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 األوىلاحملاضرة 
 تعريف علوم القرآن

*** 
 مدخل :

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
القرآن الكرمي كتاب ختم هللا به الكتب وأنزله على نيب ختم به األنبياء بددن  عدام خالدد خدتم ف

 به األداين 
السددماء اداندد  األرى ألددى نليدده متزلدده كدد    ددرن   هدندد اخلددالإل الحددالل اخللددإل و  رسددال فهددو 

 وأودعه ك  لض  وانط به ك  سعادة 
نيا شاهدا برسالته انطقدا بتبو ده دلديال علدى وآنته الكربى نقوم يف فم الد وهو حج  الرسول 

 حدقه وأمانته 
وهددو مددالد الدددن  األعلددى نسددتتد االسددالم نليدده يف عقاحددد  وعبادا دده وحكمدده وأحكامدده وآدابدده 

 وأخالقه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه 
وهددو عمدداد للدد  العددرب األلددى  دددن  لدده الللدد  يف بقاحهددا وسددالمتها و سددتمد علومهددا متدده علددى 

 توعها وكثرهتا و فوق ساحر الللات العاملي  به يف أساليبها ومادهتا  
وهدددو أوآ وآخدددرا القدددوة اغولددد  الدددمل ودددتت حدددورة العدددات ونقلددد  حددددود املمالددد  وحولددد   دددرى 

 التارنخ وأنقذت االنساني  العاثرة فكأمنا خلإل الوجود خلقا جدندا 
وحددبابته ومدد  سددل   مدد  الرسددول  لددذل  كلدده كددان القددرآن الكددرمي مو دد  العتاندد  الكددربى 

 األم  وخلفها مجيعا نىل نوم التاس هذا 
وقددددد اهددددذت هددددذ  العتاندددد  أشددددكاآ لتلفدددد  فتددددارة  رجدددد  نىل لفظدددده وأداحدددده وأخددددرى نىل أسددددلوبه 

 ونعجاز  واثلث  نىل كتابته ورله ورابع  نىل  فست  وشرحه نىل وت دل  
ولقددد أفددرد العلمدداء كدد  انحيدد  مدد  هددذ  التددواح  ولببددم والتددألي  وو ددعوا مدد  أجلهددا العلددوم 
ودوندددوا الكتدددب و بددداروا يف هدددذا امليددددان الواسددد  أشدددواطا بعيددددة حددد  زخدددرت املكتبددد  االسدددالمي  

 برتاث  يد م  آاثر سلفتا الصاحل وعلماحتا األعالم 
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أمددم األرى ونفبددم  ددا أهدد  امللدد  والتبدد  يف  وكاندد  هددذ  الثددروة وآ  ددزال مفىددرة نتبدددى  ددا 
 ك  عصر ومصر 

القدراءات  وهكذا أحدب  بدأ أنددنتا امن مصدتفات متتوعد  وموسدوعات قيمد  فيمدا نسدميه علدم
وعلم التجوند وعلم التسخ العثمدا  وعلدم التفسدت وعلدم التاسدخ واملتسدو  وعلدم ورندب القدرآن 

شداك  دلد  مد  العلدوم الدنتيد  والعربيد  ربدا نعتدرب وعلم نعجاز القرآن وعلدم نعدراب القدرآن ومدا 
حبإل أروع مظهر عرفه التارنخ حلراس  كتاب هو سيد الكتب ووت هذا املظهر معجزة جدنددة 

  9 :احلجر  نان حن  نزلتا الذكر ونان له حلافظون  مصدق  لقوله سببانه 
وسدددلي  ادددا مجيعدددا فيددده ولقدددد أ بددد   لددد  العلدددوم امنفددد  وليددددا جدنددددا هدددو مدددزن  متهدددا مجيعدددا 

مقاحدها وأورا ها وخصاحصها وأسرارها والولد سر أبيه وقد ألو  علوم القرآن وهو مو دوع 
  عاىل نن شاء هللا  ا راتدراستتا يف هذا اغ

هددذا املدددخ  هددو ماقدددم بدده الزرقددا  رندده هللا كتابدده متاهدد  العرفددان يف علددوم القددرآن مدد   صددر  
حوا  م  كلمات جامع   لين ع  وتها نآ أنه آ ميتد  دلد  مد  أن نست آثرت التقدمي به ملا 

نسوق طرفا م  كالم االمام السديوط  أنضدا يف مقدمتده لكتابده اال قدان يف علدوم القدرآن حيدم 
 ننه مرجعتا األساس يف دراستتا املبارك  اذا العلم ال رن  :

أودع  ، وداحدرة سسددها ومهلعهددا، ا ونن كتابتدا القددرآن ادو مفجددر العلدوم ومتبعهددقدال رندده هللا : 
فدددرتى كددد  د  فددد  متددده ، وأون فيددده كددد  هدددد  ووددد  ، فيددده سدددببانه و عددداىل علدددم كددد  شددد ء 

، حكدددم احلدددالل واحلدددرام  ونسدددتىر ، فالفقيددده نسدددتتبا متددده األحكدددام ؛ وعليددده نعتمدددد ، نسدددتمد
والبيدا  نهتدد   ،ونرج  نليه يف معرف  خهأ القول م  حوابه، والتبو  نبين مته قواعد نعرابه 

وفيده مد  القصدا واألخبدار . ونعتدرب مسدال  البالود  يف حدوك الكدالم ، به نىل حسد  التظدام 
نىل وددت ، عتبدار آومدد  املدواعا واألمثدال مددا نزدجدر بده أولددو الفكدر وا، مدا ندذكر أوا األبصدار 

وبالوددد  ، مددد  فصددداح  لفدددا ؛ هدددذا . دلددد  مددد  علدددوم آ نقددددر قددددرها نآ مددد  علدددم حصدددرها 
 .ونعجاز نظم آ نقدر عليه نآ عالم الليوب ،  بهر العقول و سلب القلوب ، أسلوب 

-1/8املراجا  :  مناهاال العرفااان  ، 1/18)الكتااب األلاال : ااتقاان يف علااوم القاارآن 
9) 
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 أوال : معىن كلمة علوم لغة والطالحا
الدذ  لد  بده ودلد  قب  أن ن رع يف احلدنم عد  هدذا العلدم  سد  بتدا أن نفهدم املدراد ولده 

عدد  طرفيدده وعدد  اال دداف  بيتهمددا   عدد  املددراد  ددذا املركددب بعددد نقلدده  نقتضدد  أن نتبدددث أوآ
 ، فتبدأ بكلم  علوم فتقول :و سمي  هذا الف  املدون به 

وهددو نقدديه ايهد  نقددال : علددم العلدوم مجدد  علدم والعلددم يف الللدد  مصددر نددراد  الفهددم واملعرفد  
 . د  ايزم أنضا يف رأ ونرا.  علما فهو عات 

هدو : وقيد  .  زوال اخلفداء مد  املعلدوم: وقيد  . العلم هو ندراك ال  ء على ما هو بده وقي  : 
: وقيددد  . العلدددم حدددف  راسددى   ددددرك  دددا الكليددات وايزحيدددات : وقيدد  . مسددتل  عددد  التعرنددد  

عبارة ع  ن اف  لصوح  بأ العاقد  واملعقدول : وقي  . العلم وحول التفس نىل معىن ال  ء 
 . وقي  وت دل  .

    داول  هذا اللفا احهالحات لتلف 
 .فاحلكماء نرندون به حورة ال  ء احلاحل  يف العق  

 .واملتكلمون نعرفون العلم أبنه حف  نتجلى  ا األمر مل  قام  به 
 المل  ستتد نىل احلس وحد  واملادنون نزعمون أن العلم ليس نآ خصوص اليقيتيات 

 : نىل قسمأ قدمي وحادثالعلم ونتقسم 
 .فالعلم القدمي هو القاحم بذا ه  عاىل وآ ن به ولعلوم اغدث  للعباد 

 :بده  و رور  واستدآا : والعلم اغدث نتقسم نىل ثالث  أقسام 
 فالبده  ما آ  تا  نىل  قدمي مقدم  كالعلم بوجود نفسه 

   ما آ  تا  فيه نىل  قدمي مقدم  كالعلم بثبوت الصان  والضرور 
  ص  بدون نظر وفكر  آ واآستدآا هو الذ 

 ونهلإل العلم يف لسان ال رع العام على معرف  هللا  عاىل وآاي ه وأفعاله يف عباد  وخلقه 
اي ده وأبفعالده يف قدد كدان العلدم نهلدإل علدى العلدم وهلل  عداىل وآ: قدال االمدام اللدزاا يف االحيداء 

عباد  وخلقه فتصرفوا فيه ولتىصديا حد  اشدتهر يف املتدامرة مد  اخلصدوم يف املسداح  الفقهيد  
 ا.هدووتها ولك  ما ورد يف فض  العلم والعلماء أكثر  يف املعىن األول 
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علددم املعاملدد  ال ددام  ملددا نصددل   ولعلددم املفددرتى علددى كدد  مسددلم أن بتعلمدده هددون املددراد ن وقيدد 
 .اهر م  عبادات وعادات نسالمي  وملا نصل  الباط  م  عقاحد االسالم وأخالقه الظ
ونندده لددذو   يف قولدده  عداىل  ئعبدد الددرن  املقدر ابدد  أ  عدد  سدعد بدد  زندد عدد  روى األزهدر  و 

؟ فقلد  اي أو عبدد الدرن  ربد  لعد  هدذا . لدذو عمد   دا علمتدا  : قدال   علم ملدا علمتدا  
 .حسيب : قل  . م  اب  عييت  : قال 

 .ورو  ع  اب  مسعود أنه قال ليس العلم بكثرة احلدنم ولك  العلم وخل ي  
: فداطر نمنا خي ى هللا م  عبداد  العلمداء    ونؤند ما قاله قول هللا عز وج :  قال األزهر 

 .وهذا نؤند قول اب  عييت  : قال . العات الذ  نعم   ا نعلم  : وقال بعضهم  28
 .العلم ال رع  ثالث  التفست واحلدنم والفقه  وقال املتاو  يف التعارن  :

ونؤند  ماروا  أبو داود وابد  ماحده واحلداكم يف مسدتدركه والبيهقد  يف سدتته فسدتاد فيده : قل  
ى دلد  العلم ثالث  وما سدو : قال  ع  عبد هللا ب  عمرو ب  العاص أن رسول هللا   ع  

 .فهو فض  آن  حمكم  أو ست  قاحم  أو فرنض  عادل  
العلدم أ  العلدم الدذ  هدو أحد  علدوم الددن  أو العلدم التداف  يف الددن  فدالتعرن  قال املتداو  : 

 ...للعهد ثالث  أ  ثالث  أقسام وما سوى دل  فهو فض  أ  زاحد آ  رورة نىل معرفته 
ونفقدده مدد  هددذا أن املددراد بقولدده ومددا سددوى دلدد  هددو فضدد  أن الفضدد  واحددد الفضددول قددال : 

 .الذ  آ دخ  له يف أح  علوم الدن  وما استعاد مته بقوله أعود وهلل م  علم آ نتف  
 : وقال يف املتدار.  عي   أنعمفيه عبد الرن  ب  : قال الذهيب يف املهذب و بعه الزرك   ..

 . ا.هدب  راف  التتوخ  ت  ثب  عدالته ب  أحادنثه متاكت  فيه أنضا عبد الرن 
قلدد  : ونتددازع يف  ددع  هددذن  العلمددأ و ددا مدد  قضدداة مصددر وفقهاحهددا ال دديخ أنددد شدداكر 

 رنه هللا فاحلدنم على قوله اثب  . وهللا  عاىل أعلم .
 :وم  كالم ال افع  كما يف األما  ال يىوني  للسيد املر ضى 

 القرآن م لل    ك  العلوم سوى
 نآ احلدنم ونآ الفقه يف الدن     

 العلم ما كان فيه قال حدثتا  
 وما سوا  فوسواس ال ياطأ    
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بددد  هدددو آايت وآشددد  أن العلدددم يف احدددهالل ال دددارع نمندددا هدددو العلدددم ال دددرع  قدددال  عددداىل : 
...ولكددد  أكثدددر التددداس آ وقدددال :  49. العتكبدددوت بيتدددات يف حددددور الدددذن  أو دددوا العلدددم 

 7-6. الروم  نعلمون نعلمون ماهرا م  احلياة الدنيا وهم ع  امخرة هم وافلون 
احددهالل علمدداء التدددون  ألنتددا بصدددد الكددالم يف علددوم القددرآن   هتددا هددو العلددم يفوالددذ  نعتيتددا 
ومدا . وقيد  ودت دلد  على املعلومات املتضبه  جبه  واحدة  هلإلن وهو يف عرفهم كف  مدون

 دكران  أوآها ولقبول .
التعرنفدات ، 12/417لسان العرب ،   11-1/9متاه  العرفان يف علوم القرآن )املراج  :  

، ابد   3/119سدت  أ  داود ،  1/524املتداو   -التعدارن  ،  200-1/199ايرجا   -
،  387-4/386فددددديه القددددددنر ،  6/208، البيهقددددد   4/369، املسدددددتدرك  1/21ماجددددده 
 ( 1/46يف دكر الصبال الست   احله 
 

 اثنيا : معىن القرآن لغة والطالحا
نن عليتدا مجعده وقرآنده  أما لفا القرآن فهو يف الللد  مصددر مدراد  للقدراءة ومتده قولده  عداىل 

  نقددد  مددد  هدددذا املعدددىن املصددددر  وجعددد  الدددا  18 - 17القيامددد   فددد دا قدددرأان  فدددا ب  قرآنددده 
 .م  وب نطالق املصدر على مفعوله  للكالم املعجز املتزل على التيب  

 .استتادا نىل موارد اللل  وقوانأ اآشتقاق  اختار  وت واحد وهو األرج دل  ما 
خف  : قال  عته ع  التيب  ع  أ  هرنرة ر   هللاوندل عليه أنضا ماروا  البىار  ووت  

على داود عليه السدالم القدرآن فكدان  مدر بدوابده فتسدر  فيقدرأ القدرآن قبد  أن  سدر  دوابده وآ 
 . ك  نآ م  عم  ند  

خفد  علدى داود القدراءة فكدان  مدر بدابتده لتسدر  فكدان نقدرأ    روا  يف مو   آخدر بلفدا :
 .قب  أن نفرك نعين القرآن 

 القرآن على الزبور م  وب املعىن الللو  وهو نا يف املسأل  . فأطلإل يف احلدنم
معدىن القدرآن معدىن ايمد  ولد  ، قدال ابد  متظدور : وحد  مد  القدرء  عدىن ايمد   وقي  : هو

أ    17القيامددد  : نن عليتدددا مجعددده وقرآنددده: قدددرآان ألنددده سمددد  السدددور فيضدددمها وقولددده  عددداىل 
 : و قدرأت ال د ء قدرآان ...أ  قراء ده   18القيامد : قرآنده فد دا قدرأان  فدا ب مجعه وقراء ه   
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ما قرأت هذ  التاقد  سدلى قدا ومدا قدرأت جتيتدا : مجعته و مم  بعضه نىل بعه ومته قوام 
 .ومعىن قرأت القرآن لفظ  به  موعا  ... ت نضم رنها على ولد :قا أ 
 . م تإل م  قرن  ال  ء ول  ء  وقي  :
وع م  أول األمر علما على الكالم املعجز املتدزل ودت مهمدوز وآ  درد مرجت  أ  مو :  وقي 

ن االقدر : عيد  بد  قسدهتهأ وكدان نقدول نلاورو  عد  ال دافع  أنده قدرأ القدرآن علدى . م  أل 
مدد  قددرأت ولكتدده اسددم لكتدداب هللا مثدد  التددوراة واال يدد  ونهمددز  اسددم ولدديس  همددوز وت نؤخددذ

 ن .اقر  قرأت وآ نهمز
 .م  كلف  وآ م  بعد ع  قواعد اآشتقاق وموارد اللل   اآ خيلو  وجيه بعضهقوال وهذ  األ

كمددا يف قددراءة ابدد  كثددت مدد  السددبع  وعلددى الددرأ  املىتددار فلفددا قددرآن مهمددوز وندا حددذ   ددز   
مد  وب حدذ  اامدزة ونقد  حركتهدا للسداك  قبلهدا كمدا هد  قدراءة انفد  ف منا دل  للتىفي  
  موا   عدة وكما نقرأ نزة أنضا عتد الوق  ع  كلم  قرآن وما شا ها .م  روان  ورش يف 

فرقددان وأحددله مصدددر كددذل    لدد  بدده الددتظم الكددرمي ونؤنددد دلدد  أنضددا أن مدد  ألدداء القددرآن ال
 سمي  للمفعول أو الفاع  وملصدر وعتبار أنه كالم فارق بأ احلإل والباط  أو مفدروق بعضده 

 .ع  بعه يف التزول أو يف السور وامايت 
  1الفرقان  .  بارك الذ  نزل الفرقان على عبد  ليكون للعاملأ نذنرا  قال  عاىل
ن  اآلددأ  ددا أشددهر ألدداء الددتظم الكددرمي بدد  جعلهمددا بعدده املفسددرن  مرجدد  مجيدد    نن هددذ
 .ألاحه 

 
املتقدول املتعبدد بتالو ده  املتدزل علدى الرسدول كالم هللا املعجز هو  يف اآحهالل فالقرآن وأما 

 .املكتوب يف املصاح و  عته نقال متوا را
 ر أللمدا نكفيدان يف يصدي  اللدرى ومتهم مد  اقتصدر علدى وحدف  التقد  يف املصداح  والتدوا

 ولك  هذا الوح  أكم  الخرا  اغرتزات مته .وهو بيان القرآن ومتييز  ع  مجي  ما عدا  
ما ت نتزل أحال مثد  كالمتدا ومثد  احلددنم التبدو  ومدا ؛ خر   على التيب   فبقوام : املتزل

  . كالتوراة واال ي   نزل على وت التيب  
 .م القدسي  ندا  وا رت بقوام املتعبد بتالو ه وخرج  األحادن
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 .وت املتوا رة متسو  التالوة والقراءات وخر  وملتقول  وا را 
 وخر  وملكتوب يف املصاح  متسو  التالوة ولو  وا ر .

فأجر  ح  نسم  كالم  وأما قوام كالم هللا املعجز فهما حفتان له دل عليهما قوله  عاىل :
قددد  لدددم  اجتمعددد  االندددس وايددد  علدددى أن   دددوا  ثددد  هدددذا وقولددده  عددداىل :  6. التوبددد  : هللا

 88. االسراء :القرآن آ   ون  ثله ولو كان بعضهم لبعه مهتا 
 

وقددددد خددددداى املتكلمدددددون وأهددددد  التصدددددو  يف احدددددهالحات أخدددددرى آعتبدددددارات أملتهدددددا علددددديهم 
 عقاحدهم وم  دل  قوام :

 .االمجاا ايام  للبقاحإل كلها العلم اللد  هو القرآن 
 وقوام : القرآن هو الكالم التفس  أو اللفا الدال على الكلمات األزلي  احلكمي  .

نىل وت دل  م  أقوال هرجه ع  حقيقتده ومادلد  عليده مدواهر التصدوص ال درعي  الدمل  قددم 
 بعضها .

نرند أن نهي  وحلدنم ع   كما دار حول القرآن فتت  عظيم  وه  فتت  القول خبلإل القرآن آ
جوانبها نآ أن ما استقر عليه أحم  أه  الست  أن القدرآن كدالم هللا ودت املىلدوق متده بددأ ونليده 

 نعود . وأن هللا  عاىل  كلم ولقرآن حقيق  آ  ازا .
 ونهلإل القرآن على املكتوب وأللوال والصب  وكذا على اغفوظ يف الصدور .

وكددذل  ، فيقددال ملدد  قددرأ اللفددا املتددزل كلدده نندده قددرأ قددرآان علددى الددبعه كمددا نهلددإل علددى الكدد  و 
 .نقال مل  قرأ ولو آن  مته ننه قرأ قرآان 

م رتك لفظ  بدلي  التبادر عتد نطالق اللفا علدى الكد  وعلدى الدبعه كليهمدا والتبدادر  فهو
 أمارة احلقيق  

 
،  4/1256 البىددددار  حدددبي ،  16-1/11متاهددد  العرفددددان يف علدددوم القددددرآن )املراجااا  :  

 -التعددددارن  ،  1/223ايرجددددا   -التعرنفددددات ،  129-1/128لسددددان العددددرب ،   1747
 ( 1/578املتاو  
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 اثلثا : املعىن الرتكييب لقولنا علوم القرآن وموضوع هذا العلم وفائدته :

امن وقد انتهيتدا مد  الكدالم علدى املتضدانفأ يف لفدا علدوم القدرآن نتتقد  بد  نىل أن اال داف  
بيتهمددا   ددت نىل طواحدد  املعددار  املتصددل  ولقددرآن ونتددتظم دلدد  علددم التفسددت وعلددم القددراءات 
وعلددم الرسددم العثمددا  وعلددم نعجدداز القددرآن وعلددم أسددباب التددزول وعلددم التاسددخ واملتسددو  وعلددم 

 القرآن وعلم ورنب القرآن وعلوم الدن  واللل  نىل وت دل  نعراب 
 معىن علوم القرآن كف  مدون ومو وعه وفاحد ه 

هذا اللفا نق  م  دل  املعىن اال ايف   جع  علما على الف  املددون وأحدب  مدلولده    نن
 موعد  هدذا الفد  لديس هدو  ألنبعد التق  وهو علم وت مدلوله قب  التق  وهو مركب ن دايف 

العلوم الدنتي  والعربي  ب  هو وتها ونن كان مستمدا متها ومأخودا عتها وميك  أن نعرفه أبنه 
مباحم  تعلإل ولقرآن الكرمي م  انحي  نزوله و ر يبه ومجعه وكتابته وقراء ه و فست  ونعجاز  : 

 . وانسىه ومتسوخه ودف  ال به عته وحنو دل 
ا أحددول التفسددت ألندده نتتدداول املباحددم الددمل آبددد للمفسددر وبعضددهم نهلددإل علددى هددذا العلددم أنضدد

  م  معرفتها لالستتاد نليها يف  فست القرآن .
 ومو وعه القرآن الكرمي م  أن  انحي  م  التواح  املذكورة يف التعرن  

  وفاحدة هذا العلم  رج  نىل الثقاف  العالي  العام  يف القرآن الكرمي ونىل التسل  وملعار  القيمد
فيه استعدادا حلس  الدفاع ع  نى الكتاب العزندز   نىل سدهول  خدوى ومدار  فسدت القدرآن 
الكدرمي بده كمفتدال للمفسدرن  فمثلدده مد  هدذا التاحيد  كمثدد  علدوم احلددنم ولتسدب  ملدد  أراد أن 

 .ندرس علم احلدنم 
خالحددد  علدددوم شدددارة نىل أنددده القدددرآن ويمددد  دون االفدددراد لإعلدددوم هدددذا ونمندددا لددد  هدددذا العلدددم 

متتوعددد  وعتبدددار أن مباحثددده املدونددد   تصددد  ا صددداآ وثيقدددا كمدددا علمددد  ولعلدددوم الدنتيددد  والعلدددوم 
العربيدد  حدد  نندد  لتجددد كدد  مببددم متهددا خليقددا أن نسددل  يف عددداد مسدداح  علددم مدد   لدد  

 .العلوم فتسبته نليها كتسب  الفرع نىل أحوله أو الدلي  نىل مدلوله 
متدداع  –، مباحددم يف علددوم القددرآن  21-1/17ان يف علددوم القددرآن متاهدد  العرفدد)املراجاا  :  

 (   16-15ص
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 رابعا : نشأة هذا العلم :

وأحبابه نعرفون ع  القرآن وعلومه ما عر  العلماء وفوق ما عر  العلماء   كان الرسول
 م  بعد 

ولك  معارفهم ت  و   على دل  العهد كفتون مدون  وت جتم  يف كتب مؤلفد  أللدم ت  كد  
 ام حاج  نىل التدون  والتألي  

 أما الرسول حلوات هللا وسالمه عليه فألنه كان نتلقى الوح  ع  هللا وحد  
ا ب  قرآنده   نن آ يرك به لسان  لتعج  به نن عليتا مجعه وقرآنه ف دا قرأان  فد قال  عاىل :
  19-16:القيام   عليتا بيانه  

  بلددا الرسددول مددا أنددزل عليدده ألحددبابه وقددرأ  علددى التدداس علددى مكددم أ  علددى مهدد  و ددؤدة 
 ليبستوا أخذ  و فظوا لفظه ونفهموا سر  

  شدددرل الرسدددول ادددم القدددرآن بقولددده وبعملددده وبتقرندددر  وخبلقددده أ  بسدددتته ايامعددد  ألقوالددده وأفعالددده 
وأنزلتدددا نليددد  الدددذكر لتبدددأ للتددداس مدددا ندددزل نلددديهم  ا ددده وحدددفا ه مصدددداقا لقولددده سدددببانه  و قرنر 

  44 : التب  ولعلهم نتفكرون  
ولك  الصباب  وقتمذ كانوا عرو خلصا متمتعأ جبمي  خصاحا العروب  ومزاايهدا الكاملد  مد  

ملدددا نسدددمعون أبدق  قدددوة يف احلافظددد  ودكددداء يف القر ددد  و دددذوق للبيدددان و قددددنر لألسددداليب ووزن
املعانت ح  أدركوا م  علوم القرآن وم  نعجاز  بسدليقتهم وحدفاء فهدرهتم مدا آ نسدتهي  حند  

 ن  العلوم وكثرة الفتون ز أن ندركه م  
وكددان الصددباب  ر ددوان هللا علدديهم مدد  هددذ  اخلصدداحا أميددأ وأدوات الكتابدد  ت  كدد  ميسددورة 

ما ودت القدرآن وقدال ادم أول العهدد بتدزول القدرآن فيمدا لدنهم والرسول لداهم أن نكتبدوا عتده شدي
روا  مسددلم يف حددبيبه عدد  أ  سددعيد اخلدددر  ر دد  هللا عتدده آ  كتبددوا عددين ومدد  كتددب وددت 

  . القرآن فليمبه وحدثوا عين فال حر  وم  كذب عل  متعمدا فليتبوأ مقعد  م  التار
 .مته ما دام الوح  انزآ ولقرآن ما ليسودل  لاف  أن نلتبس القرآن بلت  أو خيتلا ولقرآن 

 .فلتل  األسباب املتضافرة ت  كتب علوم القرآن كما ت نكتب احلدنم ال رن  
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كان قد رخا لبعه أحبابه آخر األمر يف الكتاب  فكتب عمرو ب  العاص   نآ أن التيب 
للملددوك وللرعيدد  وال دداف  نىل كتابدد  القددرآن  وكتددب علدد  وكتددب أل  شدداة وكددذا كتددب التدديب 

 بهبيع  احلال ولك  ت نتوس  يف أمر الكتاب  كما هو معلوم .
ومضدددى الرعيددد  األول علددددى دلددد  يف عهدددد ال دددديىأ أ  بكدددر وعمدددر ولكدددد  الصدددباب  كددددانوا 
 مضددرب األمثدددال يف ن ددر االسدددالم و عاليمددده والقددرآن وعلومددده والسدددت  ويرنرهددا  لقيتدددا آ  ددددونتا

 . نآ أنه قد مت ايم  األول للقرآن يف عهد أ  بكر وم افه  آ كتاب  
  جدداءت خالفدد  عثمددان ر دد  هللا عتدده وقددد ا سددع  رقعدد  االسددالم واخددتلا العددرب الفددايون 
وألمددم الددمل آ  عددر  العربيدد  وخيدد  أن  ددذوب خصدداحا العروبدد  مدد  العددرب مدد  جددراء هددذا 

ن نفسدده أن خيتلدد  املسددلمون فيدده نن ت ستمعددوا علددى الفددت  واآخددتال  بدد  خيدد  علددى القددرآ
 مصب  نمام فتكون فتت  يف األرى وفساد كبت 

اذا أمر ر   هللا عته أن سم  القدرآن يف مصدب  نمدام وأن  تسدخ متده مصداح  نبعدم  دا 
فكددان هددذا هددو ايمدد   نىل أقهددار االسددالم وأن  ددرق التدداس كدد  مددا عددداها وآ نعتمدددوا سددواها

و دذا العمد  و د  لقرآن الكرمي ومت  كتاب  املصب  االمام  ا  تمد  وجدو  القدراءات الثا  ل
 عثمان ر   هللا عته األساس ملا نسميه علم رسم القرآن أو علم الرسم العثما  

  جاء عل  ر   هللا عته فالحا العجم  يي  على اللل  العربي  ول  ما أوجس مته خيف  
أو األسددود الدددنا أن نضدد  بعدده قواعددد حلماندد  للدد  القددرآن مدد  هددذا علددى لسددان العددرب فددأمر 

العبم واخلل  وخا له اخلها وشرع له املته  وبدذل  ميكتتدا أن نعتدرب أن عليدا ر د  هللا عتده 
لقدددرآن علدددى اخلدددال  يف هدددذ  قدددد و ددد  األسددداس ملدددا نسدددميه علدددم التبدددو ونتبعددده علدددم نعدددراب ا

 .الروان 
ة وجداء عهدد بدين أميد  و د  م داهت الصدباب  والتدابعأ متجهد    انقضى عهد اخلالف  الرشيد

 نىل ن ر علوم القرآن ولروان  والتلقأ آ ولكتاب  والتدون  
 ولك  هذ  اام  يف هذا الت ر نص  أن نعتربها متهيدا لتدونتها 

ندد وعلى رأس م   رب بسهم وفت يف هذ  الروان  األربع  اخللفاء واب  عباس واب  مسدعود وز 
 ب  اثب  وأبو موسى األشعر  وعبد هللا ب  الزبت وكلهم م  الصباب  ر وان هللا عليهم 
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وعلى رأس التابعأ يف  ل  الروان   اهد وعهداء وعكرمد  وقتدادة واحلسد  البصدر  وسدعيد بد  
 .جبت وزند ب  أسلم 

لتددزول وعلددم وهددؤآء مجيعددا نعتددرب ألددم وا ددعو األسدداس ملددا نسددمى علددم التفسددت وعلددم أسددباب ا
 التاسخ واملتسو  وعلم ورنب القرآن وحنو دل  

ومددد  أقددددم مدددا وحدددلتا كبددددء لتددددون  علدددوم القدددرآن كتددداب التاسدددخ واملتسدددو  لقتدددادة بددد  دعامددد  
السدوس  وكتاب التفست جملاهد ب  جرب املك  و ا م  كبار التابعأ و ا مهبوعان متدوآن 

 امن . 
 (  23-1/21وم القرآن متاه  العرفان يف عل)املراج  : 

 
 

 خامسا : األطوار اليت مر هبا بعد بدء التدوين :
 ويف القرن الثا  انت ر  دون  بعضا م  علوم القرآن وعلى وجه اخلصوص التفست 

شعب  ب  احلجا  وسفيان ب  عييت  ووكي  بد  نزند ب  هارون و وم  أواح  الكا بأ يف التفست 
 .ايرال و فاستهم جامع  ألقوال الصباب  والتابعأ 

ابدد  جرنددر الهددرب  وكتابدده أجدد  التفاسددت  ددب بدد  سددالم امللددر     يف القددرن الثالددم    الهددم
وأعظمها ألنه أول م  عرى لتوجيه األقوال و رجي  بعضها علدى بعده كمدا عدرى لإعدراب 

 .تتباط واآس
أما علوم القرآن األخرى فف  مقدمد  املدؤلفأ فيهدا علد  بد  املددنين شديخ البىدار  ند ألد  يف 

والقدراءات وابد  قتبد  أسباب التزول وأبدو عبيدد القاسدم بد  سدالم ند كتدب يف التاسدخ واملتسدو  
  . م  علماء القرن الثالمهم و ند كتب يف م ك  القرآن 

وكدددذا التسددداح  حيدددم ألددد  يف آن أبدددو بكدددر السجسدددتا  ويف مقدمددد  مددد  ألددد  يف ورندددب القدددر 
  . م  علماء القرن الراب  موه فضاح  القرآن ، والدور  حيم أل  يف قراءات التيب 

 ويف طليع  م  حت  يف نعراب القرآن عل  ب  سعيد احلويف وهو م  علماء القرن اخلامس 
ل  وهددو مدد  بسددي  املعددرو  ولومدد  أواحدد  مدد  كتددب يف مبهمددات القددرآن أبددو القاسددم عبددد الددرن

 علماء القرن السادس 
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كددذل   صدددر للتددألي  يف  دداز القددرآن ابدد  عبددد السددالم ويف القددراءات علددم الدددن  السددىاو  
 .و ا م  علماء القرن الساب  

كمددا آ ميكددد  أن نلفدد  دور علمددداء السددت  ومددددونيها يف  ضددمأ كتدددبهم أبددواو يف بعددده أندددواع 
 أسباب التزول وفضاح  القرآن وحنوها .علوم القرآن كالتفست و 

 وهكذا قون  العزاحم و بارت اامم ون أت علوم جدندة للقرآن 
ومهرت مؤلفات يف كد  ندوع متهدا سدواء يف دلد  أقسدام القدرآن وأمثدال القدرآن وحجد  القدرآن 

 .وبداح  القرآن ورسم القرآن وما أشبهها ربا ميأل خزاح  كامل  م  أعظم املكتبات يف العات 
ندا أ ددددف  نىل علددددوم القددددرآن مددددا جدددداء يف احلدددددنم التبددددو  ال ددددرن  وعلومدددده وكتبدددده وحبوثدددده و 

علددوم القددرآن نظددرا نىل أن احلدددنم شددارل للقددرآن نبددأ مبهما دده ونفصدد   مال دده وعتبارهددا مدد  
 وخيصا عامه  راءى ل  حبر متالطم األموا  

فدد دا زدت عليهددا سدداحر العلددوم الدنتيدد  والعربيدد  وعتبارهددا خادمدد  للقددرآن أو مسددتمدة متدده رأندد  
 .نفس  أمام مؤلفات كايبال وموسوعات  كاثر الرمال 

 لددد  اجملهدددودات ايبدددارة آ نتهيدددأ النسدددان أن  ددديا  دددا ولدددو أفدددىن عمدددر  واسدددتتفد وآ رندددب أن 
 وسعه 

اددذا اشددرأب  أعتدداق العلمدداء أن نعتصدددروا مدد   لدد  العلددوم علمدددا جدندددا نكددون كددالفهرس ادددا 
 والدلي  عليها واملتبدث عتها 

 فكان هذا العلم هو ما نسميه علوم القرآن وملعىن املدون 
للهجددرة ألدد  أو حدداول أن نؤلدد  يف علددوم القددرآن  أواخددر القددرن الثالددموآ نعلددم أن أحدددا قبدد  

 وملعىن املدون ألن الدواع  ت  ك  موفورة لدنهم حنو هذا التوع م  التألي  
ونن كتا نعلم ألا كان   موع  يف حدور املربزن  م  العلمداء علدى الدروم مد  ألدم ت نددونوها 

 ردوها وسم يف كتاب وت نف
نىل الرشديد  وأول م   كلم يف فتون هذا العلم ال افع  رنه هللا فرو  أنه عتدما سيإل يف حمتته

مكددبال وحلدنددد يف بلددداد سددأله الرشدديد حددأ ملدد  علمدده وفضددله فقددال كيدد  علمدد  اي شددافع  
 بكتاب هللا عز وج  ف نه أوىل األشياء أن نبتدأ به 
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تددب هللا  سددألين اي أمددت املددؤمتأ فدد ن هللا  عدداىل قددد أنددزل  عدد  أ  كتدداب مدد  ك: فقددال ال ددافع  
 كتبا كثتة 
حددلى  اب هللا املتدزل علدى ابد  عمد  حممددقدد أحسدت  لكد  نمندا سدأل  عد  كتد: قدال الرشديد 

 هللا عليه وسلم  
نن علدددوم القدددرآن كثدددتة فهددد   سدددألين عددد  حمكمددده ومت دددا ه أو عددد   قدميددده : فقدددال ال دددافع  

ىه ومتسددوخه أو عدد  أو عدد  وحددار نسددرد عليدده مدد  علددوم القددرآن وسيددب وأتخددت  أو عدد  انسدد
  . على ك  سؤال  ا أدهش الرشيد واحلا رن 

حيددم ألدد  كتابدده  ه309 يفبدد  خلدد  بدد  املددرزون املتددو وأول مدد  ألدد  يف علددوم القددرآن حممددد 
 احلاو  يف علوم القرآن .
 .  هد وله عجاحب علوم القرآن328 يفو ال  اب  األنبار  املتو 

 هد حيم أل  اآستلتاء يف علوم القرآن .388ست   يفو ال  حممد ب  عل  األدفو  املتو 
 ويف هذا القرن أنضا أل  أبو احلس  األشعر  املىتزن يف علوم القرآن وهو كبت جدا .

الربهددان يف  لددا  ولدده كتدداب ه430سددت   يفبدد  نبددراهيم بدد  سددعيد ال ددهت وحلددويف املتددو    علدد 
 .علوم القرآن 

نق  يف ثالثأ  لدا واملوجود مته امن مخس  ع ر  لدا ودت مر بد  وق  عليه الزرقا  وقال : 
  . وآ متعاقب  م  نسى  لهوط 

أن هددذا الكتدداب أ ددى علددى علددوم القددرآن ولكدد  آ علددى طرنقدد   ددم التظدداحر وقددد دكددر الزرقددا  
ونمنددا نسددوقها حسددب  ددواا امايت واحددد لتددوع واحددد  واألشددبا  بعضددها نىل بعدده يدد  عتددوان

هددذا التددألي   فسددت مدد  التفاسددت عددرى فيدده حدداحبه ألنددواع مدد  علددوم القددرآن عتددد  حدد  كددأن
 .املتاسبات 

ه كتددابأ أحددد ا الدده فتددون 597سددت   يف  جدداء القددرن السددادس فددأل  فيدده ابدد  ايددوز  املتددو 
وهدددو حدددلت احلجدددم ونبددددو أنددده ودددت الدددذ  وحدددفه . وقدددد طبددد  حمققدددا األفتدددان يف علدددوم القدددرآن 

. وهدو والثا  الده اجملتديف يف علدوم  تعلدإل ولقدرآن السيوط  بقوله : ت نقرأ مثله وآ قرنبا مته . 
 .لهوط بدار الكتب املصرن  
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وهدو ه كتداو لدا  مجدال القدراء 641سدت   يفويف القرن الساب  أل  علدم الددن  السدىاو  املتدو 
 ن  .مهبوع يف  لد

كتداو ألدا  املرشدد الدوجيز فيمدا نتعلدإل ولقدرآن العزندز و دا    ه665سدت   يفوأل  أبو شام  املتدو 
كما قال السيوط  عبارة ع  طاحف  نستة ونبذ قصتة ولتسب  للمؤلفات المل ألف  بعد دل  

 يف هذا التوع 
او لدا  الربهدان يف ه كتد794سدت   يف  أه  القرن الثام  فكتب فيه بدر الدن  الزرك   املتدو 

  وهو مهبوع يف أربع   لدات وهو م  أعظم ما أل  يف هذا الف  .علوم القرآن 
  طلددد  القدددرن التاسددد  علدددى هدددذا العلدددم ولددديم  والربكددد  فددددر  فيددده و رعدددرع ند ألددد  حممدددد بددد  

وهدو مهبدوع كتاو نقول السيوط  عته ننه ت نسبإل نليه   ه873ست   يفسليمان الكافيج  املتو 
   لد لهي  واله التيست يف قواعد علم التفست .يف

 ويف هذا القرن أنضا و   جالل الدن  البلقيين كتاو لا  مواق  العلوم م  مواق  التجوم 
ويف هذا القرن التاس  أنضا أل  السيوط  كتاو لا  التببت يف علوم التفست  دمته مدا دكدر  

 البلقيين م  األنواع م  زايدة مثلها وأ ا  نليه فواحد لب  قر ته بتقلها 
 هذا الكتاب على اآثتأ بعد املاح  م  األنواع  يفوقد أو 

 أن نفسددده الكبدددتة ت  قتددد   دددذا اجملهدددود ه ودددت872وفدددرك االمدددام مددد  أتليددد  يبدددت  هدددذا سدددت  
العظددديم بددد  طمددد  نىل التببدددر والتوسددد  والرت يدددب فو ددد  كتابددده الثدددا  كتددداب اال قدددان يف علدددوم 

 القرآن وهو عمدة الباحثأ والكا بأ يف هذا الف  
دكر فيه مثانأ نوعا م  أنواع علوم القرآن على سبي  االمجال واالدما    قال بعد أن سردها 

  ا.هدوعا نوعا ولو نوع  وعتبار ما أد ته فيها لزادت على الثالمثاح  ن
ه يف مفتت  القرن العاشدر وكدأن لانتده كاند  لاند  لتهضد  911و ويف السيوط  رنه هللا ست  

التألي  يف علوم القرآن عليه سباحب الرن  والر دوان فلدم ندر مد  سدار يف هدذا املضدمار مثلده 
  .   فيه قبلهبعد  كما ت نر م  بز 

 مرة أخرى حرك  الت اط والتألي  يف هذا العلم    عادت
ال يخ طاهر ايزاحر  كتاو جليال لا  التبيان يف علوم القرآن نق  يف قرنب م  ثالمثاح   فأل 

  ده1335حفب  وفرك م  أتليفه ست  
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وألدد  ال دديخ حممددود أبددو دقيقدد  مددذكرة قيمدد  لهددالب هصددا الدددعوة واالرشدداد بكليدد  أحددول 
 .الدن  

 وكذا ال يخ حممد عل  سالم  كتابه مته  الفرقان يف علوم القرآن
  ال يخ حممد ب  عبد العظيم الزرقدا  حيدم ألد  كتابده متاهد  العرفدان يف علدوم القدرآن وهدو 

 وسو  خنصه وحلدنم نن شاء هللا  عاىل .م  أج  املؤلفات يف هذا الف  
   ال يخ أند أند عل  فله مذكرة يف علوم القرآن 

   كتاب مباحم يف علوم القرآن للدكتور حبب  الصاحل وقد انت ر انت ارا واسعا .
   كتاب حما رات يف علوم القرآن ألند ايسأ خيار  .

 هان .  كتاب مباحم يف علوم القرآن لل يخ متاع الق
 فكتاب البيان يف علوم القرآن للدكتورن  سليمان القرعاو  وحممد احلس  .
 . ف وأختا كتاب حبوث يف علوم القرآن الكرمي ل يىتا الدكتور عبد اللفور مصه

وقدد كتبدد  بعضدا مدد  مباحددم علدوم القددرآن علددى وجده اآختصددار أثتدداء  درنسد  لهددالب كليدد  
 الصلت نىل علوم القرآن واحلدنم والعقيدة والتفست . الرتبي  و متتها مؤلفا وسم املدخ 

 وت نهب  بعد .
 

مدد  أهدد  العلددم خددالل هددذ  القددرون علددوم القددرآن لكثددت مدد  و وجددد مؤلفددات يف بعدده مباحددم 
 مجيعها آ نهي  بذكرها .

متاهدد  العرفددان يف علددوم ، املراجدد  : 21-1/19اال قددان يف علددوم القددرآن )الكتدداب األحدد  : 
، مباحددم يف علددوم القددرآن   حددبب   14-11، البيددان يف علددوم القددرآن  30-1/23القددرآن 

 ( 16-9، مباحم يف علوم القرآن   القهان   126-119الصاحل ص
 

نكتف   ذا القدر يف هذ  اغا رة ونستكم  حدنثتا يف اغا رة القادم  مبتدحأ ولعلوم المل 
 عين  ا هذا الف  .
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 األسمل  : 
 (10األوىل )اجملموع  

    عالم  ح  أمام ايمل  الصبيب  :
 علم التسخ العثما  أحد علوم القرآن . )ح ( -1
 م   عرنفات العلم أنه حف  راسى   درك  ا الكليات وايزحيات . )ح ( -2
 . )خهأ( العلم ليس نآ خصوص اليقيتيات المل  ستتد نىل احلس وحد  -3
 )خهأ( بده  و رور  واستدآا: نتقسم نىل ثالث  أقسام  لقدميالعلم ا -4
 . )ح ( ص  بدون نظر وفكر  آ اآستدآا هو الذ العلم  -5
 )ح ( على معرف  هللا  عاىل وآاي ه وأفعاله يف عباد  وخلقه نهلإلالعلم يف لسان ال رع  -6
 خهأ(املىتار أن لفا قرآن وت املهموز علم على كتاب هللا مرجت  . ) -7
م  انحي  نزوله و ر يبه ، ولك  ليس مباحم  تعلإل ولقرآن الكرمي علوم القرآن عبارة ع   -8

 )خهأ( ومجعه وكتابته وقراء ه و فست  ونعجاز  وانسىه ومتسوخه
 أول م   كلم يف فتون علوم القرآن االمام أند م  الرشيد أايم اغت  . )خهأ( -9

   اختصر  يف كتابه التببت . )خهأ(أل  السيوط  كتابه اال قان  -10
 

 (10اجملموع  الثاني  )
    خها ي  االجاب  الصبيب  :

 .  لذو عم   ا علمتا بقوله :  وننه لذو علم ملا علمتا   قوله  عاىل م  الذ  فسر  -1
 ، قتادة ، اب  مسعود ( اب  عييت ) 
 ك  العلوم سوى القرآن م لل   م  القاح  :   -2

 نآ احلدنم ونآ الفقه يف الدن     
 ( ال افع ) التوو  ، الزرك   ، 

خفد  علدى داود عليده السدالم القدرآن فكدان  مدر بدوابده فتسدر  فيقدرأ القدرآن  يف قوله  -3
 . أراد ولقرآن هتا املعىن : قب  أن  سر  دوابه
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   اآحهالح    كليهما ( الللو )
 فس  أو اللفا الدال على الكلمات األزلي  احلكمي  .القاحلون : القرآن هو الكالم الت -4

 ( أه  الكالم)الصوفي    أه  الست  وايماع    
 بدأ التدون  يف علوم القرآن يف عصر  -5
   أ باع التابعأ   العباسيأ ( التابعأ)  -6
 أول م  أل  يف علوم القرآن  -7

 ( اب  املرزون)ال افع    الكافييج    
 ؤلفات يف علوم القرآن نىل عصران احلاا هو كتاب :أكم  امل -8

   التبيان ( اال قان) الربهان   
 أقدم ما وحلتا م  كتب علوم القرآن كتاب التاسخ واملتسو  ملؤلفه : -9

   اب  املدنين ( قتادة السدوس ) اب  التباس   
 الذ  و   األساس ملا نسميه علم رسم القرآن هو : -10

   عل  ب  أ  طالب ( عثمان ب  عفان) أبو بكر الصدنإل   
 

 (10اجملموع  الثالث  )
    خها ي  الكلم  املتاسب  ملأل الفراك :

آند  حمكمدد  : العلدم ثالثد  ومددا سدوى دلد  فهددو فضد  : قددال أنده  رسدول هللا  رو  عد   -1
 .عادل   .......أو ست  قاحم  أو 

   قضي  ( فرنض )نصيب    
 . على الك  وعلى البعه كليهما هلفظ  بدلي  التبادر عتد نطالق رآن ....الق -2

    عرن  ( م رتك) مدلول   
 بعضهم نهلإل على علوم القرآن أنضا أحول ... -3

   فهم القرآن ( التفست) الدراسات القرآني    
 أقدم كتاب يف التفست هو كتاب ... -4

 (  اهد) عبد الرزاق   اب  جرنر   
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 للهجرة أل  يف علوم القرآن أواخر القرن .....آ نعلم أن أحدا قب   -5
 ( الثالم) الراب    اخلامس   

  فست ..... هو أج  التفاست وأعظمها . -6
   اب   يمي  ( اب  جرنر) اب  سالم   

 ......م اهت الصباب  والتابعأ نىل ن ر علوم القرآن اجته  -7
 ما معا (،  ولكتاب   ، ولروان ) 
 نعترب ..... هو أول م  و   مبادئ علم التبو . -8

   سيبونه ( أبو األسود الدنا) عل  ب  أ  طالب   
  يف كتاب  احلدنم آخر األمر وكان ....... رب  كتب احلدنم يف عهد   أدن التيب  -9
   أبو بكر الصدنإل   أبو هرنرة ( عمرو ب  العاص) 

 . املتعبد بتالو هيف  عرن  القرآن : رت بقوام ندا  وا  ......خرج   -10
   امايت متسوخ  التالوة   امايت متسوخ  احلكم ( األحادنم القدسي )
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 الثانيةاحملاضرة 
 (8-1ذكر طرف من العلوم اليت عين هبا هذا الفن )

*** 
 العنصر األول : املباحث اليت تدور حوهلا يف الغالب علوم القرآن :

 

سبإل أن دكران يف اغا رة الفاحت  أن االمام جالل الددن  البلقيدين حدت  كتداو يف علدوم القدرآن 
وهو م  طليع  ما أل  يف هذا الف  وألا  مواق  العلوم م  مواق  التجدوم وهدذا الكتداب دكدر 

نددواع علمدده املتيدد  فددذكر أمددورا يف مقدمتدده مددا وحدد  نىل علمدده ربددا حددوا  القددرآن ال ددرن  مدد  أ
 : ست 

األمددر األول : مددواط  التددزول وأوقا دده ووقاحعدده ويف دلدد  اثتددا ع ددر نوعددا املكدد  املددد  السددفر  
احلضر  الليل  التهار  الصديف  ال دتاح  الفراشد  التدوم  أسدباب التدزول أول مدا ندزل آخدر مدا 

 نزل 
األمر الثا  : الستد وهو ست  أندواع املتدوا ر امحداد ال داد قدراءات التديب  حدلى هللا عليده وسدلم  

 الرواة احلفاظ 
 األمر الثالم : األداء وهو ست  أنواع الوق  اآبتداء االمال  املد هفي  اامزة االدوام 

ك املدددرتاد  اآسدددتعارة األمدددر الرابددد  : األلفددداظ وهدددو سدددبع  أندددواع اللرندددب املعدددرب اجملددداز امل دددرت 
 الت بيه 

األمر اخلامس : املعا  املتعلق  وألحكام وهو أربع  ع ر نوعا العام البداق  علدى عمومده العدام 
املىصوص العام الذ  أرند به اخلصوص ما خا فيه الكتاب السدت  مدا خصصد  فيده السدت  

تسدو  ندوع مد  التاسدخ واملتسدو  الكتاب اجملمد  املبدأ املدؤول املفهدوم املهلدإل املقيدد التاسدخ وامل
 وهو ما عم  به م  األحكام مدة معيت  والعام  به واحد م  املكلفأ 

األمددر السددادس : املعددا  املتعلقدد  وأللفدداظ وهددو مخسدد  أنددواع الفصدد  الوحدد  االسدداز االطتدداب 
 القصر .

   دكر قسما آ ندخ  ي  احلصر مث  : األلاء الكىن األلقاب املبهمات .
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دما نق  دل  عته السيوط  دكر أن كالمه فيهدا  تدا  نىل يرندر و تمدات وزواحدد مهمدات وعت
فصت  يف دل  كتابده التببدت يف علدوم التفسدت فضدمته مدا دكدر البلقيدين مد  األندواع مد  زايدة 

 مثلها وأ ا  نليه مجل  م  الفواحد .
ب ددر  القددرآن وهددو أنددواع وهتدداك قسددم جددام  ميكدد  أن نددزاد علددى كددالم البلقيددين وهددو مددا نتعلددإل 

فمدد  دلدد  ألددان  وألدداء سددور  ومجعدده وكتابتدده و ر يبدده وخواحدده وآداب حاملدده و ليدده وفضدداحله 
 العام  وفضاح  سور  وفض  حفامه وقارحيه . 

  حت  الزرك   كتابه الربهان يف علوم القرآن فتق  ع  القا   أ  بكر ب  العر  يف كتابه 
قددرآن مخسددون علمددا وأربعماحدد  وسددبع  آآ  علددم وسددبعون ألدد  علددم قددانون التأوندد  أن علددوم ال

على عدد كلدم القدرآن مضدروب  يف أربعد  قدال بعده السدل  نن لكد  كلمد  مداهر ووطد  وحدد 
ومهل  وهذا مهلدإل دون اعتبدار  راكيبده ومدا بيتهدا مد  روابدا وهدذا مدا آ  صدى وآ نعلمده نآ 

 هللا عز وج  
 أقسام :  وحيد و ذكت وأحكام : قال : وأم علوم القرآن ثالث 

 فالتوحيد :  دخ  فيه معرف  املىلوقات ومعرف  اخلالإل أبلاحه وحفا ه وأفعاله .
 والتذكت : ومته الوعد والوعيد وايت  والتار و صفي  الظاهر والباط  .

 واألحكام : ومتها التكالي  كلها و بيأ املتاف  واملضار واألمر والتهى والتدب 
 وناكم نله واحد   فيه التوحيد كله يف الذات والصفات واألفعال    فاألول

 والثاىن   ودكر ف ن الذكرى  تف  املؤمتأ   
 والثالم   وأن احكم بيتهم   

 ولذل  قي  يف معىن قوله  حلى هللا عليه وسلم    ق  هو هللا أحد    عدل ثلم القرآن 
 نعىن يف األجر ودل  فض  هللا نؤ يه م  ن اء 

 وقي  : ثلثه يف املعىن ألن القرآن ثالث  أقسام كما دكران وهذ  السورة اشتمل  على التوحيد 
 واذا املعىن حارت فاي  الكتاب أم الكتاب ألن فيها األقسام الثالث  

    نايك نعبددد ونايك نسددتعأ   فأمدا التوحيددد فمدد  أواددا نىل قولدده   نددوم الدددن    وأمددا األحكددام 
 وأما التذكت فم  قوله   اهدان   نىل آخرها فصارت  ذا أما ألنه نتفرع عتها ك  نب 

 وقي  حارت أما أللا مقدم  على القرآن ولقبلي  واألم قب  البت  
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 وقي  لي  فاي  أللا  فت  أبواب ايت  على وجو  مذكورة يف موا عها 
برجددان يف كتدداب االرشدداد : ومجلدد  القددرآن   ددتم  علددى ثالثدد  علددوم علددم  وقددال أبددو احلكددم بدد 

ألاء هللا  عاىل وحفا ه   علم التبوة وبراهيتها   علم التكلي  واغت  قدال وهدو أعسدر الورابده 
 وقل  انصرا  اامم نىل  هلب مكانه 

 ستىبار .وقال وت  : القرآن ن تم  على أربع  أنواع م  العلوم أمر ولى وخرب وا
 وقي  : ست  ، وزاد الوعد والوعيد 

 وقال حممد ب  جرنر الهربى ن تم  على ثالث  أشياء التوحيد واألخبار والدايانت .
وقال عل  ب  عيسى القرآن ن تم  على ثالثأ شيما : االعالم والتتبيه واألمدر والتهد  والوعدد 

وحدفا ه وأفعالده و علديم اآعدرتا  فنعامده والوعيد ووح  ايت  والتدار و علديم االقدرار وسدم هللا 
واآحتجددددا  علددددى املىددددالفأ والددددرد علددددى امللبدددددن  والبيددددان عدددد  الروبدددد  والرهبدددد  واخلددددت وال ددددر 
واحلسدد  والقبددي  ونعدد  احلكمدد  وفضدد  املعرفدد  ومدددل األبددرار ودم الفجددار والتسددليم والتبسددأ 

 والتوكيد والتفرن  والبيان ع  دم االخال  وشر  األداء .
قال القا   أبو املعاا : وعلى التبقيإل أن  ل  الثالث  المل قااا حممد ب  جرنر   دم  هدذ   
كلهدددا بددد  أ دددعافها فددد ن القدددرآن آ نسدددتدرك وآ يصدددى وراحبددده وعجاحبددده قدددال  عددداىل   وعتدددد  

 مفا   الليب آ نعلمها نآ هو . 
 

 العتصر الثا  :  تم  ملباحم علوم القرآن :
 م ألفاظ القرآن أربع  االعراب وهو يف اخلرب وقال وت  : علو 

 والتظم وهو القصد حنو   والالح  ت  ض    معىن وط  نظم  عىن ماهر 
وقوله   ق  ه  م  شركاحكم م  نبدأ اخللإل   نعيد  ق  هللا نبدأ اخللدإل   كأنده قيد  قدالوا ومد  

ل   هللا نبددأ اخللدإل   لفدا مداهر نبدأ اخللإل   نعيد  فأمر التيف  حلى هللا عليده وسدلم  أن نقدو 
 نظم  عىن وط  

 والتصرن  يف الكلم  كأقسا عدل وقسا جار وبعد  د قرب وبعد هل  
واآعتبار وهو معيار األحناء الثالث  وبه نكدون اآسدتتباط واآسدتدآل وهدو كثدت متده مدا نعدر  

تربوا(   فداعقال هللا  عاىل )ت الرناي بيتتها بفبوى الكالم ومعىن اعتربت ال  ء طلب  بيانه عرب 
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دل على أن انتقامده وخلدرو    (هو الذ  أخر  الذن  كفروا م  أه  الكتاب م  دايرهم) بعد
م  الدار مد  أعظدم الوجدو  وأول احل در دل علدى أن لده  وابد  ألن أول آ نكدون نآ مد  آخدر 

بأ وألم نستقلون عدد م   وكان هذا يف بىن التضت   أه   ران   ما متتتم أن خيرجوا   نآ بت
كدان مد  التديب  حدلى هللا عليدده وسدلم    ولدوآ أن كتدب هللا علدديهم ايدالء   فيده دليد  علددى أن 

 االخرا  مث  العذاب يف ال دة ند جع  بدله 
 وقد نتعدد اآعتبار حنو : أ   وت زند أ  أ يا  أو أ   وت زند آ هو .

 قدال هللا  عداىل   لدو شداء هللا مدا عبددان   رد علديهم أبن لو شم  أن  ت أفعد  أمدر ىن أو ليتدىن
 هللا آ  مر ولفب اء بدلي  قوله   وهللا أمران  ا     وندا حللتم فاحهادوا   فاآعتبار نوح  
وم  اآعتبار ما نظهر آبى أخدر كقولده   فد دا جداء أجلهدم فد ن هللا كدان بعبداد  بصدتا   فهدذ  

أن التداس علددى ثالثدد  متددازل أى أحدد  كد  فرنددإل يف متزلدد  لدده وهللا بصددت  عتدرب آبخددر الواقعدد  مدد  
  تازام 

 ومته ما نظهر وخلرب كقوله  عاىل   ق  م  كان عدوا يربن  ف نه نزله    عىن احلدنم 
نن اليهود قالوا لو جداء بده ميكاحيد  آ بعتداك ألنده   دى وخلدت وجربند  ت  ت وخلدت قدا وأى 

 قرآن خت أج  م  ال
وم   روب التظم قوله  عاىل   م  كان نرند العزة فلله   نن ن  على أن نعترب أن العزة لده ت 

 نتتظم به ما بعد  ونن ن  على معىن أن نعلم مل  العزة انتظم
 
  عتدما اطل  السيوط  على كتاب الزرك   الربهان يف علوم القرآن قو  عزمده فدأل  كتابده  

سبقه وزاد عليه الكثدت نآ أنده أدخد  فيده مدا ندوزع يف اعتبدار  مد  علدوم اال قان الذ  حوى ما 
 القرآن و س  بتا هتا أن نذكر ما دكر  الزرقا  حول دل  حيم قال :

 

و لدد  أشددتات مدد  العلددوم  وسدد  السدديوط  فيهددا حدد  اعتددرب متهددا علددم اايمدد  وااتدسدد  والهددب 
 وحنوها 

التأون  أنه قال علوم القرآن مخسدون وأربعماحد  وسدبع    نق  ع  أ  بكر ب  العر  يف قانون 
آآ  وسدبعون ألد  علددم علدى عددد كلددم القدرآن مضددروب  يف أربعد  ... فدذكر كددالم ابد  العددر  

 السابإل لتصرا   قال :
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وأحدددب أن  عدددر  أن هدددذا الكدددالم مددد  السددديوط  وابددد  العدددر  حممدددول علدددى  دددرب كبدددت مددد  
لوم ك  ما نددل عليده القدرآن مد  املعدار  سدواء أكاند  علومدا التأون  والتوس  أبن نراد م  الع

 مدون  أم وت مدون  وسواء أكان   ل  الدآل   صر ي  أم  لميبي  ع  قرب أم ع  بعد 
 فأما أن  راد العلوم املدون  حراح  فدون دل  خرط القتاد وحعود السماء 

ويقيددددإل القددددول يف هددددذا املو ددددوع أن القددددرآن الكددددرمي كتدددداب هداندددد  ونعجدددداز مدددد  أجدددد  هددددذن  
 املهمبأ نزل وفيهما يدث وعليهما دل 

فكدد  علددم نتصدد  ولقددرآن مدد  انحيدد  قرآنيتدده أو نتصدد  بدده مدد  انحيدد  هدانتدده أو نعجدداز  فددذل  
 م  علوم القرآن 

 وهذا ماهر يف العلوم الدنتي  والعربي  
أمددا العلددوم الكونيدد  وأمددا املعددار  والصددتاح  ومددا جددد أو سددد يف العددات مدد  فتددون ومعددار  كعلددم 
ااتدس  واحلساب وعلم اايم  والفل  وعلم اآقتصاد واآجتماع وعلم الهبيع  والكيمياء وعلم 
احليدوان والتبدات فد ن شديما مد  دلد  آ سمد  عدد  مد  علدوم القدرآن ألن القدرآن ت نتدزل ليدددل  

 على نظرن  م  نظرايت ااتدس  مثال وآ ليقرر قانوان م  قوانيتها 
 وكذل  علم ااتدس  ت نو   ليىدم القرآن يف شرل آاي ه أو بيان أسرار  

 وهكذا القول يف ساحر العلوم الكوني  والصتاح  العاملي  
احلاجدد   ونن كددان القددرآن قددد دعددا املسددلمأ نىل  علمهددا وحددذقها والتمهددر فيهددا خصوحددا عتددد

 نليها 
ونمندا قلتددا نندده آ سمدد  اعتبدار علددوم الكددون وحددتاحعه مدد  علدوم القددرآن مدد  أن القددرآن ندددعو نىل 
 علمهددا ألن هتدداك فرقددا كبددتا بددأ ال دد ء  ددم القددرآن علددى  علمدده يف عموما دده أو خصوحددا ه 

للقدرآن  وبأ العلم ندل القرآن على مساحله أو نرشد نىل أحكامده أو نكدون دلد  العلدم خادمدا
  ساحله أو أحكامه أو مفردا ه 

 فاألول ماهر أنه آ نعترب م  علوم القرآن خبال  الثا  
 وهو ما نرند أن نرشدك نليه وأن يرص أن  بدورك عليه 
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أج  نن القرآن حه على معرف  علوم الكون وحتاح  العات وحم على اآنتفاع بك  مدا نقد  
 ي  نظران يف الوجود 

 101نونس    10و عاىل   ق  انظروا مادا يف السماوات واألرى     قال سببانه 
وقددال جلدد  حكمتدده   وسددىر لكددم مددا يف السددماوات ومددا يف األرى مجيعددا متدده نن يف دلدد  

  13اياثي   45مايت لقوم نتفكرون   
ا يف فال نليإل وملسلمأ وهم املىاطبون  ذا أن نفروا م  وجه هذ  املتاف  العام  وآ أن نزهددو 

علوم الكون وآ أن  رمدوا أنفسدهم فواحدد التمتد  بثمدرات هدذ  القدوى العظيمد  الدمل أودعهدا هللا 
 خللقه يف خزاح  لوا ه وأر ه 

واذا نا علمانان على أن  علم  ل  العلوم الكوني  وحذق هدذ  الصدتاعات الفتيد  فدرى مد  
 موع فروى الكفاايت ما داموا يف حاج  نليها ملصلب  الفرد أو اجمل

ودل  ألن البقاء يف هذ  احلياة لألحدل  واحليداة يف هدذا الوجدود للسدالم املسدل  واألسدلب  يف  
ك  عصر عام  ويف هذا العصر خاح  نمنا  قوم على التمهدر يف العلدوم وعلدى السدبإل يف حلبد  

 الصتاعات والفتون 
اددم مدا اسددتهعتم مدد  والوند  فيتددا للضدعي  واحلددا كد  احلددا للقددو  وهللا  عداىل نقددول   وأعددوا 

والتيب  حلى هللا عليه وسلم  نقول فيما روا  مسدلم عد  أ  هرندرة املدؤم   60األنفال  8قوة   
القو  خت م  املدؤم  الضدعي  ويف كد  خدت احدرص علدى مدا نتفعد  واسدتع  وهلل وآ  عجدز 

اء فعد  ونن أحاب  ش ء فال  ق  لو أ  فعل  كذا كان كذا وكذا ولكد  قد  قددر هللا ومدا شد
 ف ن لو  فت  عم  ال يهان 

وأحب أآ أنته  م  هذا املو وع ح  أنبه  نىل ش ء آخر جدنر ولتظدر والتقددنر وهدو أن 
القرآن الكرمي يف طرنق  عر ه للهدان  واالعجاز على اخللإل قد حاكم التداس نىل عقدوام وفدت  

ونبدات وخصداحا ومدواهر عيولم نىل الكون وما يف الكون م  لاء وأرى وبدر وحبدر وحيدوان 
 ونواميس وست  

وكان القرآن يف طرنق  عر ه هذ  موفقا ك  التوفيإل بد  كدان معجدزا أ در االعجداز ألن حدنثده 
ع   ل  الكونيات كان حدنم العليم أبسرارها اخلبت بدقاحقها اغديا بعلومهدا ومعارفهدا علدى 
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هلد  آ حدل  اددا بتلد  العلددوم حدأ أن هدذا الددذ  جداء ولقددرآن رجد  أمد  ن ددأ يف أمد  أميدد  جا
 و دونتها وآ نملام اا بكتبها ومباحثها 

 ب  نن بعه  ل  العلوم ت نت أ نآ بعد عهد التبوة ومهبا الوح  بقرون وأجيال 
دل  السج  ايام  لتلد  املعدار  كلهدا نن ت نكد   لقدا   فأىن نكون لرج  أم  كمبمد 

ا االعجداز العلمد    ومدا كتد   تلدو مد  قبلده مد   م  لددن حكديم علديم قدال سدببانه مقدررا ادذ
كتاب وآ ههه بيميت  ندا آر ب املبهلون ب  هو آايت بيتات يف حدور الذن  أو دوا العلدم 

ولعددد  مددد  احلكمددد  أن نسدددوق لددد   49 48العتكبدددوت  29ومدددا سبدددد آباي تدددا نآ الظددداملون   
ور ند نقدول هللا  عداىل   أت  در أن هللا منودجأ م  القرآن على سبي  التمثي  أواما يف سورة الت

نزج  سباو   نؤل  بيته   سعله ركاما فرتى الودق خير  مد  خاللده ونتدزل مد  السدماء مد  
جبدددال فيهدددا مددد  بدددرد فيصددديب بددده مددد  ن ددداء ونصدددرفه عددد  مددد  ن ددداء نكددداد سدددتا برقددده ندددذهب 

 43التور  24وألبصار   
الددتا الكددرمي الددذ  نتفددإل وأحدددث التظددرايت قدد  ا بربدد  أآ ميلكدد  العجددب حددأ  قددرأ هددذا 

 العلمي  يف الظواهر الهبيعي  م  سباب ومهر وبرق 
التمود  الثا  نقول هللا  عاىل يف سورة القيام  مبيتدا ومقدررا كمدال اقتددار  علدى نعدادة االنسدان 

 75وبعثه بعد مو ه   أ سدب االنسدان ألد   مد  عظامده بلدى قدادرن  علدى أن نسدو  بتانده   
  4 3لقيام  ا

 أرجو أن  ق  قليال عتد هصيصه البتان ولتسون  يف هذا املقام 
   ستم  بعد دل  نىل هذا العلم الوليد علم يقيإل ال ىصي  يف عصران األخت وهو نقرر أن 
أدق شدد ء وأبدعدده يف بتدداء جسددم االنسددان هددو  سددون  البتددان حدد  نندده آ ميكدد  أن جتددد بتدداان 

 ال م  األحوال ألحد ن به بتان آخر حب
وقددد انتهددوا مدد  هددذا القددرار نىل أن حكمددوا البتددان يف كثددت مدد  القضددااي واحلددوادث   فتبددارك هللا 

وآ أرنددددد أن أطيدددد  عليدددد  يف هددددذا فمعجددددزات القددددرآن  14املؤمتددددون  23أحسدددد  اخلددددالقأ   
 العلمي  اا ميدان آخر 

ا كدددالم السددديوط  يف اال قدددان نمندددا هددد  نظدددرة خاطفددد  نو ددد   دددا املدددراد بعلدددوم القدددرآن ونوجددده  ددد
 ونعتذر فيها ع  اب  العر  يف التأون  
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 وهللا وحد  هو اغيا أبسرار كتابه 
وآ نزال الكون وما  دث يف الكون م  علوم وفتون وشؤون آ نزال ك  أولمد  ن درل القدرآن 
ونفسددر  وميدديا اللثددام عدد  نددوال كثددتة مدد  أسددرار  ونعجدداز  مصددداقا لقولدده جدد  دكددر    سددترنهم 

  53فصل   41آاي تا يف امفاق ويف أنفسهم ح  نتبأ ام أنه احلإل   
 21نوس   12ثر التاس آ نعلمون   وهللا والب على أمر  ولك  أك

انتهدد  كددالم الزرقددا  الددذ  عقددب بدده علددى كددالم السدديوط  وقبلدده ابدد  العددر  ومددا خددتم بدده مدد  
حددددنم عددد  نعجددداز القدددرآن العلمددد  هدددو  دددرب مددد   دددروب نعجددداز القدددرآن وهدددو أحدددد علدددوم 

 القرآن المل سو   يت احلدنم عتها نن شاء هللا  عاىل .
لقددرآن الددمل  وحدد  نليهددا السدديوط  رندده هللا وحبثهددا يف كتابدده العظدديم وهددذا سددرد ألبددواب علددوم ا

نتبعها نن شاء هللا  زند  و ي  للمراد متهدا حسدب  قسديمات البلقيدين ايامعد  والقسدم الدذ  
 أ فتا  نليها :

 التوع األول معرف  املك  واملد  

 الثا  معرف  احلضر  والسفر  
 الثالم التهار  والليل  
 الراب  الصيف  وال تاح  
 اخلامس الفراش  والتوم  

 السادس األر   والسماح  
 الساب  أول ما نزل 
 الثام  آخر ما نزل 

 التاس  أسباب التزول 
 العاشر ما نزل على لسان بعه الصباب  

 احلاد  ع ر ما  كرر نزوله 
 الثا  ع ر ما أتخر حكمه ع  نزوله وما أتخر نزوله ع  حكمه

 ع ر معرف  ما نزل مفرقا وما نزل مجعا الثالم 
 الراب  ع ر ما نزل م يعا وما نزل مفردا 
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اخلامس ع ر ما أنزل مته على بعده األنبيداء ومدا ت نتدزل متده علدى أحدد قبد  التديب  حدلى هللا 
 عليه وسلم  

 السادس ع ر يف كيفي  ننزاله 
 الساب  ع ر يف معرف  ألاحه وألاء سور  

 عه و ر يبه الثام  ع ر يف مج
 التاس  ع ر يف عدد سور  وآاي ه وكلما ه وحروفه 

 الع رون يف حفامه وروا ه 
 احلاد  والع رون يف العاا والتازل 

 الثا  والع رون معرف  املتوا ر 
 الثالم والع رون يف امل هور 
 الراب  والع رون يف امحاد 
 اخلامس والع رون يف ال اد 
 السادس والع رون املو وع 

 الساب  والع رون املدر  
 الثام  والع رون يف معرف  الوق  واآبتداء 

 التاس  والع رون يف بيان املوحول لفظا املفصول معىن 
 الثالثون يف االمال  والفت  وما بيتهما 

 احلاد  والثالثون يف االدوام واالمهار واالخفاء واالقالب 
 الثا  والثالثون يف املد والقصر 

 الثون يف هفي  اامزة الثالم والث
 الراب  والثالثون يف كيفي  يمله 

 اخلامس والثالثون يف آداب  الو ه 
 السادس والثالثون يف معرف  ورنبه 

 الساب  والثالثون فيما وق  فيه بلت لل  احلجاز 
 الثام  والثالثون فيما وق  فيه بلت لل  العرب
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 التاس  والثالثون يف معرف  الوجو  والتظاحر 
 األربعون يف معرف  معا  األدوات المل  تا  نليها املفسر 

 احلاد  واألربعون يف معرف  نعرابه 
 الثا  واألربعون يف قواعد مهم   تا  املفسر نىل معرفتها 

 الثالم واألربعون يف اغكم واملت ابه 
 الراب  واألربعون يف مقدمه ومؤخر  
 اخلامس واألربعون يف خاحه وعامه 
 السادس واألربعون يف  مله ومبيته 

 الساب  واألربعون يف انسىه ومتسوخه 
 الثام  واألربعون يف م كله وموهم اآختال  والتتاقه 

 التاس  واألربعون يف مهلقه ومقيد  
 اخلمسون يف متهوقه ومفهومه 

 احلاد  واخلمسون يف وجو  لاطبا ه 
 الثا  واخلمسون يف حقيقته و از  

 الثالم واخلمسون يف   بيهه واستعار ه 
 الراب  واخلمسون يف كتااي ه و عرنضه 

 اخلامس واخلمسون يف احلصر واآختصاص 
 السادس واخلمسون يف االساز واالطتاب 

 الساب  واخلمسون يف اخلرب واالن اء 
 الثام  واخلمسون يف بداح  القرآن 
 التاس  واخلمسون يف فواح  ام  

 وا   السور الستون يف ف
 احلاد  والستون يف خوامت السور 

 الثا  والستون يف متاسب  امايت والسور 
 الثالم والستون يف امايت امل تبهات 
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 الراب  والستون يف نعجاز القرآن 
 اخلامس والستون يف العلوم املستتبه  م  القرآن

 السادس والستون يف أمثاله 
 الساب  والستون يف أقسامه 

 الستون يف جدله الثام  و 
 التاس  والستون يف األلاء والكىن واأللقاب 

 السبعون يف مبهما ه 
 احلاد  والسبعون يف ألاء م  نزل فيهم القرآن 

 الثا  والسبعون يف فضاح  القرآن 
 الثالم والسبعون يف أفض  القرآن وفا له 

 الراب  والسبعون يف مفردات القرآن 
 اخلامس والسبعون يف خواحه 

 السادس والسبعون يف رسوم اخلا وآداب كتابته 
 الساب  والسبعون يف معرف  أتونله و فست  وبيان شرفه واحلاج  نليه 

 الثام  والسبعون يف شروط املفسر وآدابه 
 التاس  والسبعون يف وراحب التفست 

 الثمانون يف طبقات املفسرن  
ولو نوع  وعتبار ما أد ته يف  متها  قال السيوط  : فهذ  مثانون نوعا على سبي  االدما 

 لزادت على الثالمثاح  ووالب هذ  األنواع فيها  صاني  مفردة وقف  على كثت متها . 
انتهى كالم السيوط  رنه هللا وحند  بعدون هللا خدالل دراسدتتا ادذا العلدم سدو  نتعدرى لكثدت 

الضدوء عليهدا وختصدار ليددتم  مد   لد  املباحدم بصدورة  فصديلي  نآ أن دلد  آ ميتد  مد  نلقداء
 للهالب االملام  ا والتهل  نىل اآستزادة م  املعلومات التفصيلي  عتها 

 
الربهدان يف علدوم القدرآن املراجا  :   25-1/20اال قدان يف علدوم القدرآن )الكتاب األلال : 

 ( 20-1/18، متاه  العرفان يف علوم القرآن  1/16-19



33 

 

 وأوقاته :ونبدأ مببحث مواطن النزول 
 ونتدر  يته معرف  املك  واملد  

 واحلضر  والسفر  
 والتهار  والليل  

 والصيف  وال تاح  
 والفراش  والتوم  

 واألر   والسماح  
 وأول ما نزل 
 وآخر ما نزل 

 وأسباب التزول 
 وما نزل على لسان بعه الصباب  

 وما  كرر نزوله 
 ع  حكمه وما أتخر حكمه ع  نزوله وما أتخر نزوله

 ومعرف  ما نزل مفرقا وما نزل مجعا 
 وما نزل م يعا وما نزل مفردا 

، قبد  التديب حدلى هللا عليده وسدلم  وما أنزل مته علدى بعده األنبيداء ومدا ت نتدزل متده علدى أحدد
 وكيفي  ننزاله 

 
 أوال : املكي واملدين :

 
  ب  أ  طالبأفرد  ولتصتي  مجاع  متهم مك  

ومدد  فواحددد معرفدد  دلدد  العلددم وملتددأخر فيكددون انسددىا أو لصصددا علددى رأ  مدد  نددرى أتخددت 
 املىصا 

قددال أبددو القاسددم احلسدد  بدد  حممددد بدد  حبيددب التيسددابور  يف كتدداب التتبيدده علددى فضدد  علددوم 
القرآن م  أشر  علدوم القدرآن علدم نزولده وجها ده و ر يدب مدا ندزل  كد  واملدنتد  ومدا ندزل  كد  
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 وما نزل وملدنت  وحكمه مك  وما نزل  ك  يف أه  املدنت  ومدا ندزل وملدنتد  يف وحكمه مد 
أهدد  مكدد  ومددا ن ددبه نددزول املكدد  يف املددد  ومددا ن ددبه نددزول املددد  يف املكدد  ومددا نددزل ويبفدد  
وما نزل ببي  املقدس وما نزل ولهاح  وما نزل وحلدنبي  وما نزل ليال وما نزل لدارا ومدا ندزل 

ومددا نددزل مفددردا وامايت املدددنيات يف السددور املكيدد  وامايت املكيددات يف السددور املدنيدد  م دديعا 
ومددا ندد  مدد  مكدد  نىل املدنتدد  ومددا ندد  مدد  املدنتدد  نىل مكدد  ومددا ندد  مدد  املدنتددد  نىل أرى 
احلب دد  ومددا نددزل  مددال ومددا نددزل مفسددرا ومددا اختلفددوا فيدده فقددال بعضددهم مددد  وبعضددهم مكدد  

وجهددا مدد  ت نعرفهددا ومييددز بيتهددا ت  دد  لدده أن نددتكلم يف كتدداب هللا  عدداىل فهددذ  مخسدد  وع ددرون 
 انتهى 

وقال اب  العر  يف كتابه التاسخ واملتسو  الدذ  علمتدا  علدى ايملد  مد  القدرآن أن متده مكيدا 
ومدددنيا وسددفراي وحضددراي وليليددا ولدداراي ولاحيددا وأر دديا ومددا نددزل بددأ السددماء واألرى ومددا نددزل 

 يف اللار ي  األرى 
وقال اب  التقيب يف مقدم   فست  املتزل م  القرآن على أربع  أقسام مك  ومدد  ومدا بعضده 

 مك  وبعضه مد  وما ليس  ك  وآ مد  
 اعلم أن للتاس يف املك  واملد  احهالحات ثالث  و 

دنتدد  عددام أشددهرها أن املكدد  مددا نددزل قبدد  ااجددرة واملددد  مددا نددزل بعدددها سددواء نددزل  كدد  أم ومل
 الفت  أو عام حج  الوداع أم بسفر م  األسفار 

الثا  أن املك  ما نزل  ك  ولو بعد ااجرة واملد  مدا ندزل وملدنتد  وعلدى هدذا  ثبد  الواسده  
 فما نزل وألسفار آ نهلإل عليه مك  وآ مد  

ملدنتددددد  ونددددددخ  يف مكددددد   دددددواحيها كددددداملتزل  دددددىن وعرفدددددات واحلدنبيددددد  ويف ا ال السددددديوط  :قددددد
  واحيها كاملتزل ببدر وأحد وسل  

 الثالم أن املك  ما وق  خهاو أله  مك  واملد  ما وق  خهاو أله  املدنت  
نمنا نرج  يف معرف  املك  واملد  نىل حفا الصباب  والتابعأ وت نرد  : قال القا   أبو بكر 

ه وت سعدد  هللا علددم دلدد  مدد  عدد  التدديب  حددلى هللا عليدده وسددلم  يف دلدد  قددول ألندده ت نددؤمر بدد
فددراحه األمدد  ونن وجددب يف بعضدده علددى أهدد  العلددم معرفدد   رنددخ التاسددخ واملتسددو  فقددد نعددر  

 دل  بلت نا الرسول انتهى
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وقال أبو احلس  ب  احلصار يف كتابه التاسخ واملتسو  املدد  و فداق ع درون سدورة واملىتلد  
 فيه اثتتا ع رة سورة وما عدا دل  مك  و فاق   نظم يف دل  أبيا  

وك  نوع م  املك  واملد  مته آايت مستثتاة نآ أن م  التاس م  اعتمدد يف اآسدتثتاء علدى  
 اآجتهاد دون التق  

ال اب  حجر يف شرل البىار  قد اعتدىن بعده األحمد  ببيدان مدا ندزل مد  امايت وملدنتد  يف وق
السور املكي  قدال وأمدا عكدس دلد  وهدو ندزول شد ء مد  سدورة  كد  أتخدر ندزول  لد  السدورة 

 نىل املدنت  فلم أر  نآ اندرا 
 وقد دكر السيوط  ما وق  عليه م  املستثتيات م  أدل  دل  .

  وابا يف املك  واملد  أه  العلم  وقد دكر بعه
احلدداكم يف مسددتدركه والبيهقدد  يف الدددآح  والبددزار يف مسددتد  مدد  طرنددإل  هأخرجددومدد  دلدد  مددا 

األعمش ع  نبراهيم ع  علقم  ع  عبد هللا قال ما كان   اي أنها الدذن  آمتدوا   أندزل وملدنتد  
 وما كان   اي أنها التاس   فبمك  

 يف األكثر وليس بعام ويف كثت م  السور املكي    اي أنها الذن  آمتوا    وقال مك  هذا نمنا هو
 وقال وت  األقرب نله على أنه خهاب املقصود به أو ج  املقصود به أه  مك  أو املدنت 

وأخددر  البيهقدد  يف الدددآح  مدد  طرنددإل نددونس بدد  بكددت عدد  ه ددام بدد  عددروة عدد  أبيدده قددال كدد  
راحه والسدت  ف مندا األمم والقرون ف منا نزل  ك  وما كان مد  الفدش ء نزل م  القرآن فيه دكر 

 نزل وملدنت  
مثال ما نزل  ك  وحكمه مد    اي أنها التاس نان خلقتاكم م  دكر وأنثدى   امند  ندزل  كد  

 نوم الفت  وه  مدني  أللا نزل  بعد ااجرة وقوله   اليوم أكمل  لكم دنتكم   كذل  
ملدنتدد  وحكمدده مكدد  سددورة املمتبتدد  ف لددا نزلدد  وملدنتدد  لاطبدد  ألهدد  مكدد  ومثددال مددا نددزل و

وقولدده يف التبدد    والددذن  هدداجروا   نىل آخرهددا نددزل وملدنتدد  لاطبددا بدده أهدد  مكدد  وحدددر بددراءة 
 نزل وملدنت  خهاو مل رك  أه  مك  

بددددون كبدددداحر اال  ومثددددال مددددا ن ددددبه  تزندددد  املددددد  يف السددددور املكيدددد  قولدددده يف الددددتجم   الددددذن  ستت
والفواحش نآ اللمم   ف ن الفواحش ك  دنب فيه حد والكبداحر كد  دندب عاقبتده التدار واللمدم 

 ما بأ احلدن  م  الذنوب وت نك   ك  حد وآ حنو  
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 ق  اي أه  الكتاب  عالوا نىل كلم  سواء   امايت    الرومومثال ما ن  نىل 
بسدورة مدرمي فقدد حد  أن جعفدر بد  أ  طالدب قرأهدا علدى ونتبل  أن ميث  ملا ن  نىل احلب د  
 .التجاش  وأخرجه أند يف مستد  

 
املراج  : الربهان يف علوم القارآن  59-1/34اال قان يف علوم القرآن )الكتاب األلل :  
 ( 165-1/135، مناهل العرفان   1/187-205
 

 األسئلة : 
 (10اجملموعة األوىل )

 الصحيحة : ض  عالمة لح أمام الملة
 الناسخ واملنسوخ من املعاين املتعلقة ابألحكام . )لح( -1
 علم اهلندسة واهليئة والطب يندرج حتت علوم القرآن . )خطأ( -2
 . )لح( علم العلوم الكوني  اغتا  نليها م  فروى الكفاايت  -3
 )خطأ( معرف  املك  واملد  آ  فيد يف معرف  التاسخ واملتسو  -4
 قوله  عاىل : أت  ر أن هللا نزج  سباو ... امن  نعجاز علم  )ح (يف  -5
 )لح(املك  ما نزل قب  ااجرة واملد  ما نزل بعدها  القول املىتار أن -6
 مما قيل يف تعريف املدين أنه ماوق  خطااب ألهل املدينة . )لح( -7
 )ح (ربا قي  يف  عرن  املك  أنه ما نزل  ك  ولو بعد ااجرة   -8
  عتمد على اجتهاد جهابذة العلماء  . )خهأ( املك  واملد  مته آايت مستثتاة -9

 . )لح(عتىن بعه األحم  ببيان ما نزل م  امايت وملدنت  يف السور املكي ا -10
 

 (10اجملموعة الثانية )
 ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة :

 يف نمنا نرج  يف معرف  املك  واملد  نىل  -1
 (الصباب  والتابعأوأحبابه ،  اء األم  ، التيب ) علم
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 الذي قسم علوم القرآن إىل سبعة أمور جامعة هو : -2
 ( البلقيين) السيوطي ، الزركشي ، 

 ربا ن  م  القرآن نىل احلب   سورة -3
 _ التوبة _ النور ( مرمي)
 سورة املمتبت  -4
 _ مكية وحكمها مدنية _ مكية وحكمها مكية ( مدنية وحكمها مكية)
 والبا الفراحه والست  ف منا نزل القرآن يف ما كان م   -5
 _ مبكة _ مبكة واملدينة ( ابملدينة)  -6
 مما يتعلق بقسم   قراءات النيب  -7

 ( السند)النزول _ ما ال يدخل حتت احلصر _ 
 ع  آآ  وسبعون أل  علمالقول أبن علوم القرآن مخسون وأربعماح  وسب -8

 _ لحيح ( فيه توس  ) ابطل _ 
 مثال ملا نزل مبكة وحكمه مدين قوله تعاىل : -9

 _ وقل رب أدخلين مدخل لدق ( اليوم أكملت لكم دينكم) الهن حل هلم  _ 
 افتقرت تقسيمات البلقيين إىل قسم ساب  هو : -10
 _ ما ال يدخل حتت احلصر _ تتمات وزوائد ( شرف القرآن) 
 

 (10اجملموعة الثالثة )
 ض  خطا حتت الكلمة املناسبة ملأل الفراغ :

  .............أنزل  فلالباما كان   اي أنها الذن  آمتوا   -1
 _ قبل اهلجرة ( ابملدينة)مبكة _ 

 م  علوم القرآن املتعلق   ببم التزول وأوقا ه .... -2
 _ املنسوخ _ اجململ واملبني ( زل مشيعاما ن) 
 قال اب  جرنر : القرآن ن تم  على ثالث  أشياء : التوحيد واألخبار و ... -3

   ووح  ايت  والتار( الدايانت) الوعيد  
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 مما نزل ابملدينة وحكمه مكي ... -4
 ( لدر براءة) فاحتة الكهف _ فاحتة الكتاب _ 

 الكتاب  عالوا نىل كلم  سواء ... امن  ربا ن  نىل :قوله  عاىل : ق  اي أه   -5
 ( الروم) مكة _ الفرس _ 

 ك  علم نتص  ولقرآن م  انحي  نعجاز  فذل  م  ....  -6
 _ علوم التوحيد ( علوم القرآن) علوم التفسري _  
 من العلوم اليت ختدم القرآن مبسائله أو أحكامه أو مفرداته -7
 ، العلوم الكوني  ( الفل  ، حرمعرف  الوجو  والتظا) 
 يعترب ..... هو الام  ملا دونه من سبقه يف علوم القرآن . -8

 _ الزركشي ( السيوطي) ابن العريب _ 
 كتاب التحبري يف علوم التفسري ألفه   -9
 _ الكافييجي _ البلقيين ( السيوطي) 

  أل  الزرقا  رنه هللا كتاو حافال يف علوم القرآن لا  -10
 _ قانون التأويل _ البيان يف علوم القرآن ( مناهل العرفان)
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 الثالثة احملاضرة
 (8-2ذكر طرف من العلوم اليت عين هبا هذا الفن )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

 فما زلنا نستمت  سواي ابحلديث املختصر عن مبحث مواطن النزول وأوقاته :
وبق  لتا مته احلدنم ع  أول ما نزل وآخر ما نزل وأسباب التزول وما نزل على لسان بعده 
الصدباب  ومددا  كددرر نزولدده ومدا أتخددر حكمدده عدد  نزولده ومددا أتخددر نزولدده عد  حكمدده ومعرفدد  مددا 
نزل مفرقا وما نزل مجعا وما نزل م يعا وما نزل مفردا وما أندزل متده علدى بعده األنبيداء ومدا ت 

 ، وكيفي  ننزاله . على أحد قب  التيب   نتزل مته
فأمددا كيفيدد  ننزالدده فسددو  ندددرس متهددا بعددد مددا حندد  بصدددد  امن مدد  كددالم حددول علددوم القددرآن 
املىتلفددد  : الدددوح  وأقسدددامه وكدددذل  سدددتدرس أسدددباب التدددزول ومدددا نتعلدددإل  دددا فسدددتفردها قرنبدددا 

 وحلدنم املهول .
موافقددا لددبعه الصددباب  ومددا  كددرر نزولدده ومددا أتخددر وأمددا أول مددا نددزل وآخددر مددا نددزل ومددا نددزل 

حكمه ع  نزولده ومدا أتخدر نزولده عد  حكمده ومدا ندزل مفرقدا ومدا ندزل مجعدا فسدو   كدون نن 
شدداء هللا مو ددوعات مسددتقل  ندرسددها وستفا دد  يف بداندد  الفصدد  الدراسدد  الثددا  نن شدداء هللا 

 ولك  م  وب االشارة نىل هذ  املو وعات نقول :
 أول ما نزل م  القرآن على أقوال  اختل  يف

 أحدها وهو الصبي    اقرأ وسم رب    
مدد  الددوح  الدددرناي  روى ال دديىان ووت ددا عدد  عاح ددد  قالدد  أول مددا بدددئ بددده رسددول هللا  

الصددادق  يف التددوم فكددان آ نددرى رناي نآ جدداءت مثدد  فلددإل الصددب    حبددب نليدده اخلددالء فكددان 
دوات العددد ونتدزود لدذل    نرجد  نىل خدسد  ر د  هللا عتهدا  يت حراء فيتبتدم فيده الليداا 

 فتزود  ملثلها ح  فجأ  احلإل وهو يف وار حراء فجاء  املل  فيه فقال اقرأ قال رسول هللا  
فقلدد  مددا أان بقددارئ فأخددذ  فلهددين حدد  بلددا مددين ايهددد   أرسددلين فقددال اقددرأ فقلدد  مددا أان 

يهد   أرسلين فقال اقرأ فقل  ما أان بقارئ فلهدين الثالثد  بقارئ فلهين الثاني  ح  بلا مين ا
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حدد  بلددا مددين ايهددد   أرسددلين فقددال   اقددرأ وسددم ربدد  الددذ  خلددإل   حدد  بلددا   مددا ت نعلددم   
  رج  بوادر  احلدنم  فرج   ا رسول هللا  

أبددو وأخددر  الهددربا  يف الكبددت بسددتد علددى شددرط الصددبي  عدد  أ  رجدداء العهددارد  قددال كددان 
موسى نقرحتا فيجلستا حلقا عليه ثدوون أبيضدان فد دا  دال هدذ  السدورة   اقدرأ وسدم ربد  الدذ  

 خلإل   قال هذ  أول سورة أنزل  على حممد  حلى هللا عليه وسلم 
 وقي  املدثر وقي  الفاي  وسو  نفص  دل  يف وقته نن شاء هللا  عاىل .

  ( 82-1/74اال قان يف علوم القرآن املراج  : )
 

 كذل  وأشهر ما قي  فيه :فيه اختال   وأما آخر ما نزل ف
قال آخر آن  نزلد    نسدتفتون  قد  هللا ر   هللا عتهما ال يىان ع  الرباء ب  عازب  ماروا 

 نفتيكم يف الكالل    وآخر سورة نزل  براءة 
 البىار  ع  اب  عباس قال آخر آن  نزل  آن  الرو  كما أخر 

مر مثله واملراد  ا قوله  عاىل   اي أنها الذن  آمتدوا ا قدوا هللا ودروا مدا بقد  وروى البيهق  ع  ع
 م  الرو   

 .وعتد أند واب  ماجه ع  عمر م  آخر ما نزل آن  الرو 
قددال آخددر مددا نددزل مدد  القددرآن كلدده   وا قددوا رندده هللا وأخددر  ابدد  أ  حددامت عدد  سددعيد بدد  جبددت 

  وعاش التيب  حلى هللا عليه وسلم  بعدد ندزول هدذ  امند   سد  نوما  رجعون فيه نىل هللا   امن
  هكذا قال . ليال   مات ليل  اآثتأ لليلتأ خلتا م  ربي  األول

 .وأخر  اب  جرنر مثله ع  اب  جرن  
ومددد  األقدددوال الدددمل قيلددد  يف دلددد  أنضدددا : آنددد  الددددن  وقيددد  ودددت دلددد  وسددديأيت  فصددديله كمدددا 

  .وعدانكم نن شاء هللا  عاىل
 88-1/82اال قان يف علوم القرآن 

 
أفددرد  ولتصددتي  مجاعدد  أقدددمهم علدد  بدد  املدددنين شدديخ البىددار   فقدددب التددزول اسددبأمددا علددم أ
وهدو مهبدوع متدداول وكدذا ألد  فيده احلدافا كتداب الواحدد    هذ  الكتدب وم  أشهررنه هللا 
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ابددد  حجدددر كتابددده العجددداب يف بيدددان األسدددباب وقدددد طبددد  مدددا وجدددد متددده ألنددده انقدددا وألددد  فيددده 
لبددداب التقدددول يف  ا كتددداو حدددافال مدددوجزا حمدددررا ت نؤلددد  مثلددده يف هدددذا التدددوع لدددالسددديوط  أنضدددا  
 أسباب التزول 
 نزول القرآن على قسمأ قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقع  أو سؤال : قال ايعرب  

 ت رن  المعرف  وجه احلكم  الباعث  على هذا العلم : واحد فوم  
 نىل وت دل  .ومتها الوقو  على املعىن ونزال  االشكال 

 آ ميك   فست امن  دون الوقو  على قصتها وبيان نزواا: قال الواحد  
معرفدد  سددبب التددزول نعددأ علددى فهددم امندد  فدد ن العلددم ولسددبب نددورث العلددم : وقددال ابدد   يميدد  

 وملسبب 
آ يسدد   معددىن قولدده  عدداىل  رندده هللا أشددك  علددى مددروان بدد  احلكددم  ومدد  أمثلدد  دلدد  أندده

لم  كان كد  امدرئ فدرل  دا أويت وأحدب أن  مدد  دا ت : امن  وقال  الذن  نفرحون  ا أ وا  
أن امندد  نزلدد  يف أهدد  ر دد  هللا عتهمددا   أمجعددون حدد  بددأ لدده ابدد  عبدداس نفعدد  معددذو لتعددذب

عددد  شددد ء فكتمدددو  ناي  وأخدددربو  بلدددت  وأرو  ألدددم أخدددربو   دددا  الكتددداب حدددأ سدددأام التددديب  
 .أخرجه ال يىان . سأام عته واستبمدوا بذل  نليه 

 واألمثل  كثتة  يت  فصيلها نن شاء هللا  عاىل .
يف أسباب ندزول الكتداب نآ ولرواند  والسدماع ربد  شداهدوا التتزند  ووقفدوا علدى آ    القول و 

 .األسباب وحبثوا ع  علمها 
سأل  عبيدة عد  آند  مد  القدرآن فقدال ا دإل هللا وقد  سددادا  رنه هللا وقد قال حممد ب  ستن 

 . دهب الذن  نعلمون فيم أنزل هللا القرآن
صددبا  حادثدد  أو سددؤاآ   نقددول بعددد دلدد  فددأنزل هللا  وطرنقدد  معرفدد  سددبب التددزول أن نددذكر ال

قال اب   يمي  قوام نزل  هذ  امن  كذا أو فتزل  ... أما قوام نزل  هذ  امن  يف كذا فقد 
يف كددذا نددراد بدده  رة سددبب التددزول ونددراد بدده  رة أن دلدد  داخدد  يف امندد  ونن ت نكدد  السددبب  

 كذا .  كما  قول عين  ذ  امن 
نددذكر سددبب واحددد يف نددزول آايت ، وقددد  مددا نددذكر املفسددرون لتددزول امندد  أسددباو متعددددةكثدتا و 

   الواحدة آايت عدندة يف سور ش متفرق  وآ نشكال يف دل  فقد نتزل يف الواقع
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 101-1/87اال قان يف علوم القرآن 
 

هددو يف احلقيقدد  نددوع مدد  أسددباب التددزول فأنددزل مدد  القددرآن علددى لسددان بعدده الصددباب   وأمددا مددا
 واألح  فيه موافقات عمر وقد أفردها ولتصتي  مجاع  

نن هللا  : قددال أن رسددول هللا  ر دد  هللا عتهمددا عدد  ابدد  عمددر رندده هللا أخددر  الرتمددذ  قددد و 
ومدا ندزل ولتداس أمدر قدا فقدالوا وقدال نآ : قدال ابد  عمدر . جع  احلإل على لسان عمدر وقلبده 

 رآن على حنو ما قال عمر نزل الق
وافقد  ر  يف ثدالث قلد  اي رسدول  قدال قدال عمدر  وأخر  البىدار  وودت  عد  أندس 

هللا لددو اهددذان مدد  مقددام نبددراهيم مصددلى فتزلدد    واهددذوا مدد  مقددام نبددراهيم مصددلى   وقلدد  اي 
 جددابرسدول هللا نن نسدداءك ندددخ  علديه  الددرب والفدداجر فلدو أمددرهت  أن  تجدد  فتزلد  آندد  احل

واجتمدد  علددى رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  نسددان  يف اللددتة فقلدد  ادد    عسددى ربدده نن 
 طلقك  أن نبدله أزواجا ختا متك    فتزل  كذل  

وأخر  مسلم عد  ابد  عمدر عد  عمدر قدال وافقد  ر  يف ثدالث يف احلجداب ويف أسدارى بددر 
 . ويف مقام نبراهيم

 1/104اال قان يف علوم القرآن 
 
 ما  كرر نزوله  أماو 

حرل مجاع  مد  املتقددمأ واملتدأخرن  أبن مد  القدرآن مدا  كدرر نزولده قدال ابد  احلصدار قدد  فقد
نتكرر نزول امن   ذكتا وموعظ  ودكدر مد  دلد  خدوا يم سدورة التبد  وأول سدورة الدروم ودكدر 

ن للتدديب والددذن  ابد  كثددت متده آندد  الدرول ودكددر قدوم متدده الفايد  ودكددر بعضدهم متدده قولده   مددا كدا
 آمتوا   امن  

قدددد نتدددزل ال ددد ء مدددر أ  عظيمدددا ل دددأنه و دددذكتا عتدددد حددددوث سدددببه خدددو   :وقدددال الزرك ددد  
 نسيانه   دكر مته آن  الرول وقوله   وأقم الصالة طريف التهار   امن 

 1/106اال قان يف علوم القرآن 
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 ما أتخر حكمه ع  نزوله وما أتخر نزوله ع  حكمه وأ
قددد أفلدد  مدد   عدداىل : قددد نكددون التددزول سددابقا علددى احلكددم كقولدده : قددال الزرك دد  يف الربهددان ف

 زكى ودكر اسم ربه فصلى   فقدد روى البيهقد  وودت  عد  ابد  عمدر ألدا نزلد  يف زكداة الفهدر 
آ أدر  ما وجه هذا التأون  ألن السدورة مكيد  وت  : وقال بعضهم. وأخر  البزار حنو  مرفوعا 

وأجدداب البلددو  أبندده سددوز أن نكددون التددزول سددابقا علددى ! كدد  عيددد وآ زكدداة وآ حددوم نكدد   
احلكم كما قال   آ أقسم  ذا البلد وأن  ح   ذا البلد   فالسورة مكي  وقد مهدر أثدر احلد  

أحلدد  ا سدداع  مدد  لددار وكددذل  نددزل  كدد    سدديهزم ايمدد  :  نددوم فددت  مكدد  حدد  قددال  
ر ب  اخلهاب فقل  أ  مج  فلما كان نوم بدر والزم  قرنش نظرت ونولون الدبر   قال عم

نىل رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  يف آاثرهم مصلتا ولسي  ونقول   سيهزم ايم  ونولدون 
 .الدبر   فكان  ليوم بدر أخرجه الهربا  يف األوسا 

 1/106اال قان يف علوم القرآن 
 

آندد  الو ددوء ففدد  حددبي  البىددار  عدد  عاح دد  قالدد  ومدد  أمثلدد  مددا أتخددر نزولدده عدد  حكمدده 
سقه  قالدة ا ولبيداء وحن  داخلون املدنت  فدأان  رسدول هللا  حدلى هللا عليده وسدلم  وندزل 
فثىن رأسه يف حجر  راقدا وأقب  أبو بكر فلكز  لكزة شدندة وقدال حبسد  التداس يف قدالدة 

لم نوجد فتزل    اي أنها الدذن  آمتدوا استيقا وحضرت الصب  فالتمس املاء ف   نن التيب  
ندا قمدتم نىل الصدالة   نىل قولده   لعلكددم   دكرون   فامند  مدنيد  نمجاعددا وفدرى الو دوء كددان 

 . ك  م  فرى الصالة 
ت نصد  متدذ فر د  عليده الصدالة نآ  قال اب  عبد الرب معلوم عتد مجي  أه  امللداز  أنده  

عاند قال واحلكم  يف نزول آن  الو دوء مد   قددم العمد  بو وء وآ ندف  دل  نآ جاه  أو م
 به ليكون فر ه متلوا ولتتزن  

 
 ما نزل مفرقا وما نزل مجعا  وأما
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والب القرآن وم  أمثلته يف السور القصار   اقرأ   أول مدا ندزل متهدا نىل قولده   مدا هو األول ف
وثر و بددددد  وت نكددددد  والتصدددددر ومددددد  أمثلددددد  الثدددددا  سدددددورة الفايددددد  واالخدددددالص والكددددد. ت نعلدددددم   

 .واملعود ن نزلتا معا 
ومته يف السور الهوال املرسدالت ففد  املسدتدرك عد  ابد  مسدعود قدال كتدا مد  التديب  حدلى هللا 
عليده وسدلم  يف ودار فتزلد  عليده   واملرسدالت عرفدا   فأخدذهتا مد  فيده ونن فدا  رطدب  دا فدال 

 وندا قي  ام اركعوا آ نركعون      أدر  أبنها ختم   فبأ  حدنم بعد  نؤمتون   أو
 كما سيأيت .ومته سورة الص  ومته سورة األنعام  

 112-1/107اال قان يف علوم القرآن 
 

 ما نزل م يعا وما نزل مفردا  وأما
مدد  القددرآن مددا ندددزل م دديعا وهددو سددورة األنعددام شددديعها : قددال ابدد  حبيددب و بعدده ابددد  التقيددب ف

سبعون ألد  ملد  وفايد  الكتداب نزلد  ومعهدا مثدانون ألد  ملد  وآند  الكرسد  نزلد  ومعهدا 
ثالثون أل  مل  وسورة ندس نزلد  ومعهدا ثالثدون ألد  ملد    واسدأل مد  أرسدلتا مد  قبلد  

 .ربن  مفردا بال   يي  م  رسلتا   نزل  ومعها ع رون أل  مل  وساحر القرآن نزل به ج
أما سورة األنعام فقد جاءت رواايت كثتة بذل  وقد فصلتها يف كتا  موسدوع  فضداح  سدور 

احلداكم  وآايت القرآن و يت  فصيلها عتد حدنثتا ع  فضاح  القرآن وربدا ورد يف دلد  مدا روا 
هللا عليده وسدلم  والبيهق  م  حدنم جابر قال ملدا نزلد  سدورة األنعدام سدب  رسدول هللا  حدلى 

  .  قال شي  هذ  السورة م  املالحك  ما سد األفإل قال احلاكم حبي  على شرط مسلم 
وأما الفاي  وسورة نس و   واسدأل مد  أرسدلتا   فلدم أقد  علدى حددنم فيهدا قال السيوط  : 

بددذل  وآ أثددر وأمددا آندد  الكرسدد  فقددد ورد فيهددا ويف مجيدد  آايت البقددرة حدددنم أخددر  أنددد يف 
سدددتد  عددد  معقددد  بددد  نسدددار أن رسدددول هللا  حدددلى هللا عليددده وسدددلم  قدددال البقدددرة سدددتام القدددرآن م

ودرو ه ندزل مد  كد  آند  متهدا مثدانون ملكدا واسدتىرج    هللا آ نلده نآ هدو احلد  القيدوم   مد  
 ي  العرش فوحل   ا 

  عبددد وبقد  سدور أخدرى متهددا سدورة الكهد  قدال ابد  الضددرنس يف فضداحله أخدربان نزندد بد قدال
العزندددز الهيالسددد  حددددثتا نلاعيددد  بددد  عيددداش عددد  نلاعيددد  بددد  رافددد  قدددال بللتدددا أن رسدددول هللا  
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حددلى هللا عليدده وسددلم  قددال أآ أخددربكم بسددورة مدد ء عظمتهددا مددا بددأ السددماء واألرى شدديعها 
 سبعون أل  مل  سورة الكه  

األنعددام وأحددب  قلدد  : وهددذا مرسدد   ددعي  وأنضددا مددا قبلدده وت نصدد  يف الت دديي  شدد ء نآ يف
أن أنبه نىل أمر يف وان  األ ي  وهو أن كثتا م  الرواايت المل  ذكر آ  ص  م  جه  ستدها 
ونمنددا نددذكرها مدد  وب ألددا رواايت  تعلددإل  ددذا الصددت  مدد  العلددم النصددال الهالددب نىل  صددور 

 عته وفقا لذكر أه  العلم اا .
جبدت قددال مدا جدداء جربند  ولقددرآن نىل مدا أخرجده ابدد  أ  حدامت بسددتد حدبي  عدد  سدعيد بدد  و 

ابدد  جرنددر عدد  الضددباك قددال كددان ومددا أخرجدده نآ ومعدده أربعدد  مدد  املالحكدد  حفظدد   التدديب  
ندا بعم نليه املل  بعم مالحك   رسدونه مد  بدأ ندنده ومد  خلفده لافد  أن نت دبه  التيب  

 .ال يهان على حورة املل  
نآ مددد   ت ددديي  ونمندددا هدددذا بيدددان لقولددده  عددداىل : فهدددذا عدددام يف كددد  القدددرآن ولددديس مددد  وب ال

ار ضى م  رسول ف نه نسل  م  بأ ندنه وم  خلفه رحدا ليعلم أن قد أبللوا رساآت ر دم 
 

كمدا أن هتداك آايت اختصد  بتزوادا مد  كتدز العدرش مثد  الفايد  وآند  الكرسد  وخامتد  البقددرة 
 ر وامايت .وستفص  دل  نن شاء هللا عتد الكالم ع  فضاح  السو 

 115-1/114اال قان يف علوم القرآن 
 

 : ما أنزل مته على بعه األنبياء وما ت نتزل مته على أحد قب  التيب   وأما
جددداء يف عددددة أحادندددم أتيت يف فضددداح  مددد  الثدددا  الفايددد  وآنددد  الكرسددد  وخامتددد  البقدددرة كمدددا ف

  القرآن نن شاء هللا .
ملدد  فقددال أب ددر بتددورن  قددد أ    التدديب  وفيدده أن مسددلم عدد  ابدد  عبدداس  ومدد  دلدد  مددا روا 

 .أو يتهما ت نؤهتما نيب قبل  فاي  الكتاب وخوا يم سورة البقرة 
 واملراد بذل  عتد التظر والتبقيإل الفض  والقدر آ نفس األلفاظ والتصوص .

