم طه،
ّثم الأنبياءّ ،ثم النورّ ،ثم الم�ؤمنونّ ،ثم �سب�أّ ،ثم العنكبوتّ ،ثم الم�ؤمنّ ،ثم الرعدّ ،ثم
الق�ص�صّ ،ثم النملّ ،ثم ال�صافاتّ ،ثم �صّ ،ثم ي�سّ ،ثم الحجرّ ،ثم حمع�سقّ ،ثم الروم،
ثم}ﮀ
ّثم الحديدّ ،ثم الفتحّ ،ثم القتالّ ،ثم الظهارّ ،ثم}ﯔ{ الملكّ ،ثم ال�سجدةّ ،
ﮁﮂ{ّ ،ثم الأحقافّ ،ثم قّ ،ثم}ﭷ{ّ ،ثم الواقعةّ ،ثم الجنّ ّ ،ثم النجم،
ّثم}ﯕﯖ{ّ ،ثم المز ّملّ ،ثم الم ّد ّثرّ ،ثم}ﮬ{ّ ،ثم حم الدخانّ ،ثم لقمانّ ،ثم
حم الجاثيةّ ،ثم الطورّ ،ثم الذارياتّ ،ثم نّ ،ثم الحاقةّ ،ثم الح�شرّ ،ثم الممتحنة،
ثم}ﭑ
ّثم المر�سالتّ ،ثم}ﭑﭒ{ّ ،ثم}ﮊﮋﮌﮍ{ّ ،ثم}ﭑﭒﭓ{ّ ،
ﭒﭓﭔﭕ{ّ ،ثمالنازعاتّ ،ثمالتغابنّ ،ثمعب�سّ ،ثمالمط ّففينّ ,ثم}ﭑﭒﭓ{،
ّثم}ﭑﭒ{ّ ،ثم}ﭻ{ {ّ ،ثم الحجراتّ ،ثم المنافقونّ ،ثم الجمعةّ ،ثم}ﭓﭔ{،
ثم}ﭑ
ّثم الفجرّ ،ثم}ﭲﭳﭴﭵ{ّ ،ثم}ﮖ{ّ ،ثم}ﭑﭒﭓ{ّ ،
ّ
ال�صفّ ،ثم �سورة �أهل
ﭒ{ّ ،ثم}ﭑﭒ{ّ ،ثم}ﮟﮠﮡ{ّ ،ثم الغا�شيةّ ،ثم
الكتاب؛ وهي}:ﮰﮱ{ّ ،ثم ال�ضحىّ ،ثم}ﮥﮦ{ّ ،ثم القارعةّ ،ثم التكاثرّ ،ثم
الع�صرّ ،ثم �سورة الخلعّ ،ثم �سورة الحفدّ ،ثم}ﭢﭣﭤ{ّ ،ثم}ﭩﭪ{،
ّثم العادياتّ ،ثم الفيلّ ،ثم}ﭑ{ّ ،ثم}ﭟ{ّ ،ثم}ﮆﮇ{ّ ،ثم القدر،
ّثم الكافرونّ ،ثم}ﭱﭲﭳﭴ{ّ ،ثم}ﮈ{ّ ،ثم ال�صمدّ ،ثم الفلقّ ،ثم النا�س.
}
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ترتيب م�صحَ ف عبدالله بن م�سعود

(((

 -الطوال :البقرة ،والن�ساء ،و�آل عمران ،والأعراف ،والأنعام ،والمائدة ،ويون�س. -المئي ��ن :ب���راءة ،والنحل ،وه���ود ،ويو�سف ،والكه���ف ،وبني �إ�سرائي���ل ،والأنبياءنوطهن والم�ؤمنون ،وال�شعراء ،وال�صافات.
والحج ،والق�ص�ص ،وط�س النم���ل ،والنور ،والأنفال ،ومريم،
 -المثان ��ي :الأحزاب،ّ
والعنكب���وت ،وال���روم ،وي����س ،والفرق���ان ،والحجر ،والرع���د ،و�سب����أ ،والمالئكة،
و�إبراهيم ،و�ص ،و}ﯝﯞﯟ{  ،ولقمان ،والزمر.
(3

المف�ص ��ل :الرحمن ،والنج���م ،والطور ،والذاري���ات ،و}ﮬﮭ{ ،والواقعة،
ّ -والنازع���ات ،و}ﯕﯖ{ ،والم ّد ّث���ر ،والم ّزمّل ،والمط ّففي���ن ،وعب�س ،و}ﯜﯝ{،
والمر�س�ل�ات ،والقيام���ة ،و}ﭑﭒ{ ،و}ﭑﭒﭓ{ ،و}ﭑﭒﭓ{،
والغا�شية ،و}ﮟ{ ،والليل ،والفجر ،والبروج ،و}ﭜﭝﭞ{ ،و}ﭻ { ،والبلد،
وال�ضح���ى ،والطارق ،والعادي���ات ،و}ﭦ{ ،والقارع���ة ،و}ﯣﯤ{ ،و}ﭑﭒ{،
والتي���ن ،و}ﭢﭣﭤ{ ،و}ﮍﮎﮏ{ ،و}ﭑﭒ{ و}ﮋ{،
و}ﭑﭒ{ ،و}ﭩﭪ{ ،والع�ص ��ر ،و}ﭱﭲﭳﭴ{ ،والكوثر ،و}ﭑﭒ
ﭓ{ ،و}ﮈ{ ،و}ﭑﭒﭓﭔ{ ،و}ﮥﮦ{ .ولي� ��س في ��ه الحم ��د
وال المعوذتان.

نآرقلا عمججج

 -الحواميم :ح���م الم�ؤمن ،والزخرف ،وال�سجدة ،وحمع�سق ،والأحقاف ،والجاثية،والدخ���ان ،و}ﭑﭒﭓ{ ،والح�ش���ر ،وتنزي���ل ال�سج���دة ،والط�ل�اق ،ون ،والقلم،
ّ
وال�صف ،و}ﭑ
والحجرات ،وتبارك ،والتغاب���ن ،و}ﮐﮑﮒ{ ،والجمعة،
ﭒ{ ،و}ﯵﯶ{ ،والمجادلة ،والممتحنة ،و}ﭑﭒﭓﭔ{.

}
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نآرقلا عمججج

ُ
اختالف الم�صاحف:
.1
بعد رحيل النبي Pانبرى عدد من ال�صحابة لجمع القر�آن خوف ًا عليه من ال�ضياع،
خا�ص �ضمن م�صحف جامع .وبفعل اختالف
فقام ك ّل واحد منهم بجمعه وفق ترتيب ّ
قابليات ك ّل واحد منهم وا�ستعداداته وقدراته؛ اقت�ضت طبيعة الحال وقوع االختالف
بين هذه الم�صاحف .وقد �أ ّدى هذا االختالف بين الم�صاحف �إلى اختالف النا�س في
ما بينهم ،نظر ًا لأنّ ك ّل قطر من �أقطار الدولة الإ�سالم ّية �آنذاك �أ�ضحى يقر�أ بقراءة
تختلف عن قراءة الأقطار الأخرى؛ تبع ًا لقراءتهم على م�صحف دون �آخر.
وروي في غزْ و مرج �أرمينية� :أ ّنه بعد ما رجع حذيفة من غزو الباب(مرج �أرمينية
ـ �آذربيجان) قال ل�سعيد بن العا�ص؛ وكان ب�صحبته :لقد ر�أيت في �سفري هذا �أمر ًا
لئن ُت ِرك ليختلفنَّ في القر�آنَّ ،ثم ال يقومون عليه �أبد ًا! قال �سعيد :وما ذاك؟ قال:
ر�أيت �أُنا�س ًا من �أهل ح ْم�ص يزعمون �أنَّ قراءتهم خير من قراءة غيرهم ،و�أ َّنهم
�أخذوا القر�آن عن المقداد ،ور�أيت �أهل دم�شق يقولون� :إنَّ قراءتهم خير من قراءة
غيرهم ،ور�أيت �أهل الكوفة يقولون مثل ذلك؛ و�أ َّنهم قر�أوا على ابن م�سعود ،و�أهل
الب�صرة يقولون مثل ذلك؛ و�أ َّنهم قر�أوا على �أبي مو�سى الأ�شعري وي�س ّمون م�صحفه
« ُلباب القلوب» .فل ّما و�صل ر ْكب حذيفة و�سعيد �إلى الكوفة �أخبر حذيفة النا�س بذلك
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َّ
وحذرهم ما يخاف ،فوافقه �أ�صحاب ر�سول اهلل Pوكثير من التابعين .وقال له
�أ�صحاب ابن م�سعود :ما ُتنكر� ،أل�سنا نقر�أه على قراءة ابن م�سعود؟! فغ�ضب حذيفة
َومن وا َفقه ،وقالوا� :إ َّنما �أنتم �أعراب فا�سكتوا ،ف�إ َّنكم على خط�أ ،وقال حذيفة :واهلل
يحول بين النا�س وبين
لئن ُ
ع�شت لآت َينّ �أمير الم�ؤمنين ـ يعني عثمان ـ ولأُ�شيرنَّ عليه �أن ُ
ذلك .ف�أغلظ له ابن م�سعود ،فغ�ضب �سعيد وقام ،وتف ّرق النا�س ،وغ�ضب حذيفة و�سار
�إلى عثمان ،ف�أخبره بالذي ر�أى ،وقال �أنا النذير العريان ف�أدركوا الأ ّمة .فجمع عثمان
ال�صحابة و�أخبرهم الخبر ،ف�أعظموه ور�أوا جميع ًا ما ر�أى حذيفة  . ....وقد ذكر
�أ�صحاب ال�سير والتاريخ حوادث �أخرى م�شابهة لهذه الحادثة ؛ ا�ستدعت التفكير
مل ّي ًا بالقيام بتوحيد الم�صاحف.
(((

(((

 .2واقع توحيد الم�صاحف:
�أمام هذا الواقع من االختالف بين النا�س في �أمر القر�آن ،عزم عثمان عام
 25للهجرة على تنفيذ مه ّمة توحيد الم�صاحف ،ف�أر�سل �إلى ِّ
كل �أُ ُفق َمنْ يجمع
الم�صاحف �أو ال�صحف التي فيها قر�آن ،حتّى ُج ِم َعتَّ ،ثم �س َلقها بالماء الحار والخ ّل،
وقيل� :أح َرقها ،فلم يبقَ م�صحف �إ ّال فعل به ذلكَ ،خال م�صحف ابن م�سعود ،فامتنع
أ�شخ�صه .
�أن يدفع م�صح َفه �إلى عبد اهلل بن عامر ،فكتب �إليه عثمان �أن � ِ
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ �إجراء حرق الم�صاحف من ِق َبل عثمان �أ ّدى �إلى �ضياع كثير
من الإ�شارات والتو�ضيحات المتع ّلقة بنزول الآيات ،ومكان نزولها ،ومن نزلت فيهم،
(((

(((

((( انظ���ر ،ابن الأثير ،الكام���ل في التاريخ ،م�.س ،ج� ،3ص112-111؛ ابن ع�ساكر ،تاري���خ مدينة دم�شق ،م�.س ،ج� ،39ص-241
174
.242
((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظر :ابن ع�ساكر ،تاري���خ مدينة دم�شق ،م�.س ،ج� ،39ص240؛ ابن حج���ر ،فتح الباري ،م�.س ،ج،9
�ص.16-15
((( روى م�صع���ب ب���ن �سع���د بن �أبي وقا�ص� :سمع عثمان ق���راءة �أُبَي ،وعبد اهلل ،ومعاذ ،فخطب النا����س ،ثمّ قال� :إ ّنما قب�ض
نبيك���م Pمن���ذ خم�س ع�شرة �سنة ،وقد اختلفتم ف���ي القر�آن ،عزمت على من عنده �شيء من الق���ر�آن �سمعه من ر�سول
اهلل ،Pل ّم���ا �أتان���ي به .انظر :الم ّتقي الهندي ،كنز الع ّمال في �سنن الأقوال والأفعال ،م�.س ،ج ،2ح� ،4870ص585؛ ابن
حجر ،فتح الباري ،م�.س ،ج� ،9ص.15
((( انظر :اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،م�.س ،ج� ،2ص.170

ونا�سخها ومن�سوخها ،ومحكمها ومت�شابهها...؛ كما كان يب ّينها النبي Pلل�صحابة،
والتي كانوا يكتبونها على هام�ش م�صاحفهم.
ال�ص ُحف نن�سخها في الم�صاحف،
ومن ّثم �أر�سل عثمان �إلى حف�صة �أن �أر�سلي �إلينا ُ
ّثم نر ّدها �إليك ،ف�أر�سلت بها حف�صة �إلى عثمانّ ،ثم ندب لمه ّمة توحيد الم�صاحف
يخ�صونه ،لي�ش ّكلوا نواة لجنة توحيد الم�صاحف ،وهم �أربعة :زيد بن ثابت(وهو
نفر ًا ّ
من الأن�صار) ،و�سعيد بن العا�ص ،وعبد اهلل بن الزبير ،وعبد الرحمان بن الحارث
بن ه�شام(وهم قر�ش ّيون) .
وكان ابتداء الأمر في عمل اللجنة لزيد و�سعيد ،حيث �س�أل عثمانَ :من �أكت َُب
مل �سعيد،
النا�س؟ قالوا :زيدَّ ،ثم قال :ف� ُّأي النا�س �أف�صح؟ قالوا� :سعيد ،فقال :فل ُي ِ
وليكتُب زيد .
وقال عثمان للرهط القر�شيين الثالثة� :إذا اختلفتم �أنتم وزيد بن ثابت في �شيء
من القر�آن؛ فاكتبوه بل�سان قري�ش؛ ف�إ ّنه �إ ّنما نزل بل�سانهم؛ ففعلوا .
بي
ولكنّ ه�ؤالء الأربعة لم ي�ستطيعوا القيام بالأمر لوحدهم ،ومن َّثم ا�ستعانوا :ب�أُ ّ
بن كعب ،و�أن�س بن مالك ،وعبد اهلل بن ع ّبا�س� ،إلى تمام االثني ع�شر رج ًال ،فكان �أُ َبي
بن كعب ُيملي عليهم ويكتب الآخرون .
وكان الت�ساهل في مه ّمة توحيد الم�صاحف وا�ضح ًا وجل ّي ًا ،حيث وردت في
الم�صحف العثماني �أخطاء ومناق�ضات �إمالئية ال ي�ستهان بها ،حيث �إ َّنهم عندما
فرغوا من َن ْ�سخ الم�صاحف �أتَوا به �إلى عثمان ،فنظر فيه فقال :قد �أح�سنتم و�أجملتم،
�أرى فيه �شيئ ًا من َل ْحن! لكن �ستُقيمه العرب ب�أل�سنتهاَّ ،ثم قال :لو كان ال ُمملي من
(((

(4
نآرقلا عمججج

(((

(((

(((

((( انظ���ر :البخ���اري� ،صحيح البخاري ،م�.س ،ج� ،6ص99؛ ال�سيوطي ،الإتقان في عل���وم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص165-164؛ ابن
حجر ،فتح الباري ،م�.س ،ج� ،9ص.16-15
((( انظر :ابن حجر ،فتح الباري ،م�.س ،ج� ،9ص.16
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.165
((( انظر :ابن حجر ،فتح الباري ،م�.س ،ج� ،9ص17-16؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.211
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هُ َذيل ،والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا! .
هذا مع وجود بع�ض االختالفات بين الن�سخ ال ُمر�سلة �إلى الآفاق الإ�سالمية؛ من
قبيل :قر�أ ابن عامر؛ وهو مقرىء ال�شام}:ﮘﮙﮚ{ بالباء(بالزبر)؛ لأنّ
م�صحف ال�شام فقط كانت فيه زيادة الباء ،وقر�أ الباقون بغير باء؛ لخلو م�صاحفهم
عن زيادة الباء  .وقر�أ ابن عامر ونافع}:ﭒﭓﭔﭕﭖ{ بدون
واو(و�سارعوا)؛ لعدم ا�شتمال م�صحفي ال�شام والمدينة عليها ،بينما قر�أ الباقون من
الق ّراء بالواو؛ ال�شتمال م�صاحفهم عليها .
الموحدة التي �أُر�سلت �إلى الآفاق ،فذهب
واختلف الم�ؤ ِّرخون في عدد الم�صاحف ّ
البع�ض �إلى �أ ّنها كانت �ستَّة ح�سب الأم�صار المه َّمة :المكي ،وال�شامي ،والب�صري،
الخا�ص الذي حب�سه عثمان لنف�سه وكان الن�سخة
والكوفي ،والمدني العا ّم ،والمدني
ّ
الأ ّم �أو الإمام التي يرجع �إليها عند االختالف في م�صاحف الأم�صار ،وقيل ثمانية:
الخا�ص ،وثالثة مختلف
الكوفي ،والب�صري ،وال�شامي ،والمدني العام ،والمدني
ّ
فيها هي :المكي ،وم�صحف البحرين ،وم�صحف اليمن .وقيل� :إنّ عثمان �أنفذ �إلى
م�صر م�صحف ًا  .و�أوفد عثمان قارئ ًا مع ك ّل ن�سخة كان ير�سلها �إلى ك ّل �إقليم؛ يوافق
قراءتهم ،واختار زيد بن ثابت ُمقرء ًا للمدينة .
وقد �أبدى ال�صحابة ر�ضاهم بفكرة توحيد الم�صاحف� ،إال ابن م�سعود لم يكن
را�ضي ًا عن هذا الإجراء  .ولع ّل عدم ر�ضاه راجع �إلى ا�ستبعاده من لجنة توحيد
(((

(((

(((

(((
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(((

(((

(((

(((

((( انظر :الم ّتقي الهندي ،كنز العمّال في �سنن الأقوال والأفعال ،م�.س ،ج ،2ح� ،4784ص586؛ ح� ،4787ص.587
((( �سورة �آل عمران ،الآية.184 :
 ((( 176انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.462
((( �سورة �آل عمران ،الآية.133 :
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.389
((( انظ���ر :اليعقوبي ،تاري���خ اليعقوبي ،م�.س ،ج� ،2ص160؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص216؛ الزرقاني،
مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.330-329
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.330
((( انظ���ر ،ابن الأثير ،الكام���ل في التاريخ ،م�.س ،ج� ،3ص112-111؛ ابن ع�ساكر ،تاري���خ مدينة دم�شق ،م�.س ،ج� ،39ص-241
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الم�صاحف؛ وهو الذي كان يتل ّقى القر�آن من فم الر�سول Pو�أجدر بهذا الأمر من
زيد بن ثابت .
و ُن ِق َل عن الإمام علي Qت�أييده لفكرة توحيد الم�صاحف ،بقوله« :فواهلل ما
ف َعل عثمان الذي ف َعل في الم�صاحف �إ ّال عن َملأ م ّنا ،ا�ست�شارنا في �أمر القراءات،
وقال :بلَغني �أ َّن بع�ضهم يقول :قراءتي خير من قراءتك ،وهذا يكاد يكون ُكفراً،
م�صحف واحد ،فال تكون ُف ْرقة
قلنا :فماذا ر�أيت؟ قال� :أرى �أن ُيج َمع النا�س على
ٍ
وال اختالف .قلنا :فنِع َم ما ر�أيت» .
وكان الإمام علي Qحري�ص ًا على االلتزام بما نتج عن لجنة توحيد الم�صاحف؛
تم�سه يد التحريف في ما بعد تحت ذريعة الإ�صالح،
ِحفاظ ًا على كتاب اهلل من �أن َّ
حيث �س�أله بع�ض النا�س عن �إمكانية تغيير كلمة فيه ،ف�أجابهم Qبحزم�« :إ َّن
القر�آن ال يهاج اليوم وال يح َّول» .
(((

(((

(4

 .3خ�صائ�ص الم�صاحف العثمانية:
�أ .الترتيب :موافقتها لترتيب الم�صحف الموجود الذي بين �أيدينا  ،وهي قريبة من
ترتي���ب بع�ض م�صاحف ال�صحابة ،وال �سيما م�صحف �أُبَي بن كعب مع وجود بع�ض
االختالف���ات الي�سيرة ،منه���اَّ � :أن ال�صحابة كان���وا يعدّون �سورة يون����س من ال�سبع
الط���وال ،فكانت هي ال�سورة ال�سابعة ترتيب ًا في م�صحف ابن م�سعود ،والثامنة في
َ���ي بن كعب ،لك���نّ عثمان ع َمد �إل���ى �سورة الأنفال فجع َله���ا هي و�سورة
م�صح���ف �أُب ّ
ب���راءة �سابع���ة ال�سبع الطوال ،ظ ّن��� ًا منه �أ ّنها �سورة واحدة ،و� َّأخ���ر �سورة يون�س �إلى
�سور المئين .
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(((

(((

(((

((( انظر :الترمذي ،محمد بن عي�سى� :سنن الترمذي(الجامع ال�صحيح) ،تحقيق وت�صحيح عبد الرحمن محمد عثمان ،ط،2
بيروت ،دار الفكر1403 ،هـ.ق1983 /م ،ج� ،4ص.349-348
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان ،م�.س ،ج� ،1ص.166
((( انظر :ال�شيخ الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،9ص.495
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.213
((( انظر :ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،م�.س ،ج� ،1ص57؛ الني�سابوري ،الم�ستدرك على ال�صحيحين ،م�.س ،ج� ،2ص.221
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ب .الإعجام(النق ��ط) وال�شكل(الت�شكيل) :خلو الم�صاحف العثمانية عن العالمات
الت���ي تمتاز بها الحروف المعجمة عن الح���روف المهملة ؛ ب�سبب طبيعة ّ
الخط
العرب���ي �آن���ذاك ،فال تمييز بين الب���اء والتاء ،وال بين الجيم والح���اء والخاء،...
مثال}:ﮧ{ و(تتلو) ف���ي قوله تعال���ى}:ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ، { ...
و(ننحي���ك) ف���ي قوله تعال���ى}:ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
و}ﮄ{ ّ
ﮉﮊ{. ...
وكذلك تج ّرد الم�صحف عن الحركة والإعراب ؛ ما ا�ستدعى �أن يقوم القارئ
بنف�سه بالتمييز بينهما عند القراءة؛ ح�سب ما يبدو له من قرائن؛ كما كان عليه �أن
يعرف بنف�سه وزن الكلمة وكيفية �إعرابها �أي�ض ًا ،مثال :في قوله تعالى ...}:ﯨ
ِ
(((

((( ((
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((( ((
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ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ{  ،قر�أ حمزة وحده�( :إن ت�ضل) بك�سر الهمزة .والباقون
بفتحها .وقر�أ ابن كثير و�أبو عمرو وقتيبة( :فتذكر) بالتخفيف والن�صب .وقر�أ حمزة:
(فتذكر) بالت�شديد والرفع .وقر�أ .الباقون( :فتذكر) بالت�شديد والن�صب .وقر�أ
عا�صم وحده( :تجارة حا�ضرة) بالن�صب .وقر�أ الباقون بالرفع .وقر�أ �أبو جعفر( :وال
ي�ضار) بت�شديد الراء وت�سكينها .والباقون( :ال ي�ضار) بالن�صب والت�شديد .
ومن هنا ،ف�إنّ خلو الم�صاحف الأ َّول َّية عن عالئم فارقة �ش ّكل �سبب ًا بارز ًا في
حدوث االختالف في القراءات في ما بعد؛ �إذ كان االعتماد على الحفْظ وال�سماع،
(((

(((

 ((( 178انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.332-331
((( �سورة يون�س ،الآية.30 :
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،5ص.180
((( �سورة يون�س ،الآية.92 :
((( انظر :م .ن� ،ص.221
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.333-332
((( �سورة البقرة ،الآية.282 :
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.216

وبطول الزمان ر َّبما كان يح�صل ا�شتباه في النقل �أو خ ْلط في ال�سماع� .أ�ضف �إلى
تو�سع الفتوحات الإ�سالمية؛ فكان
ذلك دخول �أل�سنة غير عربية �إلى الإ�سالم بعد ّ
خال من العالئم الإي�ضاحية المائزة ،حتى لو تع ّلموا
يتع ّذر عليهم قراءة م�صحف ٍ
اللغة العربية .
(((

((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.333
((( انظر :م .ن� ،ص.331-330
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 .4م�صير الم�صاحف العثمانية:
لي�س بين �أيدينا دليل قاطع على وجود الم�صاحف العثمانية الآن ،ف�ض ًال عن تعيين
�أمكنتها ،وقد �أفاد ابن الجزري �أ ّنه ر�أى في زمانه م�صحف �أهل ال�شام ،ور�أى �-أي�ض ًا-
م�صحف ًا في م�صر� .أ ّما الم�صاحف الأثرية التي تحتويها خزائن الكتب والآثار في
م�صر ،ويقال عنها� :إ ّنها م�صاحف عثمانية؛ ف�إ ّننا ّ
�صحة هذه الن�سبة؛
ن�شك كثير ًا في ّ
لأنّ بها زرك�شة ونقو�ش ًا مو�ضوعة كعالمات للف�صل بين ال�سور ،ولبيان �أع�شار القر�آن،
ومعلوم �أنّ الم�صاحف العثمانية كانت خالية من ك ّل هذا ،ومن النقط وال�شكل �أي�ض ًا.
نعم� ،إنّ الم�صحف المحفوظ في خزانة الآثار بالم�سجد الح�سيني والمن�سوب �إلى
ّ
بالخط الكوفي القديم ،مع تجويف حروفه و�سعة حجمه جد ًا ،ور�سمه
عثمان مكتوب
يوافق ر�سم الم�صحف المدني �أو ال�شامي ،حيث ر�سم فيه كلمة «من ير ْدد» من �سورة
المائدة ،بدالين اثنين مع ّ
فك الإدغام؛ وهي فيها بهذا الر�سم ،ف�أكبر الظنّ �أنّ هذا
الم�صحف منقول من الم�صاحف العثمانية على ر�سم بع�ضها .وكذلك الم�صحف
المحفوظ بتلك الخزانة ،ويقال� :إنّ علي ابن �أبي طالب كتبه ّ
بخطه ،يالحظ فيه �أ ّنه
مكتوب بذلك الخط الكوفي القديم ،بيد �أ ّنه �أ�صغر حجم ًاّ ،
وخطه �أقل تجويف ًا من
�سابقهن ور�سمه يوافق غير المدني وال�شامي من الم�صاحف العثمانية ،حيث ُر ِ�س َمت
فيه الكلمة ال�سابقة «ير ّد» بدال واحدة مع الإداغام ،وهي في غيرهما كذلك ،فمن
الجائز �أن يكون كاتبه علي ًا �أو �أن يكون قد �أمر بكتابته في الكوفة .
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 .5ال�صحيح في م�س�ألة جمع القر�آن:
�إذا �أردنا �أن نق ِّوم عملية جمع القر�آن بح�سب ما ورد من روايات ووثائق تاريخية في
هذا ال�صدد ،فيمكن القول� :إنّ الجمع م ّر بمراحل ثالث هي:
�أ .المرحل ��ة الأول ��ى :جم ��ع النبي :Pوه���و عبارة عن ت�أليف ال�س���ور وترتيب الآيات
داخله���ا ب�أمر من النب���يP؛ وذلك �ضمن ُ�صحُ ف غير مر ّتب���ة ال�سور وال مجموعة
بين د ّفتين.
ب .المرحل ��ة الثاني ��ة :جم ��ع الإم ��ام عل ��ي :Qوه���و عبارة عن جم���ع القر�آن بين
د ّفتي���ن �ضم���ن م�صحف جام���ع؛ وفق ترتيب الن���زول؛ ب�إي�صاء م���ن النبي Pقبل
رحيل���ه ،Pوتق�سم ه���ذه المرحلة �إلى مرحلتين :الأولى :جم���ع القر�آن بين دفتين
م ّم���ا تركه النبي Pخلف فرا�شه وعهد به �إل���ى الإمام علي Qليبا�شر بجمعه
بع���د رحيله .Pالثانية :ن�سخ القر�آن المجم���وع على ن�سخة من القرطا�س ،بعد �أن
كانت الن�سخة الأولى مكتوبة على الع�سب واللخاف والقرطا�س والخ�شب...
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ جمع زيد بن ثابت ،والذي ح�صل بعد جمع الإمام عليQ
لم يكن جمع ًا لم�صحف ،بل ل�صحائف غير مرتّبة ال�سور ،فلم ي� ِأت ب�شيء جديد ،ف�ض ًال
خا�صة بالخليفة الأ ّولّ ،ثم �أ�صبحت عند الخليفة
عن �أنّ هذه ال�صحائف كانت ن�سخة ّ
الثانيّ ،ثم ورثتها ابنته حف�صة ،ولم تكن هذه ال�صحائف متداولة بين الم�سلمين.
كما �أنّ ما جمعه ال�صحابة �ضمن م�صاحف؛ ك�أُ َبي بن كعب ،وعبداهلل بن م�سعود،
وغيرهما ،جاء بعد جمع الإمام علي ،Qولم يق ّدم �شيئ ًا جديد ًا على ما جمعه
الإمام علي ،Qبل كان بع�ض هذه الم�صاحف ي�شتمل على اجتهادات من ِق َبل
ال�صحابة �أ ّدت في ما بعد �إلى وقوع االختالف بين النا�س في قراءة القر�آن.
ج .المرحل ��ة الثالث ��ة :محاولة توحيد الق ��راءات المختلفة والر�سم في عهد عثمان
ب ��ن عف ��ان :والواقع � ّأن هذه المحاولة لم يُك َتب له���ا تحقيق هدفها؛ لأ ّنها وقعت في
ُر�سلة �إلى
الم�شكل���ة نف�سه���ا من االختالف ،حيث كان���ت الم�صاحف العثماني���ة الم َ

الأم�ص���ار في ما بينها؛ قراءة ور�سم ًا ،ولم تفلح في توحيد القراءة والر�سم .وعلى
رغم ذل���ك فقد �أم�ضى الإمام علي Qمحاولة توحيد الم�صاحف تلك و�أيّدها،
ومنع في ما بعد �أيّ محاولة لت�صحيح الم�صحف؛ حتى ولو كانت ت�صحيح ًا لأخطاء
�إمالئية وا�ضحة.

(4
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الأفكار الرئي�سة

--1وقع االختالف بين النا�س في قراءة القر�آن بفعل اختالف م�صاحف ال�صحابة في
ما بينها؛ ما �أدّى �إلى القيام بم�شروع توحيد الم�صاحف عام  25للهجرة.
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--2وردت في الم�صحف العثماني �أخطاء ومناق�ضات �إمالئية ال ي�ستهان بها ،مع وجود
بع����ض االخت�ل�اف بين الن�س���خ المُر�سلة �إلى الآف���اق الإ�سالمية الت���ي كانت � 6أو 8
م�صاحف على اختالف بين الم�ؤرّخين في عددها.
--3كان الإمام علي Qحري�ص ًا على االلتزام بما نتج عن لجنة توحيد الم�صاحف؛
تم�سه يد التحريف في ما بعد تحت ذريعة الإ�صالح.
ِحفاظ ًا على كتاب اهلل من �أن َّ
--4من خ�صائ�ص الم�صاح���ف العثمانية ،موافقتها لترتيب الم�صحف الموجود الذي
بين �أيدينا ،خلوها من النقط والت�شكيل ،والحركات والإعراب؛ بما �أدّى �إلى حدوث
االختالف في القراءة بين النا�س من جديد.
--5لي�س بين �أيدينا دليل قاطع على وجود الم�صاحف العثمانية الآن ،ف�ض ًال عن تعيين
�أمكنتها.
--6جم���ع الق���ر�آن م ّر بمراحل ثالث� :أ.جم���ع النبي :Pت�أليف ال�س���ور وترتيب الآيات
داخله���ا ب�أمر م���ن النبيP؛ و�ضمن ُ�صحُ ���ف غير مر ّتبة ال�س���ور وال مجموعة بين
د ّفتين .ب.جمع الإمام علي :Qجمع القر�آن بين د ّفتين �ضمن م�صحف جامع؛
وف���ق ترتيب النزول؛ ب�إي�صاء من النبي .Pج .محاولة توحيد القراءات المختلفة
والر�سم في عهد عثمان.

ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -جرى توحيد الم�صاحف عام  30للهجرة.- -ت�شتمل الم�صاحف العثمانية على الإعجام وتخلو من الت�شكيل.

 -تحدّث عن خ�صائ�ص الم�صاحف العثمانية؟- -ما هو ال�صحيح في م�سالة جمع القر�آن؟
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- -بيّن حقيقة توحيد الم�صاحف العثمانية؟

(4

 -ترتي ��ب ال�سور في الم�صاح ��ف العثمانية يوافق ترتيبها في الم�صحف الموجودبين �أيدينا.
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
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دور ال�شيعة في جمع القر�آن وحفظه
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(((

�إذا عر�ضنا تاريخ القر�آن المجيد والأدوار التي م ّرت عليه جي ًال بعد جيل ،وجدنا
الن�ص الموجود بهذا الو�ضع الراه���ن هو �صنيع جهود ال�شيعة بالذات ،وهم
�أنّ ه���ذا ّ
الذي���ن �سهروا على ِحفْظه و�ض ْبطه و�إتقانه ،وعملوا ف���ي تح�سينه وت�شكيله وتطويره؛
م���ن جميل �إل���ى �أجمل ،في عمل م�ستم ّر ،حيث كان الإم���ام علي� Qأ ّول َمن ج ْمع
الق���ر�آن بعد وفاة ر�سول اهلل Pمبا�شرة ،و�إن كان َج ْمعه ُر ِف َ�ض من ِق َبل القوم ،لكنّ
فك���رة الجم���ع �أ ّثرت �أثرها في م���ا ُجمِ َع بعده ،ولم يكن االخت�ل�اف بين الج ْم َعين في
ذات القر�آن ،ب���ل في ترتيب ال�سور القر�آنية؛ وفق ترتيب النزول .وكانت الم�صاحف
الرئي�سي���ة ا ّلتي ُجمع فيها القر�آن ك ّله على ذلك العهد ـ قبل توحيدها ـ هي :ما جمعه
بي بن كعب ،و�أبو الدرداء ،والمقداد ابن الأ�سود ،م ّمن ُعرفوا
عبد اهلل بن م�سعود ،و�أُ ّ
���وي الرفيع ،ولم يكن �سائر الم�صاح���ف بذلك االعتبار،
بال��� َوالء
الخا�ص للبيت النب ّ
ّ
وكان���ت �صح���ف �أبي بك���ر غير منتظم���ة بي���ن د َّفتي���ن .و�أ ّول َمن جاء بفك���رة توحيد
الم�صاح���ف عل���ى عهد عثمان هو :حذيفة ب���ن اليمان ،وكان �أُ َبي ب���ن كعب هو الذي
الموحدة ،وكانوا يراجعونه
لجنة ا�ستن�ساخ الم�صاح���ف َّ
ت�ص ّدى �إم�ل�اء القر�آن على ْ
�شك َل عليهم ِمن ث ْبت الكلمات .وكان ت�شكيل الم�صحف وتنقيطه على يد �أبي
ف���ي ما �أُ ِ
الأ�سود الد�ؤلي؛ �صاح���ب �أمير الم�ؤمنين ،Qوتلميذيه :ن�صر بن عا�صم ،ويحيى
بن يعمر ،و�أ ّول َمن تن ّوق في كتابة الم�صحف وتجويد ِّ
خطه هو :خالد بن �أبي الهياج؛
ثم كان �ضبط الح َركات على ال�ش���كل الحا�ضر على يد
�صاح���ب الإمام عل���يَّ ،Q
الأ�ستاذ الكبير الخليل بن �أحمد الفراهيدي ،وكان هو �أ ّول َمن َ
و�ضع اله ْمز والت�شديد
وال��� َروم والإ�شم���ام� .أ ّما القراءات :ف�إنّ ال�شيعة هم ا ّلذي���ن در�سوا �أ�صولها ،و�أحكموا
((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.228-226

(4
نآرقلا عمججج

قواعده���ا ،و�أبدعوا في فنونه���ا و�أطوارها في �أمانة و�إخال�ص ،حي���ث كان �أربعة ـ �إن
لم نقل �ستَّة ـ من الق ّراء ال�سبعة �شيعة ،ف�ض ًال عن غيرهم من �أئم ٍة ق ّراءٍ ِكبار :كابن
م�سعود ،و�أُبي بن كعب ،و�أبي الدرداء ،والمقداد ،وابن ع ّبا�س ،و�أبي الأ�سود ،وعلقمة،
وابن ال�سائب ،وال�سلمي ،وز ِّر بن حبي�ش ،و�سعيد بن جبير ،ون�صر بن عا�صم ،ويحيى
ب���ن يعمر ،وعا�صم بن �أب���ي النجود ،وحمران بن �أعين ،و�أبان ب���ن تغلب ،والأعم�ش،
و�أب���ي عم���رو بن العالء ،وحم���زة ،والك�سائ���ي ،وابن ع ّيا����ش ،وحف�ص ب���ن �سليمان،
ونظرائه���م من �أئ َّمة كبار ،هم ر�ؤو�س ف���ي القراءة والإقراء في الأم�صار والأع�صار.
�أ ّم���ا القراءة الحا�ض���رة ـ قراءة حفْ�ص ـ فهي قراءة �شيع َّي���ة خال�صة ،رواها حفْ�ص؛
وهو م���ن �أ�صحاب الإمام ال�صادق ،Qعن �شيخه عا�ص���م؛ وهو من �أعيان �شيعة
الكوف���ة الأعالم ،عن �شيخه ال�سلمي ـ كان م���ن
خوا�ص �أ�صحاب الإمام عليQـ،
ّ
عن �أمير الم�ؤمنين ،Qعن ر�سول اهلل Pعن اهلل ع َّز وج ّل.
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- -13ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،ج� ،1ص5
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الدرس الثاني عشر

قراءات القرآن ()1

موضوعات الـدرس
تطورها- -5 .مقياس قبول القراءات.
- -1نشأة القراءات ومراحل ّ
- -2أسباب اختالف القراءات.

- -6الفرق بين القراءات والقرآن.

- -3أنواع اختالف القراءات.
- -4حصر القراءات.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
ّ - -2
االطالع على تاريخ القراءات وأسباب اختالفها وضوابطها.
- -3التع ّرف على مقياس قبول القراءات ورفضها.

(((

 (1نآرقلا تاءارققق

المحتوى التف�صيلي:
 .1ن�ش�أة القراءات ومراحل تط ّورها :القراءات القر�آنية هي :علم بكيف ّية �أداء
كلمات القر�آن واختالفها ب َعزْ و ال ّناقلة  .وقد م ّرت هذه القراءات بمراحل مختلفة
يمكن �إيجازها بالتالية:
�أ .المرحل ��ة الأول ��ى :القراءة مبا�شرة من فم الر�س���ول :Pوهي المرحلة الت�أ�سي�سية
في القراءة ،حيث كان �صحابة ر�سول اهلل Pيهت ّمون بتع ّلم القر�آن الكريم وحفظه
وتالوته و�سماعه مبا�شرة م���ن فم النبي Pومن دون وا�سطة .ومن ه�ؤالء :الإمام
عل���ي بن �أبي طالب ،Qوعب���د اهلل بن م�سعود ،و�أُبَي بن كع���ب ،وزيد بن ثابت،
وغيرهم .
ب .المرحل ��ة الثانية :ق���راءة ال�صحابة :وتمتاز هذه المرحلة ببداية قراءة ال�صحابة
خا�صة بهم ،بحيث ا�شتهرت قراءاتهم وم�صاحفهم
عل���ى النا�س وظهور م�صاحف ّ
بي���ن الم�سلمين في المناط���ق التي كانوا يتواج���دون فيها ،وا�صطبغ���ت ب�أ�سمائهم
ف���ي ما بين النا�س ،مث���ل :م�صحف �أُبَي بن كعب ،وم�صح���ف عبد اهلل بن م�سعود،
(((

((( انظ���ر :اب���ن الجزري ،محمد :منجد المقرئين ومر�ش���د الطالبين ،مراجعة محمد حبيب ال�شنقيط���ي؛ �أحمد محمد �شاكر،
الط ،م�صر ،مكتبة القد�سي؛ المطبعة الوطنية الإ�سالمية بالأزهر ال�شريف1350 ،هـ.ق� ،ص.30
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.197
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وم�صحف المقداد بن الأ�سود ...
ج .المرحلة الثالثة :قراءة الأم�صار :بعد �أن قام عثمان بن عفان بتوحيد الم�صاحف،
�أمر بن�سخ عدّة م�صاحف من الن�سخة الأ ّم الموجودة في المدينة عا�صمة الخالفة،
وع ّي���ن زيد بن ثابت قارئ ًا للمدينة ،و�أر�سل الن�سخ الأخرى �إلى الأم�صار المختلفة،
فبع���ث ن�سخة مع عبد اهلل ال�سائ���ب المخزومي(ت :تقريب ًا ع���ام 70هـ) �إلى مكة،
ون�سخة مع �أبي عبد الرحمن ال�سلمي(ت47 :هـ) �إلى الكوفة ،ون�سخة مع عامر بن
عبد القي�س(ت55 :هـ) �إلى الب�صرة ،ون�سخة مع المغيرة بن �شهاب المخزومي(ت:
91هـ) �إلى ال�شام؛ وكان ه�ؤالء الق ّراء يقومون بتعليم النا�س كيفية تالوة القر�آن .
د .المرحل ��ة الرابعة :قراءة التابعين :وهم خ�صو�ص الق ّراء الذين لم ي�أخذوا القر�آن
مبا�ش���رة من فم الر�س���ول ،Pبينما �أخذوه م���ن ال�صحابة ،و�أبرزه���م� :سعيد بن
الم�سي���ب(ت92 :ه���ـ) ،وعبيد ب���ن عمي���رات (ت74 :هـ) ،ومجاهد ب���ن جبر(ت:
103ه���ـ) ،وعلقم���ة بن قي����س(ت62 :هـ) ،و�أب���و عبد الرحمن عب���د اهلل بن حبيب
ال�سلم���ي(ت72 :هـ) ،وزر بن حبي����ش(ت82 :هـ) ،و�سعيد ب���ن جبير(ت95 :هـ)،
وعام���ر بن عبد القي�س(ت55 :هـ) ،ويحيى بن يعمر العدواني(ت90 :هـ) ،ون�صر
بن عا�صم(ت :قبل 100هـ) ،والمغيرة بن �أبي �شهاب المخزومي(ت :بعد 70هـ)،
وغيرهم .
هـ .المرحلة الخام�سة :ت�أ�سي�س علم القراءات :بد�أت هذه المرحلة �أوائل القرن الثاني
للهج���رة؛ فكان���ت مرحلة ازدهار علم الق���راءات وذروته ،حيث ظه���رت المدار�س
والمذاه���ب المختلف���ة في الق���راءات ،ومن ق��� ّراء ه���ذه المرحلة :الق��� ّراء ال�سبع:
(((
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(((

(((
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((( انظ���ر :ال�سيوط���ي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م����.س ،ج� ،1ص197؛ الزرقاني ،مناهل العرفان ف���ي علوم القر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص.338
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.330
((( انظ���ر :ال�سيوط���ي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م����.س ،ج� ،1ص197؛ الزرقاني ،مناهل العرفان ف���ي علوم القر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص.338

اب���ن كثير(ت120 :ه���ـ) ،وعا�صم بن �أبي النجود(ت128ه���ـ) ،ونافع المدني(ت:
159هـ). ... ،
و .المرحل ��ة ال�ساد�س ��ة :تدوي���ن القراءات :بد�أت ه���ذه المرحلة �أوائ���ل القرن الثالث
الهج���ري ،حي���ث ن�شطت فيها حرك���ة تدوين الق���راءات؛ بفعل ظه���ور االختالفات
الكثي���رة بين الق ّراء؛ ما ا�ستدّعى القي���ام بو�ضع �ضوابط وقواعد لهذا العلم ،فكان
�أوّل من كتب في قراءات القر�آن� :أبو عبيد القا�سم بن �سالم(ت224 :هـ) ،ثمّ �أبو
حاتم ال�سج�ستاني(ت255 :هـ) ،ثمّ �أبو جعفر الطبري(ت310 :هـ) ،ثمّ �إ�سماعيل
القا�ضي(ت282 :هـ) .
ز .المرحل ��ة ال�سابع ��ة :ح�صر الق���راءات ر�سمي ًا :ب���د�أت هذه المرحل���ة �أواخر القرن
الثالث الهجري ،حيث بد�أت عملية ح�صر القراءات ر�سمي ًا على يد ابن مجاهد �أبو
بكر �أحمد بن مو�سى بن العبا�س(324 - 245هـ)؛ الذي كان �أوّل من �أ�ضفى �صبغة
ر�سمية على ما ي�س ّمى بالقراءات ال�سبع .
� .2أ�سب ��اب اخت�ل�اف الق ��راءات :يوج���د �أ�سب���اب ع���دّة �ساهمت بوق���وع االختالف في
القراءات� ،أبرزها:
(((

(((

 (1نآرقلا تاءارققق

(((

ُر�س َلة �إلى الأم�صار في ما بينها .
�أ .اختالف الم�صاحف العثمانية الم َ
(((

ب .خلو الم�صاحف العثمانية من الإعجام وال�شكل .
(((

الخا�صة؛ ما ا�ستدعى وقوع
ج .اختالف اللهجات :كان ق ّراء القر�آن يقر�ؤنه بلهجاتهم
ّ
((( انظ���ر :ال�سيوط���ي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص198-197؛ الزرقاني ،مناه���ل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س،
ج� ،1ص.339-338
((( م .ن.
((( انظ���ر :الزرك�ش���ي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص327؛ الزرقاني ،مناه���ل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص.340-339
((( انظر :الدر�س الحادي ع�شر ،واقع توحيد الم�صاحف.
((( انظر :الدر�س الحادي ع�شر ،خ�صائ�ص الم�صاحف العثمانية.
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االختالف في الق���راءات وانت�شاره بين النا�س تدريجي ًا .مثالّ � :إن اختالف اللهجة
ي����ؤدّي �أحيان��� ًا �إلى ح�صول تقديم وت�أخير في تلفظ ح���روف الكلمة الواحدة؛ فبني
تمي���م وبع�ض ربيعة كانوا يقول���ون بد ًال من �صاعقة و�صواع���ق� ،صاقعة و�صواقع .
وكان���ت قبيل���ة هذيل ُتب���دل الواو المك�س���ورة بهمزة ،فكان���وا يلفظ���ون كلمة وعاء:
�إع���اء ،وعلى ذل���ك كانت ق���راءة �سعيد ب���ن جبير لقول���ه تعال���ى}:ﮗﮘﮙ{
بالهمزة(�إع���اء)  .ه���ذا بالإ�ضافة �إلى االختالفات الت���ي كانت تح�صل نتيجة
للإظهار ،والإدغام ،والإ�شمام ،والمدّ ،والق�صر ،والإمالة ،وما �شابه ذلك.
ج .ظهور �آراء واجتهادات من ِقبَل الق ّراء :ابتعدت قراءة القر�آن �-أحيان ًا -بعد توحيد
(((
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(((

(((

الم�صاح���ف عن ال�سماع والنقل المطلوبين في الحكم ب�صحّ ة القراءة ،وبفعل خلو
ُر�سلة �إلى الأم�صار من الإعجام وال�شكل؛ فلربّما كان بع�ض الق ّراء
الم�صاح���ف الم َ
يختار ما يراه منا�سب ًا في الموا�ضع الملتب�سة عليه في القراءة؛ بما ي�ؤدّي �إلى �إعمال
الحد�س والظنّ .
(((

� .1أنواع اختالف القراءات:
الح�صر � ،أبرزها التالي:
�إنّ �أنواع اختالف القراءات ر َّبما تفوق ْ
(((

�أ .االخت�ل�اف ف���ي �إعراب الكلمة �أو في حركات بقائها؛ بم���ا ال يزيلها عن �صورتها في
الكت���اب ،وال يغ ّي���ر معناها; من قبي���ل}:ﭿﮀﮁﮂ{ ،و(وه���ل يُجا َزى �إال
الكفور).
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((( انظر :ال�شيخ الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.93
((( �سورة يو�سف ،الآية.76 :
((( انظر :الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،5ص431؛ الأهوازي ،ابن ال�س ّكيت :الكنز اللغوي ،الط ،بيروت،
المطبعة الكاثوليكية للآباء الي�سوعيين ،الت� ،ص.57
((( انظر :ال�سيد الخوئي� ،أبو القا�سم :البيان في تف�سير القر�آن ،ط ،4بيروت ،دار الزهراء1395 ،هـ.ق1975 /م� ،ص.152
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.336-334

ب .الثان���ي االختالف في �إعراب الكلمة؛ بما يغ ّير معناها ،وال يزيلها عن �صورتها في
الخط؛ من قبيل}:ﮘﮙﮚﮛ{ و(ربنا باعَ دَ بين �أ�سفارنا).
ج .االخت�ل�اف في تبدي���ل حروف الكلمة من دون �إعرابها؛ بم���ا يغ ّير معناها ،وال يغ ّير
�صورة ّ
الخط بها؛ من قبيل}:ﯶ{ و(نن�شرها).

و .االخت�ل�اف بالتقدي���م والت�أخير؛ م���ن قبي���ل}:ﭳﭴﭵﭶﭷ{ و(وجاءت
�سكرة الحق بالموت).

 (1نآرقلا تاءارققق

د .االخت�ل�اف في الكلمة؛ بم���ا يغ ّير �صورتها في الكتابة ،وال يغ ّي���ر معناها; من قبيل:
}ﭢﭣﭤ{ و(�إال زقية واحدة).
ه���ـ .االختالف في الكلمة؛ بما يزي���ل �صورتها في ّ
الخط ويزي���ل معناها؛ من قبيل:
}ﮍﮎ{ و(طلع من�ضود).

ز .االختالف بالزيادة والنق�ص في الحروف والكلم؛ من قبيل}:ﮢﮣﮤﮥ{،
و(وما عملت).
 .2ح�صر القراءات:
�أ .واق ��ع ح�ص ��ر ابن مجاهد :هو �أبو بكر �أحمد بن مو�سى بن العبا�س(324-245هـ)،
مق���رىء بغداد ،و�أوّل من �أ�ضفى �صبغة ر�سمية عل���ى القراءات ال�سبع ،حيث اختار
�أربع���ة ق ّراء من المدينة وم ّكة والب�صرة وال�شام ،وثالثة من الكوفة ،وجميعهم من
ق��� ّراء القرن الثاني� ،آخره���م الك�سائي(ت189 :هـ) .وكان م���ا �شاع من قراءاتهم
برواي���ة تالميذهم(مبا�ش���رة �أو بالوا�سط���ة) .وقد �أورد ابن مجاه���د راويين فقط
م���ن بين تالميذ مَ نْ اختاره���م من الق ّراء ورواتهم ،وذكر ف���ي كتابه روايتهما عن
�أ�ستاذهما .و�أدّى هذا العمل �إلى �أن ُتن�سى رواية التالميذ الآخرين تدريجي ًا .والذين
ج���اءوا بعد ابن مجاه���د �أ�ضافوا �إلى الق���راء ال�سبعة ثالثة ُق��� ّراء ،ف�صار عددهم
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ع�شرة ،وقد �ساروا على طريقة ابن مجاهد؛ باالكتفاء براويين لك ّل قارىءَ .
ولحق
ه�ؤالء �أربعة ،قر�أوا بال�شوا ّذ ،وقد اع ُت ِب َرت قراءاتهم ،و َق ِب َلها �أهل العامّة.

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

والق� �رّاء ال�سبع ��ة ،ه ��م :عبد اهلل ب���ن عامر اليح�صبي(ت118ه���ـ)؛ قارئ ال�شام،
وعب���د اهلل ب���ن كثي���ر الداري(ت120ه���ـ)؛ ق���ارئ م ّك���ة ،وعا�ص���م ب���ن �أب���ي النجود
الأ�سدي(ت128ه���ـ)؛ قارئ الكوفة ،و�أبو عمرو زب���ان بن العالء المازني(ت154هـ)؛
قارئ الب�صرة ،وحمزة بن حبيب الزيّات(ت156هـ)؛ قارئ الكوفة �-أي�ض ًا ،-ونافع بن
عبد الرحمان الليثي(ت169هـ)؛ قارئ المدينة ،علي بن حمزة الك�سائي(ت189هـ)؛
قارئ الكوفة �-أي�ض ًا.-
والقرّاء المتمّمون للع�شرة ،هم :خلف بن ه�شام(229هـ) -راوي حمزة الزيّات-؛
قارئ بغداد ،ويعقوب ب���ن �إ�سحاق الح�ضرمي(ت205هـ)؛ قارئ الب�صرة ،و�أبو جعفر
يزيد بن القعقاع المخزومي(ت130هـ)؛ قارئ المدينة.
والق� �رّاء المتمّمون للأربعة ع�شر :وهم الذين قر�أوا بال�شواذ :ابن ي�سار(الح�سن
الب�صري)(ت110ه���ـ)؛ ق���ارئ الب�صرة /ومح ّمد بن عب���د الرحمان(ابن محي�صن)
(ت123ه���ـ)؛ ق���ارئ م َّك���ة م���ع ابن كثي���ر� ،سليم���ان ب���ن مه���ران الأ�سدي(الأعم�ش)
(ت148هـ)؛ قارئ الكوفة .
(((

ب .تقويم ح�صر ابن مجاهد:
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 -تقويم القرّاء ال�سبعة:•القراء ال�سبعة لي�سوا من العرب� ،إال ابن عامر و�أبو عمرو .
(((

((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظ���ر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج���� ،1ص330-327؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم
القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص198؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.375-368 ،340-338
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.329

•جميع الق ّراء ال�سبعة عا�شوا في القرن الثاني .
(((

•كان النا�س على ر�أ�س المائتين بالب�صرة على قراءة �أبي عمرو ويعقوب ،وبالكوفة
على قراءة حمزة وعا�صم ،وبال�شام على قراءة ابن عامر ،وبمكة على قراءة
ابن كثير ،وبالمدينة على قراءة نافع ،وا�ستم ّروا على ذلك ،فل ّما كان على ر�أ�س
الثالثمائة �أثبت ابن مجاهد ا�سم الك�سائي وحذف يعقوب .
(((

•كان للكوفة ن�صيبها الأوفر من غيرها من الأم�صار في القراءات ال�سبع ،حيث كان
لها ثالثة ق ّراء :عا�صم وحمزة والك�سائي؛ وهم من الموالين لأهل البيت. R
(((

(((

•ا�ستقراء حال الرواة يورث القطع ب�أنّ القراءات ُن ِق َلت �إلينا ب�أخبار الآحاد ،فكيف
ت�صح دعوى القطع بتواترها عن القراء؟! على �أنّ بع�ض ه�ؤالء الرواة لم تثبت
ّ
وثاقته!

 (1نآرقلا تاءارققق

- -تقويم القراءات ال�سبع :

•الت�أ ّمل في الطرق التي �أخذ عنها الق ّراءُ ،ي َ
قطع معه ب�أنّ هذه القراءات �إ ّنما ُن ِق َلت
�إليهم بطريق الآحاد.
•اتّ�صال �أ�سانيد القراءات بالق ّراء �أنف�سهم يقطع تواتر الأ�سانيد؛ حتى لو كان
رواتها في جميع الطبقات م ّمن يمتنع تواط�ؤهم على الكذب ،ف�إنّ ك ّل قارئ �إ ّنما
ينقل قراءته بنف�سه.
�صحة قراءته ،واحتجاج تابعيه على ذلك �أي�ض ًا،
•احتجاج ك ّل قارئ من ه�ؤالء على ّ
و�إعرا�ضه عن قراءة غيره؛ دليل قطعي على �أنّ القراءات ت�ستند �إلى اجتهاد
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.329-327
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.216-215
((( انظر :ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.142-141 ،138-136 ،132-13
((( انظر :م .ن� ،ص.152-151
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�صحتها
الق ّراء و�آرائهم؛ لأ ّنها لو كانت متواترة عن النبي Pلم يحتج في �إثبات ّ
�إلى اال�ستدالل واالحتجاج.
•�إنّ في �إنكار جملة من الأعالم المح ّققين على جملة من القراءات داللة وا�ضحة
�صح هذا الإنكار.
على عدم تواترها؛ �إذ لو كانت متواترة لما ّ
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

 .3مقيا�س قبول القراءات:
�أ .مقيا�س الم�شهور من علماء القراءات :وهو يقوم على تحقيق �أربعة �أركان  ،هي:
 �-صحة الإ�سناد. -موافقة اللغة العربية ،ولو بوجه؛ ب�أن تكون موافقة لأي وجه من وجوه النحو؛ �سواء�أكان ف�صيح��� ًا �أم �أف�ص���ح ،مجمع ًا علي���ه �أم مختلف ًا فيه اختالف��� ًا ال ي�ض ّر مثله �إذا
كانت القراءة م ّما �شاع وتل ّقاه الأئ ّمة بالإ�سناد ال�صحيح.
 -موافقة �أحد الم�صاحف العثمانية ولو احتما ًال؛ ب�أن يكون ثابت ًا فيها ،ولو في بع�ضهادون بع�ضها الآخر.
 -موافقته���ا للر�سم العثمان���ي ولو تقدير ًا؛ بحي���ث يكفي في الرواي���ة �أن توافق ر�سمالم�صحف؛ ولو موافقة غير �صريحة.
(((

ويالحظ على هذا المقيا�س ما يلي :
(((
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 �-أ ّنه ي ّت�سم بال�شمولية وال�سعة بالمقارنة مع ما ذكره مَ نْ َقبله. -ي�شم���ل ك ّل القراءات ال�ش���ا ّذة وال�ضعيف���ة؛ وذلك ل ّأن خ�صائ����ص ر�سم الم�صحفالعثماني والأقوال المتعدّدة في الأدب العربي ،يمكن �أن تجعل الكثير من القراءات
ال�ضعيف���ة مطابق���ة لر�سم الم�صحف ولقاعدة من قواعد النح���و العربي ،ب�شكل �أو
((( انظ���ر :الزرك�ش���ي ،البرهان ف���ي علوم القر�آن ،م�.س ،ج���� ،1ص331-330؛ ال�سيوطي ،الإتقان في عل���وم القر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص207-203؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.348-340
((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.133-119

ب�آخر .وفي هذه الحالة يفقد هذا المقيا�س �أثره ،وي�صبح عملي ًا غير �صالح لتمييز
القراءات ال�صحيحة من الخاطئة.
ب .المقيا����س ال�صحي���ح :وهو ما ذكره �آية اهلل ال�شي���خ محمد هادي معرفة { في
كتابه التمهيد في علوم القر�آن  ،ويقوم على تحقيق الأركان التالية:
 -موافقة القراءة مع الثبت المعروف بين عامّة الم�سلمين في مادّة الكلمة ،و�صورتها،ومو�ضعها من النظم القائم؛ ح�سب تعاهد الم�سلمينً ،
خلفا عن �سلف.
 -موافقة القراءة مع الأف�صح والأف�شى في العربية. �-أن ال يعار�ضه���ا دلي���ل قطعي� ،سواء �أكان برهان ًا عقلي��� ًا� ،أم �س ّنة متواترة� ،أم رواية�صحيحة الإ�سناد مقبولة عند الأئ ّمة .
أهم مقيا�س لقبول القراءة يكمن في ان�سجامها مع قراءات
وال�صحيح هو� :أنّ � ّ
عا ّمة النا�س التي توارثوها من جيل �إلى جيل ،وتكت�سب ال�شروط الثالثة المذكورة
ت�صب في اتّجاه تحقيق هذا المقيا�س.
�أ�صالتها؛ لأ ّنها ّ
(((

 .4الفرق بين القراءات والقر�آن:
�أجمع الم�سلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على �أنّ ثبوت القر�آن ينح�صر طريقه
ّ
وا�ستدل كثير من العلماء على تواتره؛ بتوافر الدواعي لنقله؛ لأ ّنه �أ�سا�س
بالتواتر،
الدين الإ�سالمي ومعجزة ر�سول الإ�سالم ،Pوك ّل �شيء تتوافر الدواعي لنقله؛ ال ب ّد
و�أن يكون متواتر ًا .وعليه ،فما كان نقله بطريق الآحاد ال يكون من القر�آن قطع ًا .
وقد وقع اال�شتباه بوجود تالزم بين تواتر القر�آن وتواتر القراءات  ،ويمكن �إرجاع
هذا اال�شتباه �إلى عاملين �أ�سا�سيين ،هما:

 (1نآرقلا تاءارققق

(((

(((

(((

((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.155-134
((( م .ن� ،ص.154 - 122
((( انظر :ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.124-123
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.139
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 -العامل الأوّل :الخلط بين القر�آن والقراءات ،فرغم و�ضوح عدم تواتر القراءات،�إال � ّأن البع�ض توهّ م تواترها تبع ًا لتواتر القر�آن.
فن�ص القر�آن �شيء ،وكيفية
والواقع� :أنّ القر�آن والقراءات حقيقتان متغايرتان؛ ّ
قراءته �شيء �آخر تمام ًا ،فالقر�آن :هو الوحي المنزل على محمد  Pللبيان والإعجاز،
والقراءات :هي اختالف �ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف �أو كيفيتها؛ من
تخفيف وتثقيل وغيرهما .
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

 -العام ��ل الثان ��ي :الخل���ط بي���ن الق���راءات والأحرف ال�سبع���ة ،حيث ظ���نّ البع�ض� ّأن ق���راءات الق��� ّراء ال�سبعة هي الأح���رف ال�سبعة نف�سها التي �أ�ش���ارت �إليها بع�ض
الروايات من � ّأن القر�آن نزل على �سبعة �أحرف .
(((

والواق ��عّ � :أن الق���ر�آن نزل عل���ى حرف واح���د وال �أ�سا�س لهذه الرواي���ات التي هي
بمجموعها �ضعيفة ال�سند �أو مر�سلة.
عن الإمام الباقر� Qأ ّنه قال�« :إنّ القر�آن واحد نزل من عند واحد ،ولكنّ
االختالف يجيء من قبل الرواة»  .وعن الف�ضيل بن ي�سار قال :قلت لأبي عبد
اهلل�« :Qإنّ النا�س يقولون� :إنّ القر�آن نزل على �سبعة �أحرف ،فقال :كذبوا
�أعداء اهلل ،ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد» .
�أ�ضف �إلى ذلك �أ ّنه ال توجد � ّأي عالقة بين القراءات والأحرف ال�سبعة؛ �إذ �أنّ
�شهرة الق ّراء ال�سبعة وقراءاتهم �إ ّنما ظهرت من بعد ما قام به ابن مجاهد من ح�صر
للقراءات بال�سبع ،بينما كان هناك َمنْ هم �أف�ضل منهم ،وتوجد �أي�ض ًا في قراءة
المخت�صون في هذا المجال .
القراء ال�سبعة قراءات �شا ّذة �ص ّرح بها الأئ ّمة
ّ
(((

(((

(((
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((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.318
((( انظ���ر :اب���ن حنبل ،م�سند �أحمد ،م�.س ،ج� ،1ص264؛ ج� ،5ص127؛ �ص41؛ البخ���اري� ،صحيح البخاري ،م�.س ،ج� ،4ص80؛
الني�ساب���وري� ،صحي���ح م�سلم ،م�.س ،ج� ،2ص203؛ �ص ،204الم ّتقي الهندي ،كنزل العمّال في �سنن الأقوال والأفعال ،م�.س،
ج� ،2ص.57-49
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،12ص.630
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،13ص.630
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.217-215

الأفكار الرئي�سة

--1م��� ّرت ق���راءة القر�آن بمراح���ل مختلفة هي :الق���راءة من فم الر�س���ول ،Pقراءة
ال�صحاب���ة ،ق���راءة الأم�ص���ار ،ق���راءة التابعين ،ت�أ�سي����س علم الق���راءات ،تدوين
القراءات ،ح�صر القراءات ر�سمي ًا.
�--2ساهمت �أ�سباب عدّة بوقوع االختالف في القراءات� ،أبرزها :اختالف الم�صاحف
العثمانية في ما بينها ،خل���و الم�صاحف من الإعجام وال�شكل ،اختالف اللهجات،
ظهور �آراء واجتهادات من ِقبَل الق ّراء.

--4كان ابن مجاهد �أوّل من �أ�ضفى �صبغة ر�سمية على القراءات ال�سبع ،والذين جاءوا
من بعده �أ�ضافوا �إلى الق ّراء ال�سبعة ثالثة ُق ّراءَ ،
ولحق ه�ؤالء �أربعة ،قر�أوا بال�شوا ّذ.
وجميع هذه القراءات منقولة على �أح�سن تقدير ب�آخبار �آحاد؛ فهي لي�ست متواترة
عن النبي ،Pف�ض ًال عن عدم تواترها عن �أ�صحابها.

 (1نآرقلا تاءارققق

--3م���ن �أنواع اختالف القراءات :االختالف في �إع���راب الكلمة؛ االختالف في تبديل
حروف الكلمة...

الن�ص المتواتر
--5المقيا�س ال�صحيح في قبول القراءة يقوم على :موافقة القراءة مع ّ
بي���ن عامّة الم�سلمي���ن ،وموافقة القراءة مع الأف�صح والأف�ش���ى في العربية ،و�أن ال
يعار�ض القراءة دليل قطعي.
--6الق���ر�آن والق���راءات حقيقت���ان متغايرتان؛ فالق���ر�آن :هو الوح���ي المنزل على
محمد  Pللبي���ان والإعجاز ،والقراءات :هي اختالف �ألفاظ الوحي المذكور
في كتبة الحروف �أو كيفيتها.
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ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -اعتمد ابن مجاهد على راويين لك ّل قارىء و�أهمل بقيّة الرواة.درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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 -من وجوه االختالف بين القراءات :زيادة حرف �أو كلمة. -ك ّل قراءة وافقت اللغة العربية ولو بوجه ،و�ص ّح �إ�سنادها؛ فهي قراءة جائزة.� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -اذكر �أ�سباب وقوع االختالف بين القراءات؟ -بيّن المقيا�س ال�صحيح في قبول القراءة؟- -هل يوجد تالزم بين تواتر القر�آن وتواتر القراءات؟

مطالعة

قراءة حف�ص عن عا�صم

(((

((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.226-221

 (1نآرقلا تاءارققق

هو �أبو بكر؛ عا�صم بن �أبي النجود الأ�سدي(90-127هـ)� ،أ�شهر الق ّراء ال�سبعة.
كان �آية في �إتقان القراءة ،ومعروف ًا بالف�صاحة ،و�أديب ًا ونحوي ًا ،و�إليه انتهت الإمامة
في القراءة في الكوفة بعد �شيخه ال�سلمي .اعتبره عبد الجليل الرازي �إمام ال�شيعة في
القراءة على غرار �سائر القراء الكوفيين .وقال فيه الخون�ساري في رو�ضات الج ّنات:
�أ�صوب القراء ر�أي ًا ،و�أجملهم �سعي ًا ورعي ًا ،و�أح�سنهم ا�ستنباط ًا ل�سياق القر�آن.
وكان للكوفة وق ّرائها ال�سهم الأوفر في نقل القراءة �إلى الأجيال الالحقة ،وكان
اختيار ابن مجاهد لثالثة ق ّراء من الكوفة ،من مجموع الق ّراء ال�سبعة يك�شف بك ّل
جالء عن �أه ّم ّية الكوفة ،وكونها مدينة ذات مكانة ع�سكرية و�سيا�سية وعلمية ،ومن
بين ذلك� :أنّ قراءة عا�صم فاقت قراءة الق ّراء الكوفيين الآخرين ،وكانت لقراءة
عا�صم مزايا جعلتها اليوم هي القراءة الر�سمية والمتداولة للقر�آن بين الم�سلمين.
ويمكن اعتبار الميزة الأ�سا�س ّية لقراءته هي :ال�صلة الوثيقة بينها وبين قراءة �أكبر
�أ�ساتذة القراءة و�أف�ضلهم؛ حيث عر�ض عا�صم القراءة على �أبي عبد الرحمن ال�سلمي،
والميزة العلمية لأبي عبد الرحمن ال�سلمي؛ كونه وا�سطة في نقل القراءة من الإمام
علي بن �أبي طالب� Qإلى ق ّراء الكوفة -ومنهم عا�صم بن �أبي النجود ،-ولم يتع ّلم
القراءة �إال من علي بن �أبي طالبQ؛ حتى قيل� :إ ّنه لم يتخ ّلف في قراءته حرف ًا
واحد ًا عن قراءة الإمام علي ،Qوجاء في الرواية �أ ّنه كان يقول� :إ ّنه ما ر�أى قر�شي ًا
�أقر�أ لكتاب اهلل من علي بن �أبي طالب ،Qوكان لأبي عبد الرحمن ت�أثير وا�سع في
ك ّل قراءات الكوفة ،ومنها :القراءات الثالث التي دخلت �ضمن القراءات ال�سبع؛ لأنّ
قراءة عا�صم كانت عنه مبا�شرة؛ وقراءة حمزة والك�سائي كانتا عنه بالوا�سطة .وهذه
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ال�سل�سلة في �سند القراءة �سل�سلة ذهبية ال نظير لها في القراءات الأخرى.
وذكر البع�ض �إ�ضافة �إلى �أبي عبد الرحمن ،ز ّر بن حبي�ش من م�شايخ عا�صم في
القراءة �أي�ض ًا .وقال �أبو بكر بن عيا�ش؛ وهو �أحد ال�شخ�صين اللذين رويا عن عا�صم:
قال لي عا�صم :ما �أقر�أني �أحد حرف ًا �إال �أبو عبد الرحمن ال�سلمي ،وكنت �أرجع من
عنده ف�أعر�ض على زر بن حبي�ش .وتفيد هذه الرواية �أنّ عا�صم ًا كان يعتمد على �أبي
عبد الرحمن �أكثر من اعتماده على زر بن حبي�ش.
وكان لعا�صم راويان بال وا�سطة ،هما�ُ :شع َبة (�أبو بكر بن عيا�ش) ،وحف�ص بن
�سليمان .ورغم ما قيل في حف�ص بن �سليمان من �أقوال مت�ضاربة ،غير �أنّ الباحثين
يرجحون روايته على رواية �شعبة؛ وذلك لأ ّنه ربيب عا�صم ،وتر ّبى
في علوم القر�آن ّ
في حجره ،وقر�أ عليه ،وتع ّلم منه؛ كما يتع ّلم ال�صبي من مع ّلمه؛ فال جرم �أ ّنه كان � ّ
أدق
�إتقان ًا من ُ�شع َبة.

م�صادر الدر�س ومراجعه

-2

-ابن الجزري :منجد المقرئين ومر�شد الطالبين� ،ص.30

-3

ال�سيوطي ،الإتقان في عل���وم القر�آن ،ج� ،1ص،207-203 ،198-197 ،139.217-215

-4

الزرقان���ي ،مناه���ل العرفان ف���ي علوم الق���ر�آن ،ج���� ،1ص،348-338 ،330.375-368

-5
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الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،5ص.431-ابن ال�س ّكيت :الكنز اللغوي� ،ص.57

-9

الخوئي ،البيان ف���ي تف�سير القر�آن���� ،ص،142-141 ،138-136 ،132-13.152-151
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الدرس الثالث عشر

رسم المصحف
موضوعات الـدرس
تطور اللغة العرب ّية ورسمها.
ّ - -1

- -4مخالفات ومناقضات في

- -2رس���م ال��ع��رب��ي��ة ف��ي عهد

رسم ّ
خط المصحف.

رسول اهلل.P
- -3رسم المصحف العثماني.

أول َمن َّ
نقط المصحف.
َّ - -5
أول َمن ّ
شكل المصحف.
َّ - -6

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
ّ - -2
االطالع على تاريخ رسم المصحف وخصائصه.
- -3التع ّرف على نماذج من المخالفات والمناقضات في رسم خط
المصحف.

����������

 .1تط ّور اللغة العرب ّية ور�سمها:
ترتبط ن�ش�أة اللغات الإن�سان ّية بتط ّورات الحياة االجتماعية وتفاعالتها ،وتع ّد اللغة
العربية من اللغات التي خ�ضعت على طول م�سيرتها لهذه القاعدة ،حيث تع ّر�ضت
لكثير من التط ّورات؛ بفعل �سعة بقعة انت�شارها؛ فتع ّددت لهجاتها واختلفت ،وال �سيما
بعد الفتوحات الإ�سالمية .
نظام
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ اللهجة عبارة عن �سلوك ّ
لغوي له مم ّيزات لغو ّية ذاتُ ٍ
تخ�ص بيئ ًة مع ّينة ،ي�شترك فيها جميع �أفراد تلك البيئة  .ومجال
خا�ص ّ
�صوتي ّ
ّ
أهم بين اللهجات هو الأ�صوات واختالف معاني الوحدات الدالل ّية .
االختالف ال ّ
وقد ا�شتهرت لهجة قري�ش �أكثر من غيرها من اللهجات العربية الأخرى ال�سائدة قبل
والديني الذي كانت تتمتّع به م ّكة
االقت�صادي
الإ�سالم؛ كتميم وهذيل وغيرهما؛ للموقع
ّ
ّ
�آنذاك؛ ما �أ ّدى �إلى مزيد من الأثر في ته ّذب لهجة قري�ش وتط ّورها؛ نتيجة االختالط
ثم كان لنزول القر�آن الكريم بلهجة ر�سول اهللP
بلهجات ال�شعوب والقبائل الأخرىّ ،
القر�شية بالغ الأثر في �سيادة هذه اللهجة القر�شية و�صيرورتها اللغة الف�صحى.
(((

(((

(((

((( انظر :وافي ،علي عبد الواحد :علم اللغة ،ط ،9القاهرة ،دار نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر ومطبعتها ،الت� ،ص.96
((( انظر :ال�سامرائي� ،إبراهيم :التطوّر اللغويّ التاريخي ،ط ،3بيروت ،دار الأندل�س1983 ،م� ،ص.34
((( انظر :وافي ،علم اللغة ،م�.س� ،ص177-176؛ ال�سامرائي ،التطوّر اللغوي التاريخي ،م�.س� ،ص.34
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والم�شهور �أنّ العرب �أخذوا لغتهم من الحيرة ،التي �أخذت من الأنبار ،و�أخذت
الأنبار من الأنباط ،و�أخذ الأنباط لغتهم من الكتابة ال�سام ّية ال�شمال ّية الم�أخوذة من
الكتابة الفينيق ّية ،التي بدورها �أخذت كتابتها من الكتابة ال�سينائ ّية الأ ّم في �سيناء.
وا ّدعي �أنّ ر�سم العرب ّية ال�شمالي �أ�شتُقّ من الكتابة ال�سريان ّية .والواقع �أ ّنه ال دليل
على ذلك ،وغاية ما يمكن ا�ستفادته ت�أثير ال�سريانية في الكتابة النبطية التي ت�أثر بها
ر�سم العرب ّية ال�شمالي.
خط ي�شبه ّ
الخط النبطي �إلى نوعين من الخطوطّ :
وقد تف ّرع ّ
الخط الكوفي في
خطوطه الم�ستقيمة وزواياهّ ،
وخط ن�سخي حرفه �أكثر ا�ستدارة و�أ�سهل كتابة.
وبقي ّ
الخطان  -الن�سخي والكوفي  -متداوالن بين الم�سلمين ،يعملون على
تح�سينهما وتطويرهما ،حتى جاء ابن مقلة في بداية القرن الرابع للهجرة ،و�أدخل
تح�سينات ها ّمة ج ّد ًا على ّ
الخط الن�سخي؛ لي�صبح على ما عليه اليوم من جمال فائق،
بخالف ّ
الخط الكوفي الذي لم يلقَ � ّأي تط ّور �أو ازدهار حتى هُ ِج َر تمام ًا .
(((

 .2ر�سم العربية في عهد ر�سول اهلل:P
يتم العثور على كتابات قر�آنية تعود �إلى الفترة النبوية ،ولكنّ م ّكة والمدينة كتبتا
لم ّ
ال�شمالي المعروف المتط ّور عن الر�سم النبطيّ ،
وبخط
في تلك الفترة بر�سم العرب ّية
ّ
الخطين الم�أثو َرين عن الأنباط .ومن خ�صائ�ص ّ
مطاوع م�ستدير يم ّثل �أحد ّ
المكي
الخط ّ
والمدني �أنّ في �ألفاته تعويج �إلى يمنة اليد و�أعلى الأ�صابع ،وفي �شكله ان�ضجاع ي�سير .
ّ
ُ
خرابي�ش منقو�شة على ال�صخر في جبل �سلع قرب المدينة
وما ي�ؤ ّيد هذه الآثار
المن ّورة ،يرجع تاريخها �إلى غزوة الخندق(الأحزاب) في ال�سنة الخام�سة للهجرة،
وقد انتظمت هذه الخرابي�ش في كتابة كبيرة ،في ق�سمها اليميني ذكر �أبي بكر وعمر،
وفي ق�سمها الي�ساري ذكر لأ�سماء منها�« :أنا محمد بن عبد اهلل» ،ومنها ّ
بخط كبير:
(((
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المغربي ،عبد الرحمن(ابن خلدون) :المقدّمة ،الط ،بيروت ،دار �إحياء التراث العربي ،الت� ،ص.421-417
((( انظر:
ّ
((( انظر :ابن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص.9

«�أنا علي بن �أبي طالب»� .أ ّما ما ُكتب على ّ
الرق ،وهو محتمل الن�سبة ،فهو ر�سائل
الر�سول Pالتي �أر�سلها �إلى الملوك بعد عودته من الحديبية؛ ومنها ر�سائله �إلى
النجا�شي ،وهرقل ،وك�سرى ،وغيرهم .و ُتبرز هذه الخرابي�ش الحجرية والرقوق
ر�سم ًا فيه مالمح الكتابة النبطية في ثوبها المت� ّأخر ،فتغيب فيها الألفات الداخلية،
وال�شكل ،والإعجام ،وال�ش ّدات ،والهمزات ،والم ّدات ،وقد كتبت ّ
بخط م�ستدير فيه
ت�شبه مالمحه مالمح ّ
الخط الن�سخي الذي تطو ّر في ما بعد .
(((

 .3ر�سم الم�صحف العثماني:
ُيراد بـ«ر�سم الم�صحف»� :صورة ما ُك ِت َب في الم�صاحف العثمانية  .و ُيراد بـ «فنّ
ر�سم الم�صحف»�« :أو�ضا ُع حروف القر�آن في الم�صحف ور�سومه الخط ّية» .
والر�سم الذي د ّونت به الم�صاحف العثمانية هو ر�سم العربية الذي كان �سائد ًا في
النبي الكريم. P
المدينة المن ّورة زمن الجمع العثماني �سنة خم�س وع�شرين من هجرة ّ
وقد قال كثيرون بتوقيف ّية الر�سم العثماني؛ و�أ ّنه من عند اهلل تعالى ،في حين
ذهب �آخرون �إلى �أ ّنه اجتها ٌد من ال�صحابة .
وقد ب ّين البحث المعا�صر �أنّ هذا الر�سم  -على المظنون -امتداد للر�سم النبطي
في ثوبه المت� ّأخر ،حيث ورث كثير ًا من �سمات ذلك الر�سم ,فجاء غير معجم وال
م�شكول ,تغيب عنه الألفات الداخلية �إجما ًال ,ويعوزه كثي ٌر من المحدِّ دات والرموز؛
كال�ش ّدة ،والهمزة ،والم ّدة� ,إلى غير ذلك من نواحي النق�ص والإبهام .
(((

(((

����������

(((

(((

(((

((( انظ���ر :حمي���د اهلل ،محم���د :مجموع���ة الوثائ���ق ال�سيا�سية للعهد النب���وي والخالفة الرا�ش���دة ،ط ،5بي���روت ،دار النفائ�س،
1405هـ.ق1985 /م� ،ص.142-99 ،32
((( انظ���ر :اب���ن الجزري ،محمد :الن�ش���ر في القراءات ،ت�صحيح ومراجعة محمد علي ال�ضب���اع ،الط ،م�صر ،المكتبة التجارية
الكبرى؛ مطبعة م�صطفى محمد ،الت ،ج� ،1ص446؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.300
((( انظر :ابن خلدون ،المقدّمة ،م�.س� ،ص.438
((( انظر :ال�سج�ستاني� ،سليمان بن الأ�شعث :كتاب الم�صاحف ،ت�صحيح �آرثر جفري ،ط ،1بغداد ،مكتبة المثنى؛ م�صر ،مكتبة
الخانجي؛ المطبعة الرحمانية1355 ،هـ.ق1936 /م� ،ص.24-22
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.316-310
((( انظر :ال�سج�ستاني ،كتاب الم�صاحف ،م�.س� ،ص.24-22
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 .4مخالفات ومناق�ضات في ر�سم الم�صحف:
وردت في الم�صحف مخالفات ومناق�ضات في الر�سم ال ي�ستهان بها؛ وهي ترجع
�إلى ق ّلة خبرة �أع�ضاء لجنة توحيد الم�صاحف �أ ّيام عثمان في هذا المجال ،حيث
�إ َّنهم عندما فرغوا من َن ْ�سخ الم�صاحف �أتَوا بم�صحف �إلى عثمان ،فنظر فيه فقال:
قد �أح�سنتم و�أجملتم� ،أرى فيه �شيئ ًا من َل ْحن! لكن �ستُقيمه العرب ب�أل�سنتهاَّ ،ثم قال:
لو كان ال ُمملي من هُ َذيل ،والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا! .
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ القر�آن و�صل �إلينا متواتر ًا في نقل كلماته وترتيبها؛ بالحفظ
والنقل ال�شفوي عن النبي ،Pجي ًال بعد جيل ،حيث توافرت الدواعي لنقله ،و�إن لم
يكن متواتر ًا في كيفية �أداء هذه الكلمات.
وعليه ،ف�إنّ هذه المخالفات والمناق�ضات في الر�سم ال ت�ض ّر بالمعنى وال بثبت
الن�ص القر�آني المتواتر عن النبي.P
ّ
وقد كان الإمام علي Qحري�ص ًا على االلتزام بما نتج عن لجنة توحيد
الم�صاحف ،على الرغم من وجود مخالفات في الر�سم والإمالء؛ ِحفاظ ًا على كتاب
تم�سه يد التحريف في ما بعد تحت ذريعة الإ�صالح ،حيث �س�أله بع�ض
اهلل من �أن َّ
النا�س عن �إمكانية تغيير كلمة فيه ،ف�أجابهم Qبحزم�« :إ َّن القر�آن ال يهاج اليوم
وال يح َّول» .
(((

(((

�أ .نماذج من مخالفات الر�سم :
(((

 }-ﭖﭗﭘ{  ،وال�صَ حيح :واختالف ال َّليل... }-ﭡﭢ{  ،وال�صحيح :علاّ م.(((
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(((

((( انظر :الم ّتقي الهندي ،كنز العمّال في �سنن الأقوال والأفعال ،م�.س ،ج ،2ح� ،4784ص586؛ ح� ،4787ص.587
((( انظر :ال�شيخ الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،9ص.495
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.371-369
((( �سورة البقرة ،الآية.164 :
((( �سورة المائدة ،الآية.109 :

 }-ﯷ{  ،وال�صحيح :بالغداة. }-ﭝﭞﭟ{  ،وال�صحيح :ال يي�أ�س. }-ﮈﮉﮊ{  ،وال�صحيح :نب�أ.(((

(((

(((

ب .نماذج من مناق�ضات الر�سم :
(((

 }-ﯙﯚﯛﯜ{ }،ﮥﮦﮧﮨ{ . }-ﮀﮁﮂ{ }،ﯕﯖﯗﯘ{ . }-ﮕﮖ{ }،ﭪﭫﭬ{ . }-ﭗﭘﭙﭚ{ }،ﭬﭭﭮﭯ{ .(((

(((

(((

(((

(((1

(((

(((1

(((1

(((1

}

(((1

� .5أ َّول َمن ن َّقط الم�صحف:
ُّ
الخط عندما اقتب�سه العرب من ال�سريان والأنباط خالي ًا من الإعجام،
كان
وال تزال الخطوط ال�سريانية بال �إعجام �إلى اليوم ،وهكذا كان عليه ّ
الخط العربي
حتّى منت�صف القرن الأ َّولّ ،ثم دخل عليه الإعجام في �أواخر القرن الأ ّول الهجري،
((( �سورة الأنعام ،الآية.52 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.87 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.9 :
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :م .ن� ،ص.372
((( �سورة يون�س ،الآية.49 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.34 :
((( �سورة ال�شورى ،الآية.24 :
((( �سورة الرعد ،الآية.39 :
((( �سورة طه ،الآية.94 :
(� ((1سورة الأعراف ،الآية.150 :
(� ((1سورة �إبراهيم ،الآية.34 :
(� ((1سورة النحل ،الآية.18 :
(� ((1سورة فاطر ،الآية.40 :
(� ((1سورة محمد ،الآية.14 :

����������

}- -ﮃﮄﮅﮆ{ }،ﭺﭻ ﭼ ﭽ { .
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حيث تع َّرف النا�س على ُن َقط الحروف المعجمة وامتيازها عن الحروف المهملة؛
وذلك على يد يحيى بن يعمر ون�صر بن عا�صمَ ،
تلميذي �أبي الأ�سود الد�ؤلي ،بعد �أن
اتّ�سعت الدولة الإ�سالمية ،واختلط العرب بالعجم ،فبد�أ اللب�س والإ�شكال في قراءة
الم�صاحف بين النا�س ،حتى لي�شقّ على كثير منهم �أن يهتدي لقراءة القر�آن قراءة
�صحيحة من دون وجود �إعجام .
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

� .6أ َّول َمن �ش ّكل الم�صحف:
الخط العربي في �أ ّول عهده مج َّرد ًا عن الت�شكيل وعن ِّ
كان ّ
كل عالمة ت�شير �إلى
تو�سع الفتوحات الإ�سالمية� ،شعر الم�سلمون بوجود
حركة الكلمة �أو �إعرابها .وبعد ّ
ما�سة �إلى و�ضع عالمات ت�شكيلية للم�صحف ُت�ؤمنهم من الوقوع في الخط�أ
حاجة ّ
واللحن عند قراءة القر�آن ،وال �سيما بعد دخول �أل�سنة عجموية على الل�سان العربي .
و ُن ِق َل �أنَّ �أبا الأ�سود الد�ؤلي �سمع قارئ ًا يقر�أ}:ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ{ ـ
بك�سر الالم [في ر�سوله] ـ فقال :ما ظننت �أنَّ �أمر النا�س � َآل �إلى هذا ،فرجع �إلى زياد
بن �أبيه ـ وكان والي ًا على الكوفة (53 - 50هـ) ،وكان قد طلب �إليه �أن ي�صنع �شيئ ًا يكون
للنا�س �إمام ًا ،و ُيع َرف به كتاب اهلل ،فا�ستعفاه �أبو الأ�سود ،حتّى �سمع بنف�سه هذا اللحن
في كالم اهلل ،فعند ذلك عزم على �إنجاز ما طلبه زيادـ وكان �أبو الأ�سود يقول للكاتب:
�إذا ر�أيتني قد فتحت فمي بالحرف؛ ف�أنقط نقطة فوقه من �أعاله ،و�إن �ضممت فمي؛
ف�أنقط نقطة بين يدي الحرف ،و�إن ك�سرت؛ فاجعل النقطة من تحت الحرف .
(((

(((

(((
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((( انظ���ر :ال�سيوط���ي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م����.س ،ج� ،1ص454؛ الزرقاني ،مناهل العرفان ف���ي علوم القر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص.332
((( م .ن..
((( �سورة التوبة ،الآية.3 :
((( انظر :ابن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص.46-45

الأفكار الرئي�سة

--1الم�شه���ور � ّأن الع���رب �أخذوا لغتهم من الحي���رة ،التي �أخذت م���ن الأنبار ،و�أخذت
الأنب���ار من الأنباط ،و�أخذ الأنباط لغتهم من الكتابة ال�سام ّية ال�شمال ّية الم�أخوذة
م���ن الكتابة الفينيق ّية ،التي بدورها �أخذت كتابتها م���ن الكتابة ال�سينائ ّية الأ ّم في
�سيناء.