أعهددد  أربددد  آايت ت  قدددال نن حممددددا  األحبدددار : وأخدددر  أبدددو عبيدددد يف فضددداحله عددد  كعدددب 
هلل   عهه  موسى ونن موسى أعه  آن  ت نعهها حممد قال وامايت الدمل أعهديه  حممدد ن

ما يف السماوات وما يف األرى   ح  ختم البقرة فتل  ثالث آايت وآن  الكرس  وامن  المل 
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أعهيها موسى اللهم آ  وجل ال يهان يف قلوبتا وخلصتا مته م  أج  أن لد  امللكدوت واألندد 
 ملل  واحلمد واألرى والسماء الدهر الداهر أبدا أبدا آمأ آمأ والسلهان وا

ومدد  أمثلدد  األول مددا أخرجدده احلدداكم عدد  ابدد  عبدداس قددال ملددا نزلدد    سددب  اسددم ربدد  األعلددى   
 كلها يف حب  نبراهيم وموسى :   قال  

وقال سعيد ب  متصدور حددثتا خالدد بد  عبدد هللا عد  عهداء بد  السداحب عد  عكرمد  عد  ابد  
 س قال هذ  السورة يف حب  نبراهيم وموسى عبا

وأخرجدده ابدد  أ  حددامت بلفددا نسددخ مدد  حددب  نبددراهيم وموسددى وأخددر  عدد  السددد  قددال نن 
 هذ  السورة يف حب  نبراهيم وموسى مث  ما نزل  على التيب  حلى هللا عليه وسلم  

   قدال هدؤآء نن هدذا لفد  الصدب  األوىل  :نبأان سفيان ع  أبيده عد  عكرمد  أوقال الفراي  
 امايت 

وأخددر  البىددار  عدد  عبددد هللا بدد  عمددرو بدد  العدداص قددال نندده نعددين التدديب  حددلى هللا عليدده وسددلم  
ملوحددو  يف التددوراة بددبعه حددفته يف القددرآن   اي أنهددا التدديب نان أرسددلتاك شدداهدا ومب ددرا ونددذنرا   

 وحرزا لألميأ احلدنم 
  التددوراة فايدد  األنعددام   احلمددد هلل الددذ  فايدد: قددال ابدد  الضددرنس عدد  كعددب األحبددار وأخددر  

خلإل السماوات واألرى وجعد  الظلمدات والتدور   وخامتد  التدوراة خامتد  هدود   فاعبدد  و وكد  
 عليه وما رب  بلاف  عما  عملون  

 126-1/117اال قان يف علوم القرآن 
 

 كيفي  ننزاله علم   وأما
 اختل  يف كيفي  ننزاله م  اللول اغفوظ على ثالث  أقوال  فقد

أحدها وهو األح  األشهر أنه ندزل نىل لداء الددنيا ليلد  القددر مجلد  واحددة   ندزل بعدد دلد  
متجمددا يف ع ددرن  سددت  أو ثددالث وع ددرن  أو مخددس وع ددرن  علددى حسددب اخلددال  يف مدددة 

ه مكددم ع ددر سددتوات يف املدنتدد  ومكددم يف والصددواب يف املدددة أندد كدد  بعددد البعثدد   نقامتده  
 مك  ثالث ع رة ست  .
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وأخر  احلاكم والبيهق  ووت ا م  طرنإل متصور ع  سعيد ب  جبت ع  اب  عباس قال أندزل 
القدددرآن يف ليلددد  القددددر مجلددد  واحددددة نىل لددداء الددددنيا وكدددان  واقددد  التجدددوم وكدددان هللا نتزلددده علدددى 

 ضه يف أثر بعه رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  بع
وأخر  احلاكم والبيهق  أنضا والتساح  م  طرنإل داود ب  أ  هتد ع  عكرم  عد  ابد  عبداس 
قال أنزل القرآن يف ليل  واحدة نىل السماء الدنيا ليل  القدر   أنزل بعد دلد  بع درن  سدت    

قرأ  على التاس على قرأ   وآ   ون   ث  نآ جمتاك وحلإل وأحس   فستا     وقرآان فرقتا  لت
 مكم ونزلتا   تزنال   

وأخرجدده ابدد  أ  حددامت مدد  هددذا الوجدده ويف آخددر  فكددان امل ددركون ندا أحدددثوا شدديما أحدددث هللا 
 ام جواو

وأخر  احلاكم واب  أ  شيب  ع  اب  عباس قال فصد  القدرآن مد  الدذكر فو د  يف بيد  العدزة 
 .تيب  حلى هللا عليه وسلم  م  السماء الدنيا فجع  جربن  نتزل به على ال

 أسانيدها كلها حبيب  قال السيوط  :  
أنددده ندددزل نىل السدددماء الددددنيا يف ع دددرن  ليلددد  قددددر أو ثدددالث وع دددرن  أو مخدددس : القدددول الثدددا  

  . وع رن  يف ك  ليل  ما نقدر هللا ننزاله يف ك  الست    نزل بعد دل  متجما يف مجي  الست 
القددول الثالددم أندده ابتدددئ ننزالدده يف ليلدد  القدددر   نددزل بعددد دلدد  متجمددا يف أوقددات لتلفدد  مدد  

 ساحر األوقات وبه قال ال عيب 
قددال ابدد  حجددر يف شددرل البىددار  واألول هددو الصددبي  املعتمددد قددال وقددد حكددى املدداورد  قددوآ 

ن  يف ع رن  ليل  وأن رابعا ننه نزل م  اللول اغفوظ مجل  واحدة وأن احلفظ   مته على جرب 
جربن   مه على التيب  حدلى هللا عليده وسدلم  يف ع درن  سدت  وهدذا أنضدا ورندب واملعتمدد أن 

 .جربن  كان نعار ه يف رمضان  ا نتزل به عليه يف طول الست  
السر يف ننزاله مجل  نىل السماء  فىديم أمدر  وأمدر مد  ندزل عليده ودلد  فعدالم  قال السيوط  :

وات السب  أن هذا آخر الكتب املتزل  على خامت الرسد  ألشدر  األمدم قدد قربتدا  سكان السم
نليهم لتتزله عليهم ولوآ أن احلكمد  االايد  اقتضد  وحدوله نلديهم متجمدا حبسدب الوقداح  ادبا 
بدده نىل األرى مجلدد  كسدداحر الكتددب املتزلدد  قبلدده ولكدد  هللا وندد  بيتدده وبيتهددا فجعدد  لدده األمددرن  

  ننزاله مفرقا   رنفا للمتزل عليه دكر دل  أبو شام  يف املرشد الوجيز ننزاله مجل   
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وقال ابد  حجدر يف شدرل البىدار  قدد أخدر  أندد والبيهقد  يف ال دعب عد  واثلد  بد  األسدق  
أن التديب  حددلى هللا عليدده وسددلم  قددال أنزلدد  التددوراة لسدد  مضددأ مدد  رمضددان واال يدد  لددثالث 

 درة خلد  متده والقدرآن ألربد  وع درن  خلد  متده ويف رواند  ع درة خلد  متده والزبدور لثمدان ع
وحب  نبراهيم ألول ليلد  قدال وهدذا احلددنم مهدابإل لقولده  عداىل   شدهر رمضدان الدذ  أندزل 
فيده القددرآن   ولقولدده   نان أنزلتدا  يف ليلدد  القدددر   فيبتمد  أن نكددون ليلدد  القددر يف  لدد  السددت   

اء الدددنيا   أندزل يف اليددوم الرابدد  والع ددرن  نىل األرى أنددزل فيهدا مجلدد  نىل لددالددمل كاند  الليلدد  
 أول   اقرأ وسم رب    

لكدد  ن ددك  علددى هددذا مددا اشددتهر مدد  أندده  حددلى هللا عليدده وسددلم  بعددم يف  قددال السدديوط  :
 شهر ربي  وساب ع  هذا  دا دكدرو  أنده نبدال أوآ ولدرناي يف شدهر مولدد    كاند  مددهتا سدت 

 . أشهر
: الدرناي  أقول : وهذا وا   م  قدول عاح د  الثابد  يف الصدبي  ونضدا  نليده قدول التديب 

وننددزال الددوح  عليدده اسددتلرق  جددزء مدد  سددت  وأربعددأ جددزءا مدد  التبددوة ومعلددوم أن نبددوة التدديب 
ثددالاث وع ددرن  سددت  فدد دن ايددزء الددذ  هددو مدد  سدد  وأربعددأ هددو سددت  أشددهر وهدد  املدددة الددمل 

  أعلم .قضاها يف الرناي وهللا
 ف ن قي  ما السر يف نزوله متجما وهال نزل كساحر الكتب مجل  : قال أبو شام  أنضا  و

قلتا هذا سؤال قد  دوىل هللا جوابده فقدال  عداىل   وقدال الدذن  كفدروا لدوآ ندزل عليده القدرآن مجلد  
أنزلتدا   واحدة   نعتون كما أنزل علدى مد  قبلده مد  الرسد  فأجدا م  عداىل بقولده   كدذل    أ  

كددذل  مفرقددا   لتثبدد  بدده فددؤادك   أ  لتقددو  بدده قلبدد  فدد ن الددوح  ندا كددان نتجدددد يف كدد  
حادث  كان أقوى ولقلب وأشد عتاند  وملرسد  نليده ونسدتلزم دلد  كثدرة ندزول امللد  نليده وجتددد 
العهد به و ا معه م  الرسال  الواردة م  دل  ايتاب العزنز فيبدث له م  السدرور مدا  قصدر 

 ته العبارة واذا كان أجود ما نكون يف رمضان لكثرة لقاحه جربن  ع
وقددال وددت  نمنددا ت نتددزل مجلدد  واحدددة ألن متدده التاسددخ واملتسددو  وآ نتددأ ى دلدد  نآ فيمددا أنددزل 

 .فع  فع  على مفرقا ومته ما هو جواب لسؤال وما هو ننكار على قول قي  أو 
 . مفرقافاحلاح  أن امن   ضمت  حكمتأ النزاله 
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وقددد  لقددى جربندد  عليدده السددالم القددرآن لاعددا عدد  رب العددزة وايددالل وهدد  مسددأل  هتددرب متهددا 
 بعه أه  اآحنرا  العقد  يف هذا الباب 

ونؤنددد أن جربندد   لقفدده لاعددا مدد  هللا  عدداىل مددا أخرجدده الهددربا  مدد  حدددنم  ال السدديوط  :قدد
السددماء رجفدد  شدددندة مدد  خددو  هللا التددواس بدد  لعددان مرفوعددا ندا  كلددم هللا ولددوح  أخددذت 

ف دا ل  بذل  أه  السماء حدعقوا وخدروا سدجدا فيكدون أوادم نرفد  رأسده جربند  فيكلمده هللا 
مدد  وحيدده  ددا أراد فيتتهدد  بدده علددى املالحكدد  فكلمددا مددر بسددماء سددأله أهلهددا مددادا قددال ربتددا قددال 

 احلإل فيتته  به حيم أمر 
فعدده ندا  كلددم هللا ولددوح  لدد  أهدد  السددموات وأخددر  ابدد  مردوندده مدد  حدددنم ابدد  مسددعود ر 

 . حلصل  كصلصل  السلسل  على الصفوان فيفزعون ونرون أنه م  أمر الساع  
 وأح  احلدنم يف الصبي  

وقال ايونين كدالم هللا املتدزل قسدمان قسدم قدال هللا يربند  قد  للتديب الدذ  أند  مرسد  نليده نن 
ا ففهم جربن  ما قاله ربه   نزل على دل  التيب وقدال هللا نقول افع  كذا وكذا وأمر بكذا وكذ

لده مدا قالده ربده وت  كدد  العبدارة  لد  العبدارة كمددا نقدول امللد  ملد  نثدإل بدده قد  لفدالن نقدول لدد  
امللددد  اجتهدددد يف اخلدمددد  وامجددد  جتددددك للقتدددال فددد ن قدددال الرسدددول نقدددول امللددد  آ  تهددداون يف 

قا لددد  آ نتسدددب نىل كدددذب وآ  قصدددت يف أداء خددددممل وآ  دددرتك ايتدددد  تفدددرق وحدددثهم علدددى امل
الرسال  وقسم آخر قال هللا يربن  اقرأ على التيب هذا الكتداب فتدزل جربند  بكلمد  مد  هللا مد  
وددت  ليددت كمددا نكتددب امللدد  كتدداو ونسددلمه نىل أمددأ ونقددول اقددرأ  علددى فددالن فهددو آ نلددت متدده  

 كلم  وآ حرفا انتهى 
ومتهدددا احلدددنم القدسدد  كمدددا  يت ثددا  والقسدددم األول هددو السددت  القددرآن هدددو القسددم ال: قلدد  

  فصيله .
 وقد دكر العلماء للوح  كيفيات 

هذ  احلال  أشد حاآت الوح  عليه وقي  ننده و نحداها أن   يه املل  يف مث  حلصل  ايرس 
 نمنا كان نتزل هكذا ندا نزل  آن  وعيد وهتدند 

 .ثا الثاني  أن نتفم يف روعه الكالم نف
 .الثالث  أن   يه يف حورة الرج  فيكلمه 



50 

 

  .الرابع  أن   يه املل  يف التوم 
و يت  فصددي  دلدد  كلدده يف درس خدداص نن اخلامسدد  أن نكلمدده هللا نمددا يف اليقظدد  أو يف التددوم 

 شاء هللا .
 1/130اال قان يف علوم القرآن 

 
 وقد ثب  يف وت حدنم نزول القرآن على سبع  أحر  

 اختال  األقوال يف نزول القرآن على سبع  أحر  
 أربعأ قوآ م  حنو  واختل  يف معىن دل  على

أحدها أنه م  امل ك  الذ  آ ندرى معتا  ألن احلر  نصدق لل  على حر  ااجاء وعلى 
  .الكلم  وعلى املعىن وعلى ايه  

الثددا  أندده لدديس املددراد ولسددبع  حقيقدد  العدددد بدد  املددراد التيسددت والتسددهي  والسددع  ولفددا السددبع  
نهلددإل علددى نرادة الكثددرة يف امحدداد كمددا نهلددإل السددبعون يف الع ددرات والسددبعماح  يف املمددأ وآ 

 .نراد العدد املعأ 
يه وسلم  قال أقدرأ  ونرد  ما يف حدنم اب  عباس يف الصبيبأ أن رسول هللا  حلى هللا عل

جربن  على حر  فراجعته فلم أزل أستزند  ونزند  ح  انتهى نىل سبع  أحدر  ويف حددنم 
أ  عتددد مسددلم نن ر  أرسدد  نا أن أقددرأ القددرآن علددى حددر  فددرددت نليدده أن هددون علددى أمددمل 

سدبع  فأرس  نا أن أقرأ على حرفأ فرددت نليه أن هون علدى أمدمل فأرسد  نا أن اقدرأ  علدى 
 أحر  

 .فتظرت نىل ميكاحي  فسك  فعلم  أنه قد انته  العدة  :ويف حدنم 
 فهذا ندل على نرادة حقيق  العدد واحنصار  

الثالم أن املدراد  دا سدب  قدراءات و عقدب أبنده آ نوجدد يف القدرآن كلمد   قدرأ علدى سدبع  أوجده 
 نىل القلي  مث    وعبد الهاووت   و   فال  ق  اما أ   

، وهدذا ب  وأجيب أبن املراد أن ك  كلم   قرأ بوجه أو وجهأ أو ثالثد  أو أكثدر نىل سدبع  الرا
 ندا قصد ف ن هتاك ما نقرأ أبكثر م  سبع  أوجه .
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املدددراد سدددب  للدددات ونىل هدددذا دهدددب أبدددو عبيدددد وثعلدددب واألزهدددر  وقيددد  ودددت دلددد  وأمهرهدددا أن 
قدب أبن للدات العدرب أكثدر مد  وآخرون واختار  اب  عهيد  وحدببه البيهقد  يف ال دعب و ع

سددبع  وأجيددب أبن املددراد أفصددبها فجدداء عدد  أ  حدداحل عدد  ابدد  عبدداس قددال نددزل القددرآن علددى 
 .سب  للات 

 193-1/192اال قان يف علوم القرآن 
 

   نتتق  نىل املببم الثا  وهو ما نتعلإل ولستد : ونتضم  :
 علم حفامه وروا ه 

 العاا والتازل 
 معرف  املتوا ر 

 امل هور 
 امحاد 
 ال اد 

 املو وع 
 املدر  

 
 معرف  حفامه وروا ه  وأما
روى البىار  عد  عبدد هللا بد  عمدرو بد  العداص قدال لعد  التديب  حدلى هللا عليده وسدلم   فقد

نقددول خددذوا القددرآن مدد  أربعدد  مدد  عبددد هللا بدد  مسددعود وسددات ومعدداد وأ  بدد  كعددب أ   علمددوا 
ان م  املهاجرن  و ا املبتدأ  ما واثتان م  األنصار وسات هو ابد  متهم واألربع  املذكورون اثت

معقدد  مددوىل أ  حذنفدد  ومعدداد هددو ابدد  جبدد  قددال الكرمددا   تمدد  أندده  حددلى هللا عليدده وسددلم  
 أراد االعالم  ا نكون بعد  أ  أن هؤآء األربع  نبقون ح  نتفردوا بذل  

 جتوند القرآن بعد العصدر التبدو  أ دعا  املدذكورن  و عقب أبلم ت نتفردوا ب  الذن  مهروا يف
وقددد قتدد  سددات مددوىل أ  حذنفدد  يف وقعدد  اليمامدد  ومددات معدداد يف خالفدد  عمددر ومددات أ  وابدد  

وعددداش  قدددراءمسدددعود يف خالفددد  عثمدددان وقدددد أتخدددر زندددد بددد  اثبددد  وانتهددد  نليددده الرايسددد  يف اال
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لوقد  الدذ  حددر فيده دلد  القدول وآ بعدهم زمتدا طدونال فالظداهر أنده أمدر وألخدذ عدتهم يف ا
نلزم م  دل  أآ نكون أحد يف دل  الوق  شاركهم يف حفا القرآن ب  كان الدذ   فظدون 
مث  الذ  حفظو  وأزند مجاع  مد  الصدباب  ويف الصدبي  يف ودزوة بمدر معوند  أن الدذن  قتلدوا 

  ا م  الصباب  كان نقال ام القراء وكانوا سبعأ رجال 
وروى البىار  أنضا ع  قتدادة قدال سدأل  أندس بد  مالد  مد  مجد  القدرآن علدى عهدد رسدول 
هللا  حدلى هللا عليده وسددلم  فقدال أربعدد  كلهدم مدد  األنصدار أ  بد  كعددب ومعداد بدد  جبد  وزنددد 

 ب  اثب  وأبو زند قل  م  أبو زند قال أحد عموممل 
 عليده وسدلم  وت سمد  القدرآن وروى أنضا م  طرنإل اثب  ع  أنس قدال مدات التديب  حدلى هللا
 وت أربع  أبو الدرداء ومعاد ب  جب  وزند ب  اثب  وأبو زند 

 وقد استتكر مجاع  م  األحم  احلصر يف األربع  
 وقال القا   أبو بكر الباقال  ايواب ع  حدنم أنس م  أوجه 

 أحدها أنه آ مفهوم له فال نلزم أآ نكون وتهم مجعه 
 الثا  املراد ت سمعه على مجي  الوجو  والقراءات المل نزل  ا نآ أولم  

 الثالم ت سم  ما نسخ مته بعد  الو ه وما ت نتسخ نآ أولم  
الراب  أن املراد جبمعه  لقيه م  يف رسول هللا  حلى هللا عليه وسدلم  آ بواسده  خبدال  ودتهم 

 فيبتم  أن نكون  لق  بعضه ولواسه  
اخلامس ألم  صدوا اللقاحه و عليمه فاشتهروا به وخف  حال وتهم عم  عر  حاام فبصر 

 دل  فيهم حبسب علمه وليس األمر يف نفس األمر كذل  
السادس املراد ويم  الكتاب  فال نتف  أن نكون وتهم مجعه حفظا ع  مهر قلبه وأما هدؤآء 

 فجمعو  كتاب  وحفظو  ع  مهر قلب
عبيددد يف كتدداب القددراءات القددراء مدد  أحددباب التدديب  حددلى هللا عليدده وسددلم  فعددد  وقددد دكددر أبددو

م  املهاجرن  اخللفاء األربع  وطلب  وسدعدا وابد  مسدعود وحذنفد  وسداملا وأو هرندرة وعبدد هللا 
بدد  السدداحب والعبادلدد  وعاح دد  وحفصدد  وأم سددلم  ومدد  األنصددار عبددادة بدد  الصددام  ومعددادا 

م  ب  جارن  وفضال  ب  عبيد ومسلم  ب  للد وحرل أبن بعضدهم الذ  نكىن أو حليم  و 
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نمنا أكمله بعد التيب  حلى هللا عليه وسلم  فال نرد على احلصر املذكور يف حددنم أندس وعدد 
 اب  أ  داود متهم متيما الدار  وعقب  ب  عامر 

 ورب  مجعه أنضا أبو موسى األشعر  دكر  أبو عمرو الدا 
 199-1/197القرآن  اال قان يف علوم

 
فقددراء القددرآن مدد  الصددباب  سددبع  عثمددان وعلدد  وأ  وزنددد بدد  اثبدد  وابدد  مسددعود  وقددد اشددتهر

وأبو الدرداء وأبو موسى األشعر  كذا دكدرهم الدذهيب يف طبقدات القدراء قدال وقدد قدرأ علدى أ  
اس عدد  مجاعدد  مدد  الصددباب  مددتهم أبددو هرنددرة وابدد  عبدداس وعبددد هللا بدد  السدداحب وأخددذ ابدد  عبدد

 زند أنضا وأخذ عتهم خلإل م  التابعأ 
فمم  كان وملدنت  اب  املسيب وعروة وسات وعمر بد  عبدد العزندز وسدليمان وعهداء ابتدا نسدار 
ومعدداد بدد  احلددارث املعددرو   عدداد القددارئ وعبددد الددرن  بدد  هرمددز األعددر  وابدد  شددهاب الزهددر  

 ومسلم ب  جتدب وزند ب  أسلم 
 هاء ب  أ  رول وطاوس و اهد وعكرم  واب  أ  مليك  و ك  عبيد ب  عمت وع

وولكوفد  علقمد  واألسدود ومسدروق وعبيددة وعمدرو بدد  شدرحبي  واحلدارث بد  قديس والربيد  بدد  
خثيم وعمرو ب  ميمون وأبو عبد الرن  السلم  وزر ب  حبيش وعبيدد بد  نضديل  وسدعيد بد  

 جبت والتىع  وال عيب 
 و رجاء ونصر ب  عاحم و ب ب  نعمر واحلس  واب  ستن  وقتادة وولبصرة أبو العالي  وأب

وول دددام امللددددتة بدددد  أ  شدددهاب املىزومدددد  حدددداحب عثمددددان وخليفددد  ابدددد  سددددعد حدددداحب أ  
 الدرداء 

  جتددرد قددوم واعتتددوا بضددبا القددراءة أمت عتاندد  حدد  حدداروا أحمدد  نقتدددى  ددم ونرحدد  نلدديهم فكددان 
 قاع   شيب  ب  نصال   انف  ب  أ  نعيم وملدنت  أبو جعفر نزند ب  القع

 و ك  عبد هللا ب  كثت ونيد ب  قيس األعر  وحممد ب  حميص  
 وولكوف   ب ب  واثب وعاحم ب  أ  التجود وسليمان األعمش   نزة   الكساح 

وولبصرة عبد هللا ب  أ  نسباق وعيسى ب  عمدر وأبدو عمدر بد  العدالء وعاحدم ايبددر    
 نعقوب احلضرم  
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وول ام عبد هللا ب  عامر وعهي  بد  قديس الكدال  ونلاعيد  بد  عبدد هللا بد  املهداجر    دب 
 ب  احلارث الذمار    شرن  ب  نزند احلضرم  

 واشتهر م  هؤآء يف امفاق األحم  السبع  
 انف  وقد أخذ ع  سبعأ م  التابعأ متهم أبو جعفر  1
 عبد هللا ب  الساحب الصبا  واب  كثت وأخذ ع   2
 وأبو عمرو وأخذ ع  التابعأ  3
 واب  عامر وأخذ ع  أ  الدرداء وأحباب عثمان  4
 وعاحم وأخذ ع  التابعأ  5
 ونزة وأخذ ع  عاحم واألعمش والسبيع  ومتصور ب  املعتمر ووت   6
 والكساح  وأخذ ع  نزة وأ  بكر ب  عياش  7

  انت ددرت القدددراءات يف األقهددار و فرقدددوا أربددا بعدددد أمددم واشدددتهر مدد  رواة كددد  طرنددإل مددد  طدددرق 
 السبع  راواين 

 فع  انف  قالون وورش عته 
 وع  اب  كثت قتب  والبز  ع  أحبابه عته 

 وع  أ  عمرو الدور  والسوس  ع  اليزند  عته 
 وع  اب  عامر ه ام واب  دكوان ع  أحبابه عته 

 وع  عاحم أبو بكر ب  عياش وحفا عته 
 وع  نزة خل  وخالد ع  سليم عته 
 وع  الكساح  الدور  وأبو احلارث 

  ملددا ا سدد  اخلددرق وكدداد الباطدد  نلتددبس وحلددإل قددام جهابددذة األمدد  ووللددوا يف اآجتهدداد ومجعددوا 
حددول أحددلوها احلدرو  والقددراءات وعدزوا الوجددو  والدرواايت وميددزوا الصدبي  وامل ددهور وال داد و

 وأركان فصلوها 
 فأول م  حت  يف القراءات أبو عبيد القاسم ب  سالم   أند ب 
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جبت الكويف   نلاعي  ب  نسباق املالك  حاحب قالون   أبدو جعفدر بد  جرندر الهدرب    
أبو بكر حممد ب  أند ب  عمر الداجوا    أبو بكر ب   اهد   قام التاس يف عصر  وبعد  

 ألي  يف أنواعها جامعا ومفردا وموجزا ومسهبا وأحم  القراءات آ يصى ولت
وقدددد حدددت  طبقددداهتم حدددافا االسدددالم أبدددو عبدددد هللا الدددذهيب   حدددافا القدددراءات أبدددو اخلدددت ابددد  

 ايزر 
 202-1/200اال قان يف علوم القرآن 

 معرف  العاا والتازل م  أسانيد   وأما
السددتاد سددت  ف ندده قددرب نىل هللا  عدداىل وقددد قسددمه أهدد  أن طلددب علددو ا قددال السدديوط  : اعلددم

 احلدنم نىل مخس  أقسام ورأنتها أتيت هتا 
األول القدددرب مددد  رسدددول هللا  حدددلى هللا عليددده وسدددلم  مددد  حيدددم العددددد فسدددتاد نظيددد  ودددت 

 .. . عي  وهو أفض  أنواع العلو وأجلها 
مد  احلددنم كداألعمش وه ديم وابد  الثا  م  أقسام العلو عتد اغدثأ القرب نىل نمدام مد  أح

 ...جرن  واألوزاع  ومال  ونظت  هتا القرب نىل نمام م  األحم  السبع  
الثالم عتدد اغددثأ العلدو ولتسدب  نىل رواند  أحدد الكتدب السدت  أبن ندرو  حددنثا لدو روا  مد  

لتسددب  نىل طرنددإل كتدداب مدد  السددت  وقدد  أنددزل ربددا لددو روا  مدد  وددت طرنقهددا ونظددت  هتددا العلددو و
بعه الكتب امل هورة يف القراءات كالتيست وال اطبي  ونق  يف هذا التوع املوافقدات واالبددال 

 .   فص  دل  رنه هللا  فصيال دقيقا آ نهي  به .واملساواة واملصافبات 
 .الراب  م  أقسام العلو  قدم وفاة ال يخ ع  قرنته الذ  أخذ ع  شيىه 

آ مدد  التفددات ألمدددر آخددر أو شدديخ آخددر مددد  نكددون قددال بعددده  اخلددامس العلددو  ددوت ال ددديخ
اغدثأ نوح  االستاد ولعلو ندا مضى عليده مد  مدوت ال ديخ مخسدون سدت  وقدال ابد  متدد  

 .ثالثون 
فهددذا مددا حرر دده مدد  قواعددد احلدددنم وخرجدد  عليدده قواعددد القددراءات وت أسددبإل نليدده وهلل قددال : 

 احلمد واملت  
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أبقسددامه عرفد  التدزول ف ندده  دد  وحيددم دم التدزول فهدو مددا ت نتجدرب بكددون وندا عرفد  العلدو 
رجالدده أعلددم وأحفدددا وأ قدد  أو أجددد  أو أشددهر أو أورع أمدددا ندا كددان كدددذل  فلدديس  دددذموم وآ 

 مفضول
 1/203اال قان يف علوم القرآن 

 
 معرف  املتوا ر وامل هور وامحاد وال اد واملو وع واملدر   وأما
القدراءة  تقسدم نىل متدوا ر وآحداد وشداد فداملتوا ر القدراءات  :ل الددن  البلقيدين القا د  جدال قال

السبع  امل هورة وامحاد قراءات الثالث  المل ه  متام الع ر ونلبإل  ا قدراءة الصدباب  وال داد 
 قراءات التابعأ كاألعمش و ب ب  واثب واب  جبت وحنوهم 

نظددر نعددر  ربددا سددتذكر  وأحسدد  مدد   كلددم يف هددذا  الكددالم فيدده و عقبدده السدديوط  بقولدده : هددذا
التوع نمام القراء يف زمانه شيخ شيوختا أبو اخلت ب  ايزر  قال يف أول كتابه الت ر ك  قدراءة 
وافقدد  العربيدد  ولددو بوجدده ووافقدد  أحددد املصدداح  العثمانيدد  ولددو احتمدداآ وحدد  سددتدها فهدد  

رها ب  ه  م  األحر  السبع  الدمل ندزل  دا القراءة الصبيب  المل آ سوز ردها وآ    ننكا
القرآن ووجب على التداس قبوادا سدواء كاند  عد  األحمد  السدبع  أم عد  الع درة أم عد  ودتهم 
م  األحم  املقبولأ وم  اخت  ركد  مد  هدذ  األركدان الثالثد  أطلدإل عليهدا  دعيف  أو شدادة أو 

هدو الصددبي  عتدد أحمد  التبقيددإل وطلد  سدواء كاند  عدد  السدبع  أم عمد  هدو أكددرب مدتهم هدذا 
مدد  السددل  واخللدد  حددرل بددذل  الدددا  ومكدد  واملهدددو  وأبددو شددام  وهددو مددذهب السددل  

 .الذ  آ نعر  ع  أحد متهم خالفه 
  قددال ابدد  ايددزر  فقولتددا يف الضددابا ولددو بوجدده نرنددد بدده وجهددا مدد  وجددو  التبددو سددواء كددان 
أفصدد  أم فصدديبا  معددا عليدده أم لتلفددا فيدده اختالفددا آ نضددر مثلدده ندا كاندد  القددراءة ربددا شدداع 
وداع و لقدددا  األحمددد  والسدددتاد الصدددبي  ند هدددو األحددد  األعظدددم والدددرك  األقدددوم وكدددم مددد  قدددراءة 

أهددد  التبدددو أو كثدددت مدددتهم وت نعتدددرب ننكدددارهم ك سدددكان   ورحكدددم   و    مدددركم   أنكرهدددا بعددده 
وخفدددده   واألرحددددام   ونصددددب   ليجددددز  قومددددا   والفصدددد  بددددأ املضددددافأ يف   قتدددد  أوآدهددددم 

 شركانهم   ووت دل  
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قال الددا  وأحمد  القدراء آ  عمد  يف شد ء مد  حدرو  القدرآن علدى األف دى يف الللد  واألقديس 
بيدد  بدد  علددى األثبدد  يف األثددر واألحدد  يف التقدد  وندا ثبتدد  الرواندد  ت نردهددا قيدداس عربيدد  يف العر 

 وآ ف و لل  ألن القراءة ست  متبع  نلزم قبواا واملصت نليها 
أخدر  سدعيد بد  متصدور يف سدتته عد  زندد بد  اثبد  قدال القدراءة سدت   قال السيوط  : قلد  :

ا يف احلددرو  سدت  متبعد  آ سددوز لالفد  املصدب  الددذ  متبعد  قدال البيهقد  أراد ا بدداع مد  قبلتد
هددو نمددام وآ لالفدد  القددراءات الددمل هدد  م ددهورة ونن كددان وددت دلدد  سدداحلا يف الللدد  أو أمهددر 

 متها 
  قددال ابدد  ايددزر  ونعددين  وافقدد  أحددد املصدداح  مددا كددان اثبتددا يف بعضددها دون بعدده كقددراءة 

بلت واو و   وولزبر وولكتاب   فثبات البداء فيهمدا فد ن  اب  عامر   قالوا اهذ هللا   يف البقرة
 دل  اثب  يف املصب  ال ام 

وكقراءة اب  كثت   جتر  م  يتهدا األلدار   يف آخدر بدراءة بدزايدة مد  ف نده اثبد  يف املصدب  
املك  وحنو دل  فد ن ت  كد  يف شد ء مد  املصداح  العثمانيد  ف داد ملىالفتهدا الرسدم اجملمد  

 عليه 
وقولتدددا ولدددو احتمددداآ نعدددين بددده مدددا وافقددده ولدددو  قددددنرا ك يف ملددد  ندددوم الددددن    ف نددده كتدددب يف 
ايميدد  بددال ألددد  فقددراءة احلدددذ   وافقدده يقيقدددا وقددراءة األلددد   وافقدده  قددددنرا حلددذفها يف اخلدددا 

 اختصارا كما كتب يف مل  املل    
ء ونلفدر لكدم وليداء والتدون وقد نوافإل اخدتال  القدراءات الرسدم يقيقدا حندو  علمدون ولتداء واليدا

وحنددو دلدد  ربددا ندددل جتددرد  عدد  الددتقا وال ددك  يف حذفدده ونثبا دده علددى فضدد  عظدديم للصددباب  
 ... نىل أن قال :ر   هللا عتهم يف علم ااجاء خاح  وفهم اثقب يف يقيإل ك  علم 

وقولتددا وحدد  مسددتدها نعددين بدده أن نددرو   لدد  القددراءة العدددل الضددابا عدد  مثلدده وهكددذا حدد  
تتهد  و كدون مد  دلد  م دهورة عتدد أحمد  هدذا ال دأن ودت معددودة عتددهم مد  الللدا أو ربدا ن

 .شذ  ا بعضهم 
 وقال مك  ما رو  يف القرآن على ثالث  أقسام 

 قسم نقرأ به ونكفر جاحد  وهو ما نقله الثقات ووافإل العربي  وخا املصب  
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ا فيقبدد  وآ نقددرأ بدده ألمددرن  وقسددم حدد  نقلدده عدد  امحدداد وحدد  يف العربيدد  وخددال  لفظدده اخلدد
لالفته ملا أمج  عليه وأنه ت نؤخذ فمجاع ب  خبرب امحاد وآ نثب  به قرآن وآ نكفدر جاحدد  

 ولبمس ما حت  ند جبد  
 وقسم نقله ثق  وآ وجه له يف العربي  أو نقله وت ثق  فال نقب  ونن وافإل اخلا

 قد يرر ا أن القراءات أنواعقال السيوط  : 
األول املتوا ر وهو ما نقله مجد  آ ميكد   واطدؤهم علدى الكدذب عد  مدثلهم نىل متتهدا  ووالدب 

 القراءات كذل  
الثا  امل هور وهو ما ح  ستد  وت نبلا درج  التوا ر ووافإل العربي  والرسم واشتهر ع  القدراء 

ه كدالم أ  شدام  فلم نعد  م  الللا وآ م  ال ذود ونقرأ به على ما دكر ابد  ايدزر  ونفهمد
السدددابإل ومثالددده مدددا اختلفددد  الهدددرق يف نقلددده عددد  السدددبع  فدددروا  بعددده الدددرواة عدددتهم دون بعددده 
وأمثلد  دلدد  كثدتة يف فددرش احلدرو  مدد  كتددب القدراءات كالددذ  قبلده ومدد  أشدهر مددا حددت  يف 
دل  التيست للدا  وقصيدة ال اطيب وأوعي  الت در يف القدراءات الع در و قرندب الت در كال دا 

 . آب  ايزر  
 أقول : هكذا لا  احلافا السيوط  أوعي  الت ر والكتاب م هور ولت ر .

الثالم امحاد وهو ما ح  ستد  وخال  الرسم أو العربيد  أو ت ن دتهر اآشدتهار املدذكور وآ 
نقددرأ بدده وقددد عقددد الرتمددذ  يف جامعدده واحلدداكم يف مسددتدركه لددذل  وو أخرجددا فيدده شدديما كثددتا 

الستاد م  دل  ما أخرجه احلاكم م  طرنإل عاحم ايبدر  عد  أ  بكدرة أن التديب  حبي  ا
 حلى هللا عليه وسلم  قرأ يف متكمأ على رفار  خضر وعباقر  حسان   

وأخر  مد  حددنم أ  هرندرة أنده  حدلى هللا عليده وسدلم  قدرأ يف فدال  علدم نفدس مدا أخفد  ادم 
 م  قرات أعأ   

لى هللا عليه وسلم  قرأ   لقد جاءكم رسول م  أنفسدكم   بفدت  وأخر  ع  اب  عباس أنه  ح
 الفاء وأخر  ع  عاح   أنه  حلى هللا عليه وسلم  قرأ   فرول ور ان   نعين بضم الراء 

الرابد  ال داد وهدو مددا ت نصد  سدتد  وفيدده كتدب مؤلفد  مدد  دلد  قدراءة ملدد  ندوم الددن  بصدديل  
 فعول املا   ونصب نوم ونايك نعبد ببتاحه للم

 .اخلامس املو وع كقراءات اخلزاع  
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قلدد  : ومدد  دلدد  أنضددا مددا كددان مدد  وب التصددبي  كقددراءة بعضددهم جعدد  السددفيت  يف رجدد  
أخيدده بدددآ مدد  قولدده جعدد  السددقان  يف رحدد  أخيدده ، وكمدد  قددرأ حددتع  هللا ومدد  أحسدد  مدد  هللا 

 حتع  بدآ م  حبل  هللا وم  أحس  م  هللا حبل  .وحنو دل  .
ومهر ا سدادس ن دبهه مد  أندواع احلددنم املددر  وهدو مدا زندد يف القدراءات نقول السيوط  : 

على وجه التفست كقراءة سدعد بد  أ  وقداص يف ولده أ  أو أخد  مد  أم   أخرجهدا سدعيد 
 ب  متصور

وقراءة اب  عباس يف ليس عليكم جتال أن  بتلوا فضال م  ربكم يف مواسم احل    أخرجها 
 البىار  

ءة اب  الزبت يف ولدتك  مدتكم أمد  نددعون نىل اخلدت و مدرون وملعدرو  ونتهدون عد  املتكدر وقرا
ونستعيتون وهلل على ما أحدا م   قدال عمدر فمدا أدر  أكاند  قراء ده أم فسدر أخرجده سدعيد 

 ب  متصور وأخرجه اب  األنبار  وجزم أبنه  فست 
   ددا وحدلى هللا علددى نبيتددا حممددد وعلددى هدذا مددا  يسددر دكددر  يف هدذ  اغا ددرة أسددأل هللا أن نتفدد

 آله وحببه وسلم 
 

متاهددددد  ،  243-241،  233 – 1/206،  35 – 1/22الربهدددددان ) املراجددددد  األخدددددرى : 
األحدددر  السدددبع  ،  57-1/8، الت دددر  326 -284،  130-98  ، 74-1/66العرفدددان 
 ( 60-1/27للدا  

 
 األسئلة : 

 (10اجملموعة األوىل )
 الملة الصحيحة : ض  عالمة لح أمام

 . )لح(نزول القرآن على قسمأ قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقع  أو سؤال -1
 نصا. )خطأ( قوام نزل  هذ  امن  يف كذا نراد به سبب التزول -2
 . )لح(اقرأ وسم رب     الصبي  هو أول ما نزل م  القرآن على  -3
 )خطأ(التزول  موافقات عمر ب  اخلهاب آ  دخ  ي  أسباب -4
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 نزل  سابق  حلكمها )ح (سيهزم ايم  ونولون الدبر   -5
 )لح(معرف  سبب التزول نعأ على فهم امن   -6
 أول أمره دون وضوء . )خطأ( للى النيب  -7
 )ح (نآ ومعه أربع  م  املالحك  حفظ   ما جاء جربن  ولقرآن نىل التيب   -8
 )ح (نىل لاء الدنيا ليل  القدر مجل  واحدة   نزل بعد دل  متجما القرآن نزل  -9

 . )لح( مجل  واحدة ألن مته التاسخ واملتسو القرآن ت نتزل  -10
 (10اجملموعة الثانية )

 ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة :
  آخر سورة نزل  ه  سورة -1

 (التوب  ) التصر ، املاحدة ، 
 األسباب مؤلفه هو  :كتاب العجاب يف بيان   -2

 ( ابن حجر) السيوطي ، الواحدي ، 
 ربا دكر فيما  كرر نزوله  -3
 _ سورة قل هو هللا أحد _ اليوم أكملت لكم دينكم ( آية الروح)
 م  السور المل نزل  مجل  واحدة -4
 _ العلق _ املدثر ( املرسالت)
 من أمثلة ما أتخر نزوله عن حكمه -5
 الدين _ قد أفلح من تزكى ( _ آية آية الوضوء)  -6
 مما نزل من القرآن على بعض األنبياء   -7

 (سورة األعلى)الفاحتة _ خامتة البقرة_ 
  لقى جربن  القرآن  -8

 _ بواسطة عن هللا ( مساعا من هللا ) من اللوح احملفوظ  _ 
 أول من لنف يف القراءات : -9

 _ ابن الزري ( القاسم بن سالم) ابن جرير  _ 
 من فوائد علو ااسناد : -10
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 _ إثبات الصحة _ أتكيد املعىن ( القرب م  رسول هللا  )
 

 (10اجملموعة الثالثة )
 ض  خطا حتت الكلمة املناسبة ملأل الفراغ :

  ............. كتاب لباب التقول كتاب حاف  حتفه -1
 _ ابن املديين( السيوطي)ابن حجر _ 

 مما نزل تشيعه املالئكة سورة  .... -2
 _ ااسراء _ الفاحتة ( األنعام) 
 أنزل القرآن لد ......... ليل  خل  م  رمضان  -3

   مخس وع رن ( أرب  وع رن ) نحدى وع رن    
 ...... أشهر  استغرق الوحي ابلرؤاي م  النيب  -4

 ( ستة) ثالثة _ أربعة  _ 
  ممن مج  القرآن من األنصار على عهد رسول هللا ….. -5

 ( أبو زيد) ابن مسعود _ أنس _ 
 ….  اشتهر والقراء م  التابعأ  -6
 _ حفص ( أبو عبد الرمحن السلمي) ابن جماهد _  
 ممن لنف يف طبقات القراء ……اامام  -7
 ، اب  سعد( اب  حجر ، الذهيب) 
 . ….الراواين عن محزة مها  -8

 _ الدوري والسوسي ( خلف وخالد) هشام وابن ذكوان _ 
 قراءات .….. القراءات املتواترة اليت يقرأ هبا القرآن هي  -9
 _ سب  _ ثالث ( عشر) 

 …. أل  اب  ايزر  رنه هللا كتاو حافال يف القراءات لا  -10
 _ غاية النهاية _ السبعة ( النشر)
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 الرابعةاحملاضرة 
 (8-3العلوم اليت عين هبا هذا الفن )ذكر طرف من 

*** 
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد فف  هذ  اغا رة ستتبدث فدن هللا ع  

 علوم القرآن املتعلق  وألداء وه  :
 معرف  الوق  واآبتداء 

 بيان املوحول لفظا املفصول معىن 
 االمال  والفت  وما بيتهما 

 االدوام واالمهار واالخفاء واالقالب 
 املد والقصر 

  هفي  اامزة 
 

 أوآ : الوق  واآبتداء
أفدددرد  ولتصدددتي  خالحدددإل مدددتهم أبدددو جعفدددر التبددداس وابددد  األنبدددار  والزجدددا  والددددا  والعمدددا  

 والسجاوند  ووتهم وهو ف  جلي  به نعر  كي  أداء القراءة 
لقددد ع ددتا برهدد  مدد  دهددران ونن أحدددان ليددؤ ى  قددال : عبددد هللا بدد  عمددر  روى التبدداس عدد 

فتدتعلم حالادا وحرامهدا ومدا نتبلد  أن نوقد   االميان قب  القدرآن و تدزل السدورة علدى حممدد  
عتددد  متهددا كمددا  تعلمددون أنددتم القددرآن اليددوم ولقددد رأنتددا اليددوم رجدداآ نددؤ ى أحدددهم القددرآن قبدد  

مر  وآ زاجر  وآ ما نتبلد  أن نوقد  عتدد  أاالميان فيقرأ ما بأ فايته نىل خامتته ما ندر  ما 
 .مته 

 لم كانوا نتعلمون األوقا  كما نتعلمون القرآن فهذا احلدنم ندل على أ: قال التباس 
وقدددول ابددد  عمدددر لقدددد ع دددتا برهددد  مددد  دهدددران نددددل علدددى أن دلددد  نمجددداع مددد  قدددال السددديوط  : 
 أخر  هذا األثر البيهق  يف ستته . وقد الصباب  اثب  

الرت يددد  جتوندددد احلدددرو  ومعرفددد  : يف قولددده  عددداىل   ور ددد  القدددرآن  دددر يال   قدددال  وعددد  علددد  
 و  الوق
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 م  متام معرف  القرآن معرف  الوق  واآبتداء فيه  : قال اب  األنبار و 
نتدددأ ى ألحدددد معرفددد  معدددا   وب الوقددد  عظددديم القددددر جليددد  اخلهدددر ألنددده آ: وقدددال التكدددزاو  

 .القرآن وآ استتباط األدل  ال رعي  مته نآ  عرف  الفواح  
سدورة أو القصد  يف نفدس واحدد وت سدز التدتفس ملا ت ميك  القدارئ أن نقدرأ ال قال اب  ايزر  :

بدددأ كلمتدددأ حالددد  الوحددد  بددد  دلددد  كدددالتتفس يف أثتددداء الكلمددد  وجدددب حيتمدددذ اختيدددار وقددد  
للتددتفس واآسددرتاح  و عددأ ار ضدداء ابتددداء بعددد  ويددتم أآ نكددون دلدد  ربددا  يدد  املعددىن وآ خيدد  

علدى  علمده ومعرفتده ويف   ولفهم ند بذل  نظهر االعجاز و ص  القصد ولدذل  حده األحمد 
كدددالم علددد  دليددد  علدددى وجدددوب دلددد  ويف كدددالم ابددد  عمدددر برهدددان علدددى أن  علمددده نمجددداع مددد  
الصددباب  وحدد  بدد   ددوا ر عتدددان  علمدده واآعتتدداء بدده مدد  السددل  الصدداحل كددأ  جعفددر نزنددد بدد  
القعقدداع أحددد أعيددان التددابعأ وحدداحبه االمددام انفدد  وأ  عمددرو ونعقددوب وعاحددم ووددتهم مدد  

حم  وكالمهم يف دل  معرو  ونصوحهم عليه م هورة يف الكتب وم    اشدرتط كثدت مد  األ
وحد  عد  ال دعيب أنده قدال . أحدا نآ بعد معرفته الوقد  واآبتدداء  سيزاخلل  على اجمليز أآ 

ندا قددددرأت   كدددد  مدددد  عليهددددا فددددان   فددددال  سددددك  حدددد   قددددرأ   ونبقددددى وجدددده ربدددد  دو ايددددالل 
  .واالكرام
   أنواع الوق

علددى أقددوال كثددتة : احددهل  األحمدد  علددى أن ألنددواع الوقدد  واآبتددداء ألدداء واختلفددوا يف دلدد  
 الوق  على ثالث  أوجه  م وحس  وقبي  : فقال اب  األنبار  

فالتام الذ   س  الوق  عليه واآبتداء  ا بعد  وآ نكون بعد  ما نتعلإل به كقوله   وأولمد  
 ت  تذرهم آ نؤمتون   هم املفلبون   وقوله   أم 

واحلسدد  هددو الددذ   سدد  الوقدد  عليدده وآ  سدد  اآبتددداء  ددا بعددد  كقولدده   احلمددد هلل   ألن 
 اآبتداء ب   رب العاملأ   آ  س  لكونه حف  ملا قبله

والقبي  هدو الدذ  لديس بتدام وآ حسد  كدالوق  علدى بسدم مد  قولده   بسدم هللا   قدال وآ ندتم 
الوق  على املضا  دون املضا  نليه وآ املتعدوت دون نعتده وآ الرافد  دون مرفوعده وعكسده 

 ... نخل كالمه رنه هللا .وآ التاحب دون متصوبه وعكسه 
  م لتار وكا  جاحز وحس  مفهوم وقبي  مرتوك  : وقال وت  الوق  نتقسم نىل أربع  أقسام
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الوق  يف التتزن  على مثاني  أ رب  م وشبيه به وانقا وشبيه به وحس  وشبيه : وقال وت  
 . به وقبي  وشبيه به

  وقي  وت دل  على  فاحي  آ نهي   ا .
ر وأقددرب مددا أكثددر مددا دكددر التدداس يف أقسددام الوقدد  وددت متضددبا وآ متبصدد: ابدد  ايددزر   قددال

قلته يف  بهه نن الوق  نتقسم نىل اختيدار  وا دهرار  ألن الكدالم نمدا أن ندتم أو آ فد ن مت  
 ...نىل أن قال كان اختياراي 

ونن ت نتم الكالم كان الوق  عليه ا هراراي وهدو املسدمى ولقبدي  آ سدوز  عمدد الوقد  عليده 
 فساد املعىن حنو   حراط الذن    نآ لضرورة م  انقهاع نفس وحنو  لعدم الفاحدة أو ل

وقد نكون بعضه أقب  م  بعه حنو   فلها التص  وألبونه   النهامه ألما مد  البتد  شدركاء 
 يف التص  

 وأقب  مته حنو   نن هللا آ نستبي      فون  للمصلأ     آ  قربوا الصالة   
 فهذا حكم الوق  اختياراي وا هراراي 

نآ اختياراي ألنه ليس كالوق   ددعو نليده  درورة فدال سدوز نآ  سدتق   وأما اآبتداء فال نكون
عزندددددر ابددددد  هللا   و   املسدددددي  ابددددد  هللا    ومثددددد  لدددددذل  ولوقددددد  علدددددىوملعدددددىن مدددددو  وملقصدددددود 

 اآبتداء وب  قبي  وبعزنر واملسي  أشد قببا ف
   با حنو   خيرجون الرسول ونايكموقد نكون الوق  حستا واآبتداء به قبي

 1/228اال قان يف علوم القرآن
 

 وقد  به  ج  املصاح  امن بعالمات للضبا  سه  للقارئ معرف  الوقو  وم  دل  :
 و   كلم  حل  فوق الكلم   عين أن الوق  جاحز لك  الوح  أوىل .

 وو   كلم  قل   عين أن الوح  جاحز ولك  الوق  أوىل .
 . وو   حر    نعين أن الوق  والوح  مستواين

 وو   كلم  آ نعين آ الوق  املمتوع .
 وو   حر  م فوق الكلم  نعين الوق  الالزم .
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وو   ثالث نقاط فوق كلم  نتلوها ثالث نقاط فوق كلمد  أتيت بعددها نعدين ندا وقفد  علدى 
 نحدا ا فال  ق  على األخرى ونسمى وق  التعانإل .

أحددب نا فقددد قددال بعضددهم نن  رنوس ام  ونقددول هددوالوقدد  علددى أبددو عمددرو نتعمددد  وكددان
 الوق  عليه ست  

األفض  الوق  على رنوس امايت ونن  علق   ا بعدها : وقال البيهق  يف ال عب وآخرون 
 وستته  ن باعا ادى رسول هللا  

كدان ندا قدرأ قهد  قراء ده آند  آند  نقدول   بسدم   روى أبدو داود وودت  عد  أم سدلم  أن التديب  
   نق    احلمد هلل رب العاملأ     نق    الرن  الرحيم     نق    هللا الرن  الرحيم

 
 والتوق  ع  القراءة ثالث  أنواع :

 :الوق  والقه  والسك  
عبارة ع  قه  القراءة رأسا فهو كاآنتهاء فالقارئ بده كداملعرى عد  القدراءة واملتتقد  : القه  ف

نىل حال  أخدرى وتهدا وهدو الدذ  نسدتعاد بعدد  للقدراءة املسدتأنف  وآ نكدون نآ علدى رأس آند  
 .ألن رنوس ام  يف نفسها مقاط  

هددون أن نقددرنوا بعدده أخددر  سددعيد بدد  متصددور يف سددتته عدد  ابدد  أ  ااددذن  أندده قددال كددانوا نكر 
 .امن  وندعوا بعضها نستاد  حبي  

  . وعبد هللا ب  أ  ااذن   بع  كبت وقوله كانوا ندل على أن الصباب  كانوا نكرهون دل 
القدراءة آ  عبارة ع  قهد  الصدوت عد  الكلمد  زمتدا نتدتفس فيده عدادة بتيد  اسدتمتا : والوق  

 وسدددا الكلمددد  وآ فيمدددا ا صددد  طها وآ  يت يفبتيددد  االعدددراى ونكدددون يف رنوس ام  وأوسدددا
 .رلا

والسدك  عبددارة عدد  قهدد  الصددوت زمتددا هددو دون زمدد  الوقدد  عددادة مدد  وددت  ددتفس واخددتال  
 .ألفاظ األحم  يف التأدن  عته ربا ندل على طوله وقصر  

ىن قال اب  ايزر  والصبي  أنه مقيد ولسماع والتق  وآ سوز نآ فيمدا حدب  الرواند  بده ملعد
 .مقصود بذا ه 
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القدراءة  سدع  السدكون والدروم  للوق  يف كالم العرب أوجه متعددة واملستعم  متها عتد أحمد و 
 واالسام واالبدال والتق  واالدوام واحلذ  واالثبات واالحلاق 

فأما السكون فهو األح  يف الوق  على الكلم  اغرك  وحال ألن معىن الوقد  الدرتك والقهد  
 بتداء فكما آ نبتدأ بساك  آ نوق  على متبرك وهو اختيار كثت م  القراء وألنه  د اآ

واملضددموم رور وأمددا الددروم فهددو عتددد القددراء عبددارة عدد  التهددإل بددبعه احلركدد  وخيددتا وملرفددوع واجملدد
 .واملكسور 

وأما االسام فهو عبدارة عد  االشدارة نىل احلركد  مد  ودت  صدون  وخيدتا ولضدم  سدواء كاند  
راب أم بتاء ندا كان  آزم  أما العار   ومديم ايمد  عتدد مد   دم وهداء التأنيدم فدال حرك  نع

 .روم يف دل  وآ نسام 
بيدان احلركد  الدمل  ثبد  يف الوحد  للبدر  املوقدو  عليده ليظهدر للسدام   ة الدروم واالسداموفاحد

 أو التامر كي   ل  احلرك  املوقو  عليها 
 .املتون نوق  عليه وألل  بدآ م  التتون  وأما االبدال فف  اآسم املتصوب 

  ووت دل  .ويف اآسم املفرد املؤنم ولتاء نوق  عليها وااء بدآ متها 
وأمدا التقدد  ففيمددا آخدر   ددزة بعددد سداك  ف ندده نوقدد  عليده عتددد نددزة بتقد  حركتهددا نليدده فتبددرك 

  اء   يذ  ه  
 

وأما االدوام ففيما آخر   ز بعد ايء أو واو زاحد أ ف نه نوق  عليه عتد نزة أنضدا والدودام 
 بعد نبدال اامز م  جتس ما قبله حنو   التس ء   

  .اءات الزواحد عتد م  نثبتها وحال و ذفها وقفا بي ما نسمىوأما احلذ  ففي
 ثبتها وقفا حنو   هاد   و  واق  وأما االثبات فف  الياءات اغذوفات وحال عتد م  ن

وأما االحلاق فما نلبإل آخر الكلم م  هداءات السدك  عتدد مد  نلبقهدا يف   عدم   و   فديم   
والتون امل ددة م  مج  االانث حنو   ه    والتون املفتوح  حنو   العاملأ  وامل دد املبدين حندو   

 خلق  بيد    و    صرخ    
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ع رسددم املصدداح  العثمانيدد  يف الوقدد  نبددداآ ونثبددا  وحددذفا ووحددال أمجعددوا علددى لددزوم ا بددا وقددد 
ووتهدا وقهعا نآ أنه ورد عتهم اختال  يف أشياء أبعيالا كالوق  وااء على ما كتدب ولتداء 

 وم  القراء م  نتب  الرسم يف ايمي 
 239-1/233اال قان يف علوم القرآن 

 
 املوحول لفظا املفصول معىن 

وهو نوع مهم جدنر أن نفرد ولتصتي  وهو أح  كبت يف الوق  وبه  صد   قال السيوط  :
قولدده  عدداىل   هددو الددذ  خلقكددم مدد  ومثدد  لددذل  بحدد  نشددكاآت وك دد  معضددالت كثددتة 

نفس واحدة وجع  متها زوجها ليسك  نليها   نىل قولده   جعدال لده شدركاء فيمدا آ  دا فتعداىل 
 هللا عما ن ركون  

قصدد  آدم وحددواء كمددا نفهمدده السددياق وحددرل بدده يف حدددنم أخرجدده أنددد  فدد ن امندد  يف قددال :
والرتمذ  وحسته واحلاكم وحدببه مد  طرندإل احلسد  عد  لدرة مرفوعدا وأخرجده ابد  أ  حدامت 
ووددت  بسددتد حددبي  عدد  ابدد  عبدداس لكدد  آخددر امندد  م ددك  حيددم نسددب االشددراك نىل آدم 

ب  التبوة وبعددها نمجاعدا وقدد جدر دلد  وحواء وآدم نيب مكلم واألنبياء معصومون م  ال رك ق
بعضهم نىل ن  امن  على وت آدم وحواء وألا يف رجد  وزوجتده كداان مد  أهد  امللد  و عددى 
نىل  علي  احلدنم واحلكدم بتكار ده ومدا زلد  يف وقفد  مد  دلد  حد  رأند  ابد  أ  حدامت قدال 

ط عد  السدد  يف قولده   أخربان أند ب  عثمان ب  حكيم حددثتا أندد بد  مفضد  حددثتا أسدبا
 فتعاىل هللا عما ن ركون   قال هذ  فص  م  آن  آدم خاح  يف آا  العرب 

وقدددال عبدددد الدددرزاق أخدددربان ابددد  عييتددد  لعددد  حددددق  بددد  عبدددد هللا بددد  كثدددت املكددد   ددددث عددد  
 السد  قال هذا م  املوحول املفصول 

فاحنل  عدين هدذ  العقددة وا لد  ا هدذ  املعضدل  وا ضد  بدذل  أن آخدر قصد  آدم    قال :
آ  ا     وأن ما بعد  هلا نىل قص  العرب ونشراكهم األحدتام ونو د  دلد   وحواء   فيما

 ليت الضمت نىل ايم  بعد التثتي  ولو كاند  القصد  واحددة لقدال عمدا ن دركان كقولده   دعدوا 
ا آ  دا حداحلا جعدال لده شدركاء فيمدا آ  دا   وكدذل  الضدماحر يف قولده بعدد    هللا ر ما     فلم
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مدددد   واآسدددتهرادأن دددركون مدددا آ خيلددددإل شددديما   ومدددا بعددددد  نىل آخدددر امايت وحسددد  الددددتىلا 
 . أساليب القرآن

قلدد  : والصددواب أن حدددنم لددرة  ددعي  ألن احلسدد  ت نسددم  متدده وقددد فسددر احلسدد  هددذ  
 ان اثبتا عتد  ملا عدل عته .امن  بلت دل  ولو ك

ولكته مفصول فعال ولك  عتد قوله : ليسك  نليها . حيم انتهى الكالم ع  آدم وحواء    
هلا نىل كد  زوجدأ م دركأ ن دركان وهلل فيمدا آ  دا مد  الولدد ولدذا حسد  ايمد  يف آخدر 

ول وم دددهور وأمثلتددده  يمددد  مقبدددالكدددالم لتعددددد الدددزوجأ امل دددركأ ونن كدددان التعبدددت عددد  املثدددىن و
 .كثتة

  243-1/240اال قان يف علوم القرآن 
 

 االمال  والفت  وما بيتهما 
أفددرد  ولتصددتي  مجاعدد  مدد  القددراء مددتهم ابدد  القاحدد  عمدد  كتابدده قددرة العددأ يف الفددت  واالمالدد  

 وبأ اللفظأ 
العددرب الددذن  قددال الدددا  الفددت  واالمالدد  للتددان م ددهور ن فاشدديتان علددى ألسددت  الفصددباء مدد  

  .نزل القرآن بللتهم فالفت  لل  أه  احلجاز واالمال  لل  عام  أه   د م  متيم وأسد وقيس 
بدد  أ  شدديب  عدد  نبددراهيم قددال كددانوا نددرون أن األلدد  واليدداء يف القددراءة سددواء قددال نعددين ا وروى

 وألل  والياء التفىيم واالمال  
عدد  زر بدد  حبدديش قددال قددرأ رجدد  علددى عبددد هللا بدد  مسددعود طدده وت نكسددر فقددال عبددد هللا طدده و 

وكسدددر الهددداء وااددداء فقدددال الرجددد  طددده وت نكسدددر فقدددال عبدددد هللا طددده وكسدددر الهددداء وااددداء فقدددال 
الرج  طه وت نكسر فقال عبد هللا طده وكسدر   قدال هكدذا علمدين رسدول هللا  حدلى هللا عليده 

  .وسلم 
هذا حددنم ورندب آ نعرفده نآ مد  هدذا الوجده ورجالده ثقدات نآ حممدد بد  : ايزر   قال اب 

كتبدده   مدد  ف ندده  ددعي  عتددد أهدد  احلدددنم وكددان رجددال حدداحلا لكدد  دهبدد رز عبيددد هللا وهددو الع
 فكان  دث م  حفظه فأيت عليه م  دل  

 نزل  ا جربن   وحدنثه هذا أخرجه اب  مردونه يف  فست  وزاد يف آخر  وكذاقال السيوط  : 
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ع  حفوان ب  عسال أنه ل  رسول هللا  حدلى هللا عليده وسدلم  نقدرأ   اي  دب   فقيد  لده اي و 
 رسول هللا متي  وليس ه  لل  قرنش فقال ه  لل  األخوال بين سعد 

االمالدد  أن نتبددو ولفتبدد  حنددو الكسددرة ووأللدد  حنددو اليدداء كثددتا وهددو اغدده ونقددال لدده أنضددا و 
 .لبه  اال جاع وا

 والكسر قليال وهو بأ اللفظأ ونقال له أنضا التقلي  والتلهي  وبأ بأ 
 .وأما الفت  فهو فت  القارئ فا  بلفا احلر  ونقال له التفىيم 

 والكالم يف االمال  م  مخس  أوجه أسبا ا ووجوهها وفاحدهتا وم  ميي  وما ميال 
ر  وهد   رجد  نىل شديمأ أحدد ا الكسدرة والثدا  أما أسبا ا فذكرها القراء ع رة قال اب  ايز 

الياء وك  متهما نكون متقدما على حم  االمال  م  الكلم  أو متأخرا عته ونكون أنضا مقدرا 
يف حم  االمال  وقد  كون الكسرة والياء وت موجود أ يف اللفا وآ مقدر أ يف حمال االمالد  

قدد متدال األلد  أو الفتبد  ألجد  ألد  أخدرى ولكتهما ربا نعرى يف بعه  صارن  الكلمد  و 
 أو فتب  أخرى ربال  و سمى هذ  نمال  ألج  نمال  وقد متال األل    بيها وألل  املمال  

ومتدددال أنضدددا بسدددبب كثدددرة اآسدددتعمال وللفدددرق بدددأ اآسدددم واحلدددر  فتبلدددا  : قدددال ابددد  ايدددزر 
 . األسباب اثين ع ر سببا
 244-1/240اال قان يف علوم القرآن 

 
 االدوام واالمهار واالخفاء واالقالب 
 أفرد دل  ولتصتي  مجاع  م  القراء 

 االدوام هو اللفا حبرفأ حرفا كالثا  م ددا ونتقسم نىل كبت وحلت و 
فددالكبت مددا كددان أول احلددرفأ فيدده متبركددا سددواء كدداان مثلددأ أم جتسددأ أم متقدداربأ ولدد  كبددتا 

السكون وقي  لتأثت  يف نسكان املتبدرك قبد  ندوامده وقيد  ملدا لكثرة وقوعه ند احلرك  أكثر م  
 .فيه م  الصعوب  وقي  ل موله نوع  املثلأ وايتسأ واملتقاربأ 

الع رة هو أبو عمرو ب  العالء وورد ع  مجاع  خدار  الع درة   األحم وامل هور بتسبته نليه م  
 كاحلس  البصر  واألعمش واب  حميص  ووتهم 
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ووجهدده طلددب التىفيدد  وكثددت مدد  املصددتفأ يف القددراءات ت نددذكرو  البتدد  كددأ  عبيددد يف كتابدده 
 التبصرة ووتهمومك  يف  السبع واب   اهد يف 

 ونعين وملتماثلأ ما ا فقا لرجا وحف   اب  ايزر  :قال 
 واملتجانسأ ما ا فقا لرجا واختلفا حف  

 ف  ووملتقاربأ ما  قارو لرجا أو ح
 و فصي  دل  يف علم التجوند .

وأمددا االدوددام الصددلت فهددو مددا كددان احلددر  األول فيدده سدداكتا وهددو واجددب وربتتدد  وجدداحز والددذ  
جدددرت عدددادة القدددراء بدددذكر  يف كتدددب اخلدددال  هدددو ايددداحز ألنددده الدددذ  اختلددد  القدددراء فيددده وهدددو 

 قسمان 
األول ندوام حر  م  كلم  يف حدرو  متعدددة مد  كلمدات متفرقد  و تبصدر يف ند وقدد و ء 

 التأنيم وه  وب  
 .القسم الثا  ندوام حرو  قرب  لارجها 

 
نلبددإل ولقسددمأ السددابقأ قسددم آخددر اختلدد  يف بعضدده وهددو أحكددام التددون السدداكت  والتتددون  

  واما أحكام أربع  نمهار وندوام ونقالب ونخفاء
فاالمهار يمي  القراء عتد ست  أحر  وهد  حدرو  احللدإل اامدزة وااداء والعدأ واحلداء واللدأ 

 .واخلاء 
 وبعضهم خيف  عتد اخلاء واللأ 

 واالدوام يف ست  حرفان بال وت  و ا الالم والراء وأربع  بلت  وه  التون وامليم والياء والواو 
 وبعضهم ندوم يف الواو والياء بال وت  

 بلت   ف االقالب عتد حر  واحد وهو الباء بقلب التون والتتون  عتد الباء ميما خاح  فتىو 
  موع  يف أواح  هذا البي واالخفاء عتد وق  احلرو  وه  مخس  ع ر 

      ح  دا ثتا كم جاد شىا قد لا دم طيبا زد يف  قى    ماملا
 256-1/250اال قان يف علوم القرآن 
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 املد والقصر 

 فرد  مجاع  م  القراء ولتصتي  أ
األح  يف املد ما أخرجه سعيد اب  متصور يف ستته حدثتا شهاب ب  خراش قال السيوط  : 

حدثين مسعود ب  نزند الكتد  قال كان اب  مسعود نقرئ رجال فقرأ الرجد    نمندا الصددقات 
  حدددلى هللا عليددده للفقدددراء واملسددداكأ   مرسدددل  فقدددال ابددد  مسدددعود مدددا هكدددذا أقرأنيهدددا رسدددول هللا

وسلم  فقال كي  أقرأكها اي أو عبد الدرن  فقدال أقرأنيهدا   نمندا الصددقات للفقدراء واملسداكأ   
فمد وهذا حدنم حس  جلي  حج  ونا يف الباب رجال نستاد  ثقات أخرجده الهدربا  يف 

 .الكبت 
فددرد  راحدد  كثددتة قلدد  : بدد   لقدد  القددراء املتددوا ر هددو األحدد  وهددو أعظددم مدد  هددذا احلدددنم ال

والقراءات آ نببم عتها يف كتب احلدنم ونمنا العمدة فيها التق  املتوا ر الذ  نقله الكوا  
. فلو اختلد  القدراء فيده لكدان التدوا ر يف قدراءة واحددة   يف ك  عصر ومصر ح  رسول هللا 

 كافيا فكي  وقد أمج  القراء على هذا املد .
املد عبارة ع  زايدة ما يف حر  املد على املد الهبيع  وهو الذ  آ  قوم دات حدر  املدد و 

 دونه 
 والقصر  رك  ل  الزايدة ونبقاء املد الهبيع  على حاله 

   املد األل  مهلقا والواو الساكت  املضموم ما قبلها والياء الساكت  املكسور ما قبلها و وحر 
وسببه لفظد  ومعتدو  فداللفظ  نمدا  دز أو سدكون فداامز نكدون بعدد حدر  املدد وقبلده والثدا  

 حنو آدم ورأى ونميان وخاطمأ وأو وا واملونودة 
واألول نن كان معه يف كلم  واحدة فهو املتص  حنو   أولمد      شداء هللا   و   السدوأى   و   

 م  سوء   و   نض ء   
كلمدد  واامددز أول أخددرى فهددو املتفصدد  حنددو    ددا أنددزل     اي أنهددا     ونن كددان حددر  املددد آخددر  

 قالوا آمتا     وأمر  نىل هللا     يف أنفسكم     به نآ الفاسقأ  
ووجه املدد ألجد  اامدز أن حدر  املدد خفد  واامدز حدعب فزندد يف اخلفد  ليدتمك  مد  التهدإل 

 ولصعب 
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ليدددده حنددددو   الضددددالأ   و   دابدددد    و   ات   و   والسددددكون نمددددا آزم وهددددو الددددذ  آ نتلددددت يف حا
 أياجو    

أو عددارى وهدددو الدددذ  نعدددرى للوقددد  وحنددو  حندددو   العبددداد   و   احلسددداب   و   نسدددتعأ   و   
الدددرحيم   و   نوقتدددون   حالددد  الوقددد  و   فيددده هددددى   و   قدددال ادددم   و   نقدددول ربتدددا   حالددد  

 االدوام 
 م  بأ الساكتأ فكأنه قام مقام حرك  ووجه املد للسكون التمك  م  اي

وقد أمجد  القدراء علدى مدد ندوع  املتصد  ود  السداك  الدالزم ونن اختلفدوا يف مقددار  واختلفدوا 
 يف مد التوعأ امخرن  و ا املتفص  ودو الساك  العارى ويف قصر ا 

 فأما املتص  فا فإل ايمهور على مد  قدرا واحدا م بعا م  وت نفباش 
دو الساك  ونقال لده مدد العددل ألنده نعددل حركد  فدايمهور أنضدا علدى مدد  م دبعا قددرا  وأما

 واحدا م  وت نفراط ودهب بعضهم نىل  فاو ه 
وأمددا املتفصدد  ونقددال لدده مددد الفصدد  ألندده نفصدد  بددأ الكلمتددأ ومددد البسددا ألندده نبسددا بددأ 

أ  مددد كلمدد  بكلمدد   الكلمتددأ ومددد اآعتبددار آعتبددار الكلمتددأ مدد  كلمدد  ومددد حددر  حبددر 
 واملد اياحز م  أج  اخلال  يف مد  وقصر  فقد اختلف  العبارات يف مقدار مد  

وأمددا العددارى فيجددوز فيدده لكدد  مدد  القددراء كدد  مدد  األوجدده الثالثدد  املددد والتوسددا والقصددر وهدد  
 .أوجه هيت 

رب ونن كدان وأما السبب املعتو  فهو قصد املبالل  يف التف  وهو سبب قو  مقصود عتد العد
أ دددع  مددد  اللفظددد  عتدددد القدددراء ومتددده مدددد التعظددديم يف حندددو   آ نلددده نآ هدددو     آ نلددده نآ هللا     

 آ نله نآ أن    
ونسددمى مددد املباللدد  وهددذا مددذهب معددرو  عتددد العددرب أللددا متددد عتددد الدددعاء وعتددد اآسددتلاث  

 وعتد املبالل  يف نف  ش ء وميدون ما آ أح  له  ذ  العل  
 ال اب  ايزر  وقد ورد ع  نزة مد املبالل  للتف  يف آ المل للتربح  حنو   آ رنب فيه  ق

  قال أبو بكر أند ب  احلسأ ب  مهران التيسابور  مدات القرآن على ع رة أوجه
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يف حنو ءأنذرهتم    أأن  قلد  للتداس     أحدذا متتدا     أنلقد  الدذكر عليده   ألنده : مد احلجز 
اامدددز أ حددداجزا خففهمدددا آسدددتثقال العدددرب مجعهمدددا وقددددر  ألددد   مددد  والمجددداع أدخددد  بدددأ 

 فبصول احلجز بذل  
يف ك  حر  م دد وقبله حر  مد ولأ حنو   الضالأ   ألنه نعدل حرك  أ  : ومد العدل 

 نقوم مقامها يف احلجز بأ الساكتأ 
وسداحر املددات الدمل  ليهدا  دزة   يف حندو   أولمد    و   املالحكد    و   شدعاحر : ومدد التمكدأ 

 ألنه جلب ليتمك  به م  يقيقها ونخراجها م  لرجها 
ونسمى أنضا مد الفص  يف حنو    ا أنزل   ألنه نبسدا بدأ كلمتدأ ونصد  بده : ومد البسا 

 بأ كلمتأ متصلتأ 
ا وآ نرتكولدددا يف حندددو   هدددا أندددتم   أللدددم نرومدددون اامدددزة مددد    أندددتم   وآ  ققولددد: ومدددد الدددروم 

أحددال ولكدد  نليتولددا ون ددتون نليهددا وهددذا علددى مددذهب مدد  آ نهمددز   هددا أنددتم   وقدددر  ألدد  
 ونص  

يف حنددو   امن   ألندده نفددرق بدده بددأ اآسددتفهام واخلددرب وقدددر  ألدد   مدد  والمجدداع : ومددد الفددرق 
حندددو   فددد ن كدددان بدددأ ألددد  املدددد حدددر  م ددددد زندددد ألددد  أخدددرى ليدددتمك  بددده مددد  يقيدددإل اامدددزة 

 هللا   ء  لذاكرن  ءا
يف حنو   ماء   و   دعاء   و   نداء   و يف زكدرايء   ألن اآسدم بدين علدى املدد : ومد البتي  

 فرقا بيته وبأ املقصور 
 يف حنو   آ نله نآ هللا   : ومد املبالل  
 م  اامزة يف حنو   آدم   و   أخر   و   آم    وقدر  أل   م  والمجاع : ومد البدل 

يف األفعددال املمدددودة حنددو   جدداء   و   شدداء   والفددرق بيتدده وبددأ مددد البتيدد  أن : ومددد األحدد  
 لدد  األلدداء بتيدد  علددى املددد فرقددا بيتهددا وبددأ املقصددور وهددذ  مدددات يف أحددول أفعددال أحدددث  

 ملعان انتهى
 261-1/257علوم القرآن  اال قان يف
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 التوع الثالم والثالثون يف هفي  اامز 

اعلم أن اامز ملا كان أثق  احلرو  نهقا وأبعدها لرجا  توع العرب يف قال السيوط  : 
هفيفه أبنواع التىفي  وكان  قرنش وأه  احلجاز أكثرهم له هفيفا ولذل  أكثر ما نرد 

هفيفه م  طرقهم كاب  كثت م  روان  اب  فلي  وكتاف  م  روان  ورش وكأ  عمرو ف ن مادة 
 قراء ه ع  أه  احلجاز 

أخر  اب  عد  ع  اب  عمر قال ما  ز رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  وآ أبو بكر  وقد
 وآ عمر وآ اخللفاء ونمنا اامز بدع  ابتدعوها م  بعدهم 

 هذا حدنم آ  ت  به وموسى ب  عبيدة الربذ   عي  عتد أحم  احلدنم : قال أبو شام  
 يقيقه أربع  أنواع و وأحكام اامز كثتة 

دها التق  حلركته نىل الساك  قبله فيسقا حنو   قد أفل    بفت  الدال وبه قرأ انف  م  أح
 .طرنإل ورش ودل  حيم كان الساك  حبيبا آخرا واامزة أوآ 

واثنيها االبدال أبن  بدل اامزة الساكت  حر  مد م  جتس حرك  ما قبلها فتبدل ألفا بعد 
ضم حنو يف نومتون   وايء بعد الكسر حنو يف جي  الفت  حنو   وأمر أهل    وواوا بعد ال

 وورش ع  انف  ونزة عتد الوق  على  فصي  يف دل  .  وبه نقرأ أبو عمرو 
على  فصي  عتد القراء فمتهم م  ندخ  بيتهما الفا ومتهم اثلثها التسهي  بيتها وبأ حركتها 
 م  آندخ  ومتهم م   ققهما .

 صي  أنضا مكانه كتب القراءات . وفيه  فرابعها االسقاط بال نق  
 263-1/262اال قان يف علوم القرآن 

 
 وهتاك أبواب  تعلإل أبداء اللفا ت نتعرى اا السيوط  يف اال قان على سع  كتابه :
 فهتاك أبواب م  االسام مث  نسام الصاد زااي يف قراءة الصراط وأحدق ونصدفون

 وها ونسام الياء الواو يف قي  وج ء وويه وحن
 وهتاك وب حفات احلرو  مهلقا ونن كان جلها نتعلإل وللل  .

 وهتاك أحكام امليم الساكت  .
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وهتاك أحكام اللت  وأحكام الراء والالم والتفىيم والرتقيإل ووت دل  م  أبواب علم التجوند 
 وكان الذ  نتبل  ندرا  دل  كله يف علوم القرآن املتعلق  وألداء .

 
ونكتف   ذا القدر اليوم وفقكم هللا لك  خت وحلى هللا على نبيتا حممد وعلى آله وحببه 

 وسلم 
، التعرن  املهبوع آبخر املصب  ال رن  ،  366 -1/342الربهان )املراج  األخرى : 

ف  األطفال ، ي 203-113،  87-1/76نبراز املعا  م  حرز األما  أل  شام  
 (154-13 الوق  واآبتداء للدا   يف ف ، املكتللجمزور 

 
 

 األسئلة : 
 (10اجملموعة األوىل )

 ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة :
 . )لح( نتعلمون األوقا  كما نتعلمون القرآنكان الصباب   -1
 . )خطأ( خيرجون الرسول ونايكم  قوله حنو احلس  يفواآبتداء  القبي الوق   -2
 . )لح(الرت ي  جتوند احلرو  ومعرف  الوقو    -3
وو   ثالث نقاط فوق كلم  نتلوها ثالث نقاط فدوق كلمد  أتيت بعددها نعدين ندا وقفد   -4

 )خطأ(على نحدا ا فال بد م  الوق  على األخرى ونسمى وق  التعانإل 
 )ح ( األفض  الوق  على رنوس امايت ونن  علق   ا بعدها -5
 )لح( م  أوجه الوق  عتد العرب امالروم واالس -6
 قوله تعاىل : ليسكن إليها فلما تغشاها ... اآلية من املولول لفظا ومعىن )خطأ( -7
 )خهأ(ما ا فقا لرجا واختلفا حف   قاروناملت -8
 )ح (أن  بدل اامزة الساكت  حر  مد م  جتس حرك  ما قبلها هو االبدال  -9

 يف علم التجويد . )لح( األح  لق  القراء املتوا ر هو  -10
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 (10اجملموعة الثانية )
 ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة :

 فلها التص  وألبونه الوق  على قوله :  -1
 (قبي  )  م ، جاحز ، 

 االدوام الصلت هو ما كان احلر  األول فيه  -2
 ، م ددا ( ساكتا) متبركا ، 

 هو القراءة بتي  استمتا  قه  الصوت ع  الكلم  زمتا نتتفس فيه عادة -3
 _ القط  _ السكت ( الوقف )
 داالسام عبارة ع  االشارة نىل احلرك  م  وت  صون  وخيتا ب -4
 _ الكسرة _ الضمة والكسرة معا ( الضمة)
 إمام اادغام الكبري من القراء العشرة هو -5
 _ ابن كثري _ محزة ( أبو عمرو)  
 ممن ألف من أهل العلم يف الوقف واالبتداء  -6

 ، ابن القالح ( ابن األنباري) عالم بن أيب النجود ، 
 من حروف إظهار  النون الساكنة -7

 (احلاء )الياء  _ امليم _ 
 م  أسباب املد اللفظي   -8

 _ البدل ( اهلمز ) املبالغة  _ 
 هو  رج  نىل شيمأ أحد ا الكسرة والثا اامالة  -9

 _ الرتقيق ( الياء ) تصاريف الكلمة  _ 
 كلمة طه   احلديث الوارد يف إمالة النيب  -10
 _ لحيح _ حسن (  عي )
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 (10اجملموعة الثالثة )
 ض  خطا حتت الكلمة املناسبة ملأل الفراغ :

 أحد أعيان التابعأولوقو  ....... السل  الصاحل اعتىن م    رب -1
 _ عكرمة( القعقاعنزند ب  )جماهد _ 

 عبارة ع  قه  القراءة رأسا ..... -2
 _ الوقف _ السكت ( القط ) 
  أن نتبو ولفتب  حنو الكسرة ووألل  حنو الياء كثتا .... -3

   بأ بأ( االمال ) التقلي    
 و   عالم  ..... فوق الكلم   عين أن الوح  جاحز ولك  الوق  أوىل -4

 ( قلي) ج ، للي ، 
 من الكلمات اليت تقرأ إبمشام الصاد زااي….. -5

 ( ألدق) ألواهتم  _ تصرفون _ 
 عتد م  نلبقها .....ما نلبإل آخر الكلم م  هاءات هو االحلاق  -6
 _ التأنيث ( السكت) الضمائر _  
 آ نكون نآ اختياراي …… -7
 ، القه  ( الوق  ، اآبتداء) 
 عبارة ع  التهإل ببعه احلرك  .... -8

 _ اامالة ( الروم) اامشام _ 
 املد ..... ما كان حرف املد واهلمز يف كلمة واحدة . -9
 _ املنفصل _ الالزم ( املتصل) 

 أثق  احلرو  نهقا وأبعدها لرجا .... -10
 _ القاف _ اهلاء ( اهلمز)
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 اخلامسة احملاضرة 
 (8-4ذكر طرف من العلوم اليت عين هبا هذا الفن )

*** 
 هلل والصالة والسالم على رسول هللااحلمد 
 أما بعد

ففددد  هدددذ  اغا دددرة نسدددتكم  حددددنثتا عددد  علدددوم القدددرآن وخندددا ولدددذكر متهدددا األمدددر الرابددد  يف 
  قسيمات البلقيين وهو ما نتعلإل وأللفاظ ونتدر  يته ما نل  :

 معرف  ورنبه 
 ما وق  فيه بلت لل  احلجاز 
 ما وق  فيه بلت لل  العرب

 وجو  والتظاحر معرف  ال
 معرف  معا  األدوات المل  تا  نليها املفسر 

 معرف  نعرابه 
 قواعد مهم   تا  املفسر نىل معرفتها

 معرف  معا  األدوات المل  تا  نليها املفسر 
 حقيقته و از  

   بيهه واستعار ه 
 كتااي ه و عرنضه 

 أن مددا دكددران  هتددا هددو أمهرهددا وقددد  تدددر  بعدده علددوم القددرآن األخددرى يدد  هددذا التقسدديم نآ
 وهللا أعلم .

 معرف  ورنبه  أوآ : 
األحدفها  وهدو املفدردات للراودب  كتابأفرد  ولتصتي  خالحإل آ  صون وم  أشهرها  وقد 

مهبوع متداول ، وم  أه  العلم م  نظم ورنب القرآن علدى السدور ومد  دلد  كتداب التيسدت 
  العجيب يف  فست اللرنب آب  املتت االسكتدرا  وهو مهبوع يف جزء لهي  . 
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عتتدداء بدده فقددد أخددر  البيهقدد  مدد  حدددنم أ  هرندددرة نتبلدد  اآقددال السدديوط  يف هددذا العلددم : 
 .بوا القرآن والتمسوا وراحبه مرفوعا أعر 

 عمر واب  عمر واب  مسعود موقوفا ع  وأخر  مثله 
وأخر  م  حدنم اب  عمر مرفوعا م  قرأ القدرآن فأعربده كدان لده بكد  حدر  ع درون حسدت  

 وم  قرأ  بلت نعراب كان له بك  حر  ع ر حستات 
راب املصهل  عليه عتد التباة وهو املراد فعرابه معرف  معا  ألفامه وليس املراد به االعقال : 

 ما نقاب  اللب  ألن القراءة م  فقد  ليس  قراءة وآ ثواب فيها 
وعلدددى اخلددداحه يف دلددد  التثبددد  والرجدددوع نىل كتدددب أهددد  الفددد  وعددددم اخلدددوى ولظددد  فهدددذ  
الصباب  وهم العرب العروء وأحباب اللل  الفصدبى ومد  ندزل القدرآن علديهم وبللدتهم  وقفدوا 

 ت نعرفوا معتاها فلم نقولوا فيها شيما يف ألفاظ
أ  لدداء  ظلددين أو أ   :سددم  عدد  قولدده   وفاكهدد  وأو   عتدددما بكددر الصدددنإل فددذكر قددول أ  

 أرى  قلين نن أان قل  يف كتاب هللا ما آ أعلم 
قرأ على املترب   وفاكه  وأو   فقال هذ  الفاكهد  قدد عرفتاهدا عتدما عمر ب  اخلهاب  وكذل 
 كل  اي عمر تب   رج  نىل نفسه فقال نن هذا او الفما األ

قددددال كتدددد  آ أدر  مددددا فدددداطر السددددموات حدددد  أ   أعرابيددددان أندددده عدددد  ابدددد  عبدددداس ومددددا جدددداء 
 خيتصمان يف بمر فقال أحد ا أان فهرهتا نقول أان ابتدأهتا 

 معرف  هذا الف  للمفسر  رورن  و 
أوىل ما نرجد  نليده يف دلد  مدا ثبد  عد  ابد  عبداس وأحدبابه امخدذن  عتده قال السيوط  : و 

 ف نه ورد عتهم ما نستوعب  فست ورنب القرآن وألسانيد الثابت  الصبيب  
 ع  اب  عباس يف قوله  عاىل   نؤمتون   قال نصدقون وم  دل  ما ح  

 نتمادون قال : نعمهون   
 م  القذر واألدى قال : مههرة   

 املصدقأ  ا أنزل هللا قال : عأ   اخلاش
 نعم قال : ويف دلكم بالء   
 .ال رك  قال :احلتم العظيم  
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 ووت دل  كثت 
 وربا قاله اب  املتت يف  يست  :

 وخاسمأ مبعدن  طردا                  سبقا ألمثاام وبعدا
 ودام يف سجي  الردال                   أخلد نعين لزم السفال

 (72التيست العجيب ص ،  305-1/303اال قان يف علوم القرآن )
 

 وأكثر ما نرج  نليه يف ورنب القرآن ال عر العر  :
قدد جدداء عد  الصددباب  والتدابعأ كثددتا اآحتجدا  علددى ورندب القددرآن : قدال أبددو بكدر األنبددار  

تم دلدد  جعلددتم وم ددكله ول ددعر وأنكددر مجاعدد  آ علددم اددم علددى التبددونأ دلدد  وقددالوا ندا فعلدد
كيدد  سددوز أن  ددت  ول ددعر علددى القددرآن وهددو مددذموم يف القددرآن :  ال ددعر أحددال للقددرآن وقددالوا 

 ؟واحلدنم 
قال وليس األمر كما زعمو  مد  أان جعلتدا ال دعر أحدال للقدرآن بد  أردان  بيدأ احلدر  اللرندب 

 بلسان عر  مبأ     م  القرآن ول عر ألن هللا  عاىل قال   نان جعلتا  قرآان عربيا   وقال
وقدال ابدد  عبدداس ال دعر دنددوان العددرب فدد دا خفد  عليتددا احلددر  مدد  القدرآن الددذ  أنزلدده هللا بللدد  

 العرب رجعتا نىل دنوالا فالتمستا معرف  دل  مته 
  أخددر  مدد  طرنددإل عكرمدد  عدد  ابدد  عبدداس قددال ندا سددألتمو  عدد  ورنددب القددرآن فالتمسددو  يف 

 رب ال عر ف ن ال عر دنوان الع
وقال أبو عبيد يف فضاحله حددثتا ه ديم عد  حصدأ بد  عبدد الدرن  عد  عبدد هللا بد  عبدد هللا 

 ب  عتب  ع  اب  عباس أنه كان نسأل ع  القرآن فيت د فيه ال عر 
 .قال أبو عبيد نعين كان نست هد به على التفست 

مسداح  انفد  بد  وم  أشهر ما رو  ع  اب  عبداس يف است دهاد  علدى معدا  اللرندب ول دعر 
األزرق لدده وقددد أخرجهددا الهسددمل وابدد  األنبددار  والهددربا  يف معجمدده وسدداقها السدديوط  بهواددا 

 ولكتها آ  ص  فأسانيدها واهي  ونن كان قد ح  ش ء متها نست م  طرق أخرى .
 (348-1/347اال قان يف علوم القرآن )
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 وق  فيه بلت لل  احلجاز    اثنيا : ما
أبو عبيد ع  اب  عباس يف قوله   وأندتم سدامدون    هأخرجة آاثر وم  دل  ما ورد دل  يف عد

 قال اللتاء وه  مياني  
 وأخر  اب  أ  حامت ع  عكرم  ه  وحلمتن  

وأخددر  أبددو عبيددد عدد  احلسدد  قددال كتددا آ ندددر  مددا األراحدد  حدد  لقيتددا رجدد  مدد  أهدد  الدديم  
  فأخربان أن األرنك  عتدهم احلجل  فيها السرنر

 وأخر  اب  أ  حامت ع  الضباك يف قوله  عاىل   آ وزر   قال آ حي  وه  بلل  أه  اليم  
وأخر  ع  عكرم  يف قوله  عاىل   وزوجتاهم حبور   قدال هد  للد  ميانيد  ودلد  أن أهد  الديم  

 نقولون زوجتا فالان بفالن  
 وأخر  ع  حممد ب  عل  يف قوله  عاىل   واندى نول ابته   قال ه  بلل  ط ء اب  امرأ ه 

وأخر  ع  الضدباك يف قولده  عداىل   أعصدر مخدرا   قدال عتبدا بللد  أهد  عمدان نسدمون العتدب 
 مخرا 

 وأخر  ع  قتادة قال بعال رو بلل  أزدشتودة 
 رجان حلار اللؤلؤ بلل  اليم  وأخر  أبو بكر ب  األنبار  ع  اب  الكليب قال امل

وأخددر  يف كتدداب الددرد علددى مدد  خددال  مصددب  عثمددان عدد  أ  حدداحل يف قولدده  عدداىل   أفلددم 
 نيأس الذن  آمتوا   قالوا أفلم نعلموا بلل  هوازن 

 ويف مساح  انف  ب  األزرق آب  عباس بورا   هلكى بلل  عمان 
 وفيها   فتقبوا   هربوا بلل  اليم  

  نلتكم   آ نتقصكم بلل  بين عبسوفيها   آ
وقددد دكددر السدديوط  رندده هللا أكثددر مدد  ع ددرن  للدد  جدداءت  ددا بعدده األلفدداظ يف القددرآن فمدد  

 أراد التوس  فعليه وال قان .
 392-1/378اال قان يف علوم القرآن 

 
 اثلثا : ما وق  فيه بلت لل  العرب

 لقرآن م  املعرب املهذب فيما وق  يف اا  كتاو ل  أفرد له السيوط 
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 وقد سبقه ولتألي  فيه مجاع  وم  أشهر دل  كتاب املعرب للجواليق  .
اختلدد  األحمدد  يف وقددوع املعددرب يف القددرآن فدداألكثرون ومددتهم االمددام ال ددافع  وابدد  جرنددر وقددد 

على عدم وقوعه فيه لقوله  عداىل   قدرآان عربيدا   وقولده  عداىل   ولدو جعلتدا  ووتهم وأبو عبيدة 
آان أعجميا لقالوا لوآ فصل  آاي ه أأعجم  وعر    وقد شدد ال افع  التكت على القاح  قر 

 بذل  
وقددال ابدد  جرنددر مددا ورد عدد  ابدد  عبدداس ووددت  مدد   فسددت ألفدداظ مدد  القددرآن نلددا ولفارسددي  أو 
احلب دددي  أو التبهيددد  أو حندددو دلددد  نمندددا ا فدددإل فيهدددا  دددوارد الللدددات فتكلمددد   دددا العدددرب والفدددرس 

 .ب   بلفا واحد واحل
 وقي  وت دل  يف  وجيه وقوع هذ  األلفاظ 

نىل وقوعدده فيدده وأجددابوا عدد  قولدده  عدداىل   قددرآان عربيددا   أبن واختددار  السدديوط  ودهددب آخددرون 
الكلمات اليستة بلت العربي  آ هرجه ع  كونه عربيا والقصيدة الفارسي  آ هر  عتهدا بلفظد  
فيهددددا عربيدددد  وعدددد  قولدددده  عدددداىل   أأعجمدددد  وعددددر    أبن املعددددىن مدددد  السددددياق أكددددالم أعجمدددد  

ما أخرجه اب  جرنر بستد حبي  عد  أ  ميسدرة اها وستدآآت أقو ولاطب عر  واستدلوا 
 التابع  ايلي  قال يف القرآن م  ك  لسان 

 وروى مثله ع  سعيد ب  جبت ووهب ب  متبه 
فهدددذ  نشدددارة نىل أن حكمددد  وقدددوع هدددذ  األلفددداظ يف القدددرآن أنددده حدددوى علدددوم قدددال السددديوط  : 

ة نىل أنددواع الللددات واأللسدد  ليددتم األولددأ وامخددرن  ونبددأ كدد  شدد ء فددال بددد أن  قدد  فيدده االشددار 
 .نحاطته بك  ش ء فاختت له م  ك  لل  أعذ ا وأخفها وأكثرها استعماآ للعرب 

 واستدلوا بلت دل  م  أدل  .
والصدواب عتدد  مدذهب فيده  صددنإل أ وقال أبو عبيد القاسم بد  سدالم بعدد أن حكدى القدول

كتهددا وقعدد  للعددرب فعربتهددا أبلسددتتها   هددذ  األحددر  أحددواا أعجميدد  القددولأ مجيعددا ودلدد  أن
وحولتهدددا عددد  ألفددداظ العجدددم نىل ألفامهدددا فصدددارت عربيددد    ندددزل القدددرآن وقدددد اختلهددد  هدددذ  
احلدرو  بكدالم العددرب فمد  قدال نلددا عربيد  فهدو حددادق ومد  قدال أعجميدد  فصدادق ومددال نىل 

 .هذا القول ايواليق  واب  ايوز  وآخرون 
 وم  أمثل  دل  يف القرآن :
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 رنإل قال ايواليق  االبرنإل فارس  معرب ومعتا  طرنإل املاء أو حب املاء على هيت  أو
 أب قال بعضهم هو احل يش بلل  أه  اللرب 

 زدردنه اع  وهب ب  متبه قال وحلب ي   ماءك بلع ا
 أخلد قال الواسه  رك  ولعربن  

 األراح  حكى اب  ايوز  ألا السرر وحلب ي  
 كثتة جدا .  واألمثل  على دل 

 396-1/393اال قان يف علوم القرآن 
 

 معرف  الوجو  والتظاحر رابعا : 
ووت  وم  أشهر ما كتب فيها  حت  فيها قدميا مقا   ب  سليمان وم  املتأخرن  اب  ايوز  

  كتاب قاموس القرآن أو نحالل الوجو  والتظاحر للداملا  وهو مهبوع متداول .
 . ك الذ  نستعم  يف عدة معان كلفا األم  لفا امل رت : الالوجو  و 

 معرتك األقران يف م رتك القرآن السيوط  بكتاب لا    وقد أفرد
 نعين املتوافق  يف املعىن .األلفاظ املتواطم  : فه  التظاحر أما و 

وقد جع  بعضهم دل  م  أندواع معجدزات القدرآن حيدم كاند  الكلمد  الواحددة  تصدر  نىل 
 .وأق  وآ نوجد دل  يف كالم الب ر ع رن  وجها وأكثر 

ودكر مقا د  يف حددر كتابده حددنثا مرفوعدا آ نكدون الرجد  فقيهدا كد  الفقده حد  ندرى للقدرآن 
 .وجوها كثتة 

آ نفقده الرجدد    : هدذا أخرجده ابدد  سدعد وودت  عد  أ  الدددرداء موقوفدا ولفظدهقدال السديوط  : 
فددا الواحددد  تمدد  معددا  متعددددة فيبملدده كدد  الفقدده وقددد فسددر  بعضددهم أبن املددراد أن نددرى الل

 .عليها ندا كان  وت متضادة وآ نقتصر به على معىن واحد 
 . أن نرى له وجوها فيهاب االقدام عليه وقي  هو : 

 وقي  وت دل  .
وأخددر  ابدد  سددعد مدد  طرنددإل عكرمدد  عدد  ابدد  عبدداس أن علدد  بدد  أ  طالددب أرسددله نىل اخلددوار  

 .آ ياجهم ولقرآن ف نه دو وجو  ولك  خاحمهم ولست  فقال ادهب نليهم فىاحمهم و 
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وأخددر  مدد  وجدده آخددر أن ابدد  عبدداس قددال لدده اي أمددت املددؤمتأ فددأان أعلددم بكتدداب هللا مددتهم يف 
بيو تا نزل قال حددق  ولكد  القدرآن ندال دو وجدو   قدول ونقولدون ولكد  خاحدمهم ولسدت  

 ولست  فلم  بإل أبندنهم حج  ف لم ل  سدوا عتها حميصا فىر  نليهم فىاحمهم 
 كثتة ونذكر لذل  مثاآ واحدا : أمثل  هذا التوع  و 

 اادى  يت على سبع  ع ر وجها 
  عىن الثبات   اهدان الصراط املستقيم   
 والبيان   أولم  على هدى م  ر م   

 والدن    نن اادى هدى هللا   
 واالميان   ونزند هللا الذن  اهتدوا هدى   

 والدعاء   ولك  قوم هاد     وجعلتاهم أحم  نهدون أبمران   
 و عىن الرس  والكتب   ف ما   يتكم مين هدى   

 واملعرف    وولتجم هم نهتدون   
 و عىن التيب  حلى هللا عليه وسلم    نن الذن  نكتمون ما أنزلتا م  البيتات واادى  

 و عىن القرآن   ولقد جاءهم م  ر م اادى   
 والتوراة   ولقد آ يتا موسى اادى   
 واآسرتجاع   وأولم  هم املهتدون   

واحلجدد    آ نهددد  القددوم الظددداملأ   بعددد قولدده  عدداىل   أت  دددر نىل الددذ  حددا  نبددراهيم يف ربددده   
 أ  آ نهدنهم حج  

 والتوحيد   نن نتب  اادى مع    
 ست    فبهداهم اقتد      ونان على آاثرهم مهتدون   وال

 واالحالل   وأن هللا آ نهد  كيد اخلاحتأ   
 واالاام   أعهى ك  ش ء خلقه   هدى   أ  أامهم املعاش 

 والتوب    نان هدان نلي    
 واالرشاد   أن نهدنين سواء السبي    

 411-1/409اال قان يف علوم القرآن 
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 جامع  يف مث  دل  وم  دل  قوام : وهتاك قواعد
 ك  ما يف القرآن م  دكر األس  فمعتا  احلزن نآ   فلما آسفوان   فمعتا  أوضبوان 

وكدد  مددا فيدده مدد  دكددر الددربو  فهدد  الكواكددب نآ   ولددو كتددتم يف بددرو  م دديدة   فهدد  القصددور 
 الهوال احلصيت  

ء وولرب الرتاب اليدابس نآ   مهدر الفسداد يف وك  ما فيه م  دكر الرب والببر فاملراد ولببر املا
 الرب والببر   فاملراد به الربن  والعمران 

 وك  ما فيه م  خبس فهو التقا نآ   بثم  خبس   أ  حرام 
 وك  ما فيه م  البع  فهو الزو  نآ   أ دعون بعال   فهو الصتم 

 وهكذا على نزاع بهبيع  احلال يف بعه دل  .
  1/417اال قان يف علوم القرآن 

 
 ألدوات المل  تا  نليها املفسر معرف  معا  اخامسا : 
 احلرو  وما شاكلها م  األلاء واألفعال والظرو  هتا ألدوات واملراد و

معرف  دل  م  املهمات املهلوب  آختال  مواقعها واذا خيتل  الكدالم واآسدتتباط حبسدبها  و 
 ونان أو نايكم لعلى هدى أو يف  الل مبأ   كما يف قوله  عاىل   

ألن حاحب احلدإل كأنده مسدتع   ، ويف يف جانب الضالل،  فاستعمل  على يف جانب احلإل 
يف مدددالم مدددتىفه آ نددددر  أنددد  نصدددر  نظدددر  كيددد  شددداء وحددداحب البهددد  كأنددده مدددتلمس 

 .نتوجه
املؤلفد  قلدو م ويف الرقدداب واملسداكأ والعداملأ عليهددا و قولده  عداىل   نمندا الصدددقات للفقدراء ويف 

األختة ننذاان  مصار  عدل ع  الالم نىل يف يف األربع   واللارمأ ويف سبي  هللا واب  السبي 
نىل ألم أكثر استبقاقا للمتصدق عليهم    سبإل دكر  ولالم ألن يف للوعاء فتبه وسدتعمااا 
على ألم أحقاء أبن سعلوا مظتد  لو د  الصددقات فديهم كمدا نو د  ال د ء يف وعاحده مسدتقرا 

 .فيه 
 حالهتم وع  اب  عباس قال احلمد هلل الذ  قال   ع  حالهتم ساهون   وت نق  يف 

 واألمثل  كثتة وم  دل  كلم  أحد :
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قال أبو حامت يف كتاب الزنت  هو اسم أكم  م  الواحدد أآ  درى أند  ندا قلد  فدالن آ نقدوم 
 له واحد جاز يف املعىن أن نقوم اثتا فأكثر خبال  قول  آ نقوم له أحد 

نكدددون مددد   أن ويف األحدددد خصوحدددي  ليسددد  يف الواحدددد  قدددول لددديس يف الددددار واحدددد فيجدددوز
الدواب والهت والوحش واالنس فيعم التاس ووتهم خبال  ليس يف الدار أحد ف نده لصدوص 

 ومدميأ دون وتهم 
قددال و يت األحددد يف كددالم العددرب  عددىن األول و عددىن الواحددد فيسددتعم  يف االثبددات ويف التفدد  

وخبالفهمددا فددال نسددتعم  حنددو   قدد  هددو هللا أحددد   أ  واحددد وأول   فددابعثوا أحدددكم بددورقكم   
نآ يف التف   قول ما جاء  م  أحدد ومتده   أ سدب أن لد  نقددر عليده أحدد   و   أن ت ندر  

 أحد     فما متكم م  أحد     وآ  ص  على أحد   
وواحددد نسددتعم  فيهددا مهلقددا وأحددد نسددتو  فيدده املددذكر واملؤنددم قددال  عدداىل   لسدد  كأحددد مدد  

 نقال كواحد م  التساء ب  كواحدة التساء   خبال  الواحد فال 
قولدددده  عددداىل   فمددددا مدددتكم مدددد  أحدددد عتدددده حدددداجزن    ومددد  دلدددد  وأحدددد نصددددل  لألفدددراد وايمدددد  

 خبال  الواحد 
واألحدددد لددده مجددد  مددد  لفظددده وهدددو األحددددون وامحددداد ولددديس للواحدددد مجددد  مددد  لفظددده فدددال نقدددال 

 واحدون ب  اثتان وثالث  
والقسدددم  ويف شددد ء مددد  احلسددداب خبدددال  الواحدددد واألحدددد ربتتددد  الددددخول يف الضدددرب والعددددد 

 .انتهى ملىصا 
 429 -1/425اال قان يف علوم القرآن 

 
 على ثالث  أوجه وم  دل  أل :  فه  

أحدها أن  كون الا موحوآ  عىن الذ  وفروعه وه  الداخل  على ألاء الفاعلأ واملفعولأ 
 تاحبون العابدون   امن  حنو   نن املسلمأ واملسلمات   نىل آخر امن    ال

 :الثا  أن  كون حر   عرن  وه  نوعان عهدن  وجتسي  
 وك  متهما على ثالث  أقسام 
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فالعهدندد  نمددا أن نكددون مصددبو ا معهددودا دكددراي حنددو   كمددا أرسددلتا نىل فرعددون رسددوآ فعصددى 
 فرعون الرسول     

 أو معهودا دهتيا حنو   ند  ا يف اللار     
 أو معهودا حضوراي حنو   اليوم أكمل  لكم دنتكم     

 وايتسي  نما آستلراق األفراد وه  المل هلفها ك  حقيق  حنو   وخلإل االنسان  عيفا
ونما آستلراق خصاحا األفراد حنو   دلد  الكتداب   أ  الكتداب الكامد  يف ااداند  ايدام  

 لصفات مجي  الكتب املتزل  وخصاحصها 
 ن  املاهي  واحلقيق  وايتس حنو   وجعلتا م  املاء ك  ش ء ح      ونما لتعر 

  : الثالم أن  كون زاحدة وه  نوعان
 آزم  كالمل يف املوحوآت 

وكدددالمل يف األعدددالم املقارنددد  لتقلهدددا كدددالالت والعدددزى أو لللبتهدددا كالبيددد  للكعبددد  واملدنتددد  لهيبددد  
 والتجم للثراي وهذ  يف األح  للعهد 

  كالواقعدد  يف احلددال وخددر  عليدده قدراءة بعضددهم   ليىددرج  األعددز متهددا األدل   بفددت  وودت آزمدد
نآ أن دلد  ودت فصدي  فاألحسد  . قدال السديوط  : الياء أ  دليال ألن احلال واجب  التتكت 

 هرسها على حذ  مضا  أ  خرو  األدل كما قدر  الزل ر  
قدد أ يد  هدا  ومدا أتيت لده يف القدرآن   قدال :وقد دكر السيوط  يف ن قانده أكثدر مد  ماحد  أداة 

علددى شددرل معددا  األدوات الواقعدد  يف القددرآن علددى وجدده مددوجز مفيددد حمصدد  للمقصددود متدده وت 
 . أبسهه ألن حم  البسا واألطتاب نمنا هو  صانيفتا يف ف  العربي  وكتبتا التبون 

 440-1/439اال قان يف علوم القرآن 
 

 معرف  نعرابه  سادسا :
البقددداء  أ  بددد  أ  طالدددب وأشدددهر مدددا ألددد  فيددده كتدددابأفدددرد  ولتصدددتي  خالحدددإل مدددتهم مكددد  

 األندلس  . حيانوم  التفاست المل اهتم   ذا ايانب  فست الببر اغيا أل    كربَ الع  
 وم  فواحد هذا التوع معرف  املعىن ألن االعراب مييز املعا  ونوق  على أوراى املتكلمأ 
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بيددد يف فضدداحله عدد  عمددر بدد  اخلهدداب قددال  علمددوا اللبدد  والفددراحه والسددت  كمددا أخددر  أبددو ع
 . علمون القرآن 

وأخر  ع   ب ب  عتيإل قال قل  للبس  اي أو سعيد الرج  نتعلم العربي  نلتمس  ا حس  
ب  أخ   علمها فد ن الرجد  نقدرأ امند  فيعيدا بوجههدا ااي : س  احلقال فاملتهإل ونقيم  ا قراء ه 

 .يهل  فيها ف
  : مراعاة أمور ى م  نظر يف نعراب القرآنوسب عل
 .أن نفهم معىن ما نرند أن نعربه مفردا أو مركبا قب  االعراب : أحدها 
قوله   سبعا م  املثا    نن كدان املدراد وملثدا  القدرآن     مد    للتبعديه أو الفايد  فمثال : 

 فلبيان ايتس 
الصدتاع  فر دا راعدى املعدرب وجهدا حدبيبا وآ نتظدر يف حدبته يف  الثا  أن نراع  ما  قتضيه

نن مثود مفعول مقدم وهذا ربتتد   ومثودا فما أبقى الصتاع  فيىهال م  دل  قول بعضهم 
بدد  هددو معهددو  علددى عددادا أو ، فددال نعمدد  مددا بعدددها فيمددا قبلهددا ، ألن ل مددا التافيدد  الصدددر 
 . على  قدنر وأهل  مثود

مدا ت نثبد  كقدول أ  عبيددة يف   كمدا أخرجد   ىمليا ولعربيد  لدمال خيدر  علدالثالم أن نكون 
 .ونبهله أن الكا  ت جتال  عىن واو القسم . رب    نن الكا  قسم 

الراب  أن نتجتب األمور البعيدة واألوجه الضعيف  والللات ال ادة وخير  علدى القرندب والقدو  
 .والفصي  

 اخلامس أن نستويف مجي  ما  تمله اللفا م  األوجه الظاهرة 
 .السادس أن نراع  ال روط املىتلف  حبسب األبواب 

 نىل وت دل  م  ال روط الكثتة المل دكرها السيوط  رنه هللا .
 535-1/528اال قان يف علوم القرآن 

 
 مهم   تا  املفسر نىل معرفتها  قواعدسابعا : 

 أن  يا بقواعد هام   تعلإل أببواب معيت  فم  دل  مثال :على املفسر 
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آ بددد لدده مدد  مرجدد  نعددود نليدده ونكددون قواعددد  تعلددإل ولضددماحر ومرجعهددا  فمددثال الضددمت  -1
 ملفوما به سابقا مهابقا به حنو   واندى نول ابته  

   أو متضمتا له حنو   اعدلوا هو أقرب   ف نه عاحد على العدل املتضم  له أعدلوا 
 متعلإل به  لتزام حنو   نان أنزلتا    أ  القرآن ألن االنزالأو داآ عليه وآ

 قاعدة يف التذكت والتأنيم  -2
التأنيم  رون حقيق  ووت  فاحلقيق  آ يذ   ء التأنيم م  فعله والبا نآ نن وق  فمثال 

 .فص  وكلما كثر الفص  حس  احلذ  
 .نك  مجعا  واالثبات م  احلقيق  أوىل ما ت

 .أما وت احلقيق  فاحلذ  فيه م  الفص  أحس  حنو   فم  جاء  موعظ  م  ربه 
 ف ن كثر الفص  ازداد حستا حنو   وأخذ الذن  ملموا الصيب    

 واالثبات أنضا حس  حنو   وأخذت الذن  ملموا الصيب    فجم  بيتهما يف سورة هود 
 قاعدة يف التعرن  والتتكت  -3
 تهما مقاما آ نليإل ومخر أما التتكت فله أسباب ن لك  مف 

 أحدها نرادة الوحدة حنو   وجاء رج  م  أقصى املدنت  نسعى   أ  رج  واحد 
 الثا  نرادة التوع حنو   هذا دكر   أ  نوع م  الذكر  

  الثالم التعظيم  عىن أنه أعظم م  أن نعأ ونعر  حنو   فأدنوا حبرب   أ  حبرب أ  حرب   
 الراب  التكثت حنو   أح  لتا ألجرا   أ  وافرا جزنال 

و تم  التعظيم والتكثت معا حنو   ونن نكذبوك فقد كذب  رس    أ  رس  عظام دوو عدد  
 كثت 

شدأنه نىل حدد آ ميكد  أن نعدر  حندو   نن نظد  نآ متدا   أ   احنهداطاخلامس التبقت  عىن 
 ألن دل  دندلم  متا حقتا آ نعبأ به ونآ آ بعو 
 نىل وت دل  م  القواعد ااام  .

 563-1/547اال قان يف علوم القرآن 
 

 اثمتا : يف حقيقته و از  
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آ خددال  يف وقددوع احلقدداحإل يف القددرآن وهدد  كدد  لفددا بقدد  علددى مو ددوعه وآ  قدددمي فيدده وآ 
 أتخت وهذا أكثر الكالم 

وأمددا اجملددداز فدددايمهور أنضدددا علدددى وقوعددده فيدده وأنكدددر  مجاعددد  وشدددبهتهم أن اجملددداز أخدددو الكدددذب 
والقرآن متز  عته وأن املتكلم آ نعدل نليه نآ ندا  اق  به احلقيق  فيستعت ودل  حمال علدى 

 .هللا  عاىل 
ل دديخ وقددد  بددىن هددذا القددول شدديخ االسددالم ابدد   يميدد  ونصددر   لميددذ  ابدد  القدديم وحددت  فيدده ا

األمدأ ال دتقيه  كتابدده نفد  جدواز اجملدداز يف املتدزل لإعجدداز وهدو مهبدوع متددداول ونمندا دفعهددم 
لذل   ذرع أه  الفرق املتبرفد  عد  عقيددة أهد  السدت  وايماعد  وجملداز يف نفديهم مدا أثبتده هللا 
لتفسده مدد  حددفات كمدا فعدد  الزل ددر  وودت  ولدديس دلدد  بدالزم ألن حددفات هللا آ حندديا  ددا 
وآ نعلدددم كيفيتهدددا فمدددا الدددداع  للتدددذرع وجملددداز وأمدددا ودددت دلددد  ربدددا آ ويدددب فيددده فدددال مدددان  مددد  

اجملاز نآ أنه لا  أسلوو م  أساليب العرب  ف نطالق القول وجملاز فيه وقد ر   دل  م  ن
 وآ م اح  يف اآحهالل .

البللداء علدى أن  إلا فدلو سقا اجملاز م  القدرآن سدقا متده شدهر احلسد  فقدد قال السيوط  : 
اجملدداز أبلددا مدد  احلقيقدد  ولددو وجددب خلددو القددرآن مدد  اجملدداز وجددب خلددو  مدد  احلددذ  والتوكيددد 

 .و ثتي  القصا ووتها 
قد أفرد  ولتصتي  االمام عز الدن  بد  عبدد السدالم وخلصدته مد  زايدات كثدتة يف كتداب قال 

 :وهو قسمان  .ليته    از الفرسان نىل  از القرآن  
ول اجملاز يف الرتكيب ونسمى  از االستاد واجملاز العقل  وعالقتده املالبسد  ودلد  أن نسدتد األ

الفع  أو شبه  نىل ما هدو لده أحدال  ملالبسدته لده كقولده  عداىل   وندا  ليد  علديهم آاي ده زادهتدم 
 نمياان   نسب  الزايدة وه  فع  هللا نىل امايت لكولا سببا اا 

ومهم دار البوار   نسدب االحدالل نلديهم لتسدببهم يف كفدرهم أبمدرهم نايهدم وكذا قوله   وأحلوا ق
 به

 وهذا القسم أربع  أنواع 
اثلثها ورابعها ما أحد طرفيه حقيقد  دون واثنيها ما طرفا   ازاين و أحدها ما طرفا  حقيقيان 

 امخر 
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ا و دد  لددده أوآ اللفدددا يف وددت مدد اسددتعمالالقسددم الثددا  اجملدداز يف املفددرد ونسدددمى الللددو  وهددو 
 وأنواعه كثتة 

 الراب  عكسه  . الك  على ايزء اسمالثالم نطالق . الثا  الزايدة . أحدها احلذ  
 :أحلإل  ذن  التوعأ شيمان 

أحد ا وح  البعه بصف  الك  كقوله   انحي  كادبد  خاطمد    فاخلهدأ حدف  الكد  وحد  
 به التاحي  

 حف  القلب   ج عكسه كقوله   نان متكم وجلون   والو و 
 والثا  نطالق لفا بعه مرادا به الك 

 السادس عكسه و اخلاص على العام  اسماخلامس نطالق 
 نىل آخر األقسام الكثتة المل دكرها السيوط  رنه هللا م  أمثلتها م  القرآن الكرمي .

 102-1/98اال قان يف علوم القرآن 
 

 يف   بيهه واستعارا ه  سعا : 
 الت بيه نوع م  أشر  أنواع البالو  وأعالها 

 قال املربد يف الكام  لو قال قاح  هو أكثر كالم العرب ت نبعد 
 وقد أفرد   بيهات القرآن ولتصتي  أبو القاسم ب  البتدار البلداد  يف كتاب لا    ايمان   

 وعرفه مجاع  أبنه الدآل  على م ارك  أمر ألمر يف معىن 
 دل  وقي  وت 

وأدوا دددده حددددرو  وألدددداء وأفعددددال فدددداحلرو  الكددددا  حنددددو   كرمدددداد   وكددددأن حنددددو   كأندددده رنوس 
 ال ياطأ   

 واأللاء مث  وشبه وحنو ا ربا ن تإل م  املماثل  وامل ا   
 عدة متها وعتبارات نىل أقسام نتقسم الت بيه 

 :وعتبار طرفيه  -1
نىل أربعدد  أقسددام أللمددا نمددا حسدديان أو عقليددان أو امل ددبه بدده حسدد  وامل ددبه عقلدد  أو نتقسددم 
 .عكسه 
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   .مثال األول   والقمر قدران  متازل ح  عاد كالعرجون القدمي 
 ومثال الثا      قس  قلوبكم م  بعد دل  فه  كاحلجارة أو أشد قسوة   

ق  يف القسوة وهو وت ماهر بد  هدو واقد  بدأ كذا مث  به يف الربهان وكأنه م  أن الت بيه وا
 القلوب واحلجارة فهو م  األول 

 ومثال الثالم   مث  الذن  كفروا بر م أعماام كرماد اشتدت به الرن    
ومثددال الرابدد  ت نقدد  يف القددرآن بدد  متدد  أحددال ألن العقدد  مسددتفاد مدد  احلددس فاغسددوس أحدد  

 فرعا والفرع أحال وهو وت جاحز للمعقول و  بيهه به نستلزم جع  األح  
 :الثا  نتقسم وعتبار وجهه نىل 

 مفرد ومركب 
واملركددب أن نتتددزع وجدده ال ددبه مدد  أمددور  مددوع بعضددها نىل بعدده كقولدده   كمثدد  احلمددار  مدد  
أسفارا   فالت بيه مركب مد  أحدوال احلمدار وهدو حرمدان اآنتفداع أببلدا انفد  مد  يمد  التعدب 

 .يف استصبابه 
 آ نهي  بذكرها هتا  نىل أقسام ىخر أ اتقسم وعتبار نتو  

 وأما اآستعارة فه   زاو  بأ اجملاز والت بيه نتج  عته 
أن  سدتعار الكلمد  مد  شد ء معدرو   دا نىل شد ء ت نعدر  : قال بعضدهم حقيقد  اآسدتعارة 

لددد  أو حصدددول املباللددد  أو  دددا وحكمددد  دلددد  نمهدددار اخلفددد  وننضدددال الظددداهر الدددذ  لددديس جب
 .اجملموع

مثددال نمهددار اخلفدد    ونندده يف أم الكتدداب   فدد ن حقيقتدده   ونندده يف أحدد  الكتدداب   فاسددتعت 
لفا األم لألح  ألن األوآد  ت أ م  األم كما  ت أ الفروع م  األحول وحكمد  دلد  متثيد  
ما ليس  رح  ح  نصت مرحيا فيتتق  السدام  مد  حدد السدماع نىل حدد العيدان ودلد  أبلدا يف 

 بيان ال
ومثددال ننضددال مددا لدديس جبلدد  ليصددت جليددا   واخفدده امددا جتددال الددذل   فدد ن املددراد أمددر الولددد 

ولدددذل لوالدنددده رنددد  فاسدددتعت للدددذل أوآ جاندددب   للجاندددب جتدددال و قددددنر اآسدددتعارة القرنبددد    
واخفه اما جانب الذل  أ  اخفه جانب  دآ وحكم  اآسدتعارة يف هدذا جعد  مدا لديس 

 ألج  حس  البيان   رح  مرحيا
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ومثددال املباللدد    وفجددران األرى عيددوان   وحقيقتدده   وفجددران عيددون األرى   ولددو عددرب بددذل  ت 
 نك  فيه م  املبالل  ما يف األول امل عر أبن األرى كلها حارت عيوان 

أركددان اآسددتعارة ثالثدد  مسدددتعار وهددو لفددا امل دددبه بدده ومسددتعار متدده وهدددو معددىن اللفددا امل دددبه و 
 ر له وهو املعىن ايام  ومستعا

 . عدة وأقسامها كثتة وعتبارات
 125-1/114اال قان يف علوم القرآن 

 
 يف كتااي ه و عرنضه عاشرا : 

  ا م  أنواع البالو  وأساليب الفصاح  وقد  قدم أن الكتان  أبلا م  التصرن  
 وعرفها أه  البيان أبلا لفا أرند به آزم معتا  

 وللكتان  أسباب 
 حدها التتبيه على عظم القدرة حنو   هو الذ  خلقكم م  نفس واحدة   كتان  ع  آدم أ

اثنيهدددا  دددرك اللفدددا نىل مدددا هدددو أمجددد  حندددو   نن هدددذا أخددد  لددده  سددد  و سدددعون نعجددد  وا نعجددد  
واحدة   فكىن ولتعج  ع  املرأة كعدادة العدرب يف دلد  ألن  درك التصدرن  بدذكر التسداء أمجد  

 مته واذا ت  ذكر يف القرآن امرأة ولها نآ مرمي 
ادة الفصدددباء لتكتددد  وهدددو أن امللدددوك قدددال السدددهيل  ونمندددا دكدددرت مدددرمي ولهدددا علدددى خدددال  عددد

واألشددرا  آ نددذكرون حراحددرهم يف مددأل وآ نبتددذلون ألدداءه  بدد  نكتددون عدد  الزوجدد  ولفددرش 
والعيال وحنو دل  ف دا دكروا االماء ت نكتوا عته  وت نصونوا ألداءه  عد  الدذكر فلمدا قالد  

لعبودند    نآ   الدمل هد  حدف  ادا التصارى يف مرمي ما قدالوا حدرل هللا ولهدا وت نكد  أتكيددا ل
 . وأتكيدا ألن عيسى آ أب له ونآ لتسب نليه

اثلثها أن نكون التصرن  ربا نستقب  دكر  ككتان  هللا ع  ايماع وملالمس  واملباشرة واالفضاء 
 والرفم والدخول والسر يف قوله   ولك  آ  واعدوه  سرا   

 . والل يان يف قوله   فلما  ل اها
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عها قصد البالو  واملبالل  حنو   أو م  نت أ يف احللي  وهو يف اخلصدام ودت مبدأ   كدىن عد  راب
التساء أبل  نت أن يف الرتفه والتزن  ال او  ع  التظر يف األمور ودقيإل املعا  ولو أ ى بلفدا   

 التساء   ت ن عر بذل  واملراد نف  دل  ع  املالحك  
 نىل وت دل  م  املقاحد .