����������

ال�شمالي المعروف المتطوّر
--2كتب���ت م ّكة والمدينة في �صدر الإ�سالم بر�سم العرب ّية
ّ
عن الر�سم النبطي.
--3ر�س���م الم�صحف� :صورة ما ُك ِتبَ ف���ي الم�صاحف العثمانية .وفنّ ر�سم الم�صحف:
�أو�ضا ُع حروف القر�آن في الم�صحف ور�سومه الخط ّية .وم�صطلح «الر�سم» ف�أقرب
ما يكون �إلى م�صطلح «الكتابة».
--4وردت ف���ي الم�صحف مخالفات ومناق�ض���ات في الر�سم ال ي�ستهان بها؛ وهي ترجع
�إلى ق ّلة خبرة �أع�ضاء لجنة توحيد الم�صاحف �أيّام عثمان في هذا المجال .ولك ّنها
الن�ص القر�آني المتواتر عن النبي.P
ال ت�ض ّر بالمعنى وال بثبت ّ
�--5أوَّل مَ ن ن َّقط الم�صحف هما :يحيى بن يعمر ون�صر بن عا�صم؛ َ
تلميذا �أبي الأ�سود
الد�ؤلي.
�--6أوَّل مَ ن �ش ّكل الم�صحف هو� :أبو الأ�سود الد�ؤلي؛ �صاحب الإمام علي.Q
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ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أجب بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
ّ -فن ر�سم الم�صحف هو� :أو�ضا ُع حروف القر�آن في الم�صحف ور�سومه الخط ّية.
 �-أوّل من �ش ّكل الم�صحف هو :يحيى بن يعمر العدواني.درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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 �-أوّل من ن ّقط الم�صحف هو� :أبو الأ�سود الد�ؤلي.� .2أجب باخت�صار:
 -تك ّلم عن ر�سم الم�صحف العثماني؟ -بيّن �أ�صل ر�سم العربية في عهد ر�سول اهللP؟ -اذك ��ر بع�ض المخالفات والمناق�ضات في ر�سم الم�صحف؛ مبيّناً �سببها ،ومع ّل ًال
عدم ت�أثيرها على القر�آن؟

مطالعة

�أوّ ل من �ضبط الم�صحف بالحركات الم�أخوذة من الحروف

(((

كان َ
ال�شكل في ال�صدر الأ َّول ُن َقط ًا ،فالفتحة نقطة على �أ َّول الحرف ،وال�ض َّمة
على �آخره ،والك�سر ُة تحت �أ َّوله .والذي ا�شتهر الآن :ال�ضبط بالحركات الم�أخوذة من
الحروف ،وهو الذي �أخرجه الخليل بن �أحمد الفراهيدي(ت175 :هـ) ،فالفتح �شكلة
وال�ضم واو �صغيرة فوقه ،والتنوين زيادة
م�ستطيلة فوق الحرف ،والك�سر كذلك تحته،
ّ
مثلها .و�أ َّول َمن و�ضع الهمز والت�شديد وال َروم والإ�شمام الخليل �-أي�ض ًا.-
�إنّ �أ َّول َمن كتب الم�صاحف في القرن الأ ّول ويو�صف بح�سن ّ
الخط هو :خالد بن
�أبي الهياج(ت100 :هـ)؛ �صاحب �أمير الم�ؤمنين علي ،Qوكان م�شهور ًا بجمال
ِّ
خطه و�أناقة ذوقه ،ويقال� :إنَّ �سعد ًا ـ مولى الوليد وحاجبه ـ اختاره لكتابة الم�صاحف
وال�شعر والأخبار للوليد بن عبد الملك(ت96 :هـ) ،فكان هو الذي َّ
خط ِقبلة الم�سجد
ِ
النبوي بالمدينة بالذهب من �سورة ال�شم�س �إلى �آخر القر�آن .وطلب �إليه ع َمر بن عبد
العزيز �أن يكتب له م�صحف ًا على هذا المثال ،فكتب له م�صحف ًا تن َّوق فيه.

����������

�أوّ ل من كتب الم�صحف ّ
بخط مجوّ د

(((
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((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.456
((( انظر :ابن النديم ،الفهر�ست ،م�.س� ،ص.9

م�صادر الدر�س ومراجعه
-1

-القر�آن الكريم.

-2

وافي ،علم اللغة� ،ص.177-176 ،96التاريخي� ،ص3

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

-3

-ال�سامرائي ،التطوّر اللغويّ

-4

-ابن خلدون ،المقدّمة� ،ص.438 ،421-417

-5

-ابن النديم ،الفهر�ست� ،ص.46-45 ،9

-6

حمي���د اهلل ،مجموعة الوثائ���ق ال�سيا�سية للعهد النب���وي والخالفة الرا�شدة،�ص.142 - 99 ،32

-7

-ابن الجزري ،الن�شر في القراءات ،ج� ،1ص.446

-8

الزرقان���ي ،مناه���ل العرفان ف���ي علوم الق���ر�آن ،ج���� ،1ص،316-310 ،300.333-332

-9

-ال�سج�ستاني ،كتاب الم�صاحف� ،ص.24-22

- -10الم ّتق���ي الهن���دي ،كن���ز الع ّمال في �سن���ن الأق���وال والأفع���ال ،ج ،2ح،4784
�ص586؛ ح� ،4787ص.587
- -11الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،9ص.495

- -12 216معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.372-369
- -13ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،ج� ،1ص.456 ،454

الدرس الرابع عشر

إعجاز القرآن ()1

موضوعات الـدرس
- -1معنى اإلعجاز.

الخاص) :شخصية
(التحدي
ّ
ّ

تنوع المعجزات.
- -2فلسفة ّ

����ن ن����زل ع��ل��ي��ه ال���ق���رآن،
َم� ْ

التحدي في القرآن.
- -3
ّ

ح��ق��ائ��ق ال��ق��رآن وم��ع��ارف��ه،

- -4م��ن أب��ع��اد إع��ج��از ال��ق��رآن:

عدم االختالف في القرآن.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2معرفة معنى اإلعجاز القرآني ً
لغة واصطالح ًا.
تنوع المعجزات في القرآن.
- -3معرفة فلسفة ّ
- -4معرفة أبعاد إعجاز القرآن الكريم.

(((

) (1نآرقلا زاجعإإإ

 .1معنى الإعجاز:
�أ .المعنى اللغوي :العين والجيم والزاء �أ�صالن �صحيحان ّ
يدل �أحدهما على ال�ضعف،
والآخ���ر على م� ّؤخر ال�شيء ،ف���الأول :عجز عن ال�شيء يعجز عجز ًا؛ فهو عاجز؛ �أي
�ضعي���ف ...ويقال� :أعجزني فالن� :إذا عجزت عن طلبه و�إدراكه  .والع َْج ُز� :أ�ص ُله
أمر؛ �أي :م� ّؤخره ...و�صار في ال ّتعارف
���ز ال ِ
ال َّت�أَ ُّخ��� ُر عن ال�شيء ،وح�صوله عند عَ جُ ِ
ا�سما للق�صور عن فعل ال�شيء؛ وهو �ض ّد القدرة .
ب .المعن ��ى اال�صطالح ��ي :ال ُم ْع ِج���ز هو :الأم���ر الخارق للع���ادة ،المطابق للدعوى،
المق���رون بالتح���دّي  .والإعجاز ه���و� :أن ي�أتي المدّعي لمن�ص���ب من المنا�صب
الإلهي���ة بما يخ���رق نوامي�س الطبيعة ويعجز عنه غيره �شاه���د ًا على �صدق دعواه،
م���ع �إمكان �صدق ه���ذه الدعوى بحك���م العقل� ،أو النق���ل الثابت عن نب���ي �أو �إمام
مع�صوم .
(((

(((

(((

((( انظر :ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،م�.س ،ج ،4مادّة«عجز»� ،ص.232
((( انظر :الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«عجز»� ،ص.547
((( انظر :الطريحي ،فخر الدين :مجمع البحرين ،ط ،2طهران ،ن�شر مرت�ضوي؛ مطبعة چاپخانهء طراوت1362 ،هـ�.ش ،مادّة
«عجز» ،ج� ،4ص.25
((( انظر :ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.34-33
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 .2فل�سفة تن ّوع المعجزات:
روي �أ ّن���ه �س�أل ابن ال�س ّكيت الإمام علي ب���ن مو�سى الر�ضا ،Qفقال :لماذا
بع���ث اهلل مو�سى بن عمران Qبالع�صا ويده البي�ضاء و�آلة ال�سحر؟ وبعث عي�سى
ب�آل���ة الط���ب؟ وبعث محمد ًا Pبال���كالم والخطب؟ فق���ال�« :Qإنّ اهلل ل ّما بعث
مو�س���ى Qكان الغال���ب على �أهل ع�ص���ره ال�سحر ،ف�أتاهم من عن���د اهلل بما لم
الحجة عليه���م .و�إنّ اهلل
يك���ن ف���ي و�سعهم مثله ،وم���ا �أبطل به �سحره���م ،و�أثبت به ّ
بع���ث عي�سى Qفي وقت قد ظهرت فيه الزمان���ات  ،واحتاج النا�س �إلى الطب،
ف�أتاهم من عند اهلل بما لم يكن عندهم مثله ،وبما �أحيى لهم الموتى ،و�أبرء الأكمه
الحجة عليهم .و�إنّ اهلل بعث محمد ًا Pفي وقت كان
والأبر�ص ب�إذن اهلل ،و�أثبت به ّ
الغال���ب على �أهل ع�صره الخطب والكالم ،ف�أتاهم من عند اهلل من واعظه وحكمه؛
الحجة عليهم» .
ما �أبطل به قولهم ،و�أثبت به ّ
الخا�ص ّية الغالبة على
و ُيف َهم من هذه الرواية �أنّ فل�سفة تن ّوع المعجزات تدور مدار
ّ
�أهل ع�صر َمن ُيجري اهلل تعالى على يديه المعجزة؛ لتكون �أبلغ في الت�أثير ،و�أظهر في
التح ّدي ،و�آكد في ت�صديق الدعوة.
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

(((

(((

 .3التحدّ ي في القر�آن:
�أ .معن���ى التحدّي في القر�آن :التحدّي هو :المنع  .وقد جاء التحدّي في القر�آن على
نحوين:
(((
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خا�ص من
 -التح� �دّي الخا� � ّ�ص :وه���و التح���دّي بالإتيان بمث���ل القر�آن بلحاظ وج���ه ّ((( هو �أبو يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق الدورقي الأهوازي ال�شيعي؛ �أحد �أئمّة اللغة والأدب ،ذكره كثير من الم�ؤرّخين و�أثنوا عليه،
ً
خوا����ص الإمامين التق ّيي���ن ،Lوكان حامل لواء عل���م العربية والأدب
جلي�ل�ا من عظم���اء ال�شيعة ،ويُع ّد من
وكان ثق��� ًة
ّ
وال�شعر واللغة والنحو ،له ت�صانيف كثيرة مفيدة ،منها :كتاب تهذيب الألفاظ ،وكتاب �إ�صالح المنطق.
((( الآفات الواردة على بع�ض الأع�ضاء ،فيمنعها عن الحركة؛ كالفالج ،واللقوة .ويطلق المزمن على مر�ض طال زمانه.
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،1كتاب العقل والجهل ،ح� ،20ص.24
((( انظر :ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،م�.س ،ج ،2مادّة«حد»� ،ص.3

وجوه���ه الإعجازية  ،من قبي���ل� :شخ�صية مَ نْ نزل عليه الق���ر�آن ،حقائق القر�آن
ومعارفه ،عدم االختالف في القر�آن...
(((

 -التحدّي العام :وهو التحدّي بالإتيان بمثل القر�آن ك ّله �أو جزء منه على وجه عا ّم.وقد ورد هذا التحدّي في القر�آن �ضمن خم�س �آيات هي ح�سب ترتيب نزولها:
(((

•} ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮ{ .
(((

•}ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ{ .
(((

ﭣ{ .
(((

•}ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ{ .
(((

) (1نآرقلا زاجعإإإ

•}ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

•} ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ

ﰄ{ .
(((

ب .خ�صائ�ص �آيات التحدّي:
 -الآيات الأربعة الأولى �آيات مك ّية ،والآية الأخيرة �آية مدنية .(((

الخا�ص)».
مف�ص ًال في عنوان «�أبعاد �إعجاز القر�آن(التحدّي
ّ
((( �سي�أتي الحديث عنها ّ
الخا�ص �-أي�ض ًا-؛ كالتحدي ببالغتها.
((( تجدر الإ�شارة �إلى �أنّ هذه الآيات تدخل تحت عنوان التحدّي
ّ
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.88 :
((( �سورة يون�س ،الآية.38 :
((( �سورة هود ،الآية.13 :
((( �سورة الطور ،الآيتان.34-33 :
((( �سورة البقرة ،الآيتان.24-23 :
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.68 ،59
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ّ -تدل �آيات التحدّي جميعها على � ّأن القر�آن �آية معجزة خارقة من عند اهلل تعالى .
 -التحدي في الآيات عا ّم لك ّل ما يت�ض ّمنه القر�آن الكريم من معارف حقيقية ،وحججوبراهي���ن �ساطعة ،ومواع���ظ ح�سنة ،و�أخالق كريم���ة ،و�شرائع �إلهي���ة ،و�إخبارات
غيبية ،وف�صاحة وبالغة...
 �-آيات التحدّي مختلفة في العموم والخ�صو�ص ،ومن �أع ّمها تحدّي ًا الآية الأولى .خا�ص ًا من التحدّي يرجع �إلى معانيه ال�سامية
 ّ �-إن ك ّل واح���دة من الآيات ت�ؤ ّم غر�ض ًا ّومقا�ص���ده العالية ،حي���ث � ّإن الآية الأولى واردة مورد التح���دّي بجميع القر�آن؛ لما
ويخت�ص ب�أ ّنه جامع لعامّ���ة ما يحتاج �إليه النا�س
جم���ع فيه م���ن الأغرا�ض الإلهية،
ّ
�إل���ى يوم القيام���ة .والآية الثانية واردة مورد التحدّي ب�س���ورة من القر�آن؛ لما فيها
م���ن بيان غر�ض تا ّم جام���ع من �أغرا�ض الهدى الإلهي؛ بيان ًا ف�ص ًال من غير هزل.
والآية الثالثة هي تحدٍّ بع�شر من ال�سور القر�آنية؛ لما في ذلك من التف ّنن في البيان
والتن���وّع ف���ي الأغرا�ض من جهة الكثرة ،ليظهر به � ّأن تن���وّع الأغرا�ض القر�آنية في
بيان���ه المعجز لي����س �إال من قبل اهلل .والآي���ة الرابعة هي تحدٍّ بما يع���مّ التحدّيات
الثالث���ة ال�سابق���ة؛ ف� ّإن الحديث يعمّ ال�س���ورة والع�شر �سور والق���ر�آن ك ّله؛ فهو تحدٍّ
الخا�صة القر�آنية .والآي���ة الخام�سة وردت مورد ت�أبي���د التحدّي والت�سليم
بمطل���ق
ّ
لحقيقة � ّأن القر�آن كتاب منزل من عند اهلل ال ريب فيه� ،إعجاز ًا باقي ًا بم ّر الدهور
وتوالي القرون .
 ّ �-إن ن���وع العناي���ة بالتحدّي في الآي���ة الثالثة غير ن���وع العناية بالتح���دّي في الآياتالأخ���رى؛ ففي هذه الآيات تتع ّل���ق العناية بالتحدّي بعدم قدرتهم على الإتيان بمثل
الق���ر�آن �أو بمث���ل �سورة من���ه؛ لما �أ ّنه ق���ر�آن م�شتمل على جه���ات ال تتع ّلق بها قدرة
(((

(((

(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

(((
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((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.59
((( انظر :م .ن ،ج� ،1ص59؛ ج� ،10ص.162
((( انظر :م .ن ،ج� ،1ص.59
((( انظر :م .ن ،ج� ،1ص59؛ ج� ،10ص.169-167

الإن�س���ان وال يظهر عليها غيره تعالى وقد �أطلق القول فيها �إطالق ًا .بينما في الآية
الثالث���ة وبمالحظ���ة تعقيبها بقول���ه تعال���ى}:ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
يخت�ص
ﭬ {...؛ ف���� ّإن ن���وع العناية بالتح���دّي� ،إ ّنما هو بكون الق���ر�آن مت�ض ّمن ًا لما
ّ
علمه باهلل تعالى وال �سبيل لغيره �إليه .وهذا �أمر ال يقبل االفتراء بذاته؛ فك�أ ّنه قيل:
� ّإن ه���ذا القر�آن ال يقبل بذاته افتراء؛ ف�إ ّنه مت�ض ّمن لأمور من العلم الإلهي الذي ال
�سبيل لغيره تعالى �إليه ،و�إن ارتبتم في ذلك ف�أتوا بع�شر �سور مثله مفتريات تدعون
�أ ّنه���ا افتراء ،وا�ستعينوا بمن ا�ستطعتم من دون اهلل ،ف�إن لم تقدروا عليه؛ فاعلموا
�أ ّنه من العلم المخ�صو�ص به تعالى .
 -ج���اء التح���دّي في هذه الآيات بالإتيان بمثل القر�آن �أو بمث���ل �سورة �أو ع�شر �سور �أوحدي���ث منه ،ومعنى التحدّي بالمثل � ّأن الكالم ل ّما كان �آية معجزة ،فلو �أتى �إن�سان
يترجح
بم���ا يماثله؛ لكفى في �إبط���ال كونه �آية معجزة ،ولم يحتج �إل���ى الإتيان بما ّ
عليه في �صفاتهّ ،
خوا�صه .
ويف�ضل عليه في ّ
(((

) (1نآرقلا زاجعإإإ

(((

الخا�ص):
 .4من �أبعاد �إعجاز القر�آن(التحدّ ي
ّ
�إنّ القر�آن الكريم معجز ك ّله باختالف اللحاظات والجهات ،و�أبعاد �إعجازه �أعلى
من �أن تح�صيها العقول� ،أو �أن تدرك كنهها الأفهام .ومن الأبعاد الإعجازية التي
والمف�سرين ،ما يلي:
ا�شتهر بحثها من ِق َبل علماء القر�آن
ّ
�أ� .شخ�ص ّي ��ة َم � ْ�ن ن ��زل علي ��ه الق ��ر�آن (�شخ�ص ّي ��ة الر�س ��ول :)Pيُع ّد �إيت���اء الر�سول
الأكرم Pالقر�آن وجه ًا من وجوه الإعجاز ،حيث ي�شهد التاريخ �أ ّنه لم يتع ّلم عند
�أيّ مع ّل���م ،ولم يت���ربّ عند �أي مربّ  ،وطيل���ة مكوثه بين النا�س �إل���ى الأربعين من
عم���ره ل���م يكن ينطق بعلم �أو �شع���ر �أو نثر ،ثمّ �أتى بما �أتى ب���ه دفعة واحدة؛ ف�أتى
بم���ا عج���زت عنه فحولهم ،وك ّلت دون���ه �أل�سنة بلغائهم؛ فلم يق���در على معار�ضته
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،10ص.169
((( انظر :م .ن� ،ص.170-169
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�أن����س وال ج ّ
���ان على طول التاريخ .وقد �أ�شار الق���ر�آن الكريم نف�سه �إلى هذا الوجه
الإعج���ازي  ،مف ّن���د ًا افتراءات ن�سبة القر�آن �إلى النب���ي Pتارة ،وتلقيه �إياه من
ب�شر غيره تارة �أخرى:
 -قال تعال���ى }:ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ{ .
 -ق���ال تعال���ى}:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ { .
(((

}

(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

(((

ب .حقائق القر�آن ومعارفه :ي�شتمل القر�آن الكريم على حقائق ومعارف عالية و�سامية
يحتاجها النوع الإن�ساني في تحقيق تكامله في ما يتع ّلق بن�ش�أته الدنيوية والأخروية؛
م���ن �إله ّي���ات ،و�أخالق ّيات ،وعب���ادات ،ومعام�ل�ات ،و�سيا�س���ات ،واجتماع ّيات:...
}ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ { .
وقد �أتى القر�آن في جميع ذلك بالحقائق الراهنة ،التي ال يتط ّرق �إليها الف�ساد
والنقد في � ّأي جهة من جهاتها ،وال ي�أتيها الباطل من بين يديها وال من خلفها ،وال
يحكم عليها حاكم الن�سخ ،وال يق�ضي عليها قانون التح ّول والتكامل .وهذا �شيء يمتنع
وقوعه عادة من الب�شر ،وال �س ّيما م ّمن ن�ش�أ بين �أ ّمة جاهلة ال ن�صيب لها من المعارف
والعلوم .
(((

(((
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ج .ع ��دم االخت�ل�اف ف ��ي الق ��ر�آنُ :يع��� ّد عدم وجود اخت�ل�اف في الق���ر�آن �أحد الوجوه
الإعجازي���ة فيه ،ف� ّإن من طبيعة الكالم الب�شري بحكم ن�ش�أة المادّة وقانون التحوّل
((( لمزي���د م���ن التف�صيل في هذا الوجه الإعجازي ،انظر :الميزان في تف�سير الق���ر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص64-63؛ ال�سيد الخوئي،
البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.55-45
((( �سورة يون�س ،الآية.16 :
((( �سورة النحل ،الآية.103 :
((( �سورة النحل ،الآية.89 :
((( لمزيد من التف�صيل في هذا البعد الإعجازي وم�صاديقه ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص63-62؛ ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.67-58

والتكام���ل الحاك���م فيها� ،أن يتط��� ّر�أ �إليه بع����ض االختالف؛ تبع ًا لتع ّر����ض الإن�سان
لظروف مختلفة؛ من �شدّة ورخاء ،وحرب و�سلم ،و�أمن وخوف...
وواقع الحالّ � :أن القر�آن الكريم الذي نزل على النبي Pوقر�أه على النا�س قطع ًا
قطع��� ًا في مدّة ثالث وع�شرين �سن���ة ،في �أحوال مختلفة ،و�شرائ���ط متفاوتة ،في م ّكة

(((

}

(((

) (1نآرقلا زاجعإإإ

والمدين���ة ،ف���ي الليل والنه���ار ،والح�ضر وال�سف���ر ،والحرب وال�سلم ،ف���ي يوم الع�سرة
وي���وم الغلب���ة ،ويوم الأمن ويوم الخوف ،م���ع ما فيه من معارف �إلهي���ة دقيقة و�أخالق
مف�صلة ،في جميع ما يحت���اج �إليه الإن�سان في حياته الدنيوية
فا�ضل���ة و�أحكام فرع ّية ّ
والأخروية ،بحيث ال يعتريه �أدنى اختالف في النظم المت�شابه� ،أو تناق�ض في المعارف
التي يلقيها .فلو كان من عند غير اهلل الختلف النظم وتناق�ض المعنى .
وقد �أ�شار القر�آن الكريم �إلى هذا الوجه الإعجازي بقوله تعالى}:ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈ { .
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((( انظ���ر :ال�سيد الطباطبائ���ي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص67-66؛ ال�سي���د الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن،
م�.س� ،ص.58-55
((( �سورة الن�ساء ،الآية.82 :

الأفكار الرئي�سة

--1ال ُم ْع ِجز هو :الأمر الخارق للعادة ،المطابق للدعوى ،المقرون بالتحدّي.
الخا�ص ّية الغالبة في ع�صر المعجزة.
--2فل�سفة تنوّع المعجزات تدور مدار
ّ
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

خا�ص من وجوهه
--3التحدّي
الخا�ص :هو التحدّي بالإتيان بمثل القر�آن بلحاظ وجه ّ
ّ
الإعجازي���ة ،من قبيل� :شخ�صية مَ ���نْ نزل عليه القر�آن ،حقائ���ق القر�آن ومعارفه،
عدم االختالف في القر�آن...
--4التحدّي العام :هو التحدّي بالإتيان بمثل القر�آن ك ّله �أو جزء منه على وجه عا ّم.
ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -يج ��ب ت�صدي ��ق �صاحب المعجزة حتى ل ��و كانت معجزته مخالف ��ة لحكم العقلالقطعي.
الخا�صيّة الغالبة في ع�صر المعجزة.
 -فل�سفة تنوّع المعجزات تدور مدارّ
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الخا�ص هو التحدّي بخ�صو�ص الإتيان بجزء من القر�آن.
 -التحدّيّ
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -بيّن وجه الإعجاز في �شخ�صية م َْن نزل عليه القر�آن؟ -تك ّلم عن البعد الإعجازي في حقائق القر�آن ومعارفه التي طرحها للنا�س؟ّ -و�ضح وجه الإعجاز في عدم وقوع االختالف في القر�آن؟

مطالعة

محاوالت لمعار�ضة القر�آن!

�سجل التاريخ بع�ض المحاوالت لمعار�ضة القر�آن ،حيث كانت مدعاة للعبرة
ّ
والده�شة ،ولم ينتج عنها �سوى الخ�سران والخزي ،وفي ما يلي �أمثلة من تلك
المعار�ضات:
--1عار����ض م�سيلمة الك ّذاب �سورة الفيل بقوله :الفيل ،ما الفيل ،وما �أدراك ما الفيل،
له ذنب وبيل وخرطوم طويل .
--2ا ّدع���ى �أحد الك ّتاب الم�سيحيين معار�ضة الق���ر�آن محاو ًال معار�ضة �سورة الحمد
م���ن خ�ل�ال اقتبا�س جم ًال م���ن ال�س���ورة نف�سها وتحوي���ر بع�ض �ألفاظه���ا ،وجاء
رب الأك���وان ،الملك الد ّيان ،ل���ك العبادة
ب���كالم يقول في���ه :الحمد للرحم���نّ ،
وب���ك الم�ستع���ان ،اهدنا �ص���راط الإيمان  .وق���ال في معار�ضته �س���ورة الكوثر:
�إ ّن���ا �أعطيناك الجواهر ،ف�صل لربك وجاه���ر ،وال تعتمد قول �ساحر .حاول هذا
التام لنظم الآيات القر�آنية و�صياغتها وتبديل بع�ض
ال�شخ����ص من خالل تقليده ّ
كلماته���ا ،الإيح���اء للنا�س ب�أ ّنه قد عار����ض القر�آن .وقبله فع���ل م�سيلمة الكذاب
�أي�ض ًا -ف���ي معار�ضة �سورة الكوثر بقوله� :إ ّنا �أعطيناك الجماهر ،ف�ص ّل لر ّبكوهاجر ،و�إنّ مبغ�ضك رجل كافر .
(((

) (1نآرقلا زاجعإإإ

(((

(((
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((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.68
((( انظر :ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص94؛ ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج،1
�ص.68
((( انظر :ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.98-97
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-القر�آن الكريم.
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-ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،2ص3؛ ج� ،4ص.232

-3

 -الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.547

-4

-الطريحي ،مجمع البحرين ،ج� ،4ص.25

-5

-الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن� ،ص.98-97 ،94 ،67-45 ،34-33

-6

-الكليني ،الكافي ،ج ،1كتاب العقل والجهل ،ح� ،20ص.24

-7

الطباطبائ���ي ،الميزان في تف�سي���ر القر�آن ،ج���� ،1ص،67-66 ،64-62 ،5968؛ ج� ،10ص.170-167 ،162

الدرس الخامس عشر

إعجاز القرآن

()2

موضوعات الـدرس
- -1اإلخبار عن الغيب.

- -3الفصاحة والبالغة (البيان).

- -2الكشف عن حقائق علمية.

- -4التصوير الفنّي.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2معرفة أبرز أبعاد اإلعجاز القرآني.
تذوق بعد الفصاحة والبالغة في القرآن الكريم.
ّ - -3

�أ� .إخب���ار الق���ر�آن عن بع�ض الحوادث الما�ضية الخاف���ي �أمرها وحقيقتها عن النا�س،
منها:
ق�صة النبي نوح Qوقومه}:ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
 -قوله تعالى بعد �سرد ّﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ{ .
ق�صة النبي يو�س���ف Qو�أخوته}ﯷﯸﯹﯺﯻ
 -قول���ه تعالى بعد �سرد ّﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ{ .
 -قول���ه تعالى بعد �سرد ق�ص���ة مري���م}:Oﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ { .

) (2نآرقلا زاجعإإإ

 .1الإخبار عن الغيب:
تح ّدى القر�آن الكريم بالإخبار عن بع�ض الغيب ب�آيات كثيرة ،ما كان للنا�س �أن
يعلموها وال من �ش�أنهم �أن ّ
يطلعوا عليها لوال �إخبار القر�آن الكريم بها ،ومن هذه
الإخبارات الغيبية:

(((

(((

(((

((( �سورة هود ،الآية.49 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.102 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.44 :
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ب .الإخبار عن بع�ض الحوادث الم�ستقبلية الخافي �أمرها وحقيقتها عن النا�س ،منها:
 -قوله تعال���ى في انغالب الروم ث���مّ غلبته���م}:ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨ{ .
 -قوله تعالى في رجوع النبي� Pإلى مكة بعد الهجرة}:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ{  ،وقول���ه تعال���ى} :ﮰ
(((
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(((

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ{ .
�إلى غير ذلك من الآيات التي تب ّين حقائق علمية مجهولة للنا�س زمن نزول القر�آن،
ك�شف عنها العلم الحديث في ع�صرنا الحا�ضر� ،أو �أخبار تن ّبئ عن الحوادث العظيمة
التي ت�ستقبل الأ ّمة الإ�سالمية �أو الدنيا عا ّمة بعد نزول القر�آن .
(((

(((

 .2الك�شف عن حقائق علمية:
ك�شف القر�آن الكريم عن معارف وحقائق كون ّية وقوانين طبيعية ال �سبيل �إلى
معرفتها في زمن نزول القر�آن �إال عبر الوحي الإلهي ،وبع�ض هذه الحقائق لم يتّ�ضح
للنا�س �إال بعد توافر العلوم وتق ّدم الب�شرية وتط ّورها في فترة مت� ّأخرة ،وبع�ضها الآخر
ال يزال مجهو ًال بالن�سبة �إليهم حتى الآن .ومن هذه الحقائق التي ك�شف عنها الوحي
الإلهي ،وتن ّبه لها العلم الحديث ،ما يلي :
(((
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((( �سورة الروم ،الآيات.4-2 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.85 :
((( �سورة الفتح ،الآية.27 :
((( لمزي���د من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص65-64؛ ال�سيد الخوئي ،البيان
في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.70-67
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.77-70

�أ .دور الري ��اح في تلقيح النبات والأ�شجار :ق���ال تعالى}:ﮈﮉﮊ، {...
حي���ث �أثب���ت العلم الحدي���ث � ّأن النباتات والأ�شج���ار تحتاج �إلى اللق���اح لكي تثمر،
وعملية التلقيح هذه تح�صل بوا�سطة الرياح التي تحمل اللقاح من مكان �إلى �آخر.
(((

ب .ظاهرة الزوجية :قال تعال���ى}:ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ{(((}،ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖ { ...}،
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ، {...حي���ث ت�ص��� ّرح ه���ذه الآي���ات بعموم ّية ظاهرة
الزوجية التكوينية لك ّل �شيء �أوجده اهلل تعالى في هذا الكون.

ﮋ

(((

(((

ج .حرك ��ة الأر� ��ض ودورانه ��ا :ق���ال تعال���ى}:ﭞﭟﭠﭡﭢ ، { ...حي���ث
ت�ص���وّر هذه الآي���ة الأر�ض على �شكل مهد بالن�سبة لمن عليه���ا ،وهذه الحالة ناجمة
عن الحركة المو�ضعية واالنتقالية للأر�ض ،ومثلما تكون حركة المهد ً
�سببا ل�سكينة
الطفل ونموه؛ كذلك ت�ؤدّي حركة الأر�ض �إلى تكامل الإن�سان وتطوّره.
(((

) (2نآرقلا زاجعإإإ

د .كرو ّي ��ة الأر�ض :قال تعالى}:ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ }،((({ ...ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ{((( }،ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ{ .حي���ث �إ ّننا لو فر�ضنا � ّأن الأر�ض ّ
م�سطحة؛ فال يمكن �أن يكون

له���ا �أكثر من م�شرق ومغرب في وقت واح���د؛ �إال على فر�ض كرويّتها وتبدّل �أو�ضاعها
وحاالتها بالن�سبة �إلى ال�شم�س.

((( �سورة الحجر ،الآية.22 :
((( �سورة الذاريات ،الآية.49 :
((( �سورة ي�س ،الآية.36 :
((( �سورة الرعد ،الآية.3 :
((( �سورة طه ،الآية.53 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.137 :
((( �سورة المعارج ،الآية.40 :
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 .3الف�صاحة والبالغة(البيان):
من �أبعاد �إعجاز القر�آن ف�صاحته وبالغته ،حيث تح ّدى بهما العرب الذين بلغوا
مبلغ ًا لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتق ّدمة عليهم �أو المت� ّأخرة عنهم ،ووطئوا
موطئ ًا لم تط�أه �أقدام غيرهم؛ في كمال البيان ،وجزالة النظم ،ووفاء اللفظ ،ورعاية
المقام ،و�سهولة المنطق :
قال تعالى}:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
(((
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ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ{ .
وقال تعالى}:ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
(((

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷﯸ { .
وقد طالت م ّدة التح ّدي ،وتمادى زمان اال�ستنها�ض؛ فلم يجيبوه �إال بالتجافي ،ولم
يزدهم �إال العجز ،ولم يكن منهم �إال اال�ستخفاء والفرار}:ﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ{ .
ويمكن الإ�شارة �إلى بع�ض خ�صائ�ص هذا الإعجاز  ،في ما يلي:
أخ�ص،
���ظ مو�ضعه ال ّ
�أ .دقي���ق تعبير الق���ر�آن ورقيق تحبيره :حيث و�ضع القر�آن ك ّل لف ٍ
�إذا �أُب���دل بغي���ره جاء منه ف�ساد معن���ى الكالم �أو �سقوط رونق���ه ،من قبيل :تقديم
ال�سمع عل���ى الب�صر في قول���ه تعال���ى}:ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
(((

(((

(((
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((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.68
((( �سورة هود ،الآيتان.14-13 :
((( �سورة يون�س ،الآيتان.39-38 :
((( �سورة هود ،الآية.5 :
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،5ص.422-10

ﯳ{ ؛ ل ّأن ال�سمع �أرقى و�أعقد و� ّ
أدق و�أرهف من جهاز الب�صر.
ب .طراف���ة �سبك القر�آن وغراب���ة �أُ�سلوبه :ف�سبكه جديد ،و�أُ�سلوب���ه فريد ،ال هو �شعر
(((

ك�شع���ر العرب ،وال هو نثر كنثره���م ،وال فيه تك ّلف �أهل ال�سج���ع والكهانة ،على �أ ّنه
جَ َم���ع بين مزايا �أن���واع الكالم الرفيع؛ في���ه �أناقة ال�شعر ،وطالق���ة النثر ،وجزالة
ال�سجع الر�صين ،وجميع �آيات القر�آن ت�شهد بذلك.

(((

(((

) (2نآرقلا زاجعإإإ

ج .عذوبة �ألفاظ القر�آن و�سال�سة عباراته :حيث تبتهج له الأرواح وتن�شرح له ال�صدور،
ف���ي رون���ق ج ّذاب وروعة خ ّالب���ة؛ حتى � ّأن بع����ض الألفاظ الغريبة ف���ي نف�سها؛ �إذا
م���ا ا�ستعمله���ا القر�آن الكريم بدت غاي���ة في الح�سن في النظم ،م���ن قبيل :لفظة
«�ضي� � َزى» في قول���ه تعال���ى}:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{  ،حي���ث � ّإن الآية في معر�ض
ِ
الإن���كار عل���ى الع���رب بجعلهم المالئك���ة والأ�صنام بن���ات هلل-والعي���اذ باهلل -مع
و�أده���م البنات ،فقال تعالى}:ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{ ،
فكانت غرابة اللفظ �أ�ش ّد الأ�شياء مالئمة لغرابة هذه ال ِق�سمة التي �أنكرها عليهم،
وكانت الجملة ك ّلها ك�أ ّنها ت�صوّر في هيئة النطق بها ،الإنكار في الأُولى والته ّكم في
الأُخرى ،وكان هذا الت�صوير �أبلغ ما في البالغة.
د .تنا�س���ق نظم القر�آن وتنا�سب نغمه :حيث يجد ال�سامع ل��� ّذ ُة ،بل وتعتريه ن�شو ٌة؛ �إذا
ما طرق �سمعه جواهر حروف القر�آن ،من قبيل قوله تعالى }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ 235
ﭷﭸﭹﭺ ﭻ}ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇ
((( �سورة النحل ،الآية.78 :
((( �سورة النجم ،الآية .22 :وال�ضيز :الجَ ور؛ �أي فهي ِق�سمة جائرة.
((( �سورة النجم ،الآيتان.22-21 :

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ{((( .فه���ذه فوا�ص���ل مت�ساوية ف���ي الوزن تقريب ًا
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ـ عل���ى نظام غير نظام ال�شعر العربي ـ م ّتحدة في حرف التقفية تمام ًا ،ذات �إيقاع
مو�سيق���ي م ّتحد نابع من ت�آلف الحروف في الكلمات ،وتنا�سق الكلمات في الجمل،
الح�س الداخلي والإدراك المو�سيقي ،ال���ذي يَفرق بين �إيقاع مو�سيقي
ومردّه �إل���ى ّ
و�آخر.
ه���ـ .تج�سيد معاني القر�آن في �أجرا�س حروفه :حيث تتواءم �أجرا�س حروفه مع �صدى
معاني���ه ،ويت�ل�اءم لحن بيانه م���ع �صميم مراميه؛ ِم���ن وعد �أو وعي���د ،وترغيب �أو
ترهي���ب ،من قبيل قول���ه تعال���ى }:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ{  ،وك�أ ّن���ك تح� ّ���س
ب�سمع���ك �ص���وت هذه الري���ح العاتية ،ولها �صري���ر و�صراخ وقعقعة وهي���اجَ ،تن�سف
و ُتدمّر ك ّل �شيء؛ ف ُت�صوّر وقع عذاب �شديد �ألمّ بقوم ظالمين.
(((
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و .التراب���ط والتنا�سق المعنوي في القر�آن :فالقر�آن منتظم ال�سياق ،متالحم الألفاظ
والمعان���ي ،متوا�صل الأهداف والمباني؛ حيث �إ ّنك تج���د ذلك في ترابط الكلمات
داخل الآي���ة الواحدة ،وترابط الآيات داخل ال�سورة الواحدة ،وترابط ال�سور داخل
القر�آن؛ �ضمن تنا�سق معنوي معجز وباهر.
ُ
وجمال ت�صويراته :فت�شبيهاته من �أمتن الت�شبيهات الواقعة
ز .ح�سن ت�شبيهات القر�آن
في ف�صيح الكالم ،و�أجمعهنّ لمحا�سن البديع ،و�أوفاهنّ بدقائق الت�صوير ،ورقائق
((( �سورة النجم ،الآيات.22-1 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.117 :

التعبي���ر ،ورحائ���ق التحبير ،من قبي���ل قوله تعال���ى}:ﭥﭦ ﭧ{ ؛
حيث �إ ّنه �ش ّبه انت�شار ال�شيب با�شتعال النار في �سرعة التهابه ،وتع ّذر تالفيه ،وفي
عظم الألم في القلب به ،و�أ ّنه لم َ
يبق بعده �إ ّال الخمود! فهذه �أو�صاف �أربعة جامعة
بين الم�ش َّبه والم�ش َّبه به.
(((

ح .ج���ودة ا�ستع���ارات القر�آن وروع��� ُة تخييالته :حيث �أبدع القر�آن فيه���ا و�أجاد �إجاد َة
الب�صير المُبدع ،و�أفاد �إفاد َة الخبير الم�ضطلع ،في �إحاطة بالغة لم يعهد لها نظير،
ول���م يخلفه �أبد ًا بديل ،من قبيل قوله تعال���ى }:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ{ ؛ فف���ي ا�ستع���ارة النطق من الإن�سان
�إلى الأر�ض وال�سماء وهما من الجماد ،والنطق �إ ّنما هو للإن�سان ال للجماد.
(((

) (2نآرقلا زاجعإإإ

ط .لطي���ف كناي���ات الق���ر�آن وظريف تعري�ضات���ه :فكنايات���ه �أوفى الكناي���ات و�أد ّقهنّ
و�أر ّقه���نّ  ،حي���ث لم تفته لطاف ٌة ف���ي كناية ،وال ظراف ٌة في تعري����ض ،من قبيل قوله
تعال���ى }:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ{ ؛ ه���ذا
مَ ث���ل َ�ضرب���ه اهلل ّ
للحق و�أهله والباط���ل وحزبه ،فك ّنى بالماء ع���ن ال ِعلم ،وبالأدوية
عن القل���وبَ ،
وبالزبد عن ال�ضالل .وقوله تعالى }:ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ{ ؛ ف� ّإن �س�ؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه.
(((

(((
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((( �سورة مريم ،الآية.4 :
ف�صلت ،الآية.11 :
((( �سورة ّ
((( �سورة الرعد ،الآية.17 :
((( �سورة التكوير ،الآيتان.9-8 :

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

 .4الت�صوير الف ّني:
ي�ش ّكل الت�صوير الف ّني وجه ًا �إعجازي ًا من وجوه القر�آن الإعجازية؛ وذلك بفعل
خ�صائ�ص القر�آن الكريم في ت�صوير الم�شاهد والمعاني المختلفة ،وفق تخييل ف ّني
فائق الروعة ،يجذب القلوب والأب�صار وي�أ�سرها ب�سحره وجماله .وقد تج ّلى ذلك
من خالل ت�صويره لم�شاهد الطبيعة الح ّية ،و�آثار الف�ضائل والرذائل والمحا�سن
والم�ساوىء ،وق�ص�ص الما�ضين من الأنبياء Rو�أممهم ،و�ضرب الأمثال ،و�أحوال
المعاد والقيامة والح�ساب ،...حيث يجد من يعالجها قمة في الجمال وروعة في
الت�صوير الف ّني؛ حتى ك�أ ّنه ي�شاهدها حا�ضرة عنده  .ومن الم�شاهد الف ّنية التي
�ص ّورها القر�آن الكريم ،ما يلي:
(((

�أ .م�شاهدة يوم القيامة :قال تعالى }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱ{  ،حي���ث ت�ص��� ّور هات���ان الآيت���ان م�شه���د ًا مزدحم��� ًا بذل���ك الح�شد
المتماوج ،تكاد العين تب�صره بينما الخيال يتم ّاله ،والهول ال�شاخ�ص يذهله ،فال
ي���كاد يبلغ �أق�صاه ،وهو هول ال يُقا�س بالحج���م وال�ضخامة ،وال يمكن �أن يع ّبر عن
الخا�ص ...المر�ضعات الذاه�ل�ات ع ّما �أر�ضعن،
عظمت���ه بح�سر كلمات���ه و�أ�سلوبه
ّ
والحام�ل�ات الملقي���ات حمله���نّ  ،وال�سكارى وما ه���م ب�سكارى ،ولك���نّ عذاب اهلل
�شديد .
(((

(((
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((( انظ���ر :ال�شاذل���ي� ،إبراهيم(�سيد قطب) :الت�صوي���ر الف ّني في القر�آن ،ط ،16القاه���رة ،دار ال�شروق1423 ،هـ.ق2002 /م،
�ص.37-36
((( �سورة الحج ،الآيتان.2-1 :
((( انظر� :سيد قطب ،الت�صوير الف ّني في القر�آن ،م�.س� ،ص.62

ب .حبط �أعمال الكافرين :ق���ال تعالى}:ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ{ ؛ ت�صوي���ر حبط �أعمال الكافري���ن بم�شهد حركة الريح في يوم عا�صف؛
تذرو الرماد ،فتذهب به بدد ًا� ،إلى حيث ال يجتمع �أبد ًا .
(((

(((

ج .عاقب���ة ال�ش���رك ب���اهلل :قول���ه تعال���ى ...}:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ{  .هك���ذا ف���ي وم�ض���ة ،يخ ّر من
ال�سماء من حيث ال يدري احد ،فال ي�ستق ّر على الأر�ض لحظةّ � ،إن الطير لتخطفه،
�أو � ّإن الري���ح لته���وي به ...وتهوي ب���ه في مكان �سحيق! حيث ال ي���دري احد كذلك!
وذلك هو المق�صود .
(((

) (2نآرقلا زاجعإإإ

(((
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((( �سورة �إبراهيم ،الآية.18 :
((( انظر� :سيد قطب ،الت�صوير الف ّني في القر�آن ،م�.س� ،ص.39
((( �سورة الحج ،الآي ّة.31 :
((( انظر� :سيد قطب ،الت�صوير الف ّني في القر�آن ،م�.س� ،ص.43

الأفكار الرئي�سة

--1من �أبعاد �إعجاز القر�آن :الإخبار عن الغيب ،الك�شف عن حقائق علمية ،الف�صاحة
والبالغة(البيان).
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

--1وم���ن �أبعاد اعجاز الق���ر�آن؛ وجود الت�صوي���ر الفني ،كاال�ستع���ارات والكتابات ذي
ال�صور الفنية الرائعة.
ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -الإخبار عن الغيب منح�صر بالإخبار عن الحوادث الم�ستقبلية فقط. -الحقائق العلمية التي ك�شف عنها القر�آن ال يدركها العقل لوال الوحي.تخت�ص معرفته بالعرب دون غيرهم.
 -الإعجاز البيانيّ
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
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 -بيّن وجه الإعجاز في الإخبار عن الغيب ،مع ِذ ْكر �أنموذج قر�آني تو�ضيحي؟ -تك ّل ��م ع ��ن الإعج ��از البياني(الف�صاح ��ة والبالغة) ف ��ي القر�آن ،مع ِذ ْك ��ر �أنموذجقر�آني تو�ضيحي؟
 -تح� �دّث ع ��ن الت�صوير الف ّن ��ي؛ مبيّناً وجه الإعج ��از فيه ،مع ِذ ْك ��ر �أنموذج قر�آنيتو�ضيحي؟

مطالعة

دعوى الإعجاز بنحو ال�صرفة

(((

 .1واقع الدعوى:

 .2مناق�شة الدعوى:

) (2نآرقلا زاجعإإإ

�إنّ الآية والمعجزة في القر�آن �إ ّنما هي لجهة �صرف النا�س عن معار�ضته ،بحيث
�صر َفهم اهلل تعالى �أن ي�أتوا بحديث مثله ،و�أم�سك بعزيمتهم دون القيام بمقابلته،
ولوال ذلك ال�ستطاعوا الإتيان ب�سورة مثله .وهذا التثبيط في نف�سه �إعجاز خارق
للعادة ،و�آية دا ّلة على �صدق نب ّوته .Pو ُيحتَمل �أن يكون ال�صرف �سلب ًا ل ُقدرتهم
على المعار�ضة� ،أو �سلب ًا لدواعيهم عليها� ،أو �سلب ًا للعلوم التي يتم ّكنون بها من
المعار�ضة.
يمكن مناق�شة دعوى الإعجاز بنحو ال�صرفة بالتالي:

�أ .مخالفتها لآراء جمهور العلماء.
ب .هذه الدعوى خطيرة في نف�سها؛ لأ ّنها قد ُتوجب طعن ًا في الدين ،وت�شنيع ًا بمعجزة
�سي���د المر�سلي���نP؛ ب�أن ال �آية في جوهر القر�آن ،وال معج���زة في ذاته ،و�إ ّنما هو
معج���ز لأمر خارج هو الجبر و�سلب االختيار .وه���ذا ينافي االختيار الذي هو غاية
الت�شريع والتكليف.
ج .دعوى ال�صرفة خالف التحدّي الذي هو جوهر الإعجاز.
د .يل���زم من هذه الدعوى �إدراك مَ نْ كان يه���مّ بالمعار�ضة لفقدانه القدرة على ذلك
بعد �أن كان قادر ًا.
((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،4ص.191-138
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هـ .ال مباهاة مع م�سلوب القدرة حتى لو بلغ المتحدّى به مقدار ًا كثير ًا.
وّ � .إن الإعج���از القر�آن���ي لي�س منح�صر ًا بكيفي���ة تركيب الح���روف والألفاظ وجمعها
�ضمن �أ�سلوب بديع ،فالأهمّ من وراء ذلك ت�ض ّمن هذه الحروف والكلمات لأغرا�ض
وم�ضامي���ن عالية من�سجم���ة في ما بينها� ،ضم���ن منظومة معرفي���ة معنوية كاملة
وتامّة.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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م�صادر الدر�س ومراجعه
-1

-القر�آن الكريم.

-2

-الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص.68 ،65-64

-3

-الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن� ،ص.77-67

-4

معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج� ،5ص.422-10�-س ّيد قطب ،الت�صوير الف ّني في القر�آن� ،ص.62 ،43 ،39 ،37-36

-5

) (2نآرقلا زاجعإإإ
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الدرس السادس عشر

صيانة القرآن عن التحريف

()1

موضوعات الـدرس
- -1معنى التحريف.

- -3آراء علماء اإلمام ّية في المسألة.

- -2أقسام التحريف.

أهم ّية إثبات صيانة القرآن عن التحريف.
ّ - -4

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
ّ - -2
االطالع على معنى التحريف وأقسامه.
- -3معرفة آراء علماء اإلمام ّية في التحريف.
تدعي تحريف القرآن.
- -4القدرة على دحض األدلة التي ّ

�أ .المعن ��ى اللغ ��وي :الح���اء والراء والف���اء ثالثة �أ�صول :ح ّد ال�ش���يء ،والعدول ،وتقدير
ال�ش���يء ..والأ�ص���ل الثان���ي :االنح���راف ع���ن ال�شيءُ .يق���ال :انحرف عن���ه ينحرف
انحراف ً���ا .وحرفت���ه �أنا عنه؛ �أي عدل���ت به عنه؛ وذلك كتحريف ال���كالم؛ وهو عدله
ع���ن جهت���ه» « .و َتحري � ُ�ف ال�ش ��يء� :إمالت ��ه؛ كتحريف القل ��م .وتحري ��ف الكالم:
�أن تجعل ��ه عل ��ى حرف م ��ن االحتمال يمكن حمل ��ه على الوجهين ،ق ��ال ع ّز وج ّل:
}ﭟﭠﭡﭢ { ،و}ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ{  ،و}ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ{ » .
وعليه ،فالتحريف لغة هو :تغيير معنى الكلمة والعدول بها عن مق�صدها الحقيقي؛
مخت�ص بالتحريف المعنوي.
وهو
ّ

)(1فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

 .1معنى التحريف:

(((

(((

(((

((( (((

ب .المعن ��ى اال�صطالح ��ي :ه���و وقوع التغيير ف���ي �ألفاظ القر�آن وحروف���ه وحركاته؛
((( انظر :ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،م�.س ،ج ،2مادّة«حرف»� ،ص.43-42
((( �سورة الن�ساء ،الآية.46 :
((( �سورة المائدة ،الآية.41:
((( �سورة البقرة ،الآية.75 :
((( انظر :الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«حرف»� ،ص.229-228
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تبدي ًال وترتيب ًا؛ ونق�ص ًا وزياد ًة .
وتجدر الإ�شارة �إلى �إنّ القر�آن لم ي�ستخدم مفهوم التحريف �إال بمعناه اللغوي،
يخت�ص بالتحريف بمعناه
في حين �أنّ محور بحث �صيانة القر�آن عن التحريف
ّ
اال�صطالحي.
(((

� .2أق�سام التحريف:
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

�أ .التحريف المعنوي :وهو المعنى اللغوي نف�سه للتحريف ،ويُراد به :تف�سير القر�آن
بغي���ر حقيقته ،وحمله على غير معناه .وال ّ
�شك في وقوع هذا الق�سم من التحريف
ف���ي القر�آن؛ وهو ما �أ�شارت �إليه الروايات الم�أث���ورة عن �أهل البيت ،Rوالتي
ذ ّمت مَ نْ َف َع َله:
عن الإمام علي� ...« :Qإلى اهلل �أ�شكو من مع�شر يعي�شون ج ّها ًال ،ويموتون
� ً
حق تالوته ،وال �سلعة �أنفق بيعاً
ضلاّال لي�س فيهم �سلعة �أبور من الكتاب؛ �إذا تلي ّ
وال �أغلى ثمناً من الكتاب؛ �إذا ح ِّرف عن موا�ضعه. »...
وعن الإمام الباقر ...« :Qوكان من نبذهم الكتاب� :أن �أقاموا حروفه،
وح ّرفوا حدوده ،فهم يروونه وال يرعونه ،والج ّهال يعجبهم حفظهم للرواية،
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. »...
(((

(((

ب .التحريف اللفظي :وهو المعنى اال�صطالحي نف�سه ،و ُي َت�صوّر وقوعه على �أنحاء ،
هي:
(((
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((( انظ���ر :ال�سي���د الطباطبائ���ي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م����.س ،ج� ،12ص108؛ ال�سيد الخوئي ،البي���ان في تف�سير القر�آن،
م�.س� ،ص.190-198
((( ال�شريف الر�ضي ،نهج البالغة� ،شرح محمد عبده ،م�.س ،الخطبة� ،17ص.54
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،8كتاب الرو�ضة ،ح� ،16ص.53
((( انظ���ر :ال�سي���د الخوئي ،البي���ان في تف�سير القر�آن ،م�.س���� ،ص200-197؛ ال�سيد الطباطبائي ،الميزان ف���ي تف�سير القر�آن،
م�.س ،ج� ،12ص.104

 -النح ��و الأوّل :التغيي���ر ف���ي الح���ركات والحروف .وه���ذا الق�سم واقع ف���ي القر�آنحمزة(عليه ْم) :عليه ُْم .وقر�أ �أبو جعفر
حتم��� ًا ،ومثاله :تعدّد القراءات ،حي���ث قر�أ
ِ
ونافع( ُي ْغ َفر لكم) ،والباقون( َن ْغ ِفر لكم).

(((

 -النح ��و الثالث :التحريف بالزيادة والنقي�صة في الآية وال�سورة .ومثاله :الب�سملة،حي���ث ا ّتفقوا على قراءة النبي Pلها قب���ل ك ّل �سورة �إال براءة ،وا ّتفق ال�شيعة على
قر�آن ّيتها ،واختلف ال�س ّنة في قر�آن ّيتها.

)(1فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

 -النح ��و الثان ��ي :النق�ص �أو الزي���ادة بكلمة �أو كلمتين� ،أو �إب���دال كلمة بكلمة .وهذاالتحري���ف على فر����ض وقوعه؛ ف�إ ّنه قد وقع قبل الجمع ،ولك���ن بعد الجمع ال يوجد
تحري���ف كهذا؛ ف� ّإن الق���ر�آن الذي جُ ِم َع هو القر�آن ال���ذي كان على عهد النبيP
با ّتف���اق الم�سلمي���ن وت�سالمهم عليه .ومثاله :ما رواه الطب���ريّ � :أن �أبا الدرداء كان
ً
رج�ل�ا}:ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ{ ،قال :فجع���ل الرجل يقول:
ُيق���رىء
(� ّإن �شج���رة الزقوم طعام اليتيم) .قال :فل ّما �أكثر عليه �أبو الدرداء فر�آه ال يفهم،
قالّ �( :إن �شجرة الزقوم طعام الفاجر)  .والرواية في نف�سها �ضعيفة.

 -النح ��و الراب ��ع :التحريف با�شتم���ال القر�آن على الزيادة .وه���ذا مجمع على عدموقوعه بين الم�سلمين قاطبة.
 -النح ��و الخام� ��س :التحري���ف بالنقي�ص���ة؛ بمعنى �ضي���اع �شيء من الق���ر�آن وعدمو�صوله �إلينا .والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخالف؛ ف�أثبته قوم ،ونفاه
�آخرون.
� .3آراء علماء الإمام ّية في الم�س�ألة:
من المت�سالم عليه بين الم�سلمين عدم وقوع التحريف في القر�آن ال بالزيادة
((( الطبري ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ،م�.س ،ج ،25ح� ،24094ص.169
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وال بالنقي�صة ،و�أنّ الموجود ما بين �أيدينا هو جميع القر�آن المنزل على الر�سول
الأكرم ،Pوقد �ص ّرح بذلك كثير من كبار �أعالم ال�شيعة الإمام ّية ،منهم:

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

 -ال�شي ��خ محم ��د ب ��ن علي ب ��ن الح�سين بن بابوي ��ه ال�صدوق القم ��ي(ت381 :هـ):«اعتقادنا � ّأن القر�آن الذي �أنزله اهلل تعالى على نبيه محمد Pهو ما بين الدفتين،
وهو ما في �أيدي النا�س ،لي�س ب�أكثر من ذلك ...ومن ن�سب �إلينا �أ ّنا نقول� :إ ّنه �أكثر
من ذلك؛ فهو كاذب» .
(((

 -ال�سيد المرت�ضى علم الهدى(ت436 :هـ)ّ �« :إن العلم ب�صحّ ة نقل القر�آن؛ كالعلمبالبل���دان ،والحوادث الكبار ،والوقائع العظ���ام ،والكتب الم�شهورة ،و�أ�شعار العرب
الم�سطورة؛ ف� ّإن العناية ا�شتدّت ،والدواعي توافرت على نقله وحرا�سته ،وبلغت �إلى
ح���دٍّ لم يبلغ���ه في ما ذكرناه؛ ل ّأن القر�آن معجزة النب���وة ،وم�أخذ العلوم ال�شرعية،
والأح���كام الديني���ة .وعلماء الم�سلمين ق���د بلغوا في حفظه وحمايت���ه الغاية ،حتى
عرفوا ك ّل �شيء اخ ُت ِل َف فيه؛ من �إعرابه ،وقراءته ،وحروفه ،و�آياته ،فكيف يجوز �أن
يكون مغ ّير ًا �أو منقو�ص ًا ،مع العناية ال�صادقة ،وال�ضبط ال�شديد» .
(((

 -ال�شي ��خ �أب ��و جعفر محم ��د بن الح�س ��ن الطو�سي(ت460 :ه���ـ)« :و�أمّا الكالم فيزيادت���ه ونق�صانه(�أي القر�آن) ف ّمما ال يليق ب���ه �أي�ض ًا؛ ل ّأن الزيادة فيه مُج َمع على
بطالنها ،والنق�صان منه ،فالظاهر �أي�ض ًا من مذهب الم�سلمين خالفه ،وهو الأليق
بال�صحيح من مذهبنا» .
(((
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 -ال�شي ��خ �أب ��و علي الف�ضل ب ��ن الح�سن الطبر�س ��ي(ت548 :هـ)« :الكالم في زيادةالقر�آن ونق�صان���ه؛ ف�إ ّنه ال يليق بالتف�سير .ف�أمّا الزيادة فيه :فمجمع على بطالنه.
((( ابن بابويه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�صدوق) :االعتقادات في دين الإماميّة ،تحقيق ع�صام عبد ال�سيد ،ط ،2بيروت،
دار المفيد1414 ،هـ.ق1993 /م� ،ص.84
((( الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.43
((( ال�شيخ الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.3

و�أما النق�صان منه :فقد روى جماعة من �أ�صحابنا ،وقوم من ح�شوية العامّة � ّأن في
القر�آن تغيير ًا �أو نق�صان ًا ،وال�صحيح من مذهب �أ�صحابنا خالفه» .
(((

(((

 -ال�شي ��خ محمد جواد البالغي(ت1352 :هـ)« :وم ّما �أل�صقوه بالقر�آن المجيد :مانقل���ه في ف�صل الخطاب عن كتاب (دب�ستان المذاهب) �أ ّنه ُن ِ�سبَ �إلى ال�شيعة �أ ّنهم
يقول���ونّ � :إن �إحراق الم�صاحف �سب���ب �إتالف �سور من القر�آن نزلت في ف�ضل علي
 Qو�أهل بيته ،Rمنها :هذه ال�سورة ،وذكر كالم ًا ي�ضاهي خم�س ًا وع�شرين
�آي���ة في الفوا�صل ،قد ُل ِّف َق من فقرات القر�آن الكريم على �أ�سلوب �آياته ،فا�سمع ما
ف���ي ذلك من الغلط ،ف�ض ًال ع���ن ركاكة �أ�سلوبه المل َّفق ...في���ا للعجب من �صاحب
(دب�ست���ان المذاهب) من �أين ج���اء بن�سبة هذه الدعوى �إلى ال�شيعة ،وفي �أيّ كتاب
له���م وجدها� .أفهكذا يكون النقل في الكتب ،ولكن ال عجب ،فكم نقلوا عن ال�شيعة
مث���ل هذا النقل الكاذب؛ كما في كتاب المل���ل لل�شهر�ستاني ،ومقدّمة ابن خلدون،
وغير ذلك م ّما كتبه بع�ض النا�س في هذه ال�سنين ،واهلل الم�ستعان» .
(((

((( الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.43-42
((( كا�ش���ف الغط���اء ،جعف���ر :ك�شف الغطاء ع���ن مبهمات ال�شريع���ة الغرّاء ،تحقيق ون�ش���ر مكتب الإع�ل�ام الإ�سالمي ،ط ،1قم
المقدّ�سة1422 ،هـ.ق1380 /هـ�.ش ،ج� ،3ص.454-453
((( البالغي� ،آالء الرحمن في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.25-24

)(1فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

 -ال�شي ��خ جعف ��ر كا�ش ��ف الغط ��اء(ت1228 :ه���ـ)« :ال ري���بَ ف���ي �أ ّن���ه مَ حف���وظ منالنق�ص���ان؛ بحفظ المل���ك الديّان؛ كم���ا ّ
دل عليه �صريح الق���ر�آن ،و�إجماع العلماء
ف���ي جميع الأزمان ،وال عب���رة بالنادر .وما ورد من �أخب���ار النقي�صة َتمنع البديهة
م���ن العمل بظاهره���ا ،وال �س ّيما ما فيه نق�ص ثل���ث القر�آن� ،أو كثير من���ه ،ف�إ ّنه لو
كان ذل���ك؛ لتواتر نقله لتو ّفر الدواعي عليه ،وال ّتخذه غير �أهل الإ�سالم من �أعظم
المطاعن على الإ�سالم و�أهله .ثمّ كيف يكون ذلك ،وكانوا �شديدي المحافظة على
�ضبط �آياته وحروفه» .
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 -ال�سي ��د مح�س ��ن الأمي ��ن العامل ��ي(ت1371 :هـ)« :ال يقول �أحد م���ن الإمامية؛ القديم��� ًا وال حديث��� ًاّ � :إن القر�آن مزيد في���ه قليل �أو كثير ،ف�ض ًال ع���ن ك ّلهم ،بل ك ّلهم
م ّتفق���ون على ع���دم الزيادة ،ومن يعتد بقول���ه من مح ّققيهم م ّتفق���ون على �أ ّنه لم
ينق�ص منه» .
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

 -ال�شيخ محمد ح�سين كا�شف الغطاء(ت1373 :هـ)« :والأخبار الواردة من طرقنا�أو طرقهم الظاهرة في نق�صه �أو تحريفه �ضعيفة �شا ّذة ،و�أخبار �آحاد ال تفيد علم ًا
وال عم ًال ،ف�إمّا �أن ت�أوّل بنحو من االعتبار� ،أو يُ�ض َرب بها الجدار» .
(((

 -ال�سيد عبد الح�سين �شرف الدين(ت1377 :هـ)« :والقر�آن الحكيم الذي ال ي�أتيهالباط���ل م���ن بين يديه وال م���ن خلفه� ،إ ّنما هو م���ا بين الدفتين ،وه���و ما في �أيدي
النا����س ،ال يزيد حرف��� ًا ،وال ينق�ص حرف ًا ،وال تبديل فيه لكلم���ة بكلمة ،وال لحرف
بح���رف ،وك ّل حرف م���ن حروفه متواتر في ك ّل جيل؛ تواتر ًا قطعي ًا �إلى عهد الوحي
والنبوة» .
(((
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 -ال�سي ��د محمد ح�سي ��ن الطباطبائي(ت1402 :هـ)« :م���ن �ضروريات التاريخّ � :أنالنبي العربي مح ّمد ًا Pجاء قبل �أربعة ع�شر قرن ًا تقريب ًا ،وادّعى النبوة ،وانته�ض
للدعوة ،و�آمن به �أمّة من العرب وغيرهم ،و�أ ّنه جاء بكتاب ي�س ّميه القر�آن ،وين�سبه
�إل���ى ربّه ،مت�ض ّمن لجمل المع���ارف ،وك ّل ّيات ال�شريعة الت���ي كان يدعو �إليها ،وكان
يتح���دّى به ،ويعدّه �آية لنبوته ،و� ّأن الق���ر�آن الموجود اليوم ب�أيدينا هو القر�آن الذي
ج���اء به وق���ر�أه على النا����س المعا�صرين له في الجمل���ة؛ بمعنى� :أ ّنه ل���م ي َِ�ض ْع ِمن
((( الأمين ،مح�سن� :أعيان ال�شيعة ،تحقيق وتخريج ح�سن الأمين ،الط ،بيروت ،دار التعارف ،الت ،ج� ،1ص.41
((( كا�ش���ف الغط���اء ،محمد ح�سين� :أ�صل ال�شيع���ة و�أ�صولها ،تحقيق عالء �آل جعف���ر ،ط ،1م�ؤ�سّ �سة الإمام عليQ؛ مطبعة
�ستاره1415 ،هـ.ق� ،ص.220
((( �ش���رف الدي���ن ،عبد الح�سين :الف�صول المهمّة ف���ي ت�أليف الأئمّة ،ط ،1الم ،ن�شر ق�سم الإع�ل�ام الخارجي لم�ؤ�سّ �سة البعثة،
الت� ،ص.175

�أ�صل���ه؛ ب�أن يُف َقد ك ّله ،ثمّ يو�ضع كتاب �آخر ي�شابهه في نظمه �أو ال ي�شابهه ،وين�سب
�إلي���ه ،وي�شتهر بين النا�س ب�أ ّنه القر�آن الن���ازل على النبي .Pفهذه �أمور ال يَرتاب
ف���ي �شيء منها �إال م�صاب في فهمه ،وال احتم���ل بع�ض ذلك �أحد من الباحثين في
م�س�ألة التحريف من المخالفين والم�ؤالفين» .
(((

(((

 -ال�سي ��د �أبو القا�سم الخوئي(ت1413 :ه���ـ)« :المعروف بين الم�سلمين عدم وقوعالتحري���ف في الق���ر�آن ،و� ّأن الموجود ب�أيدينا هو جميع الق���ر�آن المنزل على النبي
الأعظ���م ،Pوقد �ص ّرح بذلك كثير من الأعالم ...وجملة القولّ � :أن الم�شهور بين
علم���اء ال�شيعة ومح ّققيهم ،بل المت�سالم عليه بينهم ه���و القول بعدم التحريف...
والح���ق ،بعد ه���ذا ك ّلهّ � :أن التحري���ف بالمعنى الذي وقع النزاع في���ه غير واقع في
القر�آن �أ�ص ًال» .

)(1فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

 -ال�سي ��د روح اهلل المو�س ��وي الخمين ��ي(ت1410 :ه���ـ)« :منع وق���وع التحريف فيهوالخا�صة...
ج��� ّد ًا(�أي في الق���ر�آن) ،كما هو مذهب المح ّققين من علم���اء العامّة
ّ
وبالجمل���ة :فف�س���اد هذا الق���ول الفظيع(�أي الق���ول بالتحريف) ،وال���ر�أي ال�شنيع،
�أو�ض���ح من �أن يخفى على ذي م�سكة� ،إال � ّأن ه���ذا الف�ساد قد �شاع على رغم علماء
الإ�سالم وح ّفاظ �شريعة �سيد الأنام» .

(((

� .4أه ّم ّية �إثبات �صيانة القر�آن عن التحريف:
وح�سا�سة ،
�إنّ لإثبات م�س�ألة �صيانة القر�آن عن التحريف �آثار وفوائد مه ّمة ّ
�أبرزها:
(((

((( ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص.104

((( الإم���ام الخمين���ي ،روح اهلل� :أن���وار الهداي���ة ،تحقيق ون�شر م�ؤ�سّ �سة تنظي���م ون�شر �آثار الإمام الخمين���ي{ ،ط� ،1إيران،

مطبعة مكتب الإعالم الإ�سالمي1413 ،هـ.ق1372 /هـ�.ش ،ج� ،1ص.247-243
((( ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.207-200
((( لمزي���د م���ن التف�صي���ل ،انظر :المحمّدي ،فت���ح اهلل(نجارزادكان)� :سالمة الق���ر�آن من التحريف وتفني���د االفتراءات على
ال�شيعة الإماميّة ،...الط ،طهران ،ن�شر م�ؤ�سّ �سة فرهنكي وهنري م�شعر1424 ،هــ.ق� ،ص.16-15
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�أ� .إمكاني���ة اال�ستفادة من القر�آن؛ لأ ّنه مع ثبوت التحريف ال يمكن اال�ستدالل بالقر�آن
�أو اال�ستنباط منه.
ب� .إثب���ات النبوّة والر�سالة؛ ل ّأن فر�ض ثبوت التحريف ي�ستلزم نفي الإعجاز والتحدّي
بالإتي���ان بمثل القر�آن ،وبالتالي انتف���اء �صفة الإعجاز عن الأم���ر الرئي�س المُث ِبت
لنبوّة النبي Pوح ّقان ّية ر�سالته.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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جّ � .إن الق���ر�آن مي���زان اعتب���ار الروايات وقد �أمرن���ا �أهل البي���ت Rبعر�ضها على
القر�آن ،وبثبوت تحريفه؛ ال يمكن عر�ض الروايات عليه؛ ّ
فيتعطل بذلك الأخذ بها.

الأفكار الرئي�سة

--1التحري���ف لغ���ة :تغيي���ر معنى الكلم���ة والعدول بها ع���ن مق�صده���ا الحقيقي؛ وهو
مخت�ص بالتحريف المعنوي .وا�صطالح ًا :وقوع التغيير في �ألفاظ القر�آن وحروفه
ّ
وحركاته؛ تبدي ًال وترتيب ًا؛ ونق�ص ًا وزياد ًة.

--3م���ن المت�سالم عليه بين الم�سلمين عدم وق���وع التحريف في القر�آن ال بالزيادة وال
بالنقي�ص���ة ،و� ّأن الموج���ود ما بين �أيدينا ه���و جميع القر�آن المن���زل على الر�سول
الأك���رم ،Pوقد �ص ّرح بذلك كثير من كبار �أعالم ال�شيعة الإمام ّية ،منهم :ال�شيخ
ال�صدوق ،ال�شيخ الطو�سي ،... ،الإمام الخميني ،ال�سيد الخوئي.

)(1فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

--2م���ن �أق�سام التحري���ف :التحريف المعن���وي :وهو المعنى اللغ���وي نف�سه للتحريف،
والتحري���ف اللفظي :وهو المعن���ى اال�صطالحي نف�سه للتحري���ف ،و ُي َت�صوّر وقوعه
عل���ى �أنحاء :التغيير في الحركات والحروف ،النق�ص �أو الزيادة بكلمة �أو كلمتين،
�أو �إب���دال كلمة بكلمة ،التحريف بالزيادة والنقي�صة ف���ي الآية وال�سورة ،التحريف
با�شتمال القر�آن على الزيادة ،التحريف بالنقي�صة.

وح�سا�سة� ،أبرزها:
ّ �--4إن لإثبات م�س�ألة �صيانة القر�آن عن التحريف �آثار وفوائد مه ّمة ّ
�إمكاني���ة اال�ستف���ادة من الق���ر�آن� ،إثبات النب���وّة والر�سالة ،عر����ض الروايات على
القر�آن؛ بو�صفه ميزان ًا لها.
255

ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -من المت�سالم عليه بين جميع الم�سلمين عدم وقوع التحريف بالزيادة. -التحريف غير واقع في القر�آن �سواء منه المعنوي �أم اللفظي.درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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 -ثبوت التحريف ي�ستلزم نفي الإعجاز والتحدّي عن القر�آن.� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -بيّن معنى التحريف لغة وا�صطالحاً؟ -عدّد �أق�سام التحريف ،مع ِذ ْكر �أمثلة عليها؟ّ -و�ضح �أه ّميّة �إثبات م�س�ألة �صيانة القر�آن عن التحريف؟

مطالعة

بطالن دعوى التحريف

(((

((( انظر :الإمام الخميني� ،أنوار الهداية ،م�.س ،ج� ،1ص.247-244

)(1فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

�إ ّنه لو كان الأمر كما ت ّوهم �صاحب ف�صل الخطاب(الميرزا النوري)؛ الذي كان كتبه
ال يفيد علم ًا وال عم ًال ،و�إ ّنما هو �إيراد روايات �ضعاف �أعر�ض عنها الأ�صحاب ،وتنزّه
عنها �أولو الألباب؛ من قدماء �أ�صحابنا؛ كالمح ّمدين الثالثة المتق ّدمين(ال�صدوق
والكليني والطو�سي(رحمهم اهلل) .هذا حال كتب روايته -غالب ًا-؛ كالم�ستدرك ،وال
ت�س�أل عن �سائر كتبه الم�شحونة بالق�ص�ص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل
�أ�شبه منه بالج ّد؛ وهو  -رحمه اهلل � -شخ�ص �صالح متت ّبع� ،إال �أنّ ا�شتياقه لجمع
ال�ضعاف والغرائب والعجائب وما ال يقبلها العقل ال�سليم والر�أي الم�ستقيم؛ �أكثر من
الكالم النافع .والعجب من معا�صريه من �أهل اليقظة! كيف ذهلوا وغفلوا؛ حتى وقع
ما وقع م ّما بكت عليه ال�سماوات ،وكادت تتدكدك على الأر�ض؟!
فلو كان الأمر؛ كما ذكره هذا و�أ�شباهه؛ من كون الكتاب الإلهي م�شحون ًا ِبذكر
�أهل البيت Rوف�ضلهمِ ،وذ ْكر �أمير الم�ؤمنين Qو�إثبات و�صايته و�إمامته،
يحتج بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي
ف ِل َم َل ْم ّ
ك ّل من� :أمير الم�ؤمنين ،Qوفاطمة ،Oوالح�سن ،Qوالح�سين،Q
و�سلمان(ر�ض) ،و�أبو ذر(ر�ض) ،ومقداد(ر�ض) ،وعمار(ر�ض)؛ في �صدد �إثبات
خالفتهQ؟! و ِل َم ت�ش ّبث Qبالأحاديث النبوية ،والقر�آن بين �أظهرهم؟!
ولو كان القر�آن م�شحون ًا با�سم �أمير الم�ؤمنين Qو�أوالده المع�صومينR
حجة الوداع �آخر �سنين
وف�ضائلهم و�إثبات خالفتهم ،فب� ّأي وجه خاف النبي Pفي ّ
عمره ال�شريف ،و�أخيرة نزول الوحي الإلهي؛ من تبليغ �آية واحدة مربوطة بالتبليغ؛
حتى ورد �أنّ }ﮊﮋﮌﮍﮎ{ .و ِل َم احتاج النبي� Pإلى دواة وقلم حين موته
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للت�صريح با�سم عليQ؟! فهل ر�أى �أنّ لكالمه �أثر ًا فوق �أثر الوحي الإلهي؟!
وبالجملة :فف�ساد هذا القول الفظيع ،والر�أي ال�شنيع� ،أو�ضح من �أن يخفى على
ِذي م�سكة؛ �إال �أنّ هذا الف�ساد قد �شاع ،على رغم علماء الإ�سالم وح ّفاظ �شريعة �سيد
الأنام.
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-1

-القر�آن الكريم.

-2

-ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،2ص.43-42

-3

-الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.229-228

-5

-الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن� ،ص.207-197

-6

-ال�شريف الر�ضي ،نهج البالغة� ،شرح محمد عبده ،الخطبة� ،17ص.54

-7

-الكليني ،الكافي ،ج ،8كتاب الرو�ضة ،ح� ،16ص.53

-8

-الطبري ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ،ج ،25ح� ،24094ص.169

-9

-ابن بابويه ،االعتقادات في دين الإمام ّية� ،ص.84

)(1فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

- -4الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،12ص10 ،104

- -10الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص.43-42
- -11الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص.3
- -12كا�ش���ف الغطاء ،ك�شف الغطاء عن مبهم���ات ال�شريعة الغ ّراء ،ج� ،3ص-453
.454
- -13البالغي� ،آالء الرحمن في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص.25-24
- -14الأمين� ،أعيان ال�شيعة ،ج� ،1ص.41
- -15كا�شف الغطاء� ،أ�صل ال�شيعة و�أ�صولها� ،ص.220
�- -16شرف الدين ،الف�صول المه ّمة في ت�أليف الأئ ّمة� ،ص.175

259
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الدرس السابع عشر

صيانة القرآن عن التحريف

()2

موضوعات الـدرس
- -1الدليل القرآني.

- -4اإلعجاز القرآني.

- -2الدليل الروائي.

- -5الشواهد التاريخية.

- -3الدليل العقلي.

- -6تواتر القرآن.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
ّ - -2
االطالع على أبرز أدلّة صيانة القرآن عن التحريف.
- -3القدرة على االستدالل على صيانة القرآن عن التحريف.

 .1الدليل القر�آني:
�أ .قوله تعال���ى}:ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ{  .من �أجمع الأو�صاف التي يذكرها
القر�آن لنف�سه �أ ّنه ِذ ْكر هلل؛ ف�إ ّنه يذ ِّكر به تعالى؛ بما �أ ّنه �آية دا ّلة عليه؛ ح ّية خالدة.
وتفيد هذه الآية � ّأن اهلل تعالى هو حافظ هذا القر�آن في مرحلتي التنزيل والبقاء،
الذ ْكر و�أُط ِل َ
حي���ث �أُط ِل َ
الحفظ؛ فالق���ر�آن محفوظ بحفظ اهلل ع���ن ك ّل زيادة
���ق ِ
���ق ِ
ُبطل كونه ذكر ًا هلل
ونقي�ص���ة وتغيير في اللفظ �أو في الترتيب يزيله عن ِ
الذكريّة وي ِ
�سبحان���ه بوجه .وق���د و ُِ�ضعَت ك ّل عوامل الت�أكيد بع�ضها �إل���ى جانب بع�ضها الآخر؛
لبيان هذه الحقيقة المه ّمة والخالدة .

)(2فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

المحتوى التفصيلي :أبرز أدلّة صيانة القرآن عن التحريف:
والمف�سرون �أد ّلة ع ّدة على �صيانة القر�آن عن
ذكر الباحثون في علوم القر�آن
ّ
التحريف� ،أبرزها التالي:
(((

(((

((( �سورة الحجر ،الآية.9 :
((( انظ���ر :ال�سي���د الطباطبائ���ي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م����.س ،ج� ،12ص106؛ ال�سيد الخوئي ،البي���ان في تف�سير القر�آن،
م�.س� ،ص.209-207
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ب .قول���ه

تعال���ى ...}:ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠ . {...العزي���ز :عديم النظير �أو المنيع الممتنع من �أن يُغ َلب ،والمعنى
الثاني �أن�سب؛ لما يتع ّقبه من قوله تعالى}:ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ.{...
والمدل���ول هو� :أ ّن���ه ال تناق�ض في بياناته ،وال كذب في �أخب���اره ،وال بطالن يتط ّرق
�إل���ى معارفه وحكمه و�شرائع���ه ،وال يُعارَ�ض وال يُغ َّير؛ ب�إدخال م���ا لي�س منه فيه� ،أو
بتحريف �آية من وجه �إلى وجه .وكيف ال يكون كذلك؟! وهو من َّزل من حكيم مت ِقن
ف���ي فعله ،ال ي�شوب فعله وهن ،محمود عل���ى الإطالق .فهذه الآية تنفي �أيّ احتمال
خا�ص ّية الحفظ جاءت
للتحري���ف بالزيادة �أو التحري���ف بالنق�صان ،وت�شير �إلى � ّأن ّ
من داخل القر�آن؛ بفعل تما�سك بنيانه .
وغيرهما �آيات كثيرة ّ
تدل على �صيانة القر�آن عن التحريف .
ي�صح �إال
�إ�شكال� :إنّ اال�ستدالل بالقر�آن على عدم ح�صول تحريف في القر�آن ،ال ّ
�إذا ثبت �أنّ ما ُي ّ
�ستدل به من �آيات هي من القر�آن ،فمن �أين نعلم �أ ّنها من القر�آن،
و�أ ّنها لي�ست مح ّرفة؟
(((
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(((

(((

والجواب عنه:
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 ّ �-إن م ّدع���ي التحري���ف ال يذهب �إلى الق���ول بالتحريف بالزيادة .وعلي���ه ،ف� ّإن عدمالزي���ادة في القر�آن �أمر م ّتفق عليه؛ فيمك���ن عندها اال�ستدالل بالقر�آن نف�سه على
�صيانته عن التحريف.
ّ
الم�ستدل بها عل���ى التحريف في ن�صو����ص الروايات التي
 -ع���دم ورود هذه الآي���اتادّعي داللتها على التحريف.
ف�صلت ،الآيتان.42-41 :
((( �سورة ّ
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،17ص399-398؛ ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن،
م�.س� ،ص.211-210
((( قول���ه تعال���ى}:ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ{ (البق���رة)2 :؛}ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ {
(ال�سج���دة)2 :؛}ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ{ (يون�س)37 :؛}ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{ (الفرقان)30 :؛ ...