الكتانددد  دكدددر ال ددد ء بلدددت لفظددده املو دددوع لددده والتعدددرنه أن فدددرق بدددأ الكتانددد  والتعدددرنه أن وال
  ذكر شيما  دل به على ش ء ت  ذكر  

 وقي  وت دل  
ب  فعله كبتهم هذا   نسب الفعد  نىل كبدت األحدتام املتىدذة آاد    وم  أمثل  التعرنه قوله : 

ا أبلا آ  صدل  أن  كدون آاد  ملدا نعلمدون ندا كأنه وضب أن  عبد الصلار معه  لو ا لعابده
 .نظروا بعقوام م  عجز كبتها ع  دل  الفع  واالله آ نكون عاجزا فهو حقيق  أبدا 

ورفد  بعضددهم درجدات   أ  حممدددا  وللتعدرنه مقاحددد عددة متهددا التتونده وملوحددو  ومتده قولدده 
 ن تبه حلى هللا عليه وسلم  نعالء لقدر  أ  أنه العلم الذ  آ 

لتلهددد  بددده حندددو   ومدددا ا آ أعبدددد الدددذ  فهدددر    أ  ومدددالكم آ  عبددددون بددددلي  قولددده   لونمدددا 
ونليه  رجعون ونما الستدرا  اخلصم نىل االدعان والتسليم ومته   لم  أشرك  ليببه  عمل    

 ال رك عليه شرعا  آستبال خوطب التيب  حلى هللا عليه وسلم  وأرند وت  
نمنددا نتددذكر أولددوا األلبدداب   ف ندده  عددرنه بددذم الكفددار وألددم يف حكددم البهدداحم    ونمددا للددذم حنددو

الددذن  آ نتددذكرون ونمددا لإهاندد  والتددوبيخ حنددو   وندا املددونودة سددمل  أب  دنددب قتلدد    فدد ن 
 سؤااا الهان  قا لها و وبيىه 

نىل هتددا نكددون قددد انتهيتددا مدد  اسددتعراى األمددر الرابدد  يف  قسدديمات البلقيددين ونتبدددث نن شدداء 
هللا  عددداىل يف اغا دددرة التاليددد  عددد  األمدددر السدددادس لتعلقددده وألمدددر الرابددد  وهدددو: املعدددا  املتعلقددد  
به وأللفاظ ، نسأل هللا  عاىل أن نتفعتا  ا علمتدا وحدلى هللا علدى نبيتدا حممدد وعلدى آلده وحدب

 وسلم . 
 133-1/128اال قان يف علوم القرآن 
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 األسئلة : 
 (10اجملموعة األوىل )

 ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة :
 . )لح(م  الضرورايت للمفسر معرف  اللرنب  -1
 . )لح( أكثر ما نرج  نليه يف ورنب القرآن ال عر العر  -2
 . )خطأ(  نزل القرآن بلل  قرنش فقا -3
القدددول الدددراج  أن القدددرآن ت نقددد  فيددده شددد ء مددد  الكلمدددات مددد  ودددت للددد  العدددرب أساسدددا  -4

 )خطأ(
 )ح ( لفا امل رتك الذ  نستعم  يف عدة معان كلفا األم : اللوجو  املراد و -5
 )خطأ( مجي  ما ورد يف القرآن م  لفظ  بع  نراد به الزو  -6
 )لح( احلرو  وما شاكلهاالمل نتبل  على املفسر معرفتها ألدوات املراد و -7
 )ح (  كربَ البقاء الع   أ  أشهر ما أل  يف نعراب القرآن كتاب -8
 القول الراج  هو نف  اجملاز يف القرآن مجل  و فصيال )خهأ( -9

 . )لح( اآستعارة  زاو  بأ اجملاز والت بيه نتج  عته -10
 

 (10اجملموعة الثانية )
 خطا حتت ااجابة الصحيحة :ض  
 أشهر م  حت  يف ورنب القرآن -1

 (الراوب األحفها  ) اب  جرنر ، السيوط  ، 
  كلم  خاسمأ فسرها أه  ورنب القرآن بدد -2

 ، معذبأ ( مبعدن ) خاسرن  ، 
 من الكلمات اليمانية يف القرآن الكرمي -3
 _ احلمد _ األرائك ( سامدون )
 تسمى  نعين املتوافق  يف املعىناأللفاظ املتواطم   -4
 _ الوجوه _ املفردات ( النظائر)
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 هو نحالل الوجو  والتظاحرمؤلف كتاب  -5
 _ السيوطي _ ابن الوزي( الدامغاين)  
 أل أتيت على ثالثة أوجه : .... ، حرف تعريف ، زائدة -6

 ، بيانية ( اسم مولول) لفة ، 
 من أغراض التنكري -7

 (التكثري)ااثبات  _ الفصل _ 
 أركان اآستعارة  -8

 _ ستة ( ثالثة ) أربعة  _ 
 من أسباب الكناية -9

 _ ااهانة والتوبيخ ( استقباح التصريح) التنويه ابملولوف  _ 
 يف قوله تعاىل : بل فعله كبريهم هذا  -10
 _ كناية _ تشبيه(  عرنه)
 

 (10اجملموعة الثالثة )
 الكلمة املناسبة ملأل الفراغ :ض  خطا حتت 

 مساح  انف  ب  األزرق م  الرواايت الضعيف  المل  ذكر يف علم .... القرآن . -1
 _ اتريخ( ورنب)فقه _ 

 م  العلماء الذن  اعتتوا  ا وق  يف القرآن بلت لل  العرب . ..... -2
 _ اخلطايب _ الفراييب ( الواليقي) 
 يف القرآن ومتها .....اادى  يت على سبع  ع ر وجها  -3
   احلإل( الدن ) الصالة    
  فست االمام ..... م  التفاست المل اهتم  جبانب نعراب القرآن -4

 ( أيب حيان) السيوطي ، ابن كثري ، 
 آ بد له م  مرج  نعود نليه ….. -5

 ( الضمري) البدل _ املولوف _ 
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 از يف الرتكيب و از يف .....اجملاز قسمان   -6
 _ الزايدة ( املفرد) احلذف _  
 م  أنواع اآستعارة وفجران األرى عيوانيف قوله  عاىل  -7
 ، االنضال ( نمهار اخلف  ، املبالل ) 
 يف القرآن الكرمي .م  ألفاظ الكتان  ع  املرأة ....  -8

 _ امرأته ( نعجة) زوجه _ 
 . أبلا لفا أرند به آزم معتا عرفها أه  البيان ....  -9
 _ االستعارة _ الفصاحة( الكناية) 

 . عرفه مجاع  أبنه الدآل  على م ارك  أمر ألمر يف معىن .... -10
 _ التعريض _ اجملاز ( التشبيه)
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 السادسة احملاضرة 
 (8-5ذكر طرف من العلوم اليت عين هبا هذا الفن )

*** 
 والصالة والسالم على رسول هللا أما بعداحلمد هلل 

فموعدان اليوم م  نوع جدند م  علوم القرآن وهو املعا  املتعلق  وأللفاظ ونددخ  يتده علدوم  
 كثتة متها : 

 الفص  والوح  
 احلصر واآختصاص 
 االساز واالطتاب 

 اخلرب واالن اء 
 بداح  القرآن 
 فواح  ام  
 فوا   السور 
 خوامت السور 

 متاسب  امايت والسور 
 امايت امل تبهات 

 
 العتصر األول :

 أوآ : الفص  والوح 
هكددذا دكددر  البلقيددين يدد  هددذا القسددم مدد  املعددا  املتعلقدد  ولقددرآن وت نفددرد  السدديوط  بعتددوان 
مستق  وهو ورنب مته وأما الزرك   فأفرد   ببم مستق  نآ أنه ليس وملعىن املدراد هتدا ألن 

لوحدد  نهلددإل ونددراد بدده مددا نتعلددإل برسددم القددرآن أنضددا مدد  كلمددات كتبدد  موحددول  يف الفصدد  وا
بعه املوا   ويف أخرى كتب  مفصول  . وسو  نتبدث عته عتد كالمتا علدى رسدم القدرآن 

 نن شاء هللا  عاىل .
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مددا نصددت  يف ايمدد  مدد  عهدد  بعضددها علددى بعدده أو  ددرك العهدد  فيهددا وأمددا املددراد هتددا فهددو 
 بد  نن بعضدهممد  أسدرار البالود  وهو سدر ورة  ستأن  واحدة متها بعد أخرى واجمل ء  ا متث

ومدا جعله حددا للبالود  فقدد جداء عد  بعضدهم أنده سدم  عتهدا فقدال معرفد  الفصد  مد  الوحد  
 . للمو ه ودق  مسلكهنآ داك 

ندا كدددان املىدددرب عتددده يف ايملتدددأ واحددددا كقولتدددا هدددو نقدددول ونفعددد  ونضدددر ونتفددد  مثدددال دلددد  و 
و سددد  و مدددر ونتهدددى و ددد  ونعقدددد و خدددذ ونعهددد  ونبيددد  ون دددرت  و كددد  ون دددرب  ونسددد ء
دل  ازداد معدىن ايمد  يف الدواو قدوة ومهدورا وكدان األمدر حيتمدذ حدر ا ودلد  أند  ندا  وأشبا 

قلدد  هددو نضددر ونتفدد  كتدد  قددد أفدددت ولددواو أندد  أوجبدد  لدده الفعلددأ مجيعددا وجعلتدده نفعلهمددا 
واو ت سدب دلد  بد  قدد سدوز أن نكدون قولد  نتفد  رجوعدا  معا ولو قل  نضر نتف  مد  ودت

 .ع  قول  نضر ونبهاآ له 
 ودكدر مد  هدذا الفد فصد  ايمد  ووحدلها  املتعلقد  ب دأناألحدول والقدوانأ  وقد بأ ايرجدا 

قددد نددؤ ى ويملدد  فددال  عهدد  علددى مددا نليهددا ومدد  دلدد  أندده مسدداح  دقيقدد  يف عهدد  ايمدد  
 ا وبأ هذ  المل  عه  مجل  أو مجلتان مثال دل  ولك   عه  على مجل  بيته

قولدده  عدداىل    ومددا كتدد  جبانددب اللددر  ند قضدديتا نىل موسددى األمددر ومددا كتدد  مدد  ال دداهدن  
ولكتا أن أان قروان فتهاول عليهم العمر وما كت  اثواي يف أه  مدن   تلو علديهم آاي تدا ولكتدا  

  معهوفد  علدى مدا نليهدا متد  متده املعدىن كتا مرسلأ  لو جرن  على الظداهر فجعلد  كد  مجلد
ودلدد  أنددده نلددزم متددده أن نكدددون قولدده    ومدددا كتدد  اثواي يف أهددد  مددددن      معهوفددا علدددى قولددده    

فتهدداول علدديهم العمددر     ودلدد  نقتضدد  دخولدده يف معددىن لكدد  ونصددت كأندده قيدد  ولكتدد  مددا  
لددد  أن نكدددون عهددد  فسددداد  وندا كدددان دلددد  ون متددده أنددده نتب فددد كتددد  اثواي ودلددد  مدددا آ خي

 موع    وما كت  اثواي يف أه  مدن      نىل    مرسلأ     علدى  مدوع قولده    ومدا كتد  
     .جبانب اللر  ند قضيتا نىل موسى األمر     نىل قوله    العمر 

وربا جاء يف كتاب هللا على طرنق  العرب يف الوح  وجاء أنضا على طرنقتهم يف الوحد  قولده 
الوا احلمد هلل الذ  هداان اذا وما كتا لتهتد  لوآ أن هداان هللا . حيم قرأهدا ابد   عاىل : وق

عامر مفصول  : ما كتا لتهتد  لوآ أن هداان هللا . وه  كذل  يف مصب  أهد  ال دام بلدت 
 واو .
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والددددذكر ، وقولدددده : قولددده السددددماء واألرى وقدددد دكددددر اغاسدددديب أمثلدددد  ملدددا آ سددددوز فصددددله ومتهددددا 
 .ىواألنث

 الذكر األنثى فيكون معتا ا واحدا ، وآ ال سوز السماء األرى ف
 حممد ورسول هللا فيكوان اثتأ فال سوز قوله   حممد رسول هللا ملا آ سوز وحله كو 

وآ سدددوز الفصددد  فيمدددا آ ندددتم نآ ولوحددد  وآ سدددوز الوحددد  فيمدددا آ ندددتم معتدددا  نآ   قدددال : 
موا   مر به   ا بعدها وهدو مببدم متعلدإل ولوقد  واآبتدداء فذكر أمثل  للوق  يف ولفص  

 وقد سبإل مروران به .
،  502-1/492 للمباسدددديب فهددددم القددددرآن،  191-1/174ايرجددددا   -دآحدددد  االعجدددداز )

 ( 1/283نيا  فضالء الب ر للدمياط  
 

 العتصر الثا  :
 اثنيا : احلصر واآختصاص :
نثبدددات احلكدددم  :هصددديا أمدددر آبخدددر بهرندددإل لصدددوص ونقدددال  وهدددواحلصدددر ونقدددال لددده القصدددر 
 للمذكور ونفيه عما عدا  

ونتقسم نىل قصر املوحو  على الصف  وقصر الصدف  علدى املوحدو  وكد  متهمدا نمدا حقيقد  
 ونما  از  

مثال قصر املوحو  على الصف  حقيقيا حنو   ما زند نآ كا ب   أ  آ حف  لده وتهدا وهدو 
جددد لتعددذر االحاطدد  بصددفات ال دد ء حدد  ميكدد  نثبددات شدد ء متهددا ونفدد  مددا عزنددز آ نكدداد نو 
 نبعد أن  كون للذات حف  واحدة ليس اا وتها ولذا ت نق  يف التتزن  و عداها ولكلي  

ومثالدده  ددازاي   ومددا حممددد نآ رسددول   أ  أندده مقصددور علددى الرسددال  آ نتعددداها نىل التددرب  مدد  
 م  شأن االله  املوت الذ  استعظمو  الذ  هو

 ومثال قصر الصف  على املوحو  حقيقيا   آ نله نآ هللا   
ومثاله  ازاي   ق  آ أجد فيمدا أوحد  نا حمرمدا علدى طداعم نهعمده نآ أن نكدون ميتد    امند   
كمددا قددال ال ددافع  نن الكفددار ملددا كددانوا  لددون امليتدد  والدددم وحلددم اخلتزنددر ومددا أهدد  للددت هللا بدده 

مددون كثددتا مدد  املباحددات وكاندد  سددجيتهم هددال  و دد  ال ددرع ونزلدد  امندد  مسددبوق  وكددانوا  ر 
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كددذ م فكأندده قددال آ   نوندد بددذكر شددبههم يف الببددتة والسدداحب  والوحدديل  واحلددام  وكددان اللددرى 
 .حرام نآ ما أحللتمو  واللرى الرد عليهم واملضادة آ احلصر احلقيق  

 رى .نىل أقسام أخ اتونتقسم احلصر وعتبار 
 طرق احلصر كثتة و 

 ما قل  ام نآ ما أمر ين به   : ستثتاء حنو التف  واآفمتها 
قولده  عداىل   قدال نمندا العلدم عتدد هللا     قدال نمندا   ديكم بده هللا     قد   دل  نمنا وم ومتها : 

 نمنا علمها عتد ر    
 .  قدمي املعمول حنو   نايك نعبد     الىل هللا ي رونومتها : 
 وأولم  هم املفلبون    مت الفص  حنو   فاهلل هو الوا   أ  آ وت  ومتها :
علمهددم نآ حندد  ومتدده   نآ  علمهدم حندد  نعلمهددم   أ  آ مثدد  قولدده :  قدددمي املسددتد نليدده ومتهدا : 

 . فهم آ نتساءلون
   ووت دل  كثت وانزع يف بعه دل  مجاع  م  أه  العلم .

  139-2/134اال قان يف علوم القرآن 
 

 العتصر الثالم :
 :االساز واالطتاب اثلثا : 

 البالو  ه  االساز واالطتاب : بعضهم قال  م  أعظم أنواع البالو  ح  و ا
كما أنه سب على البليا يف مظان االمجال أن سم  ونوجز فكذل  الواجب   الزل ر  :قال 

 نفص  ون ب  عليه يف موارد التفصي  أن 
 واختل  ه  بأ االساز واالطتاب واسه  وه  املساواة أو آ 

املتعدار  مد  كدالم أوسداط التداس الدذن  وهد  املساواة وت حممدودة وآ مذمومد  قال بعضهم : 
 ليسوا يف ر ب  البالو  

 االساز أداء املقصود أبق  م  عبارة املتعار  و 
 م خليقا ولبسا واالطتاب أدان  أبكثر متها لكون املقا

 وما مث  به بعضهم اا آ نسلم له .املساواة آ  كاد  وجد يف القرآن و 
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 .االساز واآختصار  عىن واحد و 
 .االسهاب التهون  لفاحدة أو آ لفاحدة  قي واالطتاب قي   عىن االسهاب و 

 االساز قسمان نساز قصر ونساز حذ و 
 نساز القصر 

 هو  كثت املعىن بتقلي  اللفا : بعضهم قال 
 هو أن نكون اللفا ولتسب  نىل املعىن أق  م  القدر املعهود عادة  وقي  :

وسبب حسته أنه ندل علدى الدتمك  يف الفصداح  وادذا قدال  حدلى هللا عليده وسدلم    أو يد  
 .جوام  الكلم 

أحددد   نىل آخرهددا ف ندده  ومدد  بدددن  االسدداز قولدده  عدداىل   قدد  هددو هللاواألمثلدد  علددى دلدد  كثددتة 
بعدده أهدد  لاندد  التتزندده وقددد  ضددمت  الددرد علددى حنددو أربعددأ فرقدد  كمددا أفددرد دلدد  ولتصددتي  

  .العلم
وقولدده   وقيدد  اي أرى ابلعدد  مدداءك   امندد  أمددر فيهددا ولددى وأخددرب واندى ونعدد  ولددى وأهلدد  
وأبقى وأسعد وأشقى وقا م  األنبداء مدا لدو شدرل مدا انددر  يف هدذ  ايملد  مد  بددن  اللفدا 

 والبالو  واالساز والبيان يف  األقالم وقد أفردت بالو  هذ  امن  ولتألي  
أمج  املعاندون على أن طوق الب ر قاحر ع  اال يدان  ثد  هدذ  امند   ويف العجاحب للكرما 

بعددد أن فت ددوا مجيدد  كددالم العددرب والعجددم فلددم سدددوا مثلهددا يف فىامدد  ألفامهددا وحسدد  نظمهددا 
 وجودة معانيها يف  صونر احلال م  االساز م  وت نخالل 

 نساز احلذ  
 وم  أسبابه : 

 م لظهور   رد اآختصار واآحرتاز ع  العب
ومتهددا التتبيدده علددى أن الزمددان نتقاحددر عدد  اال يددان وغددذو  وأن اآشددتلال بددذكر  نفضدد  نىل 
 فوندد  املهدددم وهددذ  هددد  فاحدددة وب التبدددذنر واالوددراء وقدددد اجتمعددا يف قولددده  عدداىل   انقددد  هللا 

  وسقياها   فتاق  هللا يذنر بتقدنر   دروا   و   سقياها   نوراء بتقدنر   الزموا  
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ومتها التفىيم واالعظام ملا فيه م  اال ام واذا القصد نؤثر يف املوا د  الدمل ندراد  دا التعجدب 
والتهونددد  علدددى التفدددوس ومتددده قولددده يف وحددد  أهددد  ايتددد    حددد  ندا جانوهدددا وفتبددد  أبوا دددا   

 فبذ  ايواب ند كان وح  ما سدونه ونلقونه عتد دل  آ نتتاهى 
 وقفوا على التار   أ  لرأن  أمرا فظيعا آ  كاد ييا به العبارة وكذا قوله   ولو  رى ند 

ومتهددا التىفيدد  لكثددرة دوراندده يف الكددالم كمددا يف حددذ  حددر  التددداء حنددو   نوسدد  أعددرى   
 ونون   ت ن    

 نىل وت دل  م  األسباب الكثتة .
 173-2/144اال قان يف علوم القرآن 

 
 ه :العتصر الثالم : شروط احلذ  وأنواع

 وللبذ  شروط مثاني  :
 عليه .وجود دلي  متها 
 أآ نؤد  حذفه نىل اختصار املىتصر وم    ت  ذ  اسم الفع  ألنه اختصار للفع   ومتها
  مثال أآ نكون عامال  عيفا فال  ذ  ايار  ومتها
 .أآ نكون اغذو  عو ا ع  ش ء  ومتها

 ووت دل  .
  كما أن للبذ  أنواعا :

 .أحدها ما نسمى وآقتهاع وهو حذ  بعه حرو  الكلم  
التدددوع الثدددا  مدددا نسدددمى وآكتفددداء وهدددو أن نقتضددد  املقدددام دكدددر شددديمأ بيتهمدددا  دددالزم وار بددداط و 

كقولدده   سددرابي   قدديكم احلددر   أ  والددربد وخصددا احلددر .فيكتفدد  أبحددد ا عدد  امخددر لتكتدد  
  عتدهم م  احلر أهم ألنده أشدد عتددهم مد  ولذكر ألن اخلهاب للعرب وبالدهم حارة والوقان

 .الربد 
وقيدد  ألن الددربد  قدددم دكددر اآمتتددان بوقانتدده حددر ا يف قولدده   ومدد  أحددوافها وأوورهددا وأشددعارها   
 ويف قوله   وجع  لكم م  ايبال أكتاان   ويف قوله  عاىل   واألنعام خلقها لكم فيها د ء   
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أ  وال ددر ونمندا خددا اخلددت ولددذكر ألندده مهلددوب العبدداد  ومد  أمثلدد  هددذا التددوع   بيدددك اخلددت  
ومروو م أو ألنه أكثر وجودا يف العات أو ألن ن اف  ال ر نىل هللا لديس مد  وب امداب كمدا 

 قال  حلى هللا عليه وسلم    وال ر ليس نلي    
 التوع الثالم ما نسمى وآحتباك وهو م  أله  األنواع وأبدعها 

  البقدداع  وهددو أن  ددذ  مدد  األول مددا أثبدد  نظددت  يف الثددا  ومدد  الثددا  مددا وأفددرد  ولتصددتي
أثب  نظت  يف األول كقوله  عاىل   ومث  الذن  كفروا كمثد  الدذ  نتعدإل   امند  التقددنر ومثد  
األنبياء والكفدار كمثد  الدذ  نتعدإل والدذ  نتعدإل بده فبدذ  مد  األول األنبيداء لدآلد    الدذ  

 .لثا  الذ  نتعإل به لدآل    الذن  كفروا   عليه نتعإل   عليه وم  ا
ومأخددذ هددذ  التسددمي  مدد  احلبدد  الددذ  معتددا  ال ددد واألحكددام ويسددأ أثددر الصددتع  يف الثددوب 
فبب  الثوب سد ما بأ خيوطه م  الفر  وشد  ونحكامه حبيم ميت  عتده اخللد  مد  احلسد  

 .والرونإل 
التددوع الرابدد  مددا نسددمى وآختددزال هددو مددا لدديس واحدددا ربددا سددبإل وهددو أقسددام ألن اغددذو  نمددا  

  واألمثل  على دل  كثتة  أو أكثر، اسم أو فع  أو حر  : كلم  
 

 العتصر الراب  : االطتاب :
  انقسددم االطتدداب نىل كمددا انقسددم االسدداز نىل نسدداز قصددر ونسدداز حددذ  كددذلف أمددا االطتدداب
 ة بسا وزايد

بتكثدت ايمد  كقولده  عداىل   نن يف خلدإل السدماوات واألرى   ولبسا االطتاب االطتاب  فم 
امن  يف سورة البقرة أطتب فيها أبلا االطتاب لكون اخلهاب م  الثقلأ ويف ك  عصر وحدأ 

 .للعات متهم واياه  واملوافإل متهم واملتافإل 
 والثا  نكون أبنواع 

   حرو  التأكيد أحدها دخول حر  فأكثر م
 ونمنا  س  أتكيد الكالم  ا ندا كان املىاطب به متكرا أو مرتددا 

 ونتفاوت التأكيد حبسب قوة االنكار و عفه 
   وب الزايدة يف احلرو  وزايدة األفعال قلي  واأللاء أق  
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 التأكيد الصتاع   ومته
 وهو أقسام 

 مج  أالتوكيد املعتو  بك  و متها 
 د اللفظ  وهو  كرار اللفا األول التأكيومتها 

 التكرنر وم  أنواع االطتاب ولبسا 
وبعهد  العدام عهد  أحدد املرتادفدأ علدى امخدر وبعهد  البيدان وولبددل وبلصدف  واالطتاب و

على اخلاص والعكس وبو   الظاهر مو   املضمر والتذني  والتكمي  والتتميم نىل وت دلد  
 نىل نحدى وع رن  طرنق   تظر يف حمااا .ربا أوحله السيوط  رنه هللا 

 2/200اال قان يف علوم القرآن 
 

 العتصر اخلامس
 :اخلرب واالن اء 

 والكالم نتبصر يف هذن  التوعأ 
 واخلرب قي  ما ندخله التصدنإل والتكذنب وقي  وت دل  .

 القصد وخلرب نفادة املىاطب وقد نرد  عىن األمر حنو   والوالدات نر ع  و 
 واملهلقات نرتبص    

 و عىن الدعاء حنو   ونايك نستعأ   أ  أعتا ومته    ب  ندا أ  اب و ب   ف نه دعاء عليه 
 وكذا   قا لهم هللا   

 وكذا   ول  أندنهم ولعتوا  ا قالوا   
 وله معان أخرى .

 وللىرب أقسام متها الوعد والوعيد ووت دل  .
 تها : فهو أقسام أنضا ماالن اء  وأما

 اآستفهام وهو طلب الفهم وهو  عىن اآستىبار 
 وأدوا ه اامزة وه  وما وم  وأ  وكم وكي  وأن  وأىن وم  وأاين 

 وله أوراى
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 األول االنكار 
 التقرن   حنو   أفعصي  أمر     و الثا  التوبيخ 

 كقوله  عاىل   أت ن رل ل  حدرك وو عتا عت  وزرك  الثالم : التقرنر  
 ب  التعجب حنو   كي   كفرون وهلل  الرا

 اخلامس العتاب كقوله   أت  ن للذن  آمتوا أن ه   قلو م لذكر هللا   
 ووت دل  كثت .

 م  أقسام االن اء األمر و 
وهو طلب فع  وت ك  وحيلته   افع    و   ليفع    وه  حقيق  يف االساب حنو   أقيمدوا 

 الصالة     فليصلوا مع    
 د  ازا ملعان أخر متها التدب حنو   وندا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  و ر 

 واالوح  حنو   وندا حللتم فاحهادوا   
 والتهدند حنو   اعملوا ما شمتم   ند ليس املراد األمر بك  عم  شاءوا 

 واالهان  حنو   دق نن  أن  العزنز الكرمي  
 ووت دل  كثت أنضا .

 الته   االن اء  وم  أقسام 
 وهو طلب الك  ع  فع  وحيلته   آ  فع    وه  حقيق  يف التبرمي 

 و رد  ازا ملعان 
 متها الكراه  حنو   وآ متش يف األرى مرحا   

 والدعاء حنو   ربتا آ  زك قلوبتا   
 واالرشاد حنو   آ  سألوا ع  أشياء نن  بد لكم  سؤكم   

 ووت دل  م  املقاحد .
 225-2/204اال قان يف علوم القرآن 

 
 
 



107 

 

 بداح  القرآن 
أفدددرد  ولتصدددتي  ابددد  أ  األحدددب  فدددأورد فيددده حندددو ماحددد  ندددوع وهددد  اجملددداز واآسدددتعارة والت دددبيه 

واالشدددارة واملسددداواة والبسدددا واالنلدددال والتتمددديم  واآ سددداعوالكتانددد  واالردا  والتمثيددد  واالسددداز 
تذني  والزايدة والرتدند والتكرار والتفسدت واالنضدال ونفد  والتكمي  واآحرتاس واآستقصاء وال

نىل وددددت دلدددد  وقددددد  قدددددم بعددده دلدددد  ومدددد  أراد اآسددددتزادة فلتجدددد  ملددددا كتبدددده ال ددد ء فسابدددده 
 السيوط  رنه هللا .

 ونتكلم هتا على بعه هذ  البداح  ومتها :
مخر بعيد ونقصدد البعيدد له معتيان أحد ا قرنب وا اأن نذكر لفظوه  التورن  : وهو االنهام 

 .ونورى عته ولقرنب فيتو ه السام  م  أول وهل  
التورند  يف القدرآن قولده  عداىل   ومدا أرسدلتاك نآ كافد  للتداس   فد ن    مد  اب  حجدر أن وقد دكر 

كاف     عىن   مان    أ   كفهم ع  الكفدر واملعصدي  وااداء للمباللد  وهدذا معدىن بعيدد واملعدىن 
تبادر أن املراد مجيعا   لك  متد  مد  نلده علدى دلد  أن التأكيدد نرتاخدى عد  املؤكدد القرنب امل

 .فكما آ  قول رأن  مجيعا التاس آ  قول رأن  كاف  التاس 
أن نؤ ى بلفا لده معتيدان فدأكثر مدرادا بده أحدد  وهوأشر  أنواع البدن  م  هو و  :اآستىدام 

قد خلقتا االنسان م  سدالل  مد  طدأ   فد ن املدراد ومتها قوله  عاىل ول معانيه   نؤ ى بضمت 
 به آدم   أعاد عليه الضمت مرادا به ولد  فقال     جعلتا  نهف  يف قرار مكأ   

الليبدد   نقدد  الكددالم مدد  أسددلوب نىل آخددر أعددين مدد  الددتكلم أو اخلهدداب أووهددو اآلتفدات  - 3
 نىل آخر متها بعد التعبت وألول هذا هو امل هور 

 وقال السكاك  نما دل  أو التعبت أبحد ا فيما حقه التعبت بلت  
وله فواحد متهدا  هرند  الكدالم وحديان  السدم  عد  الضدجر واملدالل ملدا جبلد  عليده التفدوس مد  

 حب التتقالت والسآم  م  اآستمرار على متوال واحد وهذ  فاحد ه العام  
  وبعثده علدى اآسدتماع حيدم أقبد  املدتكلم مثاله م  التكلم نىل اخلهاب ووجهده حدم السدامو 

 عليه وأعها  فض  عتان  هصيا وملواجه  
 وأمران لتسلم لرب العاملأ     وأن أقيموا الصالة   
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ومثاله م  التكلم نىل الليبد  قولده  عداىل   نان فتبتدا لد  فتبدا مبيتدا   ليلفدر لد  هللا   واألحد    
 لتلفر ل    

ومثاله م  اخلهاب نىل الليب    ح  ندا كتتم يف الفل  وجدرن   دم   واألحد    بكدم   ونكتد  
العدول ع  خها م نىل حكان  حداام للدتهم التعجدب مد  كفدرهم وفعلهدم ند لدو اسدتمر علدى 

 .خها م لفا    ل  الفاحدة 
 هاب امخر نقرب م  اآلتفات نق  الكالم م  خهاب الواحد أو اآثتأ أو ايم  خلو 

مثاله م  الواحد نىل اآثتأ   قالوا أجمتتا لتلفتتا عما وجدان عليه آوءان و كون لكما الكربايء 
 يف األرى   

 ونىل ايم    اي أنها التيب ندا طلقتم التساء   
 وم  اآثتأ نىل الواحد   فم  ربكما اي موسى     فال خيرجتكما م  ايت  فت قى   

 أوحيتا نىل موسى وأخيه أن  بوآ لقومكما  صر بيو  واجعلوا بيو كم قبل    ونىل ايم    و 
 مته أنضا اآنتقال م  املا   أو املضارع أو األمر نىل آخر و 
 مثاله م  املا   نىل املضارع   أرس  الرايل فتثت     و 

 ونىل املضارع   وأن أقيموا الصالة وا قو  وهو الذ  نليه ي رون 
 اآنسجام 

هددو أن نكددون الكددالم خللددو  مدد  العقددادة متبدددرا كتبدددر املدداء املتسددجم ونكدداد لسددهول   ركيبدده 
 وعذوب  ألفامه أن نسي  رق  والقرآن كله كذل  

قددال أهدد  البدددن  وندا قددوى اآنسددجام يف التثددر جدداءت قراء دده موزوندد  بددال قصددد لقددوة انسددجامه 
 وم  دل  ما وق  يف القرآن موزوان 

 ون    فم  شاء فليؤم  وم  شاء فليكفر فمته م  حبر اله
 قال التامم : أطال عذوا في  كفرانه ااوى          وآمت  اي دا الظبا فأنس وآ  تفر

   فعول  مفاعيل  فعول  مفاعل                فم  شاء فليؤم  وم  شاء فليكفر          
  ل  آايت الكتاب احلكيموم  املدند   
 قال التامم :

 فيه آايت ال فا للسقيم                      ند ااجر ه  م  كتاب اي مد
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  ل  آايت الكتاب احلكيم      فاعال   فاعل  فاعال   
    وهكذا .

 234-2/228اال قان يف علوم القرآن 
 

 فواح  ام  
 الفاحل  كلم  آخر امن  كقافي  ال عر وقرنت  السج  

 وقال الدا  كلم  آخر ايمل  
 وفرق الدا  بأ الفواح  ورنوس ام  فقال الفاحل  ه  الكالم املتفص  عما بعد  

والكالم املتفص  قد نكون رأس آن  وودت رأس وكدذل  الفواحد  نكد  رنوس أ  ووتهدا وكد  
 .رأس آن  فاحل  وليس ك  فاحل  رأس آن  

 ت   و   مدا كتدا نبدا    قال وألج  كون معىن الفاحل  هذا دكر سيبونه يف متثي  القدوايف   ندوم
 وليسا رأس آنتأ فمجاع م    ندا نسر   وهو رأس آن  ف فاق 

وقددال ايعددرب  ملعرفدد  الفواحدد  طرنقددان  ددوقيف  وقياسدد  أمددا التددوقيف  فمددا ثبدد  أندده  حددلى هللا 
بفاحدل  ومدا  عليه وسلم  وق  عليده داحمدا يققتدا أنده فاحدل  ومدا وحدله داحمدا يققتدا أنده لديس

يدده مددرة ووحددله أخددرى احتمدد  الوقدد  أن نكددون لتعرندد  الفاحددل  أو لتعرندد  الوقدد  وقدد  عل
 التام أو لالسرتاح  

وأما القياس  فهو ما أحلدإل مد  اغتمد  ودت املتصدوص وملتصدوص ملتاسدب وآ حمدذور يف دلد  
ألندده آ زايدة وآ نقصددان ونمنددا وانتدده نندده حمدد  فصدد  أو وحدد  والوقدد  علددى كدد  كلمدد  جدداحز 

قرآن كله جاحز فاحتا  القياس نىل طرنإل  عرفه فتقول فاحل  امند  كقرنتد  السدجع  يف ووح  ال
التثدددر وقافيددد  البيددد  يف ال دددعر ومدددا ندددذكر مدددد  عيدددوب القافيددد  مددد  اخدددتال  احلركددد  واالشددددباع 

 .والتوجيه فليس بعيب يف الفاحل  
رآن سددجعا كددان القدد  وقددد عددد الددبعه هددذ  الفواحدد  مدد  وب السددج  ونفددا  آخددرون وقددالوا لددو

لكان وت خار  ع  أساليب كالمهم ولو كان داخال فيها ت نقد  بدذل  نعجداز ولدو جداز أن 
يداز أن نقولدوا شدعر معجدز وكيد  والسدج  ربدا كدان أتلفده الكهدان مد   زنقال هو سج  معج
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العددرب ونفيدده مدد  القددرآن أجدددر أبن نكددون حجدد  مدد  نفدد  ال ددعر ألن الكهاندد   تددايف التبددوات 
 وقد قال  حلى هللا عليه وسلم    أسج  كسج  الكهان   فجعله مذموما خبال  ال عر 

وطدد  ألن  يمدده علددى حددور ه آ نقتضدد  كوندده هددو ألن السددج  ، ومددا  و ددوا أندده سددج   وا :قدال
نتب  املعىن فيه اللفا الذ  ندؤد  السدج  ولديس كدذل  مدا ا فدإل ربدا هدو يف معدىن السدج  مد  

 .للمعىن القرآن ألن اللفا وق  فيه  بعا 
ومتهم وهو الوسا م  نرى أن السج  ونن كان زنت  للكالم فقد نددعو نىل التكلد  فرحد  أآ 
نستعم  يف مجل  الكالم وأآ خيل  الكالم مته مجل  وأنه نقبد  متده مدا اجتلبده اخلداطر عفدوا بدال 

  كل  
م قددال وكيدد  نعدداب السددج  علددى االطددالق ونمنددا نددزل القددرآن علددى أسدداليب الفصددي  مدد  كددال

العرب فوردت الفواح  فيه فزاء ورود األسدجاع يف كالمهدم ونمندا ت سد ء علدى أسدلوب واحدد 
ألنه آ  س  يف الكدالم مجيعدا أن نكدون مسدتمرا علدى مندا واحدد ملدا فيده مد  التكلد  وملدا يف 
الهبدد  مدد  امللدد  وألن اآفتتددان يف  ددروب الفصدداح  أعلددى مدد  اآسددتمرار علددى  ددرب واحددد 

 .عه أ  القرآن متماثل  املقاط  وبعضها وت متماث  فلهذا وردت ب
 قال فيه يف الفواح  أل  ال يخ سس الدن  ب  الصاحا كتاو وقد 

اعلددم أن املتاسددب  أمددر مهلددوب يف الللدد  العربيدد  نر كددب اددا أمددور مدد  لالفدد  األحددول قددال وقددد 
علددددى نيدددد  عدددد   تبعددد  األحكددددام الددددمل وقعدددد  يف آخددددر ام  مراعدددداة للمتاسددددب  فعثددددرت متهددددا 

 األربعأ حكما 
 قدددمي املعمددول حنددو   لترندد  مدد  آاي تددا الكددربى   ندا أعربتددا   الكددربى   مفعددول    فددذكر متهددا :

    .نر    
  واألوىل قدمي ما هو متأخر يف الزمان حنو   فلله امخرة و 
 نثبات هاء السك  حنو   ماليه     سلهانيه     ما هيه   و 

و     آ جتدوا لكم عليتا به  بيعدا   فد ن األحسد  الفصد  بيتهدا نآ أن ايم  بأ اجملرورات حن
 مراعاة الفاحل  اقتض  عدمه وأتخت    بيعا   

العدددول عدد  حدديل  املضدد  نىل حدديل  اآسددتقبال حنددو   ففرنقددا كددذبتم وفرنقددا  قتلددون   واألحدد    
 قتلتم   
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    ليت بتي  الكلم  حنو   وطور سيتأ   واألح    سيتا 
آ ميتت  يف  وجيه اخلرو  ع  األح  يف امايت املذكورة أمور  : قال اب  الصاحاووت دل    

 أخرى م  وجه املتاسب  ف ن القرآن العظيم كما جاء يف األثر  آ  تقض  عجاحبه   
 آ هر  فواح  القرآن ع  أحد أربع  أشياء التمكأ والتصدنر والتوشي  واالنلال و 

 أمثلتها السيوط  رنه هللا فلتتظر يف حملها . قد فصلها وبأ
 265-2/260اال قان 

 
نكتفد   دذا القددر ونسددتكم  حددنثتا عد  بقيدد  أندواع هدذا القسددم يف اغا درة القادمد  نن شدداء 

 هللا  عاىل وحلى هللا على نبيتا حممد وعلى آله وحببه وسلم .
 

 األسئلة : 
 (10اجملموعة األوىل )

 الملة الصحيحة :ض  عالمة لح أمام 
 . )لح(الفص  والوح  نهلإل أحياان ونراد به ما نتعلإل برسم القرآن  -1
 . )لح( االساز أداء املقصود أبق  م  عبارة املتعار و  -2
 . )خطأ( يف موا   عدندةاملساواة  وجد يف القرآن  -3
 )لح(عليه وجود دلي  م  شروط احلذ   -4
 )ح ( لم اآقتهاع وهو حذ  بعه حرو  الك -5
 )خطأ( االطتاب نتقسم نىل بسا وحذ  -6
 )لح( نتبصر الكالم يف اخلرب واالن اء وآ اثلم اما -7
 اخلرب هو ما آ  تم  حدق وآ كذو )خهأ( -8
 القول الراج  هو نف  وجود السج  يف القرآن مجل  و فصيال )خهأ( -9

 )لح( اخلرب قد يراد منه الدعاء -10
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 (10) اجملموعة الثانية
 ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة :

 نسمى ما نصت  يف ايم  م  عه  بعضها على بعه أو  رك العه  فيها -1
 (الوح  والفص  ) عه  البيان ، االطتاب ، 

 نسمىنثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عدا   -2
 ، االساز ( احلصر) التىصيا ،  
نا حمرمدا علدى طداعم نهعمده نآ أن نكدون ق  آ أجدد فيمدا أوحد  احلصر يف قوله تعاىل  -3

 ... اآلية من النوع ميت 
 _ احلقيقي _ املشرتك ( اجملازي )
  تم معرف  الفواح  ع  طرنإل -4

 ( القياس والتوقي )القياس ، التوقي  ، 
 االحتباك نوع من أنواع  -5
 _ االقتطاع _ ااطناب( احلذف)  
 االستفهام نوع من أنواع  -6

 ، التوكيد ( اانشاء) اخلرب ، 
 م  أنواع األمر املراد به وندا حللتم فاحهادواقوله تعاىل :  -7

 (ااابحة)الوجوب  _ اارشاد _ 
 خرب معناه ول  أندنهم ولعتوا  ا قالواقوله تعاىل :  -8
 _ النهي _ ااخبار حقيقة ( الدعاء) 
 من مقالد النهي اجملازية  -9

 _ التهديد ( الدعاء) ااهانة  _ 
 متعلقة بعلم التمكأ والتصدنر والتوشي  واالنلال -10
 ، االستعارة ، اجملاز ( فوالل اآلي) 
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 (10اجملموعة الثالثة )
 ض  خطا حتت الكلمة املناسبة ملأل الفراغ :

  قدمي املعمولو  ،  ستثتاءالتف  واآم  طرق ......  -1
 _ ااطناب( احلصر)التخصيص _ 

 من أمثلة .... قي  اي أرى ابلع  ماءك: و له تعاىل يعترب قو  -2
 _ إجياز احلذف _ ااطناب ( إجياز القصر) 
 م  أنواع االطتاب ولزايدة .... -3
    كثت ايم ( التأكيد) البسا    
 له معتيان أحد ا قرنب وامخر بعيد ونقصد البعيد اأن نذكر لفظ.... ه   -4

 ( التورية) الكناية ، االستعارة ، 
 مثل من التكلم للغيبة نق  الكالم م  أسلوب نىل آخرهو  ….. -5

 ( االلتفات) االنسجام _ االستخدام _ 
 حذ قسمان قصر و  .... -6
 _ التوكيد _ احلصر ( ااجياز) 
 كقافي  ال عر وقرنت  السج    مل  يف القرآنكلم  آخر اي  .... -7
 ، رأس امن  ( التذني  ، الفاحل )  
 هو طلب الك  ع  فع  .... -8
 _ األمر  _ الدعاء(الته  )
 هو أن نكون الكالم خللو  م  العقادة متبدرا كتبدر املاء....  -9
 _ االستخدام ( االنسجام) السالسة  _  

 . عرفه مجاع  أبنه الدآل  على م ارك  أمر ألمر يف معىن .... -10
 _ التعريض _ اجملاز ( التشبيه)
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 لسابعةا  احملاضرة
 (8-6ذكر طرف من العلوم اليت عين هبا هذا الفن )

**** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

فددال نددزال حدددنثتا يف القسددم اخلددامس مدد  أقسددام علددوم القددرآن وهددو يف املعددا  املتعلقدد  وأللفدداظ 
 فتقول :فوا   السور ونبدأ وحلدنم ع  

 أفردها ولتألي  اب  أ  األحب  يف كتاب لا    اخلواطر السوان  يف أسرار الفوا    
 سور القرآن بع رة أنواع م  الكالم آ خير  ش ء م  السور عتها هللا افتت   وقد

قسددمان نثبددات لصددفات املدددل ونفدد  و تزندده مدد  حددفات الددتقا هددو األول الثتدداء عليدده  عدداىل و 
 التبميد يف مخس سور و بارك يف سور أ والتسبي  يف سب  سور ف

 الثا  حرو  التهج  يف  س  وع رن  سورة 
 الثالم التداء يف ع ر سور 

 الراب  ايم  اخلربن  
 اخلامس القسم يف مخس ع رة 
 السادس ال رط يف سب  سور 
 الساب  األمر يف س  سور 

 ن الثام  اآستفهام يف س  سور عم نتساءلو 
 التاس  الدعاء يف ثالث 

 العاشر التعلي  يف النال  قرنش
قددال أهدد  البيددان مدد  البالودد  حسدد  اآبتددداء وهددو أن نتددأنإل يف أول الكددالم ألندده أول مددا نقددرع 
السددم  فدد ن كددان حمددررا أقبدد  السددام  علددى الكددالم ووعددا  ونآ أعددرى عتدده ولددو كددان البدداق  يف 

 . اللفا لان  احلس  فيتبل  أن نؤ ى فيه أبعذب
   283-2/281اال قان يف علوم القرآن 
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 خوامت السور 
احلس  أللا آخر ما نقرع األلاع فلهذا جاءت متضمت  للمعا  البدنع   يفهى مث  الفوا   و 

بددأ فهدد  مدد  ننددذان السددام  ونتهدداء الكددالم حدد  نبقددى معدده للتفددوس   ددوق نىل مددا نددذكر بعددد 
 أدعي  ووحااي وفراحه ويميد وهتلي  ومواعا ووعد ووعيد نىل وت دل  

 كالدعاء الذ  اشتمل  عليه امنتان م  آخر سورة البقرة 
 وكالوحااي المل ختم   ا سورة آل عمران 

والفراحه المل ختم   ا سورة التسداء وحسد  اخلدتم  دا ملدا فيهدا مد  أحكدام املدوت الدذ  هدو 
 وأللا آخر ما أنزل م  األحكام  آخر أمر ك  ح 

 وكالتبجي  والتعظيم الذ  ختم  به املاحدة 
 وكالوعد والوعيد الذ  ختم  به األنعام 

 وكالتبرنه على العبادة بوح  حال املالحك  الذ  ختم  به األعرا  
 وكاحله على ايهاد وحل  األرحام الذ  ختم به األنفال

 قرآن مجل  ونفس األمر يف أواخر ما نزل م  ال
انظر براع  آخر آن  نزل  وه  قوله   وا قوا نوما  رجعون فيه نىل هللا   وما فيها م  االشعار ف

 .ومخرن  املستلزم  للوفاة 
عد  ابد  البىار   هوكذل  آخر سورة نزل  وه  سورة التصر فيها االشعار ولوفاة كما أخرج

 عباس 
 287-2/286اال قان يف علوم القرآن  

 
 متاسب  امايت والسور 

الربهدان يف متاسدب   أفرد  ولتألي  العالمد  أبدو جعفدر بد  الدزبت شديخ أ  حيدان يف كتداب لدا 
نظدم الددرر يف  تاسدب ام   ال يخ برهان الدن  البقاع  يف كتداب لدا    ر يب سور القرآن 

فقددا علددى  وهددو كتدداب عظدديم  ددىم مهبددوع يف اثتددأ وع ددرن   لدددا وهددو آ نقتصددر والسددور
املتاسبات ونمنا نفسر امايت ، وكذا أل  فيه السيوط  رنه هللا وسو  نعرى اذا الف  مد  

 علوم القرآن ولتفصي  يف الفص  الدراس  الثا  م  هذا العام نن شاء هللا  عاىل .
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 وقال يف  فست   الراز علم شرن  ق  اعتتاء املفسرن  به لدقته ورب  أكثر فيه االمام وهو 
 أكثر لهاح  القرآن مودع  يف الرت يبات والروابا 

 .نهلب لآل  الكرمي  متاسب  أللا على حسب الوقاح  املفرق  آ  بعضهم :وقال 
وفصدد  اخلهدداب ألددا علددى حسددب الوقدداح   تددزنال وعلددى حسددب احلكمدد   ر يبددا وأتحدديال قددال : 

فاملصب  على وفإل ما يف اللول اغفوظ مر ب  سور  كلها وآاي ه ولتوقيد  كمدا أندزل مجلد  نىل 
 .بي  العزة 

أو املتاسددب  يف الللدد  امل دداكل  واملقاربدد  ومرجعهددا يف امايت وحنوهددا نىل معددىن رابددا بيتهددا عددام و 
 . خاص عقل  أو حس  أو خياا أو وت دل  م  أنواع العالقات

 وم   ل  الروابا الكثتة التضاد 
كقوله يف سورة البقدرة   نن الدذن  كفدروا سدواء علديهم   امند  فد ن أول السدورة كدان حددنثا عد  
القدددرآن وأن مددد  شدددأنه اادانددد  للقدددوم املوحدددوفأ والميدددان فلمدددا أكمددد  وحددد  املدددؤمتأ عقدددب 

دنم الكددافرن  فبيتهمددا جددام  و دد  ولتضدداد مدد  هددذا الوجدده وحكمتدده الت ددونإل وكمددا قيدد    حبدد
 .وبضدها  تبأ األشياء 

حكى اخلها  أن الصباب  ملا اجتمعوا على القرآن و عوا سدورة القددر عقدب العلدإل اسدتدلوا و 
شددارة نىل قولدده   اقددرأ   بددذل  علددى أن املددراد  دداء الكتاندد  يف قولدده   نان أنزلتددا  يف ليلدد  القدددر   اال

 قال القا   أبو بكر اب  العر  وهذا بدن  جدا 
ومد  دلد  افتتدال السدور وحلدرو  املقهعد  واختصداص كد  واحددة  دا بددح   الزرك د  :قال و 

 به ح  ت نك  لرتد   ات   يف مو     الر   وآ   حم   يف مو     طس   
كلماهتدا وحروفهدا رباثد  لده فبدإل لكد  سدورة   ودل  أن ك  سورة بددح  حبدر  متهدا فد ن أكثدر

متهدددا أآ نتاسدددبها ودددت الدددواردة فيهدددا فلدددو و ددد    ق   مو ددد    ن   لعددددم التتاسدددب الواجدددب 
مراعا ه يف كالم هللا وسورة   ق   بدح  به ملا  كرر فيها م  الكلمات بلفا القا  م  دكدر 

  آدم و لقدد  امللكددأ وقددول العتيددد القددرآن واخللددإل و كرنددر القددول ومراجعتدده مددرارا والقددرب مدد  ابدد
والرقيب والساحإل وااللقاء يف جهتم والتقدم ولوعدد ودكدر املتقدأ والقلدب والقدرون والتتقيدب يف 

 البالد و  قإل األرى وحقوق الوعيد ووت دل 
 299-2/288اال قان يف علوم القرآن  السيوط  
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 امايت امل تبهات 

كتابددده   و الكرمدددا  ومدددتهم أفدددرد  ولتصدددتي  خلدددإل قدددد وهدددذا الفددد  نسدددمى أنضدددا مت دددابه الدددتظم و 
   مهبدددوع يف  لدددد لهيددد  ومددد  أحسددد  مدددا ألددد  فيددده كتددداب مت دددابه القدددرآن  وجيددده الربهدددان يف 

 اللرانط  وهو مهبوع يف  لدن   ىمأ . مالك التأون  أل  جعفر ب  الزبت 
يد  واليقدأ لصدف  وأل  فيه مجاع  م  وت  وجيده ألجد   دبا احلفدا ومد  دلد  سدبي  التثب

الدن  املصر  ونظم دل  بعضهم يف نظدم ليسده  حفظده وقدد كتبد  يف دلد  أبيدا  وهد  قيدد 
 التتقي  .

والقصد به ننراد القص  الواحدة يف حور ش  وفواح  لتلفد  بد  أتيت يف مو د  واحدد مقددما 
عدرا    وقولدوا ويف آخر مدؤخرا كقولده يف البقدرة   وادخلدوا البداب سدجدا وقولدوا حهد    ويف األ

 حه  وادخلوا الباب سجدا   
 ويف البقرة   وما أه  به للت هللا   وساحر القرآن   وما أه  للت هللا به   

 :وهذ  أمثل  مته بتوجيهها 
يف قوله  عاىل يف البقرة   هدى للمتقأ   ويف لقمان   هدى ورن  للمبستأ   ألنه ملدا دكدر 

 الرن  انسب   اغستأ    يف لقمانملتقأ   وملا دكر  موع االميان انسب   ا البقرة
وقددددددالوا لدددددد  متسددددددتا التددددددار نآ أايمددددددا معدددددددودة   ويف آل عمددددددران     يف سددددددورة البقددددددرةقولدددددده  عدددددداىل 

معدودات   قال اب  مجاع  ألن قاح  دل  فرقتان م  اليهود نحدا ا قالد  نمندا نعدذب ولتدار 
لدد  نمنددا نعددذب أربعددأ عدددة أايم عبددادة آوحهددم العجدد  سددبع  أايم عدددد أايم الدددنيا واألخددرى قا

فآن  البقرة يتم  قصد الفرق  الثانيد  حيدم عدرب جبمد  الكثدرة وآل عمدران ولفرقد  األوىل حيدم 
 أ ى جبم  القل  

رب اجع  هذا بلدا آمتا   ويف نبراهيم   هذا البلد آمتا   ألن األول دعدا   يف البقرةقوله  عاىل 
دا عتد  درك هداجر ونلاعيد  بده وهدو واد فددعا أبن نصدت بلددا والثدا  دعدا بده به قب  مصت  بل

 بعد عود  وسكىن جرهم به ومصت  بلدا فدعا أبمته 
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 ل  حدود هللا فال  قربوها   وقدال بعدد دلد    فدال  عتددوها   ألن األوىل وردت  :قوله  عاىل 
بعد نوا  فتاسب التهى عد  قرولدا والثانيد  بعدد أوامدر فتاسدب التهدى عد   عددنها وجتاوزهدا أبن 

 نوق  عتدها
 307-2/304اال قان يف علوم القرآن  

 
وهدو املعدا  املتعلقد  وألحكدام ونتددر  ونتتق  امن نىل القسم السادس م  أقسام علوم القرآن 

 يتها :
 اغكم واملت ابه 
 مقدمه ومؤخر  
 خاحه وعامه 
  مله ومبيته 

 انسىه ومتسوخه 
 م كله وموهم اآختال  والتتاقه 

 مهلقه ومقيد  
 متهوقه ومفهومه 
 وجو  لاطبا ه 

آر باطهددددا وسددددتىالص وهددددذ  املباحددددم جتددددد جلهددددا مهددددوآ يف الكتددددب املعتيدددد  أبحددددول الفقدددده 
 األحكام الفقهي  م  كتاب هللا عز وج  .

 
 اغكم واملت ابه  أوآ :

قددددال  عدددداىل   هددددو الددددذ  أنددددزل عليدددد  الكتدددداب متدددده آايت حمكمددددات هدددد  أم الكتدددداب وأخددددر 
 مت ا ات   

 ثالث  أقوال ويف  ل  املسأل  
 أحدها أن القرآن كله حمكم لقوله  عاىل   كتاب أحكم  آاي ه   

 ثا  كله مت ابه لقوله  عاىل   كتاو مت ا ا مثا    ال
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 نىل حمكم ومت ابه لآلن  املصدر  ا  انقسامهالثالم وهو الصبي  
وايدواب عد  امنتددأ أن املدراد فحكامدده ن قانده وعددم  هددرق الدتقا واآخددتال  نليده وبت ددا ه  

 كونه ن به بعضه بعضا يف احلإل والصدق واالعجاز 
  عيأ اغكم واملت ابه على أقوال وقد اختل  يف 

 .فقي  اغكم ما عر  املراد مته نما ولظهور ونما ولتأون  
 واملت ابه ما استأثر هللا بعلمه كقيام الساع  وخرو  الدجال واحلرو  املقهع  يف أواح  السور 

 وقي  اغكم ما آ  تم  م  التأون  نآ وجها واحدا واملت ابه ما احتم  أوجها
 وقي  وت دل  

أخددر  ابدد  أ  حددامت مدد  طرنددإل علدد  بددد  أ  طلبدد  عدد  ابدد  عبدداس قددال اغكمددات انسدددىه و 
وحالله وحرامه وحدود  وفراحضه وما نؤم  به ونعم  به واملت ا ات متسوخه ومقدمه ومؤخر  

 وأمثاله وأقسامه وما نؤم  به وآ نعم  به 
علددى علمدده أو آ نعلمدده نآ هللا علددى قددولأ مت ددؤ ا  اآطددالعاختلدد  هدد  املت ددابه ربددا ميكدد  و 

اآخددتال  يف قولددده   والراسدددىون يف العلدددم   هددد  هددو معهدددو  و   نقولدددون   حدددال أو مبتددددأ 
 .خرب    نقولون   والواو لالستمتا  

واألكثرون م  الصباب  والتدابعأ وأ بداعهم ومد  بعددهم خصوحدا أهد  السدت  دهبدوا نىل الثدا  
 واايت ع  اب  عباس وهو أح  الر 

وندل لصب  مذهب األكثرن  ما أخرجه عبد الرزاق يف  فست  واحلداكم يف مسدتدركه عد  ابد  
عباس أنه كان نقرأ يف وما نعلم أتونله نآ هللا ونقول الراسىون يف العلم آمتا به   فهذا ندل 

رجاهتا أن نكون خربا على أن الواو لالستمتا  ألن هذ  الروان  ونن ت  ثب   ا القراءة فأق  د
 فستاد حبي  نىل  رمجان القرآن فيقدم كالمه يف دل  على م  دونه 
الفتتد  وعلدى مدددل  وابتلداءونؤندد دلد  أن امند  دلد  علدى دم متبعد  املت ددابه ووحدفهم ولزندا 
 الذن  فو وا العلم نىل هللا وسلموا نليه كما مدل هللا املؤمتأ ولليب 

عدد  عاح دد  قالدد   ددال رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  هددذ  امندد    وأخددر  ال دديىان ووت ددا 
هددو الددذ  أنددزل عليدد  الكتدداب   نىل قولدده   أولددوا األلبدداب   قالدد  قددال رسددول هللا  حددلى هللا 

 عليه وسلم    ف دا رأن  الذن  نتبعون ما   ابه مته فأولم  الذن  لى هللا فاحذرهم  
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القددرآن علددى أربعدد  أحددر  حددالل وحددرام آ نعددذر أحددد  وأخددر  ابدد  جرنددر عدد  ابدد  عبدداس أنددزل
جبهالتددده و فسدددت  فسدددر  العدددرب و فسدددت  فسدددر  العلمددداء ومت دددابه آ نعلمددده نآ هللا ومددد  ادعدددى 

 علمه سوى هللا فهو كادب  
ألن اللفددا الددذ  نقبدد  معددىن  ، واملت ددابه خبالفده، املددراد وغكددم مدا ا ضدد  معتددا  :  الهيدديبقدال 

 كدددون دآلتددده علدددى دلددد  اللدددت  واألول نمدددا أن. والثدددا  الدددتا ، أو آ  ، نمدددا أن  تمددد  ودددت 
واألول هددددو ، أو آ ،  هوالثددددا  نمددددا أن نكددددون مسدددداون. واألول هددددو الظدددداهر ، أو آ ، أرجدددد  
 .والثا  املؤول ، اجملم  

 مل رتك بأ اجملم  واملؤول هو املت ابه وا، فامل رتك بأ التا والظاهر هو اغكم 
والكددالم يف اغكددم واملت ددابه نهددول وسددو  نعددرى لدده ولتفصددي  يف دراسددتتا لعلددوم القددرآن يف 

 الستوات القادم  نن شاء هللا  عاىل .
 ؟ ما احلكم  يف ننزال املت ابه رب  أراد لعباد  به البيان واادى :  ن قي  ف

 ه فله فواحد نن كان ربا ميك  علم: قل  
متهددا احلددم للعلمدداء علددى التظددر املوجددب للعلدددم بلوامضدده والببددم عدد  دقاحقدده فدد ن اسدددتدعاء 

 اامم ملعرف  دل  م  أعظم القرب 
ومتهددا مهددور التفا دد  و فدداوت الدددرجات ند لددو كددان القددرآن كلدده حمكمددا آ  تددا  نىل أتوندد  

 ونظر آستوت متازل اخللإل وت نظهر فض  العات على وت  
 ونن كان ربا آ ميك  علمه فله فواحد 

متهددا ابددتالء العبدداد ولوقددو  عتددد  والتوقدد  فيدده والتفددونه والتسددليم والتعبددد وآشددتلال بدده مدد  
جهدد  الددتالوة كاملتسددو  ونن ت سددز العمددد   ددا فيدده ونقامدد  احلجدد  علددديهم ألندده ملددا نددزل بلسدددالم 

فهدامهم دل علدى أنده ندزل مد  عتدد هللا وللتهم وعجزوا عد  الوقدو  علدى معتدا  مد  بالودتهم وأ
 .وأنه الذ  أعجزهم ع  الوقو  على معتا  

 32-2/5اال قان يف علوم القرآن  
 

 اثنيا : مقدمه ومؤخر  
 وهو قسمان 
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 األول ما أشك  معتا  حبسب الظاهر فلما عر  أنه م  وب التقدمي والتأخت ا ض  
 ل  يف آايت وهو جدنر أن نفرد ولتصتي  وقد  عرى السل  لذ

أخددر  ابدد  أ  حددامت عدد  قتددادة يف قولدده  عدداىل   وآ  عجبدد  أمددواام وأوآدهددم نمنددا نرنددد هللا أن 
نعدذ م  دا يف الدددنيا   قدال هدذا مدد   قدادمي الكدالم نقددول   آ  عجبد  أمدواام وآ أوآدهددم يف 

 احلياة الدنيا نمنا نرند هللا ليعذ م  ا يف امخرة   
يف قوله  عاىل   ولوآ كلم  سبق  م  رب  لكان لزاما وأجد  مسدمى   قدال وأخر  عته أنضا 

 هذا م  مقادمي الكالم نقول   لوآ كلم  وأج  مسمى لكان لزاما   
وأخر  ع   اهد يف قوله  عاىل   أنزل على عبد  الكتاب وت سع  لده عوجدا قيمدا   قدال هدذا 

 يما وت سع  له عوجا   م  التقدمي والتأخت   أنزل على عبد  الكتاب ق
وأخددر  عدد  قتددادة يف قولدده  عدداىل   ن  متوفيدد  ورافعدد  نا   قددال هددذا مدد  املقدددم واملددؤخر أ  

 رافع  نا ومتوفي  
الثددا  مددا لدديس كددذل  وقددد ألدد  فيدده العالمدد  سددس الدددن  بدد  الصدداحا كتابدده   املقدمدد  يف سددر 

 .اآهتمام : احلكم  ال احع  الذاحع  يف دل  : األلفاظ املقدم    قال فيه 
هدددذ  احلكمددد  نمجاليددد  وأمدددا  فاحدددي  أسدددباب التقددددمي وأسدددرار  فقدددد مهدددر ا متهدددا يف : قدددال   

 الكتاب العزنز ع رة أنواع 
األول التددربك كتقدددمي اسددم هللا  عدداىل يف األمددور دات ال ددأن ومتدده قولدده  عدداىل   شددهد هللا أندده آ 

نله نآ هو واملالحك  وأولو العلم   وقوله   واعلموا أمنا وتمتم م  ش ء فأن هلل مخسه وللرسول   
 امن  

ون     وهللا ورسددوله الثددا  التعظدديم كقولدده   ومدد  نهدد  هللا والرسددول     نن هللا ومالحكتدده نصددل
 أحإل أن نر و    

الثالددم الت ددرن  كتقدددمي الددذكر علددى األنثددى حنددو   نن املسددلمأ واملسددلمات   امندد  واحلددر يف 
قوله   احلر وحلر والعبد ولعبد واألنثى وألنثى   واحل  يف قوله   خير  احل  م  امليد    امند    

 وما نستو  األحياء وآ األموات   
 قيها مفصل  أبمثلتها .  دكر و

 36-2/33اال قان يف علوم القرآن  
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 عامه وخاحه

 :  العموم كثتة متها وحيا، العام لفا نستلرق الصاحل له م  وت حصر 
 فسجد املالحك  كلهم أمجعون    :أو  بع  حنو  ، ك  م  عليها فان     :ك    مبتدأة حنو    

لددذ  قددال لوالدندده أ  لكمددا   فدد ن املددراد بدده كدد  مدد  والددذ  والددمل و ثتيتهمددا ومجعهمددا حنددو   وا
حددددر متددده هدددذا القدددول بددددلي  قولددده بعدددد   أولمددد  الدددذن  حدددإل علددديهم القدددول     والدددذن  آمتدددوا 
وعملددوا الصددداحلات أولمدد  أحدددباب ايتدد      للدددذن  أحسددتوا احلسدددىن وزايدة     للددذن  ا قدددوا 

والداليت   دأ الفاح د  مد  نسداحكم  عتد ر م جتدات     والالحد  نمسد  مد  اغديه   امند   
 فاست هدوا   امن    واللذان   يالا متكم فآدو ا   

وأ  وما وم  شرطا واستفهاما وموحوآ حنو   أاي ما  دعوا فلده األلداء احلسدىن     ننكدم ومدا 
  عبدون م  دون هللا حصب جهتم     م  نعم  سوءا سز به   

  يف أوآدكم   وايم  املضا  حنو   نوحيكم هللا
 واملعر  أبل حنو   قد أفل  املؤمتون     فاقتلوا امل ركأ   

 واسم ايتس املضا  حنو   فليبذر الذن  خيالفون ع  أمر    أ  ك  أمر هللا
واملعددر  أبل حنددو   وأحدد  هللا البيدد    أ  كدد  بيدد    نن االنسددان لفدد  خسددر   أ  كدد  ننسددان 

 بدلي    نآ الذن  آمتوا   
  وت دل  نىل

 العام على ثالث  أقسام 
األول البدداق  علددى عمومدده ودكددر الزرك دد  يف الربهددان أندده كثددت يف القددرآن وأورد متدده   وأن هللا 
بك  ش ء عليم     نن هللا آ نظلم التاس شيما     وآ نظلم رب  أحدا     وهللا خلقكم م  

    راب   م  نهف      هللا الذ  جع  لكم األرى قرارا 
 قوله   حرم  عليكم أمها كم   امن  ف نه آ خصوص فيها  ومته أنضا

 الثا  العام املراد به اخلصوص 
 الثالم العام املىصوص وللتاس بيتهما فروق
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ومدد  أمثلددد  املدددراد بددده اخلصدددوص قولددده  عددداىل   الدددذن  قدددال ادددم التددداس نن التددداس قدددد مجعدددوا لكدددم 
 .األشجع  أو أعرا  م  خزاع  فاخ وهم   والقاح  واحد نعيم ب  مسعود 

ومتهددا قولدده  عدداىل   أم  سدددون التدداس   أ  رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  يمعدده مددا يف 
 .التاس م  اخلصال احلميدة 

وأمددا املىصددوص فأمثلتدده يف القددرآن كثددتة جدددا وهددو أكثددر مدد  املتسددو  ند مددا مدد  عددام نآ وقددد 
 خا 

    املىصا له نما متص  ونما متفص 
وهدد  اآسددتثتاء والوحدد  وال ددرط واللاندد  وبدددل الددبعه مدد  فاملتصدد  مخسدد  وقعدد  يف القددرآن 

 الك  وم  أمثل  دل  :
وروحددبكم الدداليت يف حجددوركم مدد  نسدداحكم ، واغصددتات مدد  التسدداء نآ مددا ملكدد  أميددانكم    

 كتب عليكم ندا حضر أحدكم املوت نن  رك ختا الوحي    ،  الاليت دخلتم      
وهلل علدى التداس حد  البيد  مد  اسدتهاع نليده ، وكلوا واشربوا ح  نتبأ لكم اخلديا األبديه   

 سبيال   
 واملتفص  آن  أخرى يف حم  آخر أو حدنم أو نمجاع أو قياس 

ومدد  أمثلددد  مدددا خددا ولقدددرآن قولددده  عددداىل فددانكبوا مدددا طددداب لكدددم مدد  التسددداء   خدددا بقولددده   
 حرم  عليكم أمها كم   امن  

أمثلد  مدا خدا وحلددنم قولده  عداىل   وأحد  هللا البيد    خدا متده البيدوع الفاسددة وهدد    ومد 
 كثتة ولست    

 وم  أمثل  ما خا والمجاع آن  املوارنم خا متها الرقيإل فال نرث والمجاع دكر  مك  
ومدد  أمثلدد  مددا خددا ولقيدداس آندد  الددزان   فاجلدددوا كدد  واحددد متهمددا ماحدد  جلدددة   خددا متهددا 

د ولقيداس علدى األمد  املتصوحد  يف قولده   فعلديه  نصد  مدا علدى اغصدتات مد  العدذاب   العب
 املىصا لعموم امن  دكر  مك  أنضا 

 ويف بعه دل  نزاع بأ الفقهاء .
 46-2/41اال قان يف علوم القرآن  

 



124 

 

  مله ومبيته 
داود   االمدددام ال  يف دلدددخدددعتدددد ايمهدددور و اجملمددد  مدددات  تضددد  دآلتددده وهدددو واقددد  يف القدددرآن 

 .الظاهر  
 خبال  وت  ، آ نبقى املكل  ولعم  به : ويف جواز بقاحه  مال أقوال أحبها 

 ولإمجال أسباب 
 متها اآشرتاك حنو   واللي  ندا عسعس   ف نه مو وع ألقب  وأدبر   

 ثالث  قروء   ف ن القرء مو وع للبيه والههر   
 تم  الزو  والوا ف ن كال متهما بيد  عقدة التكال أو نعفو الذ  بيد  عقدة التكال    

 نىل وت دل  م  أسباب االمجال 
 قد نق  التبيأ متصال حنو   م  الفجر   بعد قوله   اخليا األبيه م  اخليا األسود   و 

ومتفصال يف آن  أخرى حنو  وجو  نوممذ ان رة نىل ر ا انمرة   دال على جواز الرنن  ومفسدر 
 .بقوله   آ  دركه األبصار   آ ييا به دون   آ  را     أن املراد

 وقوله   فتلقى آدم م  ربه كلمات   فسر  قوله   قاآ ربتا ملمتا أنفستا   امن  
 وقد نق  التبيأ ولست  مث    وأقيموا الصالة نلا  مل  آحتمال الصالة لك  دعاء 

 لي  وقي  آ ب   م  على ك  ما دكر نآ ما خا بد
 54-2/50اال قان يف علوم القرآن  

 
 انسىه ومتسوخه 

أفددرد  ولتصددتي  خالحددإل آ  صددون مددتهم أبددو عبيددد القاسددم بدد  سددالم وأبددو داود السجسددتا  
 وأبو جعفر التباس واب  األنبار  ومك  واب  العر  

 قال األحم  آ سوز ألحد أن نفسر كتاب هللا نآ بعد أن نعر  مته التاسخ واملتسو  
 التسخ  عىن االزال  ومته قوله   فيتسخ هللا ما نلق  ال يهان    كم هللا آاي ه    و يت

 و عىن التبدن  ومته   وندا بدلتا آن  مكان آن    
 و عىن التبون  كتتاسخ املوارنم  عىن يون  املتاث م  واحد نىل واحد 
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و عدددىن التقددد  مددد  مو ددد  نىل مو ددد  ومتددده نسدددى  الكتددداب ندا نقلددد  مدددا فيددده حاكيدددا للفظددده 
 .وخهه 

التسدددخ ربدددا خدددا هللا بددده هدددذ  األمددد  حلكدددم متهدددا التيسدددت وقدددد أمجددد  املسدددلمون علدددى جدددواز   و
بددداء كالددذ  نددرى الددرأ    نبدددو لدده وهددو وطدد  ألندده بيددان مدددة  وأنكددر  اليهددود متددا مددتهم أندده

احلكم كاالحياء بعد االما   وعكسده واملدرى بعدد الصدب  وعكسده والفقدر بعدد اللدىن وعكسده 
 ودل  آ نكون بداء فكذا األمر والته  

واختلدد  العلمدداء فقيدد  آ نتسددخ القددرآن نآ بقددرآن لقولدده  عدداىل   مددا نتسددخ مدد  آندد  أو نتسددها 
 ت خبت متها أو مثلها   قالوا وآ نكون مث  القرآن وختا مته نآ قرآن أن

وقيددد  بددد  نتسدددخ القدددرآن ولسدددت  أللدددا أنضدددا مددد  عتدددد هللا قدددال  عددداىل   ومدددا نتهدددإل عددد  اادددوى   
 وجع  مته آن  الوحي  ام ي  

هلددب فددال آ نقدد  التسددخ نآ يف األمددر والتهدد  ولددو بلفددا اخلددرب أمددا اخلددرب الددذ  لدديس  عددىن الو 
 ندخله التسخ ومته الوعد والوعيد 

 الرابع  التسخ أقسام
 أحدها نسخ املأمور به قب  امتثاله وهو التسخ على احلقيق  كآن  التجوى 

الثددا  مددا نسددخ ربددا كددان شددرعا ملدد  قبلتددا كآندد  شددرع القصدداص والدندده أو كددان أمددر بدده أمددرا مجليددا  
 وراء برمضان ونمنا نسمى هذا نسىا جتوزا كتسخ التوجه نىل بي  املقدس ولكعب  وحوم عاش

الثالم ما أمر به لسبب   نزول السبب كاألمر حأ الضع  والقل  ولصرب والصف    نسدخ 
فسدداب القتددال وهددذا يف احلقيقدد  لدديس نسددىا بدد  هددو مدد  قسددم املتسددأ كمددا قددال  عدداىل يف أو 

حدال الضدع  نكدون احلكدم  نتسأها   فاملتسدأ هدو األمدر ولقتدال نىل أن نقدوى املسدلمون ويف
وجوب الصرب على األدى و ذا نضع  ما ا  به كثتون م  أن امن  يف دل  متسدوخ  آبند  
السدي  ولديس كددذل  بد  هدد  مد  املتسدأ  عددىن أن كد  أمددر ورد سدب امتثالده يف وقدد  مدا لعلدده 

االزال   نقتض  دل  احلكم   نتتق  ونتقال  ل  العل  نىل حكم آخر وليس بتسخ أمنا التسخ
 .للبكم ح  آ سوز امتثاله 

 التسخ يف القرآن على ثالث  أ رب و 
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أحدها مدا نسدخ  الو ده وحكمده معدا قالد  عاح د  كدان فيمدا أندزل   ع در ر دعات معلومدات 
فتسددى  خبمددس معلومددات فتددويف رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  وهدد  ربددا نقددرأ مدد  القددرآن   

 روا  ال يىان 
نسددخ حكمدده دون  الو دده وهددذا الضددرب هددو الددذ  فيدده الكتددب املؤلفدد  وهددو الضددرب الثددا  مددا 

علددى احلقيقدد  قليدد  جدددا ونن أكثددر التدداس مدد   عددداد امايت فيدده فدد ن اغققددأ مددتهم كالقا دد  
 أ  بكر ب  العر  بأ دل  وأ قته 

 وم  أمثل  املتسو  
  أبندد  املوارنددم وقيدد  قولدده  عدداىل   كتددب علدديكم ندا حضددر أحدددكم املددوت   امندد  متسددوخ  قيدد

 حبدنم   أآ آ وحي  لوارث   وقي  والمجاع حكا  اب  العر  
قولددده  عددداىل   وعلدددى الدددذن  نهيقونددده فدنددد    قيددد  متسدددوخ  بقولددده   فمددد  شدددهد مدددتكم ال دددهر 

 فليصمه   وقي  حمكم  و   آ   مقدرة 
متسدوخ  بقولده بعدد    آ  وقوله  عداىل   ونن  بددوا مدا يف أنفسدكم أو هفدو   اسدبكم بده هللا  

 نكل  هللا نفسا نآ وسعها  
قال اب  احلصار نمنا نرج  يف التسخ نىل نق  حرن  عد  رسدول هللا  حدلى هللا عليده وسدلم  أو 

 ع  حبا  نقول آن  كذا نسى  كذا
 قال وقد  كم به عتد وجود التعارى املقهوع به م  علم التارنخ ليعر  املتقدم واملتأخر 

نعتمددد يف التسددخ قددول عددوام املفسددرن  بدد  وآ اجتهدداد اجملتهدددن  مدد  وددت نقدد  حددبي   قددال وآ
وآ معار   بيت  ألن التسخ نتضدم  رفد  حكدم ونثبدات حكدم  قدرر يف عهدد   حدلى هللا عليده 

 .وسلم  واملعتمد فيه التق  والتارنخ دون الرأ  واآجتهاد 
 .الضرب الثالم ما نسخ  الو ه دون حكمه 

 
بعضهم فيه سؤاآ وهو ما احلكم  يف رف  التالوة م  بقاء احلكدم وهدال بقيد  الدتالوة  وقد أورد

 ليجتم  العم  حبكمها وثواب  الوهتا 
أ   عددد سددورة األحددزاب قلدد  م عدد  زر بدد  حبدديش قددال قددال ا أ  بدد  كعددب كددومدد  أمثلتدده 

نن كتدا لتقدرأ فيهدا اثتتأ وسبعأ آند  أو ثالثد  وسدبعأ آند  قدال نن كاند  لتعددل سدورة البقدرة و 



127 

 

آن  الرجم قل  وما آن  الرجم قال   ندا زىن ال يخ وال يى  فارمجو ا البت  نكاآ مد  هللا وهللا 
 عزنز حكيم  

 56-2/54اال قان يف علوم القرآن  
 

 م كله وموهم اآختال  والتتاقه 
املدراد بدده مددا نددوهم التعددارى بددأ امايت وكالمدده  عدداىل متدز  عدد  دلدد  كمددا قددال   ولددو كددان مدد  
عتد وت هللا لوجدوا فيه اختالفا كثتا   ولك  قد نق  للمبتددئ مدا ندوهم اختالفدا ولديس بده يف 
احلقيق  فاحتي  الزالتده كمدا حدت  يف لتلد  احلددنم وبيدان ايمد  بدأ األحادندم املتعار د  

  كلم يف دل  اب  عباس وحكى عته التوق  يف بعضها وقد 
ع  سعيد ب  جبت قال جاء رجد  نىل ابد  عبداس فقدال رأند  أشدياء هتلد  علد  مد  القدرآن ف

فقدال ابد  عبداس مدا هدو أشد  قدال لديس ب د  ولكتده اخدتال  قدال هدات مدا اختلد  عليد  
 ربتدا مدا كتدا م دركأ   وقدال   م  دل  قال أل  هللا نقول     ت  ك  فتتدتهم نآ أن قدالوا وهللا

وآ نكتمون هللا حدنثا   فقد كتموا وألعه نقول   فال أنساب بيتهم نوممذ وآ نتساءلون     
قددال   وأقبدد  بعضددهم علددى بعدده نتسدداءلون   وقددال   أحددتكم لتكفددرون ولددذ  خلددإل األرى يف 

اء بتاهدا     قدال   واألرى نومأ   ح  بلدا   طداحعأ     قدال يف امند  األخدرى   أم السدم
 بعد دل  دحاها   وألعه نقول   كان هللا   ما شأنه نقول   وكان هللا   

فقال ابد  عبداس أمدا قولده     ت  كد  فتتدتهم نآ أن قدالوا وهللا ربتدا مدا كتدا م دركأ   فد لم ملدا 
أن نلفدددر  جبدددد  نتعاممددده دندددب  رأوا ندددوم القيامددد  وأن هللا نلفدددر الدددذنوب وآ نلفدددر شدددركا وآ

امل ركون رجاء أن نلفر ام فقالوا   وهللا ربتا ما كتا م ركأ فىتم هللا على أفدواههم فتكلمد  
أندددنهم وأرجلهددم  ددا كددانوا نعملددون فعتددد دلدد  نددود الددذن  كفددروا وعصددوا الرسددول لددو  سددوى  ددم 

 األرى وآ نكتمون هللا حدنثا   
سدداءلون   ف ندده ندا نفددخ يف الصددور فصددعإل مدد  يف وأمددا قولدده   فددال أنسدداب بيددتهم نوممددذ وآ نت

السموات وم  يف األرى نآ مد  شداء هللا فدال أنسداب بيدتهم نوممدذ وآ نتسداءلون   نفدخ فيده 
 أخرى ف دا هم قيام نتظرون وأقب  بعضهم على بعه نتساءلون 
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وأمددا قولدده   خلددإل األرى يف نددومأ   فدد ن األرى خلقدد  قبدد  السددماء وكاندد  السددماء دخدداان 
 فسواه  سب  لوات يف نومأ بعد خلإل األرى 

وأمددا قولدده   واألرى بعددد دلدد  دحاهددا   نقددول جعدد  فيهددا جددبال وجعدد  فيهددا لددرا وجعدد  فيهددا 
 شجرا وجع  فيها حبورا 

وت ندزل كدذل  وهدو كدذل  عزندز حكديم علديم قددنر ت ندزل  وأما قوله   كدان هللا   فد ن هللا كدان 
 كذل  

فما اختل  علي  مد  القدرآن فهدو ن دبه مدا دكدرت لد  ونن هللا ت نتدزل شديما نآ وقدد أحداب 
 .الذ  أراد ولك  أكثر التاس آ نعلمون 

 أخرجه بهوله احلاكم يف املستدرك وحببه وأحله يف الصبي  
 60-2/57اال قان يف علوم القرآن 

 
 نكتف   ذا القدر ونستكم  بقي  هذا القسم يف اغا رة القادم  نن شاء هللا  عاىل .

 
 األسئلة :

 اجملموعة األوىل: ض  عالمة )لح( أمام الملة الصحيحة
 )لح(خوامت السور مث  فوا   السور يف احلس   -1
 )لح(م  أسباب االمجال اآشرتاك   -2

 )لح(وب  تاسب امايت والسور املعىن الرابا بأ امايت هو املرج  يف -3

 )خطأ(امايت امل تبهات ه  المل آ نفهم معتاها  -4

 قول م  قال آ نوجد يف القرآن مت ابه ونمنا كله حمكم هو  -5

 )خطأ(الصبي  يف املسأل  

 ()لح م  احلكم  يف ننزال املت ابه نمهار التفا   بأ العات ووت  -6

 )لح(الت رن  م  أسباب التقدمي يف القرآن -7

 (لحقوله  عاىل:}نن هللا بك  ش ء عليم{ م  العام الباق  على عمومه ) -8

 )لح(م  أسباب االمجال يف القرآن اآشرتاك يف اللفا  -9
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 )لح(آن  الر عات الع ر ربا نسخ  الو ه وحكمه  -10

 
 اجملموعة الثانية من األسئلة

 حتت ااجابه الصحيحة ض  خطا
 (التبميدم  الثتاء على هللا يف فوا   السور)حرو  التهج ، التداء،  -1
ق  اعتتاء علم  تاسب السور وامايت )ت نؤل  فيه، أكثروا م  التصتي  فيه،  -2

 املفسرن  به لدقته(  

، مقدم امايت امل تبهاتكتاب مالك التأون  لللرانط  م  أحس  ما أل  يف ) -3
 القرآن ومؤخر ، العام واخلاص( 

بتالء العباد ولوقو  قسيم القرآن نىل حمكم ومت ابه ) آحكم  فيه ، للتبد  ، آ  -4
 عتد (

، العام املقدم واملؤخرقوله  عاىل: }ن  متوفي  ورافع {م  )الظاهر واملؤول،  -5
 واخلاص(

العام املراد به قوله  عاىل: }الذن  قال ام التاس نن التاس قد مجعوا لكم...{م  ) -6
 ملىصوص، العام الباق  على عمومه(العام ا اخلصوص،
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 لثامنةاحملاضرة  ا
 (8-7الفن )ذكر طرف من العلوم اليت عين هبا هذا 

**** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

 فما زال احلدنم ع  قسم علوم القرآن املتعلإل وألحكام املتعلق  وأللفاظ وم  دل  :
 

 :مهلقه ومقيد  أوآ : 
املهلإل الدال على املاهي  بال قيد وهو م  املقيد كالعام م  اخلاص قال العلماء م  وجد دلي  

ى  قييد املهلإل حت نليه ونآ فال ب  نبقى املهلدإل علدى نطالقده واملقيدد علدى  قييدد  ألن هللا عل
  عاىل خاطبتا بلل  العرب 

والضابا أن هللا ندا حكم يف ش ء بصف  أو شرط   ورد حكم آخر مهلقدا نظدر فد ن ت نكد  
وت  ت نك  رد  نىل  له أح  نرد نليه نآ دل  احلكم املقيد وجب  قييد  به ونن كان له أح 

أحد ا أبوىل مد  امخدر فداألول مثد  اشدرتاط العدالد  يف ال دهود علدى الرجعد  والفدرق والوحدي  
يف قولدده   وأشددهدوا دو  عدددل مددتكم   وقولدده   شددهادة بيددتكم ندا حضددر أحدددكم املددوت حددأ 

شددهدوا ندا الوحددي  اثتددان دوا عدددل مددتكم   وقددد أطلددإل ال ددهادة يف البيددوع ووتهددا يف قولدده   وأ
  بانعتم     ف دا دفعتم نليهم أمواام فأشهدوا عليهم   

 والعدال  شرط يف ايمي  
وكذل  ما اشرتط يف كفارة القت  م  الرقب  املؤمت  ونطالقها يف كفدارة الظهدار واليمدأ واملهلدإل  

 كاملقيد يف وح  الرقب 
 فمذهب ال افع  ن  املهلإل على املقيد يف ايمي  

  .عتاق الكافر يف كفارة الظهار واليمأ نء م  آ  مله وسوز وم  العلما
 والثا  مث   قييد الصوم ولتتاب  يف كفارة القت  والظهار و قييد  ولتفرنإل يف حوم التمت  

وأطلإل كفارة اليمأ وقضاء رمضان فيبقى على نطالقه م  جواز  مفرقا ومتتابعا آ ميكد  نلده 
 عليهما لتتايف القيدن  و ا التفرنإل والتتاب  وآ على أحد ا لعدم املرج  

 83-2/82اال قان يف علوم القرآن  
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 متهوقه ومفهومه  اثنيا :
الدددتا حندددو   هدددو فددداد معدددىن آ  تمددد  ودددت  فاملتهدددوق مدددا دل عليددده اللفدددا يف حمددد  التهدددإل فددد ن أ

 .فصيام ثالث  أايم يف احل  وسبع  ندا رجعتم  ل  ع رة كامل 
وقد نق  ع  قوم م  املتكلمأ ألم قالوا بتدور الدتا جددا يف الكتداب والسدت  وقدد ولدا نمدام 

 .احلرمأ ووت  يف الرد عليهم 
الظداهر حندو   فمد  ا دهر ودت وك هدو مرجوحدا فحتمداآ اودت   احتمدالمد   أما ندا أفاد معىن

وآ عددداد   فددد ن البددداو  نهلدددإل علدددى اياهددد  وعلدددى الظدددات وهدددو فيددده أمهدددر وأولدددب وحندددو   وآ 
 قهاع طهر وللو وء واللس  وهو يف الثا  أمهر ن قربوه  ح  نههرن   ف نه نقال لال

ل عليدددده مددددؤوآ كقولدددده   ونسددددمى املرجددددول اغمددددو ، فدددد ن ندددد  علددددى املرجددددول لدددددلي  فهددددو أتوندددد  
أن نكددون  آسددتبال واخفدده امددا جتددال الددذل مدد  الرندد    ف ندده نسددتبي  نلدده علددى الظدداهر 

 لإنسان أجتب  فيبم  على اخلضوع وحس  اخللإل
وقد نكون م رتكا بأ حقيقتأ أو حقيق  و از ونصد  نلده عليهمدا مجيعدا ومد  أمثلتده   وآ 

آ نضدددارر الكا دددب وال دددهيد حددداحب احلدددإل جبدددور يف نضدددار كا دددب وآ شدددهيد   ف نددده  تمددد  
الكتاب  وال هادة و   آ نضارر   ولفت  أ  آ نضر ا حداحب احلدإل فلزامهمدا مداآ نلزمهمدا 

 .ونجبار ا على الكتاب  وال هادة 
حندو   واسدأل القرند    أ   اقتضداءن  وقف  حب  دآلد  اللفدا علدى ن دمار ليد  دآلد  ن  

 .أهلها 
توقدد  ودل اللفددا علددى مددا ت نقصددد بدده ليدد  دآلدد  نشددارة كدآلدد  قولدده  عدداىل   أحدد  ونن ت  

لكم ليل  الصيام الرفم نىل نسداحكم   علدى حدب  حدوم مد  أحدب  جتبدا ند نوحد  ايمداع نىل 
 طلوع الفجر  ستلزم كونه جتبا يف جزء م  التهار 

 م موافق  ومفهوم لالف  واملفهوم ما دل عليه اللفا آ يف حم  التهإل وهو قسمان مفهو 
فداألول مدا نوافدإل حكمدده املتهدوق فد ن كددان أوىل لد  فبدوى اخلهداب كدآلدد    فدال  قد  امددا 

 .أ    على يرمي الضرب ألنه أشد 
ونن كان مساواي ل  حل  اخلهاب أ  معتا  كدآل    نن الذن   كلدون أمدوال اليتدامى ملمدا   

  اال ال  على يرمي االحراق ألنه مساو لألك  يف
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 والثا  ما خيال  حكمه املتهوق وهو أنواع 
  .وحصر ، ووان   ،وشرط  ، مفهوم حف  
ألددا كلهددا رجدد  كثددت مدد  أهدد  العلددم  ددذ  املفدداهيم علددى أقددوال كثددتة و  اآحتجددا واختلدد  يف 

 و فصي  دل  يف كتب األحول .حج  ب روط 
 86-2/84اال قان يف علوم القرآن  

 
 اثلثا : وجو  لاطبا ه 

وقددال وددت  ، اخلهدداب يف القددرآن علددى مخسدد  ع ددر وجهددا التفدديس : قددال ابدد  ايددوز  يف كتابدده 
 على أكثر م  ثالثأ وجها 

 أحدها خهاب العام واملراد به العموم كقوله   هللا الذ  خلقكم   
 والثا  خهاب اخلاص واملراد به اخلصوص كقوله   اي أنها الرسول بلا   

الثالددم خهدداب العددام واملددراد بدده اخلصددوص كقولدده   اي أنهددا التدداس ا قددوا ربكددم   ت ندددخ  فيدده 
 األطفال واجملانأ 

الرابدد  خهدداب اخلدداص واملددراد العمددوم كقولدده   اي أنهددا التدديب ندا طلقددتم التسدداء   افتددت  اخلهدداب 
 ولتيب  حلى هللا عليه وسلم  واملراد ساحر م  ميل  الهالق 

 اب ايتس كقوله   اي أنها التيب   اخلامس خه
 السادس خهاب التوع حنو   اي بين نسراحي    

 الساب  خهاب العأ حنو   وقلتا اي آدم اسك      
وقد دكر السيوط  رنه هللا مجل  كبتة م  أنواع اخلهاب يف القرآن الكرمي م  أمثلتها مد  أراد 

 اآستزادة فلتج  نليها .
 91   2/88رآن  اال قان يف علوم الق

 
نتتق  امن نىل القسم األخت م   قسيمات البلقيين لعلوم القرآن وهو ما آ ندخ  ي  

 احلصر ونتدر  يته مجل  م  العلوم ومتها :
 األلاء والكىن واأللقاب ، واملبهمات ، وألاء م  نزل فيهم القرآن  
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 أوآ : األلاء والكىن واأللقاب :
 مخس وع رون هم م اهتهم  هميف القرآن متاألنبياء واملرسلأ و فم  دل  ألاء 

 آدم أبو الب ر دكر قوم أنه   أفع    وح  م تإل م  األدم  ولذا مت  الصر  
 قال ايواليق  ألاء األنبياء كلها أعجمي  نآ أربع  آدم وحاحل وشعيب وحممد 

 خلإل م  أدمي األرى ع  اب  عباس قال نمنا لى آدم ألنه  وأخر  اب  أ  حامت
 وقال قوم هو اسم سراي  أحله   آدام   بوزن   خا م   عرب حبذ  األل  الثاني  

 وقال الثعليب الرتاب ولعرباني  آدام فسمى آدم به 
 وقال اب  أ  خيثم  عاش  سعماح  ست  وستأ ست  

 وقال التوو  يف هتذنبه اشتهر يف كتب التوارنخ أنه عاش أل  ست  
 ال ايواليق  أعجم  معرب نول ق

 زاد الكرما  ومعتا  ولسرايني    الساك   ويف نسى    ال اكر  
 وقال احلاكم يف املستدرك نمنا لى نوحا لكثرة بكاحه على نفسه واله عبد اللفار 

 ويف املستدرك ع  اب  عباس قال كان بأ آدم ونول ع رة قرون 
عدددأ سدددت  فلبدددم يف قومددده ألددد  سدددت  نآ مخسدددأ عامدددا وفيددده عتددده مرفوعدددا   بعدددم هللا نوحدددا ألرب

 ندعوهم وعاش بعد الهوفان ستأ ست  ح  كثر التاس وف وا   
 ودكر اب  جرنر أن مولد نول كان بعد وفاة آدم  اح  وست  وع رن  عاما 

 ويف التهذنب للتوو  أنه أطول األنبياء عمرا 
 ندرنس قي  ننه قب  نول 

 قال اب  نسباق كان ندرنس أول بين آدم أعه  التبوة وهو أختو  
 وقال وهب ب  متبه ندرنس جد نول الذ  نقال له ختو  وهو اسم سراي  

 وقي  عر  م تإل م  الدراس  لكثرة درسه الصب  
 ويف املستدرك ع  اب  عباس قال كان فيما بأ نول وندرنس أل  ست  

م قدددمي لدديس بعددر  وقددد  كلمدد  بدده العددرب علددى وجددو  أشددهرها نبددراهيم قددال ايددواليق  هددو اسدد
 نبراهيم وقالوا نبراهام وقرئ به يف السب  
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وهو اسم سراي  معتا  أب رحيم وقي  م تإل م  الرب د  وهد  شددة التظدر حكدا  الكرمدا  يف 
 عجاحبه 

 وهو اب  آزر واله  رل  ثتاة وراء مفتوح  وآخر  حاء مهمل  
 قال الواقد  ولد نبراهيم على رأس ألف  ست  م  خلإل آدم 
 وحكى التوو  ووت  قوآ أنه عاش ماح  ومخس  وسبعأ 

 نلاعي  قال ايواليق  ونقال ولتون آخر  قال التوو  ووت  هو أكرب ولد نبراهيم 
 نسباق ولد بعد نلاعي  أبرب  ع رة ست  وعاش ماح  ومثانأ ست  

 مسكونه يف كتاب ندمي الفرند أن معىن نسباق ولعرباني  الضباك ودكر أبو عل  ب 
نوس  يف حبي  اب  حبان م  حدنم أ  هرنرة مرفوعدا   نن الكدرمي ابد  الكدرمي ابد  الكدرمي 

 اب  الكرمي نوس  ب  نعقوب ب  نسباق ب  نبراهيم   
لقد  أو  بعدد ويف املستدرك ع  احلس  أن نوس  ألقد  يف ايدب وهدو ابد  اثتدمل ع درة سدت  و 

 الثمانأ و ويف وله ماح  وع رون 
 ويف الصبي  أنه أعهى شهر احلس  

 قال بعضهم وهو مرس  لقوله  عاىل   ولقد جاءكم نوس  م  قب  ولبيتات   
 وقي  ليس هو نوس  ب  نعقوب ب  نوس  ب  نبراهيم ب  نوس  ب  نعقوب 

  آل نعقدوب   أن ايمهدور علدى أنده ون به هذا ما يف العجاحدب للكرمدا  يف قولده   وندرث مد
نعقددوب بدد  مددااثن وأن امددرأة زكددراي كاندد  أخدد  مددرمي بتدد  عمددران بدد  مددااثن قددال والقددول أبندده 

 نعقوب ب  نسباق اب  نبراهيم ورنب 
 انتهى 

ومدا دكدر أنده ورندب هددو امل دهور واللرندب األول ونظدت  يف اللرابد  قدول نددو  قدال السديوط  : 
ر يف سدورة الكهد  يف قصد  اخلضدر لديس هدو موسدى بدين نسدراحي  بد   نن موسى املذكو االبكا

 .موسى ب  مت ى ب  نوس  وقي  اب  نفراحيم ب  نوس  وقد كذبه اب  عباس يف دل  
وأشد م  دل  وراب  مدا حكدا  التقداش واملداورد  أن نوسد  املدذكور يف سدورة ودافر مد  ايد  

ان املدذكور يف آل عمدران هدو والدد موسدى كر أن عمدر ا بعثه هللا رسوآ نليهم وما حكا  اب  عسد
 .آ والد مرمي 
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 نىل وت دل  م  ألاء لألنبياء والرس  عليهم السالم
 365-2/362اال قان يف علوم القرآن 

 
 وفيه م  ألاء املالحك  

جربندد  وميكاحيدد  وفيهمددا للددات جربندد  بكسددر ايدديم والددراء بددال  ددز وجربندد  بفددت  ايدديم وكسددر 
جرباحي   مزة بعد األل  وجرباني  بياءن  بال  دز وجربحيد   مدزة وايء بدال ألد  الراء بال  ز و 

 وجربح  وقرئ  ا 
 وقرئ   ميكاني    بال  ز وميكم  وميكال 

أخر  اب  جرنر م  طرنإل عكرم  ع  اب  عباس قال جربند  عبدد هللا وميكانيد  عبيدد هللا وكد  
 اسم فيه   نن    فهو معبد هلل 

 هللا ب  احلارث قال نن  هللا ولعرباني   وأخر  ع  عبد
قددرأ أبددو حيددوة   فأرسددلتا نليهددا روحتددا   ولت دددند وفسددر  ابدد  مهددران أبندده اسددم يربندد  حكددا  و 

 الكرما  يف عجاحبه 
وهدداروت ومدداروت أخددر  ابدد  أ  حددامت عدد  علدد  قددال هدداروت ومدداروت ملكددان مدد  مالحكدد  

 يف قصتهما جزءا  السيوط  السماء وقد أفرد
 الرعد فف  الرتمذ  م  حدنم اب  عباس أن اليهود قالوا للتيب  حلى هللا عليه وسلم  

 تقدمأ م  وت األنبياء والرس  ألاء امل
 فيه م  ألاء املتقدمأ وت األنبياء والرس  نىل وت دل  م  ألاء املالحك  كما أن 

عمددران أبددو مددرمي وقيدد  أبددو موسددى أنضددا وأخوهددا هددارون ولدديس أبخدد  موسددى كمددا يف حدددنم 
 أخرجه مسلم 

 وعزنز و ب  وكان رجال حاحلا كما أخر  احلاكم وقي  نيب حكا  الكرما  يف عجاحبه 
ولقمدددان وقدددد قيددد  ننددده كدددان نبيدددا واألكثدددر علدددى خالفددده وأخدددر  ابددد  أ  حدددامت وودددت  مددد  طرندددإل 

 باس قال كان لقمان عبدا حب يا  ارا عكرم  ع  اب  ع
 ونوس  الذ  يف سورة وافر 



137 

 

ن  أعود ولرن  مت  نن كت   قيا   قي  ننه اسم رج  كان م  أمث  التداس  :و ق  يف قوله 
أ  نن كت  يف الصالل مث   ق  حكا  الثعليب وقي  اسم رج  كان نتعرى للتساء وقي  ننه 

 كا ا الكرما  يف عجاحبه ور ه حاب  عمها أ ها جربن  يف ح
 ووت دل  
 ألاء التساء وفيه م  
 يف نوع الكتان  ومعىن مرمي ولعربن  اخلادم  سبإل دكرهاوت لتكت  مرمي آ

 وقي  املرأة المل  لازل الفتيان حكا ا الكرما  
 وقي  نن بعال يف قوله   أ دعون بعال   اسم امرأة كانوا نعبدولا حكا  اب  عسكر

ودددددت دلددددد  مددددد  ألددددداء مثددددد  ألددددداء القباحددددد  والبلددددددان والكفدددددار وايددددد  والتسددددداء واألحدددددتام نىل 
 والكواكب واحليواانت والهيور وحنوها قد دكرها مفصل  السيوط  رنه هللا  عاىل .

أمددا الكددىن فلدديس يف القددرآن متهددا وددت أ  اددب والدده عبددد العددزى ولددذل  ت نددذكر ولدده ألندده 
 نىل أنه جهتم   حرام شرعا وقي  لإشارة

 وأما األلقاب فمتها نسراحي  لقب نعقوب ومعتا  عبد هللا وقي  حفوة هللا 
 أخر  اب  جرنر ع  اب  عباس أن نسراحي  كقول  عبد هللا 

وأخر  عبد ب  نيد يف  فست  ع  أ   لز قال كان نعقوب رجال بهي ا فلقى ملكا فعايده 
نعقوب ما حت  به بهش بده فقدال مدا أان بتاركد  فصرعه املل  فضرب على فىذنه فلما رأى 

 ح   سميين الا فسما  نسراحي  قال أبو  لز أآ  رى أنه م  ألاء املالحك  
 وفيه للات أشهرها بياء بعد اامزة وآم وقرئ نسراني  بال  ز 

   قدددال بعضدددهم وت خياطدددب اليهدددود يف القدددرآن نآ ب   اي بدددين نسدددراحي    دون   اي بدددين نعقدددوب
لتكتددد  وهدددو ألدددم خوطبدددوا بعبدددادة هللا ودكدددروا بددددن  أسدددالفهم موعظددد  ادددم و تبيهدددا مددد  وفلدددتهم 
فسددموا وآسددم الددذ  فيدده  ددذكرة وهلل  عدداىل فدد ن نسددراحي  اسددم مضددا  نىل هللا يف التأوندد  وملددا 
دكر موهبته البراهيم و ب ت  بده قدال نعقدوب وكدان أوىل مد  نسدراحي  أللدا موهبد   عقدب آخدر 

 تاسب دكر اسم ن عر ولتعقيب ف
ومتها املسي  لقب لعيسى ومعتا  قي  الصدنإل وقي  الدذ  لديس لرجلده أمخدا وقيد  الدذ  آ 

 ميس  دا عاه  نآ برئ وقي  ايمي  وقي  الذ  ميس  األرى أ  نقهعها وقي  وت دل  
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ال نلياس ومتها نلياس قي  ننه لقب ندرنس أخر  اب  ن  حامت بستد حس  ع  اب  مسعود ق
هددو ندرنددس ونسددراحي  هددو نعقدددوب ويف قراء دده يف ونن ندراس ملدد  املرسددلأ   يف سددالم علدددى 

 ندراسأ   
 ومتها دو الكف  قي  ننه لقب نلياس وقي  لقب اليس  وقي  لقب نوش  وقي  لقب زكراي 

ومتهددا دو القددرنأ والدده نسددكتدر وقيدد  عبددد هللا بدد  الضددباك بدد  سددعد وقيدد  املتددذر بدد  مدداء 
 وت دل سماء وقي  ال

ولقب دا القرنأ ألنه بلا قر  األرى امل رق وامللرب وقي  ألنه مل  فارس والروم وقي  كدان 
علددى رأسدده قددرانن أ  دنابتددان وقيدد  كددان لدده قددرانن مدد  دهددب وقيدد  كاندد  حددفبتا رأسدده مدد  

 وت دل  .حناس وقي  
 ومتها فرعون واله الوليد ب  مصعب وكتيته أبو العباس 

 وقي  نن فرعون لقب لك  م  مل  مصر 
 أخر  اب  أ  حامت ع   اهد قال كان فرعون فارسيا م  أه  نحهىر 
 ومتها  ب  قي  كان اله أسعد ب  ملك  كرب ولى  بعا لكثرة م   بعه 

   نتب  حاحبه كاخلليف  خيل  وت وقي  ننه لقب ملوك اليم  ل  ك  واحد متهما  بعا أ
 382-2/371القرآن  اال قان يف علوم

 
 املبهمات  اثنيا :

 أفرد  ولتألي  السهيل    اب  عساكر   القا   بدر الدن  ب  مجاع  
فيده أتليد  لهيد  مجد  فواحدد الكتدب املدذكورة مد  زواحدد أخدرى علدى حدلر حجمده لسيوط  ول

 جدا 
اب كبددت قلدد  ومدد  أمجدد  مددا كتددب فيدده  فسددت مبهمددات القددرآن أل  عبددد هللا البلتسدد  وهددو كتدد

 مهبوع يف  لدن  .
 وكان م  السل  م  نعتين به كثتا 

طلبدد  الددذ  خددر  مدد  بيتدده مهدداجرا نىل هللا ورسددوله   أدركدده املددوت أربدد  ع ددرة : قددال عكرمدد  
 ست  
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 ولإ ام يف القرآن أسباب 
ببياندده مدد  مو دد  آخددر كقولدده   حددراط الددذن  أنعمدد  علدديهم   ف ندده مبددأ يف قولدده    اآسددتلتاء

 الذن  أنعم هللا عليهم م  التبيأ والصدنقأ وال هداء والصاحلأ    م 
كقولدده   وقلتددا اي آدم اسددك  أندد  وزوجدد  ايتدد    وت نقدد    حددواء     آشددتهار الثددا  أن نتعددأ 

 ألنه ليس له وتها 
د دكدر أت  ر نىل الذ  حا  نبراهيم يف ربه   واملراد منرود ل هرة دل  ألنه املرس  نليه قيد  وقد 

 هللا فرعون يف القرآن وله وت نسم منرود ألن فرعون
حنددو   ومدد  التدداس مدد  نعجبدد  قولدده يف  اسددتعهافهقصددد السددرت عليدده ليكددون أبلددا يف : الثالددم 

 احلياة الدنيا   امن  هو األختس ب  شرنإل وقد أسلم بعد وحس  نسالمه 
 ر على قرن      واسأام ع  القرن    الراب  أآ نكون يف  عييته كبت فاحدة حنو   أو كالذ  م

اخلددامس التتبيدده علددى العمددوم وأندده وددت خدداص خبددال  مددا لددو عددأ حنددو   ومدد  خيددر  مدد  بيتدده 
 مهاجرا   

حنددو   وآ   دد  أولددوا الفضدد      والددذ  جدداء  اآسددمالسددادس  عظيمدده ولوحدد  الكامدد  دون 
 الك   ولصدق وحدق به     ند نقول لصاحبه   واملراد الصدنإل يف
 الساب  يقت  ولوح  التاقا حنو   نن شانم  هو األبرت   

 على قسمأ وهو علم املبهمات مرجعه التق  اغه آ  ال للرأ  فيه    نن
القسم األول فيما أ م م  رج  أو امرأة أو مل  أو جين أو مثىن أو  موع عر  ألاء كلهم 

 أو م  أو الذ  ندا ت نرد به العموم 
قولددده  عددداىل   ن  جاعددد  يف األرى خليفددد    هدددو آدم وزوجددده حدددواء وملدددد أللدددا دلددد  :  ومددد 

 خلق  م  ح  
 عامي   الهوند قتلتم نفسا   

 حلى هللا عليه وسلم   ابعم فيهم رسوآ متهم   هو التيبو 
ووحددى  ددا نبددراهيم بتيدده   هددم نلاعيدد  ونسددباق ومدددن  وزمددران وسددرل ونفددش ونف ددان وأمدديم 

 وسورل ولوطان وانفشوكيسان 
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واألسباط   أوآد نعقوب نثتا ع ر رجال نوسد  وروبيد  وسعدون وآو  ونهدودا ودان ونفتداا 
 بفاء ومثتاة وكاد و شت ونن اجر ورايلون وبتيامأ 

 وم  التاس م  نعجب  قوله   هو األختس ب  شرنإل 
 وم  التاس م  ن ر  نفسه   هو حهيب 

 ن  وقي  سعون وقي  نوش  ند قالوا لتيب ام   هو سو 
 متهم م  كلم هللا   قال  اهد موسى 

 ورف  بعضهم درجات   قال حممد 
 الذ  حا  نبراهيم يف ربه   منرود ب  كتعان 

 أو كالذ  مر على قرن    عزنر وقي  أرمياء وقي  حزقي  
 امرأة عمران   حت  بت  فاقود 

 وامرأيت عاقر   ه  أشياع أو أشي  بت  فاقود 
 تاداي نتاد  لإميان   هو حممد  حلى هللا عليه وسلم  م

 نىل الهاووت   قال اب  عباس هو كعب ب  األشر  أخرجه أند 
 ونن متكم مل  ليبهم    هو عبد هللا ب  أ  

وآ  قولوا مل  ألقى نليكم السالم لس  مؤمتا   هو عامر ب  األ با األشجع  وقيد  مدرداس 
 مأ متهم أبو قتادةوالقاح  دل  نفر م  املسل

 الذ  نتهى عبدا   هو أبو جه  والعبد هو التيب  حلى هللا عليه وسلم  
نن شددانم    هددو العاحدد  بدد  واحدد  وقيدد  أبددو جهدد  وقيدد  عقبدد  بدد  أ  معدديا وقيدد  أبددو اددب 

 وقي  كعب ب  األشر  
 امرأ ه   امرأة أ  اب أم مجي  العوراء بت  حرب ب  أمي  

 
 بهمات ايموع الذن  عرف  ألاء بعضهم القسم الثا  يف م

 وقال الذن  آ نعلمون لوآ نكلمتا هللا   ل  متهم راف  ب  حرمل  مث  قوله : 
سدديقول السددفهاء   لدد  مددتهم رفاعدد  بدد  قدديس وقددردم بدد  عمددر وكعددب بدد  األشددر  ورافدد  بدد  

 حرمل  واحلجا  ب  عمرو والربي  ب  أ  احلقيإل 
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 ن  ل  متهم راف  ومال  ب  عو  وندا قي  ام ا بعوا   ام
 نسألون  ع  األهل    ل  متهم معاد ب  جب  وثعلب  ب  وتم 

 نسألون  مادا نتفقون   ل  متهم عمرو ب  ايمول 
 نسألون  ع  اخلمر   ل  متهم عمر ومعاد ونزة 

 ونسألون  ع  اليتامى   ل  متهم عبد هللا ب  رواح  
ونسددألون  عدد  اغدديه   لدد  مددتهم اثبدد  بدد  الدحدددال وعبدداد بدد  ب ددر وأسدديد بدد  احلضددت 

 مصلر 
 أت  ر نىل الذن  أو وا نصيبا م  الكتاب   ل  متهم التعمان ب  عمرو واحلارث ب  زند 

 تهم فهرس ونعقوبس و تس وأندرانساحلوارنون   ل  م
 395-2/381اال قان يف علوم القرآن 

 
 اء م  نزل فيهم القرآن أل اثلثا :

رأن  فيهم أتليفا مفردا لدبعه القددماء لكتده ودت حمدرر وكتداب أسدباب التدزول قال السيوط  : 
عدد  عبدداد بدد  عبددد هللا قددال قددال علدد  مددا يف  روى ابدد  أ  حددامتواملبهمددات نلتيددان عدد  دلدد  و 

  قرنش أحد نآ ونزل  فيه آن  قي  له ما نزل  في  قال   ونتلو  شاهد مته  
عددددد  سددددعد بددددد  أ  وقددددداص قددددال نزلددددد  يف أربددددد  آايت    ووددددت ومدددد  أمثلتددددده مددددا أخرجددددده أندددددد 

 نسألون  ع  األنفال     ووحيتا االنسان بوالدنه حستا   وآن  يرمي اخلمر وآن  املتاث 
وأخددر  ابدد  أ  حددامت عدد  رفاعدد  القرمدد  قددال نزلدد    ولقددد وحددلتا اددم القددول   يف ع ددرة أان 

 أحدهم 
هددربا  عدد  أ  مجعدده جتيددد بدد  سددب  وقيدد  حبيددب بدد  سددباع قددال فيتددا نزلدد    ولددوآ وأخددر  ال

 رجال مؤمتون ونساء مؤمتات   وكتا  سع  نفر سبع  رجال وامرأ أ
 2/403اال قان يف علوم القرآن 
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نىل هتدددا انتهددد  أقسدددام البلقيدددين رنددده هللا وبقددد  القسدددم الدددذ  اقرتحتدددا  وهدددو مدددا نتعلدددإل ب دددر  
يتده ربدا دكدر السديوط  رنده هللا أبدواو كثدتة سدو  نعدرى لبعضدها يف اغا درة  القرآن ونتدر 

 القادم  نن شاء هللا  عاىل .
 