 -ظهور هذه الآيات ينفي االدّعاء الإجمالي بوقوع التحريف في القر�آن. ّ �-إن الآي���ات الدا ّل���ة عل���ى �صيانة القر�آن ع���ن التحريف تثبت ع���دم وجود نق�ص فيالقر�آن ،بعد الفراغ عن قر�آن ّيتها؛ والزم ذلك �صيانة القر�آن عن التحريف مطلق ًا.
 .2الدليل الروائي:
�أ .رواي ��ات الثقلي ��ن  :ومف���اد هذه الرواي���ات�« :إ ّني ت ��ارك فيكم الثقلي ��ن :كتاب اهلل
وعترتي �أهل بيتي ،ما �إن تم�سكتم بهما؛ لن ت�ض ّلوا بعدي �أبداً ،و�إ ّنهما لن يفترقا
علي الحو�ض» .ووجه اال�ستدالل بهاّ � :أن القول بالتحريف ي�ستلزم عدم
حتى يردا ّ
التم�س���ك بالكتاب المن���زل؛ ل�ضياعه عل���ى الأمّة؛ ب�سبب وق���وع التحريف،
وج���وب ّ
باق �إلى ي���وم القي���ام؛ ل�صريح حدي���ث الثقلين؛
ولك���ن وج���وب ّ
التم�سك بالكت���اب ٍ
فيك���ون القول بالتحريف باط ًال جزم ًا .وقد د ّلت هذه الروايات على اقتران العترة
بالكتاب ،وعلى �أ ّنهما باقيان في النا�س �إلى يوم القيامة ،فال ب ّد من وجود �شخ�ص
يك���ون قرين��� ًا للكتاب ،وال ب ّد من وجود الكتاب ليك���ون قرين ًا للعترة؛ حتى يردا على
التم�سك بهما حفظا للأمّة عن ال�ضالل .
النبي Pالحو�ض ،وليكون ّ
(((
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(((

ب .روايات التم�سّ ك بالقر�آن  :حيث تو�صينا هذه الروايات بالرجوع �إلى القر�آن عند
الفت���ن وال�شدائد ،وت�ص���ف القر�آن ب�أ ّنه مالذ ح�صين .ف����إذا كان الكتاب نف�سه لم
ي�سلم من فتن الزمان؛ كيف يمكنه حماية الآخرين من �أ�ضرار الفتن؟
ج .رواي���ات العر�ض على القر�آن  :وردت روايات عن �أهل البيت Rجاء فيهاّ �« :إن
(((

(((

((( تج���در الإ�ش���ارة �إلى �أنّ ه���ذه الروايات متواترة تواتر ًا معنوي ًا بي���ن الم�سلمين؛ وهي منقولة في كت���ب ال�س ّنة وال�شيعة .انظر:

ال�ص ّفار ،ب�صائر الدرجات ،م�.س ،ج ،8باب  17في قول ر�سول اهلل�« Pإ ّني تارك فيكم الثقلين» ،ح� ،6-1ص434-433؛ ابن 265

حنب���ل ،م�سن���د �أحمد ،م�.س ،ج� ،3ص14؛ الني�سابوري ،الم�ستدرك على ال�صحيحي���ن ،م�.س ،ج� ،3ص148؛ الم ّتقي الهندي،
كنز العمّل في �سنن الأقوال والأفعال ،م�.س ،ج ،1ح� ،955-943ص.187-185
((( انظ���ر :ال�سي���د الخوئي ،البيان في تف�سير الق���ر�آن ،م�.س� ،ص211؛ ال�سيد الطباطبائي ،الميزان ف���ي تف�سير القر�آن ،م�.س،
ج� ،12ص.107
ّ
((( انظر :ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب في تمثل القر�آن و�شفاعته لأهله ،ح� ،14-1ص.602-598
((( انظ���ر :ال�شي���خ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،1المقدّمة� ،ص8؛ كت���اب ف�ضل العلم ،باب الأخذ بال�س ّنة و�شواهد الكتاب ،ح،5-1
�ص.69
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عل ��ى ك ّل ح � ّ�ق حقيق ��ة ،وعل ��ى ك ّل �ص ��واب نوراً ،فم ��ا وافق كتاب اهلل فخ ��ذوه ،وما
خال ��ف كت ��اب اهلل فدع ��وه»« ،ك ّل حديث ال يوافق كتاب اهلل فه ��و زخرف»« ،ما لم
يواف ��ق من الحدي ��ث القر�آن فهو زخرف»« ،اعر�ضوه ��ا(�أي الروايات) على كتاب
اهلل ،فما وافى كتاب اهلل ع ّز وج ّل؛ فخذوه ،وما خالف كتاب اهلل؛ فردّوه».
ويفهم من مجموع هذه الروايات �أنّ القر�آن هو الميزان الحقّ الذي يعتمد عليه في
ك�شف الحقّ من الباطل والتمييز بينهما .وعليه ،فك ّل رواية ت�شير �إلى تحريف القر�آن،
�إذا تع ّذر ت�أويلها وتوجيهها؛ تكون باطلة ومو�ضوعة وال اعتبار لها .
(((

د� .أم���ر الأئ ّمة Rبقراءة �س���ورة كاملة بعد الفاتحة في ال�ص�ل�اة :فلو كان القر�آن
�صح الأمر بالقراءة منه ،ولكان الأمر بالقراءة منه لغو ًا وتكليف ًا بغير
مح ّرف��� ًا؛ لما ّ
المقدور للمك ّلف .وهذا ما ال يلتزم به القائلون بالتحريف .
(((

نع���مّ � ،إن ه���ذه الروايات ال تنه�ض بنفي دعوى وقوع نق�ص ف���ي القر�آن ب�سورة كاملة �أو
�أكثر من �سورة.
هـ .روايات تالوة القر�آن وف�ضلها وثوابها ّ � :إن مجموع هذه الروايات يفيد � ّأن القر�آن
الموج���ود بي���ن �أيدينا غي���ر مح ّرف؛ و�إال لكان���ت هذه الروايات لغ���و ًا ،غير مقدور
تح�صيل ثوابها للمك ّلف .
(((

(((
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و .رواي���ات �صيانة الق���ر�آن عن التحري���ف المرويّة عن الأئ ّم���ة :Rحيث ّ
تدل هذه
الروايات على �صيانة القر�آن عن التحريف ،ومنها:
 -م���ا روي عن الإمام الباقر ...« :Qوكان من نبذهم الكتاب �أن �أقاموا حروفه((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص.108-107
((( انظر :ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.215-214
((( انظ���ر :ال�شي���خ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب ف�ضل حام���ل القر�آن ،ح� ،11-1ص606-603؛ باب من
يتع ّلم القر�آن بم�ش ّقة ،ح� ،3-1ص607-606؛ باب ثواب قراءة القر�آن ،ح� ،7-1ص613-611؛ ...
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص.108

وحرف ��وا ح ��دوده ،فهم يروون ��ه وال يرعونه والجهّال يعجبه ��م حفظهم للرواية
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. »...
 -ما روي عن الإمام ال�صادق« :Qما بين الدفتين قر�آن» . -ما روي عن الإمام الع�سكري« :Qاجتمعت الأمة قاطبة ال اختالف بينهم فيذلكّ � :أن القر�آن ّ
حق ال ريب فيه عند جميع فرقها ،فهم في حالة الإجماع عليه
م�صيبون ،وعلى ت�صديق ما �أنزل اهلل مهتدون. »...
(((

(((

(((

(((
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 .3الدليل العقلي:
ذكر الباحثون والمح ّققون في مجال علوم القر�آن والتف�سير ع ّدة تقريبات للدليل
العقلي على �صيانة القر�آن عن التحريف  .وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ هذه التقريبات
لي�ست عقل ّية بحتة؛ لأ ّنها تت�ض ّمن مق ّدمات مت�سالم عليها بين الم�سلمين ،ولي�س عقلية
يقينية خال�صة .ومن هذه التقريبات :التقريب التالي؛ وهو يت�أ ّلف من مق ّدمات ع ّدة،
هي:
�أّ � .إن القر�آن كتاب هداية للعالمين.
ب .القر�آن كتاب خاتم ،كما � ّأن الر�سول Pر�سول خاتم.
ج� .إذا ح ّرف القر�آن يتر ّتب على ذلك �إ�ضالل النا�س.
د .مقت�ض���ى حكمة اهلل تعالى �أن ين ّزل كتاب��� ًا �آخر ويُر�سل ر�سو ًال �آخر؛ وهذا يلزم منه:
�إمّ���ا تكذيب اهلل �سبحان���ه؛ لأ ّنه �أخبر ب���� ّأن الر�سول Pهو خات���م الر�سل ور�سالته
خاتمة الر�ساالت ،و�إمّا ن�سبة الجهل �إليه تعالى على فر�ض اكت�شافه �ضرورة �إر�سال
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،8كتاب الرو�ضة ،ح� ،16ص.53
((( انظ���ر :مجموع���ة من المحدّثين :الأ�صول ال�س ّتة ع�شر� ،أ�صل ح�سين بن عثمان ب���ن �شريك العامري ،ط ،2قم المقدّ�سة ،دار
ال�شب�ستري للمطبوعات؛ مطبعة مهديه1363 /1405 ،هـ�.ش� ،ص.111
((( انظ���ر :الطبر�س���ي ،الف�ض���ل بن الح�س���ن :االحتجاج ،تعليق محم���د باقر الخر�س���ان ،الط ،النجف الأ�ش���رف ،دار النعمان،
1386هـ.ق1966 /م ،ج� ،2ص.251
((( انظ���ر :المحمّ���دي� ،سالمة القر�آن من التحريف ،...م�.س� ،ص37؛ ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص-43
.45
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نبي �آخر ور�سالة �أخرى.

النتيجة� :إذن ،القر�آن لم يح ّرف.
 .4الإعجاز القر�آني:
ويقوم هذا الدليل على مق ّدمات ع ّدة  ،هي:
�أ .ثبوت التحدّي بالقر�آن تاريخي ًا في ع�صر الر�سالة والدعوة.
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

ب .القر�آن الموجود بين �أيدينا هو في الجملة القر�آن الموجود في ع�صر الدعوة.
ج .موا�صفات القر�آن الموجود بين �أيدينا هي نف�سها الموا�صفات المنقولة عن القر�آن
الموجود في ع�صر الدعوة؛ لجهة التحدّي بالوجوه الإعجازية المختلفة.
د .ل���و كان الق���ر�آن الموج���ود بين �أيدين���ا مح ّرف ًا؛ لم���ا انطبقت عليه ه���ذه ال�صفات
والوجوه الإعجازية.

النتيجة� :إذن القر�آن لم يح ّرف.

وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ هذا الدليل ال ينه�ض بمفرده في �إثبات عدم وقوع التحريف
بالنقي�صة ،و�إن كان يثبت عدم وقوع التحريف بالزيادة.
وعليه ،يمكن �أن ُيت َّمم هذا الدليل ب�ضميمة ما ثبتت قر�آن ّيته من الآيات الدا ّلة على
�صيانة القر�آن عن التحريف مطلق ًا.
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 .5ال�شواهد التاريخية:
يوجد �شواهد تاريخية كثيرة ّ
تدل بو�ضوح على �صيانة القر�آن الكريم عن
التحريف  ،منها:
�أ .م���ن �ضروري���ات التاري���خّ � :أن النبي العربي مح ّم���د ًا Pجاء قبل �أربع���ة ع�شر قرن ًا
(((

((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص.107-104
((( انظ���ر :الطبر�س���ي ،مجمع البيان ف���ي تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج���� ،1ص43؛ ال�سيد الطباطبائي ،الميزان ف���ي تف�سير القر�آن،
م����.س ،ج���� ،12ص104؛ ال�سي���د الخوئي ،البي���ان في تف�سير الق���ر�آن ،م�.س���� ،ص207-200؛ المحمّدي� ،سالم���ة القر�آن من
التحريف ،...م�.س� ،ص.36-34

تقريب��� ًا ،وادّعى النب���وة ،وانته�ض للدعوة ،و�آمن به �أمّة م���ن العرب وغيرهم ،و�أ ّنه
ج���اء بكتاب ي�س ّميه الق���ر�آن ،وين�سبه �إل���ى ربّه ،مت�ض ّمن لجمل المع���ارف ،وك ّل ّيات
ال�شريع���ة الت���ي كان يدعو �إليه���ا ،وكان يتحدّى ب���ه ،ويعدّه �آية لنبوت���ه ،و� ّأن القر�آن
الموجود اليوم ب�أيدينا هو القر�آن الذي جاء به وقر�أه على النا�س المعا�صرين له.

ج� .شدّة عناية الم�سلمين بحفظ القر�آن وتالوته ،و�ضبطهم ال�شديد في هذا ال�صدد.
د .لو كان القر�آن مح ّرف ًا؛ ال ّتخذه غير �أهل الإ�سالم من �أعظم المطاعن على الإ�سالم
و�أهله.
ه���ـ .وجود بع�ض الأخطاء في ر�سم الم�صحف حتى يومن���ا هذا ،مع التفات الم�سلمين
له���ا بعد توحيد الم�صاحف؛ م� ّؤ�شر وا�ضح على �شدّة عنايتهم بحفظ القر�آن وعدم
الم�سا�س به.

)(2فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

ب .تواف���ر الدواعي عل���ى نقله وحرا�سته و�صيانت���ه؛ ل ّأن القر�آن معج���زة النبوة ودليل
يتر�صدون
الر�سال���ة الخاتمة ،وال �سيما في وج���ه �أ�صحاب البدع والتحريف ،الذين ّ
�ش ّر ًا بالإ�سالم والقر�آن.
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الأفكار الرئي�سة
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--1ورد ف���ي الق���ر�آن �آيات كثيرة ّ
تدل عل���ى �صيانة القر�آن عن التحري���ف ،منها :قوله
تعال���ى}:ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ { ...}،ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ...{...
--2ورد على ل�سان �أهل البيت Rروايات عدّة ّ
تدل على �صيانة القر�آن عن التحريف،
التم�سك بالقر�آن ،روايات العر�ض على القر�آن� ،أمر
منها :روايات الثقلين ،روايات ّ
الأئ ّم���ة Rبقراءة �سورة كاملة بعد الفاتح���ة في ال�صالة ،روايات تالوة القر�آن
وف�ضلها وثوابها ،روايات �صيانة القر�آن عن التحريف المرويّة عن الأئ ّمة.R
ُ --3ذ ِك َرت �أد ّلة �أخرى على �صيانة القر�آن عن التحريف ،هي :الدليل العقلي ،الإعجاز
القر�آني ،ال�شواهد التاريخية.

ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

 -اذكر �آية قر�آنية ،مبيّناً وجه داللتها على �صيانة القر�آن عن التحريف؟ -اذكر دلي ًال روائياً ،مبيّناً وجه داللته على �صيانة القر�آن عن التحريف؟
 -اذكر دلي ًال عقلياً على �صيانة القر�آن عن التحريف؟

)(2فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -م ��ن ال�شواه ��د التاريخي ��ة عل ��ى �صيانة الق ��ر�آن ع ��ن التحريف :تواف���ر الدواعيلحفظه بين الم�سلمين.
 �-إعجاز القر�آن ي�ستلزم �صيانة القر�آن عن التحريف بالزيادة دون النقي�صة. -ال يمكن اال�ستدالل على �صيانة القر�آن عن التحريف بالنقي�صة ب�آيات القر�آن.� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
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مطالعة

من لطائف و�صف القر�آن ب�أ ّنه ِذ ْك ٌر لله تعالى

(((

من �أجمع الأو�صاف التي يذكرها القر�آن لنف�سه� :أ ّنه ذكر هلل}:ﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝ{ ؛ ف�إ ّنه ُي َذ ِّكر به تعالى؛ بما �أ ّنه �آية دا ّلة عليه ،ح ّية خالدة ،وبما �أ ّنه
ي�صفه ب�أ�سمائه الح�سنى و�صفاته العليا ،وي�صف �س ّنته في ال�صنع والإيجاد ،وي�صف
الخ ْل َقة؛
مالئكته وكتبه ور�سله ،وي�صف �شرائعه و�أحكامه ،وي�صف ما ينتهى �إليه �أمر ِ
وهو المعاد ورجوع الك ّل �إليه �سبحانه ،وتفا�صيل ما ي�ؤل �إليه �أمر النا�س؛ من ال�سعادة
وال�شقاء ،والج ّنة والنار .ففي جميع ذلكِ :ذ ْكر اهلل؛ وهو الذي يرومه القر�آن ب�إطالق
الذ ْكر.
القول ب�أ ّنه ِذ ْكر .ونحن نجد �أنّ ما ب�أيدينا من القر�آن ال يفقد �شيئ ًا من معنى ِ
بالذ ْكر في
الذ ْكر من �أجمع ال�صفات في الداللة على �ش�ؤون القر�آن ُع ِّبر عنه ِ
ولكون ِ
الآيات التي �أخبر فيها عن حفظه القر�آن عن البطالن والتغيير والتحريف؛ كقوله
تعالى}:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
(((
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ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{ ؛ َ
فذ َكر تعالى
�أنّ القر�آن؛ من حيث هو ِذ ْكر؛ ال يغلبه باطل ،وال يدخل فيه حا ًال وال في م�ستقبل
الزمان؛ ال ب�إبطال ،وال بن�سخ ،وال بتغيير �أو تحريف ُيوجب زوال ِذ ْكر َّيته عنه .وكقوله
الذ ْكر ،و�أطلق الحفظ؛ فالقر�آن
تعالى}:ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ{ ؛ فقد �أطلق ِ
محفوظ بحفظ اهلل عن ك ّل زيادة ونقي�صة وتغيير في اللفظ �أو في الترتيب يزيله
بطل كونه ذكر ًا هلل �سبحانه بوجه.
عن ِ
الذ ْكر ّية ،و ُي ِ
وم ّما تق ّدم يتب ّين� :أنّ القر�آن الذي �أنزله اهلل على نبيه Pوو�صفه ب�أ ّنه ِذ ْكر هو
محفوظ على ما �أُ ِنز َل ،م�صون ب�صيانة �إلهية عن الزيادة والنقي�صة والتغيير؛ كما
(((
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((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص.107-106
((( �سورة الحجر ،الآية.9 :
ف�صلت ،الآيات.42-40 :
((( �سورة ّ

وعد اهلل نب ّيه Pفيه.

)(2فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

وخال�ص ��ة الحجّ ��ة� :أنّ القر�آن �أنزل���ه اهلل على نبيه Pوو�صفه في �آيات كثيرة
خا�صة؛ لو كان تغ ّير في �شيء من هذه الأو�صاف؛ بزيادة� ،أو نقي�صة� ،أو
ب�أو�ص���اف ّ
تغيير في لفظ �أو ترتيب م�ؤ ّثر؛ َف َقدَ �آثار تلك ال�صفة قطع ًا ،لك ّنا نجد القر�آن الذي
أتم م���ا يمكن و�أح�سن ما يكون،
ب�أيدين���ا واج���د ًا لآثار تلك ال�صفات المعدودة على � ّ
فلم يقع فيه تحريف ي�سلبه �شيئ ًا من �صفاته ،فالذي ب�أيدينا منه هو القر�آن المنزل
عل���ى النب���ي Pبعينه ،فلو ُف ِر َ�ض �سقوط �شيء من���ه �أو تغ ّير في �إعراب �أو حرف �أو
ترتي���ب؛ وجب �أن يك���ون في �أمر ال ي�ؤ ِّثر في �شيء من �أو�صاف���ه؛ كالإعجاز ،وارتفاع
والذ ْكر ّية ،والهيمن���ة على �سائر الكتب ال�سماوية،
االخت�ل�اف ،والهداية ،والنور ّيةِ ،
�إلى غير ذلك.
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م�صادر الدر�س ومراجعه
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- -1القر�آن الكريم.
- -2الطباطبائ���ي ،المي���زان ف���ي تف�سي���ر الق���ر�آن ،ج���� ،12ص108-104؛ ج،17
�ص.399-398
- -3الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن� ،ص.215-214 ،211-200 ،45-43
- -4ال�ص ّف���ار ،ب�صائر الدرجات ،ج ،8باب  17في قول ر�سول اهلل�« Pإ ّني تارك
فيكم الثقلين» ،ح� ،6-1ص43-433
- -5ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،ج� ،3ص1
- -6الني�سابوري ،الم�ستدرك على ال�صحيحين ،ج� ،3ص14
- -7الم ّتق���ي الهندي ،كنز الع ّم���ل في �سنن الأقوال والأفع���ال ،ج ،1ح،955-943
�ص.187-185
- -8الكلين���ي ،الكافي ،ج ،1المقدّمة� ،ص8؛ كتاب ف�ض���ل العلم ،باب الأخذ بال�س ّنة
و�شواهد الكتاب ،ح� ،5-1ص69؛ ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب في تم ّثل القر�آن
و�شفاعته لأهل���ه ،ح� ،14-1ص602-598؛ باب ف�ضل حام���ل القر�آن ،ح،11-1
�ص606-603؛ باب من يتع ّلم القر�آن بم�ش ّقة ،ح� ،3-1ص607-606؛ باب ثواب
قراءة القر�آن ،ح� ،7-1ص613-611؛ ج ،8كتاب الرو�ضة ،ح� ،16ص.53
- -9مجموع���ة من المحدّثي���ن ،الأ�صول ال�س ّتة ع�شر� ،أ�ص���ل ح�سين بن عثمان بن
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�شريك العامري� ،ص.111
- -10الطبر�سي ،االحتجاج ،ج� ،2ص.251
- -11نجارزادكان� ،سالمة القر�آن من التحريف� ،...ص.37-34
- -12الطبر�سي ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص.43

الدرس الثامن عشر

صيانة القرآن عن التحريف

()3

موضوعات الـدرس
- -1دالل��ة طوائف من ال��رواي��ات على
وقوع التحريف.
- -2ك��ي��ف��ي��ة ج��م��ع ال���ق���رآن تستلزم
وقوع التحريف.
- -3روايات النسخ.

- -4اختالف مصاحف الصحابة في ما
بينها.
- -5اختالف القراءات.
- -6رواي����ات وق���وع التحريف باللحن
والخطأ ،وبالنقيصة ،وبالزيادة.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
ّ - -2
االطالع على أبرز الشبهات القائلة بوقوع التحريف في القرآن.
- -3االستدالل على دحض الشبهات المثارة في وقوع التحريف في
القرآن.

)(3فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

شبهات في وقوع التحريف:
 .1ال�شبهة الأولى :دعوى داللة طوائف من الروايات على وقوع التحريف:
�أ .الطائفة الأولى :الروايات التي تتح ّدث عن م�صحف الإمام علي ،Qمنها:
ال م�شتم ً
 ما روي عن الإمام علي« :Qولقد �أح�ضروا الكتاب كم ًال على
الت�أويل والتنزيل ،والمحكم والمت�شابه ،والنا�سخ والمن�سوخ ،لم ي�سقط منه حرف
�ألف وال الم ،فل ّما وقفوا على ما ب ّينه اهلل من �أ�سماء �أهل ّ
الحق والباطل ،و� ّأن ذلك �إن
�أُ ْظ ِه َر نق�ص ما عهدوه ،قالوا :ال حاجة لنا فيه ،نحن م�ستغنون عنه بما عندنا» .
 ما رواه جابر عن الإمام الباقر« :Qما ا ّدعى �أحد من النا�س �أ ّنه جمعالقر�آن ك ّله كما �أُن ِز َل �إال ك ّذاب ،وما جمعه وحفظه كما ن َّزله اهلل تعالى؛ �إال علي بن
�أبي طالب Qوالأئ ّمة من بعده« ، »Rما ي�ستطيع �أحد �أن يدّعي � ّأن عنده
جميع القر�آن ك ّله؛ ظاهره وباطنه ،غير الأو�صياء» .
(((

(((

(((

((( الطبر�سي ،االحتجاج ،م�.س ،ج� ،1ص.383
ّ
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،1كتاب الحجّ ة ،باب �أنه لم يجمع القر�آن ،...ح� ،1ص.228
((( م .ن ،ح� ،2ص.228
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الجواب عنها :الإجماع عند ال�شيعة وال�س ّنة على �أنّ الزائد فيه �إ ّنما هو الت�أويل
والتنزيل؛ �شرح ًا للمراد .
ب .الطائفة الثانية :الروايات التي جاء فيها لفظ التحريف �صريح ًا ،منها:
(((

 -ما روي عن الإمام ال�صادق�« :Qأ�صحاب العربية يحرفون الكلم عنموا�ضعه» .
 -ما رواه علي بن �سويد :كتبت �إلى �أبي الح�سن الأ ّول(الإمام مو�سى الكاظم)Qوهو في الحب�س ،فذكر Qفي جوابه ...« :ا�ؤتمنوا على كتاب اهلل فح ّرفوه
وبدّلوه. »...
 -ما رواه ابن �شهر �آ�شوب ب�إ�سناده �إلى الإمام �أبي عبداهلل الح�سين Qيومعا�شوراء�« :إ ّنما �أنتم من طواغيت ال ّأمة ،و�شذاذ الأحزاب ،ونبذة الكتاب ،وع�صبة
الآثام ،ومح ّرفي الكتاب» .
 -ما روي عن الإمام الباقر ...« :Qوكان من نبذهم الكتاب �أن �أقاموا حروفهوحرفوا حدوده ،فهم يروونه وال يرعونه والج ّهال يعجبهم حفظهم للرواية
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. »...
الجواب عنها :المق�صود بالتحريف فيها هو خ�صو�ص التحريف المعنوي� ،أو
اختالف القراءات و�إعمال االجتهاد فيها .
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

(((

(((

(((

(((

ج .الطائفة الثالثة :الروايات التي ت�شير �إلى قراءات من�سوبة �إلى بع�ض الأئمّة ،Rمنها:
((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظر :ال�سي���د الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج���� ،12ص118-108؛ ال�سيد الخوئي،
البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص226-222؛ المحمّدي� ،سالمة القر�آن من التحريف ،...م�.س� ،ص.104-103 ،72-64
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لإحياء التراث ،الط ،بيروت ،الت ،ج ،4باب 74
((( النوري ،ح�سين :م�ستدرك الو�سائل ،تحقيق ون�شر م�ؤ�سّ �سة �آل البيت
من �أبواب قراءة القر�آن ،...ح� ،8ص.280
((( العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج ،2باب من يجوز �أخذ العلم منه� ،...ص.82
((( م .ن ،ج ،45باب ما جرى على الإمام الح�سين Qبعد بيعة النا�س� ،...ص.8
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،8كتاب الرو�ضة ،ح� ،16ص.53
((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظر :ال�سي���د الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج���� ،12ص118-108؛ ال�سيد الخوئي،
البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص229-226؛ المحمّدي� ،سالمة القر�آن من التحريف ،...م�.س� ،ص.75-72

تعالى}:ﭝ

 -ما رواه غالب بن الهذيل� :س�ألت �أبا جعفر Qعن قولهﭞﭟﭠﭡﭢ{ على الخف�ض هي �أم على الن�صب؟ قال:Q
«بل هي على الخف�ض» .
 -ما رواه حريز� :أنّ الإمام ال�صادق Qقر�أ}:ﭮﭯﭰﭱﭲ(من) ﭳ{.
 -ما رواه �أبو ب�صير عن الإمام ال�صادق� :Qأ ّنه قر�أ قوله تعالى}:ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ{ قر�أها ُي ْن َطق .
(((

الجواب عنها :
(((

 -هي �أخبار �آحاد ال ُيعت ّد بها.وحى.
 �-إنّ االختالف في القراءة ال ي�سري �إلى االختالف في المعنى ال ُم َد .الطائف ��ة الرابعة :روايات الف�ساطي���ط :هي روايات وردت ب�ش�أن ف�ساطيط ت�ضرب
ظه���ر الكوفة �أيام ظهور الحجّ ة| لتعليم النا�س قراءة القر�آن وفق ما جمعه �أمير
الم�ؤمنين ،Qمنها:
 -ما روي عن الإمام الباقر�« :Qإذا قام قائم �آل محمد� Pضرب ف�ساطيطلمن يع ّلم النا�س القر�آن ،على ما �أنزل اهلل .ف�أ�صعب ما يكون على من حفظه
اليوم؛ لأ ّنه يخالف فيه الت�أليف» .
 -ما رواه �سالم بن م�سلمة :قر�أ رجل على �أبي عبداهلل Qو�أنا ا�ستمع حروف ًا منالقر�آن لي�س على ما يقر�أه النا�س ،فقالّ :Q
«كف عن هذه القراءة ،اقر�أ كما

)(3فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

(((

(((

((( ال�شي���خ الطو�سي ،محمد ب���ن الح�سن :تهذيب الأحكام ،تحقيق وتعليق ح�سن المو�س���وي الخر�سان ،ط ،3طهران ،دار الكتب
الإ�سالمية؛ مطبعة خور�شيد1364 ،هـ�.ش ،ج ،1باب �صفة الو�ضوء ،...ح� ،37ص.71-70
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،8رو�ضة ،كتاب الح� ،11ص.50
((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظر :ال�سي���د الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج���� ،12ص118-108؛ ال�سيد الخوئي،
البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص235-232؛ المحمّدي� ،سالمة القر�آن من التحريف ،م�.س� ،ص.77-75
((( العكبري ،محمد بن النعمان(المفيد) :الإر�شاد ،تحقيق م�ؤ�سّ �سة �آل البيت Rلتحقيق التراث ،ط ،2بيروت ،دار المفيد،
1414هـ.ق1993 /م ،ج� ،2ص.386

279

يقر�أ النا�س؛ حتى يقوم القائم ،ف�إذا قام القائم| قر�أ كتاب اهلل ع ّز وج ّل على
حدّه ،و�أخرج الم�صحف الذي كتبه علي. »Q
الجواب عنها  :ما يع ّلم للنا�س في الف�ساطيط هو هذا الم�صحف؛ بترتيب نزول
م�صحف الإمام علي.Q
(((

(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

ه���ـ .الطائفة الخام�سة :روايات ورد فيها ِذ ْكر بع����ض �أ�سماء الأئ ّمة Rفي القر�آن،
منها:
 -ما روي عن الإمام الباقر« :Qنزل القر�آن �أربعة �أرباع :ربع فينا ،وربع فيعدونا ،وربع �سنن و�أمثال ،وربع فرائ�ض و�أحكام» .
 -ما روي عن الإمام ال�صادق« :Qلو قد قرىء القر�آن كما �أنزل؛ لألفيتنا فيهم�س ّمين» .
 -ما روي عن الإمام الر�ضا« :Qوالية علي Qمكتوبة في جميع �صحفالأنبياء. »...
 -الجواب عنها :المخت�صة
 �-إ ّنهم مذكورون فيه ب�صفاتهم ونعوتهم الدا ّلة عليهم وعلى ف�ضائلهمّ
بهم.
احتج على غا�صبي الخالفة بهذه الآيات
 -التاريخ لم يذكر لنا �أبد ًا �أنّ �أحد ًا ّالمفتر�ضة ،و�إال لكانت �أحقّ باالحتجاج.
(((

(((

(((

(((

((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل العلم ،باب النوادر ،ح� ،23ص.633
 ((( 280لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص118-108؛ المحمّدي� ،سالمة
القر�آن من التحريف ،م�.س� ،ص.79-77
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل القر�آن ،باب النوادر ،ح� ،4ص.628
((( العيا�شي ،تف�سير العيا�شي ،م�.س ،ج ،1ما عنى به الأئمّة Rمن القر�آن ،ح� ،4ص.13
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،1كتاب الحجّ ة ،باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الوالية ،ح� ،6ص.437
((( لمزي���د من التف�صي���ل ،انظر :الإمام الخميني� ،أن���وار الهداية ،م�.س ،ج� ،1ص245-243؛ ال�سي���د الطباطبائي ،الميزان في
تف�سي���ر الق���ر�آن ،م�.س ،ج���� ،12ص118-108؛ ال�سيد الخوئي ،البيان ف���ي تف�سير القر�آن ،م�.س���� ،ص232-229؛ المحمّدي،
�سالمة القر�آن من التحريف ،م�.س� ،ص.84-79

 -الروايات واردة فيهم على نحو التف�سير للمراد ،فتكون على نحو الجري والتطبيقومعرفة الم�صداق الحقيقي للآيات.
و .الطائفة ال�ساد�سة :روايات التحريف بالنقي�صة ،منها:
-

-ما روي عن الإمام علي� :Qأ ّنه قر�أ قوله تعالى}:ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋ (بظلمه و�سوء �سريرته)}ﮌﮍﮎﮏ{ .
(((

(((

(((

-

)(3فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

 -م ��ا رواه ع ّم ��ار ال�ساباط ��ي ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادقّ � Qأن اهلل تعال ��ى ق ��ال ب�ش� ��أنالإمام عل ��ي}:Qﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷ (� ّأن محم���د ًا ر�س���ول اهلل) ﯸﯹﯺﯻ (� ّأن محمد ًا ر�سول اهلل
و�أ ّنه �ساحر ك ّذاب) ﯼﯽﯾﯿ{ ،ثمّ قال :Qهذا ت�أويله يا ع ّمار .
 -روي �أ ّنه قر�أ رجل عند الإمام ال�صادق}:Qﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ{ ،فقال« :Qلي�س هكذا هي� ،إ ّنما هي والم�أمونون ،فنحن الم�أمونون» .
-ما روي عن الإمام ال�صادقّ �« :Qإن القر�آن الذي جاء به جبرائيل �إلى محمّدP

�سبعة ع�شر �ألف �آية» .
(((

الجواب عنها بالترتيب :
(((

 -الأولى :فيها داللة وا�ضحة على كونه �شرح ًا وتف�سير ًا للمراد من الآية. -الثانيةّ � :إن ورود �ألفاظ التنزيل والت�أويل ،يُح َمل على ال�شرح للمراد ،وبيان معانيهوم�صاديقه.
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،8كتاب الرو�ضة ،ح� ،435ص.289
((( م .ن ،ح� ،246ص.205-204
((( م .ن ،ج ،1كتاب الحجّ ة ،باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الوالية ،ح� ،62ص.424
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب ف�ضل العلم ،باب النوادر ،ح� ،28ص.634
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص118-108؛ المحمّدي� ،سالمة
القر�آن من التحريف ،م�.س� ،ص.91-84
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 -الثالثة :هي ب�صدد بيان �أبرز الم�صاديق و�أكملها. -الرابعة :ورد في ن�سخة م�صحّ حة من الكافي ،وفي كتاب الوافي للفي�ض الكا�شاني:�أ ّن���ه يوجد زيادة للفظ ع�شرة؛ فيك���ون الحديث �سبعة �آالف �آية ،ولي�س �سبعة ع�شرة
�ألف �آية� .أ�ضف �إلى ذلك � ّأن م�س�ألة عظيمة كهذه ال ب ّد من بيانها ب�شكل وا�ضح؛ فال
تثبت بخبر الواحد.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

ز .الطائفة ال�سابعة :روايات كثيرة بلغت ح ّد التواتر نقلها ال�شيعة وال�سنة ،مفادها:
�أنّ ك ّل م���ا وق���ع في الأم���م ال�سابقة ،ال ب��� ّد و�أن يقع مثله في هذه الأ ّم���ة ،وبما �أنّ
كتبه���م ال�سماوية ق���د ُح ِّرفت ،فال ب ّد من وقوع التحريف في الق���ر�آن �أي�ض ًا ،و�إال
فل���ن تكون هذه الأحاديث �صحيحة ،ومنه���ا :ما روي عن ر�سول اهللّ :P
«كل ما
كان ف ��ي الأم ��م ال�سالفة ،ف�إ ّن ��ه يكون في هذه الأمّ ة مثله ،ح ��ذو النعل بالنعل،
وال ُق ّذة بال ُق ّذة» .
(((

الجواب عنها :
(((
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 �-إنّ هذا الدليل لو ّتم لكان دا ًال على وقوع الزيادة في القر�آن �-أي�ض ًا-؛ كما وقعتفي التوراة والإنجيل .ومن الوا�ضح بطالن ذلك؛ للت�سالم واالتّفاق على عدم وقوع
التحريف بالزيادة.
 -يوجد كثير من الحوادث وقعت في الأمم ال�سابقة لم ي�صدر مثلها في هذه الأ ّمة؛وق�صة ال�سامري ،وغرق فرعون ،ورفع النبي عي�سى
كالتثليث ،وعبادة العجلّ ،
� Qإلى ال�سماء ،والتحريف بالزيادة في كتبهم ،وما �شابه ذلك .وعليه،
فالمراد من ذلك الم�شابهة في بع�ض الوجوه ،ولي�س التطابق في ك ّل الأمور.
 -يكفي للت�شابه مع الأمم ال�سالفة؛ وقوع التحريف المعنوي؛ بت�ضييع حدود القر�آن((( ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين وتمام النعمة ،م�.س� ،ص.530
((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائ���ي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج���� ،12ص118-110؛ ال�سيد الخوئي،
البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص222-220؛ المحمّدي� ،سالمة القر�آن من التحريف ،م�.س� ،ص.100-99

الكريم ،وتف�سيره بالر�أي.
 �-إنّ كالم الر�سول Pالمتق ّدم عا ّم يمكن تخ�صي�صه وا�ستثناء تحريف القر�آنمنه؛ ا�ستناد ًا �إلى قوله تعالى}:ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ{ .
 .2ال�شبه ��ة الثاني ��ة :كيفية جمع القر�آن في �صدر الإ�س�ل�ام وزمن ال�صحابة؛ ت�ستلزم
ع���ادة وق���وع التغيي���ر والتحريف في���ه؛ ب�سبب بدائ���ة الخط ،وعدم تواف���ر الأدوات
الالزمة للكتابة.
(((

)(3فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

الج ��واب عنه ��اّ � :إن الجمع ح�صل في زمن النبي� Pضمن �سور ،ثمّ على يد الإمام
علي� Qضمن م�صحف ،ثمّ على يد ال�صحابة �ضمن م�صاحف ،ثمّ توحيد الر�سم
ّ
المحط���ات كانت الدواعي متواف���رة لحفظ القر�آن
ف���ي زمن عثم���ان؛ وفي جميع هذه
و�صيانت���ه ،وكان هن���اك ت�شديد ًا ق��� ّل نظيره على حفظ الق���ر�آن وتدوينه؛ هذا مع كونه
محفوظ��� ًا بال�صدور �إلى عهد ُي َت َي ّقن قبل���ه تدوين القر�آن؛ بناء على اختالف الآراء في
جمع القر�آن وتدوينه .
الخا�صة ذكروا ف���ي �أق�سام الآيات
 .3ال�شبه ��ة الثالث ��ةّ � :إن �أكث���ر العامّ���ة وجماعة من
ّ
المن�سوخة ما ن�سخت تالوتها دون حكمها ،وما ن�سخت تالوتها وحكمها مع ًا.
الجواب عنها :
 -ال يوجد في روايات الإمامية �آية من�سوخة التالوة؛ �سوى �آية الرجم ،وهي جاءتبخبر واحد �سند ًا ،تعار�ضها روايات كثيرة م�ستفي�ضة تنفي ن�سخ التالوة.
 �-إنّ نظرية ن�سخ التالوة مع الحكم �أو من دونه ال حقيقة لها.(((

(((

((( الحجر.9 :
((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظر :ال�سي���د الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج���� ،12ص118-108؛ ال�سيد الخوئي،
البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص259-235؛ المحمّدي� ،سالمة القر�آن من التحريف ،م�.س� ،ص.102-100
((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظر :ال�سي���د الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج���� ،12ص118-108؛ ال�سيد الخوئي،
البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص286-285؛ المحمّدي� ،سالمة القر�آن من التحريف ،م�.س� ،ص.103-102
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 .4ال�شبه ��ة الرابع ��ة :وجود م�صاحف لدى ال�صحابة تختلف عن الم�صحف الموجود؛
لجهة ا�شتمالها على الزيادة.
الجواب عنهاّ � :إن هذه الزيادات هي زيادات تف�سيرية �شارحة ومب ّينة للمراد ،بعد
فر�ض الت�سليم بثبوت ن�سبة ما هو مدّعى زيادته في هذه الم�صاحف �إلى ال�صحابة .
 .5ال�شبهة الخام�سة :اختالف القراءات ي�ستلزم كون الموجود بين �أيدينا من القر�آن
هو غير ما �أُ ِنز َل على النبي.P
الجواب عنهاّ � :إن اختالف القراءات والق ّراء ال ي�ض ّر بالمعنى والم�ضمون المُوحَ ى،
و�إن �أ ّثر �أثره في كيفية �أداء قراءة القر�آن .
 .6ال�شبه ��ة ال�ساد�س ��ة :الأخبار الكثيرة الواردة ف���ي كتب �أهل ال�س ّنة ،والتي تثبت وقوع
التحري���ف باللحن والخط����أ في القر�آن(دعوى وجود �أخط���اء نحوية) ،وبالنقي�صة
والتبديل(�إ�سق���اط �آية«مثل� :آي���ة الرجم»� ،أو �سورة«مثل� :س���ورة النورين� ،أو �سورة
الوالية»� ،أو حذف بع�ض الكلمات �أو تبديلها) ،وبالزيادة(الفاتحة والمعوذتين).
(((
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(((

الجواب عنها :
(((
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 �-ضعف هذه الأخبار �سند ًا. -تهافتها في ما بينها. �-إمكانية حمل داللة بع�ضها على غير الم ّدعى؛ ب�أ ّنها من باب التف�سير ،وال�شرح،وبيان المراد ،وبع�ض الم�صاديق و�أكملها.
 -معار�ضتها ب�أخبار �صحيحة ومتواترة تنفي وقوع التحريف. -عدم نهو�ضها �أمام الأد ّلة ال ُمث ِبتَة ل�صيانة القر�آن عن التحريف.((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص118-108؛ المحمّدي� ،سالمة
القر�آن من التحريف ،م�.س� ،ص.109-104
((( م .ن� ،ص.116-111
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،12ص118-108؛ المحمّدي� ،سالمة
القر�آن من التحريف ،م�.س� ،ص.118-116 ،109

الأفكار الرئي�سة

للم���راد ،المق�صود بالتحريف في بع�ض الرواي���ات خ�صو�ص التحريف المعنوي �أو
اختالف القراءات و�إعمال االجتهاد فيها� ،أخبار التحريف هي �أخبار �آحاد ال يُعت ّد
به���ا� ،أهل البيت Rمذك���ورون في الق���ر�آن ب�صفاتهم ونعوته���م الدا ّلة عليهم،
بع�ض الرواي���ات واردة في �أهل البيت Rعلى نحو التف�سير للمراد؛ فتكون على
نح���و الجري والتطبي���ق ومعرفة الم�صداق الحقيقي للآي���ات ،توافر الدواعي على
حف���ظ الق���ر�آن وتدوينه وت�ش���دّد الم�سلمين في ذلك يمنع وق���وع الخط�أ في الجمع،
اختالف القراءات والق ّراء ال ي�ض ّر بالمعنى والم�ضمون المُوحَ ى ،معار�ضة روايات
وقوع التحريف بالنقي�ص���ة بروايات �صحيحة م�ستفي�ضة ،تهافت روايات التحريف
بالنقي�صة في ما بينها.