 األسئلة :
 اجملموعة األوىل: ض  عالمة )لح( أمام الملة الصحيحة

 )لح(املهلإل هو الذ  ندل على املاهي  بال قيد              -1
 )خطأ(م  أمثل  املقيد قوله  عاىل : }وأشهدوا ندا  بانعتم{              -2
قال بعه املتكلمأ : التا كثت يف القرآن والست  . ووافقهم نمام              -3

 )خطأ(احلرمأ 
 )خطأ(ماآ ندخ  ي  احلصر هو أول  قسيمات البلقيين             -4
 )لح(املتهوق ما دل عليه اللفا يف حم  التهإل             -5
 )لح(العموم به خهاب اخلاص املراد م  اي أنها التيب ندا طلقتم التساء           -6
 )لح(ع ر رجال  وهم اثتاواألسباط   أوآد نعقوب             -7
 )لح(مو   آخر م  أسباب اال ام يف القران اآستلتاء ببيانه يف              -8
امل هور أن املراد مته نعقوب ب  نسبإل ونرث م  آل نعقوب نرثين  قوله :          -9

 )لح(    عليهما السالم
  )لح(علم املبهمات مرجعه التق  اغه آ  ال للرأ  فيه        -10

 
 اجملموعة الثانية : ل  خطا حتت ااجابة الصحيحة

 ، مبأ( مقيدقوله  عاىل} وأشهدوا دو  عدل متكم {)مهلإل ،               -1
 (عر الصبي  يف لفظ  آدم أنه )سراي  ، عربا  ،              -2
  ايدواليق م  أشهر م  اهتم م  العلمداء بعلدم األلداء والكدىن واأللقداب )             -3

 ، اب  حجر ، اب  كثت (
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دكددر كثددتا مدد  وراحددب األقددوال  ددم  كتابدده يف ) األلدداء االمددام الكرمددا               -4
 (  عجاحب القرآنوالكىن ، املبهمات ، 

 ، ماهر ، م رتك( مؤول ) واخفه اما جتال الذل م  الرن                 -5
 ،  اخلضر( الرعدم  ألاء املالحك  املذكورة يف القرآن ) السج  ،              -6
كىن يف القرآن : أبو اب ودل   ) نكراما له ، ألنه آ نعر  بلدت  م  ال             -7

 ( ألن اله حمرم شرعا، 
 ، املل ، املبج (عبد هللامعىن نسراحي  )              -8
اال دام يف قولدده  عاىل:}أندد  وزوجدد { سددببه )أندده مبددأ يف مو دد  آخددر،              -9

 قصد التسرت( أنه املتعأ لل هرة ،
 سعد ب  أ  وقاص(م  ألاء م  نزل فيهم القرآن ) بالل ، أبو سلم   ،        -10

 
 اجملموعة الثالثة:ض  خطا حتت الكلمة املناسبة ملأل الفراغ

، مرجوحدا الظاهر مدا أفداد معدىن مد  احتمدال ودت  احتماآ....)راجبدا ،              -1
 مساواي(

، حل  احلهاب، فبوى اخلهابما نوافإل حكمه املتهوق نسمى ......)              -2
 مفهوم املوافق (

، اخلداص العامقوله  عاىل:} هللا الذ  خلقكم{ م  أمثل  اخلهاب..... )             -3
 ، العام املراد به اخلصوص(

التددددوع، ، ايددددتسقولددده  عدددداىل: }اي أنهددددا التدددديب{م  أمثلددد  خهدددداب..... )              -4
 العأ(

، مدددددذكورة يف أعجميددددد  ) عربيددددد  ، نآ أربعددددد   .....ألددددداء األنبيددددداء كلهدددددا              -5
 القرآن(

 آدم ، زند ( نعقوب ،م  األلقاب املذكورة يف القرآن .... )    -6
نوس  ،  الكرمي اب  الكرمي اب  الكرمي اب  الكرمي )حممد  ........ هو            -7

 نعقوب عليه السالم( ، عليه السالم
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مدد  وراحددب مددا قيدد  يف قولدده  عدداىل : }نن كتدد   قيددا{ أن  قيددا ....)جددين ، ملدد  ،   -8
 (اب  عم مرمي 

، جربندد  وميكاحيدد ، حممددد هدداروت ومدداروتأفددرد السدديوط  جددزءا يف ....)             -9
 وعيسى(

، ابدد  القدديم، البلتسدد  مدد  أمجدد  مددا كتددب يف مبهمددات القددرآن كتدداب .... )        -10
 اب  ايزر  (
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 لتاسعةاحملاضرة  ا
 (8-8ذكر طرف من العلوم اليت عين هبا هذا الفن )

**** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد
فسو  أنيت يف هذ  اغا رة فدن هللا على املتبق  م  مباحم علوم القرآن وربا ميك  أن 

قسم ما آ ندخله احلصر أمثال القرآن وأقسامه وجدله ور ا دخ  ي  القسم نذكر ي  
الذ  اقرتحتا  وسيأيت بعد دل  وهو املتعلإل ب ر  القرآن وفضله م  ش ء م  التكل  

 وعلى ك  ستذكر طرفا ع  هذ  العلوم الثالث  :
 :أمثال القرآن  أما
 عاىل   ولقد  ربتا للتاس يف هذا القرآن أفرد  ولتصتي  االمام أبو احلس  املاورد  قال  فقد

م  ك  مث  لعلهم نتذكرون   وقال  عاىل   و ل  األمثال نضر ا للتاس وما نعقلها نآ 
 العاملون   

قد عد  ال افع  ربا سب على اجملتهد معرفته م  علوم القرآن فقال   معرف  ما  رب فيه و 
 ب معصيته م  األمثال الدوال على طاعته املبيت  آجتتا

والوعا واحلم والزجر واآعتبار   رب األمثال يف القرآن نستفاد مته أمور كثتة التذكت
والتقرنر و قرنب املراد للعق  و صونر  بصورة اغسوس ف ن األمثال  صور املعا  بصورة 

الذه  فيها وحلواس وم    كان اللرى م   آستعان األشىاص أللا أثب  يف األدهان 
     بيه اخلف  ويل  واللاحب ول اهد املث
 :أمثال القرآن قسمان ماهر مصرل به وكام  آ دكر للمث  فيه  و

فم  أمثل  األول قوله  عاىل   مثلهم كمث  الذ  استوقد انرا   امايت  رب فيها للمتافقأ 
 مثلأ مثال ولتار ومثال وملهر 

وأما الكامت  فقال املاورد  لع  أو نسباق نبراهيم ب  مضارب ب  نبراهيم نقول لع  
أ  نقول سأل  احلسأ ب  الفض  فقل  نن  هر  أمثال العرب والعجم م  القرآن فه  
جتد يف كتاب هللا   خت األمور أوساطها   قال نعم يف أربع  موا   قوله  عاىل   آ فارى 
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 دل    وقوله  عاىل   والذن  ندا أنفقوا ت نسرفوا وت نقرتوا وكان بأ دل  وآ بكر عوان بأ
قواما   وقوله  عاىل   وآ جتع  ندك مللول  نىل عتق  وآ  بسهها ك  البسا   وقوله  عاىل   

 وآ جتهر بصال   وآ هاف   ا وابتا بأ دل  سبيال   
ا    قال نعم يف مو عأ   ب  كذبوا  ا ت قل  فه  جتد يف كتاب هللا   م  جه  شيما عاد

  يهوا بعلمه     وند ت نهتدوا به فسيقولون هذا نف  قدمي   
قل  فه  جتد يف كتاب هللا   احذر شر م  أحست  نليه   قال نعم   وما نقموا نآ أن 

 أوتاهم هللا ورسوله م  فضله   
ال يف قوله  عاىل   قال أو ت  ؤم  قال قل  فه  جتد يف كتاب هللا   ليس اخلرب كالعيان   ق

 بلى ولك  ليهمم  قليب   
قل  فه  جتد   يف احلركات الربكات   قال يف قوله  عاىل   وم  نهاجر يف سبي  هللا سد يف 

 األرى مراوما كثتا وسع   
 نخل .
املث   عقد جعفر ب  سس اخلالف  يف كتاب امداب وو يف ألفاظ م  القرآن جارن   رىوقد 

 وهذا هو التوع البدنع  املسمى فرسال املث  وأورد م  دل  قوله  عاىل 
 ليس اا م  دون هللا كاشف    

 ل   تالوا الرب ح   تفقوا ربا يبون   
 نخلامن حصبا احلإل  
 347-2/343اال قان يف علوم القرآن 

 
 أقسام القرآن وأما 
  يف أقسام القرآن وهو مهبوع متداولاب  القيم ولتصتي  يف  لد لا    التبيان  اأفرده فقد

 وكيد  ح  جعلوا مث    وهللا ن هد نن املتافقأ لكادبون   و والقصد ولقسم يقيإل اخلرب 
 قسما ونن كان فيه نخبار ب هادة ألنه ملا جاء  وكيدا للىرب ل  قسما 

 عادهتا القسم ندا أرادات أن  ؤكد أمرا  القرآن بلل  العرب وم وقد نزل 
 وآ نكون القسم نآ وسم معظم وقد أقسم هللا  عاىل بتفسه يف القرآن يف سبع  موا   
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 ق  ن  ور      وم  دل  :
والباق  كله قسم  ىلوقا ه كقوله  عاىل   والتأ والزنتون     والصافات     وال مس     

 سم وخلتس   واللي      والضبى     فال أق
 ف ن قي  كي  أقسم وخللإل وقد ورد الته  ع  القسم بلت هللا 

 أجيب عته أبوجه 
 أحدها أنه على حذ  مضا  أ  ورب التأ ورب ال مس وكذا الباق  

 الثا  نن العرب كان   عظم هذ  األشياء و قسم  ا فتزل القرآن على ما نعرفون 
مه املقسم أو سله وهو فوقه وهللا  عاىل ليس ش ء فوقه الثالم أن األقسام نمنا  كون  ا نعظ

 .فأقسم  رة بتفسه و رة  صتوعا ه أللا  دل على ورئ وحان  
 وهذا األخت أقوى وأرج  .

وأخر  اب  أ  حامت ع  احلس  قال نن هللا نقسم  ا شاء م  خلقه وليس ألحد أن نقسم 
 .نآ وهلل 

م ول  ء آ خير  ع  وجهأ نما لفضيل  أو ملتفع  فالفضيل   وقال أبو القاسم الق ت  القس
 كقوله   وطور سيتأ وهذا البلد األمأ   واملتفع  حنو   والتأ والزنتون 

  356-2/350اال قان يف علوم القرآن 
 

 جدل القرآن  وأما
 أفرد  ولتصتي   م الدن  الهويف ف
 دل  وما م  برهان ودآل  و قسيمالرباهأ واألقد اشتم  القرآن العظيم على مجي  أنواع و 

ويذنر نبىن م  كليات املعلومات العقلي  والسمعي  نآ وكتاب هللا قد نهإل به لك  أورد  على 
 عادة العرب دون دقاحإل طرق املتكلمأ 

م بون به ورد عليه أبنه زعم اياحا أن املذهب الكالم  آ نوجد مته ش ء يف القرآن و 
 أنه احتجا  املتكلم على ما نرند نثبا ه حبج   قه  املعاند له فيه  ذهب الكالم امل و عرن 
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ومته نوع متهق   ستتت  مته التتاح  الصبيب  م  املقدمات الصادق  ف ن االسالميأ م  
أه  هذا العلم دكروا أن م  أول سورة احل  نىل قوله   وأن هللا نبعم م  يف القبور   مخس 

 .ع ر مقدمات نتاح   ستتت  م  
   دكر  فصي  دل  

أمثلته يف القرآن قوله  عاىل    م  األنواع املصهل  عليها يف علم ايدل السرب والتقسيم وم و 
مثاني  أزوا  م  الضأن اثتأ   امنتأ ف ن الكفار ملا حرموا دكور األنعام  رة ونانثها أخرى 
رد  عاىل دل  عليهم بهرنإل السرب والتقسيم فقال نن اخللإل هلل خلإل م  ك  زو  ربا دكر دكرا 

أن نكون م  جه  الذكورة أو األنوث   وأنثى فمم جاء يرمي ما دكرمت أ  ما علته آ خيلو نما
أو اشتمال الرحم ال ام  اما أو آ ندرى له عل  وهو التعبد  أبن أخذ دل  ع  هللا 
 عالىواألخذ ع  هللا  عاىل نما بوح  ونرسال رسول أو لاع كالمه وم اهدة  لقى دل  عته 

التبرمي آ هر  ع  واحد وهو معىن قوله   أم كتتم شهداء ند وحاكم هللا  ذا   فهذ  وجو  
 متها 

واألول نلزم عليه أن نكون مجي  الذكور حراما والثا  نلزم عليه أن نكون مجي  االانث حراما 
والثالم نلزم عليه يرمي الصتفأ معا فبه  ما فعلو  م  يرمي بعه يف حال  وبعه يف حال  

بال واسه  وط  وت ندعو   ألن العل  على ما دكر  قتض  نطالق التبرمي واألخذ ع  هللا
وبواسه  رسول كذل  ألنه ت  ت نليهم رسول قب  التيب  حلى هللا عليه وسلم  وندا به  

 مجي  دل  ثب  املدعى وهو أن ما قالو  افرتاء على هللا و الل 
ووت دل  ومتها القول وملوجب ومتها التسليم ومتها االسجال ومتها اآنتقال ومتها املتاقض  

 هو مذكور يف مو عه م  أمثلته م  القرآن . ربا
 360-2/356اال قان يف علوم القرآن 

 
وامن ن رع يف القسم الذ  اقرتحتا ن افته نىل أقسام البلقيين وهو ما نتعلإل ب ر  القرآن 
وهو أنواع فم  دل  ألان  وألاء سور  ومجعه وكتابته و ر يبه وخواحه وآداب حامله و ليه 

 م  وفضاح  سور  وفض  حفامه وقارحيه . وفضاحله العا
 وقد دكر السيوط  م  دل  أبواو 
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 يف معرف  ألاحه وألاء سور  
 ويف مجعه و ر يبه 

 ويف عدد سور  وآاي ه وكلما ه وحروفه 
 ويف آداب  الو ه 
 ويف كيفي  يمله 
 يف فضاح  القرآن 

 ويف أفض  القرآن وفا له 
 ويف خواحه 

 كتابته   ويف رسوم اخلا وآداب
 ويف نعجاز القرآن 

 
 :معرف  ألاحه وألاء سور  أوآ : 

سمى فقال اياحا لى هللا كتابه الا لالفا ملا لى العرب كالمهم على ايمل  والتفصي  
 مجلته قرآان كما لوا دنواان وبعضه سورة كقصيدة وبعضها آن  كالبي  وآخرها فاحل  كقافي  

أبو املعاا عزنز  ب  عبد املل  املعرو  ب يذل  يف كتاب الربهان اعلم أن هللا االمام وقال 
 لى القرآن خبمس  ومخسأ الا 

 لا  كتاو ومبيتا يف قوله   حم والكتاب املبأ   
 وقرآان وكرميا   ننه لقرآن كرمي   
 وكالما   ح  نسم  كالم هللا   
 ونورا   وأنزلتا نليكم نورا مبيتا   

 وهدى ورن    ادى ورن  للمؤمتأ   
 وفرقاان   نزل الفرقان على عبد 

 نخل كالمه وآ نسلم دل  له فج  ما دكر  نمنا هو أوحا  آ ألاء .
السورة هتمز وآ هتمز فم   زها جعلها م  أسأرت أ  أفضل  م  السؤر وهو ما بق  م  و 

 .ال راب يف االانء كألا قهع  م  القرآن 
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آر فاع متزلتها كار فاعه أو أللا  سور البتاء وقي  م   نهمزها فم  وب  سهي  اامزت  وم 
 م  القرآن كما نبىن السور متزل  فوق متزل  . وقي  وت دل  .القهع  ك

أنس ب  مال  قال : قال ع  اب  مردونه وكر  بعه أه  العلم أن نقال سورة كذا ملا روا  
: آ  قولوا : سورة البقرة ، وآ سورة آل عمران ، وآ سورة التساء ، وكذا القرآن    التيب

وكذا القرآن  ، كله ، ولك  قولوا السورة المل نذكر فيها البقرة ، والمل نذكر فيها آل عمران 
وقد جاءت أحادنم مرفوع  يف وهو حدنم  عي  والصواب جواز دل  .   كله

 ايواز .الصبيبأ ووت ا حر   يف 
 .وقد ثب  مجي  ألاء السور ولتوقي  م  األحادنم واماثر قال السيوط  : 

 سم واحد وهو كثت وقد نكون اا الان فأكثر م  دل  اقد نكون للسورة و 
 وم  دل  الفاي  فلها ألاء كثتة متها 

 ووت دل  .أم الكتاب وأم القرآن والسب  املثا  و فاي  الكتاب 
 سمى أنضا العقود واملاحدة  

 واألنفال بدر 
 وبراءة التوب  

. وقد اهتم أه  العلم بذل  وهتاك ونتبل  التظر يف اختصاص ك  سورة  ا لي  به 
 مباحم  تعلإل  ذا األمر كما  وجد مباحم  تعلإل فعراب ألاء السور  تظر يف مو عها .

 
أند ووت  م   هأخرجما فيقسم القرآن نىل أربع  أقسام وجع  لك  قسم مته اسم  وقد

حدنم واثل  ب  األسق  أن رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  قال أعهي  مكان التوراة 
 السب  الهول وأعهي  مكان الزبور املمأ وأعهي  مكان اال ي  املثا  وفضل  وملفص  

 و يت احلدنم عتها قرنبا نن شاء هللا .
 156-2/146اال قان 

 
 مجعه و ر يبه  اثنيا :
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قال اخلها  نمنا ت سم   حلى هللا عليه وسلم  القرآن يف املصب  ملا كان نرتقبه م  ورود 
انسخ لبعه أحكامه أو  الو ه فلما انقضى نزوله بوفا ه أام هللا اخللفاء الراشدن  دل  وفاء 

  ورة بوعد  الصادق بضمان حفظه على هذ  األم  فكان ابتداء دل  على ند الصدنإل 
 .عمر 

وقد كان القرآن كتب كله يف عهد رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  لك  وت  موع يف 
 مو   واحد وآ مر ب السور 

 مج  القرآن ثالث مرات : وقال احلاكم 
   نحداها حبضرة التيب  
 الصدنإل الثاني  حبضرة أ  بكر 

أبو بكر مقت  أه  اليمام  ف دا روى البىار  يف حبيبه ع  زند ب  اثب  قال أرس  نا 
بكر نن عمر أ   فقال نن القت  قد استبر بقراء القرآن  عمر ب  اخلهاب عتد  فقال أبو

ون  أخ ى أن نستبر القت  ولقراء يف املواط  فيذهب كثت م  القرآن ون  أرى أن أتمر 
 عليه وسلم  قال عمر جبم  القرآن فقل  لعمر كي   فع  شيما ت نفعله رسول هللا  حلى هللا

وهو وهللا خت فلم نزل نراجعين ح  شرل هللا حدر  لذل  ورأن  يف دل  الذ  رأى عمر 
قال زند قال أبو بكر نن  شاب عاق  آ نتهم  وقد كت   كتب الوح  لرسول هللا  حلى 

ثق  عل  هللا عليه وسلم  فتتب  القرآن فامجعه فوهللا لو كلفو  نق  جب  م  ايبال ما كان أ
ربا أمر  به م  مج  القرآن قل  كي   فعالن شيما ت نفعله رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  
قال هو وهللا خت فلم نزل أبو بكر نراجعين ح  شرل هللا حدر  للذ  شرل به حدر أ  
بكر وعمر فتتبع  القرآن أمجعه م  العسب واللىا  وحدور الرجال ووجدت آخر سورة 

  أ  خزمي  األنصار  ت أجدها م  وت    لقد جاءكم رسول   ح  خامت  براءة التوب  م
 فكان  الصب  عتد أ  بكر ح   وفا  هللا   عتد عمر حيا ه   عتد حفص  بت  عمر 

وايم  الثالم هو  ر يب السور يف زم  عثمان روى البىار  ع  أنس أن حذنف  ب  اليمان 
ه  ال ام يف فت  نرميتي  وأدربيجان م  أه  العراق فأفزع قدم على عثمان وكان نلاز  أ

حذنف  اختالفهم يف القراءة فقال لعثمان أدرك األم  قب  أن خيتلفوا اختال  اليهود 
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والتصارى فأرس  نىل حفص  أن أرسل  نليتا الصب  نتسىها يف املصاح    نردها نلي  
 فأرسل   ا حفص 

ع  مصاح  فأرس  نىل مك  ونىل ال ام ونىل اليم  كتب سب:  حامت السجستا   قال أبو
 ونىل الببرن  ونىل البصرة ونىل الكوف  وحبس وملدنت  واحدا 

 
  وقيف  آ شبه  يف دل   هااالمجاع والتصوص املرتادف  على أن  ر يبوأما  ر يب امايت ف

 . االمجاع وت واحد متهم الزرك  قد نق  و 
 وط  رنه هللا .وأما التصوص فكثتة دكرها السي

وقال اب  احلصار  ر يب السور وو   امايت موا عها نمنا كان ولوح  كان رسول هللا  
حلى هللا عليه وسلم  نقول  عوا آن  كذا يف مو   كذا وقد حص  اليقأ م  التق  املتوا ر 

ه هكذا  ذا الرت يب م   الوة رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  وربا أمج  الصباب  على و ع
 .يف املصب  

خال  فجمهور ؟ فيه وأما  ر يب السور فه  هو  وقيف  أنضا أو هو وجتهاد م  الصباب  
 العلماء على الثا  

 ر يب السور هكذا هو عتد هللا يف اللول اغفوظ على هذا الرت يب وعليه   : وقال الكرما  
ستم  عتد  مته وعر ه عليه  كان  حلى هللا عليه وسلم  نعرى على جربن  ك  ست  ما كان

يف الست  المل  ويف فيها مر أ وكان آخر امايت نزوآ   وا قوا نوما  رجعون فيه نىل هللا   
 فأمر  جربن  أن نضعها بأ آنمل الرو والدن  

واخلال  بأ الفرنقأ لفظ  ألن القاح  ولثا  نقول ننه رمز نليهم بذل  : قال الزرك   
نزوله ومواق  كلما ه واذا قال مال  نمنا ألفوا القرآن على ما كانوا نسمعونه  ليعلمهم أبسباب

م  التيب  حلى هللا عليه وسلم  م  قوله أبن  ر يب السور وجتهاد متهم فآل اخلال  نىل أنه 
 .حبيم بق  ام فيه  ال للتظر  ه  هو بتوقي  قوا أو  جرد استتاد فعل 

ار أن أتلي  السور على هذا الرت يب م  رسول هللا  حلى هللا وقال أبو جعفر التباس املىت
 عليه وسلم  حلدنم واثل  أعهي  مكان التوراة السب  الهوال احلدنم 
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قال فهذا احلدنم ندل على أن أتلي  القرآن مأخود ع  التيب  حلى هللا عليه وسلم  وأنه 
اء هذا احلدنم بلفا م  دل  الوق  ونمنا مج  يف املصب  على ش ء واحد ألنه قد ج

 .رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  على أتلي  القرآن 
 وهتاك أدل  أخرى  ؤند هذا القول وهو أرج  وهللا أعلم .

 نونس وليس فيها األنفال والتوب  .أواا البقرة وآخرها فالسب  الهوال أما 
 واملمون ما وليها لي  بذل  ألن ك  سورة متها  زند على ماح  آن  أو  قار ا 

 واملثا  ما وا املمأ أللا ثتتها أ  كان  بعدها 
واملفص  ما وا املثا  م  قصار السور ل  بذل  لكثرة الفصول المل بأ السور ولبسمل  

للبدنم الوارد يف ق  رجبهاقوآ أ وقي  لقل  املتسو  مته واختل  يف أوله على اثين ع ر
 دل  .

 174-1/160اال قان يف علوم القرآن 
 

 عدد سور  وآاي ه وكلما ه وحروفه اثلثا : 
أما سور  فماح  وأرب  ع رة سورة فمجاع م  نعتد به وقي  وثالث ع رة جبع  األنفال وبراءة 

ه ت نكتب املعود أ ويف ثتتا ع رة سورة ألنايف مصب  اب  مسعود ماح  و وقي  سورة واحدة 
 .مصب  أ  س  ع رة ألنه كتب يف آخر  سوريت احلفد واخلل  

 وك  دل  آ نلتف  نليه و فصي  دل  يف حمله .
الفاحدة يف  فصي  القرآن و قهيعه سورا كثتة ومتها أن القارئ ندا ختم سورة أو وو م  و 

مته لو استمر على الكتاب  الكتاب   أخذ يف آخر كان أن ا له وأبعم على التبصي 
 .بهوله 
ونظمه م  املتأخرن  ال يخ عبد الفتال أفرد  مجاع  م  القراء ولتصتي  فعد ام  وأما 

 القا   رنه هللا .
قال الزل ر  امايت علم  وقيف  آ  ال للقياس فيه ولذل  عدوا   ات   آن  حيم وقع  

عدوا   حم   آن  يف سورها و   طه   و   نس   وت و   املا   وت نعدوا   املر   و   الر   و 
 .نعدوا   طس 
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   وقد دكر السيوط  أدل   ؤند دل   تظر .
سبب اختال  السل  يف عدد ام  أن التيب  حلى هللا عليه وسلم  كان  قال بعضهم :

نق  على رنوس ام  للتوقي  ف دا علم حملها وح  للتمام فيبسب السام  حيتمذ ألا 
 .ليس  فاحل  

أمجعوا على أن عدد آايت القرآن ست  آآ  آن    اختلفوا فيما زاد على دل   : قال الدا 
هم م  قال وماحتا آن  وأرب  آايت وقي  وأرب  ع رة وقي  و س  ع رة فمتهم م  ت نزد ومت

 وقي  ومخس وع رون وقي  وس  وثالثون 
ختل  يف عد ام  أه  : اقال أبو عبد هللا املوحل  يف شرل قصيد ه دات الرشد يف العدد 

عفر نزند املدنت  ومك  وال ام والبصرة والكوف  وأله  املدنت  عددان عدد أول وهو عدد أ  ج
ب  القعقاع وشيب  ب  نصال وعدد آخر وهو عدد نلاعي  ب  جعفر ب  أ  كثت األنصار  
وأما عدد أه  مك  فهو مرو  ع  عبد هللا ب  كثت ع   اهد ع  اب  عباس ع  أ  ب   
كعب وأما عدد أه  ال ام فروا  هارون ب  موسى األخفش ووت  ع  عبد هللا ب  دكوان 

احللوا  ووت  ع  ه ام ب  عمار وروا  اب  دكوان وه ام ع  أنوب ب  متيم وأند ب  نزند 
ربا روا   القارئ ع   ب ب  احلارث الذمار  قال هذا العدد الذ  نعد  عدد أه  ال ام

امل يى  لتا ع  الصباب  وروا  عبد هللا ب  عامر اليبصيب لتا ووت  ع  أ  الدرداء وأما عدد 
لى عاحم ب  العجا  ايبدر  وأما عدد أه  الكوف  فهو املضا  نىل أه  البصرة فمدار  ع

نزة ب  حبيب الزايت وأ  احلس  الكساح  وخل  ب  ه ام قال نزة أخربان  ذا العدد 
 .اب  أ  ليلى ع  أ  عبد الرن  السلم  ع  عل  ب  أ  طالب 

 نرت ب على معرف  ام  وعدها وفواحلها أحكام فقهي  
 اعتبارها فيم  جه  الفاي  ف نه سب عليه بداا سب  آايت ا على سبي  املثال : نذكر مته

سبع  وسبعأ أل  كلم  و سعماح  وأربعا وثالثأ كلم  وقي   أما كلمات القرآن فعدها قوم
وت دل  وسبب اآختال  يف عد الكلمات أن الكلم  اا حقيق  و از ولفا ورسم واعتبار  

 دل  .  العلماء اعترب أحد ك  متها جاحز وك  م
ل وستيعاب دل  ربا آ طاح  اآشتلا وأما عد حروفه فاخلال  فيه كبت وقال السيوط  :

 .يته
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وقال السىاو  آ أعلم لعدد الكلمات واحلرو  م  فاحدة ألن دل  نن أفاد ف منا نفيد يف  
 .كتاب ميك  فيه الزايدة والتقصان والقرآن آ ميك  فيه دل  

 190-1/177اال قان يف علوم القرآن 
 

 أما األبواب يف آداب  الو ه ويف كيفي  يمله ويف فضاح  القرآن ويف أفض  القرآن وفا له 
ويف خواحه فسو  نفردها وغا رات القادم  نن شاء هللا  عاىل بعد مراجع  ما سبإل فال 

 نهي  وحلدنم عتها .
 

 :مرسوم اخلا وآداب كتابته رابعا : 
 رد  ولتصتي  خالحإل م  املتقدمأ واملتأخرن  متهم أبو عمرو الدا  أف

وأل  يف  وجيه ما خال  قواعد اخلا مته أبو العباس املراك   كتاو لا    عتوان الدلي  يف 
مرسوم خا التتزن    بأ فيه أن هذ  األحر  نمنا اختل  حااا يف اخلا حبسب اختال  

 .أحوال معا  كلماهتا 
ب  فارس الذ  نقوله نن اخلا  وقيف  لقوله  عاىل   علم ولقلم علم االنسان ما ت نعلم     قال ا

 ن والقلم وما نسهرون   ونن هذ  احلرو  داخل  يف األلاء المل علم هللا آدم 
وقد ورد يف أمر أ  جاد ومبتدأ الكتاب  أخبار كثتة ليس هذا حملها وقد قال السيوط  : 
 مفرد  بسهتها يف أتلي 

قال أشهب سم  مال  ه  نكتب املصب  على ما أحدثه التاس م  ااجاء فقال آ نآ 
 على الكتب  األوىل 

 .روا  الدا  يف املقت    قال وآ لال  له م  علماء األم  
 وقال االمام أند  رم لالف  مصب  االمام يف واو أو ايء أو أل  أو وت دل  

ميان م  كتب مصبفا فيتبل  أن  افا على ااجاء الذ  كتبوا وقال البيهق  يف شعب اال
به هذ  املصاح  وآ خيالفهم فيه وآ نلت ربا كتبو  شيما ف لم كانوا أكثر علما وأحدق قلبا 

 ولساان وأعظم أمان  متا فال نتبل  أن نظ  أبنفستا استدراكا عليهم 
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  والفص  وما فيه قراء ن فكتب أمر الرسم يف احلذ  والزايدة واامز والبدل ونتبصر
 و فصي  دل  يف حمله . نحدا ا

نستبب كتاب  املصب  ويسأ كتابته و بييتها وننضاحها ويقيإل اخلا دون م ق  و عليقه و 
 فيكر  وكذا كتابته يف ال  ء الصلت 

أخر  أبو عبيد يف فضاحله ع  عمر أنه وجد م  رج  مصبفا قد كتبه بقلم دقيإل فكر  و 
  ربه وقال عظموا كتاب هللا دل  و 

 وكان عمر ندا رأى مصبفا عظيما سر به 
 وأخر  عبد الرزاق ع  عل  أنه كان نكر  أن  تىذ املصاح  حلارا 

 ويرم كتابته ب  ء  س وأما ولذهب فهو حس  
 و كر  كتابته على احليهان وايدران وعلى السقو  أشد كراه  

وأخذ األجرة على كتابته وبيعه وشراحه ويليته ولذهب وهتاك أحكام  تعلإل بتقهه وشكله 
 والفض  والقيام له و قبيله و هييبه نىل وت دل  .

 458-2/442 –اال قان يف علوم القرآن 
 

 نعجاز القرآن خامسا : 
أشهر ما حت  فيه كتاب نعجاز القرى  أفرد  ولتصتي  خالحإل متهم اخلها  والرما  و 

  ه . وهو مهبوع متداول .ت نصت  مثل:  قال اب  العر  بكر الباقال لقا   أ ل
املعجزة أمر خارق للعادة مقرون ولتبد  سات ع  املعار   وه  نما حسي  ونما عقلي  و 

وأكثر معجزات بين نسراحي  كان  حسي  لبالدهتم وقل  بصتهتم وأكثر معجزات هذ  األم  
عقلي  لفرط دكاحهم وكمال أفهامهم وألن هذ  ال رنع  ملا كان  وقي  على حفبات الدهر 

ص  وملعجزة العقلي  الباقي  لتاها دوو البصاحر كما قال  حلى هللا عليه نىل نوم القيام  خ
وسلم    ما م  األنبياء نيب نآ أعه  ما مثله آم  عليه الب ر ونمنا كان الذ  أو يته وحيا 

 .أوحا  هللا نا فأرجو أن أكون أكثرهم  بعا أخرجه البىار  
أن   وا  ثله وأمهلهم طول الستأ فلم و  وقد يدى هللا العرب وهم أه  الفصاح  والبال

نقدروا كما قال  عاىل   فليأ وا حبدنم مثله نن كانوا حادقأ     يداهم بع ر سور مته يف 
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قوله  عاىل   أم نقولون افرتا  ق  فأ وا بع ر سور مثله مفرتايت وادعوا م  استهعتم م  دون 
لموا أمنا أنزل بعلم هللا     يداهم بسورة يف هللا نن كتتم حادقأ ف ن ت نستجيبوا لكم فاع

قوله   أم نقولون افرتا  ق  فأ وا بسورة مثله   امن    كرر يف قوله   ونن كتتم يف رنب ربا نزلتا 
على عبدان فأ وا بسورة م  مثله   امن  فلما عجزوا ع  معار ته واال يان بسورة   بهه على  

ى عليهم فمهار العجز ونعجاز القرآن فقال   ق  لم  كثرة اخلهباء فيهم والبللاء اند
اجتمع  االنس واي  على أن   وا  ث  هذا القرآن آ   ون  ثله ولو كان بعضهم لبعه 
مهتا   هذا وهم الفصباء اللد وقد كانوا أحرص ش ء على نطفاء نور  ونخفاء أمر  فلو  

  كان يف مقدرهتم معار ته لعدلوا نليها قهعا للبج 
وت نتق  ع  أحد متهم أنه حدث نفسه ب  ء م  دل  وآ رامه ب  عدلوا نىل العتاد  رة 

أخرى فتارة قالوا   سبر   و رة قالوا   شعر   و رة قالوا   أساطت األولأ     اآستهزاءونىل 
نهم وحرمهم ر   ر وا بتبكيم السي  يف أعتاقهم وسيب درا واآنقهاعك  دل  م  التبت 

أمواام وقد كانوا آن  ش ء وأشد  ني  فلو علموا أن اال يان  ثله يف قدرهتم  باح واست
 .لبادروا نليه ألنه كان أهون عليهم 

زعم التظام أن نعجاز  ولصرف  أ  أن هللا حر  العرب ع  معار ته وسلب عقوام وقد 
 . وكان مقدورا ام لك  عاقهم أمر خارج  فصار كساحر املعجزات

 فساد هذا القول وت واحد بعدة أوجه متها : وقد بأ
ق  لم  اجتمع  االنس واي    امن  ف نه ندل على عجزهم م  بقاء قدرهتم ولو قوله : 

 . جتماعهمسلبوا القدرة ت نبإل فاحدة آ
أنه لو كان  املعار   ربكت  ونمنا مت  متها الصرف  ت نك  الكالم معجزا ونمنا نكون متها و 

 .ا فال نتضم  الكالم فضيل  على وت  يف نفسه وملت  معجز 
 ومتها شهادة العرب أنفسهم له أبنه معجز آ ن به كالم الب ر كما ثب  يف وت روان  .

 وقي  وت دل  .
 .ما فيه م  االخبار ع  الليوب املستقبل   وأما وجو  نعجاز  فم  دل 

   شاهدها وحضرها االخبار ع  قصا األولأ وساحر املتقدمأ حكان  م ومتها
 .الضماحر م  وت أن نظهر دل  بقول أو فع   ما يفاالخبار عومتها 
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 .ما فيه م  التظم والتألي  والرتحي  ومتها 
كونه خارجا ع  جتس كالم العرب م  التظم والتثر واخلهب وال عر م  كون حروفه ومتها  

 يف كالمهم 
 عليه  الو ه  كون قارحه آ نك  وسامعه آ مي  ونن  كررت  متهاو 
 كونه جامعا لعلوم نهول شرحها ون إل حصرها متها سولي  أحكامه و و 

حتيعه يف القلوب وأتثت  يف التفوس م  اللذة واحلالوة يف حال وم  الروع  واملهاب  يف ومتها 
 .حال آخر 

 ووت دل  ربا دكر  أه  العلم وزاد يف العصور األختة ما نسمى والعجاز العلم  واالعجاز
العدد  ووت  وقد دكران يف بدان  اغا رات طرفا م  االعجاز العلم  نقال ع  الزرقا  رنه 

 هللا واألمثل  على دل  كثتة .
 واملىتار أنه سورة قصتة أو ما نقوم مقامها م  امايت .ختل  يف قدر املعجز م  القرآن وا

 324-2/311اال قان يف علوم القرآن 
ونالحا أن السيوط  قد أدر  يف علوم القرآن ما نتعلإل بعلم التفست كعلم مستق  فذكر وو 

 يف معرف  أتونله و فست  وبيان شرفه واحلاج  نليه 
 وآخر يف شروط املفسر وآدابه 

 واثلثا يف وراحب التفست 
 وأختا يف طبقات املفسرن  

ب موليته جزءا م  هذ  العلوم واستقالليته و فصي  دل  يف علوم القرآن سع  علم التفست  
عتها أوىل وهللا أعلم . وقد دكران طرفا م  هذ  العلوم يف بدان  حما رات التفست فم  أراد 

 االملام ب  ء عتها فلتاج  ما دكران  .
 502-2/460اال قان يف علوم القرآن 

 
الزرقا  على دل  يف أول كما أدر  فيه بعه العلوم املستتبه  م  القرآن وقد سبإل  عليإل 

حما رة ودكر فيه ما حوا  م  فتون العلم المل لل  ك  طاحف  متها ما نتاسبها ودكر فيه 
مث  الهب وايدل واايم  وااتدس  وايرب احتواحه على أنواع الصتاعات وعلوم األواح  
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ستىراجه م  ما م  ش ء نآ ميك  اونق  ع  بعضهم قوله :  واملقابل  والتجام  ووت دل 
ثالاث وستأ ست  م  قوله يف   القرآن مل  فهمه هللا ح  أن بعضهم استتبا عمر التيب  

سورة املتافقأ   ول  نؤخر هللا نفسا ندا جاء أجلها   ف لا رأس ثالث وستأ سورة وعقبها 
 . ولتلاب  ليظهر التلاب  يف فقد 
العزنز على ك  ش ء أما أنواع العلوم فليس قد اشتم  كتاب هللا قال السيوط  : وأان أقول : 

متها وب وآ مسأل  ه  أح  نآ ويف القرآن ما ندل عليها وفيه عجاحب املىلوقات 
 ... نخل كالمه مفصال رنه هللا . وملكوت السموات واألرى

 339-2/330اال قان يف علوم القرآن 
 

أقسام لعلوم القرآن هتل  عما  أما ما دكر  أه  العلم ربا بيتا  يف اغا رة األوىل م 
استعر تا  خالل هذ  اغا رات املبارك  فه  يف حقيق  األمر ليس  علوما للقرآن وملعىن 
املقصود يف الدراس  ونمنا ه   قسيم مو وع  لتفست القرآن وما دل عليه م  معان وهذا يف 

 الواق  وت مراد بعلمتا هذا وهللا املوفإل .
املىتصر ي  علوم القرآن نبدأ بعون هللا و وفيقه احلدنم التفصيل  ع   وبعد هذا اآستعراى

مو وعات املقرر وموعدان اغا رة القادم  نن شاء هللا  عاىل م  مراجع  شامل  ملا سبإل يف 
 اغا رات الفاحت  نتبعها فدن هللا حبدنم مفص  ع  آداب  ا القرآن .

 
 (خالح  البيان ألحتا  علوم القرآنهي  أليتا  )مالحظ  : مت فص  املراجع  يف كتيب ل

 
 :سئلة األ

 اجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة
 م  فواحد  رب األمثال يف القرآن الكرمي التذكت والوعا )ح (             -1
 أمثال القرآن نوعان حرن  وكام  )ح (             -2
 بلل  العرب وم  عاداهتم القسم واذا ورد القسم فيه )ح (نزل القرآن              -3
 بدان  سورة احل  مثال ح  على وجود ايدل يف القرآن الكرمي )ح (             -4



160 

 

 آبد وأن نكون للسورة أكثر م  اسم )خهأ(             -5
 م  فواحد  قهي  القرآن سورة سورة أن نكون أن ا للقارئ )ح (             -6
 أفرد االمام أبو عمرو الدا  يف مرسوم اخلا مصتفا )ح (             -7
 أكثر معجزات بين نسراحي  كان  عقلي  لفرط دكاحهم )خهأ(             -8
 االخبار ع  قصا األولأ آ عالق  له فعجاز القرآن )خهأ(             -9

 ح (أل  الباقال  والرما  يف نعجاز القرآن )       -10
 

 طا حتت ااجابة الصحيحةاجملموعة الثانية ض  خ
، ال در   مدا بقد  مد  ال دراب يف االانء) مد  السدؤر وهدو لي  السورة              -1

 العظيم ، قم  البالو  (
 (اب  القيمعلم أقسام القرآن أفرد  ولتصتي  )املاورد ، التباس،              -2
، كثدددرة اآخدددتال  يف القدددراءة قدددرآن يف عهدددد عثمدددان  )السدددبب يف مجددد  ال             -3

 القت  يف القراء ، حاج  عام  التاس نىل املصاح  (
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 لعاشرةاحملاضرة  ا
 فضائل القرآن 

**** 
 احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا 

أما بعد فبددنثتا يف هدذ  اغا درة سديكون أول حددنم  فصديل  عد  بعده علدوم القدرآن وهدو 
ع  فضاح  القرآن وهو علم هدام مد  أجد  العلدوم آر باطده بكتداب هللا عدز وجد  ار باطدا وثيقدا 
وم  ربيزا ه أنه نروب يف  الوة كتاب هللا و م على حفظده والعمد  بده ولدذا دخد  الو داعون 

 و عوا له األحادنم لرتويب التاس وشللهم ولقرآن م  هذا الباب ف
 حدنم فضاح  القرآن الهون  املو وع على أ  ر   هللا عته :وم  دل  

أخرجه اب  ايوز  يف املو وعات والعقيلد  مد  طرندإل بزند  بد  حسدان أ  اخلليد  قدال حددثتا 
أ  بد  كعددب علد  بد  زندد بد  جدددعان وعهداء بد  أ  ميموند  كال دا عدد  زر بد  حبديش عد  

قال : قال ا رسول هللا حلى هللا عليه وسلم : اي أ  م  قرأ فاي  الكتداب أعهد  مد  األجدر 
 .فذكر سورة سورة وثواب  ليها نىل آخر القرآن  ....

: نن رسول هللا حلى هللا عليه وسلم  طرنإل آخر ع  أ  أنضا بلفا  أخرجه اب  ايوز  م  
 مات فيها مر أ وقال : نن جربن  عليه السالم أمدر  أن أقدرأ عرى عل  القرآن يف الست  المل

عليدد  القددرآن وهددو نقرحدد  السددالم ، فقددال أ  : فقلدد  ملددا قددرأ علدد  رسددول هللا حددلى هللا عليدده 
وسلم : كما كان  ا خاحد  ، فىصدين بثدواب القدرآن ربدا علمد  هللا وأطلعد  عليده ، قدال : 

تداب أعهد  مد  األجدر كأمندا قدرأ ثلثد  القدرآن ودكدر يف كد  نعم ايأ  ، أميدا مسدلم قدرأ فايد  الك
 سورة ثواب  ليها نىل آخر القرآن ،

قال ابد  ايدوز  : وقدد فدرق هدذا احلددنم أبدو نسدبإل الثعلديب يف  فسدت  فدذكر عتدد كد  سدورة 
متددده ماخيصدددها و بعدددده أبدددو احلسددد  الواحددددد  يف دلددد  ، وآ أعجدددب متهمددددا أللمدددا ليسدددا مدددد  

نمنا عجب  م  أ  بكر ب  أ  داود كي  فرقه علدى كتابده الدذ  حدتفه أحباب احلدنم ، و 
يف فضدداح  القددرآن وهددو نعلددم أندده حدددنم حمددال ، ولكدد  شددر  مجهددور اغدددثأ فدد ن مدد  عددادهتم 
 تفيدإل حددنثهم ولددو ولبواطيد  ، وهددذا قبدي  مددتهم ألنده قدد حدد  عد  رسددول هللا حدلى هللا عليدده 

 رى أنه كذب فهو أحد الكادبأ ، وسلم أنه قال : م  حدث عين حدنثا ن
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نفددس احلدددنم ندددل علددى أندده وقددال : شدد  ،  قددال : وهددذا حدددنم فضدداح  السددور مصددتوع بددال
نتاسددبها مدد  الثددواب بكددالم ركيدد  يف  مصددتوع ف ندده قددد اسددتتفذ السددور ودكددر يف كدد  واحدددة مددا

السدور أنضدا نتاسب كالم رسول هللا حدلى هللا عليده وسدلم ، وقدد روى فضداح   لان  الربودة آ
ميسرة ب  عبد ربه ، قال عبد الرن  ب  مهد  مليسرة : م  أن  جم   ذ  األحادنم : م  

 .قرأ كذا فله كذا ، قال : و عته أروب التاس فيه 
روى اب  ايوز  والعقيل  م  طرنإل عل  ب  احلسأ قال لع  اب  املبارك نقول يف حدنم و 

لم : مد  قدرأ سدورة كدذا فلده كدذا ، قدال ابد  املبدارك : أ  ب  كعب ع  التيب حلى هللا عليه وسد
 .أم  الزاندق  و عته 

وروى ابدد  ايددوز  أنضددا مدد  طرنددإل حممددود بدد  ودديالن قددال لعدد  مددؤمال نقددول حدددثين شدديخ 
بفضدداح  سددور القددرآن الددذ  نددروى عدد  أ  بدد  كعددب فقلدد  لل دديخ مدد  حدددث  فقددال حدددثين 

ث  فقدال حددثين شديخ بواسدا وهدو حدد  رجد  وملدداح  وهدو حد  فصدرت نليده فقلد  مدد  حدد
فصددرت نليدده فقددال حدددثين شدديخ ولبصددرة فصددرت نليدده فقددال حدددثين شدديخ بعبددادان فصددرت نليدده 
فأخددذ بيددد  فددأدخلين بيتددا فدد دا فيدده قددوم مدد  املتصددوف  ومهددم شدديخ فقددال هددذا ال دديخ حدددثين 

رآن فو دعتا فقل  ايشيخ م  حدث  فقال ت  دثين أحد ولكتا رأنتدا التداس قدد روبدوا عد  القد
 .ام هذا احلدنم ليصرفوا وجوههم نىل القرآن 

 .ولقد أخهأ الواحد  املفسر وم  دكر  م  املفسرن  يف ننداعه  فاستهم: قال اب  الصالل 
 كما أن هذا العلم نرشد املسلم نىل ما نكثر به حستا ه وميبو سيما ه بعم  نست .

 ديهان ونعيتده علدى  ا د  مد  أراد بده الضدر وهو نوجده املسدلم نىل السدالل الدذ   دارب بده ال
 م  ايان .

ونلف  نظر املسلم نىل التداو  بكتاب هللا م  األمراى ايسدن  كما أنده شدفاء مد  األمدراى 
 التفسي  .

ومدددى كرامدد  هددذ  األمدد  علددى ر ددا حيددم اختصددهم  ددذا  ونعلددم املسددلم مدددى متزلدد  التدديب 
 الكتاب العظيم .

العلدم ال دافع  رنده هللا يف كتداب لدا  متداف  القدرآن   أكثدر العلمداء وأول م  حت  يف هدذا 
عبيد القاسم بد  سدالم أبو  م  التصتي  يف دل  وسم فضاح  القرآن أو ثواب القرآن ومتهم 
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وقدد طبد  جد  هدذ   واب  ز ونه وابد  الضدرنس وابد  أ  شديب  والفدراي  والتسداح  وودتهم كثدت
 الكتب و داواا التاس .

وقدد حد  فيده أحادندم وعتبددار ايملد  ويف بعده السدور علدى التعيدأ وو دد  ال السديوط  : قد
مخاحدد  الزهددر يف فضدداح  السددور    يف فضدداح  القددرآن أحادنددم كثددتة ولددذل  حددتف  كتدداو ليتدده

 .ا.هدحررت فيه ما ليس  و وع 
ت ونمنا نكدون وكثت رب  حت  يف فضاح  القرآن آ نقتصر يف كتابه على فضاح  السور واماي

  صتيفه شامال ملا نتعلإل  ذا العلم .
كمددا حدددت  يف فضدداح  بعددده السددور علدددى وجدده اخلصدددوص احلددافا أبدددو نعدديم يف فضددد  سدددورة 
االخدالص و ددال  احلدافا أبددو حممدد اخلددالل يف نفدس السددورة وقدد طبدد  كتابده بتبقيقدد  وحددت  

يف فضددددد  سدددددورة السددددديوط  يف فضددددداح  سدددددوريت القددددددر واالخدددددالص وحدددددت   لميدددددذ  احلسددددديين 
 االخالص كذل  .

كما أفرد بعه أه  العلم لذل  أبواو يف كتبهم ونظهر دل  يف كتب التفست املسدتدة وكتدب 
احلدددنم . وكددذل  اهددتم  ددذا ايانددب بعدده كتددب التفسددت وددت املسددتدة فمددتهم مدد  أكثددر مدد  

ووت دا كمدا  قددم دكر فضاح  السور وامايت ح  دكر املو وع متها كالزل ر  والبيضاو  
دكر  ع  الواحد  ، ومتهم م  أفرد كتاو كدامال يف أول  فسدت  أو يف آخدر  وهدو احلدافا ابد   

 كثت رنه هللا  عاىل .
وقدددد مددد  هللا علددد  بتدددألي  كتددداب جدددام  يف هدددذا الفددد  نآ أنددده مقتصدددر علدددى فضددداح  السدددور 

ملد  رام اآطدالع يف هدذا  وامايت وليته موسوع  فضداح  سدور وآايت القدرآن وهدو مرجد  هدام
الف  وطب  مته  لدان يف األحادنم الثابتد  وأمدا قسدم الضدعي  واملو دوع فلدم نهبد  بعدد وقدد 
اختصدددرت القسددددم الثابدددد  يف كتيدددب حددددلت ليتدددده األحادندددم الثابتدددد  يف فضدددداح  سددددور وآايت 

 القرآن وهو مهبوع متداول .
 

 وفضاح  القرآن  تقسم نىل قسمأ :
 نمجاآ : ونتدر  يته أمور متها : األول : يف فضله

 فضله بصف  شامل  وفض  نلته ، فض  آاي ه وسور  دون  عيأ .
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والثددا  : فضدد  سددور وآايت لصوحدد  ونتدددر  يتدده بعدده أنددواع العلددوم الددمل أفردهددا السدديوط  
 وم  دل  ما لا  مفردات القرآن وهو وت اللرنب وما لا  خواص القرآن 

رة فدن هللا سددو  نتبدددث عمددا ورد عدد  األمددر األول مدد  القسددم األول وحندد  يف هددذ  اغا دد
 وهو فض  القرآن بصف  شامل  وفض  نلته .

 
الدمل  وم  أعظم فضاح  القرآن أنه امند  العظمدى واملعجدزة الكدربى الدالد  علدى رسدال  التديب 

يدى  ا االنس واي  فقدال  عداىل : قد  لدم  اجتمعد  االندس وايد  علدى أن   دوا  ثد  هدذا 
 القرآن آ   ون  ثله ولو كان بعضهم لبعه مهتا .

 وقال  عاىل :  أو ت نكفهم أان أنزلتا علي  الكتاب نتلى عليهم 
ا مد  األنبيداء نديب نآ أعهد  قال : م وروى البىار  ومسلم ووت ا ع  أ  هرنرة أن التيب 

مدد  امايت مددا مثلدده آمدد  عليدده الب ددر ونمنددا كددان الددذ  أو يدد  وحيددا أوحددا  هللا نا فددأرجو أن 
 أكون أكثرهم  بعا نوم القيام  .

قال اب  كثت : ويف هذا احلدنم فضيل  عظيم  للقرآن اجمليد على ك  معجدزة أعهيهدا نديب مد  
 ودلدد  أن معددىن احلدددنم : مددا مدد  ندديب نآ أعهدد  أ  مدد  األنبيدداء وعلددى كدد  كتدداب أنزلدده هللا

املعجزات ما آم  عليه الب ر أ  ماكان دلديال علدى  صددنقه فيمدا جداءهم بده وا بعده مد  ا بعده 
م  الب ر   ملا مات األنبياء ت  بإل ام معجدزة بعددهم نآ مدا  كيده أ بداعهم عمدا شداهدو  يف 

ف منا كان معظدم مدا آ   هللا وحيدا متده نليده متقدوآ  مد زمانه . وأما الرسول اخلامت للرسال  حم
نىل التددداس ولتدددوا ر ففددد  كددد  حدددأ هدددو كمدددا أندددزل فلهدددذا قدددال فدددأرجو أن أكدددون أكثدددرهم  بعدددا 

 وكذل  وق  .
 .ما فيه م  االخبار ع  الليوب املستقبل   ووجو  نعجاز القرآن كثتة فم  دل 

 تقدمأ حكان  م  شاهدها وحضرها االخبار ع  قصا األولأ وساحر امل ومتها
 .دل  بقول أو فع   وام  وت أن نظهر أحتا  م  التاس  ماحر  ما يفاالخبار عومتها 
 وحس  البيان.ما فيه م  التظم والتألي  والرتحي  ومتها 
كونه خارجا عد  جدتس كدالم العدرب مد  الدتظم والتثدر واخلهدب وال دعر مد  كدون حروفده ومتها  

 يف كالمهم 
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 كون قارحه آ نك  وسامعه آ مي  ونن  كررت عليه  الو ه   متهاو 
 كونه جامعا لعلوم نهول شرحها ون إل حصرها متها سولي  أحكامه و و 

حتيعه يف القلوب وأتثت  يف التفوس م  اللذة واحلالوة يف حال ومد  الروعد  واملهابد  يف ومتها 
 .حال آخر 

األختة ما نسدمى والعجداز العلمد  واالعجداز ووت دل  ربا دكر  أه  العلم وزاد يف العصور 
 العدد  ووت  . 

الرتمذ  والدارم  ووتهم مد  طرندإل احلدارث األعدور عد  علد  لعد  رسدول أند و أخر  فقد 
كتداب :   قل  فمدا املىدر  متهدا اي رسدول هللا قدال ستكون ف  نقول هللا  حلى هللا عليه وسلم

هللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم هو احلب  املتأ وهو الدذكر احلكديم وحكدم مدا بيدتكم وهدو 
الفصدد  لدديس واددزل مدد   ركدده مدد  جبددار قصددمه هللا ومدد  ابتلددى اادددى يف وددت  أ ددله هللا وهددو 

اء وآ الصراط املستقيم وهو الذ  آ  زنا به األهواء وآ  لتبس به األلست  وآ   ب  مته العلمد
خيلإل على كثرة الدرد وآ  تقضد  عجاحبده مد  قدال بده حددق ومد  عمد  بده أجدر ومد  حكدم بده 

 .عدل وم  دعا نليه هد  نىل حراط مستقيم 
وهذا حدنم  عي  جدا مد  أجد  احلدارث األعدور نآ أنده كمدا قدال ابد  كثدت : كدالم حسد  

...   عد  التديب  حبي  . قال : على أنده قدد رو  لده شداهد عد  عبدد هللا بد  مسدعود 
فددذكر  نقددال عدد  كتدداب أ  عبيددد يف الفضدداح  وقددد أخرجدده أنضددا ابدد  أ  شدديب  وابدد  الضددرنس 

 ووت ا ونستاد  فيه نبراهيم ب  مسلم ااجر  وهو  عي  .
وم  فضاح  القرآن العظيم  نزول السكيت  على م  نقرن  وو يان الرن  له والتفدا  املالحكد  

 املأل األعلى . حوله ودكر هللا له يف 
ملددا روا  مسددلم عدد  أ  هرنددرة مرفوعددا مددا اجتمددد  قددوم يف بيدد  مدد  بيددوت هللا نتلددون كتددداب هللا 
ونتدارسونه فيما بيتهم نآ نزل  عليهم السكيت  وو يتهم الرن  وحفدتهم املالحكد  ودكدرهم هللا 

 فيم  عتد  .
 اءة القرآن .وسيأيت يف فضاح  السور وامايت أحادنم يف نزول املالحك  لقر 

... ودلد  خدت احلددنم كتداب هللا  مرفوعدا : فد نوأخر  مسلم م  حدنم جابر بد  عبدد هللا 
   . يف خهبته 
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مثدد  املددؤم  الددذ  نقددرأ القددرآن مثدد  األ رجدد  مرفوعددا  وأخددر  ال دديىان مدد  حدددنم أ  موسددى
طيددب وآ طعمهددا طيددب ور هددا طيددب ومثدد  املددؤم  الددذ  آ نقددرأ القددرآن كمثدد  التمددرة طعمهددا 

الر اندد  ر هدا طيددب وطعمهددا مدر ومثدد  الفدداجر  رند  اددا ومثدد  الفداجر الددذ  نقددرأ القدرآن كمثدد 
 .الذ  آ نقرأ القرآن كمث  احلتظل  طعمها مر وآ رن  اا 

قال اب  كثت : نن طيب الراحب  دار مد  القدرآن وجدودا وعددما فددل علدى شدرفه علدى مدا سدوا  
 فاجر .م  الكالم الصادر م  الرب وال

وروى البددزار ووددت  عدد  أ  سددعيد أنضددا مرفوعددا قددال : نقددول هللا  عدداىل : مدد  شددلله القددرآن عدد  
: نن فضدد  كددالم هللا علددى سدداحر  دعدداح  أعهيتدده أفضدد  ثددواب ال دداكرن  وقددال رسددول هللا 

 الكالم كفض  هللا على خلقه .
 وهذا يف نستاد   ع  ولك  له شواهد ولذا حسته بعضهم ل واهد  .

 ما أن هللا  عاىل جع  القرآن شفاء فقال سببانه :ك
 ونتزل م  القرآن ما هو شفاء ورن  للمؤمتأ 

 وقال : ق  هو للذن  آمتوا هدى وشفاء
ددَفاُء لنَمددا يفن الصُّددد ورن َوه ددد ى َوَرَنَددُ  ونقددول :  ددَم َوشن ددَ  َربَنك  اَي أَندَُّهددا التسدداس  قَددَد َجدداَءَ ك َم َمَوعنظَددُ  من

 منتنأَ لنَلم ؤَ 
.  علديكم ول دفاءن  العسد  والقدرآنمرفوعدا :  أخر  اب  ماجه ووت  م  حدنم اب  مسعودو 

    وهو حدنم حس  .
 وأخر  أنضا م  حدنم عل    خت الدواء القرآن   

كددان نقددال ندا قددرئ القددرآن عتددد املددرنه وجددد : وأخددر  أبددو عبيددد عدد  طلبدد  بدد  مصددر  قددال
   .لذل  خف  

ال دددعب عددد  واثلددد  بددد  األسدددق  أن رجدددال شدددكا نىل التددديب  حدددلى هللا عليددده  وأخدددر  البيهقددد  يف
 .علي  بقراءة القرآن :  وسلم  وج  حلقه قال

وأخر  اب  مردونه ع  أ  سعيد اخلدر  قال جاء رج  نىل التيب  حلى هللا عليه وسلم  فقال   
 .يف الصدور ن  أشتك  حدر    قال   اقرأ القرآن   لقول هللا  عاىل   وشفاء ملا 
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وهددذ  األحادنددم علددى مددا فيهددا مدد   ددع  نآ أندده سدديأيت مددا ن ددهد ملعتاهددا يف فضدداح  السددور 
   وامايت خاح  يف فض  الفاي  نن شاء هللا  عاىل .

لدو كتددب القدرآن يف نانء   وسدله وسددقا  املدرنه فقدال احلسدد  : قدال التدوو  يف شددرل املهدذب 
التىعدد  قددال ومقتضددى مددذهبتا أندده آ  آ أبس بدده وكرهددهالبصددر  و اهددد وأبددو قالبدد  واألوزاعدد  

فدددال أبس أبس بددده فقدددد قدددال القا ددد  حسدددأ والبلدددو  ووت دددا لدددو كتدددب علدددى حلدددوى وطعدددام 
 انتهى .أبكله

ويواز يف مسأل  االانء م   صر ه أبنه آ سوز ابتالع ورق  فيها آن  لك  أف  بعضهم حرل و 
وفيدده . قددال السدديوط  : ا ألندده  القيدده  اسدد  البدداط  ابدد  عبددد السددالم وملتدد  مدد  ال ددرب أنضدد

 .نظر
وسديأيت جددواز شدرب املدداء املقدروء فيدده القدرآن يف فضدد  املعدودات وكددذا  يت عد  جعفددر الصددادق 

 جواز دل  يف فضاح  آن  الكرس  .
لددو كددان القددرآن يف نهدداب مددا أكلتدده مرفوعددا :  وأخددر  أنددد ووددت  مدد  حدددنم عقبدد  بدد  عددامر

    .التار
 ل أبو عبيد أراد والهاب قلب املؤم  وجوفه الذ  قد وعى القرآن قا

أبو نعل  بعد روانته للبدنم : قال أبدو عبدد الدرن  وهدو الدراو  عد  ابد  ايعد  فسدتاد   وقال
 .م  مج  القرآن   دخ  التار فهو شر م  اخلتزنر هذا احلدنم : ففسر  أن 

وآ  قلعددده مددد  األلددداع الدددمل وعتددده واألفهدددام الدددمل  وقدددال ابددد  األنبدددار  معتدددا  أن التدددار آ  بهلددده
حصلته كقوله يف احلدنم امخر   أنزل  علي  كتاو آ نلسله املداء   أ  آ نبهلده وآ نقلعده 

 .م  أوعيته الهيب  وموا عه ألنه ونن وسله املاء يف الظاهر آ نلسله ولقل  م  القلوب 
لدو كدان القدرآن يف نهداب مدا أكلتده التدار ويف رواند  مدا مسدته التدار أ  لدو حدور وقال املتاو  : 

القددرآن وجعدد  يف نهدداب وألقدد  يف التددار مددا مسددته وآ أحرقتدده بربكتدده فكيدد  وملددؤم  املوامددب 
لقراء ه ولتالو ه والالم يف التار للجتس واألوىل جعلها للعهد واملراد  ا انر جهتم أو التار الدمل 

األفمددة أو التدار الدمل وقودهدا التداس واحلجدارة دكدر  القا د  وقيد  هدذا كدان معجدزة  هل  على 
للقددرآن يف زمتدده كمددا  كددون امايت يف عصددر األنبيدداء وقيدد  املعددىن مدد  علمدده هللا القددرآن ت يرقدده 
انر امخددرة فجعدد  جسددم حددافا القددرآن ك هدداب لدده وقددال التورب ددمل نمنددا  ددرب املثدد  والهدداب 
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ا ألن الفسدداد نليدده أسددرع ولفدد  التددار فيدده أنفددذ ليبسدده وجفافدده خبددال  املدددبوك وهددو جلددد ت ندددب
لليته واملعىن لو قدر أن نكون يف نهاب ما مسته التار بربك   اور ه للقدرآن فكيد   دؤم   دوىل 

ويرنددر  أن : حفظدده واملوامبدد  عليدده واملددراد انر هللا املوقدددة املميددزة بددأ احلددإل والباطدد  قددال الهيدديب 
أ  نتبلد  و دإل أن ، ثي  وارد على املبالل  والفرى كمدا يف قولده قد  لدو كدان الببدر مددادا التم

القددرآن لددو كددان يف مثدد  هددذا ال دد ء احلقددت الددذ  آ نؤبدده بدده ونلقددى يف التددار مددا مسددته فكيدد  
وملددؤم  الددذ  هددو أكددرم خلددإل هللا وقددد وعددا  يف حدددر  و فكددر يف معانيدده وعمدد   ددا فيدده كيدد  

 ...أن يرقه  متسه فضال ع 
لكته نتقوى بتعدد طرقه فقد روا  أنضا ع  . قال املتاو  : قال احلافا العراق  وفيه اب  ايع  

 حبان ع  سه  ب  سعد وروا  البلو  يف شرل الست  ووت 
 وأخر  أبو نعلى والهربا  م  حدنم أ  هرنرة   القرآن وىن آ فقر بعد  وآ وىن دونه   

دنم عبددد هللا بدد  عمددرو مرفوعددا   القددرآن أحددب نىل هللا مدد  السددموات وأخددر  الدددارم  مدد  حدد
  .واألرى وم  فيه   

وأخر  أبو عبيد ع  أنس مرفوعا   القرآن شاف  م ف  وماجدد مصددق مد  جعلده نمامده قداد  
 نىل ايت  وم  جعله خلفه ساقه نىل التار   

قدددرآن سدددبب طرفددده بيدددد هللا وأخدددر  ابددد  أ  شددديب  مددد  حددددنم أ  شدددرن  اخلزاعددد    أن هدددذا ال
 وطرفه أبندنكم فتمسكوا به ف نكم ل   ضلوا ول  هتلكوا بعد  أبدا   

 وأخر  م  حدنم أ  در   ننكم آ  رجعون نىل هللا ب  ء أفض  ربا خر  مته   نعين القرآن 
كما أن ما ورد يف فض  أم  االسدالم ميكد  أن نددر  يف فضد  هدذا القدرآن العظديم حيدم قدال 

 ت بعد أن دكر حدنثا م  دل  الباب :اب  كث
ونمنا فازوا  ذا بربك  الكتاب العظيم القرآن الذ  شرفه هللا على ك  كتاب أنزله وجعله مهيمتا 

 عليه وانسىا له وخامتا له .
   ولكتتا ل  نهي  بذكر هذ  األحادنم ونكف  م  دل  االشارة .

 وم  فضاح  نل  القرآن :
عدد  عددامر بدد  واثلدد  أن انفدد  بدد  عبددد احلددارث لقدد  عمددر بعسددفان مددا روا  مسددلم يف حددبيبه 

قدال ومد   ىب  أبدز اوكان عمر نستعمله على مك  فقال م  استعمل  على أه  الواد  فقال 
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قال ننه قدارئ لكتداب هللا ؟ ! قال فاستىلف  عليهم موىل . قال موىل م  مواليتا ؟  ىب  أبز ا
ن نبدديكم  حددلى هللا عليدده وسددلم  قددد قددال نن هللا عددز وجدد  ونندده عددات ولفددراحه قددال عمددر أمددا ن

 . نرف   ذا الكتاب أقواما ونض  به آخرن 
 األحفا لكتاب هللا يف ثالث  أمور : وم  دل   قدمي التيب 

يف االمارة كما سيأيت يف فض  سدورة البقدرة فقدد قددم أحفظهدم علدى الدروم مد  حدلر سدته كمدا 
 سيأيت دكر  .

 وآن  اب  أبزى .وقد  قدم احلدنم يف 
 ويف االمام  يف الصالة حيم قال : نؤم القوم أقرنهم لكتاب هللا .

 ويف الدف  حيم قال يف قتلى أحد : وقدموا أكثرهم قرآان .
 وم  فضاح  حام  القرآن و ليه : 

أن هللا نستم  له استماعا خاحا نليإل جباللده ومد  دلد  مدا روا  البىدار  ومسدلم ووت دا عد  
 ة قال : ما أدن هللا ل  ء ما أدن لتيب نتلىن ولقرآن .ا  هرنر 

 وقوله : ما أدن نعين ما استم  . ونتلىن أ  سهر به بصوت مجي  حس  .
وقد جاء يف حدنم روا  اب  ماجه ع  فضال  ب  عبيد   قال فيه اب  كثت ستد  جيدد وقدال 

قدال : هلل أشدد أَدان نىل الرجد  حسد  الصدوت  البوحت  : نستاد حس    ع  رسول هللا 
 ولقرآن م  حاحب القيت  نىل قيتته .

 ون هد اذا احلدنم حدنم أ  هرنرة املتقدم فهو يف معتا  .
وقال  عاىل : نن الذن  نتلون كتاب هللا وأقاموا الصالة وأنفقوا ربا رزقتاهم سرا وعالنيد  نرجدون 

 دهم م  فضله ننه وفور شكور .جتارة ل   بور ليوفيهم أجورهم ونزن
قال : آ حسد نآ يف اثتتأ رج  علمه  وروى البىار  ووت  ع  أ  هرنرة أن رسول هللا 

هللا القرآن فهو نتلو  آانء اللي  وآانء التهار فسمعه جدار لده فقدال ايليتدين أو يد  مدا أويت فدالن 
فقدال رجد  : ليتدين أو يد  مثد   فعمل  مث  ما عم  ورج  آ   هللا مداآ فهدو نهلكده يف احلدإل

 ما أويت فالن فعمل  مث  ما نعم  .
ويف لفددا نن   خددتكم  قددال : عدد  التدديب مدد  حدددنم عثمددان وروى البىددار  ووددت  أنضددا 

  .م   علم القرآن وعلمه   أفضلكم 
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الكمددد  يف أنفسدددهم املكملدددون قدددال ابددد  كثدددت : وهدددذ  حدددفات املدددؤمتأ املتبعدددأ للرسددد  وهدددم 
 .للتهم

ان ربدد  طبددإل هددذا احلدددنم أبددو عبددد الددرن  السددلم  الكددويف املقددرئ االمددام حيددم قعددد نعلددم وكدد
التدداس القدددرآن ألجدد  هدددذا احلدددنم سدددبعأ سددت  مددد  عهددد عثمدددان ر دد  هللا عتددده وحدد  نمدددارة 

 احلجا  .
وأخددر  ال دديىان ووت ددا مدد  حدددنم عاح دد  املدداهر ولقددرآن مدد  السددفرة الكددرام والددربرة والددذ  

  . ونتتعت  فيه وهو عليه شاق له أجران نقرأ القرآن
مدد  قدرأ القددرآن نقدوم بدده آانء الليد  والتهددار  دد  : وأخدر  الهددربا  يف الصدلت مدد  حددنم أنددس 

حاللدده و ددرم حرامدده حددرم هللا حلمدده ودمدده علددى التددار وجعلدده رفيددإل السددفرة الكددرام الددربرة حدد  ندا  
 كان نوم القيام  كان القرآن حج  له   

مدد  حدددنم معدداد بدد  أنددس   مدد  قددرأ القددرآن يف سددبي  هللا كتددب مدد  الصدددنقأ  وأخددر  أنددد
 وال هداء والصاحلأ وحس  أولم  رفيقا   

ومدددد  دلدددد  مددددا أخرجدددده أنددددد ووددددت  فسددددتاد حسدددد  عدددد  عبددددد هللا بدددد  عمددددرو مرفوعددددا : نقددددال 
 ها .لصاحب القرآن اقرأ وارق ور   كما كت   ر   يف الدنيا ف ن متزلت  عتد آخر آن   قرن 

: نقددال لصدداحب القددرآن ندا  وأخددر  أنددد ووددت  أنضددا عدد  أ  سددعيد قددال قددال رسددول هللا 
 دخ  ايت  اقرأ واحعد فيقرأ ونصعد بك  آن  درج  ح  نقرأ آخر ش ء معه .

 وهو حدنم حس  له شواهد ومتها ما  قدم . 
ول القدرآن اي رب سد ء حداحب القدرآن ندوم القيامد  فيقد :وأخر  احلاكم م  حدنم أ  هرنرة 

وارقده  أحله فيلبس    الكرام    نقول اي رب زد  اي رب ارى عته فت ى عتده ونقدال لده اقدر 
   .ونزاد له بك  آن  حست  

: نن  قدال رسدول هللا قدال  التساح  واب  ماجه واحلاكم م  حدنم أندس أند و وأخر  
 أه  القرآن هم أه  هللا وخاحته    هلل أهلأ م  التاس قي  م  هم ايرسول هللا ؟ قال :

 وهو حدنم اثب  حسته وجود نستاد  وحببه مجاع  م  أه  العلم .
: نن الرجدد   وروى أنددد والرتمددذ  واحلدداكم ووددتهم عدد  ابدد  عبدداس قددال : قددال رسددول هللا 

 الذ  ليس يف جوفه ش ء م  القرآن كالبي  اخلرب .
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 وهو حس  ل واهد  . قال الرتمذ  : حس  حبي  . وحببه احلاكم .
 والقرآن ن ف  لصاحبه نوم القيام  وقد وردت يف دل  أحادنم متها : 

قدددال : الصددديام والقدددرآن  مدددا روا  أندددد واحلددداكم ووت دددا عددد  عبدددد هللا بددد  عمدددرو أن التددديب 
ن ددفعان للعبددد نددوم القيامدد  نقددول الصدديام : أ  رب متعتدده الهعددام وال ددهوات ولتهددار ف ددفعين 

 لقرآن متعته التوم وللي  ف فعين فيه في فعان .فيه ونقول ا
 وهو حدنم حس  وقال احلاكم : على شرط مسلم وسك  الذهيب .

بد  ننده قددد وردت أحادندم يف فضد  حامدد  القدرآن ونن ت نعقلدده أو نقدم بده ومدد  دلد  مددا روا  
دوو عدددد ، فاسددتقرأهم  (بعثددا وهددم) عدد  أ  هرنددرة قددال : بعددم رسددول هللا  ووددت الرتمددذ  

فددأ ى علددى رجدد  مدد  أحدددثهم سددتا ،    نعددين مددا معدده مدد  القددرآن  فاسددتقرأ كدد  واحددد مددتهم 
فقال : ما مع  اي فالن ؟ فقال : مع  كذا وكذا وسورة البقرة ، فقال : أمع  سورة البقرة ؟ 

 أن أ علدمقال : نعم . قدال : ادهدب فأند  أمدتهم . فقدال رجد  مد  أشدرافهم : وهللا مدا متعدين 
  و اقرن فد:  علمدوا القدرآن  أن آ أقوم  ا . فقدال رسدول هللا  (أ  خ ي )البقرة نآ  )سورة(

وقدام بده كمثد  جدراب حم دو مسدكا نفدول ر ده ،   ف ن مث  القرآن مل   علمه فقدرأ ) وأقرحو (، 
 مس  .  يف ك  مكان ، ومث  م   علمه فتقد وهو يف جوفه كمث  جراب أوك  على

 حدنم حس  .  فا روان  الرتمذ    قال : هذاهذا ل
وهذا احلدنم حس  يف ال واهد واملتابعات وحببه اب  خزميد  وابد  حبدان ويف نسدتاد  مدوىل 
أ  أنددد قددال احلددافا ابدد  حجددر : مقبددول . وقددال احلدداكم : حددبي  علددى شددرط ال دديىأ وت 

 . خيرجا  وسك  الذهيب . وقد  عفه األلبا 
فقال : اي رسدول هللا ن  أقدرأ  هللا ب  عمرو قال : جاء رج  نىل التيب  وروى أند ع  عبد

نن قلب  ح د  االميدان ونن العبدد نعهدى  القرآن فال أجد قليب نعق  عليه فقال رسول هللا 
 االميان قب  القرآن .

وعته أنضا  أن رجال جاء وب  لده فقدال : اي رسدول هللا نن ابدين نقدرأ املصدب  ولتهدار ونبيد  
 : ما  تقم ؟ نن ابت  نظ  داكرا ونبي  ساملا . وللي  فقال رسول هللا 

 ويف نستاد ا اب  ايع  وفيه كالم م هور على نمامته وفضله .
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مدد  قددرأ القددرآن مرفوعددا قددال :  بدد  عمددرو مدد  حدددنم عبددد هللا الهددربا  واحلدداكم ووت دداوأخددر  
وم  قرأ القرآن فدرأى أن أحددا أعهد   التبوة بأ جتبيه وت أنه آ نوحى نليه فكأمنا استدرج 

 القددرآن أن امدد نتبلدد  حل أفضدد  ربددا أعهدد  فقددد عظددم مددا حددلر هللا وحددلر مددا عظددم هللا ولدديس 
لكدد  نعفددو ونصددف  لفضدد  نسددفه فدديم  نسددفه أو نلضددب فدديم  نلضددب أو  تددد فدديم   تددد و 

  القرآن .
 .وآ سه  م  م  سه  ويف جوفه كالم هللا ويف لفا : 

  ويف نستاد   ع  وروا  البيهق  موقوفا على عبد هللا فستاد رجاله ثقات .
أخر  الهربا  يف األوسا م  حدنم أ  هرنرة   ما م  رج  نعلم ولد  القدرآن نآ  دو  ندوم و 

    القيام  بتا  يف ايت 
وأخر  أبو داود وأند واحلاكم م  حددنم معداد بد  أندس   مد  قدرأ القدرآن فأكملده وعمد  بده 
ألبس والد   جا نوم القيام   وء  أحس  م   دوء ال دمس يف بيدوت الددنيا لدو كاند  فديكم 

 فما متكم ولذ  عم   ذا   
فأحد  حاللده  وأخر  الرتمذ  وابد  ماجده وأندد مد  حددنم علد    مد  قدرأ القدرآن فاسدتظهر 

 .وحرم حرامه أدخله هللا ايت  وشفعه يف ع رة م  أه  بيته كلهم قد وجب  ام التار  
وأخددر  الهددربا  مدد  حدددنم ابدد  عمددر   ثالثدد  آ نهددوام الفددزع األكددرب وآ نتدداام احلسدداب هددم 
على كثيب م  مس  حد  نفدرك مد  حسداب اخلالحدإل رجد  قدرأ القدرآن ابتلداء وجده هللا وأم بده 

 .ما وهم به ر وان   احلدنم قو 
  .وأخر  الهربا  م  حدنم أنس  نل  القرآن عرفاء أه  ايت   

وأخدددر  الهدددربا  يف األوسدددا مددد  حددددنم جدددابر   مددد  مجددد  القدددرآن كانددد  لددده عتدددد هللا دعدددوة 
 مستجاب  نن شاء عجلها يف الدنيا ونن شاء ادخرها يف امخرة   

مدد   علددم كتدداب هللا   ا بدد  مددا فيدده هدددا  هللا بدده مدد  وأخددر  الهددربا  مدد  حدددنم ابدد  عبدداس   
 الضالل  ووقا  نوم القيام  سوء احلساب   

 وأخر  الدنلم  م  حدنم عل    نل  القرآن يف م  هللا نوم آ م  نآ مله   
 وأما فض  قراء ه وقراءة آاي ه فقد وردت فيه أحادنم عدة متها :
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وأخددر  مسددلم ووددت  مدد  حدددنم أ  هرنددرة أن رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  قددال   أ ددب 
أحدددكم ندا رجدد  نىل أهلدده أن سددد فيدده ثددالث خلفددات عظددام لددان   قلتددا نعددم قددال   فددثالث 

   .آايت نقرآ    أحدكم يف حال ه خت له م  ثالث خلفات عظام لان 
ن البيد  الدذ  نقدرأ فيده القدرآن نكثدر ن قال :  ع  رسول هللا أنس  ع البزار ما أخرجه 

 .خت  والبي  الذ  آ نقرأ فيه القرآن نق  خت  
 ويف نستاد   ع  ون هد له ما  يت م  رواايت يف البي  الذ   قرأ فيه سورة البقرة .

وأخر  أند والرتمذ  م  حددنم شدداد بد  أوس   مدا مد  مسدلم  خدذ مضدجعه فيقدرأ سدورة 
 م  كتاب هللا  عاىل نآ وك  هللا به ملكا  فظه فال نقربه ش ء نؤدنه ح  نهب م  نهب 

وأخدددر  الهدددربا  مددد  حددددنم أ  أمامددد    مددد   علدددم آنددد  مددد  كتددداب هللا اسدددتقبلته ندددوم القيامددد  
  ضب  يف وجهه 

ألن  لدددو فتددتعلم آندد  مدد  كتدداب هللا خددت لدد  مدد  أن  ر  ابدد  ماجدده مدد  حدددنم أ  دروأخدد
  صل  ماح  ركع    

ويف البددداب أحادندددم أخدددرى نآ أن جلهدددا أسدددانيد  واهيددد  وفيمدددا دكدددران  كفانددد  واحلمدددد هلل رب 
     العاملأ .

 441-440،  416، 406-2/404اال قان يف علوم القرآن ) 
 434 - 1/432الربهان 

 فضاح  القرآن آب  كثت 
 12-1/7موسوع  فضاح  سور وآايت القرآن 

 ( 5/324فيه القدنر 
 

 : األسئلة

 اجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة

 )لح(حدنم أ  يف فضاح  القرآن  دكرهمم  املفسرن  يف  ووت الواحد  أخهأ  -1

نكثدددر بددده حسدددتا ه وميبدددو سددديما ه بعمددد  نسدددت علدددم فضددداح  القدددرآن نرشدددد املسدددلم نىل مدددا  -2
 لح()
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 (خطأآ نعترب نعجاز القرآن فضيل  م  فضاحله ) -3

 ()لحالقرآن شفاء م  األسقام واألمراى  -4

 )لح(البي  الذ  نقرأ فيه القرآن نكثر خت  ونق  شر   -5

 )لح(هللا سببانه أشد استماعا حلس  الصوت ولقرآن م  الذ  نستم  للملتي   -6

 )لح(نر ق  حافا القرآن يف درجات ايت  بعدد ما  فا م  آ  القرآن  -7

 خطأ(احلسد الذ  هو  عىن اللبه  يف القرآن الكرمي آ سوز للمسلم ) -8

 (خطأآ سوز التلين ولقرآن ألن اللتاء حرام ) -9

 ) لح(فض  هذ  األم  مر با بفض  القرآن  -10

 

 ااجابة الصحيحةاجملموعة الثانية:ض  خطا حتت 

، سددهول    رويددب التدداس يف القددرآنسددبب و دد  بعدده الو دداعأ يف فضدداح  القددرآن هددو ) -1
 الو   فيه ، خفان  على حفاظ احلدنم(

حدنم أ  ب  كعب الهون  يف فضاح  القرآن أخرجه ) البىار  يف حبيبه ، أند يف  -2
 (اب  ايوز  يف املو وعاتمستد  ، 

 ، قارئ القرآن ، حافا القرآن ( تعلم القرآن ومعلمهمخت هذ  األم   )  -3

، فضدددداح  امايت ، نعجدددداز  فضدددداح  القددددرآنابدددد  ز وندددده، وابدددد  الضددددرنس، ربدددد  ألفددددا يف ) -4
 القرآن(

 (الصيامم  العبادات المل   ف  للعبد نوم القيام  م  القرآن ) الصالة ، احل  ،  -5

ابدد   مدد  املفسددرن  مدد  كتددب يف فضدداح  القددرآن يف أول كتابدده يف التفسددت أو آخددر  مثدد  )  -6
 ، القرطيب ، الهرب (كثت

، فضددداح  القدددرآن  موسدددوع  الهرهدددو أمجددد  املؤلفدددات يف فضددداح  السدددور وامايت كتددداب )  -7
 آب  كثت ، مخاح  الزهر للسيوط (

، احلدددارث األعدددورن بسدددبب راونددده )  دددع  حددددنم علددد  ر ددد  هللا عتددده يف وحددد  القدددرآ -8
 احلارث املصيص  ، عاحم األحول(

 ، ستا، علما(قرآانقال حلى هللا عليه وسلم يف قتلى أحد عتد حلدهم : قدموا أكثرهم )  -9
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ألدددد  كدددد  مدددد  أ  نعدددديم واخلددددالل كتدددداو مسددددتقال يف فضدددداح  ) آندددد  الكرسدددد  ، نددددس ،  -10
 االخالص(

 

 لكلمة املناسبة ملأل الفراغاجملموعة الثالثة: ض  خطا حتت ا

 (أقرنهمنؤم القوم.....لكتاب هللا ) أعلمهم، أفقههم،  -1

 جدا )  نوم القيام  ....م  قرأ القرآن فأكمله وعم  به ألبس والد  رو  يف احلدنم أن  -2
 ، حل  ستاء ، سوارا م  دهب (مضيما 

  هداء والصاحلأ(، التبيأ ، ال السفرة الكراماملاهر ولقرآن م ..... )  -3

 الفقه، احلدنم( القرآن،أه ...... هم أه  هللا وخاحته )  -4

 ، أبو عمرو الدا (ال افع االمام.......هو أول م  حت  يف فضاح  القرآن )  اهد،  -5

، متدرات ، خلفدات لدان قراءة ثدالث آايت يف الصدالة خدت لصداحبها مد  ثدالث ..... ) -6
 شيا (

 ، ان قاق القمر ، االسراء واملعرا (القرآن .... ) أعظم معجزات التيب  -7

 (األ رج مث  املؤم  الذ  نقرأ القرآن مث .... ) الر ان ، التمرة ،  -8

 ، املال ، التقدمي يف اجمللس(الوآن  استبإل املوىل وحلت الس  ... بسبب القرآن )  -9

 ، احلتظل  ، التمرة(البي  اخلربكد......)   الذ  ليس يف جوفه ش ء م  القرآن -10
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 حلادية عشرةاحملاضرة  ا
 1فضائل السور واآلايت 

**** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد
فتستكم  بعون هللا ما بدأان  م  حدنم ع  فضاح  القرآن وموعدان يف هذ  اغا رة م  

 عرى ملا ثب  يف فضاح  وخصاحا سورة الفاي  والبقرة 
 فمما ثب  سورة الفاي  :

   فتَ فتزل م  وب م  السماء ت ن  ، نىل األرى قا  كا ت نتزلَ ملَ  أرس  هللا َ  
متها  حبر    ه وأنه ل  نقرأَ قبلَ  ه نيبي أو يه ت نؤ َ  أبلدا نورُ  فب سَر  فأ ى التيب ،  قاُّ 

 : نآ أعهيه

ه م  فوقه فرف  رأسَ  ل  نقيضا   عتد التيب  قاعدُ  بيتما جربن   " قال :   ع  اب  عباس  
  فقال :هذا مل  ت نفت  قا نآ اليوم فتزل مته ملَ  ت  اليومَ م  السماء ف   فقال : هذا وبُ 

  ؛ قبلَ  ؤهتما نيبي  ن  تهما أو يتَ   ن نَ بتورَ  رَ م وقال : أب ن األرى ت نتزل قا نآ اليوم فسلس نزل نىل 
 ".متهما نآ أعهيته  حبر    سورة البقرة ، ل   قرأَ  الكتاب وخوا يمن  فاي ن 

   العرشن  م  كتزن   َ لَ نزن أ :  

 أمَن  ه  وت  وت   ليس نتزل مته ش ءُ  العرشن  م  كتزن  آايت   قال : أرب     ع  أ  أمام َ 
وآن  الكرس  ، ،           ف نه نقول : الكتابن 

 ر. وخامت  سورة البقرة ، والكوث
  حأ نزل  -لعته هللا  -رن نبليس  : 

  . فاي  الكتابنزل  حأ أ   نبليس   قال : رنس  ع  أ  هرنرة 

   وه  ، ها مثلَ  وآ يف الفرقانن  وآ يف الزبورن  وآ يف اال ي ن  يف التوراةن  هللا   لَ زن تَ ت ند
 : العظيم   املثا  والقرآن   السب   
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  أ   اي" :    ب  كعب ، فقال رسول هللا خر  على أ   أن رسول هللا   ع  أ  هرنرة
فقال      انصر  نىل رسول هللا أ  فىفس  ى، وحل ه  بَ وت س ن  َ َ وهو نصل  ، فالتف  أ  ، 

  . أ  أن جتيبين ند دعو    متع  اي : ما رسول هللا . فقال رسول هللا  : السالم علي  اي
 هللا ن  كت  يف الصالة . قال : أفلم جتد فيما أوح  نا أن   رسولَ  فقال : اي

         قال : بلى ، وآ أعود نن شاء
ت نتزل يف التوراة ، وآ يف اال ي  ، وآ يف الزبور ، وآ يف  سورة    َ مَ أن أعلَن  بُّ هللا . قال : ي  

 م  دل  الباب ح  ن  ألرجو أن آ هر َ  رسول هللا . قال : ها . قال : نعم ايالفرقان مثلَ 
معه ، فجع   دثين وند  يف ند  ، فجعل  أ بهأ   وقم    مها . فقام رسول هللا لَ  ع

السورة المل ، رسول هللا  اي م  الباب قل  : قب  أن خيرب   ا ، فلما دنوت   كراهي  أن خير َ 
: والذ   الكتاب فقال رسول هللا  ؟ قال :كي   قرأ يف الصالة ؟ قال : فقرأ أمس  وعد ين

ها . ونلا يف الزبور، وآ يف الفرقان مثل    ي  ، وآأنزل  يف التوراة ، وآ يف اال نفس  بيد  ما
 " .ن العظيم الذ  أعهيته آم  املثا  والقر  سب ُ 

  :     وه  السب  املثا  المل قال هللا  :ويف لفا  

      . 

  ن العظيمآاحلمد هلل أم القران وأم الكتاب والسب  املثا  والقر : 

 القرآن ه  السب  املثا  ، والقرآن   أمُّ " :  قال : قال رسول هللا   وع  أ  هرنرةَ 
  ".العظيم

احلمد هلل أم القرآن ، وأم الكتاب ، والسب   )ويف لفا ( ، ن العظيم آوه  القر  )ويف لفا 
 ( . املثا 

  ن العظيمآوه  السب  املثا  والقر  القرآنأعظم سورة يف : 

  ب ن  وع  أ  سعيدن 
 
،  كت  أحل  يف املسجد ، فمر   رسول هللا   " قال :  ىلَ عَ امل

هللا  رسولَ  فقل  : ايين ؟ متع  أآ أت يَ  حلي  ،   أ يته . فقال : ما آ ه ح  فدعا  فلم
       :  بارك و عاىل ن  كت  أحل  . فقال : أت نق  هللا  
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      م   سورة يف القرآن قب  أن أخر َ    أعظمَ   قال ا : أآ أعلم
  أخذ بيد  فلما أراد أن خير   )ه . ويف لفا ر   فذكس  ليىر َ  املسجد . فذهب رسول هللا 

       سورة ه  أعظم سورة يف القرآن قال :تس مَ ، قل  له : أت  ق  ألعلَن 

  ه  السب  املثا  ، والقرآن العظيم الذ  أو يته . "  

    نن آالقر  أفض    الفاي : 

نىل جانبه فالتف  نليه التيب  له فتزل ونزل رج ُ  يف مست    التيبُّ  كان"  قال :   وع  أنس  
   ن قال : فتال عليه :آفقال : أآ أخربك أبفض  القر      

 " . 

    نن آيف القر  سورة   خت   الفاي : 

السالم  : فقل    املاءَ  قَ اوقد أهر  هللا  رسولن  نىل انتهي    قال :  جابر   هللا ب ن  ع  عبدن 
.  رسول هللا . فلم نرد عل  السالم علي  اي ، فقل  : عل س  هللا . فلم نردس  رسولَ  علي  اي

ه هللا مي   ، وأان خلفَ  رسول هللا . فلم نرد عل  . فانهلإل رسول   فقل  : السالم علي  اي
  هللا ، فىر  رسول   حزنتا   يبا  ، فجلس  كم ه ، ودخل  أان املسجدَ لن حَ على رَ  ح  دخ َ 

هللا ، وعلي  السالم  ورن  هللا ، وعلي  السالم ورن  علي  السالم  "  وقد  ههر فقال :
 هللا ب  جابر خبت سورة يف القرآن ؟ قل  : بلى اي عبدَ  أآ أخربك اي" ،   قال : " ورن  هللا

  ا ".هتمه رسول هللا . قال : اقرأ احلمد هلل رب العاملأ ح 

 حالة مل  ت نقرأ  ا نماما أو مأموما آ : 

، الصب  ، فثقل  عليه القراءة  حالةَ   حلى بتا التيبُّ  قال : الصام   ب ن  ع  عبادةَ 
 رسولَ  أج  وهللا اي: . قال : قلتا " كم نمامن  وراءَ  ن  ألراكم  قرءونَ " فلما انصر  قال : 

 " .مل  ت نقرأ  ا  ، ف نه آ حالةَ  الكتابن   فعلوا نآ أبمَن فال " . قال :  هذًّاهللا ،  

عليهم بوجهه  ه أقب َ حلى أبحبابه فلما قضى حال َ   أن التيبس   مال    وع  أنس ب ن 
. فسكتوا . فقااا ثالث مرات . فقال قاح  أو " نقرأ  مام  الاأ قرءون يف حال كم و " فقال : 
 ه ".كم بفاي  الكتاب يف نفسوليقرأ أحد  ، فال  فعلوا  " . قال : نان لتفع    قاحلون :
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 قرءون خلف  . قالوا : " :  قال : قال رسول هللا  العاص  عمرو ب ن  هللا ب ن  ع  عبدن و 
 ن " . ا . قال : فال  فعلوا نآ أبم القرآهذًّ  نعم ، نان لتهذُّ 

 فاي ن  نآ بقراءةن  أمر  أن خير  فيتاد  أن آ حالةَ  هللا  أن رسولَ   ع  أ  هرنرةَ و 
  الكتاب فما زاد

فيها أبم الكتاب  ت نقرأَ  م  حلى حالة  " نقول :   : أنه ل  التيبس  وع  أ  هرنرة 
االمام . فلمز دراع  .  وراءَ  ن  أكون أحياان   أو هرنرةَ  . قل  : اي" ، وت متام  دا ُ فه  خن 

 .  اقرأها يف نفس  وقال : اي فارس

  م  انتهى نليها فقد أجزأ : 

م  حلى " فقال :  خهب التاسَ  هللا  أن رسولَ  هللا ب  عمرو ب  العاص  ع  عبدن 
القرآن ، وقرآن معها ، ف دا انتهى نىل أم الكتاب فقد أجزأت عته ،  فليقرأ أبمَن  مكتوب    حالة  

وم  كان م  االمام فليقرأ ندا سك  ، وم  حلى حالة فلم نقرأ فيها ، فه  خدا  ، فه  
  ". خدا  ، ثالث مرات

 متاجاة بأ العبد وربه وللعبد ما سأل فيها : 

 نقرأ فيها أبم تم  حلى حالة " نقول :  قال : لع  رسول هللا   ع  أ  هرنرةَ 
هرنرة ن   . قال : فقل  : اي أو " وت متام، القرآن فه  خدا  ، ه  خدا  ، ه  خدا  

فارس  ف    اقرأ  ا يف نفس  اي أحياان أكون وراء االمام . قال : فلمز دراع  ،   قال :
صالة بيين ، وبأ عبد  قسم  ال )قال هللا  بارك و عاىل : " نقول :  هللا  رسولَ  لع   

، : اقرءوا  قال رسول هللا  (نصفأ ، فتصفها ا ، ونصفها لعبد  ، ولعبد  ما سأل 
نقول هللا  باك و عاىل : ند  عبدد  ،       : نقدول العبد 

 وج  : أثىن عل  عبدد  ، ونقدول العبدنقول هللا عز       ونقول العبد

     نقول هللا عز وج  :  د  عبد  ، فهذا ا . نقول العبد  
     سأل .  قال : فهذ  امن  بيين وبأ عبد  ، ولعبد  ما
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          نقول العبد

     سأل  هؤآء لعبد  ، ولعبد  ما. " 

، " عبد   ناس  ىَ وس فدَ " وبعدها نقول هللا :       ويف بعه الهرق

اب   اي: ويف بعضها "  ولعبد  ما سألَ ، أجرها لعبد   "      وبعد قوله
  . الفارس 

   إلَ وأن م  وافَ ،  م  املؤمتأَ     مَن ؤَ  د   وأن املالحك َ ، ها بعدَ  آمأَ :  لن وَ بقَ  األمر 
 م  دنبه :  مَ له ما  قدس  رَ فن هم و  أتميتَ 

    ندا قال االمام"  قال : ع  أ  هرنرة ر   هللا عته : أن التيب 

     َ نقولون : آمأ ، ونن االمام نقول :  فقولوا : آمأ ، ف ن املالحك
  " . فر له ما  قدم م  دنبهو   املالحك ن  ه أتمأَ آمأ ، فم  وافإل أتميت  

  بعدها أجابه هللا:األمر بقول آمأ بعدها وم  قال آمأ  

   : ندا قال االمام  " :  ع  أ  موس  األشعر  ر   هللا عته قال : قال رسول هللا 

      كم هللا بَ ، فقولوا : آمأ ، س ن. " 

   التيبَن  قول   َه بذل حو َ   َ فَ ها ورَ : آمأ بعد : 

فقال :       قرأ لع  التيب " ر ر   هللا عته قال : جَ ح   ب ن  ع  واح ن 
  . " هآمأ ميد  ا حو َ 
  . وح  لعته، ح  ل  م  خلفه ، سهر ، فسمعتاها : متها  وقد جاء أبلفاظ  

    مهلقا   وه  رقي ُ  دو ن  ف  م  اللس  ا  َ  الرقي : 

أو  -فيهم لدنا  مروا  اء   م  أحباب التيب  را  فَ ر   هللا عتهما : نن ندَ  وع  اب  عباس  
 - ؟ نن يف املاء رجال لدنلا   م  أه  املاء ، فقال : ه  فيكم راق   فعرى ام رج ُ  -سليم 

ول اء نىل  ، فربأ ، فجاء متهم ، فقرأ بفاي  الكتاب على شاء   فانهلإل رج ُ  - أو سليما  
 هللا  ، فلما قدموا على رسولن  هللا أجرا   دل  وقالوا : أخذت على كتابن أحبابه ، فكرهوا 
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 هللا ، نان مرران حب َ   رسولَ  : اي . قال الرج    على كتاب هللا أجرا   رسول هللا أخذَ  ، قالوا : اي
فانهلق  ، فرقيته بفاي  الكتاب على شاء فربأ ،  -أوسليم  -م  أحياء العرب فيهم لدنا 

  " . وج  هللا عز كتابَ   أخذمت عليه أجرا   ما نن أحإلس "  :  هللا فقال رسول 
  ُمَن م  السُّ  شفاء : 

فاي  الكتاب " :  ع  أ  سعيد اخلدر  ر   هللا عته ، وأ  هرنرة قاآ : قال رسول هللا 
  " . م  السم شفاءُ 
   برأ فدن هللا على معتو     َ حَ رن ندا ق : 

فأ يتا على ح  م  العرب ، فقالوا  قال : أقبلتا م  عتد التيب   ن لَ الصَ  ب ن  خارج َ  ع  عمَن 
ش ء  أو –أو رقي   خبت فه  عتدكم دواءُ  -احلرب -تا أنكم جمتم م  عتد هذا الرج  مَ نبن : أ  
يف القيود قال :  فد  القيود قال : فقلتا : نعم . قال : فجاءوا وملعتو ن  ف ن عتدان معتوها   -

دوة ، وع ي  ، أمج  بزاق    أ ف  . قال : فكأمنا ن ا م  أايم وَ  ثالث َ  الكتاب فقرأ بفاي ن 
،   َ ك  "  فسألته فقال :  فقل  : آ ح  أسأل التيب ، قال : فأعهو  جعال ، عقال 

  . ويف روان  فأعهو  ماح  " . حإلَ   برقي ن  لقد أكل َ ،  وط    برقي ن  ر  م  أك َ مَ عَ لَ 
  رقى  ا التيب  َه  فال  برجلن     جَ وَ  ه م أحبابن  أحد : 

   ".بفاي  الكتاب  فال   د  رسول هللا وس عَ "  ب  نزند قال : ع  الساحبن 
  ُداء   م  ك َن  شفاء : 

   ".داء   م  ك َن  شفاءُ  الكتابن  يف فاي ن " :  مت قال : قال رسول هللا ع   املل  ب ن  ع  عبدن 
  ه ح فنَا نىل ايمع ن م  قرأها م  املعوداتن بعَد ايمع ن سبعا  سبعا  يف  لسن

 األخرى .

) ، ( احلمد )  ايمع ن  قال  : م  قرأ بعدَ  مار   هللا عته بكر   أ  بت ن  فع  ألاءَ 
األخرى . قال  فا نىل ايمع ن ح  ،  لسه  يف عا سبعا  سب  ( وق  هو هللا أحد ) ، ( واملعود أ 

 موقوُ  حبكمن املرفوعن ( .) بتا  فوجدان  كذل  : فجرس  وكي ُ 
 

 

 وأما ما ثب  يف سورة البقرة 
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    مته  ونفرُّ  ب  نتفر  ،  ه ال يهان  البقرة آ ندخل   قرأ فيه سورة  الذ      البي ،
 : دا كان فيهنوخير  

م   ر  نتفن  نن ال يهانَ ،  كم مقابرَ جتعلوا بيو َ  آ" قال :  : أن رسول هللا  ع  أ  هرنرة 
 ". البقرة قرأ فيه سورة  الذ      ِن البي ن 

 " . ه ال يهان  ل  ندخ   آ قرأ فيه البقرة  الذ      ونن البي َ "   : نويف روا ( . نفر) يف لفا و  

 وآ ألفأس ، هللا  م  كتابن  رن فَ ايو  الصَ  البيوتن  رن قال : نن أحفَ   مسعود   ع  اب ن و 
 وخير    نفرُّ  ف ن ال يهانَ ، البقرة  أن نقرأ سورةَ  نحدى رجليه على األخرى وندع   كم نض   أحدَ 

    . م  البي  الذ   قرأ فيه سورة البقرة

  رأى التيب  ُّالبقرة سورةن  أحبابَ  فتاداهم اي حتأ   ه نومَ يف أحبابن  را  أتخ : 

هللا على بللته المل أهداها له  ، ورسول   حتأ   نومَ  م  التيب  قال : كت     ع  العباسن 
 أحبابَ  اندن ، عباس  اي" :  فروة ايذام  ، فلما وىل املسلمون قال ا رسول هللا 

 اي لبي َ  اي ها فقالوا :على أوآدن  البقرن  فرجعوا كعهف ن " ، سورة البقرة  أحبابَ  اي: ال جرة 
 األنصارن  مع رَ  وهم نقولون : اي األنصارن  ، وار فع  أحوات   والكفارَ  فاقتتلوا. قال :  لبي َ 

 بين احلارث ب  اخلزر  ، اي مر أ ،   قصرت الدعوة على بين احلارث ب  اخلزر  فقالوا : اي
 هذا حأَ " وهو على بللته فقال :  هللا  رسول   بين احلارث ب  اخلزر  . قدال : و هاولَ 

بلجامه ،   أخذ رسول هللا  خذُ .  وأان آ"عبس  ، وهو نقول : قدما قدما اي الوطيس    َ نَن 
   ور ا قال سفيان : ورب حممد  -الكعب   الزموا وربَن " فرماهم  م .   قال :  حصيات
هو نآ أن رماهم  لعلى هيمته فيما أرى قال : فوهللا ما لف دا القتا قال : فذهب  أنظر  "  –

ح  هزمهم هللا قال : وكأ  أنظر نىل  هم مدبرا  وأمرَ  هم كليال  دس حبصيا ه ، فما زل  أرى حَ 
  .نركه خلفهم على بللته  التيب 

  َاملصابي ن  لقراءهتا يف أمثالن  املالحك     َ لَ زس تدَ  د : 

قال : قرأت الليل   -ولقرآن  التاس  حو    وكان م  أحس ن  - احلضت  ب ن  سيدن وع  أ  
 -على مهر بيته  ،ربد  بيتما هو يف من  : ويف روان  -البقرة فلما انتهي  نىل آخرها  بسورةن 

  َ ، فجالَ  مين وهو والمُ  قرنبا   ، و ي  ابين مضهج ُ  ا مربوطُ  وفرسُ  مقمرة   وكان  ليل   
،    الفرس    َ تَ نآ ابين  ي  فسكَ  ليس ا همي  ، فقم    إل  هلَ أن فرس      فظتت       لَ وَ جَ  الفرس  
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أن  الفرس ، فى ي    نآ ابين ،   قرأت فجال َ  ، فقم  ليس ا همي  الفرس   فجال َ  قرأت  
 فوقَ  الظل ن  ه نىل السماء فرفع  رأس  ، ف دا مث   رأسَ    رف َ  هأ  ي  فقم  نليها فلما اجرتس 

، ح   يف ايوَن   َ جَ عرَ ، م  السماء   ُ مقبن ،   ن ر  السُّ  فيها أمثال  ،  املصابي ن  يف مث ن ، رأس  
هللا  رسولَ  : اي فقل    هللا  نىل رسولن  ودوت   ، فلما أحبب    فهالين ، فسك ُّ ، ما أراها 

" فقال : ، ه فأخرب   ، فرس   ند جال َ ؛ ربد  يف من  قرأ  أاللي   يف جو ن  بيتما أان البارح َ ، 
. قل  : قد " داود  م  مزامتن  فقد أو ي َ ، أسيد  (أو عتي   )ب  حضت ا اقرأ أو  ي  اي

"  : فقال رسول هللا ، نآ ابين  فقم  وليس ا همي  ،الفرس  هللا فجال َ  رسولَ  اي قرأت  
فقال رسول هللا ،  أنضا     جال َ  قال : قد قرأت   " ، أسيد (عتي   أو ) اب  حضت  اقرأ اي
  : "وكان  ي   فانصرف    - أن أمض َ  استهع    قال : وهللا ما" ، حضت  اب َ  اقرأ اي ،
أمثال  ) فيها مصابي ُ ،   لس الظُّ  كهيم ن ف دا  رأس  ،  فرفع    -  أن  هأَ  متها ، خ ي    قرنبا  

 ل  املالحك  " ) :  هللا  فقال رسول  ، فهالين  (أراها  ج  يف ايو ح  مارَ عَ )  (السر  
، ولو قرأت ح   صب  ألحب  التاس نتظرون ( نزل  لقراءة سورة البقرة ) وا لصو   ( دنَ 

 . ( "أما نن  لو مضي  لرأن  األعاجيب ) ( سرت متهم  ما ) نليها

  مته على م  هو أكرب   أمتا   ها أن نكونَ حاحبَ  استبإلس : 

دوا فَ الذن  وَ  الست ن  وأان أحلر   هللا  لين رسول  استعمَ  قال : أ  العاص  ب ن  ع  عثمانَ 
  . البقرة سورةَ  عليه م  ثقي  ، ودل  أ  كت  قرأت  

   القرآنن  ه  ستام : 

القرآن  ونن ستامَ  ستاما   ش ء   نن لك َن "  : هللا  قال : قال رسول    سعد   ب ن  ع  سه ن 
  . احلدنم " ...ه بيتَ  ال يهان    ندخ ن تم  قرأها يف بيته ، البقرة  سورة  

، البقرة  سورة   القرآنن  تام  وسَ  ستاما   ش ء   نن لك َن " قال : قال رسول هللا :  وع  أ  هرنرة 
  ".   الكرس نآ؛ نآ خر   قرأ يف بي  وفيه شيهانُ القرآن آ     آ ن  سيدة   فيها آن ُ 

   أو فرق م  طت ، أو ومام  ، أتيت نوم القيام  كألا ويان    ؛ه  الزهراء
وآ  ستهيعها ، ها حسرة كَ َر و دَ ، ها برك  ذَ ونن أخَ ، ع  حاحبها  ا ُّ ي  ، حوا  

 : قيام لا ه نومَ وأهلَ  القرآنَ  م  و قد  ،     لَ هَ البَ 
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 ف نه  يت نومَ  ا القرآنَ ءو اقر "  نقول : هللا  قال : لع  رسولَ  الباهل   ع  أ  أمام َ 
 ف لما أت يان نومَ  -عمران  آلن  وسورةَ  البقرةَ  -ن  اقرءوا الزهراوَ ، ه ألحبابن  شفيعا   القيام ن 

ان ع  اجَ ي  ،  حوا    م  طت   أو كألما فرقانن ، أو كألما ويانتان ،  القيام  كألما ومامتانن 
قال  " .ها البهل  وآ  ستهيع   حسرةُ  هاو ركَ  ها برك ُ ف ن أخذَ  البقرةَ  اقرءوا سورةَ ، أحبا ما 

  .السبرة  معاون  : بللين أن البهل َ 

  يف الصباب  عظيما   دس ع  ؛ عمران  ها وآلَ أكان م  قر : 

وقد كان قرأ البقرة   للتيبَن  م  بين التجار كان نكتب   : نن رجال    مال    ب ن  ع  أنسن 
 دُّ عَ ند   )ويف روان   -نعين عظم -فيتا  عمران جدس  وآلَ  وكان الرج  ندا قرأ البقرةَ ؛ وآل عمران 
،  رحيما   وفورا  : ميل  عليه  فكان التيب ،  (شأن  افيتا د دس ع  ) ويف روان   ( فيتا عظيما  
وميل  " ، اكتب كذا وكذا ، اكتب كي  شم  : "  فيقول له التيب،  حكيما   عليما  : فيكتب 

، اكتب كي  شم  ، اكتب  فيقول :؟  بصتا   كتب ليعا  أ، فيقول :  حكيما   عليه عليما  
وقال : أان أعلمكم  (أبه  الكتاب )      ومل ركأ  إلَ ع  االسالم ، فلبن  دل  الرج    فار دس 

، فأعجبوا به ، هذا كان نكتب غمد  فرفعو  قالوا :، )  شم    ما نن كت  ألكتب  ،   بمد  
: نن األرى ت  فمات دل  الرج  . فقال التيب ،  (ه فيهم فما لبم أن قصم هللا عتقَ 

على وجهها ،   عادوا فبفروا له نبَذَ ه فبفروا له فوارو  ، فأحبب  األرى قد  )ه لَ  قبدَ 
 و  ، فأحبب َ هها ،   عادوا فبفروا له فوارَ فوارو  فأحبب  األرى قد نبذ ه على وج

  ( . فرتكو  متبودا  ، ه على وجهها  َ ذَ بَ قد ندَ  األرى  

  َ جَ فىرَ  تَ رَ من ح  أ  ، عته  يف قرب  مجعتأ و دف    نفس   قا  َ  س  ؤنن     جلس َ   
 : العظيم  كالسباب ن 

 قيدَ له فقتله ، وأنه أ   أوار على جار   رب  قرأ القرآنَ  نن رجال   ر   هللا عتها : ع  أم الدرداءن  
  نن  مجع    عمرانَ  وآل   البقرة   ح  بقي َ  سورة   مته سورة    ُّ نتسَ  القرآن   زالَ  فما،   َ تن مته ، فق  

       : فقي  اا  البقرة مجع     َ ممته وأقا  َ انسلس  عمرانَ  آلَ 

      العظيم   قال : فىرج  كألا السباب.  
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 ما فكانتا م  آخرن ، ه سانن ؤنن عته و    دفعانن أرا  نعين ألما كانتا معه يف قرب   َ  قال أبو عبيد :
 . معه م  القرآنن  بق َ 

   به أجابَ  ع َ الذ  ندا د   هللا األعظم   فيها اسم : 

:  ثالث    ر  وَ يف س  ؛  به أجابَ   َ عن الذ  ندا د   هللا األعظم   اسم  " ه قال : نرفع    ع  أ  أمام َ 
  - نعين احل  القيدوم -" وطه  عمرانَ  وآلن  يف البقرةن 

   ربُ ول المل م  أخذها فهو حَ م  السب  األ : 

فهو  م  القرآنن  األولَ  السب َ  م  أخذَ " قال :  هللا  ر   هللا عتها ع  رسولن  ع  عاح  َ 
   " .حربُ 
   و يها التيبُّ المل أ   املثا  الهوالن ه  م   َ عليه السالم   ىموس ألوالن  مقاب : 

"  املثا  وأو ي   ،  أويت موسى األلوالَ " قال :  ع  اب  عباس ر   هللا عتهما ع  التيب 
.  
  المل أو يها التيبُّ  الهوالن  م  السب ن   َالتوراةن  مكان  : 

،  والَ الهَن  السب َ  التوراةن  مكانَ  أعهي   "  : قال : قال رسول هللا  األسق ن  ب ن  ع  واثل َ 
  " . ن صس وملفَ     لَ ضَن وف  ، املثا   اال ي ن  ومكانَ ،  املمأَ  الزبورن  ومكانَ 

 
وقد بيتا فيما سبإل أن السب  الهوال ه  البقرة وآل عمران والتساء واملاحدة واألنعام واألعرا  

 يف فض  السورة كك  سواء فيها مفردة أم م  وتهاونونس . هذا ما ورد 
وقد وردت بعه الفضاح  واخلصاحا مايت معيت  م  هذ  السورة العظيم  وم  دل  قوله 

  عاىل : 
 (قولوا آمتا وهلل وما أنزل نليتا  )

 

   ما كان نقرأ  ا  كثتا  األوىل م  ركعمل الفجرن  يف الركع ن:  
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يف   ؛يف ركعمل الفجرن  هللا  كان نقرأ رسول    ما ر   هللا عتهما : ننه كثتا   ع  اب  عباس  
امن  المل يف البقرة ، ويف          األوىل متهما الركع ن 

         0 الركع  امخرة متها

 

 ( واهدذوا م  مقام نبراهديم مدصلى )قولده  عالدى و 

 

  قرأها التيب  َيف احل َ  عتدما أ ى املقام : 

، ه بهولن  احلدنمَ  فذكرَ ،     س ت ستأَ  س َ  ن  يف املدنت ن  مَ كَ هللا مَ  أن رسولَ  :  ع  جابر  
      قرأ  ه ركعتأن فصلى خلفَ  نبراهيمَ  قامن نىل مَ  دَ مَ عَ  كَ رَ ح  ندا فدَ : وفيه 

   ... احلدنم .  
 