)(3فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

--1م���ن ال�شبهات المُثارة عل���ى القر�آن بوقوع التحريف فيه :دع���وى داللة طوائف من
الروايات على وقوع التحريف ،كيفية جمع القر�آن ت�ستلزم وقوع التحريف ،الروايات
الدا ّلة على ن�سخ الحكم والتالوة ون�سخ الحكم دون التالوة ت�ستلزم وقوع التحريف،
اخت�ل�اف م�صاح���ف ال�صحابة في ما بينه���ا ت� ّؤ�شر على وق���وع التحريف ،اختالف
الق���راءات ي�ستل���زم وقوع التحري���ف ،الروايات الت���ي تتحدّث عن وق���وع التحريف
باللحن والخط�أ ،وبالنقي�صة والتبديل ،وبالزيادة.
--2يمك���ن ر ّد هذه ال�شبهات بالتالي :المقدار الزائد هو م���ن الت�أويل والتنزيل؛ �شرح ًا
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ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -بع� ��ض الزي ��ادات الموج ��ودة ف ��ي م�صاح ��ف ال�صحاب ��ة ه ��ي م ��ن قبي ��ل الزي ��اداتالتف�سيرية؛ �شرحاً للمراد.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

 -ن�سخ التالوة مع الحكم �أو من دونه ت�ستلزم القول بوقوع التحريف بالنقي�صة. -رواي ��ات التحري ��ف بالنقي�ص ��ة والتبدي ��ل والزي ��ادة ال تنه� ��ض �أم ��ام �أد ّل ��ة �صيانةالقر�آن عن التحريف.
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -اذك ��ر �شبه ��ة ِذ ْك ��ر �أ�سم ��اء الأئ ّم ��ة Rفي الق ��ر�آن وكيفي ��ة توجي ��ه داللتها عندعوى وقوع التحريف؟
 -تحدّث عن �شبهة روايات التحريف بالنقي�صة وكيفية ردّها؟ -تك ّلم عن �شبهة روايات وقوع التحريف في القر�آن؛ كما وقع في الكتب ال�سابقة،وكيفية توجيهها؟
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مطالعة

دعوى �ضياع �سور �أو �أبعا�ض �سور من القر�آن!

(((

�--1ضياع �سورتي الحفد والخلع .
(((

--2ذه���اب �أكثر م���ن ثلثي القر�آن!!� :أخ���رج الطبراني عن عمر بن الخط���اب �أ ّنه قال:
القر�آن �ألف �ألف حرف و�سبعة وع�شرون �ألف حرف .
(((

)(3فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

�--3ضي���اع �سورة بحجم براءة و�سورة من الم�س ّبح���ات :روى م�سلم في �صحيحه � ّأن �أبا
مو�سى الأ�شعري بعث �إلى ق ّراء الب�صرة فدخل عليه ثالثمئة رجل ،فقال لهم في ما
قال� :إ ّنا ك ّنا نقر�أ �سورة كنا ن�ش ّبهها في الطول وال�شدّة ببراءة ،ف�أُن�سيتها ،غير �أ ّني
حفظ���ت منها( :لو كان البن �آدم واديان م���ن مال البتغى وادي ًا ثالث ًا وال يملأ جوف
اب���ن �آدم �إ ّال التراب) .وك ّنا نقر�أ �سورة ن�ش ّبهها ب�إحدى الم�س ّبحات ،ف�أن�سيتها ،غير
�أ ّني حفظت منها} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{ فتكتب �شهادة
في �أعناقكم فت�س�ألون عنها يوم القيمة .
(((

�--4ضي���اع �أكثر من ثلث���ي �سورة براءة� :أخرج اب���ن �أبي �شيبة والطبران���ي في الأو�سط
و�أبو ال�شي���خ والحاكم وابن مردويه عن حذيفة ،قال :التي ت�س ّمون �سورة التوبة هي
�س���ورة الع���ذاب ،واهلل ما تركت �أحد ًا �إ ّال نالت منه ،وال تق���ر�ؤون منها م ّما ك ّنا نقر�أ
�إ ّال ربعه���ا .وفي رواية �أخرى عن حذيفة ،قال :ما تق���ر�أون ثلثها  .وقال مالكّ � :إن
(((
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((( هذه الدعوى موجودة في المجامع الحديثية عند �أهل ال�س ّنة.
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.178
((( انظر :م .ن� ،ص.190
((( انظر :الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.37-36
((( انظر :ال�سيوطي ،جالل الدين :الدر المنثور في تف�سير القر�آن بالم�أثور ،الط ،بيروت ،دار المعرفة ،الت ،ج� ،3ص.208

�أولها ل ّما �سقط� ،سقط معه الب�سملة ،فقد ثبت �أ ّنها كانت تعدل البقرة لطولها .
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

�--5ضي���اع �أكثر من ثلثي �س���ورة الأحزاب� :أخرج البخاري ف���ي تاريخه عن حذيفة بن
اليم���ان �أ ّن���ه قال :قر�أت �سورة الأح���زاب على النبي ،Pفن�سي���ت منها �سبعين �آية
م���ا وجدتها .و�أخرج �أبو عبيد في الف�ضائل وابن الأنباري وابن مردويه عن عائ�شة
قال���ت :كانت �سورة الأحزاب تقر�أ في زمان النب���ي Pمئتي �آية ،فل ّما كتب عثمان
الم�صاحف لم يقدر منها �إ ّال على ما هو الآن .
(((
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((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.177
((( انظر :ال�سيوطي ،الدر المنثور في تف�سير القر�آن بالم�أثور ،م�.س ،ج� ،5ص.180

م�صادر الدر�س ومراجعه

-2

-الطبر�سي ،االحتجاج ،ج� ،1ص.383

-3

الحجة ،باب �أ ّنه لم يجم���ع القر�آن ،...ح،2-1
الكلين���ي ،الكاف���ي ،ج ،1كتاب ّ����ص228؛ باب فيه نكت ونت���ف من التنزيل في الوالي���ة ،ح� ،62ص424؛ باب
في���ه نت���ف وجوامع م���ن الرواية في الوالي���ة ،ح���� ،6ص437؛ ج ،2كتاب ف�ضل
العل���م ،باب النوادر ،ح� ،4ص628؛ ح� ،23ص633؛ ح� ،28ص634؛ ج ،8كتاب
الرو�ضة ،ح� ،11ص50؛ ح� ،16ص53؛ ح� ،246ص205-204؛ ح� ،435ص.289

-4

-الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،12ص.118-108

-5

-الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن� ،ص.286-285 ،259-232 ،232-220

-6

-نجارزادكان� ،سالمة القر�آن من التحريف� ،...ص.118-111 ،109-99 ،91-64

-7

الن���وري ،م�ستدرك الو�سائل ،ج ،4باب  74م���ن �أبواب قراءة القر�آن ،...ح،8�ص.280

-8

المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج ،2باب من يجوز �أخذ العلم منه� ،...ص82؛ ج،45باب ما جرى على الإمام الح�سين� ،...Qص.8

- -9الطو�سي ،تهذيب الأحكام ،ج ،1باب �صفة الو�ضوء ،...ح� ،37ص7-70

- -10العكبري ،الإر�شاد ،ج� ،2ص.386
- -11العيا�شي ،تف�سير العيا�شي ،ج ،1ما عنى به الأئ ّمة Rمن القر�آن ،ح� ،4ص
- -12الخميني� ،أنوار الهداية ،ج� ،1ص24-243

- -13ال�صدوق ،كمال الدين وتمام النعمة� ،ص.530

)(3فيرحتلا نع نآرقلا ةنايصصص

-1

 -القر�آن الكريم.
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الدرس التاسع عشر

الناسخ والمنسوخ

()1

موضوعات الـدرس
النسخ.
- -1معنى
ْ

- -4الفرق بين النسخ والتخصيص.

- -2إمكان النسخ ووقوعه.

- -5شروط النسخ.

- -3ضرورة معرفة الناسخ والمنسوخ.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2معرفة معنى النسخ وإمكانه ووقوعه وضرورته.
- -3معرفة شروط النسخ وخصائصه.

�أ .المعن ��ى اللغ ��وي« :النون وال�سي���ن والخاء� :أ�صل واحد؛ �إال �أ ّن���ه مُخ َتلف في قيا�سه.
ق���ال قوم :قيا�سه رفع �ش���يء و�إثبات غيره مكانه .وقال �آخرون :قيا�سه تحويل �شيء
ُن�سخ
�إلى �شيء .قالوا :الن�سخ ن�سخ الكتاب .والن�سخ� :أمر كان يُع َمل به ِمن قبل ،ثمّ ي َ
بح���ادث غيره؛ كالآية ين���زل فيها �أمر ،ثمّ تن�سخ ب�آية �أخرى .وك ّل �شيء خلف �شيئ ًا؛
���ي ٍء َي َت َع َّقبُهَ ،ف َت���ا َر ًة ُي ْفهَمُ منه الإزالة،
فق���د انت�سخ���ه»((( .و«ال َّن ْ�س ُخ� :إزال ُة َ�ش ْي ٍء ِب َ�ش ْ
و َتا َر ًة ُي ْفهَمُ منه الإثباتُ  ،و َتا َر ًة ُي ْفهَم منه الأَ ْم َر ِان»((( .وعليه ،ف� ّإن المعنى الحقيقي
للن�سخ هو الإزالة ،وقد ا�س ُتخدم مجاز ًا بمعنى النقل والتحويل؛ لما فيهما من معنى
الإزالة.
ب .المعنى اال�صطالحي :الن�سخ هو :رفع ت�شريع �سابق ـ كان يقت�ضي الدوام ح�سب
الحق؛ �سواء �أكان ذلك الأمر المرتفع م���ن الأحكام التكليفية �أم
ظاه���ره ـ بت�شري ٍ���ع ِ
الو�ضعي���ة ،و�سواء �أكان من المنا�صب الإلهي���ة �أم من غيرها من الأمور التي ترجع

 (1خوسنملاو خسانلااا

الن�سخ:
 .1معنى ْ

(((

((( انظر :ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،م�.س ،ج ،5مادّة«ن�سخ»� ،ص.424
((( انظر :الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«ن�سخ»� ،ص.801
مخت�ص بالت�شريعيات ،بل يعمّ التكوينيّات �أي�ض ًا .انظر :ال�سيد
((( ذه���ب العالمة ال�سيد الطباطبائي{ �إل���ى �أنّ الن�سخ غير
ّ
الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.252
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�إلى اهلل تعالى بما �أ ّنه �شارع ،بحيث ال يمكن اجتماع الت�شريعين مع ًا� ،إمّا ذات ًا؛ �إذا
ن�ص �صريح .
إجماع� ،أو ٍّ
كان التنافي بينهما ب ّين ًا ،و�إمّا بدليل ّ
خا�ص؛ من � ٍ
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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� .2إمكان الن�سخ ووقوعه:
ت�سالم العقالء في ما بينهم على �إمكان وقوع الن�سخ في التقنين؛ ب�إزالة حكم �أو
قانون وا�ستبداله ب�آخر ،في ما لو كان الحكم �أو القانون الثاني النا�سخ م�شتم ًال على
م�صلحة ال ي�شتمل عليها الحكم �أو القانون الأ ّول المن�سوخ� ،أو في ما لو تب ّين للمق ّنن �أنّ
تقنين
الحكم �أو القانون الأ ّول لم يكن م�شتم ًال على الم�صلحة المطلوبة؛ ما دعاه �إلى ٍ
�آخر ي�ستوفي تلك الم�صلحة.
وخالف في ذلك اليهود والن�صارى في مجال ال�شرع ّيات والتكوين ّيات؛ لوجود �شبهة
لديهم في الم�س�ألة؛ حيث ا ّدعوا ا�ستحالة وقوع الن�سخ؛ ال�ستلزامه عدم حكمة النا�سخ،
�أو جهله بوجه الحكمة ،وكال هذين الالزمين م�ستحيل في ح ّقه تعالى .وحقيقة الأمر
في دح�ض هذه ال�شبهة:
�أّ � .أن الحك���م المجع���ول م���ن ِقبَل ال�ش���ارع الحكيم قد ال يُ���راد منه البع���ث� ،أو الزجر
الحقيقيي���ن؛ كالأوامر الت���ي يق�صد بها االمتحان ،وهذا الن���وع من الأحكام يمكن
�إثبات���ه �أو ًال ،ث���مّ رفعه ،وال مانع من ذلك؛ ف� ّإن ك ًال م���ن الإثبات والرفع في وقته قد
ن�ش�أ عن م�صلحة وحكمة ،فال يلزم منه خالف الحكمة.
ً
ُن�سخ بع���د زمان ،ال بمعنى � ّأن
ب .ق���د يكون الحكم المجعول حكم ً���ا
حقيقيا ،ومع ذلك ي َ
ً
م�ستحي�ل�ا على الحكيم
الحك���م بع���د ثبوته يُرفع ف���ي الواقع ونف�س الأم���ر؛ كي يكون
خا�ص
العال���م بالواقعيّ���ات ،بل هو بمعن���ى� :أن يكون الحكم المجعول مقيّ���د ًا بزمان ّ
معلوم عند ال�شارع منذ البداية ،مجهول عند النا�س؛ لم�صلحة مرعية عند ال�شارع،
ويك���ون ارتفاعه بعد انته���اء ذلك الزمان؛ النتهاء �أمده الذي ُقيِّ���دَ به ً
واقعا .والن�سخ
((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظ���ر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان ف���ي تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج���� ،1ص253-249؛ ال�سيد الخوئي،
البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.278-277

به���ذا المعنى ممكن ً
قطعا؛ لبداهة دخالة خ�صو�صيّات الزمان في مناطات الأحكام
بم���ا ال ّ
ي�ش���ك فيه �أيّ عاق���ل .فالن�سخ في الحقيق���ة تقييد لإط�ل�اق الحكم من حيث
الزمان ،وال تلزم منه مخالفة الحكمة ،وال البداء بالمعنى الم�ستحيل في ح ّقه تعالى.
وال خالف بين الم�سلمين في وقوع الن�سخ بين ال�شرائع ال�سابقة والالحقة؛
كن�سخ ال�شريعة الإ�سالم ّية لل�شرائع ال�سماوية ال�سابقة عليها زمان ًا ،وداخل ال�شريعة
الواحدة نف�سها؛ كتحويل القبلة.
وقد �ص ّرح القر�آن الكريم في �آيات ع ّدة بوقوع الن�سخ ،منها:
ﭤﭥ { .
(((

-

-قوله تعالى}:ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ{ .
(((

 -قوله تعالى}:ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{ .وعليه ،ف�إنّ الن�سخ ممكن الوقوع ،وقد وقع فع ًال ،ولك ّنه ن�سخ بالمعنى المجازي ال
بالمعنى الحقيقي للن�سخ � -أي بمعنى ن�ش�أة ر�أي جديد ،-فهو حكم م�ؤ ّقت وت�شريع
محدود وا�ضح �أمره للم�ش ّرع منذ بداية ت�شريعه ،ولكن لم�صلحة في التكليف �أخفى
ال�شارع المق ّد�س بيان �أمد الحكم عن النا�س ،ومع انتهاء �أمده �ش َّرع حكم ًا �آخر مكانه.
ولع ّل وجه الحكمة من هذا الإخفاء ،يكمن في حثّ المك ّلفين على االنبعاث المتثال
الحكم؛ كما لو �أ ّنه حكم ًا مطلق الأمد .

 (1خوسنملاو خسانلااا

- -قول ��ه

تعال ��ى}:ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

(((

(((

((( �سورة البقرة ،الآية.106 :
((( �سورة النحل ،الآية.101 :
((( �سورة الرعد ،الآية.39 :
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص253-249؛ ج� ،12ص346-345؛
ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.280-279
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� .3ضرورة معرفة النا�سخ والمن�سوخ:
�إنّ لمعرفة النا�سخ والمن�سوخ �أثر جلي في ف ْهم الت�شريع الإ�سالمي ،بحيث ال يمكن
�شرعي ما لم يكن له ّ
حظ وافر من معرفة النا�سخ والمن�سوخ.
للمجتهد ا�ستنباط حكم
ّ
وقد �ش ّدد الروايات الم�أثورة عن �أهل بيت الع�صمة Rعلى �ضرورة معرفة
النا�سخ والمن�سوخ ،منها:
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

قا�ض ،فقال ل���ه :Qهل تعرف النا�سخ عن
�أ .روي � ّأن الإم���ام عل���ي Qم ّر على ٍ
المن�س���وخ؟ فقال :ال ،فقال« :Qهلك � َ�ت و� َ
أهلكت ،ت�أويل ك ّل ح ��رف من القر�آن
على وجوه» .
(((

ب .روي �أنّ الإم���ام ال�صادق Qقال لأبي حنيفة�« :أنت فقيه �أهل العراق؟» قال:
نع���م ،قال« :Qف ِب َم ُتفتيهم؟» ق���ال :بكتاب اهلل و�س ّنة نب ّي���ه ،فقال له الإمام
�« :Qأتع ��رف كت ��اب اهلل ح � ّ�ق معرفته ،وتعرف النا�سخ م ��ن المن�سوخ؟» قال:
نعم ،قال« :Qلقد ادّعيت ِعلماً .ويلك! ما جعل اهلل ذلك �إال عند �أهل الكتاب
الخا�ص من ذ ّريّة نبيّنا. »P
الذين �أُن ِز َل عليهم .ويلك! وال هو �إال عند
ّ
(((

 .4الفرق بين الن�سخ والتخ�صي�ص:
يكمن الفرق بين الن�سخ والتخ�صي�ص في النقاط التالية:
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�أ .مقت�ضى الن�سخ انتهاء الت�شريع ال�سابق ،بعد �أن عَ ِمل به المك ّلفون لفترة من الزمن،
بينم���ا مقت�ض���ى التخ�صي�ص ق�صر الحك���م العا ّم على بع�ض �أف���راد المو�ضوع دون
تمامها ،و�إخراج بق ّية الأفراد عن دائرة �شمول الحكم؛ وذلك قبل �أن يع َمل المك ّلفون
بعم���وم التكليف .فالن�سخ هو نوع اخت�صا����ص للحكم ببع�ض الأزمان ،والتخ�صي�ص
((( العيا�شي ،تف�سير العيا�شي ،م�.س ،ج ،1في تف�سير النا�سخ والمن�سوخ ،...ح� ،9ص.12
((( ابن بابويه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�صدوق) :علل ال�شرائع ،تقديم محمد �صادق بحر العلوم ،الط ،النجف الأ�شرف،
من�شورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها1385 ،هـ.ق1966 /م ،ج ،1باب ،81ح� ،5ص.90-89

نوع اخت�صا�ص له ببع�ض الأفراد.
ب .الراف���ع للتناف���ي بين النا�س���خ والمن�سوخ بعد ا�ستق���راره بينهم���ا ،بح�سب الظهور
اللفظ���ي؛ هو الحكمة والم�صلح���ة الموجودة بينهما ،بخالف الراف���ع للتنافي بين
المف�سر للعا ّم
والخا�ص؛ ف�إن���ه قوّة الظهور اللفظ���ي الموجود في
الع���ا ّم
ّ
ّ
الخا����صّ ،
بالتخ�صي�ص.
والمخ�ص�ص و�سيلة للك�شف عن المراد الحقيقي للم�ش ّرع .
و ُيع ّد كل ّ من النا�سخ
ِّ
(((

(((

�أ .وج���ود تنافي ذاتي بي���ن الحكمين ،بحيث ال يمكن اجتماعهما مع ً���ا في الوقت نف�سه؛
كم���ا في �آيات وج���وب ال�صفح مع وجوب �آي���ات القتال� ،أو وجود تناف���ي بينهما ناتج
ع���ن دلي���ل قطعي ّ
دل على نق�ض الحكم ال�سابق بحكم الح���ق؛ كما في حكم االعتداد
المبيّ���ن في �آية الإمتاع �إلى الحول}:ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

 (1خوسنملاو خسانلااا

� .5شروط الن�سخ:
ُذ ِك َرت �شروط ع ّدة للن�سخ اال�صطالحي � ،أه ّمها:

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{  ،م���ع حك���م االعت���داد
المبيّ���ن في �آية االعتداد ب�أربعة �أ�شه���ر وع�شرة �أيام }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
(((

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ { .
(((
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((( انظ���ر :ال�سي���د الطباطبائي ،الميزان ف���ي تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص253؛ الزرقاني ،مناه���ل العرفان في علوم القر�آن،
م�.س ،ج� ،2ص146-145؛ معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.272-271
((( انظ���ر :ال�سي���د الطباطبائ���ي ،الميزان ،م�.س ،ج���� ،1ص253-252؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في عل���وم القر�آن ،م�.س ،ج،2
�ص141؛ معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.274-272
((( �سورة البقرة ،الآية.240 :
((( �سورة البقرة ،الآية.234 :

ب� .أن يك���ون التناف���ي ك ّل ّي ًا عل���ى الإطالق ،ال جزئ ّي ًا وفي بع����ض الجوانب؛ ف� ّإن الثاني
تخ�صي����ص ف���ي الحك���م العا ّم ،ولي����س من الن�س���خ في �ش���يء؛ ف�آي���ة القواعد من
الن�س���اء}:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ{((( ال ت�صل���ح نا�سخ���ة لآي���ة ّ
غ����ض الب�ص���ر }:ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ{  ،بع���د �أن
يخ�ص�صه بما عداه
أخ�ص من الثانية،
والخا����ص ال ين�سخ العا ّم ،بل ِّ
ّ
كان���ت الأولى � ّ
من �أفراد المو�ضوع.
ج .ع���دم تحدي���د �أمد الحكم ال�سابق؛ ت�صريح ًا �أو تلويح��� ًا ،حيث يرتفع الحكم بنف�سه
(((

عن���د انتهاء �أمده ،من دون حاجة �إلى ن�س���خ؛ فقوله تعالى ...}:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬﮭﮮ {...ال ي�صدق عليه الن�سخ عندما تفيء الفئة الباغية وترجع �إلى
ر�شدها والت�سليم لحكم اهلل.
(((
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((( �سورة النور ،الآية.60 :
((( �سورة النور ،الآية.31 :
((( �سورة الحجرات ،الآية.9 :

د .تع ّل���ق الن�س���خ بالت�شريع ّيات  ،ف�ل�ا ن�سخ في ما يتع ّلق بالأخب���ار .فقوله تعالى:
}ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ{ ال ي�صلح نا�سخ ًا لقوله}:ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ{ .
(((

(((

(((

ه���ـ .وحدة المو�ضوع في الحكمين؛ ل ّأن تغ ّير المو�ض���وع ي�ستلزم تغ ّير الحكم؛ فال ن�سخ
مع تغ ّير المو�ضوع.
و .ا�شتمال النا�سخ على ما في المن�سوخ من كمال وم�صلحة.
 (1خوسنملاو خسانلااا
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((( ي���رى ال�سي���د الطباطبائي{ �أنّ الن�سخ يتع ّل���ق بالتكوينيّات ف�ض ًال عن الت�شريعيّات ،ولع ّل مُ���رَاده بالن�سخ بالتكوينيّات هو
البَدَ اء .انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.252
((( �سورة الواقعة ،الآيتان.40-39 :
((( �سورة الواقعة ،الآيتان.14-13 :

الأفكار الرئي�سة

الحق ،بحيث ال يمكن اجتماعهما مع ًا.
--1الن�سخ هو رفع ت�شريع �سابق
بت�شريع ِ
ٍ
--2ت�سالم العقالء والم�سلمون على �إمكان وقوع الن�سخ ،وخالف اليهود والن�صارى.
--3ن�سخ ال�شارع المقدّ�س هو ن�سخ بالمعنى المجازي ال بالمعنى الحقيقي للن�سخ.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

ّ �--4إن لمعرفة النا�سخ والمن�سوخ �أثر جلي في فهْم الت�شريع الإ�سالمي.
--5الن�سخ هو نوع اخت�صا�ص للحك���م ببع�ض الأزمان ،والتخ�صي�ص نوع اخت�صا�ص له
ببع�ض الأفراد.
--6من �شروط الن�سخ :وجود تنافي ذاتي ك ّلي بين الحكمين ،عدم تحديد �أمد الحكم
ال�سابق ،وحدة المو�ضوع ،ا�شتمال النا�سخ على ما في المن�سوخ من كمال وم�صلحة.
ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -المعن ��ى اللغ ��وي الحقيقي للن�سخ هو الإزالة ،وق ��د ا�س ُتخدم مجازاً بمعنى النقلوالتحويل.
 -ال يتو ّقف فهم الت�شريع الإ�سالمي على معرفة الن�سخ؛ لعدم وقوعه فع ًال في القر�آن.300

مخت�ص بال�شرعيات فقط.
 -الن�سخّ
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -هل الن�سخ ممكن الوقوع؟ وهل وقع فع ًال؟
ّ -و�ضح الفرق بين الن�سخ والتخ�صي�ص؟
- -بيّن �شروط الن�سخ ،مع ِذ ْكر �أمثلة تو�ضيحية؟

مطالعة

والبدَاء
الفرق بين الن�سخ َ

(((

(((

 (1خوسنملاو خسانلااا

�إنّ الن�سخ في معناه الواقعي والحقيقي(تب ّدل الر�أي) في مجال التكوين(وهو ما
ي�س ّمى بال َب َداء) م�ستحيل بح ّقه تعالى -كما هو حال الن�سخ في مجال الت�شريع -وممتنع
بالقيا�س �إلى علمه تعالى الأزلي المحيط بالأ�شياء .فكما �أنّ الن�سخ في ال�شرع ّيات؛
بمعنى ظهور �شيء بعد خفاء على النا�س ،فكذلك ال َب َداء في التكوينيات؛ بمعنى ظهور
�أمر بعد خفاء� ،سوى �أنّ الأ ّول :ظهور �أمد حكم كان معلوم ًا عند اهلل خافي ًا على النا�س،
والثاني :ظهور �أمر و� َأجل كان محتّم ًا عنده تعالى من الأزل ،وخافي ًا على النا�سّ ،ثم
بدا لهم؛ �أي ظهرت لهم حقيقته.
قال تعالى}:ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{  .ومفاد هذه الآية
�أنّ هلل �سبحانه في ك ّل وقت و�أجل كتاب ًا؛ �أي حكم ًا وق�ضا ًء ،و�أ ّنه يمحو ما ي�شاء من هذه
الكتب والأحكام والأق�ضية ،ويثبت ما ي�شاء؛ �أي يغ ّير الق�ضاء الثابت في وقت؛ في�ضع
في الوقت الثاني مكانه ق�ضا ًء �آخر ،لكن يوجد عنده بالن�سبة �إلى ك ّل وقت ق�ضاء ال
يتغ ّير وال يقبل المحو والإثبات؛ وهو الأ�صل الذي ترجع �إليه الأق�ضية الأخرى وتن�ش�أ
منه؛ فيمحو ويثبت على ح�سب ما يقت�ضيه هو.
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((( انظ���ر :ال�سي���د الطباطبائي ،المي���زان في تف�سير القر�آن ،م����.س ،ج� ،11ص382-375؛ الزرقاني ،مناه���ل العرفان في علوم
القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص143-142؛ معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.270-269
((( �سورة الرعد ،الآية.39 :

م�صادر الدر�س ومراجعه

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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-1

-القر�آن الكريم.

-2

-ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،5ص.424

-3

-الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.801

-4

الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص253-249؛ ج� ،11ص-375382؛ ج� ،12ص.346-345

-5

-الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن� ،ص.280-277

-6

-العيا�شي ،تف�سير العيا�شي ،ج ،1في تف�سير النا�سخ والمن�سوخ ،...ح� ،9ص.12

-7

-ال�صدوق ،علل ال�شرائع ،ج ،1باب ،81ح� ،5ص.90-89

-8

-الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،ج� ،2ص.146-145 ،143-141

-9

-معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج� ،2ص.274-269

الدرس العشرون

الناسخ والمنسوخ

()2

موضوعات الـدرس
- -1أقسام النسخ.

ُ - -3شبهات في النسخ.

- -2أنحاء النسخ.

- -4اآليات الناسخة والمنسوخة.

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2معرفة أقسام النسخ وأنحائه ،وعدد اآليات المنسوخة.
- -3معرفة أبرز الشبهات واإلشكاليات المثارة على النسخ وكيفية
دحضها.

 (2خوسنملاو خسانلااا

� .1أق�سام الن�سخ:
ذكر الباحثون والمح ّققون ثالثة �أق�سام للن�سخ ،هي:
�أ .ن�س���خ الحك���م والتالوة مع ًا :وه���و زوال �آية من القر�آن ذات حك���م ت�شريعي ،تداولها
الم�سلم���ون الأوائل وقر�أوها وعملوا بحكمها ،ث���مّ ُن ِ�س َخت ّ
وتعطل حكمها وزالت من
الق���ر�آن .ومن الأمثلة التي �أوردوها على وقوع ه���ذا الق�سم من الن�سخ :ما روي عن
عائ�شة �أ ّنها قالت :كان في ما �أُ ِنز َل من القر�آن (ع�شر ر�ضعات معلومات يح ّرمن)،
َ
ن�سخن بخم�س معلومات ،فتوفى ر�سول اهلل Pوهنّ في ما يُقر�أ من القر�آن .
ثمّ
وهذا الق�سم من الن�سخ غير واقع في القر�آن للأمور التالية :
 �-إجماع الم�سلمين على عدم ثبوت الن�سخ بخبر الواحد. -ابتالء �أغلب هذه الأخبار التي تتح ّدث عن وقوعه بال�ضعف والإر�سال. -القر�آن الكريم ال يثبت ب�أخبار الآحاد. -ا�ستلزام هذا الق�سم من الن�سخ للتحريف بالنقي�صة.(((

(((

ب .ن�سْ ��خ الت�ل�اوة دون الحُ ك ��م :وه���و زوال �آية من الق���ر�آن قر�أها الم�سلم���ون الأوائل
((( انظر :الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ،م�.س ،ج� ،4ص176؛ الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص39؛ ال�سيوطي،
الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.58
((( انظ���ر :ال�سي���د الخوئ���ي ،البيان في تف�سي���ر القر�آن ،م�.س���� ،ص286-285؛ معرف���ة ،التمهيد في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج،2
�ص.279-275
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وعمل���وا بحكمها ،ث���مّ ُن ِ�سيَت وزالت م���ن القر�آن ،مع بقاء حكمه���ا معمو ًال به .ومن
الأمثل���ة التي �أوردوها على هذا الق�سم من الن�سخ :ما رواه زر بن حبي�ش ،قال :قال
ل���ي �أُبَ���ي بن كعب :كم �آية تع ّد �سورة الأحزاب؟ قل���ت :اثنتين و�سبعين �آية� ،أو ثالثة
و�سبعي���ن �آي���ة .قال� :إن كانت لتعدل �سورة البقرة ،و�إ ّنا ك ّن���ا لنقر�أ فيها �آية الرجم.
قل���ت :وما �آية الرجم .قال�( :إذا زنى ال�شي���خ وال�شيخة فارجموهما البتة نكا ًال من
اهلل واهلل عزيز حكيم) .
وهذا الق�سم من الن�سخ غير واقع في القر�آن للأمور التالية :
 -منافاة هذا الن�سخ لم�صلحة نزول الآية؛ �إذ لو كانت الم�صلحة ا ّلتي كانت تقت�ضيت�شريعي ثابت ،فلماذا ُتر َفع الآية وحدها ،مع كونها
نزولها هي ا�شتمالها على حكم
ّ
�سند ًا للحكم ال�شرعي المذكور؟
 -ابتالء �أغلب هذه الأخبار التي تتح ّدث عن وقوعه بال�ضعف والإر�سال. -القر�آن الكريم ال يثبت ب�أخبار الآحاد. -ا�ستلزام هذا الق�سم من الن�سخ للتحريف بالنقي�صة.(((

(((

ن�س���خ الحُ ك���م دون التالوة :وهو بقاء الآية ثابتة في الق���ر�آن يقر�أها الم�سلمون ِعبر
جْ .
الع�صور ،مع زوال حكمها بعد �أن عمل بها الم�سلمون فترة من الزمن؛ بفعل مجيء
النا�سخ القاطع لحُ كمها.
والمف�سرين ،واتّفق الجميع على
الن�سخ هو المعروف بين العلماء
ّ
وهذا الق�سم من ْ
جوازه �إمكان ًا ،و�إن اختلفوا في وقوعه فع ًال ،حيث ذهب البع�ض �إلى �أنّ في القر�آن �آيات
نا�سخة و�آيات من�سوخة .
(((

((( انظ���ر :اب���ن حنبل ،م�سند �أحمد ،م����.س ،ج� ،5ص132؛ الزرك�شي ،البرهان في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص35؛ ال�سيوطي،
الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.66
((( انظ���ر :ال�سي���د الخوئ���ي ،البيان في تف�سي���ر القر�آن ،م�.س���� ،ص286-285؛ معرف���ة ،التمهيد في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج،2
�ص.282-279
((( انظ���ر :الزرك�ش���ي ،البرهان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص39-37؛ ال�سيوط���ي ،الإتقان في علوم القر�آن ،ج� ،2ص66-58؛
ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.286

� .2أنحاء الن�سخ:
اخ ُت ِل َف في �أنحاء ن�سخ القر�آن على �أقوال متع ّددة ،يمكن �إيجازها �ضمن التالي:
�أ .ن�سخ القر�آن بالقر�آن :وقد ا ّتفق الباحثون والمح ّققون في �إمكانية وقوع هذا النحو من
الن�سخ ،واختلفوا في فعلية وقوعه على �أقوال  ،يمكن �إيجازها بالتالي:
لحكمها
 -ن�سخ مفاد �آية بمفاد �آية �أخرى ،مع كون الثانية ناظرة �إلى الأُولى ورافعة ُبالتن�صي�ص ،ولوال ذلك لم يكن موقع لنزول الثانية وكانت لغو ًا .مثال� :آية
النجوى}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ {...التي �أوجبت الت�ص ّدق بين يدي مناجاة الر�سول ،Pو َن َ
�سختها
�آية الإ�شفاق}:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ{  .وهذا النحو لم يختلف
فيه �أحد.
 -ن�سخ مفاد �آية بمفاد �آية �أخرى ،من دون �أن تكون �إحداهما ناظرة �إلى الأخرى ،معتناف بينهما ،بحيث لم يمكن الج ْمع بينهما ت�شريعي ًا؛ فتكون الآية الثانية
وجود ٍ
�صحة هذا الوجه من الن�سخ :
المت� ّأخرة نزو ًال نا�سخة للأُولى .وي�شترط في ّ
(((

(((

 (2خوسنملاو خسانلااا

(((

(((

قطعي �صريح يدعمه الإجماع؛ �إذ من ال�صعب ج ّد ًا الوقوف
•وجود ٍّ
ن�ص �صحيح و�أثر ّ
على تاريخ نزول �آية في تق ّدمها وت� ّأخرها.
تناف على وجه التباين الك ّلي بين مفاد الآيتين .وهذا ال يمكن القطع به
•وجود ٍ
ن�ص مع�صوم؛ لأنّ للقر�آن ظاهر ًا وباطن ًا ومح َكم ًا
بين �آيتين قر�آن ّيتين �سوى عن ّ
ومت�شابه ًا ،ولي�س من ال�سهل الوقوف على ُكنه �آية مهما كانت مح َكمة.
((( انظ���ر :الزرك�ش���ي ،البره���ان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج���� ،2ص32؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص56؛
الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص184؛ ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص-286
287؛ معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.285-283
((( �سورة المجادلة ،الآية.12 :
((( �سورة المجادلة ،الآية.13 :
((( انظ���ر :ال�سي���د الخوئ���ي ،البيان في تف�سي���ر القر�آن ،م�.س���� ،ص287-286؛ معرف���ة ،التمهيد في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج،2
�ص.285-283
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ب .ن�س���خ الق���ر�آن بال�س ّنة :وق���د اخ ُت ِل َف ف���ي �إمكانية وقوع هذا النحو م���ن الن�سخ ؛
فذه���ب البع�ض �إلى عدم �إمكانية وقوع���ه؛ نظر ًا لكونه مخالف ًا للأخبار المتواترة
بعر����ض الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع �إليه  .وذهب �آخرون �إلى
�إمكانية وقوعه؛ لأنّ ال�س ّنة وحي من اهلل؛ كما �أنّ القر�آن كذلك ،وال مانع من ن�سخ
وحي بوح���ي؛ لقوله تعال���ى}:ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{ ؛ فال ال
مانع عقلي وال �شرعي من ن�سخ الكتاب بال�س ّنة .
وقد اختلف القائلون ب�إمكانية وقوع هذا النحو من الن�سخ ،في فعل ّية وقوعه؛
فذهب بع�ضهم �إلى عدم وقوعه فع ًال  ،وذهب �آخرون �إلى وقوعه فع ًال ،من قبيل:
الحول ب�ش�أن المتو ّفى عنها زوجها؛ ف�إ ّنها ـ بظاهرها ـ ال تتنافى و�آية
�آية الإمتاع �إلى َ
ال�س ّنة القطعية و�إجماع الم�سلمين �أثبتا ن�سخها ب�آية ال ِع َدد
ال ِع َدد والمواريث ،غير �أنّ ُ
والمواريث  .نعم �إنّ ن�سخ مفاد �آية ب�آخبار �آحاد غير ممكن في نف�سه؛ لأنّ من �شروط
الدليل النا�سخ �أن يكون بم�ستوى الدليل المن�سوخ .
(((

(((

(((
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(((

(((

(((

(((

�ُ .3شبهات في الن�سخ:
�أ .ال�شبه���ة الأول���ىّ � :إن وجود �آية من�سوخة ف���ي القر�آن ربّما ي�س ّب���ب ا�شتباه المك ّلفين،
فيظ ّنونه���ا �آي���ة مح َكمة يعملون به���ا �أو يلتزمون بمفادها ،الأمر ال���ذي يكون �إغرا ًء
بالجهْل؛ وهو قبيح.
الج ��واب عنه ��اّ � :إن م�ضاعف���ات جه���ل ك ّل �إن�سان تعود �إلى نف�س���ه ،ولم يكن الجهل
 ((( 308انظ���ر :الزرك�ش���ي ،البره���ان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج���� ،2ص32؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص56؛
الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.189-184
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،5ص.276-275
((( �سورة النجم ،الآيتان.4-3 :
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص56؛ ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.286
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.190-188
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص60؛ معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.283
((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.283

ن�سخ ت�شريع �سابق
يوم��� ًا ما عُ ذر ًا مقبو ًال ل���دى العقالء؛ ف�إذا كانت الم�صلحة ت�ستدعي ْ
الحق ،فعلى المك ّلفين �أن يتن ّبهوا هم �إلى هذا االحتمال في الت�شريع ،وال �س ّيما
بت�شريع ِ
�إذا كان الت�شري���ع في بدْ ء حركة �إ�صالح ّية �آخ���ذة في التدرّج نحو الكمال .وهكذا كان
وخا�ص ،ومطلق ومق ّيد ،ومح َك���م ومت�شابه ،ولي�س
ف���ي القر�آن :نا�سخ ومن�سوخ ،وع���ا ّم
ّ
لأحد الأخذ ب�آية ح ّتى يتح ّقق من �أمرها .
(((

(((

الجواب عنهاّ � :إن االختالف الذي تنفيه الآية هو االختالف الواقعي ،ال الظاهري
ال�شكل���ي؛ ال���ذي يرتفع ف���ي م���ورد النا�س���خ والمن�سوخ ،بع���د مالحظة زم���ن نزولهما
والمنا�سبات والم�صالح الم�ستدعية لنزول الأولى ثمّ الثانية .
(((

ج .ال�شبه���ة الثالثة :ما هي الحكمة وراء ثب���ت �آية في الم�صحف هي من�سوخة الحكم؛
لتبقى مج ّرد �ألفاظ مقر�ؤة؟
الج ��واب عنه ��اّ � :إن الحكمة وراء وجود �آي���ات من�سوخة تكمن في الوقوف على مرونة
ال�شريع���ة ومجاراته���ا للبيئ���ة االجتماعية ،عل���ى اختالف الزم���ان والم���كان ،في تدرّج
ت�صاعدي؛ حتى يت�س ّنى للنا�س االلتزام بها وال�سير مع تدرّجها �سير ًا ي�سير ًا غير طفروي.
�أ�ضف �إلى ذلك �أنّ اال�ستفادة من الآية المن�سوخة لي�ست مح�صورة في خ�صو�ص
كونها دلي ًال على الحكم ال�شرعي فقط ،بل لها حقائق عظيمة وبواطن جليلة خافية
علينا ال يعلمها �إال اهلل والرا�سخون في العلم .
(((

((( انظ���ر :الزرقان���ي ،مناه���ل العرفان في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص170؛ معرف���ة ،التمهيد في علوم الق���ر�آن ،م�.س ،ج،2
�ص.293-292
((( �سورة الن�ساء ،الآية.82 :
((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.294-293
((( انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص170-169 ،153-152؛ معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن،
م�.س ،ج� ،2ص.295-294

 (2خوسنملاو خسانلااا

ب .ال�شبه���ة الثانيةّ � :إن االلت���زام بوجود �آيات نا�سخة ومن�سوخة ف���ي القر�آن ي�ستدعي
تناف بي���ن �آياته الكريمة؛ الأمر الذي يناق�ض���ه قوله تعالى}:ﭻ ﭼ
وجود ٍ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ{ .
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 .4عدد الآيات النا�سخة والمن�سوخة:
اخ ُت ِل َف في عدد الآيات النا�سخة والمن�سوخة؛ تبع ًا الختالف الأقوال في �إمكانية
وقوع الن�سخ وفعل ّية وقوعه و�شروطه و�أق�سامه و�أنحائه؛ على �أقوال هي:
�أ .عدم وجود �آيات نا�سخة �أو من�سوخة في القر�آن .
(((
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ب .وجود عدد قليل من الآيات النا�سخة والمن�سوخة ،من هذه الأقوال:
 �-آية النجوى فقط . � 10-آيات ،هي� :آية النجوى ،و�آية عدد المقاتلين ،و�آية الإمتاع ،و�آية جزاء الفح�شاء،و�آية التوارث بالإيمان ،و�آيات ال�صفح ،و�آيات المعاهدة ،و�آيات تدريجية ت�شريع
القتال .
 � 21-آية ،منها :الآيات المتق ّدم ِذ ْك ُرها .ج .وجود عدد كبير من الآيات النا�سخة والمن�سوخة في القر�آن .
(((

(((

(((

(((
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((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.295
((( انظر :ال�سيد الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن ،م�.س� ،ص.380-373
((( ال�صالح ،مباحث في علوم القر�آن ،م�.س� ،ص.274-273
((( انظ���ر :ال�سيوط���ي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص65-60؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج،2
�ص.212-199
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص60-58؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.197

الأفكار الرئي�سة

ن�سخ الحُ كم
ن�سخ الت�ل�اوة دون الحُ كمْ ،
�--1أق�س���ام الن�سخ :ن�س���خ الحكم والتالوة مع ًاْ ،
دون التالوة.
�--2أنحاء الن�سخ :ن�سخ القر�آن بالقر�آن ،ن�سخ القر�آن بال�س ّنة.