  ( نن الصفا واملروة م  شعاحر هللا )قولده : و 

 

  ُّقرأها التيب   عتدما أ ى الصفا يف احل َن : 

نىل  وخر َ  احلجرَ  مَ لَ تدَ وقال فيه :   اسَ ،  الهون ن  احل َن  حدنمن يف  000هللا  عبدن  ب ن  ع  جابرن 
            قرأ، الصفا 

 

 آن  الكرسد وكذا ما ورد يف فض  وخصاحا 

 

   شن رَ العَ  م  ي ن  ز  تَ م  كَ   َ لَ نزن أ:   

 آن َ  ح  نقرأَ  نتام   االسالمن  بلل ن     نعقن  قال : ما أرى أحدا    أ  طالب   ب ن  ع  عل َن 
   .العرشن  ي َ  ف لا م  كتز   البقرةن  ، وخوا يمَ  الكرس َن 

   ساقن  عتدَ  املل َ  س  دَن قَ  د   وشفتأن  ونن اا لساان  ، هللا  يف كتابن  آن    ه  أعظم 
   .العرشن 
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هللا  م  كتابن  ن   آ أ در  أ ُّ  ، اي أو املتذر"  : قال : قال رسول هللا  كعب    ب ن   َن ع  أ  
م    أ در  أ  آن   ، اي أو املتذر " ه أعلم . قال : ؟ قال : قل  : هللا ورسول  "  أعظم   مع َ 
قال :           قال : قل  :" ؟ أعظم  هللا مع َ  كتابن 
 نن اا لساان  ، أو املتذر، والذ  نفس  بيد   العلم    َ تن هَ يدَ وهللا لن " حدر  . وقال :  فضربَ 
  ( .ليهتم  : ) ويف لفا  " . العرشن  ساقن  عتدَ  املل َ  س   قدَن  وشفتأن 

   وآ أنثى م  اي َن  ه دكرُ بَ ه ت نقرَ عَ ضجَ مَ  حأ  خذ   ومساء   م  قرأها حباحا 
  :بَ هَ نآ دَ  ها شيهانُ وآ نسمع  ، 

 زكاةن  حبفان   ين رسول  لَ كَ َو : ويف روان   -الصدق   أنه كان على مترن   ع  أ  هرنرةَ 
ح   آخرَ  ا    جاء نوم)  ،مته  قد أخذَ  ك َ    رَ أثدَ  ، فوجدَ  البابَ  نفت    نوما   فذهبَ  - رمضانَ 
؟ قال : نعم . قال : "   ذَ أن أتخ    رند  " فقال :  دل  للتيب  فذكرَ  ( ، مرات   ثالثَ  دكرَ 
، وقال :  البابَ  ففت َ  بَ فذهَ " ،   غمد   كَ رَ ىس م  سَ  ق  : سببانَ  البابَ  ف دا فتب َ " 

فقال له ،  بأ ند س  قاحمُ  يني ف دا جن  ؛ قال أبو هرنرة : فقل    . غمد  ركَ م  سىس  سببانَ 
 فقال :،  به نا التيب  ه ألدهبَ فأخذ   ، هذا ؟ قال : نعم  حاحب   أن َ ، هللا  عدوس  : اي

 ( شدندةُ  وا حاج    عيالُ  وعل س ،  قال : ن  حمتا ُ  ، ) م  اي َن  فقراءَ  بي    أله ن ه نمنا أخذ   
 كَ أست   ما فع َ ،  اي أو هرنرةَ " :  ، فقال التيب  عته فأحبب       يَ فىلس ، )  أعودَ  ول َ ، 

، ه سبيلَ  فرنته فىلي    ، وعياآ   شدندة   هللا شكا حاج    رسولَ  : اي ؟ قال : قل   "  البارح َ 
 نه سيعود  ن هللا  رسولن  لقولن  أنه سيعود   قال : فعرف    " ( ، وسيعود    َ بَ ذَ نه كَ نأما "  قال :

) فقال : ، ؟ فقل  : نعم "   أن أتخذَ   رند  " فقال :  فذكرت دل  للتيب  قال : فعادَ ، 
،  البابَ  ففت َ فذهب " )  غمد  كَ م  سدىرس  : سببانَ  ق َ  ( البابَ   دا فتب َ " فقال : 

  ثو م  الهعامن  ه ، فجع َ    دَ حَ فقل  : ف دا أان به فرَ  ( غمد   كَ رَ م  سىس  فقال : سببانَ 
ب  نىل  ح  أدهبَ  اليومَ   َ ، آ أدع    عود   أن  آ زعم َ ، هللا  فقال له : اي عدوس  (ه فأخذ   
آ ،  عيالُ  ، وعل س  حمتا ُ دعين ف    قال :، )  به نىل التيب  أن أدهبَ  ، فأردت   التيب 
فقال ا رسول  ه ، فأحبب   سبيلَ  فىلي   ، فرنته ، ) ه ( فرتكت  ،  فعاهد  أآ نعودَ ،  أعود  
 وعياآ   شدندة   هللا ، شكا حاج    رسولَ  ؟ قل  : اي" ك ما فع  أست   اي أو هرنرةَ " :  هللا 

دل   فذكرت     عادَ  " ( ، وسيعود    َ بَ ذَ أما ننه قد كَ " قال : ، ه سبيلَ  ، فرنته ، فىلي   
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غمد  كَ رَ م  سىس  ق  سببانَ " ؟ فقل  : نعم . فقال : "  رند أن أتخذ  " فقال :  للتيب 
  ( ، " ثو م  الهعامن  فجع َ ،  فرحد ه يف الثالث ن  )  فقل  : ، ف دا أان به  ، فقل
، فقال  ،    عود    عود   آ م  نن   زع   : ب  نىل التيب  ألده س   ،تَ دَ وع   ين فكذب َ  َ دَ عاهَ 
 دكرُ ،  ( كبتُ   وآ حلتُ  )  َ ت نقربَ  ه س ندا قلتَ  (نتفع  هللا  ا  ) كلمات     َ عين أعلم   خ َن  :

 فاقرأ آن َ   َ نىل فراشن  ندا أون َ  )قال : ؟ الكلمات  قل  : وما هؤآءن ، وآ أنثى م  اي  
  َ يعل ل  نزالَ  ف ن َ ،  امن َ  ح  هتمَ             الكرس 

 قال أبو  .ومساء   حبال    َن ك    عتدَ  هااقرأَ ،  (  َ صبن ح      شيهانُ   َ تس بدَ رَ ، وآ نقَ  م  هللا حافاُ 
 " ؟( البارح َ  كَ أست   فع َ  ما" :  فقال ا رسول هللا  فأحبب   )  ، عته : فىلي    هرنرةَ 

 ي   نتفعين هللا  ا فىلس  ين كلمات  أنه نعلم   مَ عَ زَ ، هللا  رسولَ  قل  : اي ، ) يبدل  للت فذكرت  
م   الكرس َن  فاقرأ آن َ   َ نىل فراشن  ؟ قل  : قال ا : ندا أون َ " ه   ما" قال : ، ه سبيلَ 

م    َ يعل نزالَ  وقال ا : ل َ ،           امن  أواا ح  هتمَ 
فقال التيب  ( ،على اخلت  ش ء   . وكانوا أحرصَ  ح   صدب َ  ِ  شيهانُ   َ نقرب   ، وآ هللا حافاُ 

  : مذ  م  هاطب    علم  ،  وهو كذوبُ   َ قَ دَ نه حَ نأما )  ،أنه كذل   علم َ  ما وَ أَ " ا
 . " ( داك شيهانُ " آ . قال :  :قال " ؟  هرنرةَ  أو اي ليال   ثالثَ 

   نآ املوت ايت ن  م  دخولن  ه  عَ تدَ ت ميََ  مكتوب    حالة   ك َن   رَ بد  م  قرأها د  : 

 ت مكتوب    حالة   ك َن   رَ بد  د   الكرس َن  م  قرأ آن َ " :  هللا  قال : قال رسول    ع  أ  أمام َ 
   " .نآ أن ميوتَ  ايت ن  ه م  دخولن ميتعَ 

 البقرةخوا يم ن وكذل  ما ورد يف فض   

 
  َها التيب أعهي  َاملعرا  ليل َ  املتتهى سدرةَ  اَ لَ ملا بد : 

يف املتتهى ، وه   درةن انتهى نىل سن  هللا  برسولن   َ سرن قال : ملا أ    ع  اب  مسعود  
متها ، ونليها نتته  ما  ه  قبَ به م  األرى ، في      عرَ نليها نتته  ما ن    ، السادس ن  السماءن 

 راشُ قال : فَ  ،       قبه متها ، قال : ها ، في  م  فوقن  ا  هبن نَ 
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 خوا يمَ  ، و أعه َ  اخلمسَ  الصلواتن  ؛ أعه َ  ثالاث   هللا  رسول    َ . قال : فأعهن  ب  هَ م  دَ 
  . ماتاملقبن  شيما   وهلل م  أمتهن  آ ن رك   مل  ماتَ  رَ فن ، وو   البقرةن  سورةن 
  َفت َ م  السماء ت ن   فتزل م  وب  ، قا  نىل األرىن  لَ كا ت نتزن ملَ  هللا    َ أرس 

حبر  متها نآ  قبله وأنه ل  نقرأَ  ه نيبي نؤ َ  ت ر  أبلا نورُ فب س  فأ ى التيب ، قا 
 : أعهيه

يف  املتقدمَ  احلدنمَ  ... عتد التيب  قاعدُ  جربن   ع  اب  عباس ر   هللا عتهما قال : بيتما 
 الفاي ن  فض ن 
   التيب  مته قب َ  أحدُ  عاَ ت ن  ،  العرشن  ي َ  أنزل  م  كتز عهى أحدُ ن   وآ 

 :  لتا بهضَ وهو ربا ف  ،   مته بعدَ 

  األرى    َ علَ ؛ ج   بثالث    تا على التاسن لَ ضَن ف  " :   هللا قال : قال رسول    ع  حذنف َ 
  ي   و ، وأ املالحك ن  تا كصفو ن عل  حفوف  ، وج   هورا  ها لتا طَ ، وجعل   ربت   ها لتا مسجدا  كلُّ 

نعهى مته  مته قبل  وآ أحدُ  اَ عَ  ند  ت،  العرشن  ي َ  م  كتز   البقرةن  سورةن  آخرَ  امايتن  هؤآءن 
 " .بعد   أحدُ 

   وآ أبلف  عام   واألرىَ  واتن االسم أن خيلإلَ  كتبه هللا قب َ   تا م  كتاب  لَ نزن أ 
 : فيقر ا شيهانُ  ليال   ثالثَ  ن يف دار  ءآقر    

 قب َ  كتاو    نن هللا  بارك و عاىل كتبَ "  : هللا  قال : قال رسول    ب ت   ب ن  ع  التعمانن 
 قرآنن ، فال     البقرةن   ما سورةَ  مَ تَ خَ  مته آنتأن  ، فأنزلَ  عام   أبلف َ  واألرىَ  السمواتن  أن خيلإلَ 
   " .فيقر ا شيهانُ  ليال   ثالثَ  يف دار  
  َهللا ام فيهما واستجابَ  للمسلمأَ  جا  رَ كانتا فد : 

        هللا  قال : ملا نزل على رسولن   وع  أ  هرنرةَ 

            

            دل   فاشتدس  ؛
، هللا  رسولَ  فقالوا : اي بن كَ وا على الرُّ ثَ   جَ  هللا  وا رسولَ فأ َ  هللا  رسولن  على حباب ن 
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 هذ  امن     َ يعل نزلَ وقد أ  ،  والصدق َ  وايهادَ  والصيامَ  الصالةَ ؛  هيإل  ما ن   تدا م  األعمالن فَ لَن ك  
: كم م  قبلن  الكتابأن  أه    أن  قولوا كما قالَ  أ رندونَ "  هللا : فقال رسول  ، ها نهيق   وآ، 

  ودلس   ا القوم   فلما أقرس " ، املصت  تا ونلي َ ربس  ب  قولوا لعتا وأطعتا وفران َ ،  لعتا وعصيتا
          هاثرن نيف  هللا  أنزلَ ؛ هم  ا ألستت  

            

   نفرق  -قال عفدان :  قرأها سدالم أبو املتذر–     

       َها هللا  بارك و عاىل بقوله:ىَ سَ فلما فعلوا دل  ن   

             

       قال : نعم ، .      

       ،  قال : نعم ،     

     ، . قال : نعم         

        قال : نعم ..  

       هذ  امن ملا نزل  : وع  اب  عباس ر   هللا عتهما قال 

      قلو م م   ت ندخ َ - قال : دخ  يف قلو م مته شد ء
 يف قلو م فأنزلَ  متا . فألقى هللا االميانَ طعتا وسلس أ: قولوا لعتا و  فقال فقالوا للتيب  - ش ء
              هللا

           

             

             قال : قد فعل ، 

             قال : قد .
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               فعل  .

         قال : قد فعل .. 

  ا يف ليل  كفتا  م  قرأ: 

م   أن تم  قرأ ومن" قال :  هللا  ن رسولَ أ  عمرو البدر َن  ب ن  عقب َ  ع  أ  مسعود  
 " .ا  تَ فَ كَ   يف ليل    البقرةن  سورةن  آخرن 

     الليل ن   ل َ  البي َ  ال يهان   ندخ    آ الكرس َن  م  آن ن   َ يَ لن ندا : 

 فذكرَ  000ه أخذ َ  حأَ  ال يهانن  أخرب  ع  قص ن :  ملعاد   قل    الدنا قال : ع  أ  األسودن 
 أحدُ  فدخ َ  البقرةن  وخامت َ  الكرس َن  متكم آن َ  أحدُ  دل  على أآ نقرأَ  وآن   : وفيه ، احلدنم 
 . الليل  ه  ل َ متا بيتَ 

 
وتي  ع  الضعي  واملو وع ونكتف  هذا ما ثب  وأما ما ت نثب  فكثت أنضا ويف الصبي  

  ذا القدر يف هذ  اغا رة وهللا املوفإل .
 

 :أسئلة 
 اجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة

 أعظم سورة يف القرآن سورة الفاي  )ح ( -1

 م  ألاء سورة البقرة السب  املثا  )خهأ( -2

 الكرس  )خهأ(خت سور القرآن البقرة ألن  ا آن   -3

 سورة االخالص ه  سورة املتاجاة بأ العبد وبأ ربه )خهأ( -4

 سورة الفاي  رقي  شرعي  )ح ( -5

 فاي  الكتاب شفاء م  السم )ح ( -6

 أحفر البيوت ايو  الصفر م  كتاب هللا )ح ( -7

 م  فضاح  سورة البقرة  تزل املالحك  يف أمثال املصابي  )ح ( -8

 ن سورة الفاي  )خهأ(ستام القرآ -9

 يف سورة البقرة اسم هللا األعظم الذ  ندا سم  به أجاب )ح ( -10
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 اجملموعة الثانية: ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة

 ، األنعام، الكه () الفاي م  امايت األرب  المل ه  م  كتز العرش  -1

 ،املفص ( السب  املثا م  ألاء سورة الفاي  ) السب  الهوال،  -2

 (  الفاي السورة المل قرأها حبا  على معتو  فربأ ه  ) البقرة ، اي  ،  -3

 ، قراءة ك  سورة، خوا يم البقرة( )قراءة الفاي نس  قول آمأ بعد  -4

، أحباب التيب أحباب البقرةاندى التيب حلى هللا عليه وسلم أحبابه نوم حتأ ) -5
 اخلامت ، أحباب القرآن (

 دك ، مؤم ( حرب،أخد السب  األول م  القرآن فهو )  م  -6

 ، مخس سور، سب  سور(ثالث سورثب  أن اسم هللا األعظم يف )  -7

 السب  الهوال(نقاب  ألوال موسى يف القرآن ) املفص ، املثا ،  -8

ولوا قكثتا ما كان حلى هللا عليه وسلم نقرأ يف ركعمل الفجر ) وأمتوا احل  والعمرة هلل..،   -9
 ، أت  ر نىل املإ م  بين نسراحي  م  بعد موسى...( آمتا وهلل وما أنزل نليتا

، آخر آنتأ م  آخر آنتأ م  البقرةآنتان يف آخر سورة م  قرأ ا يف ليل  كفتا   ا )  -10
 التوب ، آخر آنتأ م  املؤمتون(

 

 اجملموعة الثالثة:ض  خطا حتت الكلمة املناسبة ملأل الفراغ

 األنعام( الفاي ،م  فض  سورة ....أن ابليس رن عتد نزواا) البقرة،  -1

 (الفاي أم القرآن وأم الكتاب م  ألاء سورة .... )البقرة، االخالص،  -2
 ، ولت هد األول، بسورة االخالص(بفاي  الكتابآ  ص  الصالة نآ ... )  -3

 (كتاب هللالفاي ، الرقي ،  يف احلدنم نن أحإل ما أخدمت عليه أجرا... ) ا -4
 ، البقرة (  الفاي ...... خت سورة يف القرآن ) االخالص ،  -5

 ، دخ  ايت  (  أجابه هللام  قال آمأ بعد الفاي  ) وفر له ،  -6

، التب  والروم، نونس البقرة وآل عمرانسور .......نعد حافظهما عظيما يف الصباب  ) -7
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 الثانية عشرةاحملاضرة 
 2فضائل السور واآلايت 

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

 أما بعد
فبددددنثتا اليدددوم عمدددا ثبددد  يف فضددداح  وخصددداحا السدددور ابتدددداء مددد  آل عمدددران وحددد  االسدددراء 
وسو  نفص  شيما يف هذ  اغا رة يف عزو األحادنم حيدم نن جد  مدا دكدران  يف اغا درة 

 الفاحت   عر تا له يف التقدمي لعلوم القرآن ويف مادة التفست 
أتيت وهد   الزهدراء  لاهدا  بقدرة أن رسدول هللا أما سورة آل عمران فقد  قدم يف فض  سدورة ال

 نَ آها و قدددم القددر عدد  حدداحبن  يددا ُّ  حددوا َ   مدد  طددت   فددرقُ  أو أو ومامدد    كألددا وياندد ُ   القيامدد ن  نددومَ 
  القيام ن  ه نومَ وأهلَ 

 : عظيما   يف الصباب ن  دس ع   م  قرأها والبقرةَ  وأنه

 : عته مجع      و دف     يف قربن جارن  قا  َ   س  ؤنن     جلس َ وألا 

 : به أجاب  َ عن الذ  ندا د   عظم  م هللا األفيها اس  وأن 

  :أخذها فهو حربُ   َ مل مَ لا لن وَ األ   ب ن م  السس وألا 

 : التوراة مكانَ  المل أو يها التيب  لن او الهَن  م  السب ن وألا 

بقولده  عداىل ) هدذ  هد  فضداح  سدورة آل عمدران نمجداآ وأمدا آايهتدا فمد  السدت  أن نقدرأ املسدلم 
فلمددا أحددس عيسددى مددتهم الكفددر قددال مدد  أنصددار  نىل هللا قددال احلوارنددون حندد  أنصددار هللا آمتددا 
وهلل واشددددهد أبان مسددددلمون ( يف الركعدددد  الثانيدددد  مدددد  سددددت  الفجددددر الرا بدددد  وقددددد  قدددددم دكددددر هددددذا 

 م  سورة البقرة .……..( احلدنم يف فض  قوله  عاىل ) قولوا آمتا وهلل 

دات الفض  املىصوص م  سدورة آل عمدران قولده  عداىل : ) اي أنهدا الدذن  آمتدوا وم  امايت 
ا قدددوا هللا حدددإل  قا ددده وآ متدددو   نآ وأندددتم مسدددلمون ( فهددد  مددد  امايت الدددمل نسددد  للمسدددلم أن 

 نقرأها ندا خهب للباج  :  

امتده أو فع  اب  مسعود ر   هللا عته قال : أويت التديب حدلى هللا عليده وسدلم جوامد  اخلدت وخو 
قددال : فددوا   اخلددت فعلمتددا خهبدد  الصددالة وخهبدد  احلاجدد  يف التكددال ووددت  ؛ خهبددد  الصددالة : 
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التبيدددات هلل والصدددلوات والهيبدددات السدددالم عليددد  أنهدددا التددديب ورنددد  هللا وبركا ددده السدددالم عليتدددا 
 وعلى عباد هللا الصاحلأ أشهد أن آ نله نآ هللا وأشدهد أن حممدا 

خهب  احلاج  : أن احلمد هلل حنمد  ونستعيته ونستلفر  ونعود وهلل م  شرور عبد  ورسوله ، و 
أنفستا وم  سيمات أعمالتا م  نهد  هللا فال مض  له وم  نضل  فال هاد  له واشدهد أن آ 
نلددده نآ هللا وحدددد  آ شدددرن  لددده وأشدددهد أن حممددددا عبدددد  ورسدددوله ،    صددد  خهبتددد  بدددثالث 

 آايت م  كتاب هللا :

 نها الذن  آمتوا ا قوا هللا حإل  قا ه وآ متو   نآ وأنتم مسلمون () اي أ

اي أنهددا التدداس ا قددوا ربكددم الددذ  خلقكددم مدد  نفددس واحدددة وخلددإل متهددا زوجهددا وبددم متهمددا  (
 رجاآ كثتا ونساء وا قوا  هللا الذ   ساءلون به واألرحام نن هللا كان عليكم رقيبا (   

 وقولددوا قددوآ سدددندا نصددل  لكددم أعمددالكم ونلفددر لكددم دنددوبكم ) اي أنهددا الددذن  آمتددوا ا قددوا هللا
 وم  نه  هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ( 

    تكلم حباجت  .
هدددذا حددددنم حدددبي  أخرجددده أندددد وابددد  ماجددد  وأبدددو داود والرتمدددذ  والتسددداح  وابددد  ايدددارود 

 واحلاكم ووتهم وروى التساح  ووت  بعضه ع  أ  موسى األشعر  .
 ا خوا يم سورة آل عمران فقد ورد يف فضلها ليل  نزواا هذا احلدنم العجيب :  وأم

وكدان قدد قددم لزايرهتدا بعدد فدرتة طونلد   –ع  عاح   ر   هللا عتها ألا قال  لعبيد بد  عمدت 
ومعه عهاء  : قدد آن لد  أن  دزور ؟ فقدال : اي أمده أقدول كمدا قدال األول : زر وبدا  دزدد حبدا  

 مدد  بهددالتكم هددذ  . فقددال اددا ابدد  عمددت: أخربنتددا أبعجددب شدد ء رأنتدده مدد  فقالددد  : دعددوان
رسول هللا حلى هللا عليه وسلم . فسكت    قال  : ملا كان ليل  م  الليداا قدال اي عاح د  : 
درنين أ عبد لر  قل  : وهللا ن  ألحب قربد  وأحدب مدا نسدرك قالد  :  فقدام فتههدر   قدام 

كد  حد  بد  حجدر  قالد  : وكدان جالسدا فلدم ندزل نبكد  حد  بد  نصل  قال  :  فلم نزل نب
حليتدده قالدد  :   بكددى حدد  بدد  األرى فجدداء بددالل نؤدندده ولصددالة فلمددا رآ  نبكدد  قددال : اي 
رسددول هللا  بكدد  وقددد وفددر هللا لدد  مددا  قدددم مدد  دنبدد  ومددا أتخددر؟ قددال : أفددال أكددون عبدددا 

آايت ون  مل  قرأها وت نتفكر فيها ) نن يف ويف لفا :  –شكورا ؟ لقد أنزل  عل  الليل  آن  
 امن  كلها (…… خلإل السموات واألرى 
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 ووبا أ  نوما بعد نوم والبهال  أ  اازل كما يف لسان العرب .
وهذا احلدنم حبي  روا  اب  حبان وأبو ال يخ يف أخدالق التديب حدلى هللا عليده وسدلم وعبدد 

متقهدد  عدد  سددفيان الثددور  عدد  رسددول هللا  بدد  نيددد ووددتهم وقددد رو  يف دلدد  أنضددا حدددنم
حلى هللا عليه وسلم قال : م  قرأ آخر آل عمران فلم نتفكر فيهدا ونلده نعدد أبحدابعه ع درا . 

 أخرجه اب  أ  الدنيا .  

وم  فضاح  الع ر األواخر م  آل عمران أنه نستبب قراءهتا أو نصفها ندا قام االنسدان مد  
ويف دلد  حددنم طوند  سدو  ندذكر  كدامال مد  ،  حدذماء عتداللي  ونسددتبب التظدر نىل السدد

 زايدات ألفامه ونن كان ال اهد فيه جزء نست لفواحد  العظيم 
فع  اب  عباس ر دد  هللا عتهمدا : أنده وت ليلد  عتدد خالتده أم املدؤمتأ ميموند  بتد  احلدارث  

ر د  هللا عتها فقد بعثه أبو  العباس  ب  عبد املهلدب نىل رسدول هللا حدلى هللا عليده وسددلم يف 
حاج  له بعد الع داء امخرة وكان  حاجته دودا م  االب  أعها  نايها مد  نبد  الصددق  قدال 
ابددد  عبددداس : فانهلقددد  نىل املسدددجد فصدددلى رسدددول هللا حدددلى هللا عليددده وسدددلم حدددالة الع ددداء 
امخرة ح  ت نبإل يف املسجد أحد وت  قال :   مر   فقال : م  هدذا ؟ قلد  : عبدد هللا . 

. قلدد  : أمددر  العبدداس أن  قددال فمدده ؟ فلمددا بللتدده نايهددا قددال : أ  بددين بدد  عتدددان هددذ  الليلدد 
وكان يف بي  خالمل ميموند  بتد  احلدارث زو  التديب حدلى هللا عليده وسدلم  –ليل  أبي  بكم ال

وكدددان التددديب حدددلى هللا عليددده وسدددلم عتددددها يف ليلتهدددا قدددال : فددداحلإل .   جددداء نىل متزلددده فقدددال : 
افرشدوا عبد هللا . فصدلى ركعتدأ خفيفتدأ ركوعهمدا مثد  سدجود ا وسدجود ا مثد  قيامهمدا . 

ى أربددد  ركعدددات فأ يددد  بوسدددادة امدددا مددد  أدم حم دددوة ليفدددا و قددددم نا ودلددد  يف ال دددتاء فصدددل
العبداس آ  دتم حد  يفدا حدال ه فقلدد  : ألنظدرن نىل حدالة رسدول هللا حدلى هللا عليده وسددلم 
فقلد  : اددا ندا قددام رسددول هللا حددلى هللا عليدده وسددلم فددأنقظيين فجدداء رسددول هللا بعددد مددا أمسددى 

قال : فا هجع  يف عرى الوسادة وا دهج  رسدول هللا  فقال : أحلى اللالم ؟ قالوا : نعم
حلى هللا عليه وسلم وأهله يف طواا وب  عليها معرت ا عتد رأسديهما وكاند  ميموند  حاحضدا 
فتبددددث رسدددول هللا حدددلى هللا عليددده وسدددلم مددد  أهلددده سددداع    انم   قدددام فىدددر  فدددأ ى حاجتددده 

يم ؟ أو كلم    ددبهها وأان ألد    انم   فلس  وجهه وندنه وت نوقا أحدا ثدم قدال : انم اللل
قام فتعار ببصر  يف السدماء فتظدر فد دا عليده ليد  فقدال : بسدم هللا امللد  القددوس ثدالث مدرات 
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حدددد  ……. (    دددال هددددؤآء امايت مدددد  آل عمدددران :  ) نن يف خلددددإل السددددموات واألرى 
حددددب يف ايفتدددد  أو  انتهددددى نىل مخددددس آايت متهددددا   قددددام نىل شدددد  معلقدددد  فددددأطلإل شددددتاقها  

القصع  فأكبه بيد  عليها    و أ متها و وءا خفيفا حستا بدأ الو دوءن  ت نكثدر وقدد أبلدا  
فجعدد  نصددفه ونقللدده    أوكددى القربدد  فصددلى ركعتددأ خفيفتددأ قددد قددرأ فيهمددا أبم القددرآن يف كدد  

وسدددلم حددد   ركعدد    سدددلم   أ دددى فراشددده فسددب  وكدددرب حددد  انم فتدددام رسددول هللا حدددلى هللا عليددده
انتص  اللي  أو قبله بقلي  أو بعدد  بقليد  اسدتيقا رسدول هللا حدلى هللا عليده وسدلم مد  آخدر 
اللي  فجلس  ميس  التوم ع  وجهه بيدنه   دهدب فتعدار ببصدر  نىل السدماء فقدال : سدببان 
امللددد  القددددوس ثدددالاث   قدددرأ الع دددر امايت اخلدددوامت مددد  آل عمدددران حددد  خدددتم السدددورة فقضدددى 

ه   رجددد  نىل البيددد  فتسدددوك فدددأيت القربددد  فبددد  شدددتاقها    و دددأ و دددوءا هدددو الو دددوء حاجتددد
فمضددمه ثددالاث ووسدد  وجهدده ثددالاث ودراعيدده ثددالاث ومسدد  برأسدده وأدنيدده    فأحسدد  و ددوء 

وس  قدميده ثدالاث وت ندرق مد  املداء نآ قلديال   حدركين فقمد    أخدذ بدردا حضدرميا فتوشدبه 
اللدالم ؟   أ دى مصددال    قدام نصدل  متهوعدا مد  الليد  فقمد   قال : اسدتيقا اللدالم ؟ أقدام

فتمهيدد  كراهيدد  أن نددر  أ  كتدد  أرقبدده . قددال ابدد  عبدداس : فقمدد  فصددتع  مثدد  مددا حددت  
فقمدد  ملددا رأنتدده حددت  دلدد  نىل ال دد  فاسددتفرو  متدده    و ددأت كمددا رأنتدده  و ددأ   دهبدد  

د أن أحل  بصدال ه فأمهد  رسدول هللا فدخل  عليه البي  فقم  نىل جتبه ع  نسار  وأان أرن
حلى هللا عليه وسلم ح  ندا عر  أ  أرند أن أحدل  بصدال ه فو د  ندد  اليمدىن علدى رأسد  
فأخددذ بددذنابمل برأسدد  مدد  وراحدد  حدد  أقددامين عدد  مييتدده وقددال بيددد  مدد  وراحدد  فصددلي  خلفدده  

ذاء  وأخددذ فأخددذ بعضددد  مدد  وراء مهدددر  نعدددلين كددذل  مدد  وراء مهددر  فجددر  فجعلددين حدد
أبد  اليمىن نفتلها كأنه نوقظين فعرف  أنه فع  دلد  ليؤنسدين بيدد  يف ملمد  الليد  فلمدا أقبد  
رسددول هللا حددلى هللا عليدده وسددلم علددى حددال ه ختسدد  فصددلى رسددول هللا حددلى هللا عليدده وسددلم 
ركعتددددأ ليسددددتا بقصددددت أ وآ بهددددونلتأ فأطددددال فيهمددددا القيددددام والركددددوع والسددددجود فجعلدددد  ندا 

  فتىدتس ؟ وفيد   خدذ ب دبم  أد  فلمدا انصدر  قدال ا:  مدا شدأن  أجعلد  حدذاح أ
فقلدددد  : أو نتبلدددد  ألحددددد أن نصددددل  حددددذاءك وأندددد  رسددددول هللا الددددذ  أعهدددداك هللا ؟ قددددال : 
فأعجبتدده فدددعا هللا ا أن نزنددد  علمددا وفهمددا   انصددر  فتددام فا ددهج  حدد  نفددخ   اسددتوى 

  رجد   –نعدين آند  آل عمدران  –سدماء    دال هدذ  امند  على فراشه   قام فىر  فتظر يف ال
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فتسدددوك و و دددأ   قدددام فصدددلى ركعتدددأ حددد  حدددلى مثدددا  ركعدددات   أو دددر خبمدددس : ركعتدددأ   
ركعتأ   أو ر ، ت سلس بيته  ت نسلم نآ يف آخره  فصلى نحدى ع رة ركعد  ولدو ر قيامده 

املزمدد  فتتامدد  حددال ه ثددالث ع ددرة ركعدد   فدديه  سددواء حددرزت قيامدده يف كدد  ركعدد  بقدددر اي أنهددا
وكان ندا رف  رأسه بأ السجد أ قال : رب اوفر ا وارنين واجرب  وارفعين وارزقدين واهدد  
  احتددديف حددد  ن  أللددد  نفسددده راقددددا   ا دددهج    انم حددد  نفدددخ وكدددان ندا انم نفدددخ حددد  

خفيفتدأ وملدا حدلى ركعدمل  نسم  وهيهه أو خهيهه حد  ندا أ داء الفجدر قدام فصدلى ركعتدأ
الفجددر ا ددهج  حدد  نفددخ حدد  أ   املددؤدن بددالل فقددال : الصددالة اي رسددول هللا فقددام معدده نىل 

اللهم اجع  ا يف قليب نورا ويف لسا  نورا واجع   :الصالة وهو نقول : آخر كلم  يف دعاحه 
را واجعدد  ا مدد  يف بصددر  نددورا واجعدد  يف لعدد  نددورا واجعدد  عدد  مييددين نددورا وعدد  شدددماا نددو 

فوق   نورا واجع  م  يمل  واجع  ا مد  أمدام  ندورا واجعد  مد  خلفد  ندورا واجعد  ا ندورا 
واجعلين نورا اللهم أعظم ا نورا واجعد  يف نفسد  ندورا اللهدم أعهدين ندورا  وندورا يف قدرب  وندورا 

يف عصديب وندورا  يف شدعر  ونورا يف ب ر  ونورا يف حلم  وندورا يف دمد  وندورا يف عظدام  وندورا
يف ل  واجع  ا نوم القيامدد  ندورا وزد  ندورا وزد  ندورا وزد  ندورا   خدر  فصدلى الصدب  وت 

 نتو أ .
هدددذا احلددددنم العظددديم أخرجددده البىدددار  ومسدددلم وقدددد أحلقددد  فيددده زايدات جددداءت عتدددد وت دددا  

 كمال  وال افع  وأند ووتهم أبسانيد حبيب  . 
 هللا عليه وسلم ألنه  تام عيته وآ نتام قلبه .وت نتو أ رسول هللا حلى 

وقد روى التسداح  وابد  نصدر ووت دا فسدتاد حدبي  عد  رجد  مد  األنصدار قدال : قلد  وأان 
يف سددفر مددد  رسدددول هللا حددلى هللا عليددده وسدددلم : وهللا ألرقددد  رسددول هللا حدددلى هللا عليددده وسدددلم 

واخددر مدد  آل عمددران   و ددوء  فددذكر قراء دده مخسددا مدد  الع ددر األ… لصددالة حدد  أرى فعلدده 
 وحال ه ودكر  كرار دل  ثالث مرات .

ورو  حنو دل  أنضا ع  حفوان بد  املعهد  وعد  الفضد  بد  العبداس وروى ابد  السدين وودت  
عدد  أ  هرنددرة أن التدديب حددلى هللا عليدده وسددلم كددان نقددرأ ع ددر آايت مدد  آخددر آل عمددران كدد  

 .يل ل
 م  قرأ آخر آل عمران يف ليل  كتب له قيام ليل  .وروى الدارم  ع  عثمان أنه قال : 
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وأمددا سددورة التسدداء فمدد  فضدداحلها ألددا مدد  السددب  األول الددمل مدد  أخددذها فهددو حددرب وهدد  مدد  
 السدب  الهوال المل أو يها التيب حلى هللا عليه وسلم مكان التوراة 

تدداس ا قددوا ربكددم الددذ  ومدد  امايت املفضددل  يف سددورة التسدداء قولدده  عدداىل يف أواددا ) اي أنهددا ال
خلقكدم مد  نفدس واحددة وخلدإل متهدا زوجهدا وبدم متهمدا رجداآ كثدتا ونسداء وا قدوا هللا الدذ  

  ساءلون به واألرحام نن هللا كان عليكم رقيبا (
 احلدنم يف دل فه  م  امايت المل نقرنها املسلم ندا خهب للباج  وقد  قدم 

 عليه وسلم خهب  حم فيها الصباب  ر   هللا وهذ  امن  العظيم  خهب  ا التيب حلى هللا
عتهم على الصدق  كما يف حدنم جرنر ب  عبد هللا البجل  الذ  أخرجه مسلم يف حدبيبه 

 ووت  . 
وم  امايت املفضل  أنضدا يف سدورة التسداء قولده  عداىل ) فكيد  ندا جمتدا مد  كد  أمد  ب دهيد 

ا وعصوا الرسول لو  سوى  دم األرى وآ وجمتا ب  على هؤآء شهيدا نوممذ نود الذن  كفرو 
 نكتمون هللا حدنثا ( فيستبب البكاء عتدها أتسيا ولتيب حلى هللا عليه وسلم :  

ع  اب  مسددعود ر د  هللا عتده قدال :قدال رسدول هللا حدلى هللا عليده وسدلم وهدو علدى املتدرب اقدرأ 
ل : ن  أشته  أن ألعده مد  عل  القرآن ، فقل  : اي رسول هللا أقرأ علي  وعلي  أنزل ؟ قا

وددت  قددال : فقددرأت عليدده سددورة التسدداء حدد  بللدد  ) فكيدد  ندا جمتددا مدد  كدد  أمدد  ب ددهيد 
وجمتا ب  على هؤآء شهيدا نوممذ نود الذن  كفروا وعصوا الرسول لو  سوى  دم األرى وآ 

 حدلى هللا ويف رواند  : رسددول هللا -نكتمون هللا حدنثا ( رفع  رأس  أو ومز  رج  نىل جتيب
فرفع  رأس  فتظرت نليده فرأند  عيتيده  سدي  قدال :شددهيدا علديهم مادمد   -عليه وسلم بيد  

فيهم فلما  وفيتين كت  أن  الرقيب عليهم وأن  على ك  ش ء شهيد . وقال ا :  حسب  
، مد  سدر  أن نقددرأ القدرآن كمددا أندزل فليقددرأ  علدى قدراءة ابدد  أم عبدد . أخرجدده البىدار  ومسددلم 

 ت ا م  طرق كثتة ع  اب  مسعود .وو
وروا  احلاكم م  حدنم عمرو ب  حرنم وهو حبا  حلت وزاد فيه أنده ملدا سدك  عبدد هللا 
قدددال لددده رسدددول هللا حدددلى هللا عليددده وسدددلم :  كلدددم . فبمدددد هللا يف أول كالمددده وأثدددىن علدددى هللا 

تا وهلل رو ووالسدالم وحلى على التديب حدلى هللا عليده وسدلم وشدهد شدهادة احلدإل وقدال : ر دي
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دنتا ور ي  لكم ما ر   هللا ورسوله فقال رسول هللا حلى هللا عليه وسلم : ر ي  لكم مدا 
 ر   اب  أم عبد . وهو حدنم حس  حببه احلاكم وسك  الذهيب .

وروا  البلو  يف معجم الصباب  ع  حممد ب  فضال  األنصدار  بتبدو  ودكدر أن  لد  احلادثد   
 ين مفر وحبضرة معاد ب  جب  وانس م  الصباب  .                                  كان  يف مسجد ب

 وأما سورة املاحدة فم  فضاحلها ألا م  السب  األول 

ومد  امايت املفضددل  يف سددورة املاحدددة قولدده  عدداىل ) اليدوم أكملدد  لكددم دنددتكم وأمتمدد  علدديكم 
 نعممل ور ي  لكم االسالم دنتا (

ذ  امندد  متددىن اليهددود أن لددو نزلدد  علدديهم فاهددذوا نومهددا عيدددا فددأراد هللا أن فمدد  عظددم فضدد  هدد
 نكون نزواا نوم اجتماع عيدن  للمسلمأ نوم عرف  ونوم ايمع  : 

عدد  طددارق بدد  شددهاب قددال : قددال رجدد  مدد  اليهددود لعمددر بدد  اخلهدداب اي أمددت املددؤمتأ ننكددم  
  هددذ  امندد  ) اليددوم أكملدد  لكددم دنددتكم  قددرءون آندد  يف كتددابكم لددو عليتددا مع ددر اليهددود نزلدد

وأمتمدد  علدديكم نعمددمل ور ددي  لكددم االسددالم دنتددا ( آهددذان دلدد  اليددوم عيدددا فقددال عمددر :  
وهللا ن  ألعلدددم أ  ندددوم نزلددد  هدددذ  امنددد  عددد  رسدددول هللا حدددلى هللا عليددده وسدددلم والسددداع  الدددمل 

أنزلد  : نزلد  ع دي  عرفد   نزل  فيها وأند  أنزلد  وأند  رسدول هللا حدلى هللا عليده وسدلم حدأ
بعرفد  وكال دا حبمدد هللا ويف نوم ايمع  ونان وهللا بعرفد  ورسول هللا حلى هللا عليه وسلم واق  

 .لتا عيد
 هذا احلدنم متفإل عليه أخرجه البىار  ومسلم ووت ا وله طرق أخرى ع  عمر .

ال نومددا هددذ  امندد  وقددد حدددث  حادثدد  م ددا   لددذل  مدد  ابدد  عبدداس ر دد  هللا عتهمددا ف ندده  دد
وعتددد  رجدد  مدد  اليهددود فقددال اليهددود  : لددو أنددزل عليتددا هددذ  آهددذان نومهددا عيدددا فقددال ابدد  

 عباس : لقد أنزل  يف نوم عيدن  اثتأ يف نوم ايمع  نوم عرف  .
 أخرجه الرتمذ  والهيالس  وأبو عبيد ووتهم وهو حدنم حبي  .

علدى املتدرب حد  ختمهدا فقدال : نزلد  ندوم عرفد  يف  و ال معاون  ب  أ  سفيان هذ  امند  نومدا
 نوم مجع  . م تا بذل  لفضلها . أخرجه الهرب  والهربا  ونستاد  حس  .

وجددداء حندددو دلددد  أنضدددا عددد  جدددابر بددد  لدددرة وعددد  علددد  ر ددد  هللا عتهمدددا . ومددد  التدددابعأ عددد  
  السد  وال عيب وقتادة رنهم هللا  عاىل .
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 لم عبادك ونن  لفر ام ف ن  أن  العزنز احلكيم (  م ف) نن  عذ  وأما قوله  عاىل

هددددذ  امندددد  العظيمدددد  قددددام  ددددا التدددديب حددددلى هللا عليدددده وسددددلم ليلدددد  كاملدددد  نرددهددددا حدددد  أحددددب  ف 
واست ف   ا ألمته فأعه  ما طلب ويف هذا مصداق لقوله ج  وعال : ) وم  الليد  فتهجدد 

وهو ال دفاع  كمدا ثبد  دلد  يف أحادندم به انفل  ل  عسى أن نبعث  رب  مقاما حممودا ( 
 عدة .

ع  أ  در اللفار  ر   هللا عته قدال : حدلى رسدول هللا حدلى هللا عليده وسددلم ليلد  فقدرأ آبند  
ح  أحدب  ) نن  عذ م فد لم عبدادك ونن  لفدر ادم ف ند  أند  العزندز احلكديم (  فلمدا أحدب  

أحبب  ؟ قال :  ن  سدأل  ر  عدز وجد  قل  :  ايرسول هللا ما زل   قرأ هذ  امن  ح  
 ال فاع  ألممل فأعهانيها وه  انحل  نن شاء هللا مل  آن رك وهلل عز وج  شيما .

هددذا احلدددنم حدددنم حسدد  أخرجدده أنددد والتسدداح  وابدد  ماجدده ومسدددد وابدد  نصددر واحلدداكم 
 ووتهم .

 دد آن  ح  أحب  .وروى أند ع  أ  سعيد اخلدر  أن رسول هللا حلى هللا عليه وسلم ر 
وروى أنضددا الرتمددذ  عدد  عاح دد  ر دد  هللا عتهددا ألددا قالدد  : قددام التدديب حددلى هللا عليدده وسددلم 

 آبن  م  القرآن ليل  .
وملا أ ى احلافا اب  كثت يف  فست  على هذ  امن  قال : واذ  امن  شأن عظيم ونبأ عجيب 

 ح  الصبال . وقد ورد أن التيب حلى هللا عليه وسلم قام  ا ليل 
وقد ثب  أتس  بعه الصباب  ولتيب حلى هللا عليه وسلم يف دلد  فدروى لتدا االمدام وكيد  يف  
 كتابه الزهد ع  متيم الدار  ر   هللا عته أنه ردد هذ  امن  ح  أحب  . ونستاد  حبي  .

عدد  هللا أن وورد أنضا أن التيب حلى هللا عليه وسلم  ال هذ  امن  فبكى وقدال : أمدمل أمدمل فو 
 نر يه يف أمته وآ نسون  :  

فع  عبد هللا ب  عمرو ب  العاص  ر   هللا عتهما أن التيب حلى هللا عليه وسلم  ال قدول هللا 
عز وج  يف نبراهيم )رب نل  أ لل  كثتا م  التاس فم   بعدين ف نده مدين ومد  عصدا  ف ند  

لم عبددادك ونن  لفددر اددم ف ندد  أندد  وفددور رحدديم ( وقددول عيسددى عليدده السددالم )نن  عددذ م فدد 
العزنددز احلكدديم (  فرفدد  ندندده وقددال : اللهددم أمددمل أمددمل وبكددى فقددال هللا عددز وجدد  :  اي جربندد  
ادهددب نىل حممدددد   وربدد  أعلدددم    فسددله مدددا نبكيدد  ؟ فدددأ   جربندد  عليددده الصددالة والسدددالم 
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ايجربندد  ادهددب نىل حممددد فسددأله فددأخرب  رسددول هللا حددلى هللا عليدده وسددلم   ددا قددال فقددال هللا : 
 فق  :  نان ستر ي  يف أمت  وآ نسونك .

وهذا احلدنم العظيم أخرجه االمام مسلم يف حدبيبه وكدذا روا  التسداح  يف  فسدت  وابد  أ  
 حامت ووتهم .

 سورة األنعام وسورة األعرا  فم  فضاحلهما ألما م  السب  األول أما و 

وت عليددده مددد   وحيدددد خدددالا هلل عدددز وجددد  ونفبدددام ومددد  عظدددم فضددد  سدددورة األنعدددام ملدددا احتددد
للم ركأ بدحه حججهم الواهي  ألا ملا نزل  سب  رسدول هللا حدلى هللا عليده وسدلم وأخدرب 

 أنه شيعها م  املالحك  ما سد األفإل : 
فع  جابر ر   هللا عته قال : ملا نزل  سورة األنعام سب  رسول هللا حدلى هللا عليده وسدلم   

ي  هددذ  السددورة مدد  املالحكدد  مددا سددد األفددإل . هددذا احلدددنم نسددتاد  حسدد  وقددد قددال :  لقددد شدد
أخرجده احلدداكم يف مسددتدركه علدى الصددبيبأ وقددال : حدبي  علددى شددرط مسدلم وكددذا أخرجدده 

 البيهق  .
وقد رو  هذا احلدنم م  طرق كثتة فروا  أبو عبيد ووت  ع  اب  عباس وفيده أن نزوادا كدان 

 حك  سبعون ألفا سأرون ولتسبي  . ك  ليال وأن عدد املال
وروا  ابددد  الضدددرنس عتددده وزاد أن التددديب حدددلى هللا عليدددده وسدددلم خدددر سددداجدا رهبددد  مددد   سددددبي  

 املالحك  .
وروا  الهددربا  ووددت  عدد  أنددس وفيدده أن التدديب حددلى هللا عليدده وسددلم كددان نقددول : سدددببان هللا 

 العظيم سببان هللا العظيم 
اء بتدد  نزنددد األنصددارن  وابدد  عمددر وعلدد  وأ  بدد  كعددب وأ  ورو  حنددو  عدد  ابدد  مسددعود وألدد

 جبيف  ويف حدنم عل  زايدة آ  ص  وه  قوله : ما قرح  على علي  قا نآ شفا  هللا .
 وروا  مجاع  م  التابعأ مرسال متهم :  اهد وحممد ب  املتكدر وعهاء ومعمر ووتهم .

نفال وم  فضداحلها ألدا مد  املثدا  الدمل أو يهدا ونىل هتا نتقه   سلس  السب  الهوال بسورة األ
 . التيب حلى هللا عليه وسلم مكان اال ي  كما يف حدنم واثل  ب  األسق 

وسورة التوب  وه  م  املاحأ المل أو يها التيب حلى هللا عليده وسدلم مكدان الزبدور كمدا يف نفدس 
 احلدنم .
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فدأكثر وهد  أحدد ع در سدورة أوادا التوبد    واملمون م  السور ه  السور الدمل بللد  ماحد  آند  
هددود ونوسدد  والتبدد  واالسددراء والكهدد  وطدده واألنبيدداء واملؤمتددون وال ددعراء والصددافات وهكددذا 

 ه  يف  ر يب اب  مسعود ملصبفه حسب ما روا  اب  أشت  يف كتاب املصاح  .
) ولقدد آ يتداك سدبعا مد   وأما املثا  فتهلدإل وندراد  دا أربعد  أشدياء : الفايد  كمدا يف قولده  عداىل

املثددا  (  ، السددب  الهددوال كمددا يف األحادنددم الددمل مددرت يف فضددلها ، القددرآن كلدده كمددا يف قولدده 
 عاىل ) كتاو مت ا ا مثدا   ق دعر متده جلدود الدذن  خي دون ر دم ( وأمدا الرابد  وهدو املدراد هتدا 

لمفصد  فيمدا بعددد نن فهدو مدا كدان مد  السدور دون املداحأ ولدديس مد  املفصد  وسدو  نتهدرق ل
 شاء هللا  عاىل وعددها ثالثون سورة .

وقددد ليدد  املثددا  بددذل  أللددا ثتدد  املدداحأ أ   لتهددا وأللددا  ثددىن أ   تكددرر قراءهتددا أكثددر مدد  
 الهوال واملاحأ .

وسورة نونس ه  سابع  السب  الهدوال الدمل مد  أخدذها فهدو حدرب بدتا حددنم عاح د  ر د  
التدديب حددلى هللا عليدده وسددلم مقابدد   ددوراة موسددى عليدده السددالم كمددا يف هللا عتهددا وهدد  ربددا أو يدده 

 حدنم واثل  وقد  قدم دل  .
روى ابدد  الضددرنس ووددت  عدد  ابدد  عبدداس يف  فسددت السددب  املثددا   قدددأمددا كولددا سددابع  السددب  ف

 ألا البقرة وآل عمران والتساء واملاحدة واألنعام واألعرا  ونونس . ونستاد  حبي  .
   جرنر مثله ع  سعيد ب  جبت أبسانيد وان  يف الصب  .وروى اب

وقد جاء يف قص  مقت  عثمان ر   هللا عته ماندل على اشتهار كولا السابع  عتد الصباب  
ر وان هللا عليهم فأخر  اب  حبدان عد  أ  سدعيد مدوىل أ  أسديد قدال : لد  عثمدان أن وفدد 

لددوا حندددو  نىل املكدددان الدددذ  هدددو فيددده فقدددالوا : ادع مصددر قدددد أقبلدددوا فاسدددتقبلهم فلمدددا لعدددوا بددده أقب
 –وكانوا نسمون سورة نونس السابع   –وملصب  فدعا وملصب  فقالوا له : افت  السابع  

فقرأهدددا حددد  أ دددى علدددى هدددذ  امنددد  ) قددد  أرأندددتم مددداأنزل هللا لكدددم مددد  رزق فجعلدددتم متددده حرامدددا 
 كر حدنثا طونال .فذ …… وحالآ ق  آهلل أدن لكم أم على هللا  فرتون ( 

وهددذا احلدددنم حددببه ابدد  حبددان وأخرجدده احلدداكم يف مسددتدركه وقددال : حددبي  علددى شددرط 
مسددلم وت خيرجددا  وسددك  الددذهيب وقددال احلددافا ابدد  حجددر : رجالدده ثقددات لدد  بعضددهم مدد  

 بعه .
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ويف احلدددنم الددذ  أخرجدده الرتمددذ  واحلدداكم وابدد  جرنددر ووددتهم عدد  نزنددد الفارسدد  وكددان مدد   
املصاح  أنه قال : حدثين اب  عباس قال : قل  لعثمان ب  عفان مانلكم على أن كتاب 

عمددمت نىل األنفددال وهد  مدد  املثدا  ونىل بددراءة وهد  مدد  املداحأ فقددرنتم بيتهمدا وت  كتبددوا سددهر 
 احلدنم….. وسم هللا الرن  الرحيم وو عتمو ا يف السب  الهوال 

عثمددان بدد  عفددان رندد  هللا عليدده أندده ت نكدد  نتبددأ أن  عدد  بددالقددال ابدد  جرنددر : فهددذا اخلددرب نت
 األنفال وبراءة م  السب  الهول ونصرل ع  اب  عباس أنه ت نك  نرى دل  متها . ا.هد

وقال السيوط  : ويف روان  حبيب  عتد اب  أ  حامت ووت  ع   اهد وسدعيد بد  جبدت ألدا 
 نونس .

بدد  كعددب ر دد  هللا عتدده كددان مر بددا هكددذا : وروى ابدد  أشددت  يف املصدداح  أن مصددب  أ  
احلمد   البقرة   التساء   آل عمران   األنعام   األعدرا    املاحددة   ندونس   األنفدال   

 براءة .
وكددددذا يف مصددددب  عبددددد هللا بدددد  مسددددعود : الهددددوال : البقددددرة والتسدددداء وآل عمددددران واألعددددرا  

 واألنعام واملاحدة ونونس .
 ع  حممد ب  ستن  رنه هللا قال : كان  سورة نونس  عد السابع  .وأخر  أبو ال يخ 

ونقد  ابدد  كثددت القددول أبن سدورة نددونس هدد  السددابع  أنضددا عد  مكبددول وعهيدد  بدد  قدديس وأ  
حممدد الفددار  وشددداد بدد  عبيدد هللا و ددب بدد  احلددارث الددذمار  . وهدو اثبدد  أنضددا عدد  نسددبإل 

 ب  راهونه .
أو يها التديب حدلى هللا عليده وسدلم مكدان الزبدور والدمل سدبإل احلددنم  وسورة هود م  املاحأ المل

عتها وه  م  السور المل شيب  رسول هللا حلى هللا عليه وسلم :  فع  عقب  ب  عدامر ر د  
هللا عتددده أن رجددددال قددددال :  ايرسددددول هللا شددددب  قدددال : شدددديبتين هددددود وأخواهتددددا . وهددددذا حدددددنم 

 السيوط  : بستد حبي  . حبي  أخرجه الهربا  واب  مردونه قال
وهذا الرج  الذ  سأل التيب حلى هللا عليه وسلم بيته حدنم أ  بكر الصدنإل الذ  أخرجه 
مسدددد واحلدداكم ووت ددا عدد  ابدد  عبدداس قددال : قددال أبددو بكددر الصدددنإل ر دد  هللا عتدده : سددأل  

تسدداءلون التدديب حددلى هللا عليدده وسددلم مددا شدديب  ؟ قددال : سددورة هددود والواقعدد  واملرسددالت وعددم ن
 وندا ال مس كورت .
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وهذا أنضا حدنم حبي  وقد فص  لتا أخوات هود المل أمجلد  يف حددنم عقبد  ر د  هللا 
 عته .

وهذا احلدنم م  روان  أ  بكر نفسه وروا  اب  عباس بلفا : قال أبو بكر : أراك قد شدب  
  وابددد  سدددعد فدددذكر  . وهدددذ  الروانددد  أخرجهدددا الرتمدددذ… ايرسدددول هللا . قدددال : شددديبتين هدددود 

 واحلاكم ووتهم .
ونبدو أن هذا السؤال قد  كرر فقدد روى الرتمدذ  وأبدو نعلدى ولونده وودتهم عد  أ  جبيفد  
ر ددد  هللا عتددده قدددال : قدددالوا : ايرسدددول هللا ندددراك شدددب  ! قدددال : شددديبتين هدددود وأخواهتدددا .وهدددو 

ا : عمدران حدنم حدبي  كدذل  . وربد  روى قولده حدلى هللا عليده وسدلم شديبمل هدود وأخواهتد
 ب  حصأ فيما أخرجه اخلهيب ووت  فستاد جيد .

وقدد رو  مدد  طددرق أخددرى فيهددا  ددع  فدروا  البيهقدد  عدد  أ  سددعيد اخلدددر  وفيدده أن السدداح  
 هو عمر ب  اخلهاب .

وروا  ابددد  نصدددر وابددد  سدددعد ووت دددا عددد  أندددس وفيددده أن أو بكدددر بكدددى ودكدددر يف أخدددوات هدددود 
 القارع  وسأل ساح  .

 دارقهين وأبو ال يخ ووت ا ع  سعد ب  أ  وقاص وفيه أنه هو الساح  .وروا  ال
وروا  الهربا  ع  سه  ب  سعد ودكر يف أخدوات هدود احلاقد  . ورو  أنضدا عد  ابد  مسدعود 

 وأ  هرنرة .
وروا  مد  التدابعأ مرسدال عكرمدد  بتبدو دلد  . وروا  أبدو سددلم  بلفدا : قيد  ايرسدول هللا نددرى 

 ال : ماا آ أشيب وأان أقرأ هودا وندا ال مس كورت ؟يف رأس  شيبا ق
وروا  ابددد  شدددهاب بتبدددو دلددد  أنضدددا وروا  حممدددد بددد  واسددد  وقتدددادة وابددد  قسددديا وأبدددو نسدددبإل 

 وعهاء .
وجدداءت روانتددان مرسددلتان فيهمددا بيددان السددبب الددذ  أحدددث هددذا ال دديب يف رسددول هللا حددلى 

اقر أن رجددال قددال للتدديب حددلى هللا عليدده هللا عليدده وسددلم فددروى ابدد  سددعد عدد  حممددد بدد  علدد  البدد
وسدلم : أان أكددرب متد  مولدددا وأند  خددت مدين وأفضدد  فقدال رسددول هللا حدلى هللا عليدده وسددلم : 

 شيبتين هود وأخواهتا وما فع  وألمم قبل  .
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وروى أبددو ال دديخ يف  فسددت  عدد  أ  عمددران ايددو  قددال : بللددين أن رسددول هللا حددلى هللا عليدده 
 بتين هود وأخواهتا ودكر نوم القيام  وقصا األمم .وسلم قال : شي

وحددإل ألهددوال نددوم القيامدد  والقددوارع الددمل قرعدد  أقددوام األنبيدداء فددأهلكتهم لتكددذنبهم أن   دديب 
حاحب أرق قلدب وأنقدى قلدب وأ قدى قلدب علدى مهدر هدذ  األرى وقدد قدال  عداىل ) فكيد  

لدا  ددذه  كدد  مر دع  عمددا أر ددع   تقدون نن كفددرمت نومدا سعدد  الولدددان شديبا ( وقددال )نددوم  رو 
 و ض  ك  دات ن  نلها و رى التاس سكارى وما هم بسكارى(

 واخلرب عتد التيب حلى هللا عليه وسلم كاملعانت  لقوة نقيته حلوات هللا وسالمه عليه . 
أما سورة نوس  وسورة التب  وسورة االسراء فه  م  املاحأ المل أو يهدا التديب حدلى هللا عليده 

مكان الزبور كما  قددم ، وسدورة الرعدد وكدذا سدورة نبدراهيم وسدورة احلجدر مد  املثدا  الدمل  وسلم
أو يها التديب حدلى هللا عليده وسدلم مكدان اال يد  ، ويف سدورة نبدراهيم امند  العظيمد  الدمل  الهدا 
د التيب حلى هللا عليه وسلم فبكى وقال أمدمل أمدمل فوعدد  هللا أن نر ديه يف أمتده وآ نسدون  وقد
 سبإل هذا احلدنم بهوله يف فض  سورة املاحدة عتد قوله  عاىل ) نن  عذ م ف لم عبادك (

وسورة االسراء م  السور المل كان التيب حلى هللا عليه وسلم نقرنها ك  ليل  قب  أن نتام على 
 فراشه :

حدد   فعدد  أم املددؤمتأ عاح دد  ر ددى هللا عتهددا قالدد  : كددان التدديب حددلى هللا عليدده وسددلم نصددوم
نقول ما نرند أن نفهر ونفهر ح  نقول ما نرند أن نصوم وكان آ نتام علدى فراشده حد  نقدرأ  

 ك  ليل  ببين نسراحي  والزمر .
 وهذا احلدنم الصبي  أخرجه أند والرتمذ  والتساح  واب  خزمي  واحلاكم .

اسددم للسددورة وسددورة بددين نسددراحي  هدد  سددورة االسددراء ولدديس هتدداك مددا ميتدد  مدد  وجددود أكثددر مدد  
 كما سبإل أن بيتا  يف حما رة فاحت  .الواحدة  

ونكتفد   دذا القدددر يف هدذ  اغا درة مدد  نعدادة التتبيده علددى أنتدا اقتصدران علددى الدرواايت الثابتدد  
 وأما ما ت نثب  فهو كثت جدا ، وهللا املوفإل .

 
 : األسئلة

 اجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة
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 الثالثة عشرةاحملاضرة 
 3فضائل السور واآلايت 

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

نستكم  حددنثتا عد  فضداح  السدور وامايت ويف هدذ  اغا درة نسدتعرى مدا ثبد  يف فضداح  
 السور وامايت م  الكه  وح  سورة ق وه  بدان  املفص  

مكددان الزبددور و تزلدد  السددكيت  لقراءهتددا   أمددا سددورة الكهدد  فهدد  مدد  املدداحأ الددمل أو يهددا التدديب 
 كما حدث لسورة البقرة :  

فع  الرباء ب  عازب ر   هللا عته قال : بيتمدا رجد  نقدرأ سدورة الكهد  ليلد  يف الددار ند رأى 
اللمامد  قدد و ديته فدذكر  داب   ركه  أو قال فرسه  ركه فتظر ف دا مث  الضباب  أو قال مث 

دلدد  لرسددول هللا حددلى هللا عليدده وسددلم فقددال: اقددرأ فدد ن  لدد  السددكيت  نزلدد  للقددرآن أو  تزلدد  
 على القرآن .

وهذا احلددنم أخرجده البىدار  ومسدلم ووت دا والسدكيت  ادا معدان عدنددة متهدا املالحكد  وهدو 
 املراد هتا .

قرأهددا كمددا أنزلدد  عصددم مدد  الدددجال ومدد  وهدد  أمددان مدد  فتتدد  الدددجال ملدد   فظهددا فدد ن مدد   
قرأها نوم ايمع  كان له نورا نوم القيام  ما بيته وبأ مك  : فع  أ  سعيد اخلددر  ر د  هللا 
عتدده قددال : مدد  قددرأ سددورة الكهدد  كمددا أنزلدد    أدرك الدددجال ت نسددلا عليدده ومدد  قددرأ سددورة 

 –ويف لفدا  -ما بيته وبأ مك   الكه  نوم ايمع  كان له نورا  نوم القيام  م  حيم قرأها
ومد   و ددأ   قدال :  سددببان  اللهدم وحبمدددك أشدهد أن آ نلدده  -مدا بيتده وبددأ البيد  العتيددإل 

نآ أن  أستلفرك وأ وب نلي  كتب يف رق   طب  بهاب  فلم نكسر نىل ندوم القيامد  . والدرق 
 هو ما نكتب فيه م  جلد ووت  ، والهاب  اخلامت .

رجده التسداح  وأبدو عبيدد والددارم  واحلداكم وودتهم وهدو حددنم حدبي  وآ وهذا احلددنم أخ
ميك  أن نقول هذا أبو سعيد اخلدر  نآ بتوقي  م  التيب حلى هللا عليه وسدلم ألنده آ  دال 
لالجتهاد فيده وآ نتلقدى عد  أهد  الكتداب وقدد روا  فعدال مجاعد  عتده عد  رسدول هللا حدلى هللا 

 عليه وسلم .
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وقولدده : نددوم ايمعدد  لعلدده ن ددم  ليلدد  ايمعدد  ونومهددا ألن اليددوم نهلددإل ونددراد بدده الليدد  والتهددار 
ونهلإل ونراد به التهدار فقدا وقدد وردت رواند  للبددنم بلفدا ليلد  ايمعد  ولعلهدا رواند  وملعدىن 

 ونآ فاغفوظ يف احلدنم : نوم ايمع  . 
ور مددد  يددد  قدمددده نىل عتدددان السدددماء ومددد  دلددد  أنضدددا أن مددد  قرأهدددا ندددوم ايمعددد  سددده  لددده نددد

 نض ء له نوم القيام  ووفر له ما بأ ايمعتأ :   
فعدد  ابدد  عمددر ر دد  هللا عتهمددا قددال : قددال رسددول هللا حددلى هللا عليدده وسددلم : مدد  قددرأ سددورة 
الكه  يف ندوم ايمعد  سدده  لده ندور مد  يد  قدمده نىل عتدان السدماء نضد ء لده ندوم القيامد  

 يمعتأ .ووفر له ما بأ ا
وهدددذا احلددددنم أخرجددده ابددد  مردونددده يف  فسدددت  وقدددال املتدددذر  يف كتابددده الرتويدددب والرتهيدددب : 

 نستاد  آ أبس به .
وقد  قدم ما ن هد لصب  ايزء املتعلإل حبصدول التدور ندوم القيامد  وأمدا امللفدرة احلاحدل  ملدا نلدم 

  أنضدا عد  األمدت الثقد  به املسلم بدأ ايمعتدأ مد  حدلاحر الدذنوب فقدد ثبتد  فسدتاد حدبي
املهلدددب بددد  أ  حدددفرة الدددذ  ولدددد عدددام فدددت  مكددد  أو قبلددده بقليددد  حيدددم قدددال : مددد  قدددرأ سدددورة 

 الكه  يف نوم ايمع  كان له كفارة نىل ايمع  األخرى .
واملهلب آ ميك  أن نقول دل  م  عتد نفسه فروانته هذ  يف حكم احلدنم املرسد  وشديوخه 

الصباب  فروانته هذ   عترب ربا أخذ  عتهم ع  رسول هللا حدلى هللا املعرو  وألخذ عتهم م  
 عليه وسلم ب هادة حدنم اب  عمر .

 وحدنم املهلب هذا أخرجه اب  الضرنس يف فضاح  القرآن فستاد حبي  .
وروى الضياء يف املىتارة المل اشرتط يف أحادنثها الصب  ما ن دهد ملدا  قددم عد  علد  بد  أ  

عته قدال : قدال رسدول هللا حدلى هللا عليده وسدلم : مد  قدرأ سدورة الكهد  ندوم طالب ر   هللا 
ايمع  فهو معصوم نىل مثاني  أايم ونن خر  الددجال عصدم متده . وقدد روند  أحادندم أخدرى 

  ؤند ما دكران  وفيها زايدات آ  ص  وم  دل  :
 حلى هللا عليه وسلم ما روا  أند واب  السين ووت ا ع  معاد ب  أنس ايهين ع  رسول هللا

قددال : مدد  قددرأ أول سددورة الكهدد  وآخرهددا كاندد  لدده نددورا مدد  قدمدده نىل رأسدده ومدد  قرأهددا كلهددا  
 كان  له نورا ما بأ السماء واألرى .
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وما روا  الدنلم  ع  أ  هرنرة واب  عباس ع  رسول هللا حدلى هللا عليده وسدلم قدال : مد  قدرأ 
  حيم نقرنهدا نىل مكد  ووفدر لده نىل ايمعد  األخدرى سورة الكه  ليل  ايمع  أعه  نورا م

 ودكر أنضا الوقان  م  فتت  الدجال .…… وفض  ثالث  أايم 
وما روا  الدنلم  كذل  ع  اب  عباس والرباء بد  عدازب عد  رسدول هللا حدلى هللا عليده وسدلم 

يف ليلد   قال : مد  قدرأ ع در آايت مد  سدورة الكهد  ملدال مد  قرنده نىل قدمده نميداان ومد  قرأهدا
ايمع  كدان لده ندورا كمدا بدأ حدتعاء نىل بصدرى ومد  قرأهدا يف ندوم ايمعد  قددم أو أخدر حفدا 

 نىل ايمع  األخرى ف ن خر  الدجال فيما بيتهما عصم مته .
وما روا  اب  مردونه عد  عاح د  عد  رسدول هللا حدلى هللا عليده وسدلم قدال : أآ أخدربكم بسدورة 

رى ولكا بها م  األجر مث  دل  وم  قرأها نوم ايمعد  وفدر مأل عظمتها مابأ السماء واأل
له ما بيته وبأ ايمع  األخدرى وزايدة ثالثد  أايم ومد  قدرأ الع در األواخدر متهدا عتدد نومده بعثده 

 هللا أ  اللي  شاء ؟ قالوا : بلى ايرسول هللا . قال : سورة أحباب الكه  . 
 دجال فقد ورد دل  يف أحادنم عدة متها :وأما فض  سورة الكه  يف التجاة م  فتت  ال

ع  التواس ب  لعان ر   هللا عته قال : دكر رسدول هللا حدلى هللا عليده وسدلم الددجال دات 
وداة فىفه فيه ورف  ح  متتا  يف طاحف  التى  فلما رحتا نليه عدر  دلد  فيتدا فقدال : مدا 

ورفعد  حد  متتدا  يف طاحفد  شأنكم ؟ قلتا : ايرسول هللا دكرت الدجال وداة فىفضد  فيده 
التىدد  فقددال : وددت الدددجال أخددوفين علددديكم ، نن خيددر  وأان فدديكم فددأان حجيجدده دونكدددم ونن 
خير  ولسد  فديكم فدامرن حجدي  نفسده وهللا خليفدمل علدى كد  مسدلم . ننده شداب قهدا عيتده 

ننده  طافي  كأ  أشبهه بعبد العزى ب  قه  فمد  أدركده مدتكم فليقدرأ عليده فدوا   سدورة الكهد 
خار  خل  بأ ال ام والعراق فعاث مييتا وعداث سداآ اي عبداد هللا فداثبتوا . قلتدا : ايرسدول هللا 
ومددا لبثدده يف األرى ؟ قددال : أربعددون نومددا نددوم كسددت  ونددوم ك ددهر ونددوم كجمعدد  وسدداحر أايمدده  
 ، كددأايمكم . قلتددا : ايرسددول هللا فددذل  اليددوم الددذ  كسددت  أ كفيتددا فيدده حددالة نددوم ؟ قددال : آ

اقدروا له قدر  . قلتدا : ايرسدول هللا ومدا نسدراعه يف األرى ؟ قدال : كالليدم اسدتدبر ه الدرن  ، 
فيددأيت علددى القددوم فيدددعوهم فيؤمتددون بدده ونسددتجيبون لدده فيددأمر السددماء فتمهددر واألرى فتتبدد  
فددددرتول علدددديهم سددددارحتهم أطددددول مددددا كاندددد  درا وأسددددبله  ددددروعا وأمددددد  خواحددددر    يت القددددوم 

فتدون عليه قوله فيتصدر  عدتهم فيصدببون رببلدأ لديس أبنددنهم شد ء مد  أمدواام فيدعوهم 
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، وميددر وخلربدد  فيقددول اددا : أخرجدد  كتددوزك فتتبعدده كتوزهددا كيعاسدديب التبدد  ،   ندددعو رجددال 
ربتلمدددا شدددباب فيضدددربه ولسدددي  فيقهعددده جدددزلتأ رميددد  اللدددرى   نددددعو  فيقبددد  ونتهلددد  وجهددده 

م هللا املسدددي  ابددد  مدددرمي فيتدددزل عتدددد املتدددارة البيضددداء شدددرق  نضدددب  فبيتمدددا هدددو كدددذل  ند بعددد
دم إل بأ مهرود أ وا عا كفيه على أجتب  ملكأ ندا طأطأ رأسه قهر وندا رفعه يدر مته 
 –مجان كاللؤلؤ فال    لكافر سدد رند  نفسده نآ مدات   ونفسده نتتهد  حيدم نتتهد  طرفده 

ر احلدددنم بهولددده وفيدده قصددد   جدددو  فدددذك……….. فيهلبدده حددد  ندركدده ببددداب لددد فيقتلددده 
 ومأجو  وقيام الساع  . 

 هذا احلدنم العظيم أخرجه مسلم يف حبيبه وكذا الرتمذ  وأبو داود والتساح  واب  ماجه
وروى أبو داود واب  ماجه ووت ا ع  أ  أمام  الباهل  حنو  مهوآ جدا وهدو حددنم حسد  

اغددار  رندده هللا كددان نقددول : نتبلدد  أن ودكددر ابدد  ماجدده بعددد  أن شدديخ شدديىه عبددد الددرن  
 ندف  هذا احلدنم نىل املؤدب ح  نعلمه الصبيان يف الكتاب . 

هللا عتددده حندددو  أنضدددا وهدددو حددددنم وروى الهدددربا  واحلددداكم ووت دددا عددد  نفدددت بددد  عدددامر ر ددد  
 .حس 

مدد  وقددد وردت أحادنددم لتصددرة  دددل  علددى أن املددراد بتلدد  الفددوا   هدد  الع ددر آايت األوىل 
 السورة :

فعد  أ  الدددرداء ر د  هللا عتدده عد  التدديب حدلى هللا عليدده وسدلم قددال : مد  حفددا ع ددر آايت  
م  أول سورة الكه  عصم م  فتت  الدجال ومد  حفدا خدوامت سدورة الكهد  كاند  لده ندورا 

 نوم القيام  .
 وهذا احلدنم أخرجه مسدلم يف حدبيبه بددون جدزء اخلدوامت وقدد جداءت عتدد ودت  ربد  أخدر 

 احلدنم كأ  عبيد واب  مردونه وه  زايدة حبيب  
وم  دل  أنضا احلدنم الذ  روا  التساح  يف اليوم والليل  وأبو نعلى واب  الضدرنس والدرواي  

قال: م  قرأ الع در األواخدر مد  سدورة الكهد    ووتهم ع  ثوون ر   هللا عته ع  التيب  
 ف نه عصم  له م  الدجال.
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لددى شددرط مسددلم ولدده شدداهد عدد  أ  سددعيد اخلدددر  مرفوعددا ولفظدده : وهددذا حدددنم حددبي  ع
ومدد  قددرأ بع ددر آايت مدد  آخرهددا فىددر  الدددجال ت نسددلا عليدده . وقددد أخرجدده التسدداح  أنضددا 

 واحلاكم والبيهق  وهو حبي  االستاد حببه احلاكم وسك  الذهيب.
حدددنم سمدد  وقددد  قدددم حنددو هددذا الفضدد  للع ددر األواحدد  مدد  سددورة الكهدد  فيمددا سددبإل وجدداء 

بدأ دلد  وبدأ فضد  آخدر للع در األواخدر متهدا نددل علدى أن مد  حفظهدا كاند  لده ندورا ندوم 
 القيام  .

قددال: مدد  حفددا ع دددر  وهددو مدداروا  أبددو عبيددد يف فضدداح  القددرآن عدد  أ  الدددرداء عدد  التدديب 
آايت م  سدورة الكه    أدرك الدجال ت نضدر  وم  حفدا خدوامت سددورة الكهد  كاندد  لدده 

 نورا نوم القيام  .

وقد أخرجه أنضا اب  الضرنس نآ أنه عتد  م  كالم أ  الددرداء وزاد فيده : مد  لددن قرنده نىل 
 قدمه .

وهددو حدددنم حددبي  مددر كالمتددا عليدده . وهددذ  الددزايدة املددذكورة اددا شددواهد عدددة متهددا مدداروا  
ند  لده ندورا مد  االمام أند عد  معداد بد  أندس بلفدا : مد  قدرأ أول سدورة الكهد  وآخرهدا كا

قدمه نىل رأسه . ويف الباب أنضا ماروا  اب  مردونه ع  عاح د  بلفدا : ومد  قدرأ خامتتهدا عتدد 
رقاد  كان له نورا م  لدن قرنه نىل قدمه نوم القيامد  . ومداروا  الددنلم  عد  الدرباء وابد  عبداس 

 بلفا : م  قرأ ع ر آايت م  سورة الكه  ملال م  قرنه نىل قدمه نمياان .
: مد  قدرأ يف ليلد   يف الباب كذل  ماروا  البزار ع  عمر ب  اخلهاب قال : قال رسول هللا و 
  امن …. فم  كان نرجو لقاء ربه   .  كان له ندور مد  عددن أبدأ نىل مكد  ح دو  املالحكد

وقد روا  أنضا نسبإل ب  راهونه يف مستد  واحلاكم وحببه فتعقبده الدذهيب أبن فيده رجدال بده 
جهال  . وقال اب  كثدت : ورندب جددا . وقدال اايثمد  : فيده أبدو قدرة األسدد  ت ندرو عتده ودت 

يددده أنضدددا نرسدددال ألنددده مددد  روانددد  سدددعيد بددد  التضدددر بددد  سيددد  وبقيددد  رجالددده ثقدددات . وأقدددول : ف
 املسيب ع  عمر وه  وت متصل  على األرج  .

 مكان اال ي   أما سورة مرمي فه  م  املثا  المل أو يها التيب 
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مكان الزبدور كمدا أن فيهدا اسددم هللا األعظدم الددذ  ندا  وسدورة طه م  املاحأ المل أو يها التيب 
أ  أمام  ر د  هللا عته نرفعده قال: اسم هللا األعظدم الدذ  ندا دع  به أجاب كما يف حدنم 

 دع  به أجاب يف ثالث  سدور يف البقرة وآل عمران وطه .
 وهو حدنم حبي   قدم .

 مكان الدزبور  وأما سدورة األنبياء فه  م  املاحأ المل أو يهدا التيب 

 ي  مكان اال  وسدورة احل  م  املثا  ال  أو يها التيب 

وهددذا قددد مددر احلدددنم عتدده وددت مددرة وأمددا مددا ت نسددبإل دكددر  مدد  فضدداح  سددورة احلدد  وهددو مدد  
 الثاب  الصبي  ألا فضل  على ساحر السور بسجد أ : 

فعدد  عقبدد  بدد  عددامر ر دد  هللا عتدده قددال : قلدد  ايرسددول هللا أفضدددل  سدددورة احلدد  علدددى القدددرأن 
 نسدجد دا فدال نقرأ ا.بسدجد يد  ؟ قدال : نعدم فمد  لدم 

وهددذا احلدددنم أخرجدده أنددد والرتمددذ  وأبددو داود واحلدداكم ووددتهم وهددو حدددنم حسدد  وقددال 
أنددد شدداكر : حدددنم حددبي  . ولدده شددواهد كثددتة مدد  دلدد  مدداروا  أبددو داود والبيهقدد  عدد  
خالد ب  معدان مرسال وم  املوقوفات ع  الصدباب  مداروا  مالد  وابد  أ  شديب  ووت دا عد  
عمر وماروا  عبد الرزاق ع  اب  عمر وع  اب  عباس وقد كان نسجد فيها سجد أ أم  م  
الصباب  متهم عمر وعل  وابد  مسدعود وابد  عمدر وأبدو موسدى األشدعر  وأبدو الددرداء وعمدار 
بدد  ايسددر ووددتهم وقددال أبددو نسددبإل السددبيع  التددابع  العددات : أدركدد  التدداس متددذ سددبعأ سددت  

  أ .  نسجدون يف احل  سجد

أمددا سدددددور الدمدؤمدتددددون وال ددعراء والتمدد  والقصدددا  والعتكبددوت والددروم ولقمددان فهدد  مدد  املدداحأ 
 مكان الزبدور .  المل أو يها التيف 

 مكان اال ي   وسدور دا التدور والفرقان م  املثا  المل أو يها التيب 

حددالة الصدبد  ندوم ايمعد   يفنقرأ  ا  وسورة السدجدة كما ألا م  املثا  أنضا كان رسدول هللا
حددالة  يفكددان نقددرأ   الركعدد  األوىل ندددمي دلدد  فعدد  أر هرنددرة ر ددد  هللا عتددده أن رسددول هللا  يف

الثانيددد  ) هددد  أ دددى علدددى  يفالركعددد  األوىل . و  يفالصددددب  ندددوم ايمعددد  ب )أت  تزنددد ( السددددجدة 
 االنسدان حأ م  الدهدر ت نك  شديما مذكورا ( 
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وهدددذا حددددنم متفدددإل عليددده ولددده طرندددإل أخدددرى عددد  ابددد  عبددداس أخرجهدددا مسدددلم وودددت  وعددد  ابددد  
مسعود أخرجها اب  ماجه والهدربا  وأبدو نعديم وودتهم وهدو حددنم حدبي  قدال البوحدت  : 

 كان ندمي دل  .  نستاد  حبي  ورجاله ثقات . وروانته نص  على كون التيب 
و  ع  ال دعيب أنده قدال : مدا شدهدت ابد  عبداس ويف الباب ع  عل  وسعد ب  أ  وقاص ور 

قرأ نوم ايمع  نآ بتتزن  وه  أ ى . وقال أبو نسبإل : أمتا نبراهيم ب  عبدد الدرن  بد  عدو  
 وحن  وملدنت  فصلي  وراء  نوم ايمع  حالة اللداة فقرأ ات  تزن  وه  أ ى .  

  عتده قدال :  كدان رسددول هللا آ نتدام حتددى نقدرأ سدورة السدجدة فعد  جدابر ر دى هللا وكان 
 آندتددام حدتددى ندقددرأ ) الددم  دتدزنددد  ( و بدددارك . 

أخرجه التساح  ومسدد وعبد ب  نيد واحلاكم ومجاع  وهدو حددنم حدبي  حدببه احلداكم 
 وسك  الذهيب وحببه اب  حجر .

السددجدة ويف لفددا نقددرأ كدد  ليلدد   تزندد   وروى أبددو نعلددى عدد  عاح دد  قالدد  : كددان رسددول هللا 
 عتد اب  مردونه : آ ندعها يف سفر وآ حضر .

 ويف الباب ع  عل  وأنس ووت ا .
 وكان طاوس آنتام ح  نقرأ ا وكذا خالد ب  معدان رنهما هللا  عاىل .

دددددا ( نقددرأ قولدده )ايأنهددا الددذن  آمتددوا ا قددوا اللددده وقدولددددوا قددددوآ سدددنددددددا ( نىل قدددوله ) عدظديدم وكددان 
 ندا خدهدب لدلدبداجدد  :  

جوامددد  اخلدددت ....فعلمتدددا خهبددد   فعددد  ابددد  مسددددعود ر ددددى هللا عتددده قدددال :  أويت رسددددول هللا 
 التكدال ووت  ... الدبددندم . يفالصالة وخهب  احلاج  

وهدو حدددنم حدبي  قدددمتا الكدالم عتدده يف فضدد  سدورة آل عمددران . وقدد روى ابدد  أ  الدددنيا 
على  قوى والبيهق  يف كتاب الزهد الكبت ع  عاح   قال  : ما قام رسول هللا يف كتاب الت

 املترب نآ لعته نقول : اي أنها الذن  آمتوا ا قوا هللا وقولوا قوآ سدندا .
 وروا  االمام أند يف الزهد عم عروة مرسال .

ب أو علمهدم آ ندا خه وروى الرواي  يف مستد  ع  سه  ب  سعد قال : كان رسول هللا 
 ندع هذ  امن  .

 مكان اال يد  :   أو يها التيب  الملوأما سدورة سدبأ وفاطر ونس فكلها م  املثا  
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واحلدددنم يف فضدداح  سددورة نددس دو شددجون وسددو  نددذكر هتددا ماحدد  فيهددا فقددا بعددد الببددم 
 لد  الليلد  :  فعد   يفليلد  ابتلداء وجده اللده وفر لدده  يفوالتتب  ال دند وم  دل  أن م  قرأها 

ليلد  ابتلداء وجده هللا وفدر لده  يفمد  قدرأ ندس  أ  هرنرة ر دى هللا عته قدال : قدال رسدددول اللدده 
  ل  الليلد  . يف

وهذا احلددنم حددنم حسد  أخرجده الددارم  وأبدو نعلدى وابد  السدين وابد  حبدان ومجاعد  وقدد 
حددببه ابدد  حبددان .وقددال ابدد  كثددت : نسددتاد جيددد . وقددال السدديوط  وال ددوكا  : نسددتاد علددى 

 شرط الصبي  . 
كمددا أن لدده شددواهد عدد  أنددس أخرجدده ابدد  عددد  وعدد  جتدددب أخرجدده ابدد  حبددان يف حددبيبه 

أخرجه أند ووت  ويف الباب ع  اب  مسدعود أخرجده أبدو نعديم وعد  أ  وع  معق  ب  نسار 
 ب  كعب أخرجه القضاع  . وفيه مراسي  ع  احلس  وأ  قالب  .

ويف قراءهتددا لدديال أحادنددم أخددرى آ  صدد  متهددا عدد  أنددس بلفددا :   مددات مددات شددهيدا وعدد  
 اب  عباس بلفا : أعه  نسر ليلته ح  نصب  .

 ونس  قراءهتا عتدد اغتضدروهد  قلدب القدرآن 

: البقرة سدتام القران واسدتىرج   فع  معق  ب  نسدار ر دى هللا عته قال :  قال رسدول هللا 
هللا آنله نآ هدو احلدى القيوم م  ي  العرش  ونس قلب القرآن آنقرنها رج  نرند هللا  بدارك 

 م . نعتد  : ندس  . وها على مو كن اقر  -و عاىل والدار امخرة نآ وفر له 
وحدنم معق  ب  نسار هذا أخرجه االمام أندد وابد  ماجده وأبدو داود والهيالسد  وابد  نصدر 
واب  حبان واحلاكم ومجاع  . وايزء املدذكور متده حسد  لوجدود شدواهد كثدتة لده متهدا مدا  قددم 

 يف البقرة وقد حببه اب  حبان وقال السيوط  : نستاد  حبي  .
قددال : لكدد  شدد ء قلبددا  أمددا مددانتعلإل بكولددا قلددب القددرآن فقددد روى البددزار عدد  أ  هرنددرة عتدده 

 وقلب القرآن نس . وروى اب  مردونه حنو  أنضا.
ويف هذا الباب ع  أنس أخرجه الرتمذ  وابد  نصدر ووت دا وعد  ابد  عبداس عتدد ابد  مردونده 

  قالب  وع   ب ب  أ  كثت .وع  أ  ب  كعب عتد القضاع  ووت  ويف مراسي  ع  أ 
 أما مانتعلإل ومللفرة لقارحها فقد  قدم .
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وأمددا قراءهتددا عتددد اغتضددر والددمل نتددوهم العامدد  أن املددراد قراءهتددا علددى األمددوات الددذن  قددد فددارقوا 
وهذا آ ش  عم  وت حبي  ولديس لده  –احلياة ب  ودف  بعضهم فهم نقرنولا على القبور 

قدال ابد  حبدان بعدد أن أخدر  احلددنم : أراد بده مد  حضدر ه املتيد  آ أن  أقول : فقدد –أح  
 املي  نقرأ عليه .

والدذ  نو دد  دلد  مدداروا  االمدام أنددد عد  حددفوان بد  عمددرو وهدو مدد  حدلار التددابعأ نددرو  
عدد  م دديى  قومدده مدد  كبددار التددابعأ ور ددا بعدده الصددباب  ألددم حضددروا وضددي  بدد  احلددارث 

  حأ اشتد سوقه نعين وهو يف نزعه األخت فقال : ه  متكم أحدد الثماا وهو حبا  جلي
نقرأ نس ؟ فقرأها حاحل ب  شرن  السكو  فلما بلا أربعأ متهدا قدبه قدال : فكدان امل ديى  

 نقولون : ندا قرح  عتد مي  خف  عته  ا .
 وهذا نستاد  حبي  وحسته احلافا اب  حجر يف االحاب  .

ابدد  عسدداكر ولدده طرنددإل أخددرى عتددد ابدد  عسدداكر عدد  أسددد بدد  وقددد أخرجدده أنضددا ابدد  سددعد و 
وداعدد  قددال : ملددا حضددر وضددي  ابدد  احلددارث املددوت حضددر نخو دده فقددال : هدد  فدديكم مدد  نقددرأ 
سورة نس ؟ فقال رج  م  القدوم : نعدم . فقدال : اقدرأ ور د  وأنصدتوا . فقدرأ ور د  وألد  القدوم 

فىرجدد  نفسدده . قددال  رجعددون فسددببان الددذ  بيددد  ملكددوت كدد  شدد ء ونليدده   فلمددا بلددا 
أسددد بدد  وداعدد  : فمدد  حضددر  مددتكم املددوت ف دددد عليدده املددوت فليقددرأ نددس ف ندده خيفدد  عليدده 

 املوت .
وآ شدد  أن مثدد  دلدد  آ نقددال مدد  جهدد  الددرأ  بدد  آ بددد فيدده مدد  التوقيدد  فهددو مبددأ حددرن  

 ملعىن حدنم معق  ب  نسار وشاهد قو  له .
: مددام  ميدد  ميددوت فيقددرأ عتددد  نددس نآ هددون هللا عليدده .  ويف البدداب عدد  أ  الدددرداء مرفوعددا

أخرجددده أبدددو نعددديم يف أخبدددار أحدددبهان والعدددد  يف مسدددتد  ووت دددا . وعددد  أ  در  ثلددده أخرجددده 
وآ قرح  عتد ميد  نآ خففد  عتده . أخرجده … الدنلم  وأبو ال يخ . وع  عل  بلفا : 

أ  قالب  : وم  قرأها عتد مي  هون  احلارث يف مستد  . ووت دل  . وفيه م  املراسي  ع 
 عليه .

وقد قرأها عيسى ب  املعتمر عتد اب  معبد وقال االمام اب  العر  نمدام املالكيد  :  تأكدد قدراءة 
نددس وندا حضددرت مددوت أحددد فدداقرأ عتددد  نددس فقددد مر دد  وو دد  علدد  وعددددت يف املددو ى 
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م عدين حد  قهدرهم فقلد  : فرأن  قومدا كدرش املهدر نرنددون أدندمل ورأند  شىصدا مجديال دفعهد
 م  أن ؟ قال : سورة نس . فأفق  ف دا أب  عتد رأس  وهو نبك  ونقرأ نس وقد ختمها .  

وجعلتددا  نىل قوله  عالددى   نس والقدرآن احلكديددم وم  فضاح  سورة نس ماورد يف قوله  عاىل 
 فقد قرأهدا رسدول هللا  ون مد  بيد  أندنهدم سدددا ومد  خلفهدم سدددا فأو يتاهم فهم آ نبصر 

 على امل دركأ وهم على وبه نرنددون البهدش  به فعصمه اللدده مدتدهم ومدضى ساملا .
وفيهم أبو جه  ب  ه ام  - أ  للتيب  –فع  حممد ب  كعب القرم  قال : ملا اجتمعوا له 

ك العرب والعجم   فقال وهم على وبه : نن حممدا نزعم أنكم نن  بعتمو  على أمر  كتتم ملو 
بعثدتم مد  بعدد مدو كم فجعلدد  لكدم جتدان كجتدان األردن ونن ت  فعلددوا كدان لده فديكم دبدد    
 بعثدددتم مددد  بعدددد مدددو كم   جعلددد  لكدددم انر يرقدددون فيهدددا ، قدددال : وخدددر  علددديهم رسدددول هللا 

فأخددذ حفتدد  مدد   ددراب يف نددد    قددال : أان أقددول دلدد  أندد  أحدددهم . وأخددذ هللا  عدداىل علددى 
بصارهم عته فالنرونه فجع  نتثر دل  الرتاب على رنوسهم وهو نتلدو هدؤآء امايت مد  ندس أ
  نس والقرآن احلكيم نن  مل  املرسدلأ علدى حدراط مسدتقيم  تزند  العزندز الدرحيم  نىل قولده 

مد  هدؤآء امايت وت نبدإل مدتهم رجد  نآ  ح  فدرك رسدول هللا  فأو يتاهم فهم آ نبصرون 
 اخل احلدنم .…. على رأسه  راو   انصر  حيم أراد أن نذهب  وقد و  

وهذ  القصد  اشدتهر بدأ التداس ألدا يف ااجدرة والصدواب ألدا حادثد  أخدرى ودت ااجدرة والدذ  
قب  مبيد  علد  مكانده   جداء أبدو بكدر فدأخرب  علد  أبن  حدث يف ااجرة هو خرو  التيب 

 وت نعلم امل دركون خبروجده  ووت عل  مكان التيب انهلإل حنو بمر ميمون فلبإل به  التيب 
 ح  أحب  الصبال .

 وسورة نس مكي  وآ فاق وه  م  أواسا املك  وقد نزل آخرها يف حماورة  كد  بدأ التديب 
 وأ  ب  خل  فأىن ار باطها واجرة ؟

ا وقدد  طددرق وت نددرد دكددر دلدد  يف ااجددرة نآ يف رواندد  الواقددد  عتددد ابدد  سددعد وهددو مددتهم أمدد
احلددددنم فأولبهدددا نددددل علدددى كدددون دلددد  يف حادثددد  أخدددرى وقدددد فصدددل  القدددول فيددده يف كتدددا  

 حبي  الستة التبون  فليتظر يف مو عه .
فايد  ندس علدى كفدار مكد  فلدم ندر  مدتهم  أما حدنم حممد ب  كعب القرمد  يف قدراءة التديب 

دآحدد  التبددوة ونسددتاد  حددبي   أحددد فقددد أخرجدده ابدد  نسددبإل والهددرب  يف التددارنخ وأبددو نعدديم يف
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نليه وحممد ب  كعب م  كبار التابعأ الذن  قب  مجهدور العلمداء مراسديلهم فكيد  وقدد دهدب 
 ؟  البعه نىل أن له ندراكا وقال : ولد يف عهد التيب 

وللبدددنم طرنددإل أخددرى عدد  عكرمدد  ولفظدده : أن رههددا مدد  امل ددركأ اجتمعددوا فقددالوا : لددو قددد 
وهم مجي  فأخذ قبضد  مد   دراب فجعد   به قال : فأ ى عليهم رسول هللا رأنتا حممدا به تا 

وجعلتا م  بأ أندنهم سدا وم   ح  بلا  نس والقرآن احلكيم  نذرها على رنوسهم فقرأ 
 اخل احلدنم .…   انصر   خلفهم سدا فأو يتاهم فهم آ نبصرون 

وعبدددد الدددرزاق يف  فسدددت   وهدددو مرسددد  حدددبي  أخرجددده أبدددو عمدددر الددددور  يف قدددراءات التددديب 
 .ووت ا

…. فاحلدددنم حسدد  ولدده شدداهد أخرجدده عبددد بدد  نيددد عدد   اهددد وفيدده : اجتمعدد  قددرنش 
فذكر حدنثا طونال فيه : وقالوا : ندذهب نليده أبمجعتدا فلمدا أرادوا دلد  طلد  علديهم رسدول هللا 

 على رنوسهم وقال :  فعمدهم ح  قام بسم هللا الرن  الرحيم نس والقرآن احلكيم   حد
فضددرب هللا أبندددنهم علددى أعتدداقهم فجعدد  مدد  بددأ أندددنهم  جعلتددا يف أعتدداقهم أوددالآ  بلددا 

 سدا وم  خلفهم سدا فأخذ  راو فجعله على رنوسهم   انصر  عتهم .  
رواند  الواقدد  فسدتاد  عد  مجاعد  مد   ورو  موحوآ عد  ابد  عبداس أخرجده ابد  مردونده خدال

 الصباب  عتد اب  سعد .
وقد أخرب  م  جرب  الوة هذ  امايت عتد وجود م  خي ى سهو ه وبه ه فأمته هللا مدتهم 

وهللا    فلع  أثرها مستمر ملد  أخلدا هلل يف  الوهتدا . وعلدى كد  فيسد   الوهتدا اقتدداء ولتديب 
 أعلم  .

 مدكددان الدزبددور  حيد  التد  أو يهدا التبد  وسدورة الصدافات م  املا
ومد   قولده  عالدى متها  يفمكدان اال يد  و  أما سدورة ص  فه  م  املثا  المل أو يها التبد  
وهو مو   السجود فيهدا رأى أحدد الصدباب   داود أمندا فتتدا  فاستلفر ربه وخر راكعا وأانب 

 فعم   ا    رناي عجيب  فأخرب التيب 
فقال : ايرسول هللا ن  رأنتدين  فع  اب  عباس  ر دى هللا عتهما قال :  جاء رج  نىل التبد  

الليلددد  وأان انحدددم كدددأ  أحدددل  خلددد  شددددجرة فقدددرأت ص  فلمدددا أ يددد  علدددى السدددجدة سدددجدت 
فسددجدت ال ددجرة لسدددجود  فسدددمعتها وهدد   قددول : اللهددم اكتددب ا  ددا عتدددك أجددرا و ددد  
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زرا واجعلهدددا ا عتدددك دخددرا و قبلهددا مددين كمددا  قبلتهددا مددد  عبددددك داود . قددال ابدد  عددين  ددا و 
قرأ ص  فلمدا أ ى على  روان  : فسدمع  التيب  يفسدجدة ثدم سدجد . و  عباس : فقرأ التيب 

 .ث  ما أخرب  الرج  ع  قول ال جرةالسجدة سجد . قال اب  عباس : فسدمعته وهو نقول م
علدددى فواحدددد عددددة متهدددا اسدددتبباب السدددجود يف سدددورة ص عتدددد هدددذ  امنددد  فهدددذا احلددددنم دال 

ومتها استبباب هذا الدعاء عتد سجدة ص ووتها وهو الددعاء الصدبي  الوحيدد الثابد  يف 
 سجود التالوة .

وقد أخرجه مجاع  مدتهم الرتمدذ  وابد  ماجده وابد  خزميد  وابد  حبدان يف حدبيبيهما واحلداكم 
 واحد ومتهم اخلليل  .ونستاد  حس  وقد حببه وت 

وله شواهد متها مدا أخرجده البيهقد  يف السدت  والددآح  وودت  عد  أ  سدعيد اخلددر  بلفدا : 
رأن  يف املتام كأ  قرأت سورة ص فلمدا أ يد  علدى السدجدة سدجد كد  شد ء رأند  فالددواة 

 فأمر ولسجود فيها . وقد حببه احلاكم . والقلم واللول فلدوت على رسول هللا 
 خرجه أبو نعلى والهربا  يف األوسا مهوآ وفيه الدعاء بتبو  .وأ

ومتهدددا مدددا أخرجددده ابددد  السدددين يف عمددد  اليدددوم والليلددد  عددد  أ  موسدددى األشدددعر  بتبدددو القصددد  
والدددعاء وفيدده مراسددي  عدد  بكددر بدد  عبددد هللا املددز  عتددد عبددد الددرزاق وعدد  احلسدد  البصددر  عتددد 

 اب  عساكر .
 مكان اال ي   مل أو يها التيب وسورة الزمر م  املثا  ال

 نقرنهدددا كددد  ليلددد  فعددد  أم املددؤمتأ عاح دد  ر دد  هللا عتهددا قالدد  : كددان التدديب  وكددان التدديب 
آنتدددام علدددى فراشددده حددد  نقدددرأ كددد  ليلدددد  ببدددين نسدددراحي  والزمدددر . وسدددورة بدددين نسدددراحي  هددد  سدددورة 

 االسراء وقد مر هذا احلدنم عتد كالمتا على فضلها . 
 سددورة وددافر وفصددل  وال دددورى والزخددر  والدددخان فكلهددا مدد  املثددا  الددمل أو يهددا التدديب  وأمددا

 مكان اال ي  
حددالة الليد  :  فعد  أ  واحد   يفنقدرأ  دا  كدان التديب   الدملكما أن سورة الددخان مد  القدراح  

رندده هللا قددال : ودددوان علددى ابدد  مسددعود نومددا بعددد مددا حددليتا اللددداة فسدددلمتا ولبدداب فددأدن لتدددا 
قال: فمكثتددا ولبدداب هتيد  قددال :  فىرجد  ايارند  فقالد  : أآ  ددخلون ؟ فددخلتا فد دا هدو 

ا : آ ، نآ أنددددا متتددددا أن جدددالس نسددددب  فقددددال : مدددا مدددتعكم أن  ددددخلوا وقدددد أدن لكدددم ؟ فقلتدددد
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بعده أه  البي  انحم قال: متتتم آبل اب  أم عبد وفل  ؟ قال :   أقب  نسدبد  حتدى مد  أن 
قدددد طلعددد  فقدددال : ايجارنددد  انظدددرى هددد  طلعددد  ؟ فتظدددرت فددد دا هددد  ت  هلددد  فأقبددد   مسال دد

ظدرت فد دا نسدب  ح  ادا م  أن ال دمس قد طلعد  قدال : ايجارند   انظرى ه  طلعد  ؟ فت
ه  قد طلع  فقال :  احلمد هلل الذى أقالتدا نومتا هددذا ولددم نهلكتددا بذنوبتددا وجدداء رجدد  مدد  
القددوم نقدددال لدده : ليدد  ابدد  سددتان مدد  بددىن جبيلد  نىل عبددد هللا فقددال :  ايأو عبدد الرنددد  كيدد  

اء وددت ايسدد  ؟ قددال: أو : مددد  مدد مددد  مدداء وددت آسدددد    قراهددذا احلدددر  ألفددا جتدددد  أم نددداء؟ 
رواند  :  يفركعد  و  يففقال عبد هللا : وك  القرآن أحصي  وت هذا ؟ قدال : نىن ألقدرأ املفصدد  

ركعدد  فقددال عبددد هللا : هددَذا كهددَذ ال دددعر ؟ ونثددرا كتثدددر الدقددد  ؟  يفن  قددرأت املفصددد  الليلدد  كلدده 
لقلددب فرسددددخ فيدده نفدد  نن أفضدد  ا يفنن أقوامددا نقددرءون القددرآن آسدداوز  ددراقيهم ولكدد  ندا وقددد  

كدد    يفنقدرن بيتهد  سدور يدد   الصدالة الركوع والسدجود ن  ألعلم التظاحر المل كان رسدول هللا 
كددان   الددملركعددد  ثدددم قدددام عبدددد اللددده . فجددداء علقمددد  ليدخددد  عليدده فقلتدددا لددده : سددله عدد  التظدداحر 

 نثدر    خر  فقال : قدد أخربند   دا . ك  ركع  فدخد  علقمد  فد   يفنقرن  رسدول هللا 
وقولدده هتيدد  نعددين مدددة قليلدد  وأقالتددا نعددين حددف  عتددا وآسدد  نعددين متلددت وااددذ السددرع  يف القددراءة 

 والدق  رد ء التمر .  
كان نقرأ  ا يف حدالة الليد  سدور أ يف    ودكر علقم  القراح  المل أخرب  اب  مسعود أن التيب 

 ك  ركع  وه  :
ركعدد  وندا وقعددد  و ن  يفركعدد  والهددور والددذارايت  يفركعددد  واقرتبددد  واحلاقدد   يفد  والتجدددم الرندد
 يفركعد  واملددثر واملزمد   يفركعد  ووند  للمهففدأ وعدبس   يفركعد  وسددأل سدداح  والتازعدات  يف

ركعد  والددخان  يفركعدد  وعددم نتسدداءلون واملرسددالت  يفركعد  وهدد  أ ددى وآ أقسدددم بيددوم القيامدد  
ركعدد  . فددذكر ع ددرن  سدددورة مدد  املفصددد  متهددا سدددورة آل حددم سدددور أ  يفوندا ال دددمس كددورت 

 ك  ركع  . وكان أول مدفص  اب  مسعود الرن  .  يفسدور أ 
وهددذا حدددنم متفددإل عليدده أخرجدده البىددار  ومسددلم ووت ددا ولدده طددرق عدد  ابدد  مسددعود . وقددد 

قيإل قدال قلد  لعاح د  ر د  هللا عتهدا : أكدان رسدول هللا أخر  أند ووت  ع  عبد هللا بد  شد
 . نقرن السور ؟ قال  : املفص  . وهو حدنم حبي  أحله يف حبي  مسلم 
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مكدان اال يد   وأما سورة اياثي  واألحقا  وحممد والفت  فه  مد  املثدا  الدمل أو يهددا التديب 
قال: نزل  عل  سورة هد   التيب، وسورة الفت  اختص  بفض  زاحد وهو ألا ملا نزل  على 

 أحب اا م  الدنيا وما فيها .
يف سددفر فسددألته عدد  شدد ء  فعدد  عمددر بدد  اخلهدداب ر دد  هللا عتدده قددال : كتددا مدد  رسددول هللا 

ثالث مرات فلم نرد عل  . قال : فقلد  لتفسد  : ثكلتد  أمد  ايابد  اخلهداب ندزرت رسدول 
احلددمل فتقدددم  لافدد  أن نكددون نددزل يف ثددالث مددرات فلددم نددرد عليدد  . قددال : فركبدد  ر  هللا 

شد ء قددال : فدد دا أان  تدداد نتداد  : ايعمددر ، أندد  عمددر ؟ قدال : فرجعدد  وأان أمدد  أندده نددزل يف 
نان  : نزلد  علد  البارحد  سدورة هد  أحدب نا مد  الددنيا ومافيهدا  ش ء قدال : فقدال التديب 

   فتبتا ل  فتبا مبيتا ليلفر ل  هللا ما قدم م  دنب  وما أتخر
وحدددنم عمددر يف فضدد  سددورة الفددت  حدددنم حددبي  أخرجدده البىددار  ووددت  . وقددد جدداء عدد  

ندزل  فوزا عظيما  نىل قوله :  نان فتبتا ل  فتبا مبيتا ليلفر ل  هللا  أنس أن قوله  عاىل 
مرجعهم م  احلدنبي  وهم خيالههم احلزن والكآب  وقد حنر ااد  وحلدنبيد  فقدال : لقدد أنزلد  

ن  ه  أحب نا م  الدنيا مجيعا . وهو حدنم متفإل عليه وزاد فيده عكرمد  رنده هللا : عل  آ
: ؟ فتزلد  فقرأها عليهم فقالوا هتيما مرنما اينيب هللا قد بأ هللا ل  مانفع  ب  فمادا نفع  بتدا

 ليدخ  املؤمتأ واملؤمتات جتات جتر  م  يتها األلار   ح فوزا عظيما  
مدافرل ب د ء قدا فرحده  دا أخرجده ابد  أ  عاحدم وابد   ويف الباب ع  ابد  عبداس أن التديب 

 األعرا  ووت ا . وفيه مراسي  ع  قتادة وعكرم  .
نان فتبتدا  ودكر اب  سعد بدون نستاد يف قص  احلدنبي  قال : فلما كانوا بضجتان نزل عليده 

 هتم  ايرسول هللا . وهتأ  املسلمون .فقال جربن  عليه السالم : ن ل  فتبا مبيتا 
مكدان اال يد  و دا  تتهد  املثدا  ونبددأ املفصد   وسدورة احلجرات م  املثاىن المل أو يها الددتيف 

 م  سورة ق .
 

 :أسئلة 
   عالمة لح أمام الملة الصحيحةضاجملموعة األوىل: 

 )ح ( نوم ايمع  سه  له نور م  ي  قدمه نىل عتان السماء سورة الكه  م  قرأ -1
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 )ح ( الصلاحر مدة أسبوعنوم ايمع   كفر سورة الكه  لقارحها  -2
 )ح ( سورة مرمي م  املثا  -3
 (خهأ)م  الست  أن آ ندمي االمام على قراءة السجدة واالنسان يف حالة فجر ايمع   -4
  ل  الليل  )ح (دنوب قراءة نس يف ليل  ابتلاء وجه هللا  كفر  -5
 (خهأ)  قرب املي نستبب قراءة نس على  -6
امايت األول مد  نددس قرأهددا التدديب حددلى هللا عليدده وسدلم علددى امل ددركأ وهددم ببابدده نرندددون  -7

 ) ح ( البهش به
 الصافات م  املمأ المل ه  مكان الزبور)خهأ( -8
 التالوة عتد قوله  عاىل:} وخر راكعا وأانب{ )ح ( نس  سجود -9

)  سددورة الدددخان مدد  القددراح  الدددمل كددان التدديب حددلى هللا عليددده وسددلم نقددرأ  ددا يف الصدددالة -10
 ح (

 
 اجملموعة الثانية: ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة

 ، قب  التوم، بعد الصلوات املكتوب (نوم ايمع  ) نس  قراءة الكه  يف -1
، احل دددددر ) البقدددددرة،  مددددد  سدددددورة واخدددددررتويدددددب يف حفدددددا الع دددددر األول والع دددددر األالورد  -2

 (الكه 
 ، مرمي، األنبياء(طه)  اسم هللا األعظم الذ  ندا سم  به أجاب يف سورةيف احلدنم أن  -3
، حددددم السددددجدة ،  ات السددددجدةكددددان حددددلى هللا عليدددده وسددددلم نقددددرأ يف فجددددر نددددوم ايمعدددد  )   -4

 (ايمع 
 ، املثا  ( املمأسورة الكه   عترب م  ) السب  الهوال ،  -5
مدد  هددا الددذن  آمتددوا ا قددوا هللا وقولددوا قددوآ سدددندا{ )مدد  أدكددار الصددالة، أنقولدده  عاىل:}اي -6

 ، م  أوراد الصبال واملساء(خهب  احلاج 
ا ، املددراد بفددوا   الكهددد  الددوارد دكرهددا يف حددددنم الدددجال ) امايت الددثالث األوىل متهددد -7

  ، قوله : نن  ستفتبوا فقد جاءكم الفت  (  امايت الع ر األوىل متها
 ، فوا   ، ألاء ( أواخرم  حفا ..... سورة الكه  كان  له نورا نوم القيام  )  -8
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، الكدوثر،  أحدب نىل التديب حدلى هللا عليده وسدلم مد  الددنيا ومدا فيهدا ) حممدد ..... سورة -9
 (الفت 
لسددبيع  : أدركدد  التدداس متددذ سددبعأ سددت  نسددجدون يف سددورة ..... قددال أبددو نسددبإل ا -10

 ، السجدة ( احل سجد أ ) األعرا  ، 
 

 اجملموعة الثالثة : ض  خطا حتت الكلمة املناسبة ملأل الفراغ
 ، الفاي ، البقرة(الكه )  سورة .....أمان م  الدجال -1
 ( الكه م  حفا خوا يم سورة.... كان  له نورا نوم القيام  ) آل عمران، البقرة،  -2
 ات السجدة( احل ،بسجد أ على ساحر السور) الكه ،  فضل  سورة ..... -3
 (الواقع  البقرة،  ات السجدة،) كان حلى هللا عليه وسلم آ نتام ح  نقرأ ......  -4
، املثددددا  ، املدددداحأ .... ) مدددد   ااملؤمتددددون وال ددددعراء والعتكبددددوت ألددددالقاسددددم امل ددددرتك بددددأ  -5

 (القراح 
 نس(، فاي  ) البقرة، ال سورة......ه  قلب القرآن -6
 ، االسراء ، الصافات ( الكه  تزل  السكيت  لقراءة سورة ..... )  -7
الصدددافات،  الزمدددر،)  هدددا قبددد  التدددومن هللا عليددده وسدددلم نقر   سدددورة......ربا كدددان التددديب حدددلى -8

 القارع (
 ، الفت ، ق(احلجرات)  لان  املثا  ه ...... -9

 ، الواقع ، الهور(التجم) يف قيام اللي   التيب سورة الرن  ه  قرنت  ...... يف قراح   -10
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 الرابعة عشرةاحملاضرة 
 4فضائل السور واآلايت 

*** 
 أما بعداحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

نستكم  حددنثتا عد  فضداح  السدور وامايت ويف هدذ  اغا درة نسدتعرى مدا ثبد  يف فضداح  
 بدان  املفص  وح  بدان  املعودات . السور وامايت م 

 واملفص  ل  بذل  لكثرة الفصول المل بأ السور ببسم هللا الرن  الرحيم وقي  وت دل  .
ا  دعيف  سدوى قدول واحددد هدو الصدبي  الثابد  وآخددر ويف يدندد بدانتده ثالثد  ع در قددوآ كلهد

فيه شبه  . والذ  نعتيتا هتا هدو القدول الصدبي  الثابد  وهدو بدانتده مد  سدورة ق . واملفصد  
 انفل  ففض  به على سداحر األنبياء .  أو يه التيب 

التددوراة السددب  الهددوال : أعهيدد  مكددان السددب   فعدد  واثلدد  بدد  األسددق  قددال قددال رسددول هللا 
مكددان الزبددور املدداحأ ومكددان اال يدد  املثددا  وفضددل  وملفصدد  . وهددو حدددنم حددبي   قدددم و 

الكالم عليه .

علددى سدداحر األنبيدداء نبدددأ مدد  سددورة ق مددا  والدددلي  علددى كددون املفصدد  الددذ  فضدد  بدده نبيتددا 
قدال :   أخرجه االمام أند وأبدو داود وابد  ماجده وابد  سدعد وودتهم عد  أوس بد  حذنفد  

أسدلموا مد  ثقيد  مد  بدين مالد  ، أنزلتدا يف قبد  لده ،  كت  يف الوفد الذن  أ وا رسدول هللا 
فكان خيتل  نليتا بأ بيو ده وبدأ املسدجد ، فد دا حدلى الع داء امخدرة انصدر  نليتدا فدال ندربل 

ددا ون ددتك  أهدد  مكدد  ،   نقددول  آ سددواء ، كتددا  كدد  مسددتذلأ أو :“ دددثتا ، ون ددتك  قرن  
فمكددم عتددا ليلدد  ت ” . مستضددعفأ فلمددا خرجتددا نىل املدنتدد  كاندد  سددجال احلددرب عليتددا ولتددا

  تدا ، حد  طدال دلد  عليتدا بعدد الع دداء قدال : قلتدا : مدا أمكثد  عتدا اي رسدول هللا ؟ قددال : 
، فسددألتا أحددباب رسددول هللا ” طددرأ عددين حددزب مدد  القددرآن فددأردت أن آأخددر  حدد  أقضدديه“
 قلتا : كي  يزبون القرآن ؟ قالوا : حنزبده سد  سدور، ومخدس سدور  حأ أحببتا ، قال :

، وسددب  سددور ، و سدد  سددور ، ونحدددى ع ددرة سددورة ، وثددالث ع ددرة سددورة ، وحددزب املفصدد  
 م  ق ح  هتم . 
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ونستاد  آأبس به وله طرنإل أخرى عتد اب  سعد  ا نص  احلدنم وقد احت  به مجاع  على 
 هللا .مادكرت متهم اب  كثت رنه 

وسددورة ق اددا مدد  الفضدداح  سددوى ألددا مدد  هددذا املفصدد  أندده نسدددتبب قراءهتددا علددى املتبدددر ندددوم 
ايمعد  . فع  أم ه دام بت  حارث  ب  التعمان ر دى هللا عتها قال  :  لقد كان  َتوران و تور 

دان واحدا سددتتأ أو سددت  وبعده سددت  ومدا أخدذت ق والقدرآن اجمليدد نآ عد  لسد رسول هللا 
نقرنها ك  نوم مجع  على املتبدر ندا خهدب التداس .  رسدول هللا 

وهذا احلدنم حبي  أخرجده مسدلم يف حدبيبه وأندد ووت دا ولده طدرق ورو  أنضدا عد  أم 
حبي  خول  بت  قيس ايهتي  حنو دلد  . أخرجده ابد  سدعد وروند  قراءهتدا عد  حممدد بد  أ  

 بكر ب  حزم وأبيه .  
كان نقرأ  ا ىف الركعد  األوىل مد  حددالة العيدد :  فعد    ق أنضا أن التيف  وم  فضاح  سورة

فددى  أ  واقد الليث  ر ددى اللده عتده أن عمددر ابدد  اخلهدداب سددأله ماكدان نقدرأ بده رسددول هللا 
اقرتبددد  السداعددد  وان دددإل و  ق والقدددرآن اجمليددد  األ دبدددى والفهددر؟ فقدددال :  كددان نقدددرأ بددد 

القمر 

ا حددددنم حدددبي  أخرجددده مسدددلم يف حدددبيبه وأندددد ومالددد  وأحدددباب السدددت  ومجاعددد  وهدددذ
 وتهم .

ويف البدداب عدد  عاح دد  أخرجدده الدددارقهين واحلدداكم وفيدده مرسدد  عدد  ال ددعيب أخرجدده عبددد الددرزاق 
 واب  أ  شيب  . 

نقدرأ  دا يف حدالة  وأما سدورة الذارايت والهور والتجم فه  م  القراح  الدمل كدان رسدول هللا 
اللي  كما سبإل بيانه يف سورة الدخان ودل  سدوى أل  م  املفص  املتقدم فضله . 

نقدرأ  دا ىف الركعد  الثانيد  مد    وسورة اقرتب  الساع  كمدا ألدا مد  املفصد  أنضدا كدان التديب 
حدالة العيدد ومد  القراح  أنضا كما يف حدنم أ  واقد الليث  املذكور آنفا .

مددد  املفصددد  ومددد  القدددراح  ونسدددتبب لسدددامعها أن نقدددول عتددددما  يت  أمدددا سدددورة الدددرن  فهددد 
:  آ ب ددددد ء مددد  نعمدددد  ربتددددا نكددددذب  فبددأ  آآء ربكمددددا  كذبددددان  القددارىء علدددى قولدددده 

ولد  احلدمددد :  
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علدى أحدددبابه فقدرأ علدديهم سددورة الددرن   فعد  جدابر ر دد  هللا عتده قددال :  خدر  رسدددول هللا 
مدد  أواددا نلدددى آخرهدددا فسدكتدددوا فقددال:  لقددد قرأهتددا علددى ايدد  ليلدد  ايدد  فكددانوا أحسددد  مددردودا 

قالدددوا : آ ب دد ء مدد   فبددأ  آآء ربكمددا  كذبدددان  مددتكم كتددد   كلمددا أ يدد  علددى قولدده : 
 نعم  ربتا نكذب ول  احلمد .  

سددورة الددرن  علددى ايدد  حدددنم حسدد  أخرجدده الرتمددذ  واحلدداكم  يف قراء دده وحدددنم التدديب 
وابدد  أ  الدددنيا يف كتددداب ال ددكر وأبددو ال ددديخ يف العظمدد  ووددتهم وحدددببه احلدداكم وسدددك  

 الذهيب .
قرأ سورة الرن  أو قرحد  عتدد  فقدال :  وقد رو  حنو  ع  اب  عمر بلفا : نن رسول هللا 

وا : مدادا ايرسدول هللا ؟ فقدال : مدا أ يد  علدى قددول مداا ألد  ايد  أحسد  جدواو مدتكم ؟ قددال
نآ قالدد  ايدد  : آ ب دد ء مدد  نعمدد  ربتددا نكددذب . وقددد  فبددأ  آآء ربكمددا  كددذون  هللا 

 أخرجه اب  جرنر والبزار واخلهيب ووتهم وحرل السيوط  بتصبي  نستاد  .
 ودت  وقدد أخدذ التديب وي  وقراء ه عليهم القرآن اثب  يف حدبي  مسدلم و  والتقاء التيب 

أحددبابه فددأراهم املوقدد  الددذ  التقددى  ددم فيدده وأراهددم آاثرهددم وآاثر نددتالم . وهتدداك ليلدد  أخددرى 
التقى  م فيهدا وكدان معده ابد  مسدعود وقدد رأى أشدكاام وهدو حددنم طوند  لده طدرق مفصدل  

 يف كتا  حبي  الستة التبون  .
ضدلها ألدا  تفد  الفقدر واحلددنم يف دلد   دعي  أما سورة الواقع  فقد اشدتهر بدأ التداس يف ف

: مد  قدرأ سدورة  نقدول رسدول هللا عد  ابد  مسدعود قدال: لعد  آ نثب  ومد  دلد  مدارو  
 الواقع  ك  ليل  ت  صبه فاق  أبدا وقد أمرت بتايت أن نقرألا ك  ليل  .

 . وهذا ووت  ربا يف معتا  م  األحادنم المل  فرد  ا اجملهولون والكذابون
فضد  بده علدى  وأما الصبي  الثاب  يف فضلها سوى ألا م  املفص  الذ  قدمتا أن نبيتدا 

نصل   ا يف قيام الليد  فهد  مد  السدور  ساحر األنبياء وألا م  القراح  المل كان رسول هللا 
مدا  فع  أ  بكر الصددنإل ر دى هللا عته أنه قال :  سدأل  التديف  ال  شيب  رسول هللا 

شددديب  ؟ قددال :  سدددورة هددود والواقعدد  واملرسددالت وعددم نتسدداءلون وندا ال ددمس كددورت . وقددد 
سبإل احلدنم عته يف فض  سورة هود .
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وسدورة احلدند واجملادل  واحل ر واملمتبت  والص  ت نصد  شد ء فيها سدوى كولا مد  املفصد  
املتقدم فضله وت مرة .