 (2خوسنملاو خسانلااا

�ُ --3شبه���ات في الن�س���خ :وجود �آي���ة من�سوخة ف���ي القر�آن ر ّبم���ا ي�س ّب���ب اال�شتباه لدى
المك ّلفي���ن ،...االلت���زام بوجود �آيات نا�سخة ومن�سوخة ف���ي القر�آن ي�ستدعي وجود
���اف بي���ن �آياته ...ما هو وجه الحكمة وراء ثبت �آي���ة في الم�صحف هي من�سوخة
تن ٍ
الحكم؛ لتبقى مج ّرد �ألفاظ مقر�ؤة؟!
--4اخ ُت ِل َف في عدد الآيات النا�سخة والمن�سوخة ،على �أقوال ،منها :عدم وجود �آيات نا�سخة
�أو من�سوخة في القر�آن ،وجود عدد قليل من الآيات ،وجود عدد كبير من الآيات.
ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أجب بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
ال ،لكنه لم يقع فع ً
 -ن�سخ التالوة والحكم معاً ممكن الوقوع عق ًال في القر�آن.
 -يمكن ن�سخ مفاد �آية من القر�آن ب�أخبار �آحاد �صحيحة ال�سند. -ا ّتف ��ق القائل ��ون بفعلي ��ة وق ��وع الن�س ��خ في الق ��ر�آن عل ��ى � ّأن �آية النج ��وى هي منالآيات المن�سوخة.
� .2أجب باخت�صار:
 -اذكر �أق�سام الن�سخ ،مع مناق�شة ق�سم غير جائز منه؟ -تك ّلم عن �أنحاء الن�سخ ،مبيّناً الأقوال فيها؟- -اذكر �شبهة من ال�شبهات المُثارة على الن�سخ ،مع الجواب عليها؟
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مطالعة

�آيات من�سوخة
�--1آية العف���و وال�صفح :قول���ه تعال���ى}:ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ{  .هذه الآية كانت ت�أمر بال�صفح والعفو
ع���ن �أهل الكت���اب في بداية الهج���رة؛ وذل���ك ل ّأن الم�سلمين لم تك���ن لديهم القوّة
الكافية ،ث���مّ ن�سختها �آي���ة القت���ال  }:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
(((

(((

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ{ .
(((

�--2آي���ة ع���دّة المتو ّفى عنها زوجه���ا :قوله تعال���ى}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ{((( من�س���وخ بقوله تعالى}:ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

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
(((

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
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ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

((( �سورة البقرة ،الآية.109 :
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.257
((( �سورة التوبة ،الآية.29 :
((( �سورة البقرة ،الآية.234 :
((( �سورة البقرة ،الآية.240 :

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ{ حيث � ّإن عرب الجاهلية كانت ن�سائهم
يقع���دن بعد موت �أزواجه���ن حو ًال كام ًال ،فالآي���ة الأولى تو�صي ب����أن يو�صي الأزواج
له���ن بمال يتمتعن به �إلى تمام الحول م���ن غير �إخراجهن من بيوتهن ،غير � ّأن هذا
ل ّم���ا كان حق ً���ا له ّ
���ن والحق يج���وز تركه ،كان له���ن �أن يطالبن ب���ه ،و�أن يتركه ،ف�إن
خرج���ن فال جناح للورثة ومن يجري مجراهم فيم���ا فعلن في �أنف�سهن بالمعروف،
وق���د جاءت الآية الثانية لتن�سخ حكم االعتداد بعد وفاة الزوج ب�أربعة �أ�شهر وع�شرة
�أيّام بد ًال من الحول وجاءت الآية الثانية لتن�سخ حكم الو�صية بالإنفاق على المعتدّة
�إلى الحول بفر�ض الإرث لها .
(((

�--3آية النجوى :قوله تعالى}:ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ{ ؛ حي���ث � ّإن الم�سلمين كانوا يكثرون
ال�س����ؤال ع���ن م�سائل غير ذوات �ش����أن� ،شاغلين �أوقات الر�س���ول Pعلى غير طائل؛
فنزل���ت الآية بفر�ض �صدقة درهم واح���د عند ك ّل م�س�ألة .وقد ترك �أكثرية ال�صحابة
مناجاته ً
خوفا من بذل المال بال�صدقة؛ فلم يناجه �أحد منهم �إال الإمام عليQ؛
ف�إ ّن���ه ناج���اه ع�شر نج���وات؛ ك ّلما ناجاه قدّم بين ي���دي نجواه �صدقة ،ث���مّ نزلت الآية
التالية من هذه ال�سورة؛ وفيها عتاب �شديد لل�صحابة والم�ؤمنين}:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

 (2خوسنملاو خسانلااا

(((

(((

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁﮂ ﮃ{  ،فن�سخت حكم الآية ال�سابقة .
(((

(((

((( �سورة الن�ساء ،الآية.12 :
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م� .س ،ج � ،2ص .247
((( �سورة المجادلة ،الآية.12 :
((( �سورة المجادلة ،الآية.13 :
((( انظ���ر :ال�سي���د الطباطبائ���ي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م����.س ،ج� ،19ص189؛ ال�سيد الخوئي ،البي���ان في تف�سير القر�آن،
م�.س� ،ص.380-373
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م�صادر الدر�س ومراجعه
-1

-القر�آن الكريم.

- -2الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ،ج� ،4ص17

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

-3

-الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،ج� ،2ص.39-37 ،35 ،32

-4

-ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،ج� ،2ص.66-58 ،56

-5

-الخوئي ،البيان في تف�سير القر�آن� ،ص.380-373 ،287-285

-6

-معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج� ،2ص.295-292 ،287-275

-7

-ابن حنبل ،م�سند �أحمد ،ج� ،5ص.132

-8

الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،ج� ،2ص،170-169 ،153-152.212-197 ،190-184

-9

-الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،5ص.276-275

- -10ال�صالح ،مباحث في علوم القر�آن� ،ص.274-273
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الدرس الحادي والعشرون

المحكم والمتشابه
موضوعات الـدرس
- -1معنى المحكم.
- -2معنى المتشابه.

- -5أسباب وجود المتشابهات
في القرآن.

- -3تحقيق وجود آيات متشابهات- -6 .ن��م��اذج م��ن آي��ات محكمات
ُ
- -4معرفة المحكم والمتشابه.
وأخَ ر متشابهات.

أهداف الدرس
- -1تعزيز االرت��ب��اط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن
الكريم.
- -2معرفة معنى المحكم والمتشابه ودخالتهما في فهم القرآن
وتفسيره.
ردها إلى
- -3معرفة أسباب وجود المتشابهات في القرآن ،وكيفية ّ
المحكمات.

�أ .المعن ��ى اللغوي :الحاء والكاف والميم �أ�ص���ل واحد؛ وهو« :المنع»  .و«المحكم»:
م���ا ال يعر����ض فيه �شبهة من حيث اللفظ ،وال من حيث المعنى  .وعليه ،فالمحكم
هو ما كان ذا داللة وا�ضحة ،بحيث ال يحتمل وجوه ًا من المعاني.
ب .المعنى اال�صطالحيُ :ذ ِك َرت للمحكم تحديدات عدّة ،منها :ما �أنب�أ لفظه عن معناه
ً
م���ن غير �أن ين�ضم �إليه �أمر لفظ يبيّن معناه؛ �سواء �أكان اللفظ ً
عرفيا ،وال
لغويا �أم
يحتاج �إلى �ضرب من �ضروب الت�أويل  .والمحكم ما ا�ستق ّل بنف�سه  .والمحكمات
ه���ي �آي���ات وا�ضحة المُ���راد ،وال ت�شتبه بالمعنى غي���ر المُراد ،ويج���ب الإيمان بهذا
الن���وع من الآيات والعمل بها ...والآي���ات المحكمات م�شتملة على �أمّهات المطالب،
ومطالب بقية الآيات متف ّرعة ومتر ّتبة عليها  ،وغيرها من التحديدات .
(((

(((

(((

باشتملاو مكحملا

 .1معنى المحكم:

(((

(((

(((

((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،م�.س ،ج ،2مادّة«حكم»� ،ص.91
((( الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�أن ،م�.س ،مادّة«حكم»� ،ص.251
((( ال�شيخ الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.9
((( ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.6
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص29 ،23-21؛ القر�آن في الإ�سالم ،م�.س� ،ص.46 ،43
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص41-32؛ الزرك�شي ،البرهان في
عل���وم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص69-68؛ ال�سيوطي ،الإتقان ف���ي علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص7-5؛ الزرقاني ،مناهل العرفان
في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.219-215
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 .2معنى المت�شابه:
�أ .المعن ��ى اللغ ��وي« :ال�شين والباء والهاء �أ�صل واحد ّ
يدل على ت�شابه ال�شيء وت�شاكله
لون ًا وو�صف��� ًا ...والم�ش ّبهات من الأمور الم�شكالت ،وا�شتبه الأمران �إذا �أ�شكال» .
�شك َل تف�سيره لم�شابهت���ه بغيره؛ �إمّا من حيث ال َّلفظ،
و«ا ْل ُم َت َ�شا ِب���ه من القر�آن :ما �أُ ِ
و�إمّا من حيث المعنى» .
ب .المعن ��ى اال�صطالح ��يُ :ذ ِك���رَت للمت�شابه تحديدات عدّة ،منها« :م���ا كان المراد به
ال ُيع���رَف بظاه���ره ،بل يحتاج �إل���ى دليل؛ وهو ما كان محتم ًال لأم���ور كثيرة �أو �أمرين،
وال يج���وز �أن يك���ون الجميع ً
مرادا؛ ف�إ ّنه من باب المت�شابه»  .و«المت�شابه ما ال ي�ستق ّل
بنف�س���ه �إال ب���ردّه �إلى غي���ره»  .و«الآيات المت�شابه���ة هي �آيات ظاهره���ا لي�س م ً
ُرادا،
ومُراده���ا الواقع���ي ال���ذي هو ت�أويله���ا ال يعلم���ه �إال اهلل والرا�سخون ف���ي العلم ،ويجب
الإيم���ان بها ،والتو ّقف ع���ن ا ّتباعها ،واالمتن���اع عن العمل بها ...والآي���ات المت�شابهة
منجهة المدلول والمُراد ترج���ع للآيات المحكمة ،وبمعرفة المحكمات يُعرَف معناها
الواقعي ...فالمت�شابه هو الآية التي ال ا�ستقالل لها في �إفادة مدلولها ،ويظهر بوا�سطة
الر ّد �إلى المحكمات ،ال �أ ّنه ما ال �سبيل �إلى فهم مدلوله»  ،وغيرها من التحديدات .
(((

(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

(((

(((

(((

(((

 .3تحقيق وجود �آيات مت�شابهات:
وقع االختالف في �أ�صل وجود �آيات مت�شابهات في القر�آن  ،ويمكن الكالم فيه
بالتالي:
(((

((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،م�.س ،ج ،3مادّة«�شبه»� ،ص.243
 ((( 318الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«�شبه»� ،ص.443
((( ال�شيخ الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص.10
((( ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.6
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص29 ،23-21؛ القر�آن في الإ�سالم ،م�.س� ،ص.48 ،46 ،43
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص42-32؛ الزرك�شي ،البرهان في
عل���وم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص71-69؛ ال�سيوطي ،الإتقان ف���ي علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص7-5؛ الزرقاني ،مناهل العرفان
في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.219-215
((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.5

�أ .ع���دم وج���ود المت�شابهات في الق���ر�آنّ � :إن الق���ر�آن كتاب هداية عامّة ل���ك ّل النا�س:
}ﮤ ﮥ ﮦ{  }،ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ{ ؛ ف�ل�ا
وج���ود فيه ل ٍآي مت�شابهة بال���ذات .و�أمّا التعبير بالت�شابه في � ِآي القر�آن؛ فهو بمعنى
الت�شابه بالن�سبة �إلى �أُولئك الزائغين الذين يحاولون تحريف الك ِلم عن موا�ضعه.
والواق ��ع� :أنّ ا�شتم���ال الآية على ِذ ْكر التف�صيل بعد الإحكام دليل على �أنّ المراد
بالإح���كام حال من حاالت الكتاب كان عليها قبل النزول؛ وهي كونه واحد ًا لم يطر�أ
علي���ه التج ّزي والتب ّع����ض بعد؛ بتك ّثر الآي���ات؛ فهو �إتقانه قبل وج���ود التب ّع�ض .فهذا
الإح���كام و�صف لتم���ام الكتاب ،بخالف و�صف الإحكام والإتق���ان الذي لبع�ض �آياته
بالن�سب���ة �إل���ى بع�ض �آخر؛ م���ن جهة امتناعها ع���ن الت�شابه في الم���راد .قال تعالى:
}ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ{ ،فل ّم���ا
ً
م�شتم�ل�ا على
كان قول���ه تعال���ى }:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ{
تق�سي���م �آيات الكتاب �إلى ق�سمي :المحك���م والمت�شابه ،علمنا به �أنّ المراد بالإحكام
غي���ر الإحكام ال���ذي و ُِ�ص َف به جميع الكتاب في قوله تعال���ى }:ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞ{ .وك���ذا المراد بالت�شابه في���ه غير الت�شابه الذي و ُِ�ص َف به
جميع الكتاب في قوله تعالى}:ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ{ .
(((

(((

باشتملاو مكحملا

((( ((

ب .وجود المت�شابهات في القر�آن :ي�شتمل القر�آن الكريم على �آيات مت�شابهات؛ كما هو
م�شتمل على �آيات مح َكم���ات ،لقوله تعالى}:ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ{ ،وقد تقدّم وجه داللتها على وجود المحكم والمت�شابه
من الآيات.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.138 :
((( �سورة هود ،الآية.1 :
((( �سورة الزمر ،الآية.23 :
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.20
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وا ّدعى البع�ض �أنّ جميع �آي القر�آن مت�شابهات ،م�ستد ًال بقوله
ﭪﭫﭬ ﭭ { .

تعالى}:ﭨﭩ

(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

والواق ��عّ � :أن الم���راد بالت�شابه ف���ي الآية ال�سابقة هو كون �آي���ات الكتاب ذات ن�سق
واح���د؛ من حيث جزالة النظم ،و�إتقان الأ�سل���وب ،وبيان الحقائق ،والحكم ،والهداية
���ق؛ كما ّ
�إل���ى �صريح الح ّ
تدل علي���ه القيود الم�أخوذة ف���ي الآية .فه���ذا الت�شابه و�صف
لجمي���ع الكتاب ،و�أمّا الت�شابه المذكور في قوله تعالى} :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ{ ،فمقابلت���ه لقوله}:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ{ِ ،وذ ْك���ر اتباع الذين في قلوبهم زيغ له���ا ابتغاء الفتنة وابتغاء الت�أويل؛ كل
ذل���ك ّ
يدل على � ّأن المُ���راد بالت�شابه :كون الآية بحيث ال يتع ّي���ن مرادها لفهم ال�سامع
بمج��� ّرد ا�ستماعها ،ب���ل يتردّد بين معن���ى ومعنى؛ حتى يرجع �إل���ى محكمات الكتاب؛
ف ُتع ّي���ن هي معناها وتب ّينها بيان ًا؛ فت�صير الآي���ة المت�شابهة عند ذلك محكمة بوا�سطة
الآية المحكمة ،والآية المحكمة محكمة بنف�سها .
(((
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� .4ضرورة معرفة المحكم والمت�شابه:
�إنّ لمعرفة المحكم والمت�شابه بالغ الأثر في فهم القر�آن الكريم ،حيث �إنّ القر�آن
ي�شتمل على �آيات محكمات تحوي �أ�صول المعارف القر�آنية الم�س ّلمة والوا�ضحة ،و�أُ َخر
مت�شابهات تتع ّين وتتّ�ضح معانيها ب�إرجاعها �إلى تلك الأ�صول .وهذا الإرجاع يحتاج
خا�ص بالمحكم والمت�شابه:
�إلى دراية وعلم ّ
عن الإمام ال�صادق« :Qقال اهلل �سبحانه ...}:ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ { ...؛ وذلك �أ ّنهم �ضربوا بع�ض القر�آن ببع�ض ،واحتجوا
واحتجوا بالمت�شابه وهم يرون �أ ّنه المحكم...
بالمن�سوخ ،وهم يظنون �أ ّنه النا�سخ،
ّ
(((

((( انظر :ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.5
((( انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.21
((( �سورة المائدة ،الآية.13 :

ولم يعرفوا موارده وم�صادره؛ �إذ لم ي�أخذوه عن �أهله؛ ف�ضلوا و�أ�ضلوا .واعلموا
والخا�ص
رحمكم اهلل� :أ ّنه من لم يعرف من كتاب اهلل ع ّز وج ّل النا�سخ من المن�سوخ،
ّ
من العا ّم ،والمحكم من المت�شابه ...فلي�س بعالم بالقر�آن ،وال هو من �أهله. »...
وعن الإمام الر�ضا« :Qمن ر ّد مت�شابه القر�آن �إلى محكمه؛ هُ دِ يَ �إلى �صراط
م�ستقيمّ � ...إن في �أخبارنا مت�شابهاً؛ كمت�شابه القر�آن ،ومحكماً؛ كمحكم القر�آن؛
فر ّدوا مت�شابهها �إلى محكمها ،وال ت ّتبعوا مت�شابهها دون محكمها؛ فت�ض ّلوا» .
(((

(((

� .5أ�سباب وجود المت�شابهات في القر�آن؟
�إنّ لوجود المت�شابهات في القر�آن �أ�سباب ع ّدة  ،منها:
(((

ب .الق���ر�آن ح ّمال ذو وجوه؛ العتماده في �أكثر تعابيره البالغية على �أنواع من المجاز
واال�ستعارة والت�شبيه .قال الإمام علي Qالبن ع ّبا�س ـ ل ّما بعَثه لالحتجاج على
الخ���وارج ـ« :ال تخا�صمهم بالقر�آن؛ ف� ّإن القر�آن حمّال ذووجوه ،تقول ويقولون،
حاججهم بال�سُ َّنة ف�إ َّنهم لن يجدوا عنها محي�صاً».
ولكن ِ
ج� .إنّ البيانات اللفظية القر�آنية �أمثال للمعارف الح ّقة الإلهية؛ لأنّ البيان نزل
في �سطح هذه الآيات �إلى م�ستوى الأفهام العا ّمة التي ال تدرك �إال الح�س ّيات ،وال تنال
المعاني الك ّل ّية �إال في قالب الج�سمان ّيات ،ولما ا�ستلزم ذلك في �إلقاء المعاني الك ّل ّية
((( انظر :العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج ،90باب ،128خطبة ر�سالة النعماني� ،ص.4-3
((( اب���ن بابويه ،محمد بن علي ب���ن الح�سين(ال�صدوق) :عيون �أخبار الر�ضا ،Qت�صحيح وتعليق وتقديم ح�سين الأعلمي،
الط ،بيروت ،م�ؤ�سّ �سة الأعلمي1404 ،هـ.ق1984 /م ،ج ،1باب ،28ح� ،39ص.261
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص62-58؛ الزرك�شي ،البرهان في
علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص76-75؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص32-30؛ الزرقاني ،مناهل العرفان
في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص.225-223

باشتملاو مكحملا

�أ .مجاراة القر�آن في �إلقاء معارفه العالية لألفاظ و�أ�ساليب دارجة ،لم تكن مو�ضوعة
���ان مح�سو�س���ة �أو قريبة منها ،ومن ثمَّ لم تكن تف���ي بتمام المق�صود ،فوقع
�إال لمع ٍ
وخفي وجه المطلوب على النا�س� ،إ ّال على الرا�سخين في العلم منهم.
الت�شابه فيها َ
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المج ّردة من عوار�ض الأج�سام �أحد محذورين ،ف�إنّ الأفهام في تل ّقيها المعارف �إن
الح�س انقلبت الأمثال بالن�سبة �إليها حقائق مم ّثلة ،وفيه بطالن
جمدت في مرحلة ّ
الحقائق وفوت المقا�صد.
 .6نماذج من �آيات محكمات و�أُ َخر مت�شابهات :
(((
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�أ� .آيات ال�صفات الإلهية:
 -نماذج من �آيات ال�صفات المت�شابهات :وهي بظهورها الأوّلي فيها �شبهة التج�سيم،ومن ه���ذه الآيات :قوله تعالى ...}:ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ...}، { ...ﮏﮐ
ﮑﮒ}، { ...ﮉﮊﮋﮌ{ }،ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ ...}، { ...ﭗﭘﭙﭚﭛ}، { ...ﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟ{ }،ﯩﯪﯫﯬﯭ{ ...
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

 -نماذج من �آيات ال�صفات المحكمات :وهي ترفع الظهور الأوّلي للآيات المت�شابهاتوتب ّين مق�صودها الحقيق���ي ،وتزيل عن الذهن �شبهة التج�سيم ،ومن هذه الآيات:
قوله تعالى}:ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ{  ...}،ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ{ ...
(((

(((1

((( لمزي���د من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان ف���ي تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،1ص52؛ ج� ،2ص-314 ،104-102
341؛ ج� ،8ص243-236؛ ج� ،13ص302-301؛ ج� ،19ص88-86؛ ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،2ص21-13؛
معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.368-71
ف�صلت ،الآية.11:
((( �سورة ّ
� ((( 322سورة الأعراف ،الآية54 :؛ يون�س3 :؛ الرعد2 :؛ الفرقان59 :؛ ال�سجدة4 :؛ الحديد.4 :
((( �سورة طه ،الآية.5 :
((( �سورة المائدة ،الآية.64 :
((( �سورة الفتح ،الآية.10 :
((( �سورة القيامة ،الآيتان.23-22 :
((( �سورة الفجر ،الآية.22 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.103 :
(� ((1سورة ال�شورى ،الآية.11 :

ب� .آيات الأفعال الإلهيّة:
 -نم ��اذج م ��ن �آي ��ات الأفعال المت�شابه ��ات :وهي بظهورها الأ ّول���ي تفيد الجبر وعدماالختيار ،وتن�سب هدى الإن�سان �أو �ضالله �إلى اهلل ،وتعتبر م�شيئة اهلل من�ش�أ الإيمان
والكفر وال�سعادة وال�شق���اء ،ومن هذه الآيات :قوله تعالى ...}:ﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ...}، { ...ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ...}، {..ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ...}، { ...ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤ، { ...
}ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ... {...
(((

(((

(((

(((

(((

باشتملاو مكحملا

 -نماذج من �آيات الأفعال المحكمات :وهي ترفع الظهور الأوّلي للآيات المت�شابهات،وتبيّ���ن مق�صودها الحقيقيّ ،
وتدل ب���ك ّل و�ضوح على � ّأن العناي���ة الربّانية ت�أخذ بيد
الم�ؤهَّ ���ل لتل ّق���ي الفي�ض والرحمة الإلهي���ة ،ويحرم منها المعر�ض���ون عن ِذ ْكر اهلل،
و� ّأن الإن�س���ان موج���ود مخت���ار ،و�سعادت���ه و�شقا�ؤه ره���ن �إرادته ،ومن ه���ذه الآيات:
قول���ه تعال���ى}:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{ }،ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}، { ...ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥ}، { ...ﯿﰀﰁﰂﰃ ...}، { ...ﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ }، {...ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
(((

(((

(((

(((

(((1

((( �سورة فاطر ،الآية.8 :
((( �سورة البقرة ،الآية.26 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.4 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.111 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.107 :
((( �سورة عب�س ،الآيتان.12-11 :
((( �سورة الكهف ،الآية.29 :
((( �سورة الزمر ،الآية.41 :
((( �سورة البقرة ،الآية.256 :
(� ((1سورة الأنفال ،الآية.42 :

323

ﰌ{(((}،ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ}،((( { ...ﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ...}، { ...ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ{ ،
} ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ... {...
(((

(((

(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي
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((( �سورة النجم ،الآيتان.40-39 :
((( �سورة غافر ،الآية.17 :
((( �سورة البقرة ،الآية.286 :
((( �سورة الكهف ،الآية.30 :
((( �سورة الملك ،الآية.2 :

الأفكار الرئي�سة

--1المحكمات هي� :آيات وا�ضحة المُراد ،ال ت�شتبه بالمعنى غير المُراد ،ويجب الإيمان
به���ذا النوع من الآيات والعمل بها .والمت�شابهات ه���ي� :آيات ظاهرها لي�س مُراد ًا،
ومُراده���ا الواقع���ي الذي هو ت�أويلها ال يعلم���ه �إال اهلل والرا�سخون في العلم ،ويجب
الإيمان بها ،والتو ّقف عن ا ّتباعها ،واالمتناع عن العمل بها.

تتع ّين وت ّت�ضح معانيها ب�إرجاعها �إلى تلك الأ�صول .وهذا الإرجاع يحتاج �إلى دراية
خا�ص بالمحكم والمت�شابه.
وعلم ّ
ّ �--4إن لوج���ود المت�شابهات في الق���ر�آن �أ�سباب عدّة ،منها :مج���اراة القر�آن في �إلقاء
معارفه العالية لألفاظ و�أ�ساليب دارجة ،القر�آن ح ّمال ذو وجوه ،البيانات اللفظية
القر�آنية �أمثال للمعارف الح ّقة الإلهية.
--5نم���اذج من �آيات محكمات و�أُ َخر مت�شابه���ات� :آيات ال�صفات الإلهية� ،آيات الأفعال

باشتملاو مكحملا

--2ي�شتمل القر�آن الكريم على �آيات مت�شابهات؛ كما هو م�شتمل على �آيات مح َكمات.
--3القر�آن ي�شتمل على �آيات محكمات تحوي �أ�صول المعارف القر�آنية ،و�أُ َخر مت�شابهات

الإله ّية.
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ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -ت�صب ��ح المت�شابه ��ات محكم ��ات بع ��د �إرجاعه ��ا �إل ��ى المحكم ��ات وتعيي ��ن الم ��رادالحقيقي منها.
درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

 -المحكمات تحوي �أ�صول معارف القر�آن. -يحت ��اج المف�سّ ��ر �إلى معرف ��ة المحكم والمت�شابه في فهمه للق ��ر�آن والك�شف عنمعارفه ومقا�صده.
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:
 -م ��ا الدلي ��ل عل ��ى وجود المت�شابه ��ات في الق ��ر�آن؟ وما هو الر ّد عل ��ى دعوى عدموجودها؟
 -ما هو وجه الحكمة في وجود المت�شابهات في القر�آن؟ -اذك ��ر بع� ��ض الآي ��ات المت�شابه ��ة ف ��ي �صف ��ات اهلل تعال ��ى وكيفي ��ة �إرجاعه ��ا �إل ��ىمثيالتها من الآيات المحكمة؟
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مطالعة

الن�سبة بين المت�شابه والم ْب َهم والفرق بين عواملهما

(((

الن�سبة بين المت�شابه والمبهم هي العموم المطلق؛ لأنّ ك ّل مت�شابه ُمب َهم في
معناه ،ولي�س ك ّل مب َهم مت�شابه ًا ،فقوله تعالى }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ{ هو
فمن جهة ِن�سبة
من المت�شابهات ،وقد َع َلته طبقة من الإبهام �أي�ض ًا .و�أ ّما الت�شابه ِ
وال�ضيق،
الإ�ضالل �إليه ُ�سبحانه ،و�أ ّما الإبهام ِ
فمن جهة كيفية ح�صول ذلك االن�شراح ِ
ّ
ال�ضال ُي�شبه َمن
وال �س ّيما وجه ال�ش َبه في قوله}:ﭢﭣ ﭤﭥﭦ{ ،كيف �أنّ
يحاول ال�صعود في �أعماق ال�سماء؟ .وقد ال تكون الآية المبهمة من المت�شابهات ،فهي
�إلى التف�سير �أح َوج منها �إلى الت�أويل؛ كقوله تعالى}:ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
أم�س حاجة �إلى تف�سير يجيب على
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ{  ،فالآية ب� ّ
ِعدة �أ�سئلة يبعثها �إبهام في ظاهر الآية :كيف تح ّقق هذا التعليم ا َّلذي باهى اهلل به
مالئكته؟ وما هي الأ�سماء ا َّلتي يعود عليها �ضمير الت�أنيث تار ًة و�ضمير الج ْمع المذ َّكر
بعجزها وق�صورها مع
�أخرى؟ وكيف ا�ست�سلمت المالئكة لهذه المباهاة واعترفت ْ
الأبد؟.
ويعود الف ْرق بين ت�شابه الآية و�إبهامها �إلى ما بين عوامل الأم َرين من اختالف،
أهم عوامل الت�شابه هو :د َّقة المعنى و�سم ّو م�ستواه عن الم�ستوى العا ّم،
حيث ِمن � ّ
م�ضاف ًا �إلى ر ّقة التعبير وجزالة الأداء؛ كما في قوله تعالى}:ﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞ{ ؛ �إذ ال يخفى ُلطف هذا التعبير الرقيق عن مفهوم هو من � ّ
أدق
(((

(((

((( انظر :معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.13-12
((( �سورة الأنعام ،الآية . 125 :
((( �سورة البقرة ،الآية. 31 :
((( �سورة الأنفال ،الآية . 17 :

باشتملاو مكحملا

(((
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خفي
المفاهيم الإ�سالمية في الأمر بين الأمرين(ال ج ْبر وال تفوي�ض) ،ومن ّثم َ
على غالبية النا�س �إدراك حقيقته الأ�صلية ،من عدا �أولئك الرا�سخين في ال ِعلم،
بف�ضل جهودهم في �سبيل اكت�ساب المعالي .و�أ ّما عوامل
ا َّلذين ا�ست�سهلوا ال�صعاب ْ
الإبهام المحوجة �إلى التف�سير ،فتعود �إلى جهات �أُ َخر ،منها :غرابة الكلمة عن
الم�ألوف العا ّم؛ نظر ًا الخت�صا�ص ا�ستعمالها ببع�ض القبائل دون بع�ض ،فجاء القر�آن
(�صلد ًا)؛ بمعنى(نق ّي ًا) في
ِّ
ليوحد اللغة با�ستعمال جميع لغات العرب ،من ذلكَ :
ُلغة َ
هذيل ...ومنها� :إ�شارات عابرة جاءت في َع ْر�ض الكالم ،بحيث يحتاج ف ْهمها
�إلى در�س عادات ومراجعة تاريخ؛ كالن�سيء في �سورة التوبة  ،ومنها :تعابير عا ّمة
لمعان ال ُيع َرف المق�صود منها �إ ّال بمراجعة ذوي االخت�صا�ص؛ كالدا َّبة من
�صالحة ٍ
�سورة النمل}:ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ{  ،ومنها :ا�ستعارات بعيدة الأغوار،
يحتاج البلوغ �إليها �إلى �س ْب ٍر وتع ّمق كثير؛ كقوله تعالى}:ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵ{ .
هذه نماذج من عوامل الإبهام المحوجة �إلى تف�سير كا�شف ،وقد تب َّين �أ ّنها تختلف
تمام ًا عن عوامل الت�شابه الم�ستدعية لت�أويل مقبول .فال ي�شتبه مورد �أحدهما بالآخر،
و�إن كانا ي�شتركان في خفاء المراد بالنظر �إلى ذات اللفظ.
(((

(((

(((
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((( �سورة التوبة ،الآية.37 :
((( �سورة النمل ،الآية.82 :
((( �سورة الرعد ،الآية.41 :

م�صادر الدر�س ومراجعه

-2

-ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،2ص91؛ ج� ،3ص.243

-3

-الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.443 ،251

-4

-الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص.10-9

-5

-ال�سيوطي ،الإتقان في علوم القر�آن ،ج� ،2ص.32-30 ،21-13 ،7-5

-6

الطباطبائ���ي ،الميزان في تف�سير الق���ر�آن ،ج� ،1ص52؛ ج� ،2ص،104-102341-314؛ ج���� ،3ص62-58 ،42-32 ،29 ،23-20؛ ج���� ،8ص243-236؛
ج� ،13ص302-301؛ ج� ،19ص.88-86

-7

-الطباطبائي ،القر�آن في الإ�سالم� ،ص.48 ،46 ،43

-8

-الزرك�شي ،البرهان في علوم القر�آن ،ج� ،2ص.76-75 ،71-68

-9

-الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القر�آن ،ج� ،2ص.225-223 ،219-215

باشتملاو مكحملا

-1

-القر�آن الكريم.

- -10المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج ،90باب ،128خطبة ر�سالة النعماني� ،ص.4-3
- -11ال�صدوق ،عيون �أخبار الر�ضا ،Qج ،1باب ،28ح� ،39ص.261
- -12معرفة ،التمهيد في علوم القر�آن ،ج� ،3ص.368-71
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الدرس الثاني والعشرون

التأويل
موضوعات الـدرس
- -1معنى التأويل.
- -2التأويل في القرآن.

- -3ه�����ل ت�����أوي�����ل ال����ق����رآن
مختص باهلل تعالى؟
ّ

أهداف الدرس

- -1تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم.
- -2معرفة معنى التأويل وحقيقته.
- -3معرفة معنى التأويل في القرآن وخصائص العالمين به.