نقددرأ  ددا ىف الركعدد  األوىل مدد  حددالة ايمعدد   ان التدديب وسدددورة ايمعدد  كددذل  مدد  املفصدد  وكدد
فعدد  التعمددان بدد  ب ددت ر ددى هللا عتدده :  أن الضددباك بدد  قيدددس سددأل التعمددان بدد  ب دددت مددادا  

هد  أ ك  نوم ايمعد  علدى نثدر سدورة ايمعد  ؟ قدال :  كدان نقدرأ  كان نقرأ به رسول هللا 
 . حدنم اللاشي  

م يف حدبيبه ومالد  وأندد ومجاعد  وقدد روى مسدلم أنضدا وهذا حدنم حبي  أخرجه مسل
وعبددد الددرزاق وأنددد ووددتهم أن مددروان بدد  احلكددم كددان نسددتىل  أو هرنددرة علددى املدنتدد  فىددر  
مرة نىل مك  فاستىلفه فصلى  م ايمع  فقرأ يف الركع  األوىل بسورة ايمع  ويف الركع  الثاني  

أ  رافدد  فأدركدد  أو هرنددرة حددأ انصددر  وم ددي  نىل  ندا جدداءك املتددافقون فقددال عبيددد هللا بدد 
جتبه فقل  : اي أو هرنرة لعت   قدرأ بسدور أ كدان علد  بد  أ  طالدب عليده السدالم نقدرأ يف 

كدددان نقدددرأ  مدددا يف   ايمعددد   مدددا ولكوفددد  قدددال أبدددو هرندددرة : نن حددديب أو القاسدددم رسدددول هللا 
 ايمع .

 ايمع  سورة ايمعد  واملتدافقأ. أخرجده مسدلم وأندد كان نقرأ يف  وع  اب  عباس أن التيب 
 وأحباب الست  ووتهم .

ويف البدداب عدد  أ  عتبدد  اخلددوآ  عتددد البددزار ووددت  ، وعدد  ابدد  مسددعود عتددد عبددد الددرزاق وعدد  
 جابر عتد اب  مردونه وفيه مراسي  ع  أانس م  املدنت  وطاوس .

ا وبسددب  عبددد هللا بدد  الددزبت فيمددا أخرجدده ابدد  وقددد قددرأ  ددا علدد  وأبددو هرنددرة كمددا سددبإل وقددرأ  دد
عساكر وقال يف سب  : حب  نبراهام وموسى . وه  م  القراءات السب  املتوا رة قدراءة ابد  

 عامر نمام أه  ال ام .
ورون  قراءهتا ع  عمر ب  عبد العزنز وأ  بكر ب  عمرو .

عد  الثانيد  مد  حالة ايمع  :  فع  نقرأ  ا فدى الرك وسورة املتافقون م  املفص  وكان التيب 
كددان نقدرأ ىف ايمعدد  سدددورة ايمعدد  واملتددافقون . وقددد   ابد  عبدداس  ر دددى هللا عتهمددا أن التدديب 

سبإل احلدنم عته
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وأمددا سدددورة التلدداب  والهددالق والتبددرمي فلددم نصددد  فيهددا شدد ء سدددوى كولددا مدد  املفصددد  املتقدددم 
دكر فضله . 

  أنضدا وادا فضد  آخدر عظديم وهدو ألدا شددفع  لصدداحبها حد  وفدر وسدورة  بارك م  املفصد 
قدددال: نن سددددورة ىف القدددرآن ثالثدددون آنددد   لددده : فعددد  أ  هرندددرة ر ددددى هللا عتددده عددد  رسدددول هللا 

   بارك الذ  بيد  امللد   شدفع  لصداحبها ح  وفر له 
يف كتداب عددذاب  وهدذا حددنم حسد  أخرجدده أندد وأبدو داود والرتمدذ  وابدد  ماجده والبيهقد 

 -نعدددين البىدددار  ومسدددلما  –القدددرب وحدددببه ابددد  حبدددان وقدددال احلددداكم : حدددبي  وت خيرجدددا  
 وسك  الذهيب .

: سدورة م  القرآن ما ه  نآ ثالثدون آند   وع  أنس  ر   هللا عته قال :  قال رسدول هللا 
 خاحدددم  عددد  حددداحبها حددد  أدخلتددده ايتددد  وهددد  سدددورة  بدددارك . وهدددذا أنضدددا حددددنم حسددد 

أخرجه الهربا  ووت  وحببه الضياء وقال اايثم  : رجاله رجال الصبي  . 

قال : ندؤ ى الرجد  يف قدرب  مد  قبد  رجليده فتقدول رجدال  : لديس  وع  عبد هللا ب  مسعود 
لكم على ما قبل  سبي  قد كان نقوم عل  بسورة امللد  ، قدال : فيدؤ ى جوفده فيقدول جوفده : 

قددد وعددى يف سددورة امللدد  . قددال : فيددؤ ى رأسدده فيقددول لسددانه :  لدديس لكددم علددى مددا قبلدد  سددبي 
ليس لكم على ما قبل  سبي  قد كان نقوم يف بسورة املل  ، فقال عبدد هللا : كتدا نسدميها ىف 

 … فه  املانع  فدن هللا م  عذاب القرب  –املانع   عهد رسدول هللا 
اب القدرب لده عددة طدرق وهدو وحدنم اب  مسعود العظيم يف مت  حاحب سدورة  بدارك مد  عدذ

حدددنم حددبي  أخرجدده عبددد الددرزاق وأبددو عبيددد والتسدداح  يف اليددوم والليلدد  والبيهقدد  يف نثبددات 
عذاب القرب وحببه اب  حبان واحلاكم وسك  الذهيب ومادكر ه متده نعتدرب يف حكدم املرفدوع 

 وقد رون  قص   ؤند  يف نستادها ش ء م  الضع  . نىل رسول هللا 
خبدداء  علددى قددرب وهددو آ  تسددب  قددال :  ددرب بعدده أحددباب التدديب  اس فعدد  ابدد  عبدد

،  أندده قددرب ، فدد دا فيدده ننسددان نقددرأ سددورة  بددارك الددذ  بيددد  امللدد  حدد  ختمهددا ، فددأ ى التدديب 
فقال : ايرسول هللا ن   رب  خباح  على قدرب وأان آ أحسدب أنده قدرب ، فد دا فيده ننسدان نقدرأ 

ه  املانع  ، ه  املتجيد   تجيده  ح  ختمها فقال رسول هللا سورة  بارك الذ  بيد  املل  
 م  عذاب القرب . 
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أخرجه الرتمذ  وقال : حس  ورنب . وأخرجه مجاع  متهم اب  عدد  يف الكامد  يف  دعفاء 
 الرجال .

وروى عبد ب  نيد ووت  أنضدا عد  ابد  عبداس أنده قدال لرجد  : أآ أطرفد  حبيدم  فدرل بده ، 
اي ابدد  عبدداس رندد  هللا ، قددال : اقددرأ  بددارك الددذ  بيددد  امللدد  واحفظهددا ، قددال الرجدد  : بلددى 

وعلمهددا أهلدد  ، ومجيدد  ولدددك ، وحددبيان بيتدد  ، وجتاندد  ، ف لددا املتجيدد  ، وهدد  اجملادلدد  ؛  
جتادل وهاحم نوم القيام  عتد ر ا لقارحها ، و هلب نىل ر ا أن نتجيه م  التار ندا كان  يف 

  ا حاحبها م  عذاب القرب . وأخر  بعضه أنضا الهربا  واحلاكم . جوفه ، ونتج  هللا
ورو  عددد  أندددس حددددنم طونددد  يف  ادلتهدددا عددد  حددداحبها وهدددو حددددنم متكدددر أخرجددده ابددد  

 عساكر ووت  .
وفيه مراسي  كثتة ع  مرة اامددا  وعد  زر بد  حبديش وعد  نيدد بد  عبدد الدرن  بد  عدو  

 عهاء وع  خالد ب  معدان . وع  سعيد األنصار  وع  الزهر  وع 
 كان آنتام حد  ندقرأها    وم  فضاح  سورة  بارك أنضا أن التيب 

آ نتدام حد  نقدرأ ات  تزند  و بدارك . وقدد  كلمتدا عتده  قال : كان رسول هللا  فع  جابر 
يف فض  سورة السجدة .  

م القيامدد  واالنسدان والتازعدات وسورة ن وسأل سداح  واحلاق  وكدذا املزمد  واملددثر وآ أقسدم بيددو 
 نقرأ  ا يف حالة اللي  . وعبس م  املفص  وم  القراح  المل كان رسول هللا 

وسدورة نول واي  ت نص  فيهما ش ء سوى كولما م  املفصد  املذكور فضدله ىف سورة ق . 

ايمعدد  ىف  كددان نقددرأ  ددا ىف حددالة الصدددب  نددوم  ومدد  فضدداح  سددورة االنسددان أنضددا أن التدديب 
 الركع  الثاني  ندندم دلد  . 

كددان نقددرأ يف حددالة  نددوم ايمعدد   آت  تزندد  وهدد  أ ددى علددى   فعدد  ابدد  مسددعود أن رسددول هللا 
االنسان ندمي دل  .  

أمدا سددور  املرسددالت وعددم نتسدداءلون فهمددا مدد  املفصد  املتقدددم فضدله ومدد  السددور الدد  شددديب  
  رسدول هللا 

ماشددديب  ؟ قدددال : سدددورة هدددود والواقعددد   فعددد  أ  بكدددر الصددددنإل قدددال : سدددأل  رسدددول هللا 
 واملرسالت وعم نتساءلون وندا ال مس كورت .
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نقرأ  ا يف حالة اللي  . و ا م  القراح  المل كان رسدول هللا 

ضا فم  كما  قدم وم  القراح  أن  وسورة التكونر كما ألا م  السور المل شيب  رسول هللا 
سددر  أن نتظددر نىل نددوم القيامدد  كأندده رأ  عددأ فليقرأهددا فعدد  ابدد  عمددر ر دددى هللا عتهمددا قدددال :  

: مددد  سددددر  أن نتظدددر نىل ندددوم القيامددد  كأندددده رأ  عدددأ فليقدددرأ ندا ال دددمس  قددددال رسدددددول اللدددده 
كورت وندا السماء انفهرت وندا السماء ان دق  .

ر وابدددد  أ  الدددددنيا يف كتدددداب األهددددوال ووددددتهم وهددددو أخرجددده االمددددام أنددددد والرتمددددذ  وابدددد  نصدددد
حدددنم حسدد  وقددال احلدداكم : حددبي  االسددتاد وسددك  الددذهيب وقددال الرتمددذ  واملقدسدد  : 

 حس  ورنب . 
وسدورة ندا السدماء انفهددرت وندا السدماء ان ددق  سددوى ألمدا مدد  املفصد  فمدد  سددر  أن نتظددر 

اب  عمر يف دل  .نىل القيامد  رأى عأ فليقرأ ا . وقد  قدم حدنم 

يف حالة اللي  . وسورة املهففأ م  القراح  المل كان نقرأ  ا رسدول هللا 

 أما سدورة الربو  والهارق فلم نص  ش ء فيهما سوى كولما م  املفصد  .
نقددرأ  ددا يف الركعدد  األوىل مدد  حددالة ايمعدد   وسدددب  اسدددم ربدد  األعلددى مدد  املفصدد  وكددان 

جتمعا يف نوم واحدد قدرأ  دا ىف الصدال أ :  فعد  التعمدان ابد  ب ددت ر ددى وحدالة العيد وندا ا
نقرأ يف العيدن  ويف ايمع  بسدب  اسددم ربد  األعلدى  وهد   هللا عته قال : كان  رسول هللا 

أ ك حددددنم اللاشدددي  قدددال :  وندا اجتمددد  العيدددد وايمعدددد  يف ندددوم واحدددد نقدددرأ  مدددا أنضددددا يف 
 الصال أ . 

 حبي  أخرجه االمام مسلم يف حبيبه ووت واحد .وهذا حدنم 
كدان نقدرأ يف ايمعد  ويف العيددن   بسدب  اسدم ربد  األعلدى   وع  لرة ب  جتدب أن التديب 
 وه  أ ك حدنم اللاشي  .

أخرجه أند والهيالس  وأبو داود والتساح  ووتهم ونسدتاد  حدبي  وقدد حدببه ابد  خزميد  
   : رجاله ثقات .واب  حزم واب  حجر وقال اايثم

ويف البدداب عدد  ابدد  عبدداس عتددد الهددربا  ووددت  وعدد  ابدد  مسددعود عتددد عبددد الددرزاق وعدد  أنددس 
 .وفيه مرس  ع  عبد املل  ب  عمت عتد اب  أ  شيب  وع  أ  عتب  اخلوآ  عتد اب  ماجه

 وثبت  قراءة أ  موسى األشعر   ما يف ايمع  ورو  أنضا ورو  ع  عمر ب  اخلهاب .
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نقرأ بسورة سب  ىف الركع  األوىل مد  الركعتيد  قبد  الو در فعد  عاح دد  ر دد  هللا  وكان التيب 
كدان نقدرأ ىف الدركعتأ الدمل ندو ر بعدد ا بسددب  اسددم ربد  األعلدى وقد  ايأنهدا   عتها أن التديب 

 تاس .الكافدرون ونقدرأ يف الو ر بق  هو هللا أحد وق  أعود برب الفلإل وق  أعود برب ال
وهدددذا حددددنم حدددبي  لددده طدددرق أخدددر  أحددددها الددددارقهين وابددد  األعدددرا  وابددد  حبدددان وبعضدددها 
االمدام أندد وأبددو داود والرتمدذ  وابد  ماجدده واحلداكم ووددتهم . وقدد حدببه ابدد  حبدان وقددال 
 احلاكم : حبي  على شرط ال يبأ وت خيرجا  وسك  الذهيب وحسته احلافا اب  حجر .

لم نىل عدم ثبوت قراءة املعود أ بعد ق  هو هللا أحدد يف الدو ر وهدذا وقد دهب بعه أه  الع
وت حدبي  البتد  فقدد حد  حددنم عاح د  هدذا وجداء مد  طدرق مخسد  . ولدذا قدال ابد  نصدر 
رنه هللا : فالذ  خنتار  مل  حلى وللي  يف رمضان ووت  أن نسلم بأ ك  ركعتأ ، ح  ندا 

قرأ يف الركع  األوىل بسب  اسدم ربد  األعلدى ، ويف الثانيد  أراد أن نو ر حلى ثالث ركعات ، ن
بقددد  اي أنهدددا الكدددافرون ، ونت دددهد يف الثانيددد  ونسدددلم ،   نقدددوم فيصدددل  ركعددد  نقدددرأ فيهدددا بفايددد  

 الكتاب ، وق  هو هللا أحد ، واملعود أ .ا.هد 
كددان   أن التديب  وقدد جداء هدذا احلددنم مد  ودت رواندد  عاح د  فعد  عبدد هللا بد  سدرجس 

،  قدد  اي أنهددا الكفددرون، ويف الثانيدد  ب سددب  اسددم ربدد نددو ر بددثالث نقددرأ يف األوىل ب
.  قددد  أعدددود بدددرب التددداسو  قددد  أعدددود بدددرب الفلدددإلو  قددد  هدددو هللا أحددددويف الثالثددد  

أخرجده أبدو نعديم يف احلليد  ونسدتاد  حدبي  آ أعلدم لده علد  وقدد أخرجده أنضدا ابد  السددك  يف 
نضددا عدد  أ  هرنددرة أخرجدده الهددربا  يف األوسددا ، وقددد ثبدد  عدد  مالدد  حددبيبه .كمددا رو  أ

ب  أنس وأ  مصعب وأ  نونس قدراءهتم بدذل  يف الدو ر وروا  ابد  الضدرنس عد  عمدر فسدتاد 
 رجاله ثقات وفيه نرسال .

فسددتاد  وقددراءة سددب  يف الددركعتأ قبدد  الددو ر جدداءت أنضددا مدد  رواندد  عبددد الددرن  بدد  أبددزى 
ندد وابد  أ  شديب  والتسداح  ومجاعد  . وجداءت مد  رواند  ابد  عبداس فسدتاد حبي  أخرجه أ

 حبي  كذل  عتد أند والرتمذ  والتساح  واب  ماجه واب  نصر يف قيام اللي  ووتهم .
ويف الباب أحادنم ع  أ  ب  كعدب عتدد أندد وودت  وعد  عمدران بد  حصدأ عتدد التسداح  

  ابد  عمدر عتدد ابد  األعدرا  وودت  وعد  عمدر عتدد ووت  وع  أنس عتد اب  عد  ووت  وعد
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ابدد  عددد  وعدد  ابدد  أ  أوىف عتددد البددزار وعدد  ابدد  مسددعود عتددد أ  نعلددى ووددت  وعدد  وددتهم 
 أنضا م  الصباب  وفيما دكر ه كفان  ب  وزايدة .   
مدد  نقدددرأ  دددا فدددى الركعددد  الثانيدد   وكددان  وسددورة اللاشددي  مدد  املفصددد  الددذ  فضدد  بدده نبيتددا 

حدددالة ايمعددد  وحددددالة العيدددد وندا اجتمعدددا يف ندددوم واحدددد قدددرأ  دددا يف الصدددال أ . وقدددد  قددددم  
 األحادنم بذل  .

أمددا سدددورة الفجددر والبلددد وال دددمس  والليدد  والضدددبى وال دددرل والتددأ والعلددإل والقدددر والبيتدد  فلددم 
نص  فيها ش ء سوى كولا م  املفصد  .

سورة جامع  فع  عبد هللا ب  عمرو بد  العداص ر د  هللا  وسورة الزلزل  م  املفص  أنضا وه 
فقددال:  أقددرحىن ايرسدددول هللا . قددال لدده : اقددرأ ثددالاث مدد   عتهمددا قددال : أ ددى رجدد  رسددول هللا 

فقدددال الرجدددد : كدددربت سددددين واشدددددتد قلددديب وولدددا لسدددددا  قدددال :  فددداقرأ مدددد  دات  الدددردات 
حم   فقال مث  مقالته األوىل فقال :  اقرأ ثلثا مد  املسببات فقال مث  مقالته فقال الرج

حد  ادا فدرك متهدا قدال  ندا زلزلد  األرى :  ولك  أقرحين ايرسول هللا سدورة جامع  فأقرأ  
أفلدد  الروسدد   الرجد  والددذى بعثدد  وحلددإل ألزندد عليهددا أبدددا   أدبددر الرجد  فقددال رسددول هللا 

الروس    قال عل  به فجاء  فقال له : أمرت بيوم األ دب  جعله هللا عيدا اذ  األمدد   أفل 
فقددددال الرجدددد  أرأنددد  نن ت أجدددد نآ متيبددد  ابدددىن أفأ دددب   دددا ؟ قدددال:  آ ولكددد  أتخددددذ مددد  

. انت  فذل  متام أ دبيت  عتد هللاشعرك و قلم أمفارك و قا  شارب  ويلإل ع
و بدد  العدداص يف فضد  سددورة الزلزلدد  الددذ  دكددران  يف احللقدد  السددابق  وحددنم عبددد هللا بدد  عمددر 

حددددنم حسددد  أخرجددده االمدددام أندددد وأبدددو داود وابددد  السدددين وابددد  عبدددد احلكدددم يف فتدددول مصدددر 
وودددتهم وقدددد حدددببه ابددد  حبدددان وقدددال احلددداكم : حدددبي  علدددى شدددرط ال ددديىأ وت خيرجدددا  

 وحببه الذهيب .
لدده بتصددد  القددرآن فعدد  أنددس  ر دد  هللا عتدده قددال : ومدد  فضدداحلها أنضددا أن مدد  قرأهددا عدددل  

: م  قرأ ندا زلزل  عدل  له بتص  القدرآن ومد  قدرأ قد  اي أنهدا الكدافرون  قال رسدول هللا 
 عدل  له برب  القرآن وم  قرأ قد  هدو اللده أحد عدل  له بثلم القرآن .
طددرق وشددواهد فهددو وحدددنم أنددس هددذا أخرجدده الرتمددذ  وابدد  خزميدد  وأبددو نعلددى ووددتهم ولدده 

 حدنم حس  وقد حسته الرتمذ  وحببه اب  خزمي  
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وقد جاء مثله ع  اب  عباس أخرجه الرتمذ  وأبو عبيد ومجاع  وحببه احلاكم . ويف الباب 
عدد  أ  هرنددرة أخرجدده ابدد  السددين بلفددا : مدد  قددرأ يف ليلدد  ندا زلزلدد  األرى كاندد  لدده كعدددل 

 …نص  القرآن 
بكدددر بددد  عبدددد هللا املدددز  وعددد  ال دددعيب ونسدددبإل بددد  أ  فدددروة  وفيددده مراسدددي  عددد  احلسددد  وعددد 

وعاحم . 

نقدددرأ  دددا ىف الركعددد  األوىل مددد  الدددركعتأ بعدددد الدددو ر فعددد  سددددعد بددد  ه دددام  وكدددان رسدددول هللا 
ندا حدلى  ولليد  فقالد  : كدان رسدول هللا   األنصار  أنه سأل عاح   ع  حدالة التديب 

رأسه طهور  وسواكه فيقوم فيتسوك ونتو أ ونصل  ونتجوز  الع داء جتوز بركعتأ   نتام وعتد
بددركعتأ   نقددوم فيصددل  مثددان ركعددات نسددو  بيددته  يف القددراءة ونددو ر ولتاسددع  ونصددل  ركعتددأ 

وأخددذ اللبددم جعدد  الثمددان سددتا ونددو ر ولسددابع  ونصددل   وهددو جددالس فلمددا أسدد  رسددول هللا 
 درون وندا زلزل  .ركعتأ وهو جالس  نقرأ فيهما بق  ايأنها الكاف

يف الليدد  ودكددرت فيدده أندده  هددذا احلدددنم الددذ  رو دده عاح دد  ر دد  هللا عتهددا يف حددالة التدديب 
نصددل  بعددد الددو ر ركعتددأ وهددو جددالس نقددرأ فيهمددا بقدد  اي أنهددا الكددافرون وندا زلزلدد  . حدددنم 
حدددبي  اثبددد  أخرجددده ابددد  خزميددد  وابددد  حبدددان يف حدددبيبيهما كمدددا أخرجددده مسدددلم وأبدددو داود 

سدداح  ووددتهم بدددون ال دداهد الددذ  نرنددد  . وأخرجدده نسددبإل بدد  راهوندده يف مسددتد  مقتصددرا والت
 على هذا ال اهد فقا .

كدان نصدل  ركعتدأ نصدليهما   وقد جاء هذا احلدنم ع  أ  أمام  أنضا ولفظده : أن التديب 
بعد الو ر وهو جالس نقرأ فيهما ندا زلزل  األرى وق  اي أنها الكدافرون . أخرجده أندد وابد  

 نصر والهباو  ووتهم وهو حدنم حس  وقال فيه اايثم  : رجاله ثقات .
 ويف الباب ع  أنس عتد البزار والبيهق  ووت ا .

  نعمد  مثقدال درة خدتا ندر  ومد  نعمد  مثقدال درة شدرا فمد وأما قولده  عداىل يف هدذ  السدورة 
 فقددد لعهددا حددبا  فقددال:  حسدديب آ أوا أآ ألدد  مدد  القددرآن وتهددا فددأقر  التدديب  نددر  

فمدد  نعمدد  مثقددال درة  فقددرأ عليددده  فعددد  حعصددع  بدد  معاوندد  عددم الفددرزدق أندده أ ددى التدديب 
 حسيب آ أوىل أن آأل  م  القرآن وتها .قال :  ختا نر  وم  نعم  مثقال درة شدرا نر  
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وهدو حدددنم حسد  أخرجدده أندد والتسدداح  يف التفسدت وابدد  سدعد وابدد  أ  عاحدم يف امحدداد 
واملثددا  ووددتهم وحددببه احلدداكم وقددال اايثمدد  : رجالدده رجددال الصددبي  . ولدده شددواهد مرسددل  

ما أخرجه سعيد ب  متصور عد  أبلفاظ مقارب  ومتها ما أخرجه اب  املبارك ع  زند ب  أسلم و 
 املهلب ب  عبد هللا وما أخرجه عبد ب  نيد ع  قتادة وما أخرجه عبد الرزاق ع  احلس  .

آن  فادة جامع  ، والفادة معتاها قليل  التظت وايامع  هد  العامد   وهذ  امن  سدماها التيب 
مدام  حداحب كتدز آ   املتتاول  لكد  خدت ومعدرو  . فعد  أ  هرندرة قدال : قدال رسدول هللا

نؤد  زكا ه نآ أن  عليه يف انر جهتم فيجع  حفاح  فيكو   ا جتبا  وجبيتده كلمدا بدردت 
أعيدت له ح   كم هللا بأ عباد  يف نوم  كان مقددار  مخسدأ ألد  سدت    ندرى سدبيله نمدا 

وم  حقهدا حلبهدا  نىل ايت  ونما نىل التار ومام  حاحب نب  آ نؤد  زكاهتا ويف روان  حقها
نوم وردها نآ به  اا بقاع قرقر كأوفر ماكان  وآ نفقد متها فصيال  س  عليه كلمدا مضدى 
عليه أخراها ردت عليه أوآها ح   كم هللا بأ عباد  يف نوم كان مقددار  مخسدأ ألد  سدت  

نآ بهدد  اددا   نددرى سددبيله نمددا نىل ايتدد  ونمددا نىل التددار ومددام  حدداحب وددتم آ نددؤد  زكاهتددا 
بقاع قرقر كأوفر ما كان  فتهؤ  أبمالفها و تهبه بقرولا ليس فيها عقصاء وآ جلباء كلمدا 
مضددى عليدده أخراهددا ردت عليدده أوآهددا حدد   كددم هللا بددأ عبدداد  يف نددوم كددان مقدددار  مخسددأ 

رسدول هللا أل  ست  ربدا  عددون   ندرى سدبيله نمدا نىل ايتد  ونمدا نىل التدار . ويف رواند  : قيد  اي
فددالبقر واللددتم ؟ قددال : وآ حدداحب بقددر وآ وددتم آنددؤد  متهددا حقهددا نآ ندا كددان نددوم القيامدد  

اخل . قالوا : فاخليد  ايرسدول هللا ؟ قدال : اخليد  يف نواحديها اخلدت نىل ندوم القيامد  …به  اا 
تىدذها يف اخلي  ثالث  فه  لرج  أجر ولرج  سرت ولرج  وزر فأما الدمل هد  لده أجدر فالرجد  ن

سدددبي  هللا ونعددددها لددده فال ليدددب شددديما يف بهولدددا نآ كتدددب هللا لددده أجدددرا ولدددو رعاهدددا يف مدددر  مدددا 
أكلدد  مدد  شدد ء نآ كتددب هللا لدده  ددا أجددرا ولددو سددقاها مدد  لددر كددان لدده بكدد  قهددرة  ليبهددا يف 
بهولددا أجددر حدد  دكددر األجددر يف أبوااددا وأرواثهددا ولددو اسددتت  شددرفا أو شددرفأ كتددب لدده بكدد  

ة ههوهددا أجددر وأمددا الدددذ  هدد  لدده سددرت فالرجدد  نتىدددذها  كرم ددا وجتمددال ويف رواندد   لتي دددا خهددو 
و عففا وآ نتسى حإل مهورها وبهولا يف عسرها ونسرها وأما الذ  عليه وزر فالذ  نتىدذها 
أشر ا وبهر ا وبذخ ا ورايء التاس فذاك الذ  ه  عليه وزر . قالوا : فاحلمر ايرسول هللا ؟ قال : 

 فم  نعم  مثقال درة خت ا نر  وم   ل هللا عل  فيها شيم ا نآ هذ  امن  ايامع  الفادة ماأنز 



237 

 

 وهذا احلدنم العظيم حدنم متفإل عليه .  نعم  مثقال درة شر ا نر  
وأمددا سددورة العددادايت والقارعدد  والتكدداثر والعصدددر واامددزة والفيدد  وقددرنش  واملدداعون والكددوثر فلددم 

 ى ألا م  املفصد  الذ  فض  به نبيتا حممد نصد  فيها شد ء سدو 
نقرأ  دا فدى الركعد   وسورة الكافرون م  املفص  أنضا وكان التيب 

كان نقرأ ىف الركعتأ المل   الثاني  م  الركعتأ قب  الو ر فع  عاح   ر د  هللا عتها أن التيب 
على هذا احلدنم . نو ر بعد ا بسب  وق  اي أنها الكافرون . وقد سبإل الكالم

نقرأ  ا وبدد قد  هدو هللا أحدد يف ركعدمل التافلد  قبد  الفجدر وبعدد امللدرب  كما كان رسول هللا 
أكثدددر مددد   ونقدددول : نعدددم السدددور ن فعددد  ابددد  عمدددر ر ددد  هللا عتهمدددا قدددال :  لعددد  التددديب 

و   قدد  ايأنهددا الكددافرون ع دددرن  مددرة نقددرأ يف الركعتيددد  قبدد  الفجددر والددركعتأ بعددد امللدددرب 
 ق  هو هللا أحد  

أخرجه أند والرتمذ  والتساح  واب  ماجده وودتهم وهدو حددنم حدبي  حدببه ابد  حبدان 
 وحسته الرتمذ  واب  حجر وله طرق كثتة .

كددان نقددرأ  مددا وجدداء دلدد  عدد  أنددس أنضددا   وقددد روى مسددلم ووددت  عدد  أ  هرنددرة أن التدديب 
باو  ووت ا . وروى أندد وابد  ماجده ووت دا عد  عاح د  قالد  : كدان فيما روا  البزار واله

نصددل  ركعتددأ قبدد  الفجددر وكددان نقددول : نعددم السددور ن  ددا نقددرأ  مددا يف ركعددمل  رسددول هللا 
الفجددر قدد  هددو هللا أحددد وقدد  ايأنهددا الكددافرون . وهددو حدددنم حددبي  لدده طددرق وحددببه ابدد  

 قو  . خزمي  واب  حبان وقال اب  حجر : نستاد 
ويف الباب ع  اب  عبداس عتدد الهدربا  يف الددعاء وعد  ابد  مسدعود عتدد الرتمدذ  وابد  ماجده 
ووت ددا وعدد  رجدد  مدد  الصددباب  عتددد مسدددد وعدد  عبددد هللا بدد  جعفددر عتددد الهددربا  وعدد  أ  

 أمام  عتد اخلالل يف فض  ق  هو هللا أحد وفيه موقوفات كثتة .
: وىل م  ركعمل الفجر فامتدحه فقالها الكافرون يف الركع  األرجال نقرأ ق  ايأن ول  التيب 

 هذا عبد عر  ربه .
قدددد  ايأنهددددا فعدددد  جددددابر بدددد  عبددددد هللا أن رجددددال قددددام فركدددد  ركعددددمل الفجددددر فقددددرأ يف الركعدددد  األوىل 

هذا عبد عر  ربه . وقدرأ يف امخدرة قد  هدو هللا  سورة فقال التيب الكافرون ح  انقض  ال
 : هذا عبد آم  بربه . لسورة فقال التيب أحد ح  انقض  ا
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أخرجدده ابدد  حبددان والهبدداو  والبيهقدد  والددذهيب يف سددت أعددالم التددبالء وابدد  حجددر يف نتدداح  
 األفكار ونستاد  حبي  حببه اب  حبان وحسته اب  حجر .

ونستبب قراءهتا عتد التوم وه  براءة م  ال رك : 

 –ابتدد  أم سدددلم  وقددال : نمنددا أندد  ممددر   قددال : دفدد  نا التدديب  فعدد  نوفدد  األشدددجع  
قال: فمكم ماشداء هللا   أ يتده فقدال: مدا  –والظمر : الذ  نعه  على وت ولد  املر   له 

فعل  ايارن  أو ايونرن  ؟ قال : قل  :  عتدد أمهددا قددال : فمجد ء مدا جمد  ؟ قدال : قلد  
قدال :     قد  ايأنهدا الكدافرون  دال :  اقرأ عتدد  متام  :   علمين ما أقول عتد متام  فق

 من على خامتتها ف لا براءة م  ال رك .
وهو حدنم حبي  على شدرط مسدلم أخرجده االمدام أندد والرتمدذ  وأبدو داود وابد  األعدرا  
وأبو عبيد ووتهم ولده طدرق كثدتة وقدد حدببه ابد  حبدان واحلداكم وسدك  الدذهيب وقدال ابد  

 نستاد  حبي  . حجر :
ورو  حنو  ع  جبل  ب  حارث  أخرجه التساح  يف اليوم والليل  وعد  احلدارث بد  جبلد  أخرجده 
 أند وع  خارج  ب  جبل  أخرجه أبو نعيم وع  زند ب  حارث  علقه اب  حجر يف االحاب  .

مد  : أآ أدلكم علدى كلمد   تجديكم  وأخر  أبو نعلى ع  اب  عباس قال : قال رسول هللا 
 االشراك وهلل ؟ ق  ايأنها الكافرون عتد متامكم.

ملعداد : اقددرأ قد  اي أنهدا الكدافرون عتدد متامد  ف لدا بددراءة  وعد  أندس قدال : قدال رسدول هللا 
 م  ال رك . أخرجه البيهق  يف شعب االميان .

 ويف الباب ع  الرباء أخرجه اب  مردونه .
 تد حس  .وع  سعيد ب  جبت عتد اب  الضرنس مرسال بس
أنددده ت  ت  فراشددده قدددا نآ قدددرأ قددد  ايأنهدددا  وقدددد روى البدددزار وودددت  عددد  خبددداب عددد  التددديب 

الكدددافرون وروى أبدددو نعددديم يف معرفددد  الصدددباب  حندددو دلددد  أنضدددا عددد  عبددداد بددد  األخضدددر وهددد  
رواايت فيها  ع  نآ ألا يف معىن ماقدمتا  .

يف ليلدد  ملمدداء دات رندد   قددال : كتدد  أسددت مدد  التدديب  وعدد  رجدد  مدد  أحددباب التدديب 
حد  ختمهدا  قد  ايأنهدا الكدافرون  وركبمل  صديب ركبتده أو متدس  ركبتده فسددم  رجد  نقدرأ  

حددد   قددد  هدددو هللا أحدددد فقدددال :  قدددد بددددرىء هدددذا مدددد  ال دددددرك ثددددم سددددران فسددددم  آخدددر نقدددرأ 
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   ددا قددال ختمهددا فقددال : أمددا هددذا فقدددد وفددر لدده فقصدددرت راحلددمل ألنظددر مدد  الددذى قددرأ فأب دددر 
 فما درن  أى التاس هو فتظرت مييتا وشدمال فما رأن  أحدا . رسدول اللده 

وهذا حدنم حبي  أخرجه أند والتساح  يف فضاح  القرآن واب  الضرنس والدارم  ووتهم 
 وقال البوحت  : نستاد  حبي  .

 وروى التساح  حنو  ع  اب  مسعود .
أوىف قددال : كاندد  هددذ  السددورة  سددمى املق ق دد  وأخددر  وأخددر  ابدد  أ  حددامت عدد  زرارة بدد  

البيهق  ع  أ  عمرو ب  العالء قال : كان  ق  ايأنها الكافرون املق ق   أ  ألا  ربئ مد  
 ال رك ونقال : ق قش البعت ندا رمى جبربه .

ابرءوا وروى اب  الضرنس ع  أ  ايوزاء أنه كان نقول : أكثروا م  قراءة ق  ايأنها الكافرون و 
متهم .

مد  قدرأ  وم  قرأها عدل  برب  القرآن : فع  أنس  ر د  اللده عتده قددال :  قددال رسددول هللا 
   ندا زلزلددد  عدددل  لدده بتصدد  القددرآن ومددد  قدددرأ قددد  ايأنهدددا الكافدددرون   عدددل  لدده بربدد

 احلدندم . وقد سبإل كالمتا عليه يف فض  سورة الزلزل  .… الدقرآن 
فقرأ ق  ايأنهدا  قال : حلى بتا رسول هللا  بد ب  نيد ووت  ع  اب  عمر وقد أخر  ع

 الكافرون وق  هو هللا أحد وقال : حلي  بكم بثلم القرآن وبرب  القرآن .
ويف البدداب عدد  سددعد بدد  أ  وقدداص عتددد البددزار وعدد  أ  هرنددرة عتددد ابدد  السددين وعدد  رافدد  بدد  

ر ب  عبد هللا املز  ونسبإل ب  أ  فروة .خدن  عتد اب  مردونه وفيه مراسي  ع  بك

فدى الركعد  األوىل مد  ركعتد  الهوا  فع  جدابر ر دد  هللا عتده أن رسددول هللا  وقرأ  ا التيب 
  طدددا  ولبيددد  فرمددد  مددد  احلجدددر األسددددود ثدددالاث   حدددلى ركعتدددأ قدددرأ فيهمدددا  قددد  ايأنهدددا

. أخرجدده مسددلم ومجاعدد  مهددوآ ولتصددرا وهددو جددزء مدد   قدد  هددو هللا أحددد و  الكددافرون 
 .  حدنم جابر الهون  يف وح  حجته 

مرسد  عد  ابد  احلتفيد  وآخدر عد  نعقدوب بد   ويف الباب ع  أ  راف  أخرجه اب  مردونه وفيده
زند التيم  .

ا ألددا نقددرأ  ددا ىف الركعدد  الثانيدد  مدد  الركعتيددد  بعددد الددو ر :  فعدد  عاح دد  ر ددى هللا عتهدد وكددان 
  وللي  : ونصدلى ركعتأ وهو جالس قال  ملا سدأاا سدعد ب  ه دام ع  حالة رسدول هللا 
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نقرأ فيهما بق  اي أنها الكافرون وندا زلزل  . وقد سبإل يف فض  سورة الزلزل  . 

أمددا سددورة التصددر واملسدددد فلددم نصدد  فيهمددا شدد ء سددوى ألمددا مدد  املفصدد  الددذ  فضدد  بدده نبيتددا 
على ساحر األنبياء .  حممد 

 ونكتف   ذا القدر يف هذ  اغا رة وموعدان اغا رة القادم  م  فضاح  املعودات .
 

 :أسئلة 
 اجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة

 )ح ( املفص  انفل  للتيب حلى هللا عليه وسلم ت نعا وت  م  األنبياء -1
 ) خهأ( الفقر والفاق  ثب  أن سورة الواقع   تف  -2
 )ح ( سورة الواقع  م  السور المل شيب  رسول هللا  -3
 ) ح ( سورة املل  ه  السورة اجملادل  ع  حاحبها نوم القيام  -4
 )ح ( نس  املوامب  على قراءة سورة االنسان يف الركع  الثاني  م  فجر نوم ايمع  -5
  عدل ندا زلزل  األرى نص  القرآن )ح ( -6
 ) خهأ( ت  ثب  سورة بعيتها  قرأ يف ركعمل الهوا  -7
 )خهأ( ت نرد يف وتها م  السور ورد يف سورة العصر م  الفض  ما -8 
 قراءة الكافرون عتد التوم )خهأ(يف رتويب الت أتت ست  حبيب  يف  -9

 )ح ( سورة الكافرون براءة م  ال رك -10
 

 اجملموعة الثانية: ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة 
 فصددولاللكثددرة لدد  املفصدد  مفصددال )ألندده مفصددول عدد  وقدد  القددرآن، ألندده نددزل مفصددال،  -1

 (بأ السور ولبسمل 
 ، يف قيام اللي  (يف حالة العيدها )على الوفود، ن كان نقر   م  فضاح  ق أنه  -2
) جتددد التعمد ، قدراءة  ولد  احلمدد" عتدد نستبب قول"آ ب  ء مد  نعمد  ربتدا نكدذب -3

 فبأ  آآء ربكما  كذون( قراءة ،  القرآن
 املل ، املزم ( املتافقون،يف الركع  الثاني  م  ايمع  نستبب قراءة )  -4
 ، سورة القيام ( املل املانع  م  عذاب القرب ه  ) نس،  -5
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 (املل ها التيب حلى هللا عليه وسلم قب  التوم سورة )ن، احلاق ، ن م  السور المل كان نقر  -6
 العادايت، الكافرون( الزلزل ،نس  القراءة يف أوىل الركعتأ بعد الو ر بد )  -7
، االخدددالص  ،الزلزلددد  )الصدددبا  عددد  سدددورة  "حسددديب أآَ ألددد  مددد  القدددرآن وتهدددا" قاادددا -8

 (املل 
....، نن هللا  مدر ولعددل فمد  نعمد  مثقدال درة)  ايامع  هد لفادة المل وحف  وامن   -9

 فا قوا هللا ما استهعتم...( واالحسان...،
آند  الكرسد ، قد  هدو هللا  الكدافرون،) " هذا عبد عر  ربه" مل  قرأ يف حال ه بدد ال ق -10

 أحد(
 

 اجملموعة الثالثة:ض  خطا حتت الكلمة املناسبة ملأل الفراغ
 ايمع ، آايت الوعد والوعيد( ق، هب  ايمع  على املترب)خ.....يف  نستبب قراءة -1
 سب (اقرتب  الساع ، نس  قراءة ....يف الركع  الثاني  م  حالة العيد) ق،  -2
 املهففأ، القيام ( ايمع ،) م  الست  قراءة......يف الركع  األوىل م  ايمع  -3
ت نثبدد  فيهددا ، بدعدد  ، سددت  اثبتدد  )… القددراءة يف ركعدد  الددو ر وملعددودات الددثالث  تمعدد   -4

 (حدنم 
املل   سورة م  ثالثأ آن  شفع  لصاحبها ح  أدخلته ايت  ه ...)  بارك الذ  بيد  -5

 ، احلاق ، عم نتساءلون(
......) ندا زلزلددد  يف احلددددنم مددد  سدددر  أن نتظدددر نىل ندددوم القيامددد  كأنددده رأ  عدددأ فليقدددرأ  -6

   آ أقسم بيوم القيام ( ندا ال مش كورت،األرى، 
 (سب نستبب قراءة ....يف أول الركعتأ يف الو ر) الفجر، البلد،  -7
 االخالص( ندا زلزل  األرى، )التب ، امع  ه ....المل وحف  أبلا جالسورة  -8
، املعدود ن، ون وقد  هدو هللا أحددالكدافر   س  قراءة سدوريت.....يف را بدمل الفجدر وامللدرب) -9

 العصر والكوثر(
 (الكافرون) ق  هو هللا، التوب ،  سمى املق ق    سورة.... -10
 



242 

 

 احملاضرة اخلامسة عشرة
 5فضائل السور واآلايت 

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

نسدتعرى مدا ثبد  يف فضداح  نستكم  حددنثتا عد  فضداح  السدور وامايت ويف هدذ  اغا درة 
 املعودات .

واملعودات نراد  دا سدورة قد  هدو هللا أحدد وقد  أعدود بدرب الفلدإل وقد  أعدود بدرب التداس ، وندا 
قي  املعود ن ف منا نراد  ما ق  أعود برب الفلدإل وقد  أعدود بدرب التداس فقدا كمدا أنده ندا قيد  

 القواق  أ ي  للمعودات ق  اي أنها الكافرون .
وللمعودات فضاح  م رتك  وفضاح  مستقل  لسورة ق  هو هللا أحد وللمعود أ ولسدورة الفلدإل 

 على حدة .
  فم  الفضاح  امل رتك  أل  مجيعا م  املفص  الذ  فض  به التيب 

ومتها أن م  قرأه  م  الفايد  بعد ايمع  سبعا سبعا يف  لسده حفدا نىل ايمعد  األخدرى : 
ايمعدد  احلمددد واملعددود أ وقدد   بكددر ر دد  هللا عتهددا قالدد  :  مدد  قددرأ بعددد فعدد  ألدداء بتدد  أ 

هو هللا أحد سبعا سبعا يف  لسه حفا نىل ايمع  األخدرى . قدال وكيد  :  فجربتدا  فوجددان   
 كذل . 

أخرجددده ابددد  الضدددرنس وابددد  أ  شددديب  يف مصدددتفه وأبدددو عبيدددد ونسدددتاد  حدددبي  وهدددو يف حكدددم 
 البددداب عددد  عاح ددد  أنضددا أخرجددده ابددد  السدددين واخلدددالل يف فضددداح  ويف املرفددوع نىل رسدددول هللا 

 االخالص وفيه ع  أنس عتد الق ت  يف األربعأ .
وروى أبددو عبيددد يف فضدداح  القددرآن عدد  ابدد  شددهاب قددال : مدد  قددرأ قدد  هددو هللا أحددد واملعددود أ 

عبيدد :  قدال أبدو –بعد حالة ايمع  حأ نسلم االمام قب  أن نتكلم سبعا سبعا كدان  دامتا 
 هو وماله وولد  م  ايمع  نىل ايمع  . –أرا  قال : على هللا 

أمدر بقراءهتددا يف دبدر كد  حدالة فعدد  عقبد  بد  عددامر  ومد  فضداح  املعدودات الددثالث أن التديب 
 أن أقرأ  وملعودات  يف دبر ك  حالة . أنه قال : أمر  رسول هللا 
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والرتمدددذ  وأبدددو داود والتسددداح  وابددد   وهدددذا حددددنم نسدددتاد  حدددبي  أخرجددده أندددد يف مسدددتد 
 حبان واب  السين ووتهم وقد حسته الرتمذ  وحببه اب  حبان .

ومدد  فضدداحله   موعددات أنضددا أن هللا  عدداىل مدداأنزل مددثله  آ يف التددوراة وآ يف الزبددور وآ يف 
ل :  لقيد  اال ي  وآيف الفرقان وعلى ك  مسلم أآ أتيت عليه ليل  نآ قرأه  :  فع  عقب  قدا

فقددال ا :  ايعقبدد  بدد  عددامر حدد  مدد  قهعدد  وأعددا مدد  حرمدد  واعدد  عمدد   رسددول هللا 
فقددال ا : اي عقبدد  بدد  عددامر أملدد  لسددان  وابدد  علددى  ملمدد  قددال :   أ يدد  رسددول هللا 

فقال ا : ايعقبد  بد  عدامر أآ أعلمد   خهيمت  وليسع  بيت  قال :   لقي  رسول هللا 
لتوراة وآ يف الزبور وآيف اال ي  وآيف الفرقان مدثله  ؟ آ  يت عليد  ليلد  سورا ما أنزل  ىف ا

نآ قدرأهت  فيهدا : قد  هدو هللا أحدد وقد  أعدود بدرب الفلدإل وقد  أعدود بدرب التداس . قددال عقبدد : 
 .  فما أ   عل  ليل  نآ قرأهت  فيها وحإل ا أن آ أدعه  وقد أمر     رسول هللا 

يم امل دددتم  علدددى فواحدددد عددددة ونصددداح  واليددد  جددداء مددد  طدددرق متهدددا طرندددإل وهدددذا احلددددنم العظددد
أخرجها االمدام أندد يف مسدتد  بسدتد حسد  وهدذا لفظهدا ، ومتهدا طرندإل أخرجهدا أنضدا أندد 
والهددربا  ولدده طرنددإل بلفددا لتصددر عتدددد الرتمددذ  يف سددتته والهددربا  وقددال الرتمددذ  : حددددنم 

 حس  .
بال واملسدداء ااامدد  فدد ن مدد  قددرأه  حددأ ميسددى وحددأ ومدد  هددذ  الفضدداح  ألدد  مدد  أدكددار الصدد

 نصب  ثالاث  كفيه م  ك  ش ء ونستعاد    يف املهر والظلم  :  
 فعددد  عبدددد هللا بددد  خبيدددب قدددال : خرجتدددا يف ليلددد  مهدددتة مظلمددد  شددددندة نهلدددب رسدددول هللا 

: قد  . قلد  ليصل  لتا فأدركته فقال : ق  . فلم أق  شيما   قال : قد  . فلدم أقد  شديما قدال 
: ايرسول هللا وما أقول ؟ قال : قد  هدو هللا أحدد  واملعدود أ حدأ متسد  وحدأ  صدب  ثدالث 

 مرات  كفي  م  ك  ش ء .
وهددذا حدددنم نسددتاد  حسدد  أخرجدده أبددو داود والرتمددذ  والتسدداح  وعبددد بدد  نيددد وابدد  سددعد 

 ووتهم وقال عته الرتمذ  : حس  حبي  ورنب .
عقددرب فرقددى نفسددده  دد  :  عدد  علدد   العقددرب فقددد لدددو  التدديب كمددا ألدد  رقيدد  مدد  لدودد  

دات ليلددد  نصدددل  فو ددد  ندددد  علدددى األرى فلدوتددده  ر ددد  هللا عتددده قدددال :  بيتدددا رسدددول هللا 
بتعلدده فقتلهددا فلمددا انصددر  قددال : لعدد  هللا العقددرب آ دددع مصددليا  عقددرب فتتاواددا رسدددول هللا 
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نانء   جعدد  نصدددبه علددى أحددبعه حيدددم  يففجعلدده  وآوددت  أو نبيددا وآودددت    دعددا  لدد  ومددداء
 لدوته وميسبها ونقرأ ق  هو هللا أحد ونعودها وملعود أ .

وهدددذا حددددنم نسدددتاد  حسددد  أخرجددده ابددد  أ  شددديب  يف املصدددت  والبيهقددد  يف شدددعب االميدددان 
والهربا  يف معجميه الصلت واألوسا وأبو نعيم يف كتاب الهب واخلالل يف كتداب فضد  قد  

 أحدد وودتهم . وروى حندو  ابد  عدد  يف الكامد  مد  حددنم ابد  مسدعود ، وروا  ابد  هو هللا
 سعد ع  القاسم مرسال فستاد جيد .

العقرب للتيب ولعته اا م  حدنم عاح   عتد اب  ماجده يف سدتته ومد   كوقد جاءت قص  لد 
ألزرق وع  حدنم أ  هرنرة عتد اب  عد  يف الكام  . وجاء حنو دل  أنضا ع  جبل  ب  ا

 أ  راف  وجاء مرسال ع  أنوب السىتيا  ونبراهيم ب  مرة.
كددان نرقدد  نفسدده  دد  قبدد  نومدده كمددا كددان نرقدد    ومدد  فضدداح  املعددودات أنضددا أن رسددول هللا 

 نفسه وأهله    يف حال املرى .

قرأ ندا أوى نىل فراشه ك  ليل  مج  كفيه ف فع  عاح   ر   هللا عتها قال  : كان رسول هللا
قدد  هددو هللا أحددد وقدد  أعددود بددرب الفلددإل وقدد  أعددود بددرب التدداس   نفددم فيهمددا  نقددرأ املعددودات 
ونتفم   ميس   ما مااستهاع م  جسد  نبدأ  ما على رأسده ووجهده ومدا أقبد  مد  جسدد  
نفع  دل  ثالث مرات وندا مرى أحد م  أهله نفم عليه وملعدودات وكدان ندا اشدتكى نقدرأ 

ودات ونتفدم ومسد  عتده بيدد  فلمدا مدرى مر ده الدذ  مدات فيده كدان رسدول على نفسه وملع
نتفدددم علدددى نفسددده فلمدددا اشدددتد وجعددده جعلددد  أنفدددم عليددده وملعدددودات الدددذ  كدددان نتفدددم  هللا

وأمسبه بيد نفسه ويف روان  بيميته رجاء بركتها أللا كان  أعظم برك  مد  ندد  وكدان  مدر  
 رجه البىار  ومسلم ووت ا .أن أفع  دل  . وهذا حدنم متفإل عليه أخ

ويف الباب ع  أنس ر د  هللا عتده مقتصدرا علدى قد  هدو هللا أحدد أخرجده الددارقهين يف األفدراد 
 واخلهيب البلداد  يف التارنخ .

هددؤآء السددور كدد  ليلدد  ثددالث مددرات ويف  نقددرنواوعدد  نبددراهيم التىعدد  ألددم كددانوا نسددتببون أن 
املعود أ . قدال التدوو  : نسدتاد  حدبي   نقرنواىل فراشهم أن روان  : كانوا نعلمولم ندا أووا ن

على شرط مسلم . كما روى البىار  ع  اب  شهاب الزهر  أنه كان نهبإل هذا احلددنم ندا 
 أ ى فراشه .
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وقدددد روى الهدددربا  قصددد  عددد  ابددد  مسدددعود  سددد  هتدددا دكرهدددا فعددد  أ  عبيددددة بددد  عبددددهللا بددد  
أة مدد  أهلدده سددتا فيدده متدداحم فمددد  مدددا شدددندا حدد  قهدد  مسددعود عدد  أبيدده أندده رأى يف عتددإل امددر 

الست وقال : نن آل عبد هللا ألوتياء ع  ال رك   قال : التول  والتمداحم والرقدى ل درك فقالد  
امرأة : نن نحداان لي تك  رأسها فتسدرتق  فد دا اسدرتق  متد  أن دلد  قدد نفعهدا فقدال عبدد 

أسددها فدد دا اسددرتق  خددتس فدد دا ت  سددرتق خنددس هللا : نن ال دديهان  يت نحددداك  فدديىش يف ر 
فلو أن نحداك   دعو  اء فتتضبه يف رأسها ووجهها    قول بسم هللا الدرن  الدرحيم    قدرأ 

 ق  هو هللا أحد وق  أعود برب الفلإل وق  أعود برب التاس نفعها دل  نن شاء هللا . 
نبدأ حدنثتا ع  فض  ق  هو هللا أحد خاحد  وهذ  السورة العظيم  مد  السدور الدمل حظيد  و 

بفضاح  مج  وخصاحا مهم  ولذا أفردها ولتصتي  العلماء ومدتهم احلدافا أبدو حممدد احلسد  
هددد حيددم حددت  فيهددا كتابدده مدد  فضدداح  سددورة االخددالص 439بدد  حممددد اخلددالل املتددويف سددت  

هدد واشدتم  علدى مثانيد  ومخسدأ حددنثا وت 1412اب بتبقيقد  سدت  ومالقارحها وقد طب  الكتد
وهللا  هتدانستوعب ك  مداورد يف فضدلها وحند  نن شداء هللا ستقتصدر علدى دكدر الصدبي  متهدا 

 املستعان .
وسددورة االخددالص هدد  سدددورة التوحيددد وهدد  السددورة الوحيددددة اخلالصدد  هلل سددببانه و عدداىل فدددال 

 د ء سدوى هللا جد  وعدال وحدفا ه و وحيدد  وهدذ  هد  أوىل أحكام فيها وآ أخبار وآ دكدر ل
 فضاحلها فه  نسب  هللا عز وج  :

فعدد  أر بدد  كعددب ر ددى هللا عتدده أن امل ددركأ قددالوا :  ايحممددد انسددب لتددا ربدد  فددأنزل هللا عددز 
 اخل…وج  ق  هو هللا أحد هللا الصمد 

  وكدذا ابد  أ  حدامت وهذا حدنم نسدتاد  حسد  أخرجده أندد والرتمدذ  وابد  جرندر يف  فسدت 
واحلاكم والواحد  يف أسباب التزول ووتهم وقدال احلداكم : حدبي  االسدتاد وسدك  الدذهيب 

 وحببه أنضا اب  خزمي  .
واحلدنم له  كمل  يف  فست معىن كلمات السدورة لعلهدا مد  الدراو  عد  أ  بد  كعدب أو مد  

 هو دونه .
فقال : انسب لتا رب  فأنزاا هللا عز   التيب وقد جاء حنو  ع  جابر وفيه أن أعرابيا جاء نىل

 وج  نىل آخرها وهو حدنم حس  أخرجه أبو نعلى واب  جرنر وأبو نعيم يف احللي  ووتهم .
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أخرجدده …: انسددب لتددا ربدد   ويف البدداب عدد  ابدد  مسددعود بلفددا : قالدد  قددرنش لرسددول هللا 
 اب  جرنر وأبو ال يخ يف العظم  .

 والدنلم  ع  أ  هرنرة مرفوعا : لك  ش ء نسب  ونسب  هللا ق  هو هللا أحد.وأخر  الهربا  

وروندد  رواايت  ؤنددد مددا دكددران  مدد  كددون سددورة االخددالص هدد  نسددب  هللا عددز وجدد  ومدد  دلدد  
: أآ  مددداروا  ابددد  عدددد  والسدددهم  يف  رندددخ جرجدددان عددد  عاح ددد  قالددد  : قدددال رسدددول هللا 

ودخرها كرمي وهد  نسدب  ربكدم؟ قدالوا : بلدى . قدال : قد  أدلكم على سورة قصتة ثوا ا عظيم 
 هو هللا أحد .

وأخر  اخلالل يف فضد  سدورة االخدالص وأبدو ال ديخ يف العظمد  عد  أندس حددنثا طدونال وفيده 
قال : وهذ  السدورة لديس فيهدا دكدر جتد  وآ انر وآ دنيدا وآ آخدرة وآ حدالل وآ  ع  التيب 

 اخل .… خالص  حرام انتسب هللا نليها فه  له 
 وفيه مراسي  ع  أ  العالي  وع  أ  واح  .

فسددألو  عدد  نسددب  ربدده ونعتدده بتبددو ما قدددم  ووردت رواايت فيهددا أن اليهددود جدداءوا نىل التدديب 
ع  امل ركأ وم  دل  ماروا  اب  أ  عاحم يف الست  ووت  أن عبدهللا ب  سدالم قدال لرسدول 

 ولسورة .: انع  لتا رب  فجاء جربن   هللا 
وأخدددر  ابددد  أ  حدددامت يف  فسدددت  والبيهقددد  يف األلددداء والصدددفات عددد  ابددد  عبددداس أن اليهدددود 

مددتهم كعددب بدد  األشددر  وحيدد  بدد  أخهددب فقددالوا : ايحممددد حدد  لتددا ربدد   جدداءت للتدديب 
 فذكر نزواا .… 

 وفيه مراسي  ع  قتادة والضباك وسعيد ب  جبت .
بدد قديس قدال : مد  قدرأ قد  هدو هللا أحدد فدال نقدرأ وروى اخلالل بسدتد حدبي  عد  عدامر بد  ع

 معها شيما م  القرآن استقالآ  ا أللا نسب  الرن  عز وج  م  أواا نىل آخرها .
وأخددر  ابدد  الضددرنس يف فضدداح  القددرآن فسددتاد حددبي  عدد  الربيدد  بدد  خثدديم قددال : سددورة مدد   

يس  دددا خلدددا فدددأنكم قرأهدددا فدددال كتددداب هللا نراهدددا التددداس قصدددتة وأراهدددا عظيمددد  حبتدددا هلل حبتدددا لددد
 سمع  نليها شيما استقالآ  ا ف لا  زح  .

ايتد  ومد   يفوم  فضاح  سورة االخالص العجيب  أن م  قرأها ع در مدرات بدىن لده هللا قصددرا 
 اسدتكثر فاهلل أكثر وأطيب :  
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خيتمهددا قددال : مدد  قددرأ قدد  هددو هللا أحددد حدد   فعدد  معدداد بدد  أنددس  ر دد  هللا عتدده عدد  التدديب 
ايتددد  فقدددال عمدددر بددد  اخلهددداب ر ددد  هللا عتددده ندا أسدددتكثر  يفع دددر مدددرات بدددىن هللا لددده قصدددرا 
 : هللا أكثر وأطيب . ايرسول هللا ! فقال رسول هللا 

وهددذا احلدددنم أخرجدده االمددام أنددد وابدد  السددين والهددربا  وهددو حدددنم حسدد  لدده شدداهد عدد  
قدال : مد  قدرأ قد  هدو هللا أحدد ع در مدرات بدين لده  دا  سعيد ب  املسيب مرسال أن نديب هللا 

قصددر يف ايتدد  ومدد  قددرأ ع ددرن  مددرة بددين لدده  ددا قصددران يف ايتدد  ومدد  قرأهددا ثالثددأ مددرة بددين لدده 
ثالثدد  قصدددور يف ايتددد  فقدددال عمدددر بدد  اخلهددداب : وهللا ايرسدددول هللا ندن لتكثدددرن قصدددوران فقدددال 

 : هللا أوس  م  دل  . رسول هللا 
 رس  نستاد  يف وان  الصب  وقد أخرجه الدارم  يف ستته .وهذا امل

وجددداء موحدددوآ عددد  أ  هرندددرة بدددتفس اللفدددا أخرجددده ابددد  املظفدددر يف الفواحدددد املتتقددداة واللراحدددب 
 احلسان .

وأخر  اخلالل يف فضد  سدورة االخدالص عد  أ  هرندرة حددنثا طدونال وفيده : ومد  قرأهدا ع در 
 لدده قصددرا مدد  لؤلددؤة بيضدداء علددى عددامود مدد  ايقددوت أحددفر مددرار يف سددوقه أو يف حاجتدده بددىن هللا

اخل قال : فقال عمر : ايرسول هللا ندا نستكثر م  القصور قال : فأقب  عليه بوجهه وهدو …
نقول : هللا أكثر وأطيب ايعمر . نقدول دلد  ثدالث مدرار . قدال : فقدال عمدر : وهللا ايرسدول 

 : حدق  ايعمر . هللا ما أردت بذل  نآ أن آ نتك  التاس فقال
 وأخر  أنضا ع  خليج  الفهر  حنو حدنم أ  هرنرة .

مدا أخرجده ابد  عسداكر عد  أندس  دم   أنضاوربا رو  يف بتاء القصور لقراء سورة االخالص 
كتب لده بكد  ثدالث متهدا …  : م  قرأ ق  هو هللا أحد  حدنم طون  قال قال رسول هللا 

 اخل . …بر  يف ايت  والرب  قصر  عدل قراءة القرآن وبين له بك  ع ر متها
 وله طرنإل آخر مهول جدا أخرجه االلاعيل  يف معجمه

وأخر  أبو ال يخ ع  اب  عمر مرفوعا : م  قرأ ق  هو هللا نحدى ع رة مرة بىن هللا لده قصدرا 
: فاهلل أم   يف ايت  فقال عمر : وهللا ايرسول هللا ندن نستكثر م  القصور فقال رسول هللا 

فضدد  أو قددال : أمدد  وأوسدد  . وقددد أخرجدده أبددو موسددى املدددنين مدد  حدددنم خالددد بدد  زنددد . وأ
 وأخرجه نيد ب  ز ونه بلفا : ع رن  مرة .
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ويف الباب أحادنم كثتة أخرى يف قدراءة قد  هدو هللا أحدد وناثبد  قارحهدا ولقصدور ودت ألدا مد  
جرنر بد  عبدد هللا ر د  هللا   عفها هتل  يف العدد والكيفي  وم  دل  ماروا  اب  عد  ع 

: مدد  حددلى بددأ امللددرب والع دداء ع ددرن  ركعدد  نقددرأ يف كدد  ركعدد   عتدده قددال : قددال رسددول هللا 
 احلمد وق  هو هللا أحد بىن هللا عز وج  له يف ايت  قصرن  آفص  فيهما وآ وحم .

قدال :  هللا كما رون  يف الباب مراسي  متها ع  نسبإل ب  أ  فروة قال : بللتا أن رسول 
م  قرأ ق  هو هللا أحد فكأمنا قرأ ثلم القرآن وم  قرأها ع ر مرات بىن هللا له قصدرا يف ايتد  

: هللا أكثر وأطيب رددهدا  فقال أبو بكر الصدنإل : ندا نستكثر ايرسول هللا فقال رسول هللا 
عد  هدالل قدال  مر أ . أخرجه اخلالل واب  الضرنس مهوآ . وأخر  اب  أ  شيب  يف مصدتفه

 : م  قرأ ق  هو هللا أحد ع ر مرات بين له بر  يف ايت  .
وآ نفو تا أن نذكر أن سورة االخالص م  السور المل نس  قراءهتا يف ركعمل الهوا  للمعتمدر 
واحلددا  ملددا ثبدد  يف حددبي  مسددلم عدد  جددابر بدد  عبددد هللا  ددم  حدددنم احلدد  الهوندد  حيددم 

   ايأنها الكافرون وق  هو هللا أحد . قرأ فيهما ق دكر أن رسول هللا 
ومدد  فضدداح  سددورة االخددالص العظيمدد  أن مدد  دعددا  ددا  ضددمتته مدد  ألدداء فقددد دعددا هللا ولدده 
 األعظم الذ  ندا سدم  بده أعهدى وندا دعد  بده أجداب : فعد  برنددة ر د  هللا عتده أن التديب 

الددذ  ت نلددد وت نولددد وت  لدد  رجددال نقددول :  اللهددم ن  أسددأل  أبندد  أندد  هللا األحددد الصددمد
: لقد سأل هللا وله األعظم الذ  ندا سم  به أعهدى  نك  له كفوا أحد . فقال رسول هللا 

 وندا دع  به أجاب . 
وهذا احلدنم حبي  أخرجه أند وأبو داود والرتمذ  والتساح  واب  ماجه ووتهم وله طرق 

 وقال فيه الرتمذ  : حدنم حس  ورنب .
األعظدم  قدددم معتدا أندده يف ثدالث سددور البقدرة وآل عمدران وطدده وفهدم بعدده الدرواة أندده واسدم هللا 

احلددد  القيدددوم ورو  ودددت دلددد  يف أحادندددم آ  تعلدددإل بفضددداح  السدددور آ نهيددد  بدددذكرها نآ أن 
األرج  الذ  رجبه مج  م  العلماء أن اسم هللا األعظم هو لفدا اياللد  : هللا . فهدو الدذ  

حادنددم وهددو حددر  بددذل  فهددو اآسددم الوحيددد الددذ  آن دداركه فيدده أحددد جتتمدد  عليدده مجيدد  األ
وهددو ايددام  يميدد  األلدداء والصددفات وهددو اآسددم الددذ  آميكدد  أن نثددىن أو سمدد  ألندده علددى 

 األرج  وت م تإل خبال  وت  م  األلاء .
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ه ويف الباب حدنم آخدر عد  حمجد  بد  األدرع أخرجده أندد وأبدو داود والتسداح  واحلداكم وفيد
دخ  املسجد ف دا هو برج  قدد قضدى حدال ه وهدو نت دهد وهدو نقدول : اللهدم ن   أن التيب 

أسددأل  وهلل الواحددد األحددد الصددمد الددذ  ت نلددد وت نولددد وت نكدد  لدده كفددوا أحددد أن  لفددر ا 
: قدد وفدر لده قدد وفدر لده قدد وفدر لده ثدالث  دنو  نن  أن  اللفدور الدرحيم . فقدال نديب هللا 

 مرات .
 وهذا احلدنم حببه احلاكم على شرط ال يىأ وسك  الذهيب .

مدد  أحبهددا دخدد  ايتدد  ومدد  حبهددا قراءهتددا يف كدد  ركعدد  مدد  أن سددورة االخددالص مدد  فضدداح  و 
الصالة قبد  القدراءة بلتهدا فعد  أندس  بد  مالد  ر د  هللا عتده قدال : كدان رجد  مد  األنصدار 
نؤمهم يف مسدجد قباء فكان كلمدا افتدت  سدورة نقدرأ ادم يف الصدالة فقدرأ  دا افتدت  بقد  هدو هللا 

عها وكان نصدت  دل  يف ك  ركع  فكلمه أحدبابه أحد ح  نفرك متها   نقرأ بسورة أخرى م
فقالوا : نن   قرأ  ذ  السورة   آ رى ألدا جتزند  حد   قدرأ بسدورة أخدرى ، ف مدا أن  قدرأ  دا 
ونمددا أن  دددعها و قددرأ بسددورة أخددرى قددال: مدداأان بتاركهددا ، نن أحببددتم أن أنمكددم  ددا فعلدد  ونن  

أخدربو  اخلدرب  ا أن نؤمهم وت  ، فلما أ هم التديب كرهتم  ركتكم . وكانوا نرونه أفضلهم وكرهو 
كد  ركعد    يففقال : اي فالن ما ميتع  ربا  مر به أحدباب  ومدا  ملد  أن  قدرأ هدذ  السدورة 

 : نن حبها أدخل  ايت   . ؟ فقال : ايرسول هللا : ن  أحبها . فقال الرسول

زم ومددا أخرجدده هكددذا نكددون وهدذا حدددنم حددبي  لدده طددرق أخرجدده البىددار  معلقددا بصدديل  ايدد
حددبيبا ولكدد  لدديس علددى شددرطه يف كتابدده كمددا قددرر  احلددافا ابدد  حجددر وأخرجدده أنضددا أنددد 
والرتمددذ  وابدد  نصددر وابدد  خزميدد  وابدد  حبددان واحلدداكم ووددتهم . وقددال الرتمددذ  حدددنم حسدد  

 حبي  ورنب وحببه اب  حبان وقال احلاكم : حبي  على شرط مسلم .
 عباس أن حاحب هذ  القص  هو كلثوم ب  اادم .وروى اب  متد  ع  اب  

كد    يفكما أن م  أحب القراءة  ا أحبه هللا وه  حدف  الرن  ومد  حدب القدراءة  دا قراءهتدا 
بعدم رجدال علدى سدرن  وكدان  ركع  بعد القراءة بلتها : فع  عاح د  ر   هللا عتهدا أن التديب 

فقددال :  فلمددا رجعددوا دكددروا دلدد  للتدديب  حددال ه فيىددتم بقدد  هددو هللا أحددد يفنقددرأ ألحددبابه 
سلو  أل  شد ء نصدت  دل  ؟ فسألو  فقال : أللدا حدف  الدرن  وأان أحدب أن أقدرأ  دا فقدال 



250 

 

: أخربو  أن هللا  عاىل  به . وهذا حدنم متفإل عليه أخرجه البىار  ومسلم ووت دا  التيب 
. 

 جب  له ايت  :  رجال نقرأ  ا فقال : و  وسورة االخالص ل  التيب 

فسم  رجال نقرأ: قد  هدو هللا أحدد  ع  أ  هرنرة ر د  هللا عته قال : أقبل  م  رسدول هللا 
: وجبدد  . فسددألته :  هللا الصددمد ت نلددد وت نولددد وت نكدد  لدده كفددوا أحددد . فقددال رسددول هللا 

يده فأب ددر    فرقد  مادا ايرسدول هللا ؟ فقال : ايت  . فقدال أبدو هرندرة :  فدأردت أن أدهدب نل
  دهبد  نىل الرجد  فوجد ده  فآثرت اللداء م  رسول هللا  أن نفو ين اللداء م  رسول هللا 

 قد دهب .
وهذا احلدنم نستاد  حبي  وهو م  أفراد االمام مالد  أخرجده يف املوطدأ وكدذا أخرجده أندد 

حدبي  . وقدال احلداكم والتساح  والرتمذ  وأبو عبيد واحلاكم ووتهم وقدال الرتمدذ  : حسد  
 : حبي  االستاد وت خيرجا  وسك  الذهيب .

برجدد   وللبددنم شداهد عدد  أ  أمامد  البدداهل  أخرجده أندد والهددربا  قدال : مددر رسدول هللا 
 وهو نقرأ ق  هو هللا أحد فقال : أوجب هذا . أو : وجب  له ايت  .

م  األنصار فقدال : فدالن قدرأ  فجاء  رج  ويف الباب أنضا ع  أنس قال : كت  عتد التيب 
 ق  هو هللا أحد ماح  مرة قال : ادهب فب ر  ويت  . 

 أخرجه اب  عد  يف الكام  يف  عفاء الرجال . 

رجال نقرأ سدورة قد  هدو هللا أحدد فأوجدب لده ايتد  لد  أنضدا رجدال نقدرأ  دا  وكما ل  التيب 
 بربه : يف الركع  الثاني  م  ركعمل الفجر فقال هذا عبد آم 

فعدد  جددابر ر دد  هللا عتدده أن رجددال قددام فركدد  ركعددمل الفجددر فقددرأ يف الركعدد  األوىل : قدد  اي أنهددا 
: هذا عبدد عدر  ربده . وقدرأ يف امخدرة : قد  هدو  الكافرون ح  انقض  السورة فقال التيب 
 : هذا عبد آم  بربه . هللا أحد ح  انقض  السورة فقال التيب 

وهذا حدنم نستاد  حبي  أخرجه اب  حبدان يف حدبيبه والهبداو  يف شدرل معدا  اماثر 
والبيهقدد  يف شددعب االميددان والددذهيب يف سددت أعددالم التددبالء وابدد  حجددر يف نتدداح  األفكددار وقددد 
حببه اب  حبان وحسته اب  حجر وقدال حمقدإل سدت أعدالم التدبالء : رجالده ثقدات وت أر  يف 

 مصدر آخر . 



251 

 

نقدرأ  دا وبقد   ق  هو هللا أحد يف الركع  الثاني  مد  ركعدمل الفجدر سدت  فقدد كدان التديب  وقراءة
 ايأنها الكافرون يف ركعمل الفجر وامللرب نعين ستتيهما ونقول : نعم السور ن . 

قرأ يف ركعمل الفجدر قد  ايأنهدا الكدافرون وقد  هدو  فع  أ  هرنرة ر   هللا عته أن رسول هللا 
 أخرجه مسلم يف حبيبه وأبو داود والتساح  واب  ماجه ووتهم . هللا أحد .

أكثددر مدد  ع ددرن  مددرة نقددرأ يف الددركعتأ  وعدد  ابدد  عمددر ر دد  هللا عتهمددا قددال : لعدد  التدديب 
 قب  الفجر والركعتأ بعد امللرب ق  ايأنها الكافرون وق  هو هللا أحد .

الدرزاق وابد  أ  شديب  يف مصدتفيهما  وهذا احلدنم الصبي  له طرق كثتة متها ماأخرجده عبدد
والهيالسد  يف مسدتد وأنددد والتسداح  والرتمددذ  وابد  ماجده وابدد  حبدان ووددتهم . وقدد حسددته 
الرتمذ  وحببه اب  حبان وحسته ابد  حجدر وقدال أندد شداكر : حددنم حدبي  لديس لده 

 عل  .
فجدر وكدان نقدول: نصدل  ركعتدأ قبد  ال وع  عاح   ر   هللا عتها قالد  : كدان رسدول هللا 

نعددم السددور ن  ددا نقددرأ  مددا يف ركعددمل الفجددر قدد  هددو هللا أحددد وقدد  ايأنهددا الكددافرون . وهدددذا 
حدنم حس  أخرجده أندد وابد  ماجده وابد  خزميد  وودتهم. وحدببه ابد  خزميد  وابد  حبدان 

 وقال اب  حجر : نستاد  حس  . 
ال : ماأحص  مالعد  رسدول وروى الرتمذ  واب  ماجه واب  نصر ووتهم ع  اب  مسعود ق

نقددرأ يف الددركعتأ قبدد  الفجددر ويف الددركعتأ بعددد امللددرب بقدد  ايأنهددا الكددافرون وقدد  هددو هللا  هللا 
 أحد .

وروى مسدد يف مستد  ع  رج  م  الصباب  قال : لعتهدا بضدعا وع درن  مدرة نقدول : نعدم 
 رون .السور ن نقرأ  ما يف الركعتأ األحد الصمد وق  ايأنها الكاف

وروى احلسدد  بدد  سددفيان يف مسددتد  واخلددالل يف فضدد  قدد  هددو هللا أحددد عدد  أ  أمامدد  قددال :  
نقدددرأ يف ركعدددمل الفجدددر يف األوىل وحلمدددد وقددد  ايأنهدددا الكدددافرون ويف الثانيددد   كدددان رسدددول هللا 

 وحلمد وق  هو هللا أحد آ نعداه  .
ا . ورو  فعد  دلد  عد  مجد  ويف الباب أحادنم أخرى ع  أندس وعبدد هللا بد  جعفدر ووت د

 م  الصباب  والتابعأ متهم اب  مسعود واب  عباس واب  ستن  ووتهم . 
 رجال نقرأ ق  هو هللا أحد فقال : أما هذا فقد وفر له : كما ل  أنضا التيب 
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يف ليلد  ملمداء دات رند  وركبدمل  قال : كت  أست م  التديب  فع  رج  م  أحباب التيب 
س ركبته فسم  رجال نقرأ ق  اي أنها الكافرون ح  ختمهدا فقدال : قدد بدرئ هدذا  صيب أو مت

م  ال رك   سران فسم  آخر نقرأ ق  هو هللا أحد ح  ختمها فقال : أما هذا فقدد وفدر لده 
فمادرندد  أ  التدداس هددو  . فقصددرت راحلددمل ألنظددر مدد  الددذ  قددرأ فأب ددر   ددا قددال رسددول هللا 

 رأن  أحدا . فتظرت مييتا وساآ فما 
وهذا حدنم حبي  أخرجه التساح  واب  الضرنس والدارم  ووتهم وقال البوحت  : نستاد 

 حبي  . وجاء حنو  ع  اب  مسعود عتد التساح  أنضا .
وم  الفضاح  العجيب  لسورة ق  هو هللا أحد أن أحدد الصدباب  والده معاوند  بد  معاوند  كدان 

سددبعأ ألفددا مدد  املالحكدد  وو دد   يفا فلمددا  ددويف نددزل جربندد  نقرنهددا قاحمددا وقاعدددا وراكبددا وماشددي
 وهو بتبوك ومعه املالحك  عليهم السالم :  جتاحه على ايبال فتوا ع  فصلى عليه التيب 

جربند  عليدده السددالم وهددو بتبدوك فقددال :  عد  أ  أمامد  ر دد  هللا عتده قددال : أ دى رسددول هللا 
وندددزل جربنددد  عليددده  ايحممدددد اشدددهد جتدددازة معاونددد  بددد  معاونددد  املدددزىن قدددال : فىدددر  رسدددول هللا 

السالم يف سدبعأ ألفا م  املالحك  فو   جتاحه اليمأ على رنوس ايبال فتوا دع  وو د  
 جتاحددده األنسدددر علدددى األر دددأ فتوا دددع  حددد  نظدددر مكددد  واملدنتددد  فصدددلى عليددده رسدددول هللا 
ال : وجربندد  واملالحكدد  علدديهم السددالم فلمددا فددرك قددال : ايجربندد    بلددا معاوندد  هددذ  املتزلدد  ؟ قدد

 بقراء ه ق  هو هللا أحد قاحما وقاعدا وراكبا وماشيا . 

وهذا حدنم حبي  أخرجه مج  متهم اب  السين يف اليوم والليلد  والهدربا  وأبدو أندد احلداكم 
يف فواحد  واب  عساكر يف  رنخ دم إل واخلالل يف فضاح  سورة االخالص ونسدتاد  آ ملمدز 

العلدم وهدو ندول بد  عمدرو بد  حدو  الدم دق  وقدد  فيه ونن خف  أحد روا ده علدى بعده أهد 
وثقده االمددام أبدو زرعدد  يف نسددتاد ابد  السددين ولده  رمجدد  جيدددة يف  رندخ دم ددإل  ددل علددى معرفدد  

 أه  العلم له ونقلهم عته احلدنم وال عر و بههم اله ونسبه ووفا ه ووت دل  .
ل : ايحممدد مدات معاوند  فقا وللبدنم طرنإل آخر ع  أنس بلفا : نزل جربحي  على التيب 

ب  معاون  املز  أيب أن  صل  عليه ؟ قال : نعدم فضدرب جبتاحيده فلدم نبدإل أكمد  وآ شدجرة 
نآ  ضعضددع  فرفدد  سددرنر  حدد  نظددر نليدده فصددلى عليدده وخلفدده حددفان مدد  املالحكدد  كدد  حدد  
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أحدد  سبعون أل  مل  فقال : ايجربحي    انل معاوند  هدذ  املتزلد  ؟ قدال : حبدب قد  هدو هللا
 وقراء ه نايها جاحيا وداهبا وقاحما وقاعدا وعلى ك  حال .

على معاون  بد  معاوند  املدز  وهدو بتبدوك حددنم حسد  للدت   وحدنم أنس يف حالة التيب 
له ثالث طرق متها ماأخرجه لونه يف فواحدد  وأبدو نعلدى وابد  الضدرنس والهدربا  والبيهقد  يف 

  أحددد روا دده : حدنثدده علددم مدد  أعددالم التبددوة ولدده طددرق دآحدد  التبددوة وقددال ابدد  حجددر يف  رمجدد
 نقو  بعضها بعضا . 

ومتهددا مددا أخرجدده ابدد  الضددرنس أنضددا وأنددد بدد  متيدد  يف مسددتد  وابدد  أ  الدددنيا يف كرامددات 
 األولياء ومجاع  كثت ، ومتها ماأخرجه اب  متدة .

 .ويف الباب حدنم ع  أ  هرنرة أخرجه أبو نعيم يف معرف  الصباب  
وفيدده ثالثدد  مراسددي  : األول عدد  احلسدد  البصددر  بتبددو حدددنم أ  أمامدد  أخرجدده البيهقدد  يف 

 شعب االميان والبلو  يف معجم الصباب  ووت ا .
قال : بلدزوة  بدوك ول دام ومدات  والثا  ع  اايثم ب  جهم حيم سأله ولد  أن  كان التيب 

 لى عليه . أخرجه البيهق  يف دآح  التبوة .معاون  وملدنت  ورف  له سرنر  ح  نظر نليه وح
نقدال لده: معاوند   والثالم عد  سدعيد بد  املسديب قدال : كدان رجد  مد  أحدباب رسدول هللا 

 يف ودزوة  بدوك وهدو مدرنه ثقيد  فسدار رسدول هللا  ب  معاون   به قال : فىر  رسدول هللا 
حدددزان  نددد   دددويف ، فبددزن التددديب ع ددرة أايم   لقيددده جربنددد  فقددال : ايحممدددد نن معاونددد  بدد  معاو 

شدددددندا فقددددال : ايحممددددد أنسددددرك أن أرندددد  قددددرب  ؟ قددددال : ن  وهللا ايجربندددد  . قددددال : فضددددرب 
جبتاحه اليمأ األرى وجتاحه األنسر األرى فلم نبإل جب  نآ اخنفه ح  بدا له قدرب  فتظدر 

فاحتملدده جبتاحدده نليدده . فقددال : ايحممددد أنسددرك أن  صددل  عليدده ؟ فقددال : ن  وهللا ايجربندد  . 
فو عه بأ ند  قرب  وكرب رسول هللا وجربن  ع  مييته وحفو  املالحكد  سدبعأ ألفدا حد  ندا 
فرك م  حال ه قال : ايجربن    نول معاون  بد  معاوند  مد  هللا هدذ  املتزلد  ؟ قدال : بقد  هدو 

حممدد حد  هللا أحد كان نقرنها قاحما وقاعددا وماشديا وانحمدا ولقدد كتد  أخدا  علدى أمتد  اي
 نزل  هذ  السورة . أخرجه اب  الضرنس يف فضاح  القرآن .  

ومد  فضدداح  سدورة االخددالص أن قراءهتدا مددرة واحدددة  لفدر دنددوب سدت  فقددد ثبد  أن مدد  قرأهددا 
 مخسأ مرة وفر هللا له دنوب مخسدأ سدت  وم  قرأها ماحمل مرة وفر له دنوب ماحمل سدت  :  
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: م  قرأ ق  هدو هللا أحدد مخسدأ  ه قال :  قال رسول هللا ع  أنس  ب  مال  ر   هللا عت
 مرة وفر هللا له دنوب مخسأ ست  .

وهذا احلدنم احلس  أخرجه الدارم  وابد  نصدر وأبدو نعلدى يف مسدتد  وقدد  دعفه بعده أهد  
 العلم لوجود  صبي  يف اسم أحد روا ه واله حممد أبو رجاء . 

 قرأ ق  هو هللا أحد ماحمل مرة وفر له دنب ماحمل ست .قال : م   وع  أنس أنضا ع  التيب 
وهدددذا احلددددنم حسددد  أخرجددده ابددد  الضدددرنس واخلهيدددب البلدددداد  والبيهقددد  يف شدددعب االميدددان 

 ووتهم م  ثالث طرق ع  اثب  البتا  ع  أنس .
وله طرق أخرى كثدتة مد  اخدتال  يف األلفداظ فقدد أخرجده الرتمدذ  وودت  بلفدا : مداحمل مدرة 

 ه دنوب مخسأ ست  نآ أن نكون عليه دن  .حم  عت
 وأخرجه اب  السين وحب   يف  رنخ واسا بتبو  وفيه زايدات .

وأخرجدده أبددو نعلددى وابدد  عددد  ووت ددا بلفددا : كتددب لدده ألدد  ومخسددماح  حسددت  نآ أن نكددون 
 عليه دن  .

 بع  .وأخرجه اب  عد  وأبو نعيم ووت ا يف حدنم طون  وفيه : ندا اجتتب خصاآ أر 
… وأخرجدده االلدداعيل  يف معجمدده بلفددا : وفددر لدده دنددوب مخسددأ سددت  نآ الدددماء واألمددوال 

 يف حدنم طون  
 وله ألفاظ مهول  أنضا عتد اخلالل يف فض  سورة االخالص .

وقددد رو  يف البدداب بعدده األحادنددم بددتفس املعددىن أو حنددو  ومدد  دلدد  ماأخرجدده ابدد  الضددرنس 
  هدو هللا أحدد مداحمل مدرة يف أربد  ركعدات يف كد  ركعد  مخسد  ع  اب  عباس بلفا : م  قرأ ق

 مرة وفر له دنب ماح  ست  مخسأ مستقبل  ومخسأ مستأخرة
وعدد  الددرباء : مدد  حددلى اللددداة يف مجاعدد  فقددرأ وهددو مسددتقب  القبلدد  آن ددلله شدد ء قدد  هددو هللا 

 احلدددنم اخل…وفيدده : وكلمددا قددال : قدد  هددو هللا أحددد وفددر لدده دنددب سددت  … أحددد ماحدد  مددرة 
 أخرجه اب  أ  حامت يف العل  .

وعدد  واثلدد  بدد  األسددق  حنددو حدددنم الددرباء أخرجدده ابدد  السددين واحلدداكم يف املسددتدرك والهددربا  
ووتهم .وقد روى ابد  الضدرنس حددنثا مرسدال عد  احلسد  نآ أنده بلفدا : مد  قدرأ قد  هدو هللا 

 أحد ماحمل مرة كان له م  األجر عبادة مخسماح  ست  .
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 اب  م  ك  دل  ماقرران  أن م  قرأها مرة وفر له دنوب ست  فلله احلمد واملت  . والث

نقدرأ  دا يف ركعد  الدو ر ور دا أ دا  نليهدا  وسورة ق  هو هللا أحد ه  السورة الدمل كدان التديب 
كدان نقدرأ يف الدركعتأ الدمل ندو ر بعدد ا بسدب    املعود أ فع  عاح   ر د  هللا عتهدا أن التديب 

اسم رب  األعلى وق  ايأنها الكدافرون ونقدرأ يف الدو ر بقد  هدو هللا أحدد وقد  أعدود بدرب الفلدإل 
 وق  أعود برب التاس .

 وقد سبإل احلدنم ع  دل  يف اغا رة السابق  .
 لعظيم  يف ركع  الو ر . ويف الباب مراسي  وموقوفات كلها  ؤكد استبباب قراءة  ل  السورة ا

وم  أعظم فضاح  سورة االخالص ألا  عدل ثلم القرآن وقد بلا احلدنم بذل  حدد التدوا ر 
 عتد اغققأ م  أه  العلم 

فعدد  أ  سددعيد اخلدددر  ر دد  هللا عتدده أن رجددال لدد  رجددال نقددرأ مدد  السددبر قدد  هددو هللا أحددد  
فدددذكر دلددد  لددده وكدددأن الرجددد   كلهدددا نرددهدددا آ نزندددد عليهدددا فلمدددا أحدددب  جددداء نىل رسدددول هللا 

 : والذى نفس  بيد  نلا لتعدل ثلم القرآن . نتقااا فقال رسول هللا 
ام مال  يف موطمه وم  طرنقه أخرجه مجاعد  مدتهم االمدام وهذا احلدنم الصبي  قد روا  االم

 البىار  يف حبيبه ووت  .
وقد بيت  الهرق أن السام  هو أبو سدعيد اخلددر  والقدارئ هدو قتدادة بد  التعمدان أخدو  ألمده 

 ولك  أو سعيد أ م نفسه وأخا  .
جدز أحددكم أن نقدرأ قدال : أنع وجاء أنضا روان  أخرى ع  أ  سعيد اخلدر  وفيها أن التديب 

ثلم القرآن يف ليلد  ؟ قدال : ف دإل دلد  علدى أحدبابه فقدالوا : مد  نهيدإل دلد  ؟ قدال : نقدرأ 
 ق  هو هللا أحد فه  ثلم القرآن .

 وهذا أنضا أخرجه البىار  يف حبيبه ووت  .
: اح ددددوا فدد   سدددأقرأ علدديكم ثلدددم  وعدد  أ  هرندددرة ر دد  هللا عتددده قددال :  قدددال رسددول هللا 

. فب دددد مددد  ح دددد   خدددر  فقدددرأ : قددد  هدددو هللا أحدددد هللا الصددددمد ، حددد  ختمهدددا    القدددرآن
دخدد . فقددال بعضددتا لبعه:هددذا خددرب جدداء  مدد  السددماء فددذل  الددذى أدخلدده . ثدددم خددر  نليتددا 

فقال : ن  قد قل  لكم : ن  سأقرأ عليكم ثلم القرآن ونلا  عدل ثلم القرآن  رسول هللا 
. 
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ام مسددلم يف حددبيبه ولدده ألفدداظ وطددرق عتددد وددت  ، كلهددا  فيددد أن وهددذا احلدددنم أخرجدده االمدد
 ق  هو هللا أحد  عدل ثلم القرآن .

قدال :  أنزلد  علد  آايت ت  م  فضاح  املعدود أ  مدوعتأ ألمدا ملدا نزلتدا علدى رسدول هللا و 
 : أت  ددر آايت نددر مددثله  قددا :  فعدد  عقبدد  بدد  عددامر ر دد  هللا عتدده قددال :  قددال رسددول هللا 

أنزلددد  علددد  الليلددد  ت ندددر مدددثله  قدددا نعدددين املعدددود أ   قرأ دددا قددد  أعدددود بدددرب الفلدددإل نىل آخدددر 
 أخرجه مسلم يف حبيبه . السورة وق  أعود برب التاس نىل آخر السورة .

كما ألما نتعود  ما يف الدرن  والظلمد  ال ددندة و دا مد  خدت سدور أ قدرأ  مدا التداس ت نقدرأ 
وآ اسدتعاد مسدتعيذ  ثلهمدا وليقرأ دا املسدلم كلمدا انم وقدام . عد  عقبد    ثلهما وآسدأل سداح 

بددأ ايبفدد  واألبددواء ند و دديتتا  بدد  عددامر ر ددى هللا عتدده قددال : بيتددا أان أسددت مدد  رسددول هللا 
نتعود أبعدود بدرب الفلدإل وأعدود بدرب التداس وبيتدا أقدود  رن  وملم  شددندة فجع  رسول هللا 

أن  ب م   ل  التقاب ند قال : أآ  ركدب ايعقبد ؟ فأجللد  رسدول هللا يف نق برسدول هللا 
أركب مركب رسول هللا   قال :  أآ  ركب ايعقب  ؟ فأشدفق  أن نكون معصي  فتدزل وركبد  

  قددال :  أآ أعلمددد  سدددور أ مددد  خددت سدددور أ قدددرأ  مدددا  هتيهدد  ونزلددد  وركدددب رسدددول هللا 
. فقال:  ايعقب  ق  . فقل  :  مادا أقدول ايرسدول هللا ؟ التاس قل  : بلى ، أب  أن  وأم  

فسددك  عددين   قددال : ايعقبدد  قدد  . قلدد  : مددادا أقددول ايرسددول هللا ؟ فسددك  عددين فقلدد  :  
اللهم اردد  عل  فقال : ايعقب  ق  . قلد  : مدادا أقدول ايرسدول هللا ؟ فقدال : قد  أعدود بدرب 

ق  : قل  : مدادا أقدول ايرسدول هللا؟ قدال: قد   الفلإل فقرأهتا ح  أ ي  على آخرها   قال : 
أعود برب التداس فقرأهتدا حد  أ يد  علدى آخرهدا فدأقرأ  قد  أعدود بدرب الفلدإل وقد  أعدود بدرب 
التدداس   قددال عتددد دلدد  :  ماسددأل سدداح  وآ اسددتعاد مسددتعيذ  ثلهمددا فلددم نددر  سددررت  مددا 

ما يف الصب  للتاس   مر   فقال جدا فلما نزل لصالة الصب  فأقيم  الصالة فتقدم فقرأ  
 :  كي  رأن  ايعقب  ب  عامر ؟ اقرأ  ما كلما من  وقم  .

 أخرجه أند والتساح  وأبو داود ووتهم م  طرق كثتة وهو حدنم حبي  . 

أ   جربند  وملعدود أ وأمدر  أن  د  العقدد ونقدرأ آند  فجعد  نقدرأ و د   وملدا سدبر رسدول هللا 
رجد   ح  قام كأمنا أن ا م  عقال : فع  زندد بد  أرقدم ر د  هللا عتده قدال :  سدبر التديب 

مد  اليهدود قدال : فاشدتكى لدذل  أايمدا فددأ   جربند  عليده السدالم وملعدود أ وقدال : نن رجددال 
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عليددا  عقدددا والسددبر يف بمددر فددالن قددال :  فأرسدد  رسددول هللا مدد  اليهددود سددبرك ؛ عقددد لدد  
  فاستىرجوها فجاء  ا قال : فأمر  أن    العقد ونقرأ آن  فجع  نقدرأ و د  حد  قدام التديب 

لذل  اليهود  شيما ربدا حدت  بده قدال:  كأمنا أن ا م  عقال . قال :  فما دكر رسول هللا 
 وآ أرا  وجهه .

أخرجدده أنددد والتسدداح  وعبددد بدد  نيددد وحددببه احلدداكم وأحددله يف  وهددذا احلدددنم الصددبي 
حددبي  البىددار  مدد  حدددنم عاح دد  بدددون دكددر املعددود أ وروا  سددفيان بدد  عييتدد  يف  فسددت  

 فستاد حبي  فذكر فيه نزول ق  أعود برب الفلإل .
وللبدددنم رواندد  مهولدد  عدد  عاح دد  عتددد البيهقدد  يف الدددآح  وعدد  ابدد  عبدداس عتددد ابدد  سددعد 

 ووت  ، وع  أنس عتد اب  مردونه . 

وأما سورة الفلإل فقد ثب  أنه ل  نقدرأ أحدد سدورة أحدب نىل هللا عدز وجد  وآ أبلدا عتدد  متهدا 
ومدد  اسددتهاع أآ  فو دده يف حددالة فليفعدد  : عدد  عقبدد  بدد  عددامر ر دد  هللا عتدده قددال :   بعدد  

مدددده ، فقلدددد  :  وهددددو راكددددب علددددى بللتدددده البيضدددداء فجعلدددد  نددددد  علددددى مهددددر قد رسددددول هللا 
: ايعقبدد  بدد  عددامر  ايرسددول هللا أقددرحين آاي مدد  سددورة هددود وآاي مدد  سددورة نوسدد  فقددال التدديب 

نن  ل   قرأ سورة أحب نىل هللا وآ أبلا عتد  م  أن  قرأ ق  أعود برب الفلإل ف ن استهع  
 حدالة فافع  .  يفأن آ  فو   

ان واحلداكم وودتهم وقدد حدببه ابد  وهذا احلدنم الصدبي  أخرجده أندد والتسداح  وابد  حبد
 حبان واحلاكم وسك  الذهيب وللبدنم طرق .

 
 أسئلة :

 اجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة
 )ح ( ق  أعود برب الفلإل، ق  أعود برب التاس  نقصد وملعودات ق  هوهللا أحد، -1
 ) ح ( املكتووتأدور الصلوات نقرأن يف م  خصاحا املعودات أل   -2
 (خهأ)  املعودات م  أدكار الصبال واملساءليس   -3
 )ح ( و  العقربداملعودات رقي  شرعي  م  ل -4
 (ح )م  الست  التقرنرن  أن نقرأ االمام سورة االخالص قب  أو بعد قراء ه بعد الفاي     -5
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 )خهأ(آ نكتف  بقراءهتا يف الصالة بعد الفاي  سورة االخالص  -6
 )ح ( فقد سأله وله األعظم سورة االخالصم  سأل هللا وأللاء احلسىن الواردة يف  -7
 (ح ربا ندخ  ايت  ) االخالصحب سورة  -8
 سبر رسول هللا حلى هللا عليه وسلم ) ح (كان  املعود ن سببا يف ف    -9

 (ح )  يف التوراة وآ يف الزبور وآ يف اال ي  املعودات ما أنزل هللا مث  -10
 

 اجملموعة الثانية : ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة
 (املعودات والكافرون،  ك  سورة  بدأ بق ) ك  سورة فيها ق ،  ه    قالقوا -1
 ، الكافرون ( االخالصالزلزل  ، الو ر) ركع   يف .....سورة نقرأ  كان رسول هللا   -2
 (الفاي  ، املعوداتنرق  نفسه قب  نومه بد )آن  الكرس ،  كان رسول هللا   -3
 (األنعام ،االخالص، الكافرون) ه  السورة المل  عترب نسب  هللا -4
) أخدد  علدددى اللسددان، أحدددب  ألندددهالدددراج  يف اسددم هللا األعظدددم أندده لفدددا اياللدد  قيدد  :  -5

 (ن اركه فيه أحد اآسم الوحيد الذ  آ،  األلاء نىل هللا
، دخدد  ايتدد  ، كأمنددا قددرأ   كفيدده كدد  شدد ءمدد  قددرأ املعددودات حددأ ميسدد  وحددأ نصددب  )  -6

 ثلم القرآن (
 (املعود نخت سور أ قرأ ا التاس ) الفاي  والبقرة، الكافرون واالخالص،  -7
 ( ، مرة واحدة ثالثعدد املرات المل نقرأ فيها املعودات حباحا ومساء ) سب  ،  -8
 االخالص، الفاي ( الفلإل،أحب سورة نىل هللا وأبلا عتد  ه  ) -9

 ، املعود أ ، آن  الكرس  ( املعوداتالعقرب قرأ على نفسه )  عتدما لدو  التيب  -10
 اجملموع  الثالث :   خها ي  الكلم  املتاسب  ملأل الفراك

 (فاي  سورة البقرة ، الواقع  ، املعوداتم  أدكار الصبال واملساء......)  -1
 ، آخر البقرة(املعودات، فاي  نستعاد بد...........يف املهر والظلم ) ال -2
حممددد عاحددم،  ) أبددو بكددر امجددر ، ابدد  أ  ربدد  أفددرد ولتصددتي  فضدداح  سددورة االخددالص -3

 (ب  احلس  اخلالل
 (ع ر ، ث ثال، سب  بىن هللا له قصرا يف ايت )  سورة االخالص ......مرات م  قرأ -4



259 

 

 (تان املتان، احل  القيوم، احلهللا) .....هو  اسم هللا األعظم أنالراج   -5
م  قرأ املعودات م  .... سبعا سبعا بعد حالة ايمع  حفا للجمع  األخدرى ) الفايد   -6

 ، آن  الكرس  ، ق  اي أنها الكافرون (
بلددا احلدددنم حددد التددوا ر عتددد اغققددأ مدد  أهدد  احلدددنم يف أن قدد  هددو هللا  عدددل......  -7

 نص (  ثلم،القرآن) رب ، 
، املعددود نملددا نزل ....قددال حددلى هللا عليدده وسددلم: أنزلدد  علدد  آايت ت نددر مددثله  قددا)  -8

 املعودات، االخالص(
آن  : واهذوا مد  مقدام نبدراهيم ) هوا  يف الركع  الثاني  م  ركعمل ال.....م  الست  قراءة  -9

 ( االخالصسورة ، الكافرون سورة ، مصلى
، آبنددد   وملعدددوداتنرقددد  نفسددده وأهلددده .... حدددال املدددرى ) ولفايددد  ،  كددان رسدددول هللا   -10

 الكرس  (
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 احملاضرة السادسة عشرة
 ضعيف الفضائل وخصائص القرآن ومفرداته

*** 
 احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا 

أما بعد فقد انتهيتا م  احلدنم عما ح  م  أحادنم مرفوع  يف فضاح  سور وآايت القدرآن 
وبق  معتا أن ن دت نىل بعده األحادندم الضدعيف  الدمل دكرهدا االمدام السديوط  يف اال قدان يف 

 األبواب املعتي   ذا املببم 
 يف مسدتد  مدد  حددنم ابد  عبداس   فايد  الكتداب  عددل ثلثدد  ومد  دلد  مدا أخرجده عبدد هللا

 القرآن   
 وأخر  البيهق  يف ال عب م  طرنإل الصلصال   م  قرأ سورة البقرة  و  بتا  يف ايت    

وأخددر  أبددو عبيددد عدد  عمددر بدد  اخلهدداب موقوفددا   مدد  قددرأ البقددرة وآل عمددران يف ليلدد  كتددب مدد  
 القانتأ   

  مكبول   م  قرأ سورة البقدرة وسدورة آل عمدران ندوم ايمعد  حدل  وأخر  البيهق  م  مرس
 عليه املالحك  نىل اللي    

وأخددددر  الهددددربا  يف األوسددددا مدددد  حدددددنم علدددد    آ  فددددا متددددافإل سددددورا بددددراءة وهددددود ونددددس 
 والدخان وعم نتساءلون   

تاحدان  ظد  وأخر  أبو عبيد م  مرس  املسيب ب  راف    جت ء أت السجدة نوم القيامد  ادا ج
 حاحبها فتقول آ سبي  علي  آ سبي  علي    

وأخددر  عدد  ابدد  عمددر موقوفددا قددال   يف  تزندد  السددجدة و بددارك امللدد  فضدد  سددتأ درجدد  علددى 
 وت ا م  سورة القرآن   

 وأخر  الهربا  م  حدنم أنس   م  دام على قراءة نس ك  ليل    مات مات شهيدا   
وأخر  الرتمدذ  وودت  مد  حددنم أ  هرندرة   مد  قدرأ حدم الددخان يف ليلد  أحدب  نسدتلفر لده 

 سبعون أل  مل   
 أخر  البيهق  م  حدنم عل  مرفوعا   لك  ش ء عروس وعروس القرآن الرن    
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أخدددر  أندددد وأبدددو داود والرتمدددذ  والتسددداح  عددد  عدددروى بددد  سدددارن  أن التددديب  حدددلى هللا عليددده 
 نقرأ املسببات ك  ليل  قب  أن نرقد ونقول فيه    آن  خت م  أل  أن    وسلم  كان 

قال اب  كثت يف  فست امن  امل ار نليها قوله   هو األول وامخر والظاهر والبداط  وهدو بكد  
 ش ء عليم   

وقد أخر  اب  السين عد  أندس أن التديب  حدلى هللا عليده وسدلم  أوحدى رجدال ند أ دى مضدجعه 
 سورة احل ر وقال   نن م  م  شهيدا   أن نقرأ 

وأخر  الرتمذ  م  حدنم معق  ب  نسار   م  قرأ حأ نصب  ثالث آايت م  آخدر سدورة 
احل ر وك  هللا بده سدبعأ ألد  ملد  نصدلون عليده حد  ميسد  ونن مدات يف دلد  اليدوم مدات 

 شهيدا وم  قااا حأ ميس  كان بتل  املتزل    
  أمامد    مد  قدرأ خدوا يم احل در يف ليد  أو لدار فمدات يف نومده وأخر  البيهق  مد  حددنم أ

 أو ليلته فقد أوجب هللا له ايت    
أخددر  أبدددو عبيددد عددد  أ  متدديم قدددال قددال رسدددول هللا  حددلى هللا عليددده وسددلم  ن  نسدددي  أفضددد  

 املسببات فقال أ  ب  كعب لعلها   سب  اسم رب  األعلى   قال نعم 
أخددر  أبددو نعدديم يف الصددباب  مدد  حدددنم نلاعيدد  بدد  أ  حكدديم املددز  الصددبا  مرفوعددا   نن 
هللا ليسددم  قددراءة   ت نكدد  الددذن  كفددروا   فيقددول أب ددر عبددد    فددوعزيت ألمكددت  لدد  يف ايتدد  

 ح   ر ى  
  أخر  احلاكم م  حدنم اب  عمر مرفوعا   أآ نستهي  أحدكم أن نقرأ أل  آن  يف كد  ندوم  

 قالوا وم  نستهي  أن نقرأ أل  آن  قال   أما نستهي  أحدكم أن نقرأ أااكم التكاثر   
 الكافرون 

 أخر  الرتمذ  م  حدنم أنس   ندا جاء نصر هللا والفت  رب  القرآن   
وأخددر  الهددربا  يف األوسددا مدد  حدددنم عبددد هللا بدد  ال ددىت   ومدد  قددرأ قدد  هددو هللا أحددد يف 

ه ت نفددد  يف قدددرب  وأمددد  مددد   دددله  القدددرب ونلتددده املالحكددد  ندددوم القيامددد  مر ددده الدددذ  ميدددوت فيددد
 أبكفها ح  جتيز  الصراط نىل ايت  .
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وقد دكدر السديوط  مجلد  مد  أحادندم الفضداح  الضدعيف  أنضدا يد  التدوع اخلدامس والسدبعأ 
  خواص القرآنالذ  جعله يف 

واليددافع  وقددال : والددب مددا نددذكر يف  وقددال : أفددرد  ولتصددتي  مجاعدد  مددتهم التميمدد  و اللددزاا
 دل  كان مستتد  جتارب الصاحلأ وربا دكر  م  األحادنم الضعيف  :

ما أخرجه البزار م  حدنم أنس   ندا و ع  جتب  على الفراش وقرأت فاي  الكتاب وقد  
 هو هللا أحد فقد أمت  م  ك  ش ء نآ املوت   

 آن  الكرس  عتد الكرب أواثه هللا   ويف الفردوس م  حدنم أ  قتادة   م  قرأ 
وأخر  الدنلم  م  حدنم أ  هرنرة مرفوعا   آنتان  ا قرآن و ا ن فيان و ا ربا  بهما هللا 

 امنتان م  آخر سورة البقرة   
وأخر  الهربا  ع  معاد أن التيب  حلى هللا عليه وسلم  قدال لده   أآ أعلمد  دعداء  ددعو بده 

دن  مث  حرب أدا  هللا عت    ق  اللهم مال  املل   ؤيت املل  م    اء   لو كان علي  م  ال
نىل قولدده   بلددت حسدداب   رنددان الدددنيا وامخددرة ورحيمهمددا  عهدد  مدد    دداء متهمددا ومتتدد  مدد  

   اء ارنين رن   لتيين  ا ع  رن  م  سواك   
م أو كانددد  سوسدددا وأخددر  البيهقددد  يف الددددعوات عدد  ابددد  عبددداس   ند استصدددعب  دابدد  أحددددك

فليقرأ هدذ  امند  يف أدنيهدا   أفلدت دند  هللا نبلدون ولده أسدلم مد  يف السدماوات واألرى طوعدا 
 وكرها ونليه نرجعون   

وأخر  اب  السين ع  فاطم  أن رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  ملا دان وآدهدا أمدر أم سدلم  
و   نن ربكدددم هللا   أآنددد  ونعوداهدددا وزنتدددب بتددد  جبدددش أن   يدددا فيقدددرآ عتددددها آنددد  الكرسددد  

 وملعود أ 
وأخددر  ابدد  السددين أنضددا مدد  حدددنم احلسددأ بدد  علدد    أمددان ألمددمل مدد  اللددرق ندا ركبددوا أن 

 نقولوا   بسم هللا  راها ومرساها نن ر  للفور رحيم     وما قدروا هللا حإل قدر    امن  
ء امايت شدفاء مد  السدبر نقدرأن يف نانء وأخر  اب  أ  حدامت عد  ليدم قدال   بللدين أن هدؤآ

فيدده مدداء   نصددب علددى رأس املسددبور امندد  الددمل يف سددورة نددونس   فلمددا ألقددوا قددال موسددى مددا 
جمتم به السبر   نىل قوله   اجملرمون   وقولده   فوقد  احلدإل وبهد  مدا كدانوا نعملدون   نىل آخدر 

 أرب  آايت وقوله   نمنا حتعوا كيد ساحر   امن  
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احلاكم ووت  م  حدنم أبو هرنرة   ما كربين أمر نآ متث  ا جربن  فقال اي حممد قد     وأخر 
 وكل  على احل  الذ  آ ميوت   و   وق  احلمد هلل الدذ  ت نتىدذ ولددا وت نكد  لده شدرن  

 يف املل  وت نك  له وا م  الذل وكرب   كبتا   
مرفوعدا   هدذ  امند  أمدان مد  السدرق   قد   وأخر  الصابو  يف املاحتأ م  حدنم ابد  عبداس

 ادعوا هللا أو ادعوا الرن    نىل آخر السورة 
وأخر  البيهق  يف الددعوات مد  حددنم أندس   مدا أنعدم هللا علدى عبدد نعمد  يف أهد  وآ مدال 

 وآ ولد فيقول ما شاء هللا آ قوة نآ وهلل فتى فيه آف  دون املوت   
وأخدددر  الرتمدددذ  واحلددداكم عددد  سدددعد بددد  أ  وقددداص   دعدددوة د  التدددون ند دعدددا وهدددو يف بهددد  
احلوت   آ نله نآ أن  سببان  ن  كت  م  الظاملأ   ت ندع  ا رج  مسلم يف شد ء نآ 

 استجاب هللا له 
وع  ابد  السدين   ن  ألعلدم كلمد  آ نقوادا مكدروب نآ فدر  عتده كلمد  أخد  ندونس   فتدادى 

  الظلمات أن آ نله نآ أن  سببان  ن  كت  م  الظاملأ   يف
وأخر  البيهق  واب  السين وأبو عبيد ع  اب  مسعود أنه قرأ يف أدن مبتلى فأفاق فقال رسول 
هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  مددا قددرأت يف أدنددده قددال   أفبسددبتم أمنددا خلقتدداكم عبثددا   نىل آخدددر 

 ا قرأ  ا على جب  لزال   السورة فقال   لو أن رجال مؤمت
 وأخر  اغامل  يف أماليه م  حدنم عبد هللا ب  الزبت   م  جع  نس أمام حاج  قضي  له   
وأخددر  الرتمددذ  مددد  حدددنم أ  هرندددرة   مدد  قددرأ الددددخان كلهددا وأول ودددافر نىل   نليدده املصدددت   

 ا ح  ميسى   وآن  الكرس  حأ ميسى حفا  ا ح  نصب  وم  قرأها حأ نصب  حفا  
 روا  الدارم  بلفا   ت نر شيما نكرهه   

وأخر  البيهق  يف الدعوات ع  اب  عباس موقوفا يف املرأة نعسر عليها وآدها قدال نكتدب يف 
قرطاس    سقى   وسم هللا الذ  آ نله نآ هدو احللديم الكدرمي سدببان هللا و عداىل رب العدرش 

كألم نوم نرولا ت نلبثوا نآ ع ي  أو  باها     كدألم ندوم    العظيم احلمد هلل رب العاملأ   
 نرون ما نوعدون ت نلبثوا نآ ساع  م  لار بالك فه  نهل  نآ القوم الفاسقون   

وأخددر  أبددو داود عدد  ابدد  عبدداس قددال ندا وجدددت يف نفسدد  شدديما نعددين الوسوسدد  فقدد    هددو 
 ليم   األول وامخر والظاهر والباط  وهو بك  ش ء ع
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وأخدددر  الرتمدددذ  والتسددداح  عددد  أ  سدددعيد كدددان رسدددول هللا  حدددلى هللا عليددده وسدددلم  نتعدددود مددد  
 ايان وعأ االنسان ح  نزل  املعود ن فأخذها و رك ما سواها 

 وهذ  كلها أحادنم آ  ص  ب  بعضها قد نص  نىل الو   .
ا دكدر  السديوط  يف وقد وردت موقوفدات عد  الصدباب  يف فضداح  بعده السدور وخواحدها وربد

 دل  
 ما أخرجه أبو عبيد ع  اب  عباس موقوفا   نن لك  ش ء لباو ولباب القرآن احلواميم   

 وأخر  احلاكم ع  اب  مسعود موقوفا   احلواميم دنبا  القرآن   
 أخر  الدارم  ع  اب  مسعود موقوفا   نن لك  ش ء لباب  ولباب القرآن املفص     

 ال عب ع  عل  موقوفا   سورة األنعام ما قرح  على علي  نآ شفا  هللا   وأخر  البيهق  يف
وأخددر  الدددارم  ووددت  مدد  طرنددإل عبدددة بدد  أ  لبابدد  عدد  زر بدد  حبدديش قددال   مدد  قددرأ آخددر  

 سورة الكه  لساع  نرند أن نقومها م  اللي  قامها   
 قال عبد  فجربتا  فوجدان  كذل 
بدد  علدد  قددال   مدد  وجددد يف قلبدده قسددوة فليكتددب نددس يف  ويف املسددتدرك عدد  أ  جعفددر حممددد

 جام  اء ورد وزعفران   ن ربه 
 وأخر  اب  الضرنس ع  أ  سعيد ب  جبت أنه قرأ على رج   تون سورة نس فربئ 

وأخر  انضا ع   ب ب  أ  كثت قال   م  قرأ نس ندا أحب  ت نزل يف فرل ح  ميسى ومد  
 قرأها ندا أمسى ت نزل يف فرل ح  نصب    أخربان م  جرب دل  

 قال السيوط  : وأما مات نرد به أثر فقد دكر التاس م  دل  كثتا جدا هللا أعلم بصبته 
وتهددا مدد  ألدداء هللا  عدداىل هددو الهددب الروحددا  ندا كددان علددى قددال ابدد  التددأ الرقدد  وملعددودات و 

لسدددان األبدددرار مددد  اخللدددإل حصددد  ال دددفاء فدن هللا فلمدددا عدددز هدددذا التدددوع فدددزع التددداس نىل الهدددب 
 ايثما .

قال السيوط  : ون ت نىل هدذا قولده  حدلى هللا عليده وسدلم    لدو أن رجدال موقتدا قدرأ  دا علدى 
 جب  لزال .

آ نصددد  وآ  دددزال الربكددد  يف الرقيددد  يف كتددداب هللا ونن كدددان األفضددد  أن قلددد  : هدددذا حددددنم 
  كون م  موق   ا لك  آ نتعلإل ال فاء على دل  .  



265 

 

 وقال القرطيب جتوز الرقي  بكالم هللا وألاحه ف ن كان مأثورا استبب 
دكدر  وقال الربي  سأل  ال افع  عد  الرقيد  فقدال آ أبس أن نرقدى بكتداب هللا ومدا نعدر  مد 

 هللا .
وقد نق  السيوط  كلما أله  العلم يف السر يف الرقي  وملعودات والفاي  على وجده اخلصدوص 

 آشتمااا على ما ت ن تم  عليه وتها م  جوام  الدعاء واملعا  ايامع  .
  

وقد اختل  التداس هد  يف القدرآن شد ء أفضد  مد  شد ء فدذهب مجاعد  نىل املتد  ألن ايميد   
 كالم هللا ولمال نوهم التفضي  نقا املفض  عليه 

 وكر  مال  أن  عاد سورة أو  ردد دون وتها 
 وقال اب  حبان : قوله   أعظم سورة   أراد به األجر آ أن بعه القرآن أفض  م  بعه 

 ىل التفضي  لظواهر األحادنم وقال القرطيب ننه احلإل وهو كما قال ودهب آخرون ن
وقال اللزاا : لعل  أن  قدول قدد أشدرت نىل  فضدي  بعده آايت القدرآن علدى بعده والكدالم  
كددالم هللا فكيدد  نفددارق بعضددها بعضددا وكيدد  نكددون بعضددها أشددر  مدد  بعدده فدداعلم أن نددور 

لكرسدد  وآندد  املدددانتات وبددأ سددورة االخددالص البصددتة نن كددان آ نرشدددك نىل الفددرق بددأ آندد  ا
وسورة  ب  و ر ع على اعتقاد الفرق نفس  اخلوارة املسدتلرق  ولتقليدد فقلدد حداحب الرسدال   
حددلى هللا عليدده وسددلم  فهددو الددذ  أنددزل عليدده القددرآن وقددال   نددس قلددب القددرآن وفايدد  الكتدداب 

 أحدددد  عددددل ثلدددم القدددرآن أفضددد  سدددور القدددرآن وآنددد  الكرسددد  سددديد  آ  القدددرآن وقددد  هدددو هللا
واألخبددار الددواردة يف فضدداح  القددرآن وهصدديا بعدده السددور وامايت ولفضدد  وكثددرة الثددواب يف 

  الوهتا آ يصى انتهى 
 وقال اب  احلصار : العجب رب  نذكر اآختال  يف دل  م  التصوص الواردة ولتفضي  

أفضد  مد  كالمده يف ودت  فقد  هدو هللا  وقال ال يخ عز الدن  ب  عبد السالم كدالم هللا يف هللا
 أحد أفض  م   ب  ندا أ  اب .