 .1معنى الت�أويل:

(((

(((

�������

�أ .المعن ��ى اللغ ��وي :الهم���زة وال���واو والالم �أ�ص�ل�ان :ابتداء الأمر ،وانته���ا�ؤه ...ومن
ه���ذا الب���اب :ت�أوي���ل الكالم؛ وه���و عاقبت���ه ،وما ي����ؤول �إلي���ه؛ وذلك قول���ه تعالى:
}ﭜﭝﭞﭟﭠ{  .والت�أوي���ل م���ن الأَوْل؛ �أي :الرج���وع �إل���ى الأ�صل ،ومنه:
ال َم ْو ِئ ُ
���ل للمو�ض���ع الذي يرجع �إليه؛ وذل���ك هو ر ّد ال�شيء �إلى الغاي���ة المرادة منه؛
علما كان �أم ً
فع�ل�ا ،ففي العلم نحو قوله تعالى }:ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜ{  ،وفي الفعل نحو قوله تعالى}:ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ { ؛
�أي :بيانه؛ الذي غايته المق�صودة منه .
(((

(((

والمف�سرون في تحديد المعنى اال�صطالحي
ب .المعنى اال�صطالحي :اختلف العلماء
ّ
للت�أويل ،على �أقوال عدّة  ،منها:
(((

((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،م�.س ،ج ،1مادّة« َ�أو ََل»� ،ص.162-158
((( �سورة �آل عمران ،الآية.7 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.53 :
((( الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن ،م�.س ،مادّة«�آل»� ،ص.99
((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير الق���ر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص49-44؛ القر�آن في الإ�سالم،
م�.س� ،ص.53-49
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 -الت�أويل هو التف�سير نف�سه ؛ وهو المراد من الكالم. -والزم هذا القول �أن يكون بع�ض الآيات القر�آنية م ّما ال تنال �أفهام عا ّمة النا�سالمراد من مداليلها اللفظية ،وهو خالف دعوة القر�آن �إلى التد ّبر فيه ،و�أ ّنه ُمنزَّل
من عند اهلل ليعقله النا�س ويفهموه .ومج ّرد كون الت�أويل م�شتم ًال على معنى الرجوع
وجب كون الت�أويل هو التف�سير.
وكون التف�سير فيه �شيء من معنى الرجوع؛ ال ُي ِ
 -الت�أويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ . -والزم هذا القول �إبطال االحتجاج الواقع في قوله تعالى}:ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ{ ؛ حيث يمكن �إرجاع ك ّل كالم
ظاهره كذب وباطل �إلى ال�صدق والحقّ بالت�أويل وال�صرف عن ظاهره.
 -الت�أويل معنى من معاني الآية ،لي�س خالف ظاهر اللفظ ،ومرجعه �إلى �أنّ للآيةمعان متع ّددة بع�ضها تحت بع�ض ،منها ما هو تحت اللفظ يناله جميع
المت�شابهة ٍ
الأفهام ،ومنها ما هو �أبعد منه.
 -والزم هذا القول ال يتالءم مع قوله تعالى في و�صف الت�أويل}:ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ { ...؛ فانّ المعارف العالية والم�سائل الدقيقة ال يختلف فيها الأذهان ،من
حيث التقوى وطهارة النف�س ،بل من حيث الح ّدة وعدمها ،و�إن كانت التقوى
وطهارة النف�س معينين في فهم المعارف الطاهرة الإلهية ،لكن ذلك لي�س على
نحو الدوران والع ّل ّية؛ كما هو ظاهر قوله}:ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ.{...
 -الت�أويل لي�س من قبيل المعاني ال ُمرادة باللفظ ،بل هو الأمر العيني الذي يعتمدعليه الكالم.
والزم هذا القول ،على فر�ض رجوع ال�ضمير في قوله تعالى }:ﯔ ﯕ ﯖ
(((
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(((

(((

((( هذا القول من�سوب �إلى م�شهور المتقدّمين من العلماء والمف�سّ رين.
((( هذا القول من�سوب �إلى م�شهور المت� ّأخرين من العلماء والمف�سّ رين.
((( �سورة الن�ساء ،الآية.82 :

ﯗ ﯘﯙ� { ...إلى الكتاب؛ �أنّ ك ّل �أمر خارجي مرتبط بم�ضمون الكالم حتى م�صاديق
الأخبار الحاكية عن الحوادث الما�ضية والم�ستقبلة ُيع ّد ت�أوي ًال للكالم ،والحال �أنّ مثل
هذه الأخبار ال ينح�صر علمها باهلل تعالى وبالرا�سخين في العلم .وعلال فر�ض رجوع
ال�ضمير �إلى خ�صو�ص المت�شابهات؛ ف�إنّ ذلك ي�ؤ ّدي �إلى ح�صر المت�شابه الذي ال
يعلم ت�أويله �إال اهلل والرا�سخون في العلم في خ�صو�ص �آيات ال�صفات و�آيات القيامة.
والواقع� :أنّ ال وجه لح�صر المت�شابه الذي ال يعلم ت�أويله في �آيات ال�صفات والقيامة؛
ف�إنّ الفتنة وال�ضالل كما توجد في ت�أويلها يوجد في ت�أويل غيرها من �آيات الأحكام
والق�ص�ص وغيرهما.
 -الت�أويل هو الحقيقة الواقعية التي ت�ستند �إليها البيانات القر�آنية؛ من حكم،�أو موعظة� ،أو حكمة ،و�أ ّنه موجود لجميع الآيات القر�آنية محكمها ومت�شابهها،
و�أ ّنه لي�س من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ ،بل هو من الأمور العينية
المتعالية من �أن يحيط بها �شبكات الألفاظ ،و�إ ّنما ق ّيدها اهلل �سبحانه بقيد
الألفاظ؛ لتقريبها من �أذهاننا بع�ض التقريب؛ فهي كالأمثال ُت�ض َرب ليق َّرب بها
المقا�صدَّ ،
وتو�ضح بح�سب ما ينا�سب فهم ال�سامع؛ كما قال تعالى}:ﮂ
(((

�������

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ{ .
(((

 .2الت�أويل في القر�آن:
�ست ع�شرة م ّرة في القر�آن  ،وفي جميع هذه الموارد �أُ ِر َيد بها
وردت مفردة الت�أويل ّ
الحقيقة الواقعية والخارج ّية التي ت�ستند �إليها البيانات القر�آن ّية ،ومن هذه الموارد:
(((

ق�صة النب���ي يو�سف :Qق���ال تعال���ى}:ﭢﭣﭤﭥ
�أ .الت�أوي���ل ف���ي ّ
((( هذا القول هو للعالمة ال�سيد الطباطبائي{ .انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان ،في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.49
((( �سورة الزخرف ،الآية.4-2 :
((( روحاني ،المعجم الإح�صائي لألفاظ القر�آن الكريم ،م�.س،ج � ،2ص .480
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ﭦ ﭧ ﭨ}،((({...ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ }،((({.ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ
(((}،ﭛ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ{ ...
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ{  ...}،ﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ}، {...ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ، { ...
وق ّد عبر القر�آن الكريم في ثالثة موا�ضع من �سورة يو�سف عن تعبير الر�ؤيا بكلمة
الت�أويل .والظاهر � ّأن تعبير الر�ؤيا لي�س معنى خالف الظاهر للر�ؤيا ،بل هو حقيقة
خارجية ُت َرى في النوم ب�شكل مخ�صو�ص؛ ك�أن ر�أى يو�سف Qتعظيم �أبيه و�أمّه
و�أخوته ب�شكل �سجدة ال�شم�س والقمر والنجوم له ،ور�أى ملك م�صر �سنوات القحط
في �صورة �سب���ع بقرات عجاف ي�أكلن �سبع ًا �سمان ًا ،ور�أى �صاحبا يو�سف Qفي
وخدمَ ة الملك في �صورة ع�ص���ر الخمر وحمل الخبز على الر�أ�س
ال�سج���ن ال�صلب ِ
ت�أكل الطير منه.
ق�صة النبي مو�سى Qوالخ�ضر :Qقال تعالى }:ﮅ ﮆ
ب .الت�أويل في ّ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ{  ،فبعد �أن خرق الخ�ضرQ
احتج عليه النبي مو�سى Qفي ك ّل م ّرة ،فذكر
ال�سفينة وقتل الغالم وهدم الجدارّ ،
له الخ�ضر Qال�س ّر الكامن وراء �أفعاله وحقيقة �أعماله ،و�أ�سماه الت�أويل.
(((
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ج .الت�أوي���ل في الكيل والوزن :قال تعال���ى}:ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
((( �سورة يو�سف ،الآية.6 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.21 :
((( �سورة يو�سف ،الآيتان.37-36 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.45 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.100 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.101 :
((( �سورة الكهف ،الآية.78 :

ﯫﯬﯭ{  ،حيث � ّإن المراد بالت�أويل في الكيل والوزن هو خ�صو�ص وجود
و�ض���ع اقت�ص���ادي في ال�سوق بوا�سط���ة البيع وال�ش���راء والنقل واالنتق���ال .والت�أويل
به���ذا المعنى لي�س معنى خالف الظاهر من الكيل والوزن ،بل هو حقيقة خارجية،
وج���دَ ت في الكي���ل والوزن تقوى وت�ضعف بوا�سط���ة ا�ستقامة المعاملة وعدم
وروح �أُ ِ
ا�ستقامتها.
(((

د .الت�أوي���ل في االحت���كام عند التنازع :قال تعال���ى }:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍﰎﰏﰐﰑﰒ {  .وم���ن الوا�ض���ح � ّأن المراد م���ن الت�أويل في هذه
الآية هو ثبات الوح���دة و�إقامة عالقات روحية في المجتمع .وهذه حقيقة خارجية
ولي�ست معنى خالف الظاهر لردع النزاع.
وغيرها موا�ضع �أخرى من القر�آن الكريم وردت فيها مفردة الت�أويل ،و�أُريد بها
الحقيقة الواقعية والخارجية ،ولي�س ما هو من قبيل المعنى والمفهوم من اللفظ.
فت�أويل ك ّل �شيء حقيقة ينبع منها ذلك ال�شيء ،ويكون ذلك ال�شيء بدوره مح ّقق ًا .كما
�أنّ �صاحب الت�أويل هو محيى الت�أويل ،وظهور الت�أويل يكون بوا�سطة �صاحب التاويل.
وهذا المعنى جار في القر�آن الكريم؛ لأنّ هذا الكتاب المق ّد�س ي�ستم ّد من منابع
الح�س والمح�سو�س،
حقائق ومعنويات مح ّررة من قيد الما ّدة؛ وهي �أعلى مرتبة من ّ
و�أو�سع من قوالب الألفاظ والعبارات التي هي نتيجة حياتنا المادية .فهذه الحقائق
والمعنويات بح�سب الحقيقة ال يمكن التعبير عنها ب�ألفاظ محدودة ،و�إ ّنما هي �إلفات
للب�شرية من عالم الغيب �إلى �ضرورة ا�ستعدادهم للو�صول �إلى ال�سعادة بوا�سطة
االلتزام بظواهر العقائد الح ّقة والأعمال ال�صالحة ،وال طريق للو�صول �إلى تلك
ال�سعادة �إال بهذه الظواهر ،وعندما ينتقل الإن�سان �إلى العالم الآخر تتجلى له الحقائق
(((

�������

((( �سورة الإ�سراء ،الآية.35 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.59 :
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المك�شوفة ،وهذا ما ّ
يدل عليه قوله

تعالى}:ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ{  ،حيث �إنّ وراء ما نقر�أه
ونعقله من القر�آن �أمر ًا هو من القر�آن بمنزلة الروح من الج�سد ،والمتم ّثل من المثال؛
وهو الذي ي�س ّميه تعالى بالكتاب الحكيم؛ وهو الذي تعتمد وتتكىء عليه معارف القر�آن
ّ
المقطعة ،وال المعاني المدلول
المن َّزل وم�ضامينه ،ولي�س من �سنخ الألفاظ المف َّرقة
عليها بها .وهذا بعينه هو الت�أويل المذكور في الآيات الم�شتملة عليه؛ النطباق �أو�صافه
ونعوته عليه .
(((

درو�س يف علوم القر�آن الكرمي

(((

مخت�ص باهلل تعالى؟
 .3هل ت�أويل القر�آن
ّ
المف�سرون في هذه الم�س�ألة ،فمنهم من ذهب �إلى اخت�صا�ص ت�أويل القر�آن
اختلف ّ
باهلل تعالى ،ومنهم من ذهب �إلى �أنّ الرا�سخين في العلم لهم ن�صيب من العلم بت�أويل
القر�آن.
ومن�ش�أ الخالف الواقع بينهم يرجع �إلى اختالفهم في تف�سير قوله تعالى}:ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ{  ،وهل �أنّ الواو في
قوله تعالى }:ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ{ هي
للعطف �أم لال�ستئناف؟
(((
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والواق ��عّ � :أن الآي���ة بقرينة �صدرها وذيلها وما تتلوها من الآيات �إ ّنما هي في مقام
بي���ان انق�سام الكتاب �إل���ى :المحكم والمت�شابه ،وتف ّرق النا�س في الأخذ بها ،فه ُْم بين
((( �سورة الزخرف ،الآيات.4-2 :
((( لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص54؛ القر�آن في الإ�سالم ،م�.س،
�ص.55-51
((( �سورة �آل عمران ،الآية.7 :

مائ���ل �إلى ا ّتباع المت�شابه لزيغ في قلبه ،وثابت على ا ّتباع المحكم والإيمان بالمت�شابه
لر�س���وخ ف���ي علمه ،ف�إ ّنم���ا الق�ص���د الأوّل في ِذك���ر الرا�سخين في العل���م بيان حالهم
وطريقتهم في الأخذ بالقر�آن ومدحهم فيه قبال ما ُذ ِك َر من حال الزائغين وطريقتهم
وذ ّمه���م ،والزائد على هذا القدر خارج عن الق�صد الأوّل ،وال دليل على ت�شريكهم في
العل���م بالت�أويل مع ذلك ،فيبقى الح�ص���ر المدلول عليه بقوله تعالى} :ﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙ{ م���ن غير ناق�ض ينق�ضه؛ ِمن عطف� ،أو ا�ستثناء ،وغير ذلك ،فالذي ّ
تدل عليه
الآي���ة هو انح�صار العل���م بالت�أويل فيه تعالى واخت�صا�صه به .لك ّنه ال ينافي داللة دليل
منف�ص���ل ي ّ
���دل على علم غيره تعالى ب���ه؛ ب�إذنه؛ كما في نظائره؛ مث���ل :العلم بالغيب:
ق���ال تعال���ى }:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ{ ،
وقال تعال���ى ...}:ﯿ ﰀ ﰁ ، { ...وق���ال تعالى}:ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳ {...؛ ف ّ
���دل جميع ذلك عل���ى الح�صر ،ثمّ قال تعالى}:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ{ ؛ ف�أثبت
ذلك لبع�ض مَ ن هو غيره؛ وهو من ارت�ضى ِمن ر�سول؛ ولذلك نظائر في القر�آن ،ومن
هذه النظائر علم الت�أويل ،حيث قال تعالى }:ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
(((

(((

�������

(((

(((

ﰃ ﰄﰅﰆﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡ{  .ويظهر جل ّي ًا من هذه الآيات � ّأن للقر�آن الكريم مقامان :مقام
الم�س ،ومقام التنزيل ال���ذي يفهمه ك ّل النا�س .والفائدة الزائدة
مكن���ون محفوظ من ّ
التي ن�ستفيدها من هذه الآيات ولم نجدها في الآيات ال�سابقة هي اال�ستثناء الوارد في
قول���ه تعالى}:ﭛ ﭜ{ ّ
الدال على � ّأن هن���اك بع�ض مَ ن يمكن �أن يد ِرك حقائق
(((

((( �سورة النمل ،الآية.65 :
((( �سورة يون�س ،الآية.20 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.59 :
((( �سورة الجن ،الآيتان.27-26 :
((( �سورة الواقعة ،الآيات.80-75 :
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القر�آن وت�أويله .وهذا الإثبات ال ينافي النفي الوارد في قوله تعالى }:ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘﯙ{؛ ل ّأن �ض���مّ �إحداهما �إل���ى الأخرى ينتج اال�ستقالل والتبعي���ة؛ �أي يُع َرف منها
ا�ستقالل علمه تعالى بهذه الحقائق ،وال يعرفها �أحد �إال ب�إذنه ع ّز �ش�أنه وبتعليم منه.
وب�ضميمة قوله تعالى}:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ{ الوارد في حقّ �أهل البيتR؛ بح�سب روايات متواترة ،نعلم �أنّ
النبي Pو�أهل بيته Rهم المط ّهرون العالمون بت�أويل القر�آن الكريم .
ثم
ثم الإمام عليّ ،Q
و�أف�ضل الرا�سخين في العلم هو :ر�سول اهللّ ،P
الأئ ّمة Rمن ولده :عن الإمام الباقر�« :Qأف�ضل الرا�سخين في العلم:
ر�سول اهلل ،Pقد ع ِل َم جميع ما �أنز َل اهلل في القر�آن من التنزيل والت�أويل ،وما
كان اهلل ل ُينزل عليه �شيئاً لم ُيع ِّلمه ت�أويله ،و�أو�صيا�ؤه من بعده يعلمونه ك ّله» .
وعن الإمام ال�صادق�« :Qإ َّن اهلل ع ّلم نب ّيه التنزيل والت�أويل ،فع ّلم ر�سول اهلل
 Pعل ّياً ،وع ّلمنا ،واهلل»  .وعنه�- Qأي�ض ًا« :-نحن الرا�سخون في العلم،
فنحن نعلم ت�أويله» .
(((
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(((

(((

(((

(((
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((( �سورة الأحزاب ،الآية.33 :
((( لمزي���د م���ن التف�صيل ،انظر :ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير الق���ر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص55-49؛ القر�آن في الإ�سالم،
م�.س� ،ص.57-56
((( القمي ،تف�سير القمي ،م�.س ،ج� ،1ص.97-96
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،7كتاب الأيمان ،...باب ما ال يلزم من الأيمان ،...ح� ،15ص.442
((( م .ن ،ج ،1كتاب الحجّ ة ،باب �أنّ الرا�سخين في العلم هم الأئمّة ،Rح� ،1ص.213

الأفكار الرئي�سة

--1الت�أوي���ل هو الحقيقة الواقعية التي ت�ستن���د �إليها البيانات القر�آنية ،ولي�س من قبيل
المفاهي���م المدل���ول عليه���ا بالألفاظ ،بل هو م���ن الأمور العيني���ة المتعالية من �أن
يحيط بها �شبكات الألفاظ.
--2وردت مف���ردة الت�أوي���ل �ستّ ع�ش���رة م ّرة في الق���ر�آن ،و�أُ ِريدَ ف���ي جميعها الحقيقة

الواقعية التي ت�ستند �إليها البيانات القر�آن ّية.
ّ �--3إن وراء ما نقر�أه ونعقله من القر�آن �أمر ًا هو من القر�آن بمنزلة الروح من الج�سد،
والمتم ّث���ل م���ن المثال؛ وهو الذي ي�س ّميه تعالى بالكت���اب الحكيم؛ وهو الذي تعتمد
وتتكىء عليه معارف القر�آن.
�������

ّ �--4إن النبي Pو�أهل بيته Rهم المطهّرون العالمون بت�أويل القر�آن الكريم.
ّ
ف��ك��ر و�أج���ب

� .1أَ ِجبْ بـ «�ص ّح» �أو «خط�أ»:
 -الت�أويل هو باطن الآية ،كما � ّأن التف�سير هو ظاهرها. -وراء ما نقر�أه ونعقله من القر�آن حقيقة متعالية تعتمد وتتكىء عليها معارفه.-

�-أه ��ل البيت Rعالمون بالت�أويل لقوله تعالى}:ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﯜ{.
� .2أَ ِجبْ باخت�صار:

 -عدّد �أبرز المعاني المذكورة في معنى الت�أويل؛ مبيّناً المعنى ال�صحيح منها؟ -اذكر �أنموذجين من اال�ستعمال القر�آني لمفردة «الت�أويل» مبيّناً مراده منها؟مخت�ص باهلل تعالى؟
 -هل ت�أويل القر�آنّ
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مطالعة

رواية م�أثورة في كيفية ت�أويل المت�شابهات و�إرجاعها �إلى المحكمات

(((
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روي عن ه�شام بن الحكم �أ ّنه قال :كنت عند ال�صادق جعفر بن محمد� ،Qإذ
دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن �أعين ،فقال له معاوية ابن وهب :يا ابن ر�سول
اهلل! ما تقول في الخبر الذي روي �أنّ ر�سول اهلل Pر�أى ربه؟ على �أي �صورة ر�آه؟ وعن
فتب�سم
الحديث الذي رووه �أنّ الم�ؤمنين يرون ر ّبهم في الج ّنة؟ على �أي �صورة يرونه؟ ّ
ّ ،Qثم قال :يا معاوية ما �أقبح بالرجل ي�أتي عليه �سبعون �سنة �أو ثمانون �سنة يعي�ش
ثم ال يعرف اهلل حقّ معرفته! يا معاوية! �إنّ محمد ًاP
في ملك اهلل ،وي�أكل من نعمهّ ،
الرب تبارك وتعالى بم�شاهدة العيان ،و�إنّ الر�ؤية على وجهين :ر�ؤية القلب،
لم ي َر ّ
ور�ؤية الب�صر ،فمن عنى بر�ؤية القلب؛ فهو م�صيب ،ومن عنى بر�ؤية الب�صر؛ فقد كفر
باهلل وب�آياته؛ لقول ر�سول اهلل :Pمن �ش ّبه اهلل بخلقه؛ فقد كفر .ولقد حدثني �أبي،
عن �أبيه ،عن الح�سين بن علي قال�ُ :س ِئ َل �أمير الم�ؤمنين ،Qفقيل :يا �أخا ر�سول
اهلل! هل ر�أيت ربك؟ فقال :وكيف �أعبد َمنْ لم �أ َره؟ لم ت َره العيون بم�شاهدة العيان،
ولكن ر�أته القلوب بحقائق الإيمان .ف�إذا كان الم�ؤمن يرى ر ّبه بم�شاهدة الب�صر؛ ف�إنّ
ك ّل َمنْ جاز عليه الب�صر والر�ؤية؛ فهو مخلوق ،وال ب ّد للمخلوق ِمن الخالق؛ فقد جعلته
�إذا محدث ًا مخلوق ًا ،ومن �ش ّبهه َ
بخ ْل ِقه؛ فقد اتّخذ مع اهلل �شريك ًا .ويلهم �أ َو َلم ي�سمعوا
قول اهلل تعالى}:ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ{،وقوله}:ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
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ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{؟ و�إ ّنما طلع من نوره
�سم الخياط ،فدكدكت الأر�ض ،و�صعقت الجبال }،ﯯ
على الجبل؛ ك�ضوء يخرج من ّ
ﯰ ﯱﯲ{؛ �أي ميت ًا}،ﯳ ﯴ{ ،ور َّد عليه روحه ،قال}:ﯶ ﯷ ﯸ{
من قول َمن زعم �أ ّنك ُت َرى ،ورجعت �إلى معرفتي بك �أنّ الأب�صار ال تدركك}ﯹ ﯺ
((( العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج ،4كتاب �أبواب ت�أويل الآيات ،...باب  5نفي الر�ؤية وت�أويل الآيات فيها� ،ص.56-54

�������

ﯻ{ و�أ ّول المق ِّرين ب�أ ّنك تَرى وال ُت َرى ،و�أنت بالمنظر الأعلىّ .ثم قال:Q
الرب ،والإقرار له بالعبودية ،وح ّد
�إنّ �أف�ضل الفرائ�ض و�أوجبها على الإن�سان معرفة ّ
المعرفة� :أنّ يعرف �أ ّنه ال �إله غيره ،وال �شبيه له وال نظير ،و�أن يعرف �أ ّنه قديم مثبت
موجود غير فقيد ،مو�صوف من غير �شبيه وال مبطل ،لي�س كمثله �شيء وهو ال�سميع
الب�صير ،وبعده معرفة الر�سول Pوال�شهادة بالنب ّوة .و�أدنى معرفة الر�سول:P
الإقرار بنب ّوته ،و�أنّ ما �أتى به من كتاب �أو �أمر �أو نهي؛ فذلك من اهلل ع ّز وج ّل ،وبعده
معرفة الإمام Qالذي به ت� ّأتم بنعته و�صفته وا�سمه في حال الع�سر والي�سر ،و�أدنى
معرفة الإمام� Qأ ّنه عدل النبيP؛ �إال درجة النب ّوة ،ووارثه ،و�أنّ طاعته طاعة
اهلل وطاعة ر�سول اهلل ،Pوالت�سليم له في ك ّل �أمر ،والر ّد �إليه ،والأخذ بقوله ،ويعلم
�أنّ االمام Qبعد ر�سول اهلل :Pعلي ابن �أبي طالب ،وبعده الح�سنّ ،ثم الح�سين،
ّثم علي بن الح�سينّ ،ثم محمد بن عليّ ،ثم �أنا ،ثم بعدي مو�سى ابني ،وبعده علي
والحجة
ابنه ،وبعد علي محمد ابنه ،وبعد محمد علي ابنه ،وبعد علي الح�سن ابنه،
ّ
من ولد الح�سنّ .ثم قال :يا معاوية جعلت لك �أ�ص ًال في هذا؛ فاعمل عليه ،فلو كنت
تموت على ما كنت عليه؛ لكان حالك �أ�سو�أ الأحوال؛ فال يغ ّرنك قول َمنْ زعم �أنّ اهلل
تعالى ُي َرى بالب�صر! وقد قالوا �أعجب من هذا� ،أَ َو َلم ين�سبوا �آدم� Qإلى المكروه؟
�أَ َو َلم ين�سبوا �إبراهيم� Qإلى ما ن�سبوه؟ �أَ َو َلم ين�سبوا داود� Qإلى ما ن�سبوه من
حديث الطير؟ �أَ َو َلم ين�سبوا يو�سف ال�صديق� Qإلى ما ن�سبوه من حديث زليخا؟
�أَ َو َلم ين�سبوا مو�سى� Qإلى ما ن�سبوه من القتل؟ �أَ َو َلم ين�سبوا ر�سول اهلل� Pإلى
ما ن�سبوه من حديث زيد؟ �أَ َو َلم ين�سبوا علي بن �أبي طالب� Qإلى ما ن�سبوه من
حديث القطيفة؟ �إ ّنهم �أرادوا بذلك توبيخ الإ�سالم؛ ليرجعوا على �أعقابهم� ،أعمى اهلل
�أب�صارهم كما �أعمى قلوبهم ،تعالى اهلل عن ذلك علو ًا كبير ًا.
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 -اب���ن الجزري ،محمد :منجد المقرئين ومر�ش���د الطالبين ،مراجعة محمد حبيبال�شنقيط���ي؛ �أحمد محمد �شاكر ،الط ،م�صر ،مكتب���ة القد�سي؛ المطبعة الوطنية
الإ�سالمية بالأزهر ال�شريف1350 ،هـ.ق.
 -ابن النديم ،محمد بن �إ�سحاق ،كتاب الفهر�ست ،تحقيق ر�ضا تجدّد ،الط ،طهران،الن ،الت.
 -ابن بابويه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�صدوق) :االعتقادات في دين الإمام ّية،تحقيق ع�صام عبد ال�سيد ،ط ،2بيروت ،دار المفيد1414 ،هـ.ق1993 /م.
 -اب���ن بابوي���ه ،محمد بن علي ب���ن الح�سين(ال�صدوق) :التوحي���د ،ت�صحيح وتعليقها�ش���م الح�سيني الطهراني ،الط ،قم المقدّ�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة
لجماعة المدرّ�سين ،الت.
 -اب���ن بابويه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�ص���دوق) :علل ال�شرائع ،تقديم محمد�صادق بحر العلوم ،الط ،النجف الأ�شرف ،من�شورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها،
1385هـ.ق1966 /م.
 -اب���ن بابويه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�ص���دوق) :عيون �أخبار الر�ضا،Qت�صحي���ح وتعلي���ق وتقدي���م ح�سي���ن الأعلم���ي ،الط ،بي���روت ،م� ّؤ�س�س���ة الأعلم���ي،
1404هـ.ق1984 /م.
 -اب���ن بابويه ،محمد بن عل���ي بن الح�سين(ال�ص���دوق) :معاني الأخب���ار ،ت�صحيحوتعليق عل���ي �أكبر الغفاري ،الط ،قم المقدّ�سة ،م� ّؤ�س�س���ة الن�شر الإ�سالمي التابعة
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لجماعة المدرّ�سين بقم المقدّ�سة1379 ،هـ.ق1338 /هـ�.ش.
 -ابن بابويه ،محمد بن علي(ال�صدوق) :كمال الدين وتمام النعمة ،ت�صحيح وتعليقعل���ي �أكبر الغفاري ،الط ،قم المقدّ�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المدر�سين بقم المقدّ�سة1405 ،هـ.ق1363 /هـ�.ش.
 -اب���ن جزي ،محم���د بن �أحمد :الت�سهيل لعلوم التنزي���ل ،تحقيق عبد اهلل الخالدي،الط ،بيروت� ،شركة دار الأرقم بن �أبي الأرقم ،الت.
 -ابن حنبل� ،أحمد :م�سند �أحمد ،الط ،بيروت ،دار �صادر ،الت. -ابن �سعد ،محمد :الطبقات الكبرى ،الط ،بيروت ،دار �صادر ،الت. -اب���ن �شهر�آ�شوب ،محم���د بن علي :مناق���ب �آل �أبي طال���ب ،Rت�صحيح و�شرحومقابل���ة لجنة م���ن �أ�ساتذة النج���ف الأ�ش���رف ،الط ،النجف الأ�ش���رف ،المطبعة
الحيدرية1376 ،هـ.ق1956 /م.
 -اب���ن فار�س� ،أحمد :معجم مقايي�س اللغة ،تحقيق عب���د ال�سالم هارون ،الط ،الم،مكتب الإعالم الإ�سالمي1404 ،هـ.ق.
 -الإح�سائي ،ابن �أبي جمهور :عوالي اللئالي ،تقديم �شهاب الدين النجفي المرع�شي؛تحقي���ق مجتب���ى العراق���ي ،ط ،1ق���م المقدّ�س���ة ،مطبع���ة �سي���د ال�شه���داء،Q
1403هـ.ق1983 /م.
 -الإربل���ي ،عل���ي :ك�ش���ف الغ ّم���ة ف���ي معرف���ة الأئ ّم���ة ،ط ،2بي���روت ،دار الأ�ضواء،1405هـ.ق1985 /م.
 -الأ�صفهان���ي ،الراغ���ب :مف���ردات �ألف���اظ الق���ر�آن ،تحقي���ق �صف���وان داوودي ،قمالمقدّ�سة ،ن�شر طليعة النور؛ مطبعة �سليمان زاده1427 ،هـ.ق.
 -الأمي���ن ،مح�سن� :أعيان ال�شيعة ،تحقي���ق وتخريج ح�سن الأمين ،الط ،بيروت ،دارالتعارف ،الت.
 -الأه���وازي ،ابن ال�س ّكيت :الكنز اللغ���وي ،الط ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية للآباءالي�سوعيين ،الت.
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 -البرق���ي� ،أحم���د ب���ن محم���د ب���ن خال���د :المحا�س���ن ،تحقي���ق ج�ل�ال الدي���نالح�سيني(المح���دِّ ث) ،ط ،1طه���ران ،دار الكت���ب الإ�سالمي���ة؛ مطبع���ة رنكي���ن،
1370هـ.ق1330 /هـ�.ش.
 -البالغ���ي ،محمد جواد� :آالء الرحمن ف���ي تف�سير القر�آن� ،صيدا ،مطبعة العرفان،1352هـ.ق1933 /م.
 -الترمذي ،محمد بن عي�سى� :سنن الترمذي(الجامع ال�صحيح) ،تحقيق وت�صحيحعبد الرحمن محمد عثمان ،ط ،2بيروت ،دار الفكر1403 ،هـ.ق1983 /م.
 -الحكي���م ،محمد باقر :علوم الق���ر�آن ،ط ،3قم المقدّ�سة ،مجمع الفكر الإ�سالمي؛م� ّؤ�س�سة الهادي1417 ،هـ.ق.
 -الحل���ي ،الح�سن ب���ن يو�سف بن المطهّر :ك�شف المراد ف���ي �شرح تجريد االعتقاد،تحقي���ق ح�س���ن زاده �آملي ،ط ،7قم المقدّ�س���ة ،م�ؤ�س�سة الن�ش���ر الإ�سالمي التابعة
لجماعة المدرّ�سين بقم المقدّ�سة1417 ،هـ.ق.
 -الإمام الخامنئي ،علي :الفكر الأ�صيل. -الإمام الخمين���ي ،روح اهلل :الآداب المعنوية لل�صالة ،ترجمة و�شرح وتعليق �أحمدالفهري ،ط ،2بيروت ،م� ّؤ�س�سة الأعلمي1406 ،هـ.ق1986/م.
 -الإم���ام الخميني ،روح اهلل� :أنوار الهداية ،تحقيق ون�شر م� ّؤ�س�سة تنظيم ون�شر �آثارالإمام الخميني{ ،ط� ،1إيران ،مطبعة مكتب الإعالم الإ�سالمي1413 ،هـ.ق/
1372هـ�.ش.
 -الخمين���ي ،روح اهلل :منهج ّي���ة الث���ورة الإ�سالمية(مقتطف���ات م���ن �أف���كار الإمامالخميني{ و�آرائه) ،طهران ،م� ّؤ�س�سة تنظيم ون�شر �آثار الإمام الخميني{.
 -الدين���وري ،اب���ن قتيب���ة :غري���ب الحدي���ث ،تحقيق عب���د اهلل الجب���وري ،ط ،1قمالمقدّ�سة ،دار الكتب العلمية1408 ،هـ.ق.
 -الذهبي ،محمد بن �أحمد� :سير �أعالم النبالء� ،إ�شراف وتخريج �شعيب الأرن�ؤوط،تحقيق م�أمون ال�صاغرجي ،ط ،9بيروت ،م� ّؤ�س�سة الر�سالة1413 ،هـ.ق1993 /م.
- -الرومي ،فهد بن عبد الرحمن :درا�سات في علوم القر�آن ،ط ،14الريا�ض ،مكتبة
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الملك فهد الوطنية1426 ،هـ.ق.
 -الزرقان���ي ،عب���د العظيم :مناه���ل العرفان في عل���وم القر�آن ،تحقيق ف���وّاز �أحمدزمَ رلي ،ط ،1بيروت ،دار الكتاب العربي1415 ،هـ.ق1995/م.
 -الزرك�ش���ي ،ب���در الدين :البره���ان في عل���وم الق���ر�آن ،تحقيق محمد �أب���و الف�ضل�إبراهي���م ،ط ،1الم ،دار �إحي���اء الكت���ب العربية؛ عي�سى الباب���ي الحلبي و�شركا�ؤه،
1376هـ.ق1957 /م.
 -ال�سامرائ���ي� ،إبراهي���م :التط���وّر اللغ���ويّ التاريخ���ي ،ط ،3بي���روت ،دار الأندل�س،1983م.
 -ال�سج�ستان���ي� ،سليم���ان بن الأ�شعث� :سنن �أبي داوود ،تحقي���ق وتعليق �سعيد محمداللحام ،ط ،1بيروت ،دار الفكر1410 ،هـ.ق1990 /م.
 -ال�سج�ستان���ي� ،سليمان بن الأ�شعث :كتاب الم�صاحف ،ت�صحيح �آرثر جفري ،ط،1بغ���داد ،مكتبة المثنى؛ م�صر ،مكتبة الخانجي؛ المطبعة الرحمانية1355 ،هـ.ق/
1936م.
 -ال�سيوط���ي ،جالل الدين :الإتقان في علوم الق���ر�آن ،تحقيق �سعيد المندوب ،ط،1بيروت ،دار الفكر1416 ،هـ.ق1996 /م.
 -ال�سيوطي ،ج�ل�ال الدين :الدر المنثور في تف�سير الق���ر�آن بالم�أثور ،الط ،بيروت،دار المعرفة ،الت.
 -ال�شاذلي� ،إبراهيم(�سيد قطب) :الت�صوير الف ّني في القر�آن ،ط ،16القاهرة ،دارال�شروق1423 ،هـ.ق2002 /م.
 -ال�شافعي ،علي بن الح�سن(ابن ع�ساكر) :تاريخ مدينة دم�شق ،تحقيق علي �شيري،الط ،بيروت ،دار الفكر1415 ،هـ.ق.
 -ال�شيبان���ي ،علي بن �أبي الكرم(ابن الأثير) :الكامل في التاريخ ،الط ،بيروت ،دار�صادر1386 ،هـ.ق1966 /م.
 -ال�صال���ح� ،صبحي :مباحث في علوم القر�آن ،ط ،26بي���روت ،دار العلم للماليين،2005م.
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 -ال�ص ّف���ار ،محمد بن الح�سن :ب�صائ���ر الدرجات ،ت�صحيح وتعلي���ق وتقديم ح�سنكوچ���ه باغي ،الط ،طهران ،من�ش���ورات الأعلمي؛ مطبع���ة الأحمدي1404 ،هـ.ق/
1362هـ�.ش.
 -ال�سيد الطباطبائي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،الط ،قم المقدّ�سة،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدرّ�سين ،الت.
 -الطبران���ي� ،سليم���ان ب���ن �أحمد :م�سن���د ال�شاميي���ن ،تحقيق حمدي عب���د المجيدال�سلفي ،ط ،2بيروت ،م� ّؤ�س�سة الر�سالة1417 ،هـ.ق1996 /م.
 -الطبر�س���ي ،الف�ض���ل بن الح�سن :االحتج���اج ،تعليق محمد باق���ر الخر�سان ،الط،النجف الأ�شرف ،دار النعمان1386 ،هـ.ق1966 /م.
 -الطبر�س���ي ،الف�ضل بن الح�س���ن :مجمع البيان في تف�سير الق���ر�آن ،تحقيق وتعليقلجن���ة م���ن العلم���اء والمح ّققين ،ط ،1بي���روت ،م� ّؤ�س�س���ة الأعلم���ي1415 ،هـ.ق/
1995م.
 -الطبري ،محمد بن جرير :جامع البيان عن ت�أويل �أي القر�آن ،تقديم خليل المي�س،�ضبط وتوثيق وتخريج �صدقي جميل ّ
العطار ،الط ،بيروت ،دار الفكر1415 ،هـ.ق/
1995م.
 -الطريح���ي ،فخر الدين :مجم���ع البحرين ،ط ،2طهران ،ن�ش���ر مرت�ضوي؛ مطبعةچاپخانهء طراوت1362 ،هـ�.ش.
 -الطهران���ي� ،آغا بزرك :الذريعة �إلى ت�صانيف ال�شيعة ،ط ،2بيروت ،دار الأ�ضواء،الت.
 -ال�شي���خ الطو�سي ،محمد بن الح�سن :الأمالي ،تحقي���ق ق�سم الدرا�سات الإ�سالميةفي م� ّؤ�س�سة البعثة ،ط ،1قم المقدّ�سة ،دار الثقافة1414 ،هـ.ق.
 -ال�شيخ الطو�سي ،محمد ب���ن الح�سن :التبيان في تف�سير القر�آن ،تحقيق وت�صحيح�أحمد ق�صير العاملي ،ط� ،1إيران ،مكتب الإعالم الإ�سالمي1409 ،هـ.ق.
 -ال�شيخ الطو�سي ،محمد بن الح�سن :تهذيب الأحكام ،تحقيق وتعليق ح�سن المو�سويالخر�سان ،ط ،3طهران ،دار الكتب الإ�سالمية؛ مطبعة خور�شيد1364 ،هـ�.ش.
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 -ال�شي���خ الطو�س���ي ،محمد ب���ن الح�سن :رج���ال الطو�س���ي ،تحقيق ج���واد القيوميالإ�صفهان���ي ،ط ،1ق���م المقدّ�س���ة ،م� ّؤ�س�س���ة الن�ش���ر الإ�سالم���ي التابع���ة لجماعة
المدر�سين بقم المقدّ�سة1415 ،هـ.ق.
 -الع�سقالن���ي� ،أحم���د ب���ن علي(اب���ن حج���ر) :الإ�صاب���ة ،تحقيق ع���ادل �أحمد عبدالموجود؛ علي محمد معوّ�ض ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية1415 ،هـ.ق.
 -الع�سقالني� ،أحمد بن علي(ابن حجر) :تهذيب التهذيب ،ط ،1بيروت ،دار الفكر،1404هـ.ق1984 /م.
 -الع�سقالن���ي� ،أحمد بن علي(ابن حجر) :فت���ح الباري ،ط ،2بيروت ،دار المعرفة،الت.
 -الع�سك���ري ،مرت�ض���ى :معال���م المدر�ستي���ن ،الط ،بي���روت ،م� ّؤ�س�س���ة النعم���ان،1410هـ.ق1990 /م.
 -العكبري ،محم���د بن النعمان(المفيد) :الإر�شاد ،تحقيق م� ّؤ�س�سة �آل البيتRلتحقيق التراث ،ط ،2بيروت ،دار المفيد1414 ،هـ.ق1993 /م.
 -العلوي( ،ال�شري���ف الر�ضي) :نهج البالغة(الجامع لخطب الإمام �أمير الم�ؤمنينعلي بن �أبي طالب Qور�سائله وحكمه)� ،شرح محمد عبده ،ط ،1قم المقدّ�سة،
دار الذخائر؛ مطبعة النه�ضة1412 ،هـ.ق1370 /هـ�.ش.
 -العلوي( ،ال�شري���ف الر�ضي) :نهج البالغة(الجامع لخطب الإمام �أمير الم�ؤمنينعلي بن �أبي طالب Qور�سائله وحكمه)� ،شرح ابن �أبي الحديد ،تحقيق محمد
�أب���و الف�ضل �إبراهي���م ،ط ،1الم ،دار �إحياء الكتب العربي���ة؛ عي�سى البابي الحلبي
و�شركا�ؤه1378 ،هـ.ق1959 /م.
 -العيا�ش���ي ،محمد ب���ن م�سعود :تف�سي���ر العيا�شي ،تحقيق وت�صحي���ح وتعليق ها�شمالر�سولي المحالتي ،الط ،طهران ،المكتبة العلمية الإ�سالمية ،الت.
 -القر�آن ف���ي الإ�سالم ،تعريب �أحمد وهبي ،ط ،1بي���روت ،دار الوالء1422 ،هـ.ق/2001م.
- -القم���ي ،علي بن �إبراهيم :تف�سير القم���ي ،ت�صحيح وتعليق وتقديم طيب المو�سوي
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الجزائري ،الط ،الم ،مطبعة النجف1387 ،هـ.ق.
 -ال�شي���خ الكليني ،محمد بن يعق���وب :الكافي ،ت�صحيح وتعليق عل���ي �أكبر الغفاري،ط ،4طهران ،دار الكتب الإ�سالمية؛ مطبعة حيدري1365 ،هـ�.ش.
 -الم ّتق���ي الهندي ،عل���ي :كنز الع ّمال ف���ي �سنن الأق���وال والأفعال� ،ضب���ط وتف�سيربكري حيان���ي ،ت�صحيح وفهر�سة �صف���وة ال�سقا ،الط ،بي���روت ،م� ّؤ�س�سة الر�سالة،
1409هـ.ق1989 /م.
 -المجل�س���ي ،محم���د باقر :بحار الأن���وار ،تحقيق عبد الرحيم الربّان���ي ال�شيرازي؛محمد الباق���ر البهبودي ،ط ،2بيروت ،م� ّؤ�س�سة الوفاء؛ دار �إحياء التراث العربي،
1403هـ.ق1983 /م.
 -المح ّم���دي ،فت���ح اهلل(نج���ارزادكان)� :سالم���ة الق���ر�آن م���ن التحري���ف وتفني���داالفت���راءات على ال�شيعة الإمام ّية ،...الط ،طهران ،ن�شر م� ّؤ�س�سة فرهنكي وهنري
م�شعر1424 ،هــ.ق.
���ي ،عبد الرحمن(ابن خل���دون) :المقدّمة ،الط ،بيروت ،دار �إحياء التراث
 -المغرب ّالعربي ،الت.
 -الن���وري ،ح�سين :م�ستدرك الو�سائل ،تحقيق ون�شر م� ّؤ�س�سة �آل البيت Rلإحياءالتراث ،الط ،بيروت ،الت.
 -الني�ساب���وري� ،أب���و عب���داهلل :الم�ستدرك عل���ى ال�صحيحين� ،إ�ش���راف يو�سف عبدالرحمن المرع�شلي ،الط ،الم ،الن ،الت.
 -الني�ساب���وري ،محمد ب���ن الف ّتال :رو�ض���ة الواعظين ،تقديم محم���د مهدي ال�سيدح�سن الخر�سان ،الط ،قم المقدّ�سة ،من�شورات ال�شريف الر�ضي ،الت.
 -الني�سابوري ،م�سل���م :الجامع ال�صحيح(�صحيح م�سلم) ،الط ،بيروت ،دار الفكر،الت.
 -الهالل���ي� ،سليم بن قي����س :كتاب �سليم بن قي����س ،تحقيق محمد باق���ر الأن�صاريالزنجاني ،ط� ،1إيران ،ن�شر دليل ما؛ مطبعة نكار�ش1422 ،هـ.ق1380 /هـ�.ش.
- -اليعقوبي� ،أحمد بن ابي يعقوب :تاريخ اليعقوبي ،الط ،بيروت ،دار �صادر ،الت.
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 -تف�سي���ر الإم���ام الع�سك���ري ،Qتحقيق مدر�س���ة الإمام المه���دي| ،ط ،1قمالمقدّ�سة ،ن�شر مدر�سة الإمام المهدي|؛ مطبعة مهر1409 ،هـ.ق.
 -حميد اهلل ،محمد :مجموع���ة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي والخالفة الرا�شدة،ط ،5بيروت ،دار النفائ�س1405 ،هـ.ق1985 /م.
 -روحان���ي ،محم���ود :المعج���م الإح�صائ���ي لألف���اظ الق���ر�آن الكري���م ،ط ،1م�شهدالمقدّ�سة ،م� ّؤ�س�سة الآ�ستانة الر�ضوية المقدّ�سة1372 ،هـ.ق1987 /م.
 �-ش���رف الدين ،عبد الح�سي���ن :الف�صول المه ّمة في ت�ألي���ف الأئ ّمة ،ط ،1الم ،ن�شرق�سم الإعالم الخارجي لم� ّؤ�س�سة البعثة ،الت.
 -كا�ش���ف الغطاء ،جعفر :ك�شف الغطاء ع���ن مبهمات ال�شريعة الغ ّراء ،تحقيق ون�شرمكتب الإعالم الإ�سالمي ،ط ،1قم المقدّ�سة1422 ،هـ.ق1380 /هـ�.ش.
 -كا�ش���ف الغط���اء ،محمد ح�سين� :أ�ص���ل ال�شيعة و�أ�صولها ،تحقيق ع�ل�اء �آل جعفر،ط ،1م� ّؤ�س�سة الإمام عليQ؛ مطبعة �ستاره1415 ،هـ.ق.
 -مجموع���ة من المحدّثين :الأ�صول ال�س ّت���ة ع�شر� ،أ�صل ح�سين بن عثمان بن �شريكالعامري ،ط ،2قم المقدّ�سة ،دار ال�شب�ستري للمطبوعات؛ مطبعة مهديه/1405 ،
1363هـ�.ش.
 -معرف���ة ،محمد ه���ادي :التمهيد ف���ي علوم الق���ر�آن ،ط ،3قم المقدّ�س���ة ،م� ّؤ�س�سةالتمهيد؛ مطبعة �ستاره1432 ،هـ.ق2011 /م.
 -واف���ي ،عل���ي عبد الواحد :عل���م اللغة ،ط ،9القاه���رة ،دار نه�ض���ة م�صر للطباعةوالن�شر ومطبعتها ،الت.