وقدددال بعضدددهم : نتبلددد  أن  علدددم أن معدددىن قدددول القاحددد  هدددذا الكدددالم أبلدددا مددد  هدددذا أن هدددذا يف 
مو ددعه لدده حسدد  ولهدد  وداك يف مو ددعه لدده حسدد  ولهدد  وهددذا احلسدد  يف مو ددعه أكمدد  

د أبلا مد   بد  نددا أ  ادب سعد  املقابلد  م  داك يف مو عه ف ن م  قال نن ق  هو هللا أح
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بأ دكر هللا ودكر أ  ادب وبدأ التوحيدد والددعاء علدى الكدافر ودلد  ودت حدبي  بد  نتبلد  
أن نقال  ب  ندا أ  اب دعاء عليه وخلسران فه   وجد عبارة للدعاء وخلسران أحس  م  

 حداني  أبلا متها هذ  وكذل  يف ق  هو هللا أحد آ  وجد عبارة  دل على الو 
 وقد اختل  القاحلون ولتفضي  فقال بعضهم الفض  راج  نىل عظم األجر ومضاعف  الثواب.

 وقي  ب  نرج  لذات اللفا فالتفضي  نمنا هو وملعا  العجيب  وكثرهتا 
 وقال احلليم  : معىن التفضي  نرج  نىل أشياء 

 عود على التاسأحدها أن نكون العم  آبن  أوىل م  العم  أبخرى وأ
الثددا  أن نقددال امايت الددمل   ددتم  علددى  عدنددد ألدداء هللا  عدداىل وبيددان حددفا ه والدآلدد  علددى 

 عظمته أفض  
الثالم أن نقال سدورة خدت مد  سدورة أو آند  خدت مد  آند   عدىن أن القدارئ نتعجد  لده بقراءهتدا 

 فاحدة سوى الثواب امج  ونتأدى مته بتالوهتا عبادة 
سورة أفضد  مد  سدورة ألن هللا جعد  قراءهتدا كقدراءة أ دعافها ربدا سدواها وأوجدب  وقد نقال نن

 ا م  الثدواب مدا ت نوجدب بلتهدا ونن كدان املعدىن الدذ  ألجلده بلدا  دا هدذا املقددار آ نظهدر 
 لتا .

ونقدددال أنضدددا يف ايملددد  نن القدددرآن خدددت مددد  التدددوراة واال يددد  والزبدددور  عدددىن أن التعبدددد ولدددتالوة 
  واق  به دولا والثواب حبسب قراء ه آ بقراءهتا أو أنده مد  حيدم االعجداز حجد  التديب والعم

املبعدددوث و لددد  الكتدددب ت  كددد  معجدددزة وآ كانددد  حجددد  أولمددد  األنبيددداء بددد  كانددد  دعدددوهتم 
 واحلج  وتها. 

قدددال ابددد  عبددددد الدددرب السددددكوت يف هدددذ  املسددددأل  أفضددد  مدددد  الكدددالم فيهددددا وأسدددلم   أسددددتد نىل 
متصددور قلدد  ألنددد بدد  حتبدد  قولدده  حددلى هللا عليدده وسددلم    قدد  هددو هللا أحددد نسددباق بدد  

 عدل ثلم القرآن   ما وجهه فلم نق  ا فيها على أمر وقال ا نسباق ب  راهونده معتدا  أن 
هللا ملددا فضدد  كالمدده علددى سدداحر الكددالم جعدد  لبعضدده أنضددا فضددال يف الثددواب ملدد  قددرأ  يرنضددا 

  هددو هللا أحددد ثددالث مددرات كددان كمدد  قددرأ القددرآن مجيعدده هددذا آ علددى  عليمدده آ أن مدد  قددرأ قدد
 نستقيم ولو قرأها ماحمل مرة 

 قال اب  عبد الرب فهذان نمامان ولست  ما قاما وآ قعدا يف هذ  املسأل  
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وم  أوجه التفضي  المل سبإل دكرها وهو ما نتعلإل وملعا  دكر السيوط  نقوآ ع  أه  العلم 

ا قي  يف الفاي  مدا قالده احلسد  البصدر  نن هللا أودع علدوم الكتدب السدابق  يف  بيأ دل  فمم
يف القرآن   أودع علوم القرآن الفايد  فمد  علدم  فسدتها كدان كمد  علدم  فسدت مجيد  الكتدب 

 املتزل  
وقددال االمددام فىددر الدددن  الددراز  : املقصددود مدد  القددرآن كلدده  قرنددر أمددور أربعدد  االايددات واملعدداد 

ت ونثبات القضاء والقدر هلل  عاىل فقوله   احلمد هلل رب العداملأ   نددل علدى االايدات والتبوا
وقوله   مال  نوم الدن    ندل على املعاد وقوله   نايك نعبد ونايك نسدتعأ   نددل علدى نفد  
ايدددرب وعلدددى نثبدددات أن الكددد  بقضددداء هللا وقددددر  وقولددده   اهددددان الصدددراط املسدددتقيم   نىل آخدددر 

ندددل علددى نثبددات قضدداء هللا وعلددى التبددوات فلمددا كددان املقصددد األعظددم مدد  القددرآن هددذ  السددورة 
 املهالب امربع  وهذ  السورة م تمل  عليها لي  أم القرآن .

وقال اللزاا مقاحد القرآن ست  ثالث  مهم  وثالثد  متمد  األوىل  عرند  املددعو نليده كمدا أشدت 
د حددرل بدده فيهددا و عرندد  احلددال عتددد الرجددوع نليدده نليدده بصدددرها و عرندد  الصددراط املسددتقيم وقدد

 عدداىل وهددو امخددرة كمددا أشددت نليدده   مالدد  نددوم الدددن   واألخددرى  عرندد  أحددوال املهيعددأ كمددا 
أشددددت نليدددده بقولدددده   الددددذن  أنعمدددد  علدددديهم   وحكاندددد  أقددددوال اياحدددددن  وقددددد أشددددت نليهددددا ب   

أشدت نليده بقولده   نايك نعبدد ونايك امللضوب عليهم وآ الضالأ   و عرن  متدازل الهرندإل كمدا 
 نستعأ   انتهى 
 آن  الكرس  :   ربا قي  يف  فضي

قدددال ابددد  العدددر  : نمندددا حدددارت آنددد  الكرسددد  أعظدددم امايت لعظدددم مقتضددداها فددد ن ال ددد ء نمندددا 
ن در  ب در  دا دده ومقتضدا  و علقا دده وهد  يف آ  القدرآن كسددورة االخدالص يف سددورة نآ أن 

 بوجهأ  سورة االخالص  فضلها
أحد ا ألا سورة وهذ  آن  والسورة أعظم ألنده وقد  التبدد   دا فهد  أفضد  مد  امند  الدمل ت 

 نتبد  ا
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والثدددا  أن سدددورة االخدددالص اقتضدددد  التوحيدددد يف مخسددد  ع دددر حرفددددا وآنددد  الكرسددد  اقتضدددد  
التوحيد يف مخسدأ حرفدا فظهدرت القددرة يف االعجداز بو د  معدىن معدرب عتده خبمسدأ حرفدا   

 نعرب عته خبمس  ع ر ودل  بيان لعظيم القدرة واآنفراد ولوحداني  
وقال اب  املتت اشتمل  آن  الكرس  على ما ت   م  عليه آن  م  ألاء هللا  عاىل ودل  ألا 
م تمل  على سبع  ع ر مو عا فيها اسم هللا  عاىل ماهرا يف بعضها ومستكتا يف بعه وه  

شدداء و  كرسدديه   علمدده و آ أتخددذ  و لدده  وعتددد  و فدندده و نعلددم و هللا هددو احلدد  القيددوم  ددمت
د   دمت  حفظهمددا  املسدترت الدذ  هددو فاعد  املصددر وهددو العلد  العظديم ونن عددددت و و   ندؤ 

الضددددماحر املتبملدددد  يف احلدددد  القيددددوم العلدددد  العظدددديم والضددددمت املقدددددر قبدددد   احلدددد   علددددى أحددددد 
 األعارنب حارت اثتأ وع رن  

 
 االخالص  عدل ثلم القرآن :ويف جع  

 قال اللزاا : معار  القرآن املهم  ثالث  معرف  التوحيد والصراط املستقيم وامخرة 
 وه  م تمل  على األول فكان  ثلثا 

وقال أنضا : القرآن م تم  على الرباهأ القاطع  على وجود هللا  عاىل ووحدانيته وحفا ه نما 
نما حفات احلكم فهذ  ثالث  أمدور وهدذ  السدورة   دتم  حفات احلقيق  ونما حفات الفع  و 

 على حفات احلقيق  فه  ثلم .
وقددال وددت  : القددرآن قسددمان خددرب ونن دداء واخلددرب قسددمان خددرب عدد  اخلددالإل وخددرب عدد  املىلددوق 

 فهذ  ثالث  أثالث وسورة االخالص أخلص  اخلرب ع  اخلالإل فه   ذا اآعتبار ثلم .
 

 ص  القرآن :ويف حدنم   نن الزلزل  ن
قي  : ألن أحكام القرآن  تقسم نىل أحكام الدنيا وأحكدام امخدرة وهدذ  السدورة   دتم  علدى 

 أحكام امخرة كلها نمجاآ .
وقال اللزاا يف سر كون سورة الكدافرن  ربعدا وسدورة االخدالص ثلثدا مد  أن كدال متهمدا نسدمى 

  ددتم  عليدده   الكددافرون    االخددالص أن سددورة االخددالص اشددتمل  مدد  حددفات هللا علددى مددا ت
وأنضدددا فالتوحيدددد نثبدددات نايددد  املعبدددود و قدنسددده ونفددد  نايددد  مدددا سدددوا  وقدددد حدددرح  االخدددالص 
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والثبات والتقدنس ولوح  نىل نف  عبادة وت  والكافرون حرح  ولتفد  ولوحد  والثبدات 
 والتقدنس فكان بأ الر بتأ م  التصر أ والتلو أ ما بأ الثلم والرب  .

 
مفردات القرآن وقد دكر السيوط  يف التوع الراب  والسبعأ وهو وب جعله ي  مسمى يف 

وقد نتبادر للذه  أنه متعلإل بلرنب القرآن ولكته نتعلدإل آباثر وردت يف ميدزات لدبعه امايت 
ومددد  دلددد  مدددثال أعظدددم القدددرآن وأحكدددم القدددرآن وأحدددزن القدددرآن وأرجدددى القدددرآن وأعددددل القدددرآن 

وحنو دل  وربدا دكدر  فيده مدا أخرجده السدلف  يف الهيدورايت عد  ال دعيب قدال : وأخو  القرآن 
لق  عمر بد  اخلهداب ركبدا يف سدفر فديهم ابد  مسدعود فدأمر رجدال نتدادنهم مد  أند  القدوم قدالوا 
أقبلتا م  الف  العميإل نرند البي  العتيإل فقدال عمدر نن فديهم لعاملدا وأمدر رجدال أن نتدادنهم أ  

عبدد هللا   هللا آ نلدده نآ هددو احلد  القيددوم   قددال اندهدم أ  القددرآن أحكددم  القدرآن أعظددم فأجابدده
فقال ابد  مسدعود   نن هللا  مدر ولعددل واالحسدان وننتداء د  القدرر   قدال اندهدم أ  القدرآن 
أمج  فقال   فم  نعم  مثقال درة ختا نر  ومد  نعمد  مثقدال درة شدرا ندر    فقدال اندهدم أ  

مدد  نعمدد  سددوءا سددز بدده   فقددال اندهددم أ  القددرآن أرجددى فقددال   قدد  اي  القددرآن أحددزن فقددال  
عبدداد  الددذن  أسددرفوا علددى أنفسددهم   امندد  فقددال أفدديكم ابدد  مسددعود قددالوا نعددم . وأخرجدده عبددد 

 الرزاق يف  فست  بتبو  .
وأخر  أبدو در اادرو  يف فضداح  القدرآن عد  ابد  مسدعود حندو  مرفوعدا مد  بعده اخدتال  وآ 

 نثب  .
أخدددر  عبدددد الدددرزاق أنضدددا عددد  ابددد  مسدددعود قدددال أعددددل آنددد  يف القدددرآن   نن هللا  مدددر ولعددددل و 

 واالحسان   وأحكم آن    فم  نعم  مثقال درة ختا نر    نىل آخرها 
 وأخر  احلاكم عته قال نن أمج  آن  يف القرآن للىت وال ر   نن هللا  مر ولعدل واالحسان   

ا يف القرآن آن  أعظم فرجا مد  آند  يف سدورة اللدر    قد  اي عبداد  وأخر  الهربا  عته قال م
الددذن  أسددرفوا علددى أنفسددهم   امندد  ومددا يف القددرآن آندد  أكثددر  فونضددا مدد  آندد  يف سددورة التسدداء 

 القصرى   وم  نتوك  على هللا فهو حسبه   امن  
 وقد اختل  يف أرجى آن  يف القرآن على بضع  ع ر قوآ 

 ر كما  قدم .أحدها آن  الزم
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والثددا    أو ت  ددؤم  قددال بلددى   أخرجدده احلدداكم يف املسددتدرك وأبددو عبيددد عدد  حددفوان بدد  سددليم 
قاآ التقى اب  عباس واب  عمر فقال اب  عباس أ  آن  يف كتاب هللا أرجى فقدال عبدد هللا بد  

   وند عمر   ق  اي عباد  الدذن  أسدرفوا علدى أنفسدهم   أآند  فقدال ابد  عبداس لكد  قدول هللا
قددال نبددراهيم رب أر  كيدد  ييدد  املددو ى قددال أو ت  ددؤم  قددال بلددى ولكدد  ليهمددم  قلدديب   قددال 

 فر ى مته قوله   بلى   قال فهذا ملا نعرتى يف الصدر ربا نوسوس به ال يهان 
الثالددم مددا أخرجدده أبددو نعدديم يف احلليدد  عدد  علدد  بدد  أ  طالددب أندده قددال   ننكددم اي مع ددر أهدد  

أرجى آن  يف القرآن   ق  اي عباد  الذن  أسرفوا   امن  لكتا أه  البي  نقدول  العراق  قولون
 أن أرجى آن  يف كتاب هللا   ولسو  نعهي  رب  فرت ى   وه  ال فاع  

الراب  ما أخرجه الواحد  ع  علد  بد  احلسدأ قدال   أشدد آند  علدى أهد  التدار   فدذوقوا فلد  
 رآن أله  التوحيد   نن هللا آ نلفر أن ن رك به   امن    نزندكم نآ عذاو   وأرجى آن  يف الق

وأخر  الرتمذ  وحسته ع  علد  قدال أحدب آند  نا يف القدرآن   نن هللا آ نلفدر أن ن درك بده   
 امن 

اخلامس ما أخرجه مسلم يف حبيبه ع  اب  املبارك أن أرجى آن  يف القرآن قولده  عداىل   وآ 
 سع    نىل قوله   أآ يبون أن نلفر هللا لكم       أولوا الفض  متكم وال

السددادس مددا أخرجدده ابدد  أ  الدددنيا يف كتدداب التوبدد  عدد  أ  عثمددان التهددد  قددال مددا يف القددرآن 
آندد  أرجددى عتددد  اددذ  األمدد  مدد  قولدده   وآخددرون اعرتفددوا بددذنو م خلهددوا عمددال حدداحلا وآخددر 

 سيما   
قولدده   فهدد  نهلدد  نآ القددوم الفاسددقون   نن هددذ  السدداب  والثددام  قددال أبددو جعفددر التبدداس يف 

امن  عتد  أرجدى آند  يف القدرآن نآ أن ابد  عبداس قدال أرجدى آند  يف القدرآن   ونن ربد  لدذو 
 ملفرة للتاس على ملمهم   .   

التاس  وما أحابكم م  مصيب  فبما كسب  أندنكم ونعفو عد  كثدت فعد  علد  كمدا يف مسدتد 
فضددد  آنددد  يف كتددداب هللا  عددداىل حددددثتا  دددا رسدددول هللا  حدددلى هللا عليددده أندددد قدددال أآ أخدددربكم أب

وسددلم    ومددا أحددابكم مدد  مصدديب  فبمددا كسددب  أندددنكم ونعفددو عدد  كثددت   وسأفسددرها لدد  اي 
عل  ما أحابكم م  مرى أو عقوب  أو بالء يف الدنيا فبما كسب  أنددنكم وهللا أكدرم مد  أن 

 نيا فاهلل أحلم م  أن نعود بعد عفو  . نثين العقوب  وما عفا هللا عته يف الد
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العاشددر : مددا أخرجدده ابدد  حددامت عدد  عكرمدد  قددال سددم  ابدد  عبدداس أ  آندد  أرجددى يف كتدداب هللا 
 قال قوله   نن الذن  قالوا ربتا هللا   استقاموا   على شهادة أن آ نله نآ هللا

قددال ال ددبل  ندا كددان هللا احلدداد  ع ددر : قدد  للددذن  كفددروا نن نتتهددوا نلفددر اددم مددا قددد سددل    
 أدن للكافر بدخول الباب ندا أ ى ولتوحيد وال هادة أفرتا  خير  الداخ  فيها واملقيم عليها .

 
 وقي  وت دل  وهو بعيد .

 
ويف معىن دل  : ما أخرجه اب  املتذر ع  اب  مسعود أنه دكر عتد  بتدو نسدراحي  ومدا فضدلهم 

دنددب أحدددهم دنبددا أحددب  وقددد كتبدد  كفار دده علددى أسددكف  هللا بدده فقددال كددان بتددو نسددراحي  ندا أ
وبدده وجعلدد  كفددارة دنددوبكم قددوآ  قولوندده  سددتلفرون هللا فيلفددر لكددم والددذ  نفسدد  بيددد  لقددد 
أعهاان هللا آن  ا  أحب نا م  الدنيا وما فيها   والذن  ندا فعلدوا فاح د  أو ملمدوا أنفسدهم 

 دكروا هللا   امن  
نيا يف كتددداب التوبددد  عددد  ابددد  عبددداس قدددال مثدددا  آايت نزلددد  يف سدددورة ومدددا أخرجددده ابددد  أ  الدددد

التسددداء هددد  خدددت ادددذ  األمددد  ربدددا طلعددد  عليددده ال دددمس ووربددد  أواددد    نرندددد هللا ليبدددأ لكدددم 
ونهددنكم سدت  الدذن  مد  قدبلكم ونتدوب علديكم   والثانيد    وهللا نرندد أن نتدوب علديكم ونرندد 

رند هللا أن خيف  عتكم   امن  والرابع    نن جتتتبدوا كبداحر الذن  نتبعون ال هوات   والثالث    ن
مددا  تهددون عتدده   امندد  واخلامسدد    نن هللا آ نظلددم مثقددال درة   امندد  والسادسدد    ومدد  نعمدد  
سدددوءا أو نظلدددم نفسددده   نسدددتلفر هللا   امنددد  والسدددابع    نن هللا آ نلفدددر أن ن دددرك بددده   امنددد  

 هلل ورسله وت نفرقوا بأ أحد متهم   امن  والثامت    والذن  آمتوا و
 

وأما أشد آن  ففيه ما أخرجه اب  راهونه يف مستد  عد  حممدد بد  املتت در قدال قدال رجد  لعمدر 
بد  اخلهدداب ن  ألعدر  أشددد آند  يف كتدداب هللا  عداىل فددأهوى عمدر فضددربه ولددرة وقددال مالدد  

ز بده   فمدا متدا أحدد نعمد  سدوءا نآ نقب  عتها ح  علمتها ما ه  قال   م  نعم  سوءا س
جدددز  بددده فقدددال عمدددر لبثتدددا حدددأ نزلددد  مدددا نتفعتدددا طعدددام وآ شدددراب حددد  أندددزل هللا بعدددد دلددد  

 ورخا   وم  نعم  سوءا أو نظلم نفسه   نستلفر هللا سد هللا وفورا رحيما   
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هللا  عاىل وأخر  اب  أ  حامت ع  احلس  قال سأل  أو برزة األسلم  ع  أشد آن  يف كتاب 
 على أه  التار فقال   فذوقوا فل  نزندكم نآ عذاو   

ويف حبي  البىار  ع  سفيان قال ما يف القرآن آن  أشد عل  م    لستم علدى شد ء حد  
  قيموا التوراة واال ي  وما أنزل نليكم م  ربكم   

وأخر  اب  جرنر ع  اب  عباس قال   ما يف القرآن أشد  وبيىدا مد  هدذ  امند    لدوآ نتهداهم 
 الرونيون واألحبار ع  قوام اال  وأكلهم السب    امن  

وأخدددر  ابددد  املبدددارك يف كتددداب الزهدددد عددد  الضدددباك بددد  مدددزاحم قدددرأ يف قدددول هللا   لدددوآ نتهددداهم 
أكلهدددم السدددب    قدددال وهللا مدددا يف القدددرآن آنددد  أخدددو  الرونيدددون واألحبدددار عددد  قدددوام اال  و 

 عتد  متها 
وأخدر  ابدد  أ  حددامت عدد  احلسدد  قدال مددا أنزلدد  علددى التدديب  حدلى هللا عليدده وسددلم  آندد  كاندد  

 أشد عليه م  قوله   وهف  يف نفس  ما هللا مبدنه   امن  
جددو    امندد  فتأواددا وقددال مالدد  أشددد آندد  علددى أهدد  األهددواء قولدده   نددوم  بدديه وجددو  و سددود و 

 على أه  األهواء .
وأخددر  ابدد  أ  حددامت عدد  أ  العاليدد  قددال آنتددان يف كتدداب هللا مددا أشددد ا علددى مدد  سددادل فيدده   

 ما سادل يف آايت هللا نآ الذن  كفروا     ونن الذن  اختلفوا يف الكتاب لف  شقاق بعيد   
 وأما أخو  آن  :

ن  ت نك  ش ء عتدهم أخو  م  هذ  امن    وم  التداس فقد أخر  اب  املتذر ع  اب  ست 
 م  نقول آمتا وهلل ووليوم امخر وما هم  ؤمتأ   

 وع  أ  حتيف  أخو  آن  يف القرآن   وا قوا التار المل أعدت للكافرن   
وقدال ودت    سددتفرك لكدم أنهددا الدثقالن   وادذا قددال بعضدهم لددو لعد  هدذ  الكلمدد  مد  خفددت 

 ة ت أمن .احلار 
 

هذا ونكتف   ذا القدر يف هذ  اغا رة وبذل  نتته  حدنثتا ع  فضاح  القدرآن وخصاحصده 
وموعددددان يف اغا دددرة القادمددد  نن شددداء هللا مددد  آداب  ا القدددرآن وهللا املوفدددإل وحدددلى هللا علدددى 

 نبيتا حممد وعلى آله وحببه وسلم .
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 أسئلة :

 لملة الصحيحةاجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام ا
 م  األحادنم الضعيف  يف الفضاح "فاي  الكتاب  عدل ثلث  القرآن" )ح ( -1
 حدنم" آ  فا متافإل سورة براءة" حدنم حبي  )خهأ( -2
 ح  مرفوعا "نن لك  ش ء لباو ولباب القرآن احلواميم" )خهأ( -3
 آ جتوز الرقي  ولقرآن )خهأ( -4
 مضجعه   مات مات شهيدا )خهأ(م  قرأ سورة احل ر ندا أخذ  -5
 قوله  عاىل:}فم  نعم  مثقال درة ختا نر { م  أمج  آايت القرآن )ح ( -6
 قوله  عاىل:} لستم على ش ء ح   قيموا التوراة...{ م  أرجى آايت القرآن )خهأ( -7
 ليس يف القرآن آن  أشد  وبيىا م  قوله:}لوآ نتهاهم الرونيون..{)ح ( -8
 ت معيت   قرأ عتد املرأة المل دان وآدها ) خهأ( نوجد آاي -9

 م  أخو  آايت القرآن} ستفرك لكم أنها الثقالن{ )ح ( -10
 

 اجملموعة الثانية: ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة
 (الرن ورد يف الضعي  أن عروس القرآن ) البقرة، الفاي ،  -1
جتدارب  خدواص القدرآن ،التميم  واللزاا واليافع  رب  حتفوا يف ) الفضاح  الصدبيب  ،  -2

 الصاحلأ(
أثدددر موقدددو  علدددى بعددده "احلدددواميم دنبدددا  القدددرآن") حددددنم حدددبي ، حددددنم  دددعي ،  -3

 (الصباب 
، فدذوقوا فلد  نزنددكم نآ  ندوم  بديه وجدو  و سدود وجدو أشد آند  علدى أهد  األهدواء    )  -4

 ، ستفرك لكم أنه الثقالن ( عذاو 
 ، ق  هو هللا أحد، آم  الرسول..(آن  الكرس أعظم آن  يف القرآن ه  )  -5
، أخددو  آندد ، أول مددا نددزل مددد  أرجدددى آندد قولدده  عاىل:}قدد  ايعبدداد  الددذن  أسددرفوا..{)  -6

 امايت(
 رل آن (، أفأرجى آن قوله  عاىل:} أآ يبون أن نلفر هللا لكم{قي  نلا) أعظم آن ،  -7
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ه  ) عدبس و دوىل، عفدا هللا عتد  ت أدند  حلى هللا عليه وسلم أشد آن  على رسول هللا  -8
 (وهف  يف نفس  ما هللا مبدنهام...، 

،  أواخددر الكهدد آايت جربدد  لالسددتيقاظ يف أ  سدداع  نرندددها القددارئ مدد  الليدد  هدد  )  -9
 أواخر البقرة ، أواخر احل ر ( 

، األوىل التوقد  فيده ، آ نتبلد    حدإل دلد  عليده األدلد امايت ) املفا ل  بأ السور و  -10
 اخلوى فيه (  

 
 اجملموعة الثالثة: ض  خطا حتت ااجابة املناسبة ملأل الفراغ

هو األول وامخر والظداهر والبداط  يف الضعي  أن آن ......خت م  أل  آن )الكرس ،  -1
 ،نان أنزلتا  يف ليل  القدر(

، الثدددواب املرت دددب علدددى الدددتالوة دهدددب قدددوم نىل أن وجددده التفا ددد  يف القدددرآن سدددببه ....)  -2
 اآختال  يف االعجاز ، أن بعضه يف البالو  أعلى م  بعه ( 

قيدد  يف املفا ددل  بددأ آندد  الكرسدد  وسددورة االخددالص .... ) نلمددا سددواء يف الفضدد  ، نن  -3
 ( نن سورة االخالص أفض آن  الكرس  أفض  ، 

، متصدددددوص عليهدددددا ) أخرونددددد  ودنيونددددد الزلزلددددد  نصددددد  القدددددرآن ألن أحكدددددام القدددددرآن ....  -4
 ومستتبه  ، يف العالق  وهلل وبلت هللا(

بعده   مفردات القرآن مصهل  نعين عتد السديوط .....)  فسدت ورندب القدرآن، فضداح  -5
 (ميزات لبعه امايتامايت، 

 ، أعظم آن ، أفض  آن (أحكم آن الحسان{..... ) قوله  عاىل:} نن هللا  مر ولعدل وا -6
 م  نعم  سوء سدز بدهقوله  عاىل:}......{ أحزن القرآن )فذوقوا فل  نزندكم نآ عذاو،  -7

 ، التار نعر ون عليها ودوا وع يا(
،نن الددددذن  وا قددددوا التددددار الددددمل أعدددددت للكددددافرن قيدددد  نن أخددددو  آندددد  يف القددددرآن ه .....) -8

 عباد  سيدخلون جهتم داخرن ، آنصالها نآ األشقى(نستكربون ع  
مثدددان آايت مددد  سدددورة.....خت ادددذ  األمددد  ربدددا طلعددد  عليددده ال دددمس ) الفرقدددان، البقدددرة،  -9

 التساء(
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 احملاضرة السابعة عشرة
 (1آداب اتيل القرآن )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 أما بعد
فموعددددان اليدددوم مددد  آداب التددداا للقدددرآن الكدددرمي وقدددد دكدددر السددديوط  هدددذا العلدددم يددد  التدددوع 

لددا  اخلددامس والثالثددأ مدد  علددوم القددرآن وأفددرد  ولتصددتي  االمددام التددوو  رندده هللا يف كتدداب 
التبيدددان يف آداب نلددد  القدددرآن وهدددو كتددداب لهيددد  مهبدددوع ومتدددداول ولكدددون التدددوو  رنددده هللا 

 شافع  املذهب فقد در  يف كتابه على  قرنر ما يف مذهبه والبا فلتاعى دل  .
واسددتفت  التددوو  كتابدده بددذكر مجلدد  مدد  فضدداح   ددالوة القددرآن وفضدد  نلتدده كمددا بدددأ السدديوط   

ثدار مد  قدراءة القدرآن وفضد  دلد  وحند  حبمدد هللا قدد دكدران طرفدا مد  كالمه وحلدم علدى االك
 دل  فيما سبإل فال حاج  العاد ه ونزند هتا :

عدد  أ  موسددى األشددعر  ر دد  هللا عتدده قددال قددال رسددول هللا  حددلى هللا عليدده مددا روا  أبددو داود 
للداا فيده وايدايف وسلم  نن م  نجالل هللا  عاىل نكرام د  ال يب  املسلم وحامد  القدرآن ودت ا

 . هو حدنم حس . قال التوو  : عته ونكرام د  السلهان املقسا 
وعدد  احلميددد  قددال سددأل  سددفيان الثددور  عدد  الرجدد  نلددزو أحددب نليدد  أو نقددرأ القددرآن فقددال 

 نقرأ القرآن ألن التيب  حلى هللا عليه وسلم  قال ختكم م   علم القرآن وعلمه
الصدبي  املىتدار الدذ  عليده مد  نعتمدد مد  العلمداء أن قدراءة واعلم أن املذهب قال التوو  : 

 . القرآن أفض  م  التسبي  والتهلي  ووت ا م  األدكار وقد  ظاهرت األدل  على دل 
ومددد  امداب الدددمل نتبلددد  أن نلتزمهدددا  ا القدددرآن معلمدددا ومتعلمدددا مجلددد  ن دددرتك فيهدددا كددد  معلدددم 

ا مجاعدد  مدد  العلمدداء وحددتفوا فيهددا الكتددب ومدد  ومددتعلم أل  مدد  العلددوم ال ددرعي  وقددد اهددتم  دد
دلدد  كتدداب ايددام  ألخددالق الددراو  وآداب السددام  للىهيددب البلددداد  وكتدداب جددام  بيددان 
العلدددم وفضدددله آبددد  عبدددد الدددرب وكتددداب  دددذكرة السدددام  واملدددتكلم آبددد  مجاعددد  ووتهدددا وأهدددم هدددذ  

ا أمددددروا نآ ليعبدددددوا هللا امداب نخددددالص التيدددد  هلل أللددددا أسدددداس قبددددول العمدددد  قددددال  عدددداىل : ومدددد



277 

 

ويف الصدددبيبأ عددد  رسدددول هللا  للصدددأ لددده الددددن  . وقدددال : قددد  هللا أعبدددد للصدددا لددده دندددين . 
 .ما نوى  امرئحلى هللا عليه وسلم  نمنا األعمال ولتيات ونمنا لك  

 أن آ نقصد  وحال نىل ورى م  أوراىفيجب على  ا القرآن أن خيلا نيته هلل  عاىل و 
مدد  مددال أو رايسدد  أو وجاهدد  أو ار فدداع علددى أقراندده أو ثتدداء عتددد التدداس أو حددر  وجددو   الدددنيا

نقدراء  بهمد  يف رفدإل  صد  لده مد  بعده مد  نقدرأ  ئالتاس نليده أو حندو دلد  وآ ن دوب املقدر 
عليه سواء كان الرفإل ماآ أو خدم  ونن قد  ولدو كدان علدى حدورة اادند  الدمل لدوآ قراء ده عليده 

 .يه ملا أهداها نل
ع  أ  هرنرة ر   هللا عته قال قال رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  م   علم علما نبتل  به 

. قدال وجه هللا  عاىل آ نتعلمه نآ ليصيب به ور ا مد  الددنيا ت سدد عدر  ايتد  ندوم القيامد  
 .روا  أبو داود فستاد حبي  التوو  : 

هم أن رسول هللا  حلى هللا عليده وسدلم  قدال وع  أنس وحذنف  وكعب ب  مال  ر   هللا عت
م  طلب العلم ليمار  به السفهاء أو نكاثر به العلماء أو نصر  به وجدو  التداس نليده فليتبدوأ 

 .روا  الرتمذ  م  روان  كعب ب  مال  وقال أدخله التار . مقعد  م  التار 
 وم  أهم امداب أنضا أن نعم   ا نعلم فقد قال بعضهم :

 علم ولعم  ف ن أجابه ونآ اري  هت  ال
ع  عل  ب  أ  طالب ر   هللا عته أنه قال اي نل  القدرآن أو قدال اي نلد  العلدم اعملدوا بده و 

ت مد  عمد   دا علدم ووافدإل علمده عملده وسديكون أقدوام  ملدون العلدم آ سداوز  دراقيهم اف منا العد
ن نحلقدا نبداه  بعضدهم بعضدا حد  خيال  عملهم علمهم وهال  سرنرهتم عالنيتهم سلسدون 

أولم  آ  صعد أعماام يف  السدهم ، الرج  ليلضب على جليسه أن سلس نىل وت  وندعه 
 . روا  الدارم  . ل  نىل هللا  عاىل 

 وآ نهي   ذ  امداب امل رتك  ومكالا الكتب المل دكرانها آنفا .
 

االكثار م   الو ه قال  عاىل مثتيا على مد   له نستبب وم  امداب املتأكدة لتاا القرآن أنه 
   وهم نسجدوننتلون آايت هللا آانء اللي   : كان دل  دأبه  
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ويف الصبيبأ م  حدنم اب  عمر آ حسد نآ يف اثتتأ رج  آ   هللا القرآن فهو نقوم بده 
 آانء اللي  وآانء التهار 

 ما سبإل .واألحادنم يف فض  قراءة القرآن كثتة دكران بعضها في
وأخددر  البيهقدد  مدد  حدددنم عاح دد  البيدد  الددذ  نقددرأ فيدده القددرآن نددرتاءى ألهدد  السددماء كمددا 

  رتاءى التجوم أله  األرى 
 وأخر  م  حدنم أنس نوروا متازلكم ولصالة وقراءة القرآن 

 وأخر  م  حدنم التعمان ب  ب ت أفض  عبادة أممل قراءة القرآن 
وأخددر  مدد  حدددنم لددرة بدد  جتدددب كدد  مددؤدب  ددب أن  ددؤ ى مأدبتدده ومأدبدد  هللا القددرآن فددال 

 هتجرو  
 لدو  حدإل اوأخر  م  حدنم عبيددة املكد  مرفوعدا وموقوفدا اي أهد  القدرآن آ  توسددوا القدرآن و 

  الو ه آانء اللي  والتهار وأف و  و دبروا ما فيه لعلكم  فلبون 
 ن فيها  عفا .وهذ  األحادنم لالستمتاس ف 

: قد كان للسل  يف قدر القراءة عادات وأما ما ورد يف قدر ما نقرأ القارئ م  القرآن نوميا ف
فأكثر ما ورد يف كثرة القراءة م  كان خيدتم يف اليدوم والليلد  مثدا  ختمدات أربعدا يف الليد  وأربعدا 

 أ ونليه ختم  تونليه ختميف التهار ونليه م  كان خيتم يف اليوم والليل  أربعا ونليه ثالاث 
كددان ابدد  الكا ددب ر دد  هللا عتدده خيددتم ولتهددار أربدد  ختمددات وولليدد    :عثمددان امللددر   أبددوقددال 
 . وهذا أكثر ما بللتا م  اليوم والليل . قال السيوط  : ختمات  أرب 

وم  الذن  كانوا خيتمون ثالث ختمات سدليم بد  عمدر ر د  هللا عتده قا د  مصدر يف خالفد  
أبو  كذا  ر   هللا عته وروى أبو بكر ب  أ  داود أنه كان خيتم يف الليل  أرب  ختمات و معاون

 عمر الكتد  يف كتابه يف قضاة مصر  
مدد  الددذن  كددانوا خيتمددون ختمدد  يف الليدد  واليددوم عثمددان بدد  عفددان ر دد  هللا عتدده ومتدديم الدددار  و 

 .وسعيد ب  جبت و اهد وال افع  وآخرون 
مدد  عبدداد التددابعأ أندده كددان خيددتم القددرآن فيمددا بددأ الظهددر والعصددر وهددو ان وعدد  متصددور بدد  زاد

وخيتمده أنضددا فيمددا بددأ امللدرب والع دداء يف رمضددان ختمتددأ وكدانوا نددؤخرون الع دداء يف رمضددان 
 نىل أن ميض  رب  اللي  
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 وروى أبو داود فستاد حبي  أن  اهدا كان خيتم القرآن فيما بأ امللرب والع اء 
ر قدال كدان علد  األزد  خيدتم فيمدا بدأ امللدرب والع داء كد  ليلد  مد  رمضدان وعد  وع  متصو 

 .نبراهيم ب  سعد قال كان أ   تيب فما    حبو ه ح  خيتم القرآن 
وأمددا الددذ  خيددتم يف ركعدد  فددال  صددون لكثددرهتم فمدد  املتقدددمأ عثمددان بدد  عفددان قددال التددوو  : 

 .هم ختم  يف ك  ركع  يف الكعب  ومتيم الدار  وسعيد ب  جبت ر   هللا عت
 قل  : روى اب  نصر املروز  يف كتاب قيام اللي  آاثرا م ا   أنضا .

وقد دم  عاح   دل  فأخر  اب  أ  داود عد  مسدلم بد  لدراق قدال قلد  لعاح د  نن رجداآ 
نقددرأ أحدددهم القددرآن يف ليلدد  مددر أ أو ثددالاث فقالدد  قددرنوا وت نقددرنوا كتدد  أقددوم مدد  رسددول هللا  
حلى هللا عليه وسدلم  ليلد  التمدام فيقدرأ ولبقدرة وآل عمدران والتسداء فدال ميدر آبند  فيهدا استب دار 

 .آ دعا وروب وآ آبن  فيها هون  نآ دعا واستعاد ن
 . قل  : قد ثب  مث  دل  يف حدنم قيام حذنف  م  رسول هللا 

ونلدد  دلدد  مدد  كددان خيددتم يف ليلتددأ ونليدده مدد  كددان خيددتم يف كدد  ثددالث وهددو قددال السدديوط  : 
 حس  

عبدددد هللا بددد  وكدددر  مجاعدددات اخلدددتم يف أقددد  مددد  دلددد  ملدددا روى أبدددو داود والرتمدددذ  مددد  حددددنم 
 . وقال الرتمذ  : حس  حبي  . مرفوعا آ نفقه م  قرأ القرآن يف أق  م  ثالث وعمر 

داود وسددعيد بدد  متصددور عدد  ابدد  مسددعود موقوفددا قددال آ  قددرنوا القددرآن يف أقدد  أ  وأخددر  ابدد  
 م  ثالث 

 وأخر  أبو عبيد ع  معاد ب  جب  أنه كان نكر  أن نقرأ القرآن يف أق  م  ثالث 
ليه م  خدتم يف أربد    يف مخدس   يف سد    يف سدب  وهدذا أوسدا األمدور وأحسدتها وهدو ون

 فع  األكثرن  م  الصباب  ووتهم 
أخدددر  ال ددديىان عددد  عبدددد هللا بددد  عمدددرو قدددال قدددال ا رسدددول هللا  حدددلى هللا عليددده وسدددلم  اقدددرأ 

اقدرأ  يف سدب  وآ القرآن يف شهر قل  ن  أجد قوة قال أقرأ  يف ع ر قل  ن  أجدد قدوة قدال 
  زد على دل  

وأخر  أبو عبيد ووت  ع  قيس ب  أ  حعصدع  أنده قدال اي رسدول هللا يف كدم أقدرأ القدرآن قدال 
 .يف مخس  ع ر قل  ن  أجد  أقوى م  دل  قال أقرأ  يف مجع  
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 ونل  دل  م  ختم يف مثان   يف ع ر   يف شهر   يف شهرن  
قددال كددان أقددوايء أحددباب رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  أخددر  ابدد  أ  داود عدد  مكبددول 

 نقرنون القرآن يف سب  وبعضهم يف شهر وبعضهم يف شهرن  وبعضهم يف أكثر م  دل  
 وقال أبو الليم يف البستان نتبل  للقارئ أن خيتم يف الست  مر أ نن ت نقدر على الزايدة 

  قددرأ القددرآن يف كدد  سددت  مددر أ فقددد أدى وقددد روى احلسدد  بدد  زايد عدد  أ  حتيفدد  أندده قددال مدد
 حقه ألن التيب  حلى هللا عليه وسلم  عرى على جربن  يف الست  المل قبه فيها مر أ 

نكر  أتخت ختمه أكثر م  أربعأ نوما بال عذر نا عليه أند ألن عبد هللا ب  : وقال وت  
 ل يف أربعأ نوما روا  أبو داودعمر سأل التيب  حلى هللا عليه وسلم  يف كم خنتم القرآن قا

املىتار أن دل  خيتل  وختال  األشىاص فمد  كدان نظهدر لده بددقيإل الفكدر : التوو  قال 
لهددداح  ومعدددار  فليقتصدددر علدددى قددددر  صددد  لددده معددده كمدددال فهدددم مدددا نقدددرأ وكدددذل  مددد  كدددان 
م دددلوآ بت دددر العلدددم أو فصددد  احلكومدددات أو ودددت دلددد  مددد  مهمدددات الددددن  واملصددداحل العامددد  

رحدد لده وآ فدوات كمالده ونن ت نكد  مد  فليقتصر على قدر آ  ص  بسببه نخالل  دا هدو م
 هؤآء املذكورن  فليستكثر ما أمكته م  وت خرو  نىل حد املل  أو ااذرم  يف القراءة 

 
أن نكون اعتتان  بقراءة اللي  أكثر قال هللا  عاىل   م  أه  الكتاب أمد  لقارئ القرآن نتبل  و 

ون وهلل واليدوم امخدر و مدرون وملعددرو  قاحمد  نتلدون آايت هللا آانء الليد  وهدم نسدجدون نؤمتد
 ونتهون ع  املتكر ونسارعون يف اخلتات وأولم  م  الصاحلأ 

وثتب يف الصبي  ع  رسول هللا  حلى هللا عليده وسدلم  أنده قدال نعدم الرجد  عبدد هللا لدو كدان 
 آ نصل  م  اللي  ويف احلدنم امخر م  الصبي  أنه  حلى هللا عليه وسلم  قدال اي عبددهللا

 ك  مث  فالن كان نقوم اللي     ركه وروى الهربا  ووت  ع  سه  ب  سدعد ر د  هللا عتده 
ع  رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  قال شر  املؤم  قيدام الليد  واألحادندم واماثر يف هدذا  

نن كدان الرجد  ليهدرق الفسدهاط طروقدا أ  : قدال  ي دم كثتة وقد جاء ع  أ  األحدوص ا
. ه ليال فيسم  ألهله دواي كدو  التب  قال فما ول هؤآء  متون ما كان أولم  خيافون   ي

وع  نبراهيم التىع  كان نقول اقرنوا م  اللي  ولو حلب شاة وعد  نزندد الرقاشد  قدال ندا أان 
 من    استيقظ    من  فال انم  عيتا  
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أمجدد  للقلددب وأبعددد عدد  ال دداوالت ونمنددا رجبدد  حددالة الليدد  وقراء دده لكولددا  ال التددوو  :قدد

وامللهيات والتصر  يف احلاجات وأحون ع  الرايء ووت  م  اغبهدات مد  مدا جداء ال درع بده 
م  نساد اخلدتات يف الليد  فد ن االسدراء برسدول هللا  حدلى هللا عليده وسدلم  كدان لديال وحددنم 

  مد  داع فأسدتجيب لده نتزل ربكم ك  ليلد  نىل لداء الددنيا حدأ ميضد  شدهر الليد  فيقدول هد
احلددنم ويف احلددنم أن رسددول هللا  حدلى هللا عليدده وسدلم  قدال يف الليدد  سداع  نسددتجيب هللا 

 فيها الدعاء ك  ليل  
واعلم أن فضيل  القيام وللي  والقراءة فيه يص  ولقليد  والكثدت وكلمدا كثدر كدان أفضد  قال : 

 . نآ أن نستوعب اللي  كله ف نه نكر  الدوام عليه
وحكددى الثعلددديب عددد  ابدد  عبددداس ر ددد  هللا عتهمددا قدددال مددد  حددلى ولليددد  ركعتدددأ فقدددد وت هلل 

 .ساجدا وقاحما 
قلدد  :  قدددم حدددنم أ  مسددعود البدددر  يف الصددبي  : مدد  قددرأ ومنتددأ مدد  سددورة البقددرة يف 

 ليل  كفتا  . فمما قي  فيه ورو  يف بعه الرواايت : كفتا  م  قيام اللي  .
 

 ونتبل  لقارئ القرآن أن نتعاهد  لمال نتسا  
رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  قال  عاهدوا هدذا  أنر   هللا عته  عر ع  أ  موسى األشف

القرآن فوالذ  نفس حممد بيد  او أشد  فلتا مد  االبد  يف عقلهدا روا  البىدار  ومسدلم وعد  
عليده وسدلم  قدال نمندا مثد  حداحب القدرآن  اب  عمر ر   هللا عتهمدا أن رسدول هللا  حدلى هللا 

 كمث  االب  املعقل  نن عاهد عليها أمسكها ونن أطلقها دهب  روا  مسلم والبىار  
قددال : ونن حدداحب القددرآن ندا قددام بدده فقددرأ   وثبدد  يف حددبي  مسددلم يف بعدده الهددرق أندده 

 وللي  وقرأ  ولتهار ت نتسه ونن ت نقم به نسيه .
 

 نسيانه كبتة حرل به التوو  يف الرو   ووتهافقد قال السيوط  :  وأما نسيان القرآن
عد  أنددس بدد  مالدد  ر دد  هللا عتدده قددال قددال رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  عر دد  علدد  و 

القددذاة خيرجهددا الرجدد  مدد  املسددجد وعر دد  علدد  دنددوب أمددمل فلددم أر دنبددا  أجددور أمددمل حدد 
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قدال التدوو  روا  أبدو داود والرتمدذ  .   نسيها  أعظم م  سورة م  القرآن أو آن  أو يها رج 
 .و كلم فيه : 

وع  سعد ب  عبادة ع  التيب  حلى هللا عليه وسلم  قال مد  قدرأ القدرآن   نسديه لقد  هللا عدز 
 وج  نوم القيام  وهو أجذم روا  أبو داود والرتمذ  

ر  أنده نكدر   تزنهدا فهدذ  قل  : أعود وهلل م  هذا احلكم ، بد  آ نصد  نىل الصدلتة وواند  أمد
نسد  شديما مد  القدرآن وقدال هللا  عداىل :  األحادنم فيها مقال وآ  ثب  وقدد ثبد  أن التديب 

 ستقرح  فال  تسى نآ ما شاء هللا .
 وأمر التسيان ليس بيد االنسان والبا نآ ندا كان ع  ن ال متعمد .

آند  كدذا وكدذا بد  نقدول نسدي  أو وندل على دل  ما ورد يف الته  ع  قول القاح  : نسي  
 أنسي  . وسيأيت .

نعددم آ نتبلدد  حلامددد  القددرآن أن نهمدد  وأن  دددرص علددى  عاهدددد القددرآن كمددا  قددددم لددمال خيسدددر 
 األجر العظيم املرت ب على حفا القرآن وقد سبإل حدنثتا عته مفصال .

اد ولتسديان ولو افرتى ثبوت ش ء مد  الوعيدد علدى نسديان شد ء مد  القدرآن فداألرج  أن املدر 
فيه الرتك أ  ن ال العم  وعدم القيام  ا جاء فيه على ورار قوله  عداىل : كدذل  أ تد  آاي تدا 
فتسدديتها وكددذل  اليددوم  تسددى . وقولدده : نسددوا هللا فتسدديهم . وقولدده : فدداليوم نتسدداهم كمددا نسددوا 

 لقاء نومهم هذا .
 

 ونستبب مل  انم ع  ورد له كان نقرن  م  اللي  أن نقضيه 
عد  عمدر بدد  اخلهداب ر دد  هللا عتده قددال قدال رسدول هللا  حددلى هللا عليده وسددلم  مد  انم عدد  ف

حزبه م  اللي  أو ع  شد ء متده فقدرأ  مدا بدأ حدالة الفجدر وحدالة الظهدر كتدب لده كأنده قدرأ  
 .م  اللي  روا  مسلم 

وعددد  سدددليمان بددد  نسدددار قدددال قدددال أبدددو أسددديد ر ددد  هللا عتددده منددد  البارحددد  عددد  ورد  حددد  
أحبب  فلما أحبب  اسرتجع  وكان ورد  سورة البقرة فرأن  يف املتدام كدأن بقدرة  تهبدين 

 روا  اب  أ  داود 
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نستبب الو وء لقراءة القرآن ألنه أفض  األدكار وقد كان  حدلى هللا عليده وسدلم  نكدر  أن و 
 نذكر هللا نآ على طهر كما ثب  يف احلدنم 

 .قرأ حمداث جاز فمجاع املسلمأ واألحادنم فيه كثتة معروف   وقال التوو  : نن
قدددال نمدددام احلدددرمأ وآ نقدددال ار كدددب مكروهدددا بددد  هدددو  رك لألفضددد  فددد ن ت سدددد املددداء  ددديمم و 

 .واملستبا   يف الزم  اغكوم أبنه طهر حكمها حكم اغدث 
 عليده وسددلم  كددان نقددرأ وآ  كددر  القدراءة للمبدددث ألندده حد  أن التدديب  حددلى هللا وقدال أنضددا :
 .م  احلدث 

قلددد  : روى مالددد  يف املوطدددأ أن سدددلمان خدددر  مددد  اخلدددالء فقدددرأ القدددرآن فقدددال لددده رجددد  : أآ 
  تو أ . فقال له سلمان مستتكرا : م  أمرك  ذا ؟؟ أمسيلم  ؟؟

 .ندا كان نقرأ فعر   له رن  أمس  ع  القراءة ح  نستقيم خروجها : يف شرل املهذب و 
وأما ايتب واحلاحه ف نه  درم عليهمدا قدراءة القدرآن سدواء كدان آند  أو أقد  متهدا قال التوو  : 

وسوز اما نجراء القرآن علدى قلبهمدا مد  ودت  لفدا بده وسدوز امدا التظدر يف املصدب  ونمدرار  
علددى القلددب وأمجدد  املسددلمون علددى جددواز التسددبي  والتهليدد  والتبميددد والتكبددت والصددالة علددى 

يب  حلى هللا عليه وسدلم  وودت دلد  مد  األدكدار للجتدب واحلداحه قدال أحدبابتا وكدذا نن الت
قاآ النسان خذ الكتاب بقوة وقصدا به وت القرآن فهو جاحز وكدذا مدا أشدبهه وسدوز امدا أن 

وسددددوز امددددا قددددراءة مددددا ... نقددددوآ عتددددد املصدددديب  نان هلل ونان نليدددده راجعددددون ندا ت نقصدددددا القددددرآن 
 و ه كال يخ وال يى  ندا زنيا فارمجو ا البت نسى   ال

ندا ت سد ايتب أو احلاحه ماء  يمم ونبال له القدراءة والصدالة ووت دا فد ن أحددث حرمد  و 
ودكددر  ...عليدده الصددالة وت يددرم القددراءة وايلددوس يف املسددجد ووت ددا ربددا آ  ددرم علددى اغدددث 

اسدتبال الصدالة وآ نقدرأ بعددها وآ سلدس يف بعه أحباب ال دافع  أنده ندا  ديمم يف احلضدر 
أمددا ندا ت سددد ايتددب مدداء وآ  ددراو ف ندده آ نصددل  ... قددال : املسددجد والصددبي  جددواز دلدد  

حلرم  الوق  على حسب حاله و رم عليه القراءة خار  الصالة و رم عليه أن نقرأ يف الصالة 
يدد  فيدده وجهددان الصددبي  املىتددار أندده آ مددا زاد علددى فايدد  الكتدداب وهدد   ددرم عليدده قددراءة الفا

 ... نخل كالمه رنه هللا  رم ب  سب 
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وهدددذا الت ددددند العجيدددب عتدددد مجاعددد  مددد  أهددد  العلدددم يف قدددراءة احلددداحه وايتدددب للقدددرآن أمدددر  
عجيددب وبعدده العلمدداء فددرق بددأ احلدداحه وبددأ ايتددب و ددا أهدد  للتفرقدد  ألن احلدداحه حدددثها 

لعاح د  عتددما  ا وآ  ستهي  أن  تف  عتده فرادهتدا قدال التديب مستمر وت  ص  اا وختياره
 حا   وبك  : داك أمر كتبه هللا على بتات حواء . أخرجه البىار  .

فلي  شعر  كيد  متكدم احلداحه سدبع  أايم أو التفسداء أربعدأ نومدا آ  قدرأ شديما مد  كتداب 
  نفسددها وآ أبتاءهددا عتددد املددرى ر ددا وآ  تعددود وملعددودات حددباحا ومسدداء وقبدد  التددوم وآ  رقدد

بكتددداب هللا وآ  قددددرأ آندددد  الكرسدددد  قبدددد  متامهددددا وهددد  أحددددو  مددددا نكددددون يف حالتهددددا أآ نقر ددددا 
 ال يهان وكي   رتك قراءة خوا يم البقرة لتكفيها يف ليلتها نىل وت دل  .

 ولذا أجاز اا مال  ووت  القراءة .
و املتسبب فيها نآ م  احتالم ومدة ايتاب  قصدتة أما ايتب فيمكته نزال  ايتاب  م  شاء وه

 فيلزمه رفعها عتد حلول أول حالة . فالفرق وا   جدا .
وعلى كد  فلديس هتداك دليد  نعتمدد ملتد  احلداحه وايتدب عد  قدراءة القدرآن ولدذا دهدب مجاعد  

د رو  فقدد مدد  أهدد  العلددم يددواز  مهلقددا ونن كددان األوىل أن ميتتدد  ايتددب اقتددداء برسددول هللا 
عته أنه ت نك  ميتعده مد  القدرآن شد ء نآ ايتابد  . وهدو مد  مدا قيد  يف  ضدعيفه آ نددل علدى 

كدان ندذكر هللا علدى كد  أحيانده وهدذا ن دم  القدرآن   املت  . وثب  ع  عاح د  أن رسدول هللا 
ووت  . وقد دكر اب  حجر أن مراد البىار  بتوبيبه حلدنم احتع  ك  ما نصدتعه احلدا  ودت 

آ  هددويف ولبيدد  وآ  صددل  . بقولدده :  قضدد  احلدداحا املتاسدد  كلهددا نآ الهددوا  ولبيدد   أن
 اآستدآل على جواز قراءة احلاحه وايتب واستبس  دل  احلافا .

 وقد ح  ع  اب  عباس أنه كان آنرى ولقراءة للجتب أبسا وكان نقرأ ورد  وهو جتب .
ه  نقرأ القرآن؟ فقال : فكي  آ نقرن  وهدو وقال ناد سأل  سعيد ب  املسيب ع  ايتب 

 يف جوفه ؟
 وكذا جاء ع  سعيد ب  جبت وعكرم  وقال به الهرب  واب  املتذر وداود ووتهم . 

أما ما رو  يف احلدنم : آ نقرأ احلاحه وآ ايتب شديما مد  القدرآن فهدو حددنم  دعي  آ 
 نثب  .
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ى جارنتده ف دك  امرأ ده فيده فسدألته فدأنكر وكذل  القص  المل فيها أن أحد الصباب  وق  علد
فهلبدد  متدده أن نقددرأ شدديما مدد  القددرآن ليثبدد  أندده لدديس جبتددب فقددال اددا : شددهدت أبن هللا رب 
العامليتددددا وأن التددددار مثددددوى الكافرنتددددا وأن العددددرش فددددوق املدددداء طددددايف وفددددوق العددددرش رب العامليتددددا 

 ا . فلجهلها مت  دل  قرآان فصدقته . فه  قص  وطل  ستدا ومتت
والبعه سيز للباحه القراءة للباج  م   علم أو  عليم أو للتعدود وحندو دلد  ونطدالق ايدواز 

 هو الصواب وهللا  عاىل أعلم .
وأما متتجس الفم فتكدر  لده القدراءة وقيد  يدرم كمدس املصدب  وليدد التجسد  قال السيوط  : 

. 
بس  دددا آسدددتبباب الههدددارة وآ نوجدددد دليددد  علدددى دلددد  واألوىل آ شددد  نزالددد  التجاسددد  املتلددد

 مهلقا .
 وأما مس املصب  للقارئ اغدث سواء أكان حداث أحلر أم أكرب 

 رم على اغدث مس املصب  ونله سواء نله بعالقته أو بلتها سواء مس فقال التوو  : 
نفدددس الكتابددد  أو احلواشددد  أو ايلدددد و دددرم مدددس اخلرنهددد  واللدددال  والصدددتدوق ندا كدددان فددديه  

  هذا هو املذهب املىتار وقي  آ يرم هذ  الثالث  وهو  عي  ولو كتدب القدرآن يف املصب
لول فبكمه حكم املصب  سواء ق  املكتوب أو كثر ح  لو كان بعه آند  كتدب للدراسد  

 . حرم مس اللول
ندا  صددف  اغدددث أو ايتدددب أو احلدداحه أوراق املصددب  بعدددود أو شددبهه ففدد  جدددواز  قددال : 

ا أمهر ددا جددواز  وبدده قهدد  العراقيددون مدد  أحددبابتا ألندده وددت مدداس وآ حامدد  وجهددان ألحددبابت
والثا  يرميه ألنه نعد حامال للورق  والورق  كدايمي  وأمدا ندا لد  كمده علدى ندد  وقلدب الورقد  
فبددرام بددال خددال  وولددا بعدده أحددبابتا فبكددى فيدده وجهددأ والصددواب القهدد  ولتبددرمي ألن 

 .القلب نق  وليد آ ولكم 
ندا كتب ايتب أو اغدث مصبفا نن كان  م  الورق  أو جسها حال الكتابد  فبدرام قال : 

ونن ت  ملها وت ميسها ففيه ثالث  أوجه الصبي  جواز  والثا  يرميه والثالم سوز للمبددث 
 و رم على ايتب 
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ندا مس اغدث أو ايتب أو احلاحه أو ن  كتاو مد  كتدب الفقده أو ودت  مد  العلدوم قال : 
وفيده آايت مد  القدرآن أو ثدوو مهدرزا ولقدرآن أو دراهدم أو دانندت متقوشد  بده أو ند  متاعدا يف 
مجلتده مصدب  أو ملددس ايددار أو احللدوى أو اخلبددز املتقدوش بده فاملددذهب الصدبي  جدواز هددذا  

 . صب  وفيه وجه أنه حرام كله ألنه ليس 
ونلهددا ونن   وأمددا كتددب  فسددت القددرآن فدد ن كددان القددرآن فيهددا أكثددر مدد  وددت  حددرم مسددها: قددال 

كددان وددت  أكثددر كمددا هددو اللالددب ففيهددا ثالثدد  أوجدده أحددبها آ  ددرم والثددا   ددرم والثالددم نن  
 م كان القرآن خبا متميز بللا أو نرة أو وتها حرم ونن ت نتميز ت  ر 

م  ت سد ماء فتيمم حيم سوز التيمم له مدس املصدب  سدواء كدان  يممده للصدالة أو قال : 
للتها ربا سوز التيمم له وأما مد  ت سدد مداء وآ  دراو ف نده نصدل  علدى حسدب حالده وآ سدوز 
لده مددس املصدب  ألندده حمددث جددوزان لده الصددالة للضدرورة ولددو كدان معدده مصدب  وت سددد مدد  

وعجدددز عددد  الو دددوء جددداز لددده نلددده للضدددرورة قدددال القا ددد  أبدددو الهيدددب وآ نلزمددده نودعددده عتدددد  
خا  علدى املصدب  مد  حدرق أو ودرق  التيمم وفيما قاله نظر ونتبل  أن نلزمه التيمم أما ندا

 .أو وقوع يف  اس  أو حصوله يف ند كافر ف نه  خذ  ولو كان حمداث للضرورة 
الصددديب املميدددز الههدددارة حلمددد  املصدددب  واللدددول  هددد  سدددب علدددى الدددوا واملعلدددم  كليددد قدددال : 

 .فيه وجهان م هوران أحبهما عتد األحباب آ سب للم ق  ؟ اللذن  نقرأ فيهما 
 

قلددد  : دكدددرت هدددذ  التقدددول للتظدددر والتعجدددب مددد  هدددذ  التددددقيقات واخلالفدددات العجيبددد  الدددمل 
الصدددبي  فددد ن  تفدداوت بدددأ أحدددباب املدددذهب الواحدددد ومدددا دلدد  نآ أللدددا  عدددزل عددد  الددددلي  

القول  ا  قدم فيه نظر واس  وأول دل  مس القرآن املىدتلا بلدت  فقدد ثبد  يف الصدبي  يف 
كتب لده آند  مد  القدرآن يف كتابده وقدد مسدها هدو وودت  مد  امل دركأ   حدنم هرق  أن التيب 

أمددر أحدددا ربدد  ندد   التجسددأ فددألن ميسددها املسددلم اغدددث مدد  وب أوىل وت نتقدد  أن التدديب 
 الرسال  أن نتو أ حلملها وآ نوجد راحب  نا متت  م  مس ما كان كذل  . وهذ  واحدة .

أما الثاني  ف ن كان مجهور أه  العلم على مت  اغدث م  مس املصب  وم  التسليم أبنه آ 
شددددد  أن األوىل عددددددم املدددددس خروجدددددا مددددد  اخلدددددال  نآ أن املسدددددأل  آ دليددددد  عليهدددددا نتدددددتهه 
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يف مسه حباح  ونله بواسه  و قليبه أبداة يف  دقيقات مدا أندزل هللا  دا لالحتجا  م  التىبا 
 م  سلهان وليس اا حد اثب  نضبهها ح  م  التسليم  ا .

وواندد  مددا  ددت  بدده يف املتدد  عتددد بعدده أهدد  العلددم قولدده  عدداىل : يف كتدداب مكتددون آ ميسدده نآ 
 املههرون .

 عدة متها : وهذ  امن  آ عالق  اا  س املصب  ألمور
أوآ : ا فاق السل  على  فستها بال أدىن خال  أبن املراد بذل  اللول اغفوظ الدذ  عتدد 
هللا وأن املههرون هم املالحك  . وقد قال االمام مال  : ه  مثد  أختهدا : يف حدب  مكرمد  

 مرفوع  مههرة أبند  سفرة كرام بررة .
نىل اجملدداز وأن املددراد وخلددرب فيهددا االن دداء وهددو  اثنيددا : أن امندد  خربندد  ونخراجهددا عدد  حقيقتهددا

 الته  خال  األح  وبلت دلي  .
اثلثا : أن لفا مههرون آ نص  نله على املتههرن  ألن املراد م  طهر  هللا وهدم املالحكد  آ 

 م  طهر نفسه بتفسه .
ه نتدددازع يف رابعدددا : أن امنددد  مكيددد  وآ فددداق وت نكددد      دددرنعات دقيقددد  كهدددذ  بددد  نن الدددبع

 فرى الو وء وقتمذ .
خامسا : أنه ت نك  وقتمذ مصب  ح  نتهى ع  مس اغدث له فلي  شدعر  كيد  نتهدى 

 عما آ نوجد .
سادسددا : أن القدددرآن لددو سدددلمتا أندده كدددان قدددد كتددب بعضددده يف مكدد  وأنددده ميكدد  أن نهلدددإل عليددده 

ال دجر فكيد  نقدال مصب  جتاوزا فهو آايت كتب  يف عظدام احليدواانت ويف احلجدارة وورق 
 ع  دل  : يف كتاب مكتون ؟؟

سابعا : أن  هذا املعىن املزعوم م  سدياق امايت ؟ آ رابدا البتد  بدأ امايت وبدأ هدذا املعدىن 
ونمنا نزل  هدذ  امايت ردا علدى امل دركأ كسداحر أخواهتدا يف ادعداحهم  تدزل ال دياطأ بده علدى 

حمفوظ مصون آ نص  نليه نآ املالحك  املقربدون وآ  فقال ام هللا نن هذا القرآن عتد  التيب 
 نتزل به وتهم .
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وقددال بعضددهم : نن يف امندد  نرشددادا لعدددم مددس املصددب  للمبدددث اقتددداء بعدددم مددس اللددول 
اغفوظ نآ م  املههرن  وهم املالحكد  . وهدذا القدول مد  التسدليم آ حجد  فيده علدى املتد  ونمندا 

 د قرران دل  .نكون م  وب األفضلي  فقا وق
أنده قددال : آ ميدس القدرآن نآ طدداهر . وهدذا جددزء  ومثد  دليد  آخددر وهدو مددا ندروى عد  التدديب 

مد  كتداب عمددرو بد  حددزم وقدد طعد  يف نسددتاد  مجاعد  مدد  أهد  العلدم و ددعفو  وعلدى التسددليم 
 بثبو ه فاملراد بقوله : طاهر هتا أ  مسلم ألن الكتاب هذا أرس  نىل بلدد  دا أهد  كتداب فهدو

ع  السفر ولقرآن نىل أرى العدو لاف  أن نتالده .  مث  ما ثب  يف الصبي  م  ل  التيب 
أل  هرنددرة عتدددما يددر  مدد  السددالم عليدده وهددو جتددب :  واملسددلم طدداهر داحمددا كمددا قددال التدديب 
 سببان هللا نن املؤم  آ نتجس .

هد  هدو علدى طهدارة مد   ندعو الكا ب ليكتب له القرآن فال نستفص  متده كما كان التيب 
احلدثأ أم آ ؟ ب  كان نكتب له كما يف الصبيبأ م  كان متافقا وار دد و تصدر ومدات وت 

  قبله األرى .
 وكان علقم  ب  قيس رنه هللا ندا أراد أن نتىذ مصبفا أمر نصرانيا فتسىه له .

والددبعه نقددول : هددذا مدد   عظدديم شددعاحر هللا ومدد  نعظددم شددعاحر هللا ف لددا مدد   قددوى القلددوب . 
وايددواب أن اآسددتدآل ومندد  يف وددت حملدده ولددو سددلم لقيدد  : وجدده التعظدديم آبددد فيدده مدد  دليدد  
ندل عليه ولو كدان دلد  وآجتهداد لكاند  كتابد  القدرآن يف الرقداع والعسدب واللىدا  لالفد  

 أن نكتب القرآن يف أرقى أنواع الورق يف زمانه و اء الذهب . كان على التيب للتعظيم و 
وليس ملس الصبيف  المل كتب  ا القرآن أبعظم مد  وجدود القدرآن يف الصددر وقدد وحد  هللا 
القرآن بقوله : ب  هو آايت بيتات يف حدور الذن  أو وا العلدم . فايتدب ربداس للقدرآن لدالا 

 .له حبفظه يف حدر  
 واخلالح  أنه آ دلي  على املت  ونن كان اخلرو  م  اخلال  أوىل وهللا أعلم .

 
ندا كدددان يف مو ددد  مددد  بددددن املتههدددر  اسددد  ودددت معفدددو عتهدددا حدددرم عليددده مدددس قدددال التدددوو  : 

املصددب   و دد  التجاسدد  بددال خددال  وآ  ددرم بلددت  علددى املددذهب الصددبي  امل ددهور الددذ  
 .م  العلماء قاله مجاهت أحبابتا ووتهم 
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ونسددتبب أن  كددون القددراءة يف مكددان نظيدد  لتددار واددذا اسددتبب مجاعدد  مدد  العلمدداء القددراءة 

 يف املسجد لكونه جامعا للتظاف  وشر  البقع  
بد  املتدذر اآ نكدر  ونقلده  مجاعد وأما القراءة يف احلمام فقد اختلد  السدل  يف كراهيتهدا فقدال 

قدددال ال دددعيب  كدددر    و هددداء ودهدددب نىل كراهتددده مجاعدددعددد  نبدددراهيم التىعددد  ومالددد  وهدددو قدددول ع
وعد  أ  ميسددرة . القدراءة يف ثالثد  موا دد  يف احلمامدات واحل ددوش وبيدوت الرحددى وهد   دددور 

 .آ نذكر هللا نآ يف مكان طيب  : قال
وأمددا القددراءة يف الهرنددإل فاملىتددار ألددا جدداحزة وددت مكروهدد  ندا ت نلتدده حدداحبها فدد ن التهددى عتهددا  

العزندز رنده  عمدر بد  عبدد عد أ  الدرداء ر   هللا عته أنه كان نقرأ يف الهرنإل و  كره  وع 
سدأل  مالكدا عد  الرجدد  نصدل  مد  آخدر الليد  فيىددر   ابد  وهددب قدال وعد هللا أنده أدن فيهدا 

نىل املسدددجد وقدددد بقددد  مددد  السدددورة الدددمل كدددان نقدددرأ فيهدددا شددد ء قدددال مدددا أعلدددم القدددراءة  كدددون يف 
 ستاد حبي  ع  مال  رنه هللاالهرنإل وكر  دل  وهذا ن

قلد  : آ نوجدد دليد  علدى املتد  مد  شد ء مد  دلد  وآشد  أن األفضد  القدراءة اخلاشددع  يف 
يف الهرنإل عام الفت  وهدو علدى انقتده كمدا يف الصدبي   املكان الهيب وقد ثبت  قراءة التيب 

. 
 
  القبلددد  فقدددد جدداء يف احلددددنم خددت اجملدددالس مدددا بنسددتبب للقدددارئ يف وددت الصدددالة أن نسددتقو 

هدذا هدو األكمد  ولدو قدرأ قاحمدا و استقب  به القبل  وسلس متى عا بسكيت  ووقدار مهرقدا رأسده 
أو مضهجعا أو يف فراشه أو على وت دل  م  األحوال جاز وله أجر ولك  دون األول قدال 

  والتهدار مايت ألوا األلبداب هللا عز وجد    نن يف خلدإل السدماوات واألرى واخدتال  الليد
الذن  نذكرون هللا قياما وقعدودا وعلدى جتدو م ونتفكدرون يف خلدإل السدماوات واألرى   وثبد  
يف الصبي  ع  عاح   ر   هللا عتها قال  كان رسول هللا  حلى هللا عليده وسدلم  نتكدال يف 

لقدرآن ورأسده يف حجدر  حجر  وأان حاحه ونقرأ القرآن روا  البىار  ومسلم ويف روان  نقدرأ ا
وع  أ  موسى األشعر  ر   هللا عته قال ن  أقرأ القدرآن يف حداليت وأقدرأ علدى فراشد  وعد  

 . عاح   ر   هللا عتها قال  ن  آ أقرأ حز  وأان مضهجع  على السرنر
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 نكتف   ذا القدر ونستكم  ساحر امداب يف اغا رة القادم  نن شاء هللا  عاىل 
 على نبيتا حممد وعلى آله وحببه وسلم .وحلى هللا 

 
 :أسئلة 

 اجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة
 )ح ( م  نجالل هللا  عاىل نكرام حام  القرآن -1
القدرآن  آداب  ا اكتاب  ذكرة السام  واملتكلم آب  مجاعد  يف آداب طالدب العلدم ومتهد  -2

 )ح (
 (ح ) التسبي  ووت  م  األدكارقراءة القرآن أفض  م   -3
 (خهأ) ن يف اليوم ختم و خيتمكانوا   ووت ا عثمان ب  عفان وال افع  ت نرد أن -4
 )ح ( نتبل  حلام  القرآن أن نتعاهد  لمال نتسا  -5
 كبتة م  كباحر الذنوب )خهأ(بعد حفظه  نسيان القرآن  -6
مده نآ ليصديب بده ور دا مد  الددنيا ت سدد م   علدم علمدا نبتلد  بده وجده هللا  عداىل آ نتعل -7

 عر  ايت  )ح (
 ) ح (يف قراءة القرآن فرق بعه أه  العلم بأ احلاحه وايتب  -8
 (خهأ) للمصب  جواز مس اغدثمجهور أه  العلم على  -9

 نستبب أن  كون قراءة القرآن يف مكان نظي  طاهر )ح ( -10
 

 الصحيحة اجملموعة الثانية: ض  خطا حتت ااجابة
 السيوط ، العسقال ( التوو ،ولتصتي  )  اأفرده  ا القرآنآداب  -1
هللا آانء الليدد  وهددم نسددجدون{  دددل علددى ) اسددتبباب التدددبر،  آايتقولدده  عدداىل:}نتلون  -2

 (استبباب االكثار م  قراءة القرآناستبباب اختيار الوق ، 
، أربع ، مثان ختماتقرآن يف اليوم الواحد ) لل اءةيف كثرة القر  أه  العلمأكثر ما ورد ع   -3

 ست (
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ورد الددتا ،  ، آ جتددوز القددراءة بدونددهأفضدد  الددذكر)  نسددتبب الو ددوء لقددراءة القددرآن ألندده -4
 بذل  (

،  ، عددم قراء دهعددم احلفدا  ) هد   عدىنلدو حدب  األحادنم الدواردة يف نسديان القدرآن  -5
  رك العم   ا جاء فيه(

أن احلداحه ) أن ايتدب لديس بدتجس،  يف قدراءة القدرآن بدأ ايتدب واحلداحه وجه التفرقد  -6
 ميكته نزال  ايتاب  م  شاء( أن ايتب ،ليس   س  

 ، ايواز لضرورة(  املت  ايواز،) الصبي  يف قراءة القرآن للباحه -7
 ، الكراهي (اآستبباب، ايوازالصبي  يف قراءة القرآن للجتب ) -8
وطلددد  قصدد  الصددبا  الدددذ  أجتددب وأوهدددم امرأ دده أندده قدددرأ القددرآن ) حدددبيب  ، حسددت  ،  -9

 (  ستدا ومتتا
  دعيف  كلهدا،   ) كلهدا حدبيب  على مت  مس املصدب  للمبددثاملستدل  ا األدل   -10
 (  تتهه لالستدآل  ا آ ، 
 

 اجملموعة الثالثة: ض  خطا حتت ااجابة املناسبة ملأل الفراغ
  ، قول وجيه ، أدلته اثبت  (آ دلي  عليه القول بكراه  قراءة املضهج  واملاش  للقرآن )  -1
القرآن....أللدددا أسددداس قبدددول العمددد ) ايدنددد ، اختيدددار الوقددد  املتاسدددب،   اأوىل آداب  -2

 نخالص التي (
 الفهم( ،عم ال ،قول )ال  ف ن أجابه ونآ اري  د .......بالعلم قي  " هت   -3
 عددزل عدد  كثددت مدد  التدددقيقات الددمل دكرهددا االمددام التددوو  يف مددس القددرآن ) اددا أدلتهددا ،   -4

 ، وجيه  ومعتربة (الدلي  
، حدبي  ، اثبد  ولكد    دعي حدنم آ نقرأ احلاحه وآ ايتدب شديما مد  القدرآن )   -5

 آ حج  فيه (
أن ،  هللا وآ نعددددود، أن نسددددتلفر  نسددددتبب ملدددد  انم عدددد  ورد  مدددد  الليدددد  أن ...) نرتكدددده -6

 نقضيه(
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، جدواز لقرآن املىتلا بلدت  ) ملس اغدث لدلي  على.... يف الصبيبأ حدنم هرق   -7
 ( كراه  ،  يرمي 

اللددددول راجدددد  نىل .... ) قولدددده  عدددداىل:}آ ميسدددده نآ املههددددرون{ أن الضددددمت يفالصددددبي   -8
 ، مجي  الكتب املتزل (صب  ، املاغفوظ

، أ   عمدرو بد  حددزم........ طعدد  يف نسدتاد  مجاعد  مد  أهدد  العلدم )  لدد كتداب التديب   -9
 شاة ، عل  ب  أ  طالب ( 

املتههدر ، املسدلم : آ ميس القرآن نآ طاهر نن حد  ...... )  املراد ولهاهر يف قوله  -10
 (املتههر م  احلدث األكرب ، م  احلدث األحلر 
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 احملاضرة الثامنة عشرة
 (2آداب اتيل القرآن )

*** 
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد

 فاليوم نستكم  بعضا م  آداب التاا للقرآن الكرمي :
قد روى اب  ماج  ع  علد  موقوفدا فأن نستاك  عظيما و ههتا وم  هذ  امداب أنه نس  له 

 . اهكم طرق للقرآن فهيبوها ولسواك نن أفو : بستد جيد عته مرفوعا قال السيوط  : والبزار 
قلددد  : احلددددنم فيددده  دددع  ولكددد  وردت أحادندددم كثدددتة يف اسدددتبباب السدددواك مهلقدددا ويف 

 مته فت م  دل  . نكثار التيب 
ولددو قهدد  القددراءة وعدداد عدد  قددرب فمقتضددى اسددتبباب التعددود نعددادة السددواك  ال السدديوط  :قدد

 .أنضا 
قدال  عداىل   فد دا قدرأت القدرآن فاسدتعذ مر فيه الوجوب وبعد السواك نس  له التعود وماهر األ

ويف أمدددر اآسددتعادة مسدداح   كلمتددا عتهدددا يف أردت قراء دده ندا وهلل مدد  ال دديهان الددرجيم   أ  
التفست ب  ء مد  التفصدي  وحدرر القدول فيهدا االمدام ابد  ايدزر  والتدوو  ووت دا وخالحدتها 

ول وا  والصددبي  قبدد  القددراءة واختلدد  يف لفظهددا أندده قددد قيدد  وآسددتعادة بعددد القددراءة وهددو قدد
وأكم  دل  أن نقول : أعود وهلل السمي  العليم م  ال يهان الرجيم م   ز  ونفىه ونفثه . 
ولددو اقتصددر علددى أعددود وهلل مدد  ال دديهان الددرجيم فهددو حسدد  . واختلدد  هدد  سهددر  ددا خددار  

 الصالة أم نسر واملىتار أن سهر  ا .
تعادة أنضا أنه ندا قه  القراءة أبمر أجتيب نعيدد اآسدتعادة مدرة أخدرى . وندا  وم  مساح  اآس

ألن املقصدددود اعتصدددام القدددارئ كدددان نقدددرأ يف مجددد  فدددال سزحددده اسدددتعادة ودددت  قدددال ابددد  ايدددزر  : 
 والتجان  وهلل م  شر ال يهان فال نكون  عود واحد كافيا ع  آخر انتهى 

اح  أنضا دكران طرفا متهدا يف التفسدت وحاحدلها أنده آ   بعد اآستعادة نبسم  ويف دل  مس
سهر ولبسمل  يف الصالة وأما خارجهدا فبسدب قدراءة مد  نقدرأ لده علدى  فصدي  دلد  يف حملده 
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فر ا بسم  جهرا ور ا سرا ور ا وح  السور أ بدون بسمل  . ويف اآستعادة م  البسمل  م  
 اك أوجه للقراء  تظر يف مو عها .أول السورة أوجه وكذا عتد وح  سور أ فهت

ونبسدددم  القدددارئ يف بدانددد  كددد  سدددورة سدددوى سدددورة بدددراءة . أمدددا يف وسدددا السدددور ومتهدددا بدددراءة 
 فالبسمل  مستبب  مهلقا على الراج  .

 
نسدد  الرت يدد  يف قددراءة القددرآن قددال  عدداىل   ور دد  القددرآن  ددر يال   وروى أبددو داود ووددت  عدد  أم و 

 تيب  حلى هللا عليه وسلم  قراءة مفسرة حرفا حرفا سلم  ألا نعت  قراءة ال
ويف البىار  ع  أنس أنه سدم  عد  قدراءة رسدول هللا  حدلى هللا عليده وسدلم  فقدال كاند  مددا 

   قرأ بسم هللا الرن  الرحيم ميد هللا وميد الرن  وميد الرحيم 
ويف الصددبيبأ عدد  ابدد  مسددعود أن رجددال قددال لدده ن  أقددرأ املفصدد  يف ركعدد  واحدددة فقددال هددذا  
 كهذ ال عر نن قوما نقرنون القرآن آ ساوز  راقيهم ولك  ندا وق  يف القلب فرسخ فيه نف  

وأخدددر  امجدددر  عددد  ابددد  مسدددعود قدددال آ  تثدددرو  نثدددر الددددق  وآ هتدددذو  هدددذ ال دددعر قفدددوا عتدددد 
 . به القلوب وآ نكون هم أحدكم آخر السورة عجاحبه وحركوا

 
والقددراءة مدد  حيددم السددرع  علددى ثالثدد  أحددوال : التبقيددإل والتوسددا واحلدددر و فصددي  دلدد  يف 

 علم التجوند .
 وسب على القارئ أن نراع  فيها مجيعا أحكام التجوند :

 قال اب  ايزر  : واألخذ ولتجوند حتم آزم         م  ت سود القرآن آ  
 ألنه به االله أنزآ                   وهكذا مته نليتا وحال                      
 ويرنر دل  يف حمله .

 يف قددراءة جددزء برت يدد  أفضدد  مدد  قددراءة جددزحأ: قددالوا و وا فقددوا علددى كراهدد  االفددراط يف االسددراع 
 .قدر دل  الزمان بال  ر ي  

وعد  ابد  عبدداس ر د  هللا عتهمددا قدال ألن أقددرأ سدورة أر لهدا أحددب نا مد  أن أقددرأ القدرآن كلدده 
وع   اهد أنه سدم  عد  رجلدأ قدرأ أحدد ا البقدرة وآل عمدران وامخدر البقدرة وحددها وزمتهمدا 

 وحدها أفض  وركوعهما وسجود ا وجلوسهما واحد سواء فقال الذ  قرأ البقرة 
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نن ثددواب قددراءة الرت يدد  أجدد  قدددرا وثددواب الكثددرة أكثددر عددددا ألن بكدد  حددر   وقددال بعضددهم :
 ع ر حستات 

 
واسددددتبباب الرت يدددد  للتدددددبر وألندددده أقددددرب نىل االجددددالل والتددددوقت وأشددددد أتثددددتا يف القلددددب واددددذا 

  .نستبب لألعجم  الذ  آ نفهم معتا  
ملقصدددود األعظدددم واملهلدددوب األهدددم وبددده  ت دددرل الصددددور و سددد  القدددراءة ولتددددبر والدددتفهم فهدددو ا

 و ستتت القلوب قال  عاىل   كتاب أنزلتا  نلي  مبارك ليدبروا آاي ه   
وقال   أفال نتدبرون القرآن   وحف  دل  أن ن ل  قلبه ولتفكت يف معىن ما نلفا به فيعر  

ان ربددا قصددر عتدده فيمددا مضددى معددىن كدد  آندد  ونتأمدد  األوامددر والتددواه  ونعتقددد قبددول دلدد  فدد ن كدد
اعتذر واستلفر وندا مر آبن  رن  استب ر وسأل أو عذاب أشفإل و عود أو  تزن  نز  وعظدم أو 

 دعاء  ضرع وطلب 
 أخر  مسلم ع  حذنف  قال حلي  م  التيب  حلى هللا عليه وسلم  دات ليل  فافتت 

سدال ندا مدر آبند  فيهدا  سدبي  سدب  البقرة فقرأهدا   التسداء فقرأهدا   آل عمدران فقرأهدا نقدرأ مرت 
 وندا مر بسؤال سأل وندا مر بتعود  عود 

وروى أبددو داود والتسدداح  ووت ددا عدد  عددو  بدد  مالدد  قددال قمدد  مدد  التدديب  حددلى هللا عليدده 
وسلم  ليل  فقام فقرأ سورة البقرة آ مير آبن  رن  نآ وق  وسأل وآ مير آبن  عذاب نآ وق  

 و عود 
بو داود ع  اب  عباس أن التيب  حلى هللا عليه وسلم  كان ندا قرأ   سب  اسدم وأخر  أند وأ

 رب  األعلى   قال سببان ر  األعلى 
وأخر  الرتمذ  واحلاكم ع  جدابر قدال خدر  رسدول هللا  حدلى هللا عليده وسدلم  علدى أحدبابه 

ايد  فكدانوا أحسد  فقرأ عليهم سورة الرن  م  أواا نىل آخرها فسكتوا فقال لقد قرأهتا على 
مددردودا مددتكم كتدد  كلمددا أ يدد  علددى قولدده   فبددأ  آآء ربكمددا  كددذون   قددالوا وآ ب دد ء مدد  

 .نعم  ربتا نكذب فل  احلمد 
قال أحبابتا رنهم هللا  عاىل ونستبب هذا السؤال واآستعادة والتسبي  لكد  قال التوو  : 

بب دلددد  يف حدددالة االمدددام واملتفدددرد قدددارئ سدددواء كدددان يف الصدددالة أو خارجدددا متهدددا قدددالوا ونسدددت
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واملدددأموم ألنددده دعددداء فاسدددتووا فيددده كالتدددأمأ عقدددب الفايددد  وهدددذا الدددذ  دكدددران  مددد  اسدددتبباب 
 .انتهى .السؤال واآستعادة هو مذهب ال افع  ر   هللا عته ومجاهت العلماء رنهم هللا 

 
  حكديم أن زرارة عد   دز بدالدبعه ف عتد القراءة ومداتأنه حعإل السل   رو  ع  بعهوقد 

ب  أوىف التابع  ايلي  أمهم يف حالة الفجر فقرأ ح  بلا   ف دا نقدر يف التداقور فدذل  نوممدذ 
 .نوم عست   خر ميتا قال  ز وكت  فيم  نله 

وكدددان أندددد بددد  أ  احلدددوار  ندا قدددرئ عتدددد  القدددرآن نصدددي  ونصدددعإل قدددال ابددد  أ  داود وكدددان 
 نتكر على اب  احلوار  وكان ايدو  فا دال مد  حمددث  أهد  القاسم ب  عثمان ايو  رنه هللا

وكددذل  أنكددر  أبددو ايددوزاء وقدديس بدد  : قددال . دم ددإل  قدددم يف الفضدد  علددى ابدد  أ  احلددوار  
 .جبت ووتهم 

 .والصواب عدم االنكار نآ على م  اعرت  أنه نفعله  صتعا وهللا أعلم  ال التوو  :ق
وخيدار األمد     معدذور ولكد  هدذا خدال  هدد  التديب قل  : الذ  آ نقدر علدى دفد  دلد

مدد  الصددباب  وسدداحر التددابعأ واألحمدد  املهدددنأ وهددم ا قددى وأورع وقددد حددت  شدديىتا أبددو عبددد 
 الرن  الظاهر  رسال  يف ننكار دل  فلتاجعها م  شاء .

وم  امداب ندا قرأ حنو   وقالد  اليهدود عزندر ابد  هللا     وقالد  اليهدود ندد هللا : قال التوو  
 مللول    أن خيفه  ا حو ه كذا كان التىع  نفع  

آ أبس بتكرنر امن  و ردندها روى التساح  ووت  ع  أ  در أن التيب  حدلى هللا عليده وسدلم  و 
 بادك   امن  قام آبن  نرددها ح  أحب    نن  عذ م ف لم ع

وعددد  متددديم الددددار  ر ددد  هللا  عددداىل عتددده أنددده كدددرر هدددذ  امنددد  حددد  أحدددب    أم حسدددب الدددذن  
 .اجرتحوا السيمات أن  علهم كالذن  آمتوا وعملوا الصاحلات   امن  

وع  عبادة ب  نزة قال دخلد  علدى ألداء ر د  هللا عتهدا وهد   قدرأ   فمد  هللا عليتدا ووقداان 
ف  عتدها فجعلد   عيددها و ددعو فهدال علد  دلد  فدذهب  نىل السدوق عذاب السموم  فوق

 فقضي  حاجمل   رجع  وه   عيدها و دعو 
وردد اب  مسعود ر   هللا عته   رب زد  علما   وردد سعيد ب  جبت   وا قوا نومدا  رجعدون 

 فيه نىل هللا   وررد أنضا   فسو  نعلمون ند األوالل يف أعتاقهم   امن  
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وررد أنضدا   مددا وددرك بربد  الكددرمي   وكددان الضددباك ندا  دال قولدده  عدداىل   ادم مدد  فددوقهم ملدد  
 م  التار وم  يتهم مل    رددها نىل السبر 

 
نسددتبب البكدداء عتددد قددراءة القددرآن والتبدداك  ملدد  آ نقدددر عليدده واحلددزن واخل ددوع قددال  عدداىل   و 

 وخيرون لألدقان نبكون   
ة ابدد  مسددعود عدد  التدديب  حددلى هللا عليدده وسددلم  وفيدده فدد دا عيتددا  ويف الصددبيبأ حدددنم قددراء

 . ذرفان 
ويف ال ددعب للبيهقدد  عدد  سددعد بدد  مالدد  مرفوعددا نن هددذا القددرآن نددزل حبددزن وكآبدد  فدد دا قرأمتددو  

 فابكوا ف ن ت  بكوا فتباكوا 
عليكم وفيه م  مرس  عبد املل  ب  عمت أن رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  قال ن  قارئ 

 سورة فم  بكى فله ايت  ف ن ت  بكوا فتباكوا 
 ويف مستد أ  نعلى حدنم اقرنوا القرآن وحلزن ف نه نزل وحلزن 
 وعتد الهربا  أحس  التاس قراءة م  ندا قرأ القرآن نتبزن به 

 وه  رواايت  عيف  نستأنس  ا .
مكدد  وفيدده أنضددا دكددر عاح دد  ويف الصددبي  بكدداء أ  بكددر الصدددنإل عتددد قددراءة القددرآن وهددو يف 

 ليصل  ولتاس يف مر ه . لذل  عتدما استىلفه التيب 
بكددر الصدددنإل ر دد  هللا عتدده فجعلددوا  أ وعدد  أ  حدداحل قددال قدددم انس مدد  أهدد  الدديم  علددى 

 . كتا  نقرنون القرآن ونبكون فقال أبو بكر الصدنإل ر   هللا عته هكذا
يماع  الصب  فقرأ سورة نوس  فبكدى حد  وع  عمر ب  اخلهاب ر   هللا عته أنه حلى و

سال  دموعه علدى  رقو ده ويف رواند  أنده كدان يف حدالة الع داء ويف رواند  أنده بكدى حد  لعدوا 
 .بكاء  م  وراء الصفو  

 .وع  أ  رجاء قال رأن  اب  عباس وي  عيتيه مث  ال راك الباا م  الدموع 
ة ر ددد  هللا عتددده أنددده قدددرأ   ندا ال دددمس كدددورت   وقدددد روى ابددد  أ  داود فسدددتاد  عددد  أ  هرندددر 

 .  زلا شبه الراثء
 .وع  ه ام قال ر ا لع  بكاء حممد ب  ستن  يف اللي  وهو يف الصالة 
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 .واماثر يف هذا كثتة آ ميك  حصرها قال التوو  : 
 

ضدر قلبده البكاء مستبب م  القراءة وعتدها وطرنقه يف يصديله أن  : قال أبو حامد اللزاا 
احلددزن أبن نتأمدد  مددا فيدده مدد  التهدنددد والوعيددد ال دددند واملواثيددإل والعهددود   نتأمدد   قصددت  يف 

 . فليب  على فقد دل  ف نه م  أعظم املصاحب ...دل  ف ن ت  ضر  حزن وبكاء 
 

أمجد  العلمداء ر د  هللا عدتهم مد  السدل  واخللد  مد  الصدباب  والتدابعأ ومد  قال التدوو  : 
علمدداء األمصددار أحمدد  املسددلمأ علددى اسددتبباب يسددأ الصددوت ولقددرآن وأقددواام  بعدددهم مدد 

ودآحدد  هددذا مدد   وأفعدداام م ددهورة لاندد  ال ددهرة فددتب  مسددتلتون عدد  نقدد  شدد ء مدد  أفرادهددا
 . حدنم رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  مستفيض  عتد اخلاح  والعام 

نيتهدا حلددنم ابد  حبدان وودت  زنتدوا القدرآن نس  يسدأ الصدوت ولقدراءة و ز وقال السيوط  : 
 أبحوا كم 

 ويف لفا عتد الدارم  حستوا القرآن أبحوا كم ف ن الصوت احلس  نزند القرآن حستا 
 .وأخر  البزار ووت  حدنم حس  الصوت زنت  القرآن 

: لدديس متددا مدد  ت نددتل  ولقددرآن . وقددد  قدددم يف حما ددرة فاحتدد  دكددر  قلدد  : بدد  سددب لقولدده 
 ر  ربا ورد يف دل  .ط

 .مجهور العلماء معىن ت نتل  ت  س  حو ه التوو  : قال قال 
 

و ر يبهددا مددات خيددر  عدد  حددد القددراءة  قددال العلمدداء رنهددم هللا فيسددتبب يسددأ الصددوت ولقددراءة
 .ولتمهيا ف ن أفرط ح  زاد حرفا أو أخفا  فهو حرام 

وأما القراءة وألحلدان فدتا ال دافع  يف املىتصدر أنده آ أبس  دا وعد  رواند  الربيد  اييدز  ألدا 
 مكروه  

ليس  على قولأ ب  املكدرو  أن نفدرط يف املدد ويف نشدباع احلركدات  :قال الرافع  قال ايمهور
الدودام ح  نتولد م  الفتب  أل  وم  الضم  واو وم  الكسرة ايء أو ندوم يف ودت مو د  ا

 ف ن ت نتته نىل هذا احلد فال كراه  
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القدددراءة وألحلدددان املو دددوع  نن أخرجددد  لفدددا القدددرآن عددد  حددديلته فدخدددال  :وقدددال املددداورد  
حركددات فيدده أو نخددرا  حركددات متدده أو قصددر ربدددود أو مددد مقصددور أو متهدديا خيفدد  بدده بعدده 

ألندده عدددل بدده عدد  لجدده  اللفددا ونتلددبس املعددىن فهددو حددرام نفسددإل بدده القددارئ و   بدده املسددتم 
القدومي نىل اآعوجددا  وهللا  عدداىل نقددول   قددرآان عربيدا وددت د  عددو    قددال ونن ت خيرجدده اللبدد  

 .ع  لفظه وقراء ه على  ر يله كان مباحا ألنه زاد على أحلانه يف يسيته 
 .ا قال ال افع  يف لتصر املز  و س  حو ه أب  وجه كان قال وأحب ما نقرأ حدرا ويزنت

وفيدددده حدددددنم اقددددرنوا القددددرآن بلبددددون العددددرب وأحددددواهتا ونايكددددم وحلددددون أهدددد  قددددال السدددديوط  : 
الكتددابأ وأهدد  الفسددإل ف ندده سدديج ء أقددوام نرجعددون ولقددرآن  رجيدد  اللتدداء والرهبانيدد  آ سدداوز 

 .حتاجرهم مفتون  قلو م وقلوب م  نعجبهم شألم أخرجه الهربا  والبيهق  
 قل  : آ نص  احلدنم .

 ف ن ت نك  حس  الصوت حسته ما استهاع حبيم آ خير  نىل حد التمهيا 
ويف سدددت  أ  داود قيددد  آبددد  أ  مليكددد  أرأنددد  ندا ت نكددد  حسددد  الصدددوت فقدددال  سدددته مدددا 

 .استهاع 
 

اعلددم أن مجاعددات مدد  السددل  كددانوا نهلبددون مدد  أحددباب القددراءة وألحددوات قددال التددوو  : و 
ون وهدددذا متفدددإل علدددى اسدددتببابه وهدددو عدددادة األخيدددار واملتعبددددن  احلسدددت  أن نقدددرنوا وهدددم نسدددتمع

وعباد هللا الصاحلأ وهو ست  اثبت  ع  رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  فقد ح  ع  عبدهللا 
ب  مسعود ر   هللا عته قال قال ا رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  اقرأ عل  القدرآن فقلد  

زل قددال ن  أحددب أن ألعدده مدد  وددت  فقددرأت عليدده سددورة اي رسددول هللا أقددرأ عليدد  وعليدد  أندد
التسدداء حدد  ندا جمدد  نىل هددذ  امندد    فكيدد  ندا جمتددا مدد  كدد  أمدد  ب ددهيد وجمتددا بدد  علددى 
هؤآء شهيدا   قدال حسدب  امن فالتفد  نليده فد دا عيتدا   دذرفان روا  البىدار  ومسدلم وروى 

 عتددده أنددده كدددان نقدددول أل  موسدددى الددددارم  وودددت  أبسدددانيدهم عددد  عمدددر بددد  اخلهددداب ر ددد  هللا
 . األشعر  دكران ربتا فيقرأ عتد  القرآن واماثر يف هذا كثتة معروف 

وقددد اسددتبب العلمدداء أن نسددتفت   لددس حدددنم التدديب  حددلى هللا عليدده وسددلم  وخيددتم بقددراءة 
 .قارئ حس  الصوت ما  يسر م  القرآن 
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ومعتددا  : احلليمدد   القددرآن ولتفىدديم قددالولتفىدديم حلدددنم احلدداكم نددزل  ة القددرآننسددتبب قددراءو 

أندده نقددرن  علددى قدددراءة الرجددال وآ خيضدد  الصدددوت فيدده ككددالم التسددداء قددال وآ ندددخ  يف هدددذا  
كراهد  االمالدد  الددمل هد  اختيددار بعدده القددراء وقدد سددوز أن نكددون القدرآن نددزل ولتفىدديم فددرخا 

 .م  دل  يف نمال  ما  س  نمالته 
قل  : احلدنم آ نص  وقد  عقب الذهيب احلاكم فيه ، واالمالد  قدراءة متدوا رة عد  رسدول هللا 

 .  وآ عالق  اا وحلدنم لو ح 
 

الصدددبي  وودددت  دالددد  علدددى اسدددتبباب رفددد  الصدددوت ولقدددراءة  أحادندددم كثدددتة يف تجددداء وقدددد
 وجاءت آاثر دال  على استبباب االخفاء وخفه الصوت 

أ  هرنددرة ر دد  هللا عتدده قددال لعدد  رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم   ثبدد  يف الصددبي  عدد 
نقدددول مدددا أدن هللا ل ددد ء مدددا أدن لتددديب حسددد  الصدددوت نتلدددىن ولقدددرآن سهدددر بددده روا  البىدددار  

 ومسلم ومعىن أدن استم  
وع  أ  موسى األشعر  ر   هللا عته أن رسول هللا  حلى هللا عليده وسدلم  قدال لقدد أو يد  

  مزامت آل داود روا  البىار  ومسدلم ويف رواند  ملسدلم أن رسدول هللا  حدلى هللا عليده مزمارا م
 .رأنتين وأان أستم  لقراء   البارح   ووسلم  قال له ل

وعدد  فضددال  بدد  عبيددد ر دد  هللا عتدده قددال قددال رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  هلل أشددد أدان 
 .  نىل قيتته روا  اب  ماجه نىل الرج  حس  الصوت ولقرآن م  حاحب القيت

أنضددا قددال قددال رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  ن  ألعددر  أحددوات رفقدد   وعدد  أ  موسددى
ازام مدد  أحددواهتم ولقددرآن ولليدد  ونن كتدد  ت أر تدداألشددعرنأ ولليدد  حددأ ندددخلون وأعددر  م

 .متازام حأ نزلوا ولتهار روا  البىار  ومسلم 
علدد  ر دد  هللا عتدده أنددده لدد   ددج  انس يف املسددجد نقددرنون القدددرآن وروى ابدد  أ  داود عدد  

 .فقال طور اؤآء كانوا أحب التاس لرسول هللا  حلى هللا عليه وسلم 
ويف نثبددات ايهددر أحادنددم كثددتة وأمددا اماثر عدد  الصددباب  والتددابعأ مدد  أقددواام قددال التددوو  : 

كلدده فدديم  آ خيددا  رايء وآ نعجدداو   وأفعدداام فددأكثر مدد  أن يصددر وأشددهر مدد  أن  ددذكر وهددذا
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وآ حنو ددا مدد  القبدداح  وآ نددؤد  مجاعدد  نلددبس علدديهم حددالهتم وخيلههددا علدديهم وقددد نقدد  عدد  
مجاع  السل  اختيار االخفاء خلوفهم ربا دكران  فع  األعمش قال دخلد  علدى نبدراهيم وهدو 

 .ك  ساع  نقرأ وملصب  فاستأدن عليه رج  فلها  وقال آ نرى هذا أ  أقرأ  
وعد  أ  العاليد  قددال كتد  جالسددا مد  أحدباب رسددول هللا  حدلى هللا عليدده وسدلم  ور دد  هللا 

 .عتهم فقال رج  متهم قرأت الليل  كذا فقالوا هذا حظ  مته 
ونسددتدل اددؤآء حبدددنم عقبدد  بدد  عددامر ر دد  هللا عتدده قددال لعدد  رسددول هللا  حددلى هللا عليدده 

اهر ولصدددق  واملسددر ولقددرآن كاملسددر ولصدددق  روا  أبددو داود وسددلم  نقددول ايدداهر ولقددرآن كايدد
 .والرتمذ  والتساح  قال الرتمذ  حدنم حس  

قال ومعتا  أن الذ  نسر بقراءة القرآن أفض  م  الذ  سهر  ا ألن حدق  السر أفض  عتد 
لرجد  أه  العلم مد  حددق  العالنيد  قدال ونمندا معدىن هدذا احلددنم عتدد أهد  العلدم لكد   مد  ا

 .الذ  نسر ولعم  آ خيا  عليه م  العجب كما خيا  عليه م  عالنيته  م  العجب ألن
قال أبو حامد اللزاا ووت  م  العلماء وطرندإل ايمد  بدأ األحادندم واماثر املىتلفد  يف هدذا 
أن االسرار أبعد م  الرايء فهو أفض  يف حإل م  خيا  دل  ف ن ت خيد  الدرايء فدايهر ورفد  

وت أفضدد  ألن العمدد  فيدده أكثددر وألن فاحد دده  تعدددى نىل وددت  واملتعددد  أفضدد  مدد  الددالزم الصد
وألندده نددوقا قلددب القددارئ وسمدد   دده نىل الفكددر فيدده ونصددر  لعدده نليدده ونهددرد التددوم ونزنددد يف 
الت اط ونوقا وت  م  انحم وواف  ونت هه قالوا فمهما حضر  ش ء م  هذ  التيات فايهر 

 .  هذ  التيات  ضاع  األجر أفض  ف ن اجتمع
 

ونددددل ادددذا ايمددد  حددددنم أ  داود بسدددتد حدددبي  عددد  أ  سدددعيد اعتكددد  قدددال السددديوط  : 
رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  يف املسددجد فسددمعهم سهددرون ولقددراءة فك دد  السددرت وقددال 

 .أآ نن كلكم متا  لربه فال نؤدن  بعضكم بعضا وآ نرف  بعضكم على بعضكم يف القراءة 
  مد  العالنيد  مهلقدا ودلد  علدى التفصدي  يف قل  : وليس شرطا أن  كون حدق  السر أفض

قولدده  عدداىل : نن  بدددوا الصدددقات فتعمددا هدد  ونن هفوهددا و ؤ وهددا الفقددراء فهددو خددت لكددم ... 
 امن  .

 وما دكر م  اماثر وا   أنه متعلإل ولرايء ح  ونن كان ولقراءة سرا .
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ملسر قد مي  فيدأنس ويهدر وقال بعضهم نستبب ايهر ببعه القراءة واالسرار ببعضها ألن ا

 واياهر قد نك  فيسرتن  والسرار 
 

 القراءة يف املصب  أفض  م  القراءة م  حفظه ألن التظر فيه عبادة مهلوب  قال التوو  : 
ونقدد  اللددزاا يف االحيدداء أن كثددتن  مدد  الصددباب  ر دد  هللا عددتهم كددانوا نقددرنون مدد  املصددب  

 املصددب  وروى ابدد  أ  داود القددراءة يف املصددب  عدد   ونكرهددون أن خيددر  نددوم وت نتظددروا يف
كثتن  م  السل  وت أر فيه خالفا ولو قي  ننه خيتل  وخدتال  األشدىاص فيىتدار القدراءة 
يف املصدددب  ملددد  اسدددتوى خ دددوعه و ددددبر  يف حدددالمل القدددراءة يف املصدددب  وعددد  مهدددر القلدددب 

نزندد علدى خ دوعه و ددبر  لدو قدرأ وخيتار القراءة ع  مهر القلب مل  ت نكم  بذل  خ وعه و 
مددد  املصدددب  لكدددان هدددذا قدددوآ حسدددتا والظددداهر أن كدددالم السدددل  وفعلهدددم حممدددول علدددى هدددذا 

 التفصي 
ال ددعب مدد   ومدد  أدلدد  القددراءة يف املصددب  مددا أخرجدده الهددربا  والبيهقدد  يف ال السدديوط  :قدد

حدددنم أوس الثقفدد  مرفوعددا قددراءة الرجدد  يف وددت املصددب  ألدد  درجدد  وقراء دده يف املصددب  
  ضاع  ألف  درج  

وأخر  أبو عبيد بستد  عي  فض  قدراءة القدرآن نظدرا علدى مد  نقدرن  مداهرا كفضد  الفرنضد  
 على التافل  

يقدرأ يف املصدب  وقدال وأخر  البيهق  ع  اب  مسعود مرفوعا م  سر  أن  ب هللا ورسدوله فل
 .ننه متكر 

قل  : هذ  كلها رواايت آ  ص  ونوجد أنضا وتها مثلها والعبادة آ  ثب  نآ بتا شرع  
حددبي  وآ نوجددد . والعددربة ولتدددبر واخل ددوع وت نكدد    مصددب  نقددرأ فيدده علددى عهددد رسددول 

 وكان م  التدرة  كان يف الصدر األول .  هللا 
أدميدوا التظدر يف : موقوفدا عتده بستد حس     اب  مسعود وقال السيوط ما أخرجه البيهق  عو 

. لدديس حددر ا يف  فضددي  القددراءة مدد  املصددب  بدد  ميكدد  أن نرنددد بدده االكثددار مدد  املصددب  
 القراءة فليس ك  التاس  فا ع  مهر قلب .
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السدالم  وحكى الزرك   يف الربهان قوآ اثلثا نن القراءة م  احلفا أفض  مهلقا ونن ابد  عبدد
 .اختار  ألن فيه م  التدبر ما آ  ص  ولقراءة يف املصب  

 
اعلدددم أن قدددراءة ايماعددد   تمعدددأ مسدددتبب  ولددددآح  الظددداهرة وأفعدددال السدددل  قدددال التدددوو  : 

واخللدد  املتظدداهرة فقددد حدد  عدد  التدديب  حددلى هللا عليدده وسددلم  مدد  رواندد  أ  هرنددرة وأ  سددعيد 
ال مددا مدد  قددوم نددذكرون هللا نآ حفدد   ددم املالحكدد  وو دديتهم اخلدددر  ر دد  هللا عتهمددا أندده قدد

الرندد  ونزلدد  علدديهم السددكيت  ودكددرهم هللا فدديم  عتددد  قددال الرتمددذ  حدددنم حسدد  حددبي  
وع  أ  هرنرة ر   هللا عته ع  التيب  حلى هللا عليه وسلم  قال ما اجتمد  قدوم يف بيد  مد  

بيددتهم نآ نزلدد  علدديهم السددكيت  وو دديتهم الرندد  بيددوت هللا  عدداىل نتلددون كتدداب هللا ونتدارسددونه 
 هللا فيم  عتد  روا  مسلم  موحفتهم املالحك  ودكره

 .واألحادنم يف هذا كثتة 
وروى ابدد  أ  داود أن أو الددددرداء ر دد  هللا عتددده كدددان ندددرس القدددرآن معددده نفددر نقدددرنون مجيعدددا 

  السددل  واخللدد  وقضدداة وروى ابدد  أ  داود فعدد  الدراسدد   تمعددأ عدد  مجاعددات مدد  أفا دد
 .املتقدمأ 

قاآ أول م  أحدث الدراسد  يف مسدجد دم دإل ه دام  وع  حسان ب  عهي  واألوزاع  ألما
 .املل   ب  نلاعي  يف قدمته على عبد

الرن  أنه أنكدر هدذ  الدراسد  وقدال مدا رأند   وأما ما روى اب  أ  داود ع  الضباك ب  عبد
 .ل هللا  حلى هللا عليه وسلم  نعين ما رأن  أحدا فعلهاوآ لع  وقد أدرك  أحباب رسو 

وع  وهدب قدال قلد  ملالد  أرأند  القدوم ستمعدون فيقدرنون مجيعدا سدورة واحددة حد  خيتموهدا 
 .فأنكر دل  وعابه وقال ليس هكذا  صت  التاس نمنا كان نقرأ الرج  على امخر نعر ه 

ه السددل  واخللدد  وملددا نقتضدديه الدددلي  فهددو فهددذا االنكددار متهمددا لددال  ملددا عليددقددال التددوو  : 
 .مرتوك واآعتماد على ما  قدم م  استببا ا 

وأما فضديل  مد  سمعهدم علدى القدراءة ففيهدا نصدوص كثدتة كقولده  حدلى هللا عليده وسدلم  قال : 
الدددال علددى اخلددت كفاعلدده وقولدده  حددلى هللا عليدده وسددلم  ألن نهددد  هللا بدد  رجددال واحدددا خددت 
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الدددتعم واألحادندددم فيددده كثدددتة م دددهورة وقدددد قدددال هللا  عددداىل   و عددداونوا علدددى الدددرب لددد  مددد  ندددر 
 والتقوى   وآ ش  يف عظم أجر الساع  يف دل  

وهو أن ستم  مجاع  نقرأ بعضهم ع درا أو جدزءا أو ودت دلد    نسدك  وأما االدارة ولقرآن 
وقدد سدم  مالد  رنده هللا  هذا جاحز حسد فخر م  حيم انتهى األول   نقرأ امخر ونقرأ ام

 . عاىل عته فقال آ أبس به 
 قل  : هو داخ  فيما قبله .

 
ندا ش  القارئ يف حر  ه  ولتاء أو ولياء فليقرأ  ولياء ف ن القرآن مذكر : قال اب   اهد 

ونن شددد  يف حدددر  هددد  هدددو مهمدددوز أو ودددت مهمدددوز فليدددرتك اامدددز ونن شددد  يف حدددر  هددد  
نكون موحوآ أو مقهوعا فليقرأ ولوح  ونن ش  يف حر  ه  هو ربددود أو مقصدور فليقدرأ 

 .كسور فليقرأ ولفت  ولقصر ونن ش  يف حر  ه  هو مفتول أو م
عبد الرزاق ع  اب  مسعود قال ندا اختلفتم  أما مسأل  التذكت فقد رو  فيها أثر أخرجهقل  
 .و ء فاجعلوها ايء دكروا القرآن  يف ايء

 .نوم ن هد عليهم ألستتهم، حنو   وآ نقب  متها شفاع    وقد اختل  القراء يف بعه دل  
دليددد  علدددى سددداحر مدددا دكدددر  ابددد   اهدددد و فصدددي  دلددد  يف  وهدددذا لددديس علدددى نطالقددده وآ نوجدددد

 مو عه .
 

وربددا نعتددىن بدده احددرتام القددرآن مدد  أمددور قددد نتسدداه  فيهددا بعدده اللددافلأ القددارحأ  تمعددأ فمدد  
دل  اجتتاب الضب  والللا واحلدنم يف خالل القدراءة نآ كالمدا نضدهر نليده وليمتثد  قدول 

وا له وأنصتوا لعلكم  رنون   وليقتدد  دا روا  ابد  أ  داود هللا  عاىل   وندا قرئ القرآن فاستمع
 .ع  اب  عمر ر   هللا عتهما أنه كان ندا قرأ القرآن آ نتكلم ح  نفرك مته 

وم  دل  العبم وليد ووتها ف نه نتاج  ربه سببانه و عاىل فدال نعبدم بدأ ندنده ومد  دلد  
 كله التظر نىل ما آ سوز التظر نليه التظر نىل ما نله  ونبدد الذه  وأقب  م  هذا  

 وعلى احلا رن   لس القراءة ندا رأوا شيما م  املتكرات أن نتهوا عته حسب االمكان 
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آ جتوز قراءة القرآن ولعجمي  سدواء أحسد  العربيد  أو ت  سدتها سدواء كدان يف الصدالة أم يف و 
يفدد  سددوز دلدد  و صدد  بدده الصددالة وتهددا فدد ن قددرأ  ددا يف الصددالة ت  صدد  حددال ه وقددال أبددو حت

 وقال أبو نوس  وحممد سوز دل  مل  ت  س  العربي  وآ سوز مل   ستها 
 أن أو حتيف  رج  ع  دل  ووجه املت  أنه نذهب نعجاز  املقصود مته  وقد نق  بعضهم

آن قدال نن القراءة ولفارسي  آ  تصور قي  له ف دن آ نقدر أحد أن نفسدر القدر قال القفال : و 
لديس كدذل  ألن هتداك سدوز أن  يت بدبعه مدراد هللا ونعجدز عد  الدبعه أمدا ندا أراد أن نقددرأ  
ولفارسي  فال ميك  أن  يت جبمي  مراد هللا  عداىل ألن الرتمجد  نبددال لفظد  بلفظد   قدوم مقامهدا 

 ودل  وت ربك  خبال  التفست 
 

وآ ولدرواايت ال دادة املتقولد  عد  القدراء  هدا ت وآ سدوز بل ع دروجتوز قراءة القدرآن ولقدراءات ال
لددو قددرأ ول ددواد يف الصددالة بهلدد  حددال ه نن كددان عاملددا ونن كددان جدداهال ت  بهدد  وت و  ع ددرةال

الدرب احلدافا نمجداع املسدلمأ علدى أنده  يسب له  ل  القراءة وقد نق  االمام أبو عمر ب  عبد
نقددرأ  ددا قددال العلمدداء مدد  قددرأ ال دداد نن كددان  آ جتددوز القددراءة ول دداد وأندده آ نصددلى خلدد  مدد 

ف ن عاد نليه أو كان عاملا به عدزر  عزندرا بليلدا نىل أن نتتهد   جاهال به أو بتبرميه عر  بذل 
 ع  دل  وسب على ك  متمك  م  االنكار عليه ومتعه االنكار واملت  

 
ا دام الكدددالم مر بهدددا فددد دا ندا ابتددددأ بقدددراءة أحدددد القدددراء فيتبلددد  أن نسدددتمر علدددى القدددراءة  دددا مدددو 

 انقضى ار باطه فله أن نقرأ بقراءة أحد م  السبع  واألوىل دوامه على األوىل يف هذا اجمللس 
 ويرنر هذا الكالم م  مج  ونفراد وخلا يف ف  القراءات .

 
قال العلماء اآختيار أن نقدرأ علدى  ر يدب املصدب  فيقدرأ الفايد    البقدرة   آل عمدران   مدا 

 .عدها على الرت يب وسواء قرأ يف الصالة أو يف وتها ب
 ودلي  هذا أن  ر يب املصب  نمنا جع  هكذا حلكم  فيتبل  أن  افا عليها 
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ولددو خددال  املددواآة فقددرأ سددورة آ  لدد  األوىل أو خددال  الرت يددب فقددرأ سددورة   قددرأ سددورة قبلهددا 
ر د  هللا عتده يف الركعد  األوىل مد  جاز فقد جاء بذل  آاثر كثدتة وقدد قدرأ عمدر بد  اخلهداب 

 .الصب  ولكه  ويف الثاني  بيوس  
وقد كر  مجاع  لالفد   ر يدب املصدب  وروى ابد  أ  داود عد  احلسد  أنده كدان نكدر  أن نقدرأ 

هللا بد  مسدعود ر د  هللا عتده  نآ على أتليفه يف املصب  وفستاد  الصبي  عد  عبدد القرآن
 .لقرآن متكوسا فقال دل  متكوس القلب أنه قي  له نن فالان نقرأ ا

قلدد  : أثددر ابدد  مسددعود حممددول علددى املعددىن اميت دكددر  وهددو  تكدديس السددورة آ علددى مددا  قدددم 
الددذ  كددان  لسددورة التسدداء قبدد  آل عمددران ونقددرار التدديب  فقددد ثبدد  يف الصددبي  قددراءة التدديب 

 نستفت  قراء ه بق  هو هللا أحد قب  وتها .
وأمددا قددراءة السددور مدد  آخرهددا نىل أواددا فممتددوع متعددا متأكدددا ف ندده نددذهب بعدده قددال التددوو  : 

 دددروب االعجددداز ونزنددد  حكمددد   ر يدددب امايت وقدددد روى ابددد  أ  داود عددد  نبدددراهيم التىعددد  
االمام التابع  ايلي  واالمام مال  ب  أنس ألما كرها دل  وأن مالكا كان نعيبه ونقول هدذا 

 .عظيم 
الصدبيان مد  آخدر املصدب  نىل أولده فبسد  لديس هدذا مد  هدذا البداب فد ن وأما  علديم قال : 

 ل  يف أايم متعددة م  ما فيه م   سهي  احلفا عليهم وهللا أعلمحدل  قراءة متفا
 

وأمددا خلدددا سدددورة بسدددورة فعدددد احلليمددد   ركددده مدد  امداب ملدددا أخرجددده أبدددو عبيدددد عددد  سدددعيد بددد  
ر بددبالل وهددو نقددرأ مدد  هددذ  السددورة ومدد  هددذ  املسدديب أن رسددول هللا  حددلى هللا عليدده وسددلم  مدد

السددورة قددال خلهدد   السددورة فقددال اي بددالل مددررت بدد  وأندد   قددرأ مدد  هددذ  السددورة ومدد  هددذ 
مرسدد  حددبي  وهددو وهددو الهيددب ولهيددب فقددال اقددرأ السددورة علددى وجههددا أو قددال علددى حنوهددا 

 عتد أ  داود موحول ع  أ  هرنرة بدون آخر  
آخددر عدد  عمددر مددوىل وفددرة أن التدديب  حددلى هللا عليدده وسددلم  قددال وأخرجدده أبددو عبيددد مدد  وجدده 

 .نفذها ألبالل ندا قرأت السورة ف
و ع  اب  عون قال سأل  اب  سدتن  عد  الرجد  نقدرأ مد  السدورة آنتدأ   نددعها و خدذ يف 

 وتها وقال ليتإل أحدكم أن    نمثا كبتا وهو آ ن عر 
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 سورة فأردت أن  تبول متها نىل وتها فتبول نىل   وأخر  ع  اب  مسعود قال ندا ابتدأت يف
 ق  هو هللا أحد   ف دا ابتدأت فيها فال  تبول متها ح  هتمها 

 وأخر  ع  اب  أ  ااذن  قال كانوا نكرهون أن نقرنوا بعه امن  وندعوا بعضها 
هللا  حددلى هللا قددال أبددو عبيددد األمددر عتدددان علددى كراهدد  قددراءة امايت املىتلفدد  كمددا أنكددر رسددول 

 عليه وسلم  على بالل وكما كرهه اب  ستن  
وأمددا حدددنم عبددد هللا فوجهدده عتددد  أن نبتدددئ الرجدد  يف السددورة نرنددد نمتامهددا   نبدددو لدده يف 
أخدرى فأمددا مدد  ابتدددأ القددراءة وهدو نرنددد التتقدد  مدد  آندد  نىل آند  و ددرك التددألي  م  القددرآن ف منددا 

 شاء ألنزله على دل  انتهى  نفعله م  آ علم له ألن هللا لو
 وقد نق  القا   أبو بكر االمجاع على عدم جواز قراءة آن  آن  م  ك  سورة 

وأحس  ما  ت  به أن نقال نن هذا التألي  لكتاب هللا مأخود م  جه  التيب  : قال البيهق  
تقددول وقددد حددلى هللا عليدده وسددلم  وأخددذ  عدد  جربندد  فدداألوىل للقددارئ أن نقددرأ  علددى التددألي  امل

 .قال اب  ستن  أتلي  هللا خت م  أتليفكم 
وآ نتقيددد وألع ددار واألجددزاء ف لددا قددد  كددون يف كمددا نتبلدد  للقددارئ مراعدداة الوقدد  واآبتددداء 

وهو علم مستق  م  علوم القدرآن أشدران نليده يف سدابإل حما درا تا ومو د  وسا الكالم املر با 
بكثددرة اللددافلأ لدده مدد  القددراء الددذن  آ نراعددون هددذ   لددرتن وآ  فصدديله يف حملدده قددال التددوو  : 

آ  : امداب وآ نفكددرون يف هددذ  املعددا  وامتثدد  مددا روى احلدداكم عدد  الفضددي  بدد  عيدداى قددال
 . ستوحش طرق اادى لقل  أهلها وآ  لرتن بكثرة ااالكأ وآ نضرك قل  السالكأ 

 وعلى آله وحببه وسلم . وحلى هللا على نبيتا حممد 
 

 :أسئلة 
 اجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة

 )ح (و ههتا لفمه نستبب أن نستاك التاا للقرآن  عظيما له  -1
 قراءة القرآن )ح (ب االسراعا فقوا على كراهي  االفراط يف  -2
 )خهأ( اآستعادةأعود وهلل م  ال يهان الرجيم أكم  ألفاظ  -3
 اآستعادة )ح ( دة ألمر أجتيب أعااءالقر القارئ ندا قه   -4
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 آ نستبب يسأ الصوت ولقرآن وآ التلين به ألنه حس  بدونه )خهأ( -5
حسدد  الصددوت حسددته مددا اسددتهاع حبيددم آ خيددر  نىل حددد التمهدديا القددارئ نن ت نكدد   -6

 )ح (
 االسرار ولقراءة يف القرآن أفض  مل  خا  الرايء وايهر للت  أفض  )ح ( -7
 )خهأ( سب على القارئ التقيد وألع ار واألجزاء  -8
 آ جتوز قراءة القرآن وألعجمي  ) ح ( -9

 ت الع ر املتوا رة فقا وآ جتوز بلتها )ح (اءاجتوز القراءة ولقر  -10
 

 اجملموعة الثانية: ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة
، مددد   دلددد  عليهدددا السدددت  واماثرقدددراءة ايماعددد  للقدددرآن  تمعدددأ يف املسددداجد ووتهدددا )  -1

 اغداثت املكروه  ، آ نثب  فيها ش ء (  
 السماع، الكتاب ( القراءة،التبقيإل واحلدر م  أحوال ) -2
 (اآستبباب ،التأكيد ، الوجوب  )املراد مته آستعادة يف بدان  القراءة ماهر األمر و -3
التصدت  ، عتدد القدراءة  ، التباك عتد  القراءة )البكاء  الذ  نتكر على بعه قراء القرآن  -4

 (الوالصياملبالا فيه 
، آ  متفددإل علددى اسددتببابهطلددب القددراءة مدد  القددارئ حسدد  الصددوت ) اسددتببه الددبعه ،  -5

  دلي  عليه (
عدددم ثبددوت دليدد  ، أندده الصددواب ) علددى احلفددا  الددراج  يف  فضددي  القددراءة مدد  املصددب  -6

 (ه ثبت  به اماثر ، أنفيه 
،  ددعيف  ،  ددعيف  واملددراد متهددا حددبي  )  األحادنددم اخلاحدد  ولسددواك عتددد قددراءة القددرآن -7

 (حبيب  
، آ جتوز وآ  ص  ألا جتوز و ص   ا الصالة ) حتيف  يف القرآن وألعجمي  مذهب أ  -8
 لصالة(، جتوز وآ  ص   ا االصالة   ا
وبددأ  اايمدد  بيتهدد ،ا يف  لسدده دلدد  اآسددتمرار عليهدد)  بقددراءة أحددد القددراءنتبلدد  ملدد  قددرأ  -9

 (القراءة  ا داحما كلما قرأ ، ا وته
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 ، آ جتوز( ستبب) جتب،  مراعاة الرت يب يف سور القرآن -10
 

 ت ااجابة املناسبة ملأل الفراغاجملموعة الثالثة: ض  خطا حت
 ، فال سزحه ، فليهلب ( فيجزحهندا كان القارئ نقرأ يف مج  ..... استعادة وت  )  -1
، البكددداء دلددد  اماثر املستفيضددد  علدددى اسدددتبباب ..... عتدددد قدددراءة القدددرآن ) التبيدددب ،  -2

  اآهتزاز (
)  حدنم اقرنوا القرآن بلبون العرب وأحواهتا ونايكم وحلون أهد  الكتدابأ وأهد  الفسدإل  -3

 (دلي  معترب ، آنثب  ،  اثب 
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 احملاضرة التاسعة عشرة
 (3آداب اتيل القرآن )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

فهددذ  اغا ددرة هدد  آخددر اغا ددرات املتعلقدد  آبداب  ا القددرآن نعددر  فيهددا علددى مسدداح  هامدد  
 ومجل  حاحل  ربا نتعلإل وألدب م  كتاب هللا  عاىل بصف  عام  وم  دل  :

اآسددتماع لقدراءة القددرآن و درك الللددا واحلددنم حبضددور القدراءة قددال  عداىل   وندا قددرئ أنده نسد  
 القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم  رنون  .

وهدذ  امند  ونن كاند  انزلدد  يف وجدوب االنصدات للقدراءة يف الصددالة ويدرمي الكدالم فيهدا فهدد  
وأمدا مد  لد  قدرآان عر دا فدال  ؤكد على ننصات م  جلس آستماع قراءة القرآن بصف  عام  

 نلزمه االنصات ونن كان أفض  . 
وأفضددلي  أوقددات القددراءة حسددب مددا ورد يف األوقددات الفا ددل  بصددف  عامدد  والقددراءة يف الصددالة 

 أفض  م  خارجها .
وأمدددا وهدددب ثدددواب القدددراءة للميددد  فهدددو فدددرع عددد  مسدددأل  وحدددول ثدددواب األعمدددال بصدددف  عامددد  

عدددم م ددروعي  هددذا العمدد  مدد  أساسدده ولدديس مدد  هددد   والصددبي  يف دلدد  عدددم وحددواا بدد 
خدسددد   وآ سدددل  األمددد  وقدددد دعددد  الددددواع  لفعلددده فلدددم نفعلدددو  فقدددد ما ددد  للتددديب  التددديب 

وأبتددان  الددذكور وابتتددا  رقيدد  وأم كلثددوم وعمدده نددزة وابدد  عمدده جعفددر فلددم نفعدد  شدديما مدد  دلدد  
 ألحد متهم م  حمبته ال دندة ام وهللا أعلم .

 
وأما اآقتباس م  القرآن وهو  ضمأ ال عر أو التثر بعضه آ على أنه متده أبآ نقدال فيده قدال 
هللا  عاىل وحنو  فقد اشتهر ع  املالكي  يرميه و  دند التكت على فاعله وسم  عته ال يخ عز 
 الدددن  ابدد  عبددد السددالم فأجدداز  واسددتدل لدده  ددا ورد عتدده  حددلى هللا عليدده وسددلم  مدد  قولدده يف
الصدددالة ووتهدددا وجهددد  وجهددد  نىل آخدددر  وقولددده اللهدددم فدددالإل االحدددبال وجاعددد  الليددد  سدددكتا 

 وال مس والقمر حسباان اقه عين الدن  واوتين م  الفقر 
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ويف سدددياق كدددالم أل  بكدددر : وسددديعلم الدددذن  ملمدددوا أ  متقلدددب نتقلبدددون   ويف آخدددر حددددنم 
 آب  عمر قد كان لكم يف رسول هللا أسوة حست  انتهى 

ذا كلدده نمنددا ندددل علددى جددواز  يف مقددام املددوعا والثتدداء والدددعاء ويف التثددر آ دآلدد  فيدده علددى وهدد
جددواز  يف ال ددعر وبيتهمددا فددرق فدد ن القا دد  أو بكددر مدد  املالكيدد  حددرل أبن  ضددميته يف ال ددعر 

 مكرو  ويف التثر جاحز 
 وقال بعضهم اآقتباس ثالث  أقسام مقبول ومبال ومردود 

 اخلهب واملواعا والعهود  فاألول ما كان يف
 والثا  ما كان يف القول والرساح  والقصا 

 والثالم على  ربأ :
أحد ا : ما نسبه هللا نىل نفسه ونعود وهلل رب  نتقلده نىل نفسده كمدا قيد  عد  أحدد بدين مدروان 

 أنه وق  على مهالع  فيها شكان  عماله : نن نليتا ناي م   نن عليتا حسا م 
 مأ آن  يف معىن هزل ونعود وهلل م  دل  كقوله وامخر  ض

 أوحى نىل ع اقه طرفه           هيهات هيهات ملا  وعدون  
 وردفه نتهإل م  خلفه             ملث  دا فليعم  العاملون  

 قال السيوط  : وهذا التقسيم حس  جدا وبه أقول . قل  : وهو كما قال رنه هللا .
يف التثدددر جددداز يف ال دددعر وآ أرى   ددداآ للتفرقددد  بيتهمدددا يف مسدددأل   وأقدددول أنضدددا : نن مدددا جددداز

 التضمأ .
 ونقرب م  اآقتباس شيمان 

 أحد ا قراءة القرآن نراد  ا الكالم قال التوو  : 
دكر اب  أ  داود يف هذا اختالفا فروى التىع  أنه كان نكدر  أن نتدأول القدرآن ل د ء نعدرى 

 م  أمر الدنيا 
وأخر  ع  عمر ب  اخلهاب أنه قرأ يف حالة امللرب  ك    والتدأ والزنتدون وطدور سديتأ     

 رف  حو ه فقال   وهذا البلد األمأ   
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وأخر  ع  حكيم ب  سعيد أن رجال م  اغكم  أ ى عليا وهدو يف حدالة الصدب  فقدال   لدم  
 حدإل وآ نسدتىفت  الدذن  أشرك  ليببه  عمل    فأجابده يف الصدالة   فاحدرب نن وعدد هللا

 آ نوقتون   انتهى 
ادخلوهددا بسددالم :  ننسددان علدى املصددل  فقددال املصددل  قددال أحددبابتا ندا اسددتأدنقدال التددوو  : 

آمتدأ   فدد ن أراد الدتالوة وأراد االعددالم ت  بهد  حددال ه ونن أراد االعدالم وت  ضددر  نيد  بهلدد  
 . انتهى .حال ه 

 ل يف القرآن .وقال بعضهم : نكر   رب األمثا
قل  : وم  دل  القص  الهونل  يف املرأة المل مل  أربعأ ست  آ  تكلم ب  ء سدوى القدرآن 

وحدددبابته  وهددد  قصددد  لدددواح  الو ددد  والكدددذب عليهدددا مددداهرة وهددد  أقدددرب نىل العبدددم والتددديب 
وسددل  األمدد  وعلمانهددا أوىل  ثدد  دلدد  لددو كددان م ددروعا ومددا رو  آنفددا كددان عر ددا وللددرى 

   عاىل أعلم .م روع وهللا
 الثا  : التوجيه وأللفاظ القرآني  يف ال عر ووت  وهو جاحز بال ش  .

 
وقددال الزرك ددد  يف الربهدددان : آ سدددوز  عدددد  أمثلددد  القددرآن ولدددذل  أنكدددر علدددى بعضدددهم قولددده : 

 أوهى م  بي  العتكبوت .
أمدا ندا وحد  شديما  والصواب أنه آ نتكر عليه نآ ندا قال : بيتا أوهى م  بي  العتكبوت . 

 كاحلج  مثال أو الدلي  أبنه أوهى م  بي  العتكبوت فال سبي  اذا االنكار .
 

هللا  عداىل كدذا : نقدول قدال هللا  عداىل كدذا ولده أن نقدول : ندا أراد أن نستدل آبن  فله أن نقول 
 فرق بأ اآثتأ و ما وردت التصوص واماثر .وآ 
 
علددى االطددالق نآ يف أحددوال لصوحدد  جدداء ال ددرع ولتهدد  عدد  القددراءة مسددتبب  قددراءة القددرآن و 

يف الصدالة لثبدوت الدتا يف دلد  وكدر  القدراءة يف حالد  الركدوع والسدجود  وم  دل  يدرميفيها 
 .سوى القيام بعضهم القراءة فيما سوى القيام 

 ع  دل  . تيب لته  الالقراءة  ا زاد على الفاي  للمأموم يف الصالة ايهرن   آ جتوزو 
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و كددر  حالدد  القعدود علددى اخلددالء ويف حالدد  التعدداس وكددذا ندا اسددتعجم قدال بعدده أهدد  العلددم :  
 .عليه القرآن وكذا يف حال  اخلهب  مل  نسمعها 

 كرهها بعضهم والصواب األول .وآ  كر  القراءة يف الهوا  وبه قال أكثر العلماء و 
 

  نهي  بذكرها .و وجد بدع لتلف  للقراءة يف الصالة آ
أنده ندا  ثداءب أمسد  عد  القدراءة حد  نتقضد  التثدانب   نقدرأ قدال  اهدد وهدو وم  امداب 

حس  وندل عليه ما ثب  ع  أ  سعيد اخلدر  ر   هللا عته قال قدال رسدول هللا  حدلى هللا 
 ه ف ن ال يهان ندخ  روا  مسلم يعليه وسلم  ندا  ثاءب أحدكم فليمس  بيد  على ف

 
دا ورد على القارئ مد  فيده فضديل  مد  علدم أو شدر  أو سد  مد  حديان  أو لده حرمد  بوآند  ون

  .أو وآدة أو وتها فال أبس ولقيام له 
 

ندا كان نقرأ ماشيا فمر على قوم نستبب أن نقه  القراءة ونسدلم علديهم   نرجد  نىل القدراءة 
كفدا  الدرد والشدارة فسلم عليده  وت   ولو أعاد التعود كان حستا ولو كان نقرأ جالسا فمر عليه

 .وعاود التالوة على األفض  ف ن أراد الرد وللفا رد    استأن  اآستعادة 
وأما ندا عهس يف حال القراءة ف نه نستبب أن نقول احلمد هلل وكدذا لدو كدان يف الصدالة ولدو 

ته فيقدددول عهدددس ودددت  وهدددو نقدددرأ يف ودددت الصدددالة وقدددال احلمدددد هلل نسدددتبب للقدددارئ أن ن دددم
نرندد  هللا ولددو لدد  املددؤدن قهدد  القددراءة وأجابدده  تابعتدده يف ألفدداظ األدان واالقامدد    نعددود نىل 

 .قراء ه 
وأما ندا طلب  مته حاج  يف حال القراءة وأمكته جواب الساح  والشارة املفهم  وعلم أنه آ 

ىل أن سيبده والشدارة نتكسر قلبه وآ  صد  عليده شد ء مد  األدى لألندس الدذ  بيتهمدا فداألو 
 وآ نقه  القراءة ف ن قهعها جاز وهللا أعلم 

 



314 

 

وهتاك أحكام  تعلإل ولقراءة يف الصالة مث  وجوب قراءة الفاي  وايهر واالسرار وايمد  بدأ 
السور يف الركع  الواحدة والتأمأ وكم نسك  االمام وحنو دلد  آ نهيد   دا هتدا وقدد  عر دتا 

 تفست .لبعه دل  يف دروس ال
 

 وهتاك آداب عام  م  القرآن على ك  مسلم أن نلتزم  ا 
ثب  يف حبي  مسلم ر   هللا عته عد  متديم الددار  ر د  هللا عتده قدال نن التديب  حدلى فقد 

هللا عليدددده وسددددلم  قددددال الدددددن  التصدددديب  قلتددددا ملدددد  قددددال هلل ولكتابدددده ولرسددددوله وألحمدددد  املسددددلمأ 
وعددامتهم قددال العلمدداء رنهددم هللا التصدديب  لكتدداب هللا  عدداىل هدد  االميددان أبندده كددالم هللا  عدداىل 

 ن بهه شد ء مد  كدالم اخللدإل وآ نقددر علدى مثلده اخللدإل أبسدرهم    عظيمده و الو ده و تزنله آ
حددإل  الو ددده ويسدديتها واخل دددوع عتدددها ونقامددد  حروفددده يف الددتالوة والدددذب عتدده لتأونددد  اغدددرفأ 
و عدددرى الهددداوأ والتصددددنإل  دددا فيددده والوقدددو  مددد  أحكامددده و فهدددم علومددده وأمثالددده واآعتتددداء 

عجاحبه والعم   بكمه والتسليم  ت ا ه والببم ع  عمومه وخصوحه  واعظه والتفكر يف 
 .وانسىه ومتسوخه ون ر علومه والدعاء نليه ونىل ما دكران  م  نصيبته 

 
أمج  املسلمون علدى وجدوب  عظديم القدرآن العزندز علدى االطدالق و تزنهده وحديانته وأمجعدوا وقد 

حرفدا ت نقدرأ بده أحدد وهدو عدات بدذل  فهدو  على أن مد  جبدد متده حرفدا ربدا أمجد  عليده أو زاد 
 كافر 

وأف  حممد ب  أ  زندد فديم  قدال لصديب لعد  هللا معلمد  ومدا علمد  قدال أردت سدوء األدب 
 .وت أرد القرآن قال نؤدب القاح  قال وأما م  لع  املصب  ف نه نقت  

 
يف دلددد  كثدددتة  و دددرم  فسدددت  بلدددت علدددم والكدددالم يف معانيددده ملددد  لددديس مددد  أهلهدددا واألحادندددم
 .واالمجاع متعقد عليه وأما  فست  للعلماء فجاحز حس  واالمجاع متعقد عليه 

 
نظهددر فيدده دآلدد  امندد  علددى شدد ء   ددرم املددراء يف القددرآن وايدددال فيدده بلددت حددإل فمدد  دلدد  أنو 

خيال  مذهبه و تم  احتماآ  عيفا موافق  مذهبده فيبملهدا علدى مذهبده ونتدامر علدى دلد  



315 

 

م  مهورها يف خال  مدا نقدول وأمدا مد  آ نظهدر لده دلد  فهدو معدذور وقدد حد  عد  رسدول 
هللا  حلى هللا عليه وسلم  أنده قدال املدراء يف القدرآن كفدر قدال اخلهدا  املدراد وملدراء ال د  وقيد  

 ايدال امل ك  فيه وقي  وهو ايدال الذ  نفعله أه  األهواء يف آايت القدر وحنوها 
أراد السددؤال عدد   قدددمي آندد  علددى آندد  يف املصددب  أو متاسددب  هددذ  امندد  يف هددذا ونتبلدد  ملدد  

 املو   وحنو دل  أن نقول ما احلكم  يف كذا 
نكدر  أن نقدول نسدي  آند  كدذا بد  نقددول أنسديتها أو أسدقهتها فقدد ثبد  يف الصدبيبأ عدد  و 

آ نقدول أحددكم   عبدهللا ب  مسدعود ر د  هللا عتده قدال قدال رسدول هللا  حدلى هللا عليده وسدلم
نسددي  آندد  كددذا وكددذا بدد  هددو شدد ء نسدد  ويف رواندد  يف الصددبيبأ أنضددا بمسددما ألحدددكم أن 
نقول نسي  آند  كيد  وكيد  بد  هدو نسد  وثبد  يف الصدبيبأ أنضدا عد  عاح د  ر د  هللا 
عتهدددا أن التددديب  حدددلى هللا عليددده وسدددلم  لددد  رجدددال نقدددرأ فقدددال رنددده هللا لقدددد دكدددر  آنددد  كتددد  

 رواندد  يف الصددبي  كتدد  أنسدديتها وأمددا مددا روا  ابدد  أ  داود عدد  أ  عبدددالرن  أسددقهتها ويف
السلم  التابع  ايلي  أنه قال آ  ق  أسقه  آن  كدذا قد  أوفلد  فهدو خدال  مدا ثبد  يف 

 .احلدنم الصبي  فاآعتماد على احلدنم وهو جواز أسقه  وعدم الكراه  فيه 
وهكدذا وقدد  كلمتدا عد  دلد  يف التسداء  عمدران وسدورةسوز أن نقال سورة البقدرة وسدورة آل و 

 وت هذا املو   وآ نص  ش ء يف املت  مته ب  األدل  متضافرة على جواز  .
 وحنو دل  .آ نكر  أن نقال هذ  قراءة أ  عمرو أو قراءة انف  أو نزة وكذل  

 
أحددددد مدددد  امل ددددركأ آ ميتدددد  الكددددافر مدددد  لدددداع القددددرآن لقددددول هللا  عدددداىل   ونن قددددال التددددوو  : 

استجارك فأجر  ح  نسم  كالم هللا   وميت  م  مس املصب  وه  سوز  عليمه القرآن قدال 
أحددبابتا نن كددان آ نرجددى نسددالمه ت سددز  عليمدده ونن رجدد  نسددالمه فوجهددان أحددبهما سددوز 

 .رجاء نسالمه 
 

 مسأل  ختم القرآن وآداب دل  :
 ديخ بكدر بد  عبدد هللا أبدو زندد رسدال  لاهدا مدروايت قد أل  يف هذ  املسأل  م  املعاحدرن  ال

دعددداء خدددتم القدددرآن وال ددديخ نبدددراهيم األخضدددر رسدددال  لاهدددا  كبدددت اخلدددتم بدددأ القدددراء واغددددثأ 
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والرسددالتان مهبوعتددان متددداولتان وقددد   دددد ال دديىان حفظهمددا هللا يف بعدده مددا دكددرا  فليتتبدده 
 لذل  .

ار أو أول الليدد  ملدددا روا  الدددارم  بسدددتد حسدد  عددد  قددال السدديوط  : واألفضددد  اخلددتم أول التهددد
سعد ب  أ  وقاص قال ندا وافإل ختم القرآن أول اللي  حدل  عليده املالحكد  حد  نصدب  ونن 

 وافإل ختمه أول التهار حل  عليه املالحك  ح  ميس  .
للي  أو ب  مرة التابع  قال كانوا  بون أن خيتم القرآن م  أول ا ووروى اب  أ  داود ع  عمر 

مد  أول التهدار وعد  طلبد  بد  مصدر  التدابع  ايليدد  قدال مد  خدتم القدرآن أند  سداع  كاندد  
مد  التهددار حددل  عليدده املالحكدد  حد  ميسدد  وأندد  سدداع  كاندد  مد  الليدد  حددل  عليدده املالحكدد  

 ح  نصب  وع   اهد مثله 
 

روى ابدد  أ  حدديام نددوم اخلددتم نآ أن نصدداد  نومددا لددى ال ددرع عدد  حدديامه  واسددتبب بعضددهم
ر  وحبيددددب بدددد  أ  اثبدددد  صددددطلبدددد  بدددد  م أن  فسددددتاد  حددددبي    قددددال التددددوو  : داود 

 . واملسيب ب  راف  التابعيأ الكوفيأ كانوا نصببون يف اليوم الذ  خيتمون فيه القرآن حياما
 

ونستبب التكبدت مد  الضدبى نىل آخدر القدرآن وهد  قدراءة املكيدأ أخدر  البيهقد  يف ال دعب 
مي  م  طرنإل اب  أ  بزة لع  عكرم  بد  سدليمان قدال قدرأت علدى نلاعيد  بد  عبدد واب  خز 

هللا املكدد  فلمددا بللدد  الضددبى قددال كددرب حدد  هددتم فدد   قددرأت علددى عبددد هللا بدد  كثددت فددأمر  
بددذل  وقددال قددرأت علددى  اهددد فددأمر  بددذل  وأخددرب   اهددد أندده قددرأ علددى ابدد  عبدداس فددأمر  

قرأ على أ  ب  كعب فأمر  بدذل  كدذا أخرجتدا  موقوفدا   أخرجده  بذل  وأخرب اب  عباس أنه
 البيهق  م  وجه آخر ع  اب  بزة مرفوعا 

 وأخرجه م  هذا الوجه أعين املرفوع احلاكم يف مستدركه وحببه وله طرق كثتة ع  البز  
 وع  موسى ب  هارون قال قال ا البز  قدال ا حممدد بد  ندرندس ال دافع  نن  ركد  التكبدت

 فقدت ست  م  ست  نبي  .
 قال احلافا عماد الدن  ب  كثت : وهذا نقتض   صبيبه للبدنم .
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قل  : التكبت اثب  يف روان  القراءة وفستاد االقراء فبكمه حكدم نفدس القدراءة وآ نضدر مدا 
هو معرو  م   ع  البز  يف احلدنم فال عدربة ولقدول بضدع  التكبدت حيدم ت نفدرق مد  

 بأ روان  احلدنم وروان  االقراء .دهب نليه 
 ويف كيفي  التكبت  فصي   راج  يف كتب القراءات .

 
ونسدد  الدددعاء عقددب اخلددتم ونسددتبب أن سمدد  أهلدده وجتاندده وأن ن ددرع يف ختمدد  أخددرى كمددا 

 نا عليه السيوط  ووت  .
نذكر  هتا قل  : كت  قد كتب  يف  ل  املسأل  جواو مهوآ لبعه أه  العلم وسم  بتا أن 

 حلاج  قارئ القرآن نليه فأقول :
نن دعاء املقرئ عتد ختم القدرآن بعدد أن نتتهد  مد  املعدود أ وقدراءة الفايد  ومخدس آايت مد  
أول البقدددرة قدددد أشدددك  علدددى الدددبعه مددد  ودددت املتىصصدددأ يف علدددم القدددراءات ولتو دددي  هدددذا 

 االشكال نسوق ما نل  :
ءات نببددم عتهددا يف الكتددب املتىصصدد   ددا آ يف كتددب أوآ : سددب التتبدده نىل أن أمددور القددرا

احلدنم وحنوها ،  وقد ورد ما  قدم نصا يف قراءة نمام قراء مك  ابد  كثدت رنده هللا مد  رواندمل 
البددز  وقتبدد  ووت ددا ، وهدد  قددراءة مدد  القددراءات السددب  املتددوا رة الددمل ا فقدد  األمدد  علددى ثبوهتددا 

ع  يف القرآن الكرمي مجلد  ، ألنده آ فدرق بدأ نقد  أحدول وم  طع  فيما جاء  ا فت  وو لله
وحرو   ل  القراءة وبأ نق  هذا الدعاء  ذ  الكيفي  فدالهرق واحددة واألسدانيد هد  عيتهدا 

. 
اثنيا : قد دكر احلافا أبدو عمدرو الددا  أن آبد  كثدت يف فعلده هدذا دآحد  مد  آاثر مروند  ورد 

وأخبار م هورة مستفيض  جداءت عد  الصدباب  والتدابعأ واخلدالفأ  التوقي  فيها ع  التيب 
. 

 وهذا الذ  دكر  نفصله فساز فيما نل  :
 أما  يؤ  مرفوعا فقد رو  ع  :

أنه كان ندا قرأ ق  أعود برب التاس افتت  م  احلمدد   قدرأ مد  البقدرة نىل  أ  ب  كعب عته 
   قام .وأولم  هم املفلبون   دعا بدعاء اخلتم  
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أخرجددده الددددارم  وأبدددو عمدددرو الددددا  واحلدددافا أبدددو العدددالء اامددددا  وودددتهم وفيددده اخدددتال  يف 
 نستاد  وقد حسته أبو عمرو ، والسيوط  .

: مد  قدرأ القدرآن كاند  لده عتدد هللا دعدوة مسدتجاب   جابر ب  عبد هللا قدال : قدال رسدول هللا 
 ها له يف امخرة . نن شاء هللا عجلها له يف الدنيا ونن شاء ادخر 

 أخرجه الهربا  ووت 
 ع  العروى ب  سارن  مرفوعا : م  ختم القرآن فله دعوة مستجاب  .

 أخرجه الهربا  ووت  
 قال : م  ك  ختم  دعوة مستجاب  . أنس ب  مال  ع  التيب 

 أخرجه البيهق  ووت 
: رفعه وهم والصبي  ع  أنس  كان ندا ختم القرآن مج  أهله . قال البيهق   وعته أن التيب 

 موقوفا .
وم  قرأ  فىتمه كتب  له عتد … : م  استم  حرفا  ع  اب  عباس قال : قال رسول هللا 
 هللا دعوة مستجاب  معجل  أو مؤخرة .
 أخرجه اب  عد  والبيهق  ووت ا 

ارنددين  نقددول عتددد خددتم القددرآن : اللهددم عدد  داود بدد  قدديس رندده هللا قددال : كددان رسددول هللا 
ولقرآن واجعله ا نماما ونورا وهدى ورن  اللهم دكر  مته ما نسي  وعلمين مته ما جهلد  

 وارزقين  الو ه آانء اللي  وأطرا  التهار واجعله ا حج  ايرب العاملأ .
 روا  األرجا  يف فضاح  القرآن وأبو بكر ب  الضباك يف ال ماح  

 : مددد  قدددرأ القدددرآن وندددد الدددرب وحدددلى علدددى التددديب  عددد  أ  هرندددرة قدددال : قدددال رسدددول هللا 
 واستلفر ربه فقد طلب اخلت م  مكانه . روا  البيهق  يف ال عب .

 ندا ختم القرآن دعا قاحما . أخرجه اب  ايوز  يف الوفا . وعته قال : كان رسول هللا 
هللا  بامدد وهدو  أنه كان ندا خدتم القدرآن ندد وع  عل  ب  احلسأ زن  العابدن  ع  التيب 

 فذكر دعاء طونال . أخرجه البيهق  يف ال عب .…قاحم   نقول : احلمد هلل رب العاملأ 
 وهذ  ونن كان  كلها آ هلو م  مقال فه   دل  جموعها على أح  دل  .

 وأما اماثر :
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الضدرنس فع  أنس ب  مال  أنه كان سم  أهلده وجتانده عتدد اخلدتم ونددعو  دم . أخرجده ابد  
 والهربا  ووت ا ورو  مرفوعا وقال البيهق  : الصبي  ع  أنس موقوفا.

ع  قتادة قال : كان وملدنت  رج  نقرأ القرآن م  أولده نىل آخدر  علدى أحدباب لده فكدان ابد  
 عباس نض  عليه الرقباء ف دا كان عتد اخلتم جاء اب  عباس ف هد  .

 مستجاب  . روا  اب  أ  داود يف فضاحله. ع  اب  مسعود : م  ختم القرآن فله دعوة
. وعتدده : نن الدددعاء  كددانوا ستمعددون عتددد خددتم القددرآن نقولددون  تددزل الرندد :  عدد   اهددد قددال 

 مستجاب عتد ختم القرآن .
وعدد  احلكددم قددال : أرسدد  نا  اهددد وعتددد  ابدد  أ  لبابدد  قددال : نمنددا أرسددلتا نليدد  أان نرنددد أن 

نن الدعاء مستجاب عتدد خدتم القدرآن . فلمدا فرودوا مد  خدتم القدرآن خنتم القرآن وكان نقال : 
 دعا بدعوات .

 ع  نبراهيم التىع  قال : كانوا نستببون ندا ختموا القرآن أن نقرءوا م  أوله آايت .
مدد  قددرأ القددرآن   دعددا أمدد  علددى دعاحدده أربعدد  آآ  : وروى الدددارم  عدد  نيددد األعددر  قددال 

 مل  
ور  أن عبددددددهللا بددددد  املبدددددارك كدددددان ندا خدددددتم القدددددرآن كدددددان أكثدددددر دعاحددددده وروى احلددددداكم التيسددددداب

 . للمسلمأ واملؤمتأ واملؤمتات
 وع  اب  املبارك أنه كان نعجبه ندا ختم القرآن أن نكون دعان  يف السجود .

وكددان البىددار  رندده هللا خيددتم عتددد االفهددار كدد  ليلدد  يف رمضددان ونقددول : عتددد كدد  خددتم دعددوة 
 مستجاب  . 

ال حتب  : لع  أند نقول يف ختم القرآن : ندا فرو  م  قراء   قد  أعدود بدرب التداس وق
فارف  ندن  يف الدعاء قب  الركوع . قل  : نىل أ  ش ء  ذهب يف هذا ؟ قال : رأند  أهد  

 مك  نفعلونه وكان سفيان ب  عييت  نفعله معهم  ك  .
رة و كد  وروى أهد  املدنتد  يف هدذا قال عباس بد  عبدد العظديم : وكدذل  أدركد  التداس ولبصد

 أشياء ودكر ع  عثمان ب  عفان .
ويف كتاب الفروع آب  مفل  قال : وآ نقرأ الفاي  ومخسا م  البقرة نا عليه . قال اممد  

 : نعين قب  الدعاء . وقي  : نستبب .
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ووتهدددا  وقدددال ابددد  ايدددزر  : وحدددار العمددد  علدددى هدددذا يف أمصدددار املسدددلمأ يف قدددراءة ابددد  كثدددت
بدد  جعدد  … وقددراءة العددرى ووتهددا حدد  آ نكدداد أحددد خيددتم ختمدد  نآ ون ددرع يف األخددرى 

دلدد  عتدددهم مدد  سددت  اخلددتم ونسددمون مدد  نفعدد  هددذا احلددال املريدد  أ  الددذ  حدد  يف قراء دده 
:  وهدو الدذ  نددل عليده  فسدت احلددنم عد  التديب … آخر اخلتم  واري  نىل ختم  أخرى 

 املري  . أفض  األعمال احلال
وهذا احلدنم روا  الرتمذ  والهربا  والبيهق  يف شعب االميان واب  ايزر  يف الت ر وودتهم 
وزاد يف بعدده طرقدده : ومددا احلددال املريدد  ؟ قددال : فددت  القددرآن وختمدده حدداحب القددرآن نضددرب 

 م  أوله نىل آخر  وم  آخر  نىل أوله كلما ح  اري  .
مكد  بد  أ  طالدب بصدبته وأندد  ابد  ايدزر  بدذكر طرقده وقد حوب الرتمذ  نرساله وقهد  

 ومتابعا ه .
وقال اب  ايزر  : وم  األمور املتعلق  وخلتم الدعاء عقيب اخلتم وهو أ ها وهدو سدت   لقاهدا 

 اخلل  ع  السل  .
وليس دل  بالزم لك  قارئ ب  األمر كما قال فارس ب  أند ووت  : م  فعلده فبسد  ومد  

  حر  عليه .ت نفعله فال
، سدددت  147-1/145، اال قدددان  469-2/440وانظدددر لالستفا ددد  : الت دددر آبددد  ايدددزر  

 229-226القراء ومتاه  اجملودن  للقار  ص
 

وم   تمات ما نتعلإل وخلتم ما جاء ع  االمام أند أنه مت  م   كرندر سدورة االخدالص عتدد 
ه مدا ورد ألدا  عددل ثلدم القدرآن اخلتم لكد  عمد  التداس علدى خالفده قدال بعضدهم واحلكمد  فيد

فيبصددد  بدددذل  ختمددد  فددد ن قيددد  فكدددان نتبلددد  أن  قدددرأ أربعدددا واحددددة للىتمددد  األحدددلي  وثدددالاث 
للىتم  التقدنرن  ليبص  له ختمتان قلتا املقصود أن نكون على نقأ مد  حصدول ختمد  نمدا 

 المل قرأها ونما المل حص  ثوا ا بتكرنر السورة . 
 

 سجود القرآن :
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املسأل  حدت  فيهدا مد  املعاحدرن  ال ديخ عهيد  حممدد سدات رسدال  لاهدا سدجود الدتالوة وهذ  
 موا عه ومو وعا ه وه  مهبوع  متداول  .

 ويف سجود القرآن مساح  :
 أوآ : اختل  يف حكمه ه  هو واجب أم متدوب ؟

 والصددواب أندده متدددوب وهددو قددول ايمهددور ونكددر  ملدد  نقددرأ سددجديت احلدد  أآ نسددجد لقولدده 
 فم  ت نسجد فال نقرأ ا .

ويف حدددبي  مسدددلم عددد  أ  هرندددرة مرفوعدددا : ندا قدددرأ ابددد  آدم السدددجدة اعتدددزل ال ددديهان نبكددد  
 ونقول : ايونله أمر اب  آدم ولسجود فسجد فله ايت  وأمرت ولسجود فأبي  فل  التار .

 نددوم ايمعدد  واحددت  ايمهددور  ددا حدد  عدد  عمددر بدد  اخلهدداب ر دد  هللا عتدده أندده قددرأ علددى املتددرب
سددورة التمدد  حدد  ندا جدداء السددجدة نددزل فسددجد وسددجد التدداس حدد  ندا كاندد  ايمعدد  القابلدد  
قرأ  ا ح  ندا جاء السجدة قال اي أنها التاس نمنا منر ولسجود فم  سجد فقد أحاب وم  
ت نسددجد فددال ن  عليدده وت نسددجد عمددر روا  البىددار  وهددذا الفعدد  والقددول مدد  عمددر ر دد  هللا 

ته يف هذا اجملم  دلي  ماهر  وثب  يف الصبيبأ عد  زندد بد  اثبد  ر د  هللا عتده أنده قدرأ ع
 .على التيب  حلى هللا عليه وسلم  والتجم فلم نسجد 

 اثنيا : اختل  يف موا عه 
ع ددرة  عددددها املىتددار الددذ  قالدده ايمدداهت ألددا أربدد نسدد  السددجود عتددد قددراءة آندد  السددجدة و 

سجدة يف األعرا  والرعد والتى  وسببان ومرمي ويف احل  سجد ن ويف الفرقدان والتمد  وأت 
فمدثلهم وحم السجدة والتجم وندا السماء ان دق  واقدرأ وسدم ربد  وأمدا سدجدة ص السجدة 

 ب  آكد م  بعه ما دكر كما سبإل .
دة سددورة ص وهدد  يف وربددا سدددر االشددارة نليدده هتددا أندده ربددا اختلدد  فيدده مدد  السددجدات : سددج

أندده قددال :  الثبدوت أحدد  مدد  كثددت ربددا ا فدإل عليدده وكددذل  سددجد  احلدد  فقدد ثبدد  عدد  التدديب 
 نلا فضل  بسجد أ .

وآ خدددال  نعتدددد بددده يف شددد ء مددد  وحملهدددا كمدددا هدددو ملبدددإل يف املصددداح  املهبوعددد  املتداولددد  
لددا عقيددب   نسددأمون   ن مجاعدد  نىلموا ددعها نآ الددمل يف حددم فدد ن العلمدداء اختلفددوا فيهددا فددذهب 
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. والعم  على األول والفارق ودهب آخرون نىل ألا عقيب قوله  عاىل   نن كتتم ناي   عبدون 
 وت مؤثر .

 
 اثلثا : اختل  يف األحكام املتعلق  به وه  مرت ب  على كونه نلبإل ولصالة أو آ ؟

ط لدده مددا ن ددرتط والصددواب أندده لدديس بصددالة وهددو كسددجود ال ددكر ونلبددإل وألدكددار فددال ن ددرت 
للصالة وقد بوب البىار  لذل  بقوله : سجود املسلمأ م  امل ركأ وامل رك  س ليس له 

 نسجد على وت و وء . و وء وكان اب  عمر 
قلدد  : وحدد  دلدد  أنضددا عدد  ال ددعيب أخرجدده ابدد  أ  شدديب  وكددان أبددو عبددد الددرن  السددلم  

 نمياء . نسجد على وت و وء نىل وت القبل  وهو مي   نومال
 .ندا قرأ السجدة وهو راكب على داب  سجد والمياء و 

يف  ونسددجد يف مجيدد  السددجدات سددواء أكددان يف حددالة أم خارجهددا وقددد ثبدد  سددجود التدديب 
 الصالة .

وندا سجد يف الصالة ف دا رف  نن شاء قرأ ونن شاء رك  دون قراءة بعد السجدة فقدد جداءت 
 بذل  اماثر .

 قال فيه :رابعا : كيفيته وما ن
أمددا كيفيتدده فهددو سددجدة واحدددة نسدد  أن نقددول فيهددا الدددعاء الوحيددد الثابدد  يف دلدد  وهددو مددا 

أن نقددول اللهددم اكتددب ا  ددا عتدددك أجددرا واجعلهددا ا عتدددك دكددران  يف فضدد  سددورة ص وهددو 
 . دخرا و   عين وزرا واقبلها مين كما قبلتها م  عبدك داود

له ندا كدان نمامدا يف الصدالة لعمدوم نصدوص التكبدت عتدد  واختل  يف التكبت له واألوىل أن نفع
 ك  خفه ورف  خبال  خارجها .

 وأما رف  اليدن  والت هد والتسليم فظاهر الست  آ نؤند م  قال بذل  وهللا أعلم .
ونسدددجد القددددارئ واملسددددتم  والسددددام  مهلقددددا وآ دليدددد  علددددى اشددددرتاط سددددجود القددددارئ ليسددددجد 

 املستم  والسام  .
أ أن نكدددون القدددارئ مسدددلما وللدددا متههدددرا رجدددال وبدددأ أن نكدددون كدددافرا أو حدددبيا أو وآ فدددرق بددد

 .حمداث أو امرأة هذا هو الصبي  
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قال العلماء نتبل  أن نق  عقيب آند  السدجدة الدمل قرأهدا أو لعهدا فد ن أخدر وت نهد  الفصد  
 .سجد ونن طال فقد فات السجود فال نقض  على املذهب الصبي  امل هور 

رأ السددجدات كلهددا أو سددجدات متهددا يف  لددس واحددد سددجد لكدد  سددجدة بددال خددال  ندا قددو 
فدد ن كددرر امندد  الواحدددة يف  ددالس سددجد لكدد  مددرة بددال خددال  فدد ن كررهددا يف اجمللددس الواحددد 
نظر ف ن ت نسجد للمرة األوىل كفا  سدجدة واحددة عد  ايميد  ونن سدجد لدألوىل ففيده ثالثد  

  وليبص  له األجر . جدد السببأوجه أحبها نسجد لك  مرة سجدة لت
آ نقدوم الركددوع مقددام سددجدة الددتالوة يف حددال اآختيددار وهددذا مددذهب مجدداهت العلمدداء السددل  و 

 .واخلل  
 وهتاك  فصيالت فيما دكران  ووت   راج  يف مظالا وهللا املوفإل .

 
 أخذ األجرة على القرآن :

وأخر  امجدر  مد  حددنم عمدران بد  قال السيوط  : نكر  اهاد القرآن معي   نتكسب  ا 
 احلصأ مرفوعا م  قرأ القرآن فليسأل هللا به ف نه سيأيت قوم نقرنون القرآن نسألون التاس به.

قال : وروى البىار  يف  رخيه الكبت بستد حاحل حدنم مد  قدرأ القدرآن عتدد مدات لتفد  متده 
 لع  بك  حر  ع ر لعتات .

 وقال التوو  :
بده أن  دذر كد  احلدذر مد  اهداد القدرآن معي د  نكتسدب  دا فقدد جداء عد   وم  أهم مدا ندؤمر

عبدالرن  ب  شبي  ر   هللا عته قال قال رسول هللا  حلى هللا عليه وسلم  اقرنوا القدرآن وآ 
 .أتكلوا به وآ جتفوا عته وآ  للوا فيه 

ن مد  قبد  أن  يت قدوم وع  جابر ر د  هللا عتده عد  التديب  حدلى هللا عليده وسدلم  اقدرنوا القدرآ
 .نقيمونه نقام  القدل نتعجلونه وآ نتأجلونه 

 .معتا  نتعجلون أجر  نما  ال ونما لع  وحنوها و 
وع  فضي  ب  عمرو ر   هللا عته قال دخ  رجالن م  أحباب رسول هللا  حلى هللا عليه 

ال أحدد ا نان هلل وسلم  مسجدا فلما سلم االمام قدام رجد  فدتال آايت مد  القدرآن   سدأل فقد
ونان نليه راجعون لع  رسول هللا  حلى هللا عليه وسدلم  نقدول سديج ء قدوم نسدألون ولقدرآن 
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  بد  عمدرو ت نسدم  الصدباب  يفم  سأل ولقرآن فال  عهو  وهدذا االسدتاد متقهد  فد ن الفضد
. 

يمان وأمدددا أخدددذ األجدددرة علدددى  علددديم القدددرآن فقدددد اختلددد  العلمددداء فيددده فبكدددى االمدددام أبدددو سدددل
 .اخلها  مت  أخذ األجرة عليه م  مجاع  م  العلماء متهم الزهر  وأبو حتيف  

وعدد  مجاعدد  أندده سددوز نن ت ن ددرتطه وهددو قددول احلسدد  البصددر  وال ددعيب وابدد  سددتن  ودهددب 
عهدداء ومالدد  وال ددافع  وآخددرون نىل جوازهددا نن شددارطه واسددتأجر  نجددارة حددبيب  وقددد جدداء 

 .ويواز األحادنم الصبيب  
واحت  م  متعها حبدنم عبادة ب  الصام  أنه علم رجال مد  أهد  الصدف  القدرآن فأهددى لده 
قوسدا فقددال لده التدديب  حدلى هللا عليدده وسددلم  نن سدرك أن  هددوق  دا طوقددا مد  انر فاقبلهددا وهددو 

 .داود ووت  وآباثر كثتة ع  السل   حدنم م هور روا  أبو
أحدد ا أن يف نسدتاد  مقداآ والثدا  أنده كدان  دربع وأجاب اجملدوزون عد  حددنم عبدادة جبدوابأ 

بتعليمدده فلددم نسددتبإل شدديما   أهددد  نليدده علددى سددبي  العددوى فلددم سددز لدده األخددذ خبددال  مدد  
 نعقد معه نجارة قب  التعليم وهللا أعلم 

قل  : الذ  نظهر التفرق  بأ أخذ األجرة على القدراءة للسدؤال  دا وبدأ أخدذها علدى التعلديم 
وحنو دل  . وآش  يف ثبوت التصوص على أخذ األجر على التعليم والرقيد  ونن كدان والرقي  

 األوىل يف دل  كما هو احلال يف ك  ما نتىذ قرب  هلل أن نكون وآحتساب وهللا أعلم .
 

 مساح   تعلإل وملصب  وكتابته :
و اهددد وأبددو اختلدد  العلمدداء يف كتابدد  القددرآن يف نانء   نلسدد  ونسددقى املددرنه فقددال احلسدد  

قددال القا دد  حسددأ والبلددو  ووت ددا ولددو كتددب و قالبدد  واألوزاعدد  آ أبس بدده وكرهدده التىعدد  
 .القرآن على احللوى ووتها م  األطعم  فال أبس أبكلها 

نقددش احليهددان والثيدداب ولقددرآن وأبلدداء هللا  عدداىل قددال عهدداء آ أبس  وكددر  بعدده أهدد  العلددم
ما كتاب  احلروز م  القدرآن فقدال مالد  آ أبس بده ندا كدان يف بكتب القرآن يف قبل  املسجد وأ

 .قصب  أو جلد وخرز عليه 
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ا فإل العلماء على استبباب كتاب  املصاح  ويسأ كتابتها و بييتها وننضاحها ويقإل اخلدا 
و عليقه قال العلماء ونسدتبب نقدا املصدب  وشدكله ف نده حديان  مد  اللبد  فيده  هدون م ق
 .و صبيفه 

 .وز كتاب  القرآن ب  ء  س آ جتو 
 .أمج  املسلمون على وجوب حيان  املصب  واحرتامه و 

 ولو ألقا  مسلم يف القادورة والعياد وهلل  عاىل حار امللق  كافرا  أه  العلم :قال 
وهدذا فيده نظدر وآ نسدلم نآ ندا   رم  وسد  ب   وسدد آحداد كتدب العلدم حدرام  وقال بعضهم :

 اآستىفا  أو االهان  فليس  برم فقا ب  نص  نىل الكفر .كان على سبي  
 وما رو  يف  وسد القرآن  فأله  العلم فيه مذاهب يف معتا  .

وآ ش  أنه نستبب أن نو   املصدب  علدى حندو وسدادة ومدا شدا ها ملدا ثبد  يف سدت  أ  
ادة وو دد  التددوراة دخدد  بيدد  املدددراس عتددد اليهددود فلمددا أيت ولتددوراة دعددا بوسدد داود أن التدديب 

 عليها وآ ش  أن القرآن أوىل وأفض  .
وأما القول وستبباب القيام له فال دلي  عليه ب  هو أقرب نىل البدعد  واآسدتدآآت العقليد  

 آ  سلم ألحبا ا وميك  ردها بسهول  .
 قدالالددارم   وأما و د  املصدب  علدى الوجده و قبيلده فقدد وردت فيده آاثر ومد  دلد  مدا روا 

فسددتاد حدبي  عدد  ابدد  أ  مليكد  أن عكرمدد  بد  أ  جهدد  ر دد  هللا عتده كددان نضدد  التدوو  
  . املصب  على وجهه ونقول كتاب ر  كتاب ر 

يددرم املسددافرة وملصددب  نىل أرى العدددو ندا خيدد  وقوعدده يف أندددنهم للبدددنم امل ددهور يف و 
لافد  رى العددو ألقدرآن نىل حلى هللا عليده وسدلم  لدى أن نسدافر و الصبيبأ أن رسول هللا

 أن نتاله . أما ندا أم  متك  الكافر مته فالذ  نظهر جواز  وهللا أعلم .
نىل  وأما نرسال ما فيه ش ء م  القرآن فقد ثب  يف الصدبي  مدا سيدز  وهدو مدا أرسدله التديب 

 هرق  .
وميتددد  اجملتدددون والصددديب الدددذ  آ مييدددز مددد  مدددس املصدددب  لافددد  مددد  انتهددداك حرمتددده وهدددذا املتددد  

 واجب على الوا ووت  رب  رآ  نتعرى حلمله 
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احلسد   بدذل بيعه ومد  قدال  أوآ كراه  يف شراحه الصبي  أنه نص  بي  املصب  وشران  و و 
تفرقد  بدأ البيد  وال دراء عتدد وال البصر  وعكرمد  واحلكدم بد  عييتد  وهدو مدرو  عد  ابد  عبداس

بعه أه  العلم ليس  وجيه  ألن ال راء مسدتلزم للبيد  وآ دليد  علدى املتد  مد  شد ء متهمدا 
وآ دخ  لذل  يف آايت اآشرتاء آبايت هللا مثتا قليال ألن املراد متها بداهد  آ عالقد  لده ببيد  

 مقاب  عرى الدنيا الزاح  م  املصب  ونمنا ه  متعلق  برتك أو يرن  أوامر هللا عز وج  يف
 جا  وحنو  .

أن نكددون علددى  وخنددتم حما ددرة اليددوم بكددالم جددام  لددبعه آداب التدداا لكتدداب هللا فيتبلدد  لدده
أكم  األحوال وأكرم ال ماح  وأن نرف  نفسه ع  ك  ما لى القدرآن عتده نجدالآ للقدرآن وأن 

بدابرة وايفداة مد  أهد  الددنيا نكون مصوان ع  د ء اآكتساب شرن  الدتفس مر فعدا علدى اي
وعدد  عبدددهللا بدد  . متوا ددعا للصدداحلأ وأهدد  اخلددت واملسدداكأ وأن نكددون متى ددعا دا سددكيت  

مسددعود ر دد  هللا عتدده قددال نتبلدد  حلامدد  القددرآن أن نعددر  بليلدده ندا التدداس انحمددون وبتهددار  ندا 
وع  احلس  ب  عل  ر    التاس مفهرون وحبزنه ندا التاس نفرحون وببكاحه ندا التاس خيتالون

هللا عته قال نن م  كان قبلكم رأوا القدرآن رسداح  مد  ر دم فكدانوا نتددبرولا ولليد  ونتفقددولا 
يف التهددار وعدد  الفضددي  بدد  عيدداى قددال نتبلدد  حلامدد  القددرآن أن آ  كددون لدده حاجدد  نىل أحددد 

نلهو م   آ نتبل  أنم  اخللفاء فم  دولم وعته أنضا قال حام  القرآن حام  ران  االسالم 
 .م  نلهو وآ نسهو م  م  نسهو وآ نللو م  م  نللو  عظيما حلإل القرآن 

هذا وهللا  عاىل أعلم جعلين هللا ونايكم م  أه  القدرآن ورزقتدا األدب مد  القدرآن وآخدر دعدواان 
 أن احلمد هلل رب العاملأ وحلى هللا على نبيتا حممد وعلى آله وحببه وسلم .

 
 أسئلة :

 اجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة
 األوقات الفا ل  أفض  م  وتها لقراءة القرآن )ح ( -1
 اآقتباس م  القرآن ثالث  أنواع: مقبول ومبال ومردود )ح ( -2
 الصبي  أنه سب التفرنإل بأ ال عر والتثر يف مسأل  التضمأ )خهأ( -3
 سجود أفض  م  وتها )خهأ(قراءة القرآن يف الركوع وال -4
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 ندا ل  القارئ املؤدن قه  القراءة و ب  املؤدن )ح ( -5
 آ ميت  الكافر م  لاع القرآن )ح ( -6
 ندا كان نقرأ ماشيا فمر على قوم نستبب أن نقه  القراءة ونسلم عليهم)ح ( -7
 ا  )خهأ( ثواب بعه قراء ه خلدس  وابتتيه بعد موهت  حلبه اخلت وهب التيب  -8
 نكر  أن نقول نسي  آن  كذا ب  نقول أنسيتها أو أسقهتها )ح ( -9

 استبب بعضهم حيام نوم اخلتم )ح ( -10
 

 اجملموعة الثانية: ض  خطا حتت ااجابة الصحيحة
 ، سوز، نستبب( آ سوزوهب ثواب القراءة للمي  )  -1
 االنصدددات يف الصددددالة،توا{يف ) ندددزل قولددده  عدددداىل:}وندا قدددرئ القددددرآن فاسدددتمعوا لددده وأنصدددد -2

 السكوت للمستم ، السكوت للسام (
قص  املرأة المل مل  أربعأ ست  آ  تكلم نآ ولقرآن ) اثبت  ، دلي  على أفضلي  دل  ،  -3

 لواح  الو   والكذب عليها وا ب  ( 
، آ سددددوز، جدددداحز "أوهدددى مدددد  بيدددد  العتكبددددوت" ندا  ددددرب مدددثال للبجدددد  الواهيدددد  فهددددو ) -4
 رو (مك
، متاسدددب  امايت"مدددا احلكمددد  يف كدددذا" األسدددلوب املتاسدددب للسدددؤال عددد  )سدددبب التدددزول،  -5

  فست ورنب القرآن(
، عدددم نتسددداءلون، أت ن دددرل لددد  الضدددبىيف قدددراءة املكيدددأ نسدددتبب التكبدددت مددد  .... ) و  -6

 حدرك(
 ، واجب، م  فعله فبس  وم  ت نفعله   (مستببدعاء ختم القرآن .... ) -7
 ، جاحز ( مستببالراج  يف سجود التالوة أنه ...... ) واجب ،  -8
 11سددددجدة،  20، سددددجدة 14املىتددددار عتددددد ايمهددددور يف عدددددد سددددجود الددددتالوة .... ) -9

 سجدة(
 ، حالة، ليس  عبادة أحال(ليس  بصالةالصبي  يف سجدة التالوة ألا ..... ) -10
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 ملأل الفراغاجملموعة الثالثة ض  خطا حتت الكلمة املناسبة 
 ، االحاط (اآقتباس.....هو  ضمأ ال عر والتثر بعضا م  القرآن )االمال ،  -1
الصبي  على الصبي  م  أقوال أه  العلم ) سوز ، نكدر  بي  املصب  وشران  و  ..... -2

 ،  رم (
،  يددرم) جتددوز ،  املسددافرة وملصددب  نىل أرى العدددو ندا خيدد  وقوعدده يف أندددنهم ..... -3
 ر  ( ك
...... يف احلدددنم مددا ندددل علددى نرسددال مددا فيدده شدد ء مدد  القددرآن نىل الكفددار ) ت نددرد ،  -4
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 احملاضرة العشرون
 الوحي وأقسامه وأنواعه ومايتعلق به

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 أما بعد فموعدان اليوم م  حما رة يف الوح  وأقسامه وحدنثتا ندور حول أمور :
 األول : معىن الوح  

املعدرى بده أو والشدارة أو وقدد نكدون ولكدالم الصدرن  أو الوح  هو نعدالم علدى وجده اخلفداء 
 ع  أ  طرنإل م  طرق االعالم .

معتددا  يف لسددان ال ددرع أن نعلددم هللا  عدداىل مدد  احددهفا  مدد  عبدداد  كدد  مددا أراد قددال الزرقددا  : 
 . نطالعه عليه م  ألوان اادان  والعلم ولك  بهرنق  سرن  خفي  وت معتادة للب ر

سه مد  اليقدأ أنده مد  قبد  هللا بواسده  أو وقال حممد عبد  : هو عرفان سد  ال ىا م  نف
 بلت واسه  . واألول : بصوت نسمعه أو بلت حوت .

قددال : والفددرق بيتدده وبددأ االاددام : أن االاددام : وجدددان  سددتيقته الددتفس فتتسدداق نىل مددا نهلددب 
 على وت شعور متها م  أن  أ ى . 

 ان ست  :يف القرآن  عالوح  وقد جاء 
وهدذا (  ... امند  ما قال  عداىل )وأوحيتدا نىل أم موسدى أن أر دعيهكلإنسان  االاام  -1

يف قوله : ننده نكدون يف كد  أمد  حمددثون فد ن نكد  يف أمدمل  مث  ما ح  ع  التيب 
 . فعمر . أو كما قال 

) وأوحددى ربدد  نىل التبدد  أن اهددذ  مدد    عدداىل : قددالاالاددام اللرنددز  للبيددوان كمددا  -2
 ايبال بيو ( 

 ( ليجادلوكم قال  عاىل )ونن ال ياطأ ليوحون نىل أولياحهم كماالوسوس    -3

)فدددأوحى نلدددديهم أن سددددببوا بكددددرة عددد  زكددددراي عليدددده السددددالم قددددال  عدددداىل كمددددا االشدددارة   -4
 وع يا( 

مددا نلقيدده هللا مدد  أمددر ملالحكتدده كمددا يف قولدده  عدداىل )ند نددوح  ربدد  نىل املالحكدد  أ   -5
 معكم (
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راح  وأحكددام وهددو مو ددوعتا األسدداس يف هددذ  مددا نتزلدده هللا علددى أنبياحدده ورسددله مدد  شدد -6
اغا درة كمدا يف قولده  عداىل : ) وكدذل  أوحيتدا نليد  روحدا مد  أمدران ماكتد   دددر  

 ما الكتاب وآ االميان ولك  جعلتا  نورا لد  به م  ن اء م  عبادان ( .

نن هدو والقرآن والست  كال دا وحد  مد  هللا قدال  عداىل عد  رسدوله ص : )ومدانتهإل عد  اادوى 
 .نآ وح  نوحى(  

قددال ابدد  حددزم رندده هللا: فصدد  بددذل  أن الددوح  نتقسددم مدد  هللا عددز وجدد  نىل رسددوله ص نىل 
قسدددمأ: أحدددد ا وحددد  متلدددو مؤلددد  أتليفدددا معجدددز التظدددام وهدددو القدددرآن ، والثدددا  وحددد  مدددرو  

 متقول وت مؤل  وآ معجز التظام وآ متلو لكته مقروء                           

وجدداء ىف عدددة أحادنددم مددا ندددل علددى أن السددت  كاندد   ددوحى نىل التدديب ص ، لدرجدد  أندده كددان 
 نعرتنه أحياان مانعرتنه عتد  تزل القرآن  

فع  عاح   ر د  هللا عتهدا قالد : خرجد  سدودة  بعددما  درب احلجداب حلاجتهدا ، وكاند  
ودة ، أمددا وهللا امددرأة جسدديم  آهفددى علددى مدد  نعرفهددا ، فرآهددا عمددر بدد  اخلهدداب فقددال: ايسدد

آهفددأ عليتددا ، فددانظر  كيدد  هددرجأ  قالدد : فانكفددأت راجعدده ، ورسددول هللا ص يف بيددمل ، 
وننه ليتع ى ويف ندة عرق ، فدخل  فقال : ايرسول هللا ، ن  خرج  لبعه حاجمل فقدال 

ل: ا عمر كذا وكذا ، قال : فأوحى هللا نليه ،   رفد  عتده ونن العدرق يف ندد  ماو دعه ، فقدا
 ننه قد أدن لك  أن هرج  حلاجتك  

وقدددال  عددداىل  دددامتا لألمددده حفدددا دنتددده: ) نان حنددد  نزلتدددا الدددذكر ونان لددده حلدددافظون ( والسدددت  مددد  
الذكر املتزل بدتا القدرآن ؛ قدال  عداىل: ) وأنزلتدا نليد  الدذكر لتبدأ للتداس مدانزل نلديهم ولعلهدم 

 نتفكرون (

ندذركم ولدوح ( فدأخرب  عداىل كمدا قددمتا أن كدالم نبيده وقال أبو حممد: وقال  عاىل: ) ق  نمندا أ
   كله وح  ، والوح  بالخال  دكر ، والذكر حمفوظ بتا القرآن. 

قال األحفها  يف أواح   فست  ا فإل أه  الست  وايماع  على أن كالم هللا متزل واختلفدوا يف 
معىن االنزال فمتهم م  قال نمهار القراءة ومتهم م  قال نن هللا  عاىل أام كالمه جربند  وهدو 

ان يف السماء وهو عال مد  املكدان وعلمده قراء ده   جربند  أدا  يف األرى وهدو نهدبا يف املكد
ويف التتزنددد  طرنقدددان أحدددد ا أن التددديب اخنلددد  مددد  حدددورة الب دددرن  نىل حدددورة امللكيددد  وأخدددذ  مددد  
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جربنددد  والثدددا  أن امللددد  اخنلددد  نىل الب دددرن  حددد   خدددذ  الرسدددول متددده واألول أحدددعب احلدددالأ 
 انتهى
أو  فظه لع  نزول القرآن على التيب أن نتلقفه املل  م  هللا  عاىل  لقفا روحانيا  وت  :وقال 

     . م  اللول اغفوظ فيتزل به نىل الرسول ونلقيه عليه
واخلال  يف دل  مرت ب على املذاهب الكالمي  يف كدالم هللا عدز وجد  فتدت  عد  دلد  أقدوال 

 ثالث  : 
 األول : أن جربن   لقفه لاعا م  هللا  عاىل بلفظه املىصوص .

 رأ  نقال ع  بي  العزة يف السماء الدنيا .الثا  : أن جربن  حفظه م  اللول اغفوظ أو ق
 . الثالم : أن جربن  ألق  نليه املعىن واأللفاظ يربن  أو للتيب 

والثالدددم مددد  أبهددد  الباطددد  ألنددده معدددارى لظددداهر آايت القدددرآن بددد  نوافدددإل يف وجددده متددده كدددالم 
 امل ركأ .

يف وجود القرآن يف اللول والثا  : نمنا هو هروب م  نثبات حف  الكالم هلل  عاىل . وآ ش  
اغفوظ كساحر ما هو فيه وآ يف ندزول القدرآن نىل بيد  العدزة يف السدماء الددنيا كمدا  قددم عتدد  

     كالمتا ع  نزول القرآن ولك  دل  آ نعين نف  لاع جربن  له م  هللا .
 أعلددم نان ألعتددا نرنددد وهللا   (نان أنزلتددا  يف ليلدد  القدددر  )قددال البيهقدد  يف معددىن قولدده  عدداىل     

 املل  وأفهمتا  ناي  وأنزلتا   ا ل  فيكون املل  متتقال به م  علو نىل أسف      
القددرآن أو نىل شدد ء متدده  قددال أبددو شددام  هددذا املعددىن مهددرد يف مجيدد  ألفدداظ االنددزال املضدداف  نىل

       تا  نليه أه  الست  املعتقدون قدم القرآن وأنه حف  قاحم  بذات هللا  عاىل
ونؤنددد أن جربندد   لقفدده لاعددا مدد  هللا  عدداىل مددا أخرجدده الهددربا  مدد  حدددنم ال السدديوط  : قدد

التددواس بدد  لعددان مرفوعددا ندا  كلددم هللا ولددوح  أخددذت السددماء رجفدد  شدددندة مدد  خددو  هللا 
ف دا ل  بذل  أه  السماء حدعقوا وخدروا سدجدا فيكدون أوادم نرفد  رأسده جربند  فيكلمده هللا 

 ددا أراد فيتتهدد  بدده علددى املالحكدد  فكلمددا مددر بسددماء سددأله أهلهددا مددادا قددال ربتددا قددال  مدد  وحيدده
 احلإل فيتته  به حيم أمر     
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وأخددر  ابدد  مردوندده مدد  حدددنم ابدد  مسددعود رفعدده ندا  كلددم هللا ولددوح  لدد  أهدد  السددموات 
 هدددذا  حلصددل  كصلصدددل  السلسدددل  علدددى الصدددفوان فيفزعدددون وندددرون أنددده مددد  أمدددر السددداع  وأحددد 

 احلدنم يف الصبي      
وو   على أه  السموات م  هيب  كدالم هللا حفا القرآن ع  هللا جربن   وقال بعضهم : نن

فمدددر  دددم جربنددد  وقدددد أفددداقوا فقدددالوا مدددادا قدددال ربكدددم قدددالوا احلدددإل نعدددين القدددرآن وهدددو معدددىن قولددده       
ى السددفرة الكتبدد  نعددين فددأ ى بدده جربندد  نىل بيدد  العددزة فددأمال  علدد    (حدد  ندا فددزع عدد  قلددو م)

       (أبند  سفرة كرام بررة  )املالحك  وهو معىن قوله  عاىل     
وقال ايونين كدالم هللا املتدزل قسدمان قسدم قدال هللا يربند  قد  للتديب الدذ  أند  مرسد  نليده نن 
هللا نقول افع  كذا وكذا وأمر بكذا وكذا ففهم جربن  ما قاله ربه   نزل على دل  التيب وقدال 

ل لدد  لده مدا قالده ربده وت  كدد  العبدارة  لد  العبدارة كمددا نقدول امللد  ملد  نثدإل بدده قد  لفدالن نقدو 
امللددد  اجتهدددد يف اخلدمددد  وامجددد  جتددددك للقتدددال فددد ن قدددال الرسدددول نقدددول امللددد  آ  تهددداون يف 
خددددممل وآ  دددرتك ايتدددد  تفدددرق وحدددثهم علدددى املقا لددد  آ نتسدددب نىل كدددذب وآ  قصدددت يف أداء 
الرسال  وقسم آخر قال هللا يربن  اقرأ على التيب هذا الكتداب فتدزل جربند  بكلمد  مد  هللا مد  

ليددت كمددا نكتددب امللدد  كتدداو ونسددلمه نىل أمددأ ونقددول اقددرأ  علددى فددالن فهددو آ نلددت متدده  وددت  
 كلم  وآ حرفا انتهى     

جربن  كدان نتدزل  القرآن هو القسم الثا  والقسم األول هو الست  كما ورد أن ال السيوط  :ق
دا  وملعددىن وت جتدددز ولسددت  كمددا نتدددزل ولقددرآن ومددد  هتددا جددداز رواندد  السدددت  وملعددىن ألن جربنددد  أ

القراءة وملعىن ألن جربن  أدا  وللفا وت نب  له ن اء  وملعىن والسر يف دل  أن املقصدود متده 
التعبد بلفظه واالعجاز به فال نقدر أحد أن  يت بلفدا نقدوم مقامده ونن يد  كد  حدر  متده 

والتىفيدد  علددى األمدد   معددا  آ  دداط  ددا كثددرة فددال نقدددر أحددد أن  يت بدلدده  ددا ن ددتم  عليدده
حيدم جعد  املتدزل نلديهم علدى قسدمأ قسدم نرووندده بلفظده املدوحى بده وقسدم نروونده وملعدىن ولددو 

   .جع  كله ربا نروى وللفا ل إل أو وملعىن ت نؤم  التبدن  والتبرن  فتأم  
 وأخدر  ابد  أ  حددامت عد  الزهدر  أندده سدم  عد  الددوح  فقدال الدوح  مددا ندوح  هللا نىل نديب مدد 
األنبياء فيثبته يف قلبه فيتكلم به ونكتبه وهو كالم هللا ومته ما آ نتكلم به وآ نكتبه ألحد وآ 

 .  مر بكتابته ولكته  دث به التاس حدنثا ونبأ ام أن هللا أمر  أن نبيته للتاس ونبللهم ناي 
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 اثنيا : طرق الوح  

: )وماكدان لتديب أن نكلمده هللا نآ وحيدا يف قولده و عداىل وطرق الدوح  ثالثد  دكرهدا هللا سدببانه
 أو م  وراء حجاب أو نرس  رسوآ فيوح  فدنه مان اء(

، وكما حدث البدراهيم عليده  ف ما أن نكون متاما ورناي األنبياء وح  كما حدث كثتا للتيب 
عتدددما قالدد   . وقددد جدداء دلدد  يف الصددبي  أ  رناي التدديب السددالم يف قصدد  دبدد  نلاعيدد  

م  الوح  الدرناي الصدادق  فكدان آ ندرى  ر   هللا  عاىل عتها ) أول ما بدء به التيب عاح   
رناي نآ كان  كفلإل الصب  ( أو كما قال  ر   هللا  عاىل عتهدا وقدد  كلمتدا عد  دلد  فيمدا 

 سبإل . 
  ليس حواو .  يه املل  يف التوم وعد م  هذا قوم سورة الكوثر و أو أن 

مدد  وراء حجدداب كمددا حصدد  ملوسددى عليدده السددالم ، وبعدده أهدد  العلددم ونمددا أن نكددون كالمددا 
 نقظ   أن دل  كان عتد م  نقول املعرا  للتيب  ليل  حص  ندخ  فيه ما

يف التددوم كمدا يف حددنم معدداد أ   ر  فقدال فديم خيتصددم املدأل األعلددى    أن نكلمده هللا أو وقيد  
عددرا  عتددد مدد  نقددول أبن دلدد  كددان يف وهددو وددت حددرن  يف دلدد  . ونلبددإل بدده ليلدد  املاحلدددنم 
 التوم .

 .ش ء  وهو الكالم م  وراء احلجاب وليس يف القرآن م  هذا التوع
ووحدد  القددرآن كلدده مدد  هددذا القبيدد   ونمددا أن نكددون فرسددال رسددول مثدد  نرسددال جربندد  للتدديب 

لتكددون  نددزل بدده الددرول األمددأ علددى قلبدد ) وهددو املصددهل  عليدده ولددوح  ايلدد   قددال هللا  عدداىل 
 ( م  املتذرن  بلسان عر  مبأ

 ولذل  طرق ثالث :

 فيفصم عته وقد وعى مانقول  األول: أن   يه يف مث  حلصل  ايرس وهو أشد  على التيب 
كما يف الصبي  ع  عبد هللا ب  عمر سأل  التيب ه  يس ولوح  فقدال ألد  حالحد    

 .ن نفس   قبه أسك  عتد دل  فما م  مرة نوح  نا نآ متت  أ
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قددال اخلهددا  واملددراد أندده حددوت متدددارك نسددمعه وآ نبددأ لدده أول مددا نسددمعه حدد  نفهمدده بعددد 
وقيدد  هددو حددوت خفددإل أجتبدد  امللدد  واحلكمدد  يف  قدمدده أن نفددرك لعدده للددوح  فددال نبقدد  فيدده 

 .مكاان للت  
عتهددا أن ومتهددا احلدددنم الددذ  نروندده البىددار  يف حددبيبه عدد  عاح دد  أم املددؤمتأ ر دد  هللا 

احلارث ب  ه ام سأل رسول هللا فقدال اي رسدول هللا كيد    يد    الدوح    فقدال رسدول هللا 
  يددين مثدد  حلصددل  ايددرس وهددو أشددد  علدد  فيفصددم عددين وقددد وعيدد  عتدده مددا قددال   وأحيدداان 
نتمث  ا املل  رجال فيكلمين فأع  ما نقول قالد  عاح د  ولقدد رأنتده نتدزل عليده   الدوح  يف 

 ال دند الربد فيفصم عته ونن جبيته ليتفصد عرقااليوم 
أن هددذ  احلالد  أشدد حدداآت الدوح  عليده وقيدد  ننده نمندا كددان نتدزل هكددذا ندا  هدذا احلددنمويف 

 نزل  آن  وعيد وهتدند

 نقول  الثا : أن نتمث  له رجال فيكلمه فيع  ما
 .  زاد أبو عوان  يف حبيبه وهو أهونه عل  احلدنم السابإلكما يف 

كددان كثددتا مددا   يدده امللدد  يف حددورة دحيدد  بدد  خليفدد  الكلدديب وكددان رجددال مجدديال ور ددا أ   يف و 
 حورة أعرا  كما يف احلدنم امل هور يف االسالم واالميان واالحسان .

  الثالم: أن نتفم يف روعه مانرند فيعيه التيب 
كمددا قددال نن رول القدددس نفددم يف روعدد  أخرجدده احلدداكم وهددذا قددد نرجدد  نىل احلالدد  األوىل أو 

 المل بعدها أبن   يه يف نحدى الكيفيتأ ونتفم يف روعه     

علدى أشدرا  الهداح  ،  وت جربن  مل  ايبال كما يف قص  عرى نفسه  وقد نزل للتيب 
البقددرة وألمددا ت نؤهتمددا ندديب قبلدده كمددا يف حدددنم  ونددزل عليدده ملدد  ب ددر  ولفايدد  وخددوا يم سددورة

 اب  عباس يف حبي  مسلم ، ووت دل  

التبددوة وهددو ابدد  أربعددأ سددت    أخددر  االمددام أنددد يف  رخيدده عدد  ال ددعيب قددال أنددزل علددى التدديبو 
فقرن بتبو ه نسرافي  ثالث ستأ فكان نعلمه الكلم  وال  ء وت نتزل عليه القرآن على لسانه 

. وهدو فلما مض  ثالث ستأ قدرن بتبو ده جربند  فتدزل عليده القدرآن علدى لسدانه ع درن  سدت  
     أثر فيه  ع  الرساله .
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فديلا وهديا التداحم ونليدب يف حدال الدوح  لرسدال  نظهر أثر التلت واآنفعال علدى حداحب او 
ويب  كألا و ي  أو نوماء وما ه  يف ش ء م  الل ي  واالوماء نن ه  نآ استلراق يف لقاء 
املل  الروحدا  واخندالع عد  حالتده الب درن  العادند  فيدؤثر دلد  علدى ايسدم فديلا ونثقد  ثقدال 

. وقددد حددب  بددذل  األحادنددم د الددربد شدددندا قددد نتصددبب متدده ايبددأ عرقددا يف اليددوم ال دددن
 . ح  نن الراحل  لتربك م  ثق  التيب 

 كان  عليها وقد أنزل عليه .   وبعه الصباب  كاد أن نرد فىذ  ألن فىذ التيب 

 
 اثلثا : أنواع املوحى به :

 وأما املوحى به فأقسام ثالث :

 :  القرآن الكرميأ   
، والضدابا فيده أن معتدا  نكدون مد  عتدد هللا ،    كلتا نعر  أن القرآن الكدرمي هدو كدالم هللا

ددز يف  ولفظدده أنضددا  مدد  عتددد هللا   ، وهددو كددالم هللا  عدداىل  كلددم بدده حقيقدد  ، ونتميددز أبندده معجن
لفظدده ونظمدده ومعانيدده ، ونضددا  نىل دلدد  أبندده ند تَدَعبسددد  بتالو دده ، نعددين ندا قددرأ  االنسددان ف منددا 

ر علدى دلد  ، ولده طرنقد  لصوحد  لقراء ده ، وآ سدوز روانتده ونؤج نتقرب بقراء ه نىل هللا   
وملعددىن ، فجربندد  عليدده السددالم لدد  القددرآن مدد  رب العددزة سددببانه و عدداىل فددأدا  كمددا لعدده نىل 

. وهدو قهعد  الثبدوت نقد  كما لعه م  جربن  . هدذا هدو القدرآن   ، فأدا  لتا التيب  التيب  
 نليتا ولتوا ر .

 وه   تقسم نىل قسمأ : بإل التبون  ؛ فه  وح  كذل  كما سأما الست  
 وهددو وحدد  مدد  هللا    وهددذا هددو القسددم الثددا  مدد  أقسددام املددوحى بدده : احلدددنم التبددو أ   

  ولكتدده خيتلدد  كثددتا  عدد  القددرآن ، فدد ن معتددا  مدد  هللا سددببانه و عدداىل ؛ ولفظدده مدد  الرسددول  
ددز ، فلدديس هددو مثدد  القددر  آن معجددز يف لفظدده ونمنددا هددو كددالم بليددا يف أعلددى وهددو كددالم وددت معجن

: " أو يد  جوامد  الكلدم " ، ولكتده ودت معجدز  عدىن : أنده آ  درجات البالو  ؛ كما قال  
نعجدددز الب دددر عددد  اال يدددان  دددا ن دددبهه أو نقاربددده ،   احلددددنم أنضدددا  آ نتعبدددد بتالو ددده ، وسدددوز 

 روانته وملعىن .
 ش ء ما عدا أن معتا  م  هللا سببانه و عاىل . ندا  ، هو نفارق القرآن يف ك 
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 :  احلدنم القدس ب   القسم الثالم 
وهو والقسم الثا  م  احلدنم ، وهو مث  احلدنم التبو  يف مجي  الضدوابا الدمل دكرانهدا نآ 

 يف لفظه فقد اختل  فيه أه  العلم ، رب  هو ؟ 
فيبص  التعدارى  ألنه ندا كان م  هللا  فقال البعه : هو م  هللا  ، وهذا م َ كنُ  جدا  ، 

آ ن به كالم الب ر ، وهو معجز فال نكون  بأ التعرن  وبأ هذا القول ؛ ألن كالم هللا  
 وت معجز ،   ما الفارق بيته وبأ  عرن  القرآن ؟ فلذا  آ ند َرَ ضى هذا رب  قاله .

حددددة يف قولددده : ) قدددال هللا سدددببانه فيقدددال : ندا مدددا الفا وهتددداك مددد  قدددال : لفظددده مددد  التددديب  
اشددتبه بتعرنددد  احلددددنم التبدددو  فلدددم نكددد   و عدداىل ( ؟ وأنضدددا  ندا قيددد  : نن لفظددده مددد  التددديب 

 هتاك أ   ابا .
القول الثالم د وهذا القول  همدم  نليده الدتفس د وهدو أنده مد  قدول جربند  عليده السدالم ، نعدين 

دنم أبندده قدسدد  ، وجربندد  عليدده السددالم لفظدده مدد  جربندد  ، وقددد نؤنددد هددذا القددول وحدد  احلدد
أبندده رول القدددس كمددا هددو معددرو  ، فهددذا القددول لعلدده أقددرب ، وهللا سددببانه  وحددفه هللا   
 و عاىل أعلم .

 رابعا : شبهات حول الوح  :
وهدددذا املببدددم نلىصددده مددد  كدددالم ال ددديخ الزرقدددا  رنددده هللا يف كتابددده متاهددد  العرفدددان أل يتددده 

 فتقول:
مددا قدددمتا  آ نسددلمه وآ نقبلددده نآ مدد  آمدد  ولددوح  وأسددداليبه واآ صدداآت الروحيدد  وملدددأل  نن

األعلى واسدتمداد االنسدان ملعارفده عد  هللا  عداىل بوسداط  امللد  علدى ودت الهرنقد  املعتدادة بدأ 
  فأحددددب  كثددددت آ يددددولكدددد  العقليدددد  العصددددرن  أحددددا ا مددددس مدددد  املادندددد  واالحلدددداد واالوح الب ددددر
وقفد  نزند  فيهدا مدا قدد نعدرت  ون هدذ  احلقداحإل العليدا ادذا ندرى لزامدا عليتدا أن نقد  هتدا نهضم

 هؤآء م  شكوك حول هذ  املسأل  :
 وهتا بعه األدل  اغسوس  المل  قرب أمر الوح  :

بعدد أن اختدربوا بده امآ  املؤلفد  مد   قد اعرتف  به أمدم كثدتةلتتومي امللتاطيس  و ما نسمى و
أن لإنسدان عقدال وطتدا أرقدى   1طمأنوا نىل جتاربه   وأخدتا أثبتدوا بوسداطته مدا  يت   اخللإل وا

أنه وهو يف حال التتومي نرى ونسم  م  بعد شاس  ونقرأ مد  وراء   2م  عقله املعتاد كثتا   
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أن للتتدومي درجدات بعضدها فدوق بعده ندزداد العقد  البداط    3     أمور ورنب حجب وخيرب ع
هتدا  نىل وت دل  م  أمور سادل فيها وآ  سدلم وقدد دكدر الزرقدا  رنده هللاله فيها   لوا بتتق

 رآها بعيته ولعها أبدنه جترب  م  جتارب التتومي 
 واستدل  ا على نمكاني  أتثت شىا يف آخر فكي  بتأثت اخلالإل يف املىلوق .

احب ما نعرفده ون داهد  ونتتفد  بده ن العلم احلدنم استهاع أن خيرتع م  العج: أ الدلي  الثا 
 وامن الكمبيو ر واالنرتند  والبدم الفضداح والالسلك  وامليكرفون والرادنو  ا  ربا نسمونه اا

وع  طرنإل أولم  أمك  االنسان أن خياطب م  كان يف آفاق بعيدة عتده وأن نفهمده مدا شداء 
ن  أن نعجز االله القادر ع  أن ونرشد  نىل ما أراد   فه  نعق  بعد قيام هذ  املىرتعات املاد
 .نوح  نىل بعه عباد  ما شاء ع  طرنإل املل  أو وت املل  

الدددددلي  الثالددددم اسددددتهاع العلددددم أنضددددا أن ميددددأل بعدددده اسددددهواانت مدددد  ايمدددداد ايامددددد اياهدددد  
 بدقدد  ألحدد علددى وجدده سعلهددا حاكيدد  ل بدد  وبصددور وأفددالم متبركدد  ،أبحددوات وكددالم ون قددان 

املىرتعات القاحم  نستبعد على القادر  عداىل بوسداط  ملد  ومد  ودت وسداط  ملد  أبعد هذ  
ونظهدر بده  أن ميأل بعه نفوس ب رن  حافي  م  خواص عباد  بكالم مقدس نهد  بده خلقده
 .حقه على وجه سع  دل  الكالم متتق ا يف قلب رسوله ح   كمه بدق  ون قان 

ت الدددنيا أتيت بعجاحددب األنظمدد  واألعمددال ربددا حنيدد  الدددلي  الرابدد  أنتددا ن دداهد بعدده احليددواان 
معه أن نكون حدادرا عد   فكدت ادا أو ورندزة سدادج  فيهدا وربدا سعلتدا ندوق  أبلدا ت  صددر يف 
دلدددد  نآ عدددد  نرادة عليددددا  ددددوح  نليهددددا و لهمهددددا  لدددد  العجاحددددب واللراحددددب مدددد  الصددددتاعات 

حليددددوان فهددددو أوىل أن نصدددد  يف عددددات واألعمددددال والدقدددد  واآحتيددددال   وندا حدددد  هددددذا يف عددددات ا
االنسددان حيدددم اسددتعداد  لال صدددال وألفددإل األعلدددى نكدددون أقددوى وأخدددذ  عتدده نكدددون أمت ومددد  
دلدد  مددا نكددون بهرنددإل   ومدد  العبددم و ددالل الددرأ  أن نثبدد  الباحددم الهبيعدد  ناامددا  بعثدده 

ن حاجدد  نىل القدددرة االايدد  نىل أحقددر احل ددرات   نتفيدده عدد  التددوع الب ددر  وهددو أشددد مددا نكددو 
 هذا   الوح    واالاام يف حيا ه الفردن  واآجتماعي    

فددذكر قصصددا مدد  عجاحددب بعدده األشددىاص ومدد  دلدد  مددادكر  عدد  الدددلي  اخلددامس العبقرندد  
أان آ أعمدد  شدديما ولكدد  ألدد  مددا نلقددى نا فأنقلدده فكددأن ننسدداان  هددوآ  قددال : فرنسدد شدداعر 

 .نتاجيين يف أد  
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قوله  عاىل : ) ه  أنبمكم على م   تزل ال ياطأ  تزل على كد  أفداك قل  : وهذا مصداق ل
   أثيم نلقون السم  وأكثرهم كادبون وال عراء نتبعهم اللاوون ( ... امايت

يف قولدده : ومددا  تزلدد  بدده  فهددذا  تددزل عليدده وحدد  شدديها  وهددو الددذ  نفددا  القددرآن عدد  التدديب 
 امايت . ال ياطأ وما نتبل  ام وما نستهيعون ( ...

وهذ  األمثل  المل سقتاها  ثب  وجود ا صاآت روحاني  وطت  يف بعه األفراد قال الزرقا  : 
 متد االنسان بعلم وهدان  م  طرنإل وت معتاد ودل  نقرب الوح  أميا  قرنب 

شددوهد علددى بعدده التدداس ألددم نظهددرون  ظدداهر روحانيدد   عتددرب مدد  اخلددوارق  : الدددلي  السددادس
   لم حبددوثها العلمداء علدى حدأ أن هدؤآء الدذن  أ دوا بتلد  الظدواهر اخلارقد  كدانوا المل ت نك

يف حالدد  دهددول وقددد اسددتبال  عليدد  مددا أ ددوا  علدديال مدداداي نسددتتد نىل احلددس وقددد اختددربوا  لدد  
الظددواهر واستبضددروا ل ددهودها أكددرب م ددعود  األرى ف ددهدوا أبلددا ليسدد  مدد  ال ددعودة يف 

 وحاني  آ أثر فيها للمهارة وخف  اليد   ش ء ونمنا ه  أحداث ر 
دلدد  أندده قددد أخددرب بوقوعدده و الدددلي  العقلدد  علددى أن هددذا األمددر املمكدد  قددد وقدد  فعددال هتدداك و 

وكدد  مددا أخددرب بوقوعدده الصددادق املعصددوم فهددو حددإل اثبدد  ودلدد  هددو  الصددادق املعصددوم حممددد 
م  أنباء   الوح     تااملهلوب أما الدلي  على أنه قد أخرب بوقوعه الصادق املعصوم فما مر علي

يف الكتدداب والسدددت    وأمدددا الددددلي  علددى أن كددد  مدددا أخدددرب بوقوعدده الصدددادق املعصدددوم فهدددو حدددإل 
     اثب  ف ن دل  هو مقتضى الصدق والعصم

حدادق معصدوم فهد  املعجدزة القاحمد  مقدام قولده  عداىل لعبداد  يف  وأما الدلي  على أن حممددا 
وهددذ  املعجددزة هدد  القددرآن الددذ  دكددران  هومدد  دلدد  أندده نددوحى نليدده متدد  شددأن  صدددنإل رسددوله

 نعجاز  يف مواق  عدة يف حما رات هذ  املادة ويف التفست .
 

 ل  حول الوح  :وم  ال بهات المل نهرحها بعه ايه
الوح  ربكتا ألوحى هللا نىل أفراد الب ر عام  وت خيا به شدردم  قليلدأ  لو كان بعضهم نقول

   :سعلهم واسه  بيته وبأ خلقه 
وايدددواب أن عامددد  الب دددر لددديس لددددنهم اسدددتعداد لتلقددد  الدددوح  عددد  هللا آ مباشدددرة وآ بواسددده  

آ ندا مهدددر يف حدددورة ننسدددان وحيتمدددذ نعدددود امللددد  حددد  لدددو جددداءهم ملددد  ت نسدددتهيعوا رننتددده ن
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فقض  احلكم  أن سع  هللا م  بين االنسان طاحف  ربتازة اا استعداد  اللبس ونبقى االشكال
خددداص نؤهلهدددا ألن  تلقدددى عددد  هللا الدددوح     ؤدنددده يف أمانددد  نىل العامددد  مددد  نخدددوالم بعدددد أن 

 علددى مددراد  سددببانه مدد   صدددنقهم و دد  هللا يف أندددنهم شددواهد احلددإل التاطقدد  الددمل  دددل العددات
وبعد أن سلبهم ومايت المل  همم  التاس على ألم رس  النقادهم ونرشادهم م  عتد ر م  

وقددالوا لددوآ أنددزل عليدده ملدد   ) وقددال  عدداىل :خيددتا برنتدده مدد  ن دداء وهللا دو الفضدد  العظدديم  
تدده رجددال وللبسددتا علدديهم مددا ولددو أنزلتددا ملكددا لقضددى األمددر   آ نتظددرون ولددو جعلتدده ملكددا يعل

  ( . وقال  عاىل : هللا نصهف  م  املالحك  رسال وم  التاس . نلبسون
نقولون نن هذا الدوح  للدذ   دعونده و ددعون  تجيمده جداء  دذا القدرآن ودت ثاني  : ال به  ال 

مر ددب وآ مددتظم فلددم نفددرد كدد  وددرى مدد  أورا دده بفصدد  أو وب شددأن سدداحر الكتددب املتظمدد    
 ج  أورا ه مزجا وت مراعى فيه نظام التألي  فيبعد أن نكون وحيا م  هللا   ب  مز 

وايددواب أن لالفدد  القددرآن ألنظمدد  الكتددب املؤلفدد  آ  عتددرب عيبددا فيدده وآ يف وحيدده وموحيدده بدد  
هدد  علددى العكددس دليدد  مدداد  علددى أندده لدديس بكتدداب و ددع  ب ددر  سلددس نليدده وا ددعه مدد  

وما ه املتتاسب  فصال ولك   موع  م  فصوله املتتاسدق  وو التاس فيجع  لك  طاحف  م  معل
االادد  األعلددى اقتضددتها احلكمدد  ودعدد  نليهددا املصددلب       بدد  هددو  مددوع نشددراقات مدد  الددوح 

  نن هددذا املددزن  الهرندد  الددذ   ددد  يف كدد  سددورة أو طاحفدد  متدده لدده أثددر ولددا يف التددذاد قارحدده 
ندواع متتوعد  متده يف كد  جلسد  مد  جلسدا ه أو درس مد  و  ونإل سامعه واستفادة املسدتفيد أب

 .درسه وهذا هو األسلوب احلكيم يف التعليم واالرشاد 
كدان عصدبيا حداد املدزا  وكدان مرنضدا  دا نسدمونه ااسدرتاي   نقولدون نن حممددا  لث  :ال به  الثا

 .فالوح  الذ  كان نزعمه ما هو نآ أعراى لتل  احلال المل أحيب  ا
فدداملعرو  عتدده ب ددهادة التددارنخ  أن هددذ  فرندد   دددل علددى جهلهددم الفا دد   بمددد   وايددواب

الصبي  واألدل  القاطع  أنه كان ودنعا حبورا حليما ب  كان عظيم الصدرب واسد  احللدم فسدي  
الصدر ح  ننه وس  التاس مجيعا ببسهه وخلقده  وكدان شدجاعا مقدداما سدليم ايسدم حدبي  

حدددد  ننددده حددددارع ركاندددد  امل دددهور ب ددددجاعته فصدددرعه وكددددان نثبدددد  يف امليددددان حددددأ نفددددر  البددددن
ال جعان ونفزع اخللدإل ون دتد األمدر ونقدول أان التديب آ كدذب أان ابد  عبدد املهلدب ونقدول نا 
عبدداد هللا وآ نددزال كدددذل  حدد  نتقدددذ املوقدد  ونكسددب املعركددد    ولددو أفضدددتا يف هددذا املو دددوع 
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كتب الستة وال ماح  اغمدن  فارج  نليهدا نن شدم  أمدا   يف مو وعهلهال بتا الكالم ولك  
مرى ااسرتاي الذ  نصمونه كذو بده فهدو داء عصديب عضدال أكثدر نحداو ه يف التسداء   ومد  
أعرا ه شذود يف اخللإل و يإل يف التتفس وا هراب يف ااضم   وقد نص  بصداحبه نىل شدل  

 هدددددذاين مصدددددبوب حبركددددد  وا دددددهراب يف اليددددددن  مو دددددع    نىل   دددددت    نىل نومددددداء   نىل
والرجلأ وقفدز مد  مكدان نىل مكدان وقدد ندزعم املصداب أنده ندرى أشدباحا هتددد  وأعدداء ياربده 

أو أندده نسددم  أحددوا  هاطبدده علددى حددأ أندده آ وجددود ل دد ء مدد  دلدد  كلدده يف احلددس والواقدد    
 أخالقدده وثبا دده وحلمدده فهدد  نتفددإل دلدد  ومددا هددو معددرو  عدد  التدديب مدد  أندده كددان أمدد  وحددد  يف

وعقله وروط  جأشه وسالم  جسمه وقوة بتاحه    كي  نتفإل دل  الداء العضدال الدذ  أعيدا 
مد   كدون  أمد  سدوس أبيد  و ربيتهدا علدى ألدى ندواميس ااداند    األطباء وما انتدب له حممد

نه    يف هذ  ودسا ت اآجتماع وقوانأ األخالق وقواعد التهض  والرق    أ   نىل دل  أ
اغاول  املعجزة نىل درج  جعل   ل  األم  بعد قرن واحد م  الزمان ه  أمد  األمدم وحداحب  
العلددم وربدد  السددي  والقلددم   فهدد  املددرنه املتهددوس الددذ  آ نصددل  لقيددادة نفسدده نتسددىن لدده أن 

  .نقوم  ذ  القيادة العاملي  الفاحق    نتج  فيها هذا التجال املعجز املدهش 
فعجدداز القددرآن و سددتدلون علددى نعجدداز  نقولددون ننكددم  سددتدلون علددى الددوح  رابعدد  :ال ددبه  ال

القدرآن  دا فيده مد  أسدرار البالود  وحند  آ نددرك  لد  األسدرار وآ نسدلمها فدال نسدلم   الدوح    
 املبين عليها   

يدددان ومددد  وايدددواب أن للقدددرآن ندددوال أخدددرى يف االعجددداز ودددت مدددا  ونددده مددد  أسدددرار البالوددد  والب
السدده  معرفتهدددا علدددى مددد  ت نتمهدددر يف علدددوم العربيددد  واللسددان متهدددا مدددا  ونددده هدددذا التتزنددد  مددد  
املعار  السامي  والتعاليم العالي  يف العقاحد والعبادات ويف الت درنعات املدنيد  وايتاحيد  واحلربيد  

لد  فيمدا سدبإل وقدد  كلمتدا عد  طدر  مد  دواملالي  واحلقوق ال ىصي  واآجتماعي  والدولي   
ونكف  م  انحي  نعجاز  م  انحي  بالوته عجز العرب الفصباء ع  معار ته مد  حداجتهم 

 املاس  لذل  وهذا ما شهد به التارنخ بال جدال .
نقولون نن نعجاز القرآن للعرب آ ندل على أن القدرآن كدالم هللا   بد  هدو   امس  :ال به  اخل

م  هذ  التسب    ونعجاز  جاء م  انحي  أن حممدا   كالم حممد نسبه نىل ربه ليستمد قدسيته
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كان الفرد الكام  يف بيانه بأ قومه لذل  جاء قرآنه الفرد الكام  أنضا بأ ما جاء بده قومده 
 وت نستهيعوا اذا اآعتبار وحد  أن   وا  ثله شأن الرج  الفذ بأ أقرانه يف ك  عصر   

اددا أن كدد  مدد  أويت حظددا مدد  حددس البيددان ودوق علددى هددذ  ال ددبه  أبجوبدد  مخسدد   أو  وسدداب
البالودد  نفددرق بددأ أسددلوب القددرآن وأسددلوب احلدددنم التبددو  فرقددا كبددتا ميثدد  الفددرق الكبددت بددأ 

 مقدور اخلالإل ومقدور املىلوق   
ايواب الثا  أن القرآن ت  ت التاس م  اخلل  ب  جاءهم م  أوس  األبواب ودخد  علديهم 

اء دو  اللسددد  والبيدددان   ويددداهم مددد  التاحيددد  الدددمل نبلدددوا فيهدددا وهددد  مدد  طرندددإل العدددرب اخللصددد
حتاع  الكالم  ل  الصتاع  البياني  الفاحق  المل وقفوا عليها مواهبهم وأنفقوا فيها حياهتم ح  
حددارت مو دد   تافسددهم وسددبقهم ومو ددوع فىددرهم وفددوقهم   شددأن معجددزات هللا  عدداىل  ومدد  

رآن لددو كددان مصدددر  نفددس حممددد كمددا نقددول أولمدد  املالحدددة هتددا نعلددم والتددارنخ ن ددهد أن القدد
ألمك  هؤآء العرب البارزن  يف البيان أن نعرفوا أنه كالمه  ا أو دوا مد  ملكد  التقدد ومدا وهبدوا 
مدد  نباهدد  احلددس والددذوق   ألمكددتهم أن سددارو  ولددو شددوطا قرنبددا نن ت ميكددتهم  ارا دده شددوطا 

 بعيدا  
لكددان مدد  الفىددر لدده أن نتسددبه نىل   لددو كددان مصدددر  نفددس حممدددايددواب الثالددم أن القددرآن 

نفسدده وألمكدد  أن ندددع  بدده األلوهيدد  فضددال عدد  التبددوة ولكددان مقدسددا يف نظددر التدداس وهددو نلدده 
أكثددر مدد  قداسددته يف نظددرهم وهددو ندديب   وملددا كددان يف حاجدد  ندا نىل أن نلددتمس هددذ  القدسددي  

 الكادب  بتسبته القرآن نىل وت  
راب  أن هؤآء املالحدة واب عتهم ألم نتبدثون ع  أكرم شىصي  عرفهدا التدارنخ ايواب ال 

ع  ألم ميسون ألى مقام اشتهر أمان  وحدقا فكان ندا مر بقومه ن تون  بواطهرا ونبال وده
نليه ولبتان ونقولون هذا هو الصادق األمأ   حدروا ع  رأنه ور وا حبكمه والعق  املتص  

ليذر الكذب على التاس   نكذب على  البار الصادقنقول ما كان هذا األمأ قال وآ نزال 
 هللا  

ايدددواب اخلدددامس أن هدددذ  ال دددبه  وليددددة اللفلددد  عددد  مضدددامأ القدددرآن العلميددد  وأنباحددده الليبيددد  
وهدااي ه اخلارج  ع  أفإل العادة يف كاف  التواح  الب رن  فردن  كان  أو اجتماعي    آ سديما 
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ذا القدرآن رجد  أمد  يف أمد  أميد  كاند  يف أملدم عهدود اياهليد    أ د  نىل دلدد  أن اميت  د
 ما سج  القرآن على التيب م  أخهاء يف بعه اجتهادا ه وم  عتاب

شدددبه  أخدددرى قدددد  عدددرى لدددبعه املدددأفونأ وهددد  أن هدددذا البعدددد ال اسددد  بدددأ القدددرآن وأخدددتا : 
نمندا جداء مد  انحيد    دنم كدالم حممدد واحلدنم ت سىء م  انحيد  أن القدرآن كدالم هللا واحلد

كدددان لددده  دددرون مددد  الكدددالم أحدددد ا  تفددد  بددده كددد  احتفدددال ونعدددىن مزندددد العتانددد     أن حممددددا
بتهذنبدده و تميقدده ويضددت  ودلدد  هددو مددا لددا  ولقددرآن ونسددبه نىل هللا   واثنيهمددا نرسددله نرسدداآ 

 نقولددون لدرتون  شدبهتهم هددذ  نن التبدو      ودت معدين بتببددت  ويرندر  وهدو املسددمى وحلددنم
دلدد  لدديس بدددعا فيمددا نددرى مدد  آاثر األدوء والبللدداء بدد  حندد  نلبددا أن األدنددب الواحددد نعلددو  
كالمه الصادر ع  أتم  وعتاند  وروند  علدوا كبدتا عد  كالمده املرسد  علدى البدنهد  حد  كألمدا 

 لكا بأ اثتأ بيتهما بعد ما بأ امل رقأ   
هدذ  ال دبه  ايدنددة مبتيد  علدى قيداس فاسدد وهدو   دبيه أدوء داك العصدر وايواب األول أن 

الزاهددر الددذ  نددزل فيدده القددرآن وسددلم  فيدده السددليق  العربيدد  أبدوء هددذا العصددر املولدددن  الددذن  
 فسدت للتهم و بلبل  ألستتهم   وشتان ما بأ الهبقتأ 

ايواب الثا  أن هذ  ال به  هال  يف أساسدها مدا هدو واقد  معدرو  دلد  أن القدرآن الكدرمي 
متدده مددا نددزل مفاجددأة علددى وددت انتظددار و فكددت وبدددون  لبددم و دددبت وهددو أكثددر    ومتدده مددا نددزل 
بعد   و  واست را  وطول انتظار وهو أقله   وم  هذا فأسلوبه األعلى هو أسلوبه األعلى 

 سواء  الز هو نظمه املعجز يف احلالأ على ونظمه املعج
يف احلددنم التبدو  فمتده مدا كدان وليدد التفكدت والتددبت  أنضداوهذا الذ  نقال يف القرآن نقدال 

وامل ددداورة واملداولددد  كبدنثددده يف شدددؤون احلدددرب والصدددل  ومتددده مدددا كدددان وحددد  السددداع  ونرسدددال 
البدنهدد  ولكتهددا مدد  اختالفهددا ت خيتلدد  فيهددا األسددلوب التبددو  بدد  هددو طددراز واحددد مدد  أرقددى 

يدده  فدداو  كثددتا   آ فددرق يف دلدد  بددأ مددا األسدداليب الب ددرن  نن ت نكدد  أرقاهددا وقلمددا  لبددا ف
أرسددله علددى البدنهدد  ومددا أجددال فيدده الددرأ  واآست ددارة ومددا نددزل بدده وحدد  السددت  ومددا احتفدد  بدده 
احتفاآ ربتازا وملواق  امل هودة واجملدام  اغ دودة   ندن  دا منهدان متمدانزان آ ن دتبهان مندا 

يدان ودرجد  يف الفدوق والسدبإل بيتهدا وبدأ مسدب  وب القرآن كلده ومندا احلددنم كلده لكد  متهمدا
 .األخرى بعد ما بأ شأ  اخلالإل واخللإل 
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وم  ال بهات القدمي  المل دكرهدا هللا عدز وجد  يف كتابده قدوام : نمندا نعلمده ب در فتدارة نقولدون 
والم اب  احلضرم  و رة نقولون حبتا الراهدب ومدا  قددم يف أثتداء اغا درة نبهد  هدذ  الددعوى 

   كثتة وقد انربى كثت م  أه  العلم لرد مث  هذ  ال بهات م  وجو 
فتجدد   ل ديخ حممدد عبدد هللا درازلالتبدأ العظديم  ومد  الكتدب الدمل اهتمد   دذا اياندب كتداب 

  نليه للفاحدة 
وقددد شدداهد الددوح  معاحددرو  ونقدد  ولتددوا ر املسددتويف ل ددروطه  ددا نفيددد العلددم اليقيددين وت نكدد  

أوح  نليه ب  أوحى هللا نىل الرس  م  قبله كما قال : ) نان أوحيتا نلي    أول رسول رسولتا 
 كما أوحيتا نىل نول والتبيأ م  بعد  ( ... امن  .

 ونكتف   ذا القدر يف هذ  اغا رة وحلى هللا على نبيتا حممد وعلى آله وحببه وسلم .
 ب نلي  . سببان  اللهم وحبمدك أشهد أن آ نله نآ أن  أستلفرك وأ و 

 
 

 أسئلة :

 اجملموعة األوىل: ض  عالمة لح أمام الملة الصحيحة
االادددام وجددددان  سدددتيقته الدددتفس فتتسددداق نىل مدددا نهلدددب علدددى شدددعور متهدددا مددد  أنددد  أ دددى  -1

 )خهأ(
شددرنه  أآ نكددون ولكددالم الصددرن  أو املعددرى بدده أو الددوح  هددو نعددالم علددى وجدده اخلفدداء  -2

 والشارة )خهأ(
 معاد"أ   ر  فقال فيم خيتصم املأل األعلى" م  الوح  املتام )ح (حدنم  -3
 القرآن كله م  الوح  ايل  )ح ( -4
 ت نتزل على التيب حلى هللا عليه وسلم م  املالحك  وت جربن  )خهأ( -5
 ااا   وامليكروفون والالسلك  م  األدل  على نمكاني  حدوث الوح  )ح ( -6
 ها العجيب  م  األدل  على عدم نمكاني  حدوث الوح  )خهأ(احليواانت وأنظمت -7
 الست  م  الذكر اغفوظ )ح ( -8
 )ح ( م  نوع الوح  الذ  هو الكالم م  وراء احلجاب ش ءليس يف القرآن  -9



344 

 

 االعجاز القرآ  مقتصر على التواح  البالوي  فقا )خهأ( -10
 

 ةااجابة الصحيح  اجملموعة الثانية: ض  خطا حتت
االادام اللرندز  ، االادام  عدىن  االاام لإنسان،قوله  عاىل:}وأوحيتا نىل أم موسى{ م  ) -1

 الوح (
، أنددواع أنددواع الددوح  عمومدداقولدده  عاىل:}ومددا كددان لب ددر أن نكلمدده نآ وحيددا{ يف بيددان ) -2

 الوح  ايل ، أنواع وح  القرآن(
دحي  ب  خليف  يف حورة ) جرنر ب  عبد هللا البجل ،  كثتا ما كان جربن  نتمث  للتيب   -3

 ، حاطب ب  أ  بلتع (الكليب
،  وحدد  مدد  هللادليدد  علددى أن السددت  )  نندده قددد أدن لكدد  أن هددرج  حلدداجتك حدددنم :  -4

 ، متوا رة كالقرآن ( اجتهاد م  التيب 
القول أبن جربن  حفا القرآن م  اللدول اغفدوظ أو قدرأ  نقدال عد  بيد  العدزة يف السدماء  -5

،  املددراد متدده ااددروب مدد  نثبددات حددف  الكددالم هللالدددنيا ) هددو القددول الددراج  يف معددىن االنددزال ، 
 اثب  يف األدل  الصبيب  (

ود الدوح ، دلد  األدلدد  ،  تكدر وجدد قدرب أمددر الدوح التتدومي امللتاطيسد  مد  األمددور الدمل ) -6
 على بهاللا (

 ، مخس  ، سبع  ( ثالث المل دل  عليها األدل  )  طرق الوح  نىل التيب  -7
الددوح   عددىن قولدده  عاىل:}فددأوحى نلدديهم{ مدد  )الددوح  االاددام ، الددوح   عددىن الوسوسدد ،  -8

 (االشارة
، القدددرآن هدددو  الدددوح  السدددت  مددد قولدده  عاىل:}قددد  نمندددا أندددذركم ولدددوح { دليددد  علددى أن )  -9

 الوح  وحد ، التذارة ولقرآن فقا(
قولدده  عدداىل:}نان حندد  نزلتددا الددذكر ونان لدده حلددافظون{ الددذكر اغفددوظ هددو )القددرآن فقددا ،  -10

 القرآن والست  معا(الست  فقا، 
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 اجملموعة الثالثة:ض  خطا حتت الكلمة املناسبة ملأل الفراغ
داء عصددديب عضدددال أكثدددر  وزورا هدددوكدددذو    بددده الكفدددار التددديب  الدددذ  نصدددم..... مدددرى  -1

نحدددداو ه يف التسدددداء ومدددد  أعرا دددده شددددذود يف اخللددددإل و دددديإل يف التددددتفس وا ددددهراب يف ااضددددم 
   ، اللوكيميا ، ال يزوفرنتيا ( ااسرتاي)
 ، اخلها ، االاام (املتام عد بعضهم سورة الكوثر م  الوح ...وليس بصواب ) -2
أن   يددده مثددد  الدددوح  ايلددد  علدددى رسدددول هللا حدددلى هللا عليددده وسدددلم هدددو.....) أشدددد أندددواع -3

 ، أن نتمث  املل  له رجال، أن نكون متاميا(حلصل  ايرس
أن نتمثدد  لدده امللدد  أهددون أنددواع الددوح  ايلدد  علددى رسددول هللا حددلى هللا عليدده وسددلم....) -4

 ، أن نكون م  وراء حجاب، أن نكون متاميا( رجال
،  لددددذ   همددددم  نليدددده الددددتفس يف احلدددددنم القدسدددد  أن ألفامدددده م ...)الرسددددول القددددول ا -5

 ، هللا عز وج ( جربن  عليه السالم
 ( ثالث نىل ..... أقسام ) مخس  ، أربع  ،  نتقسم املوحى به م  هللا نىل التيب  -6
ارة، م  معا  الوح .....ومته قوله  عداىل:}ونن ال دياطأ ليوحدون نىل أوليداءهم{ )االشد -7

 ، االاام اللرنز (الوسوس 
نوافدإل  عرندد  احلدددنم التبددو   عرند  احلدددنم القدسدد  يف كدد  شد ء مددا عدددا ..... فهددو  -8

 ، معتا  ، حكمه ( لفظهمو   اخلال  )
نفددارق  عرندد  احلدددنم التبددو   عرندد  القددرآن الكددرمي يف كدد  شدد ء مددا عدددا أن ..... مدد   -9

 ، أحكامه ( معتا هللا  عاىل ) لفظه ، 
مالحكد  ….) لالف  القرآن ألنظم  الكتب املؤلف  دلي  ماد  على أنده لديس بكتداب  -10
 ، متزل مجل  واحدة ( و ع  ب ر ، 
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 الفهرس
*** 

 الصفحة             املوضوع
 4      القرآن علوم  عرن  األوىل اغا رة
 22  (8-1) الف  هذا  ا عين المل العلوم م  طر  دكر الثاني  اغا رة
 39  (8-2) الف  هذا  ا عين المل العلوم م  طر  دكر الثالث  اغا رة
 62  (8-3) الف  هذا  ا عين المل العلوم م  طر  دكر الرابع  اغا رة
 78  (8-4) الف  هذا  ا عين المل العلوم م  طر  دكر اخلامس   اغا رة
 98  (8-5) الف  هذا  ا عين المل العلوم م  طر  دكر السادس   اغا رة
 114  (8-6) الف  هذا  ا عين المل العلوم م  طر  دكر السابع   اغا رة
 131  (8-7) الف  هذا  ا عين المل العلوم م  طر  دكر الثامت   اغا رة
 145  (8-8) الف  هذا  ا عين المل العلوم م  طر  دكر التاسع   اغا رة
 162       القرآن فضاح  العاشرة  اغا رة
 177     1 وامايت السور فضاح  ع رة احلادن   اغا رة
 195     2 وامايت السور فضاح  ع رة الثاني  اغا رة
 210     3 وامايت السور فضاح  ع رة الثالث  اغا رة
 226     4 وامايت السور فضاح  ع رة الرابع  اغا رة
 242    5 وامايت السور فضاح  ع رة اخلامس  اغا رة
 260  ومفردا ه القرآن وخصاحا الفضاح   عي  ع رة السادس  اغا رة
 276     (1) القرآن  ا آداب ع رة السابع  اغا رة
 293     (2) القرآن  ا آداب ع رة الثامت  اغا رة
 310     (3) القرآن  ا آداب ع رة التاسع  اغا رة
 329    به ومانتعلإل وأنواعه وأقسامه الوح  الع رون اغا رة
 346          الفهرس

 


