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 األولىالمحاضرة 

 تعريف علوم القرآن
*** 

 مدخل :
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد

لد ختم القرآن الكرمي كتاب ختم اهلل به الكتب وأنزله على نيب ختم به األنبياء بدين عام خاف
 به األديان 

السووماء ادايوو  األرى ألووى نليووه متزلووه كوو    ووري   هديوو اخلووالإل الحووالل اخللووإل و  رسووال فهووو 
 وأودعه ك  لض  وناط به ك  سعادة 

وآيته الكربى يقوم يف فم الدنيا شاهدا برسالته ناطقا بتبو وه دلويال علوى  وهو حج  الرسول 
 حدقه وأمانته 

تتد االسووالم نليووه يف عقاووودد وعبادا ووه وحكمووه وأحكامووه وآدابووه وهووو مووالد الوودين األعلووى يسوو
 وأخالقه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه 

وهووو عموواد للوو  العوورب األلووى  وودين لووه الللوو  يف بقاوهووا وسووالمتها و سووتمد علومهووا متووه علووى 
  توعها وكثرهتا و فوق ساور الللات العاملي  به يف أساليبها ومادهتا 

القوووة الولوو  الووص رووات حووورة العووا  ونقلووو حوودود املمالوو  وحولووو  وورى  وهووو أوو وآخوورا
 التاريخ وأنقذت االنساني  العاثرة فكأمنا خلإل الوجود خلقا جديدا 
وحووبابته وموون سوول   لووذل  كلووه كووان القوورآن الكوورمي مو وو  العتايوو  الكووربى موون الرسووول  

 األم  وخلفها مجيعا نىل يوم التاس هذا 
د العتايوووو  أشووووكاو اتلفوووو  فتووووارة  رجوووو  نىل لفظووووه وأداوووووه وأخوووورى نىل أسوووولوبه وقوووود اهووووذت هووووذ

 ونعجازد وثالث  نىل كتابته ورله ورابع  نىل  فساد وشرحه نىل را دل  
ولقوود أفوورد العلموواء كوو  ناحيوو  موون هووذد التووواحف بالببووم والتووألي  وو ووعوا موون أجلهووا العلوووم 

واسووو  أشوووواطا بعيووودة حوووة زخووورت املكتبووو  االسوووالمي  ودونووووا الكتوووب و بووواروا يف هوووذا امليووودان ال
 برتاث  يد من آثار سلفتا الصاحل وعلماوتا األعالم 
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وكانوو هوذد الثوروة وو  وزال مفنوورة نتبودى اوا أموم األرى ونفبووم اوا أهو  امللو  والتبوو  يف  
 ك  عصر ومصر 

القوراءات  علوموهكذا أحبح بني أيوديتا انن مصوتفات متتوعو  وموسووعات قيمو  فيموا نسوميه 
وعلم التجويد وعلم التسخ العثماين وعلم التفسا وعلم التاسخ واملتسوخ وعلوم رريوب القورآن 
وعلم نعجاز القرآن وعلم نعراب القورآن وموا شواك  دلو  مون العلووم الديتيو  والعربيو   وا يعتورب 

جديودة  حبإل أروع مظهر عرفه التاريخ حلراس  كتاب هو سيد الكتب وبات هذا املظهر معجزة
  9 :احلجر  ننا حنن نزلتا الذكر وننا له حلافظون  مصدق  لقوله سببانه 

ولقووود أ بوووو  لووو  العلووووم اننفووو  وليووودا جديووودا هوووو موووزيي متهوووا مجيعوووا وسووولي  اوووا مجيعوووا فيوووه 
مقاحدها وأررا ها وخصاوصها وأسرارها والولد سر أبيه وقد ألود علوم القرآن وهو مو ووع 

  عاىل نن شاء اهلل  ا راتدراستتا يف هذا ال
هووذا املوودخ  هووو ماقوودم بووه الزرقوواين رمووه اهلل كتابووه متاهوو  العرفووان يف علوووم القوورآن موو   صوور  
يسا آثرت التقدمي به ملا حواد من كلمات جامع   لين عن راها نو أنه و ميتو  دلو  مون أن 

قوان يف علووم القورآن حيوم نسوق طرفا من كالم االمام السويوطف أيضوا يف مقدمتوه لكتابوه اال 
 ننه مرجعتا األساس يف دراستتا املبارك  اذا العلم ال ري  :

أودع  ، وداوورة سسوها ومعلعهووا، ونن كتابتوا القورآن اوو مفجور العلووم ومتبعهوا قوال رموه اهلل : 
فووورتى كووو  د  فووون متوووه ، وأبوووان فيوووه كووو  هووود  وروووف ، فيوووه سوووببانه و عووواىل علوووم كووو  شوووفء 

، حكووم احلووالل واحلووورام  ويسووتنر ، فالفقيووه يسووتتبه متوووه األحكووام ؛ تموود وعليووه يع، يسووتمد
والبيواين يهتود   ،ويرج  نليه يف معرف  خعأ القول من حوابه، والتبو  يبين مته قواعد نعرابه 

وفيوه مون القصوا واألخبوار . ويعتورب مسوال  البالرو  يف حووك الكوالم ، به نىل حسون التظوام 
نىل رووا ، عتبوار ون املوواع  واألمثوال مووا يزدجور بوه أولووو الفكور واوموو، موا يوذكر أوا األبصوار 

وبالرووو  ، مووو  فصووواح  لفووو  ؛ هوووذا . دلووو  مووون علووووم و يقووودر قووودرها نو مووون علوووم حصووورها 
 .ونعجاز نظم و يقدر عليه نو عالم الليوب ،  بهر العقول و سلب القلوب ، أسلوب 

-1/8المراجع :  مناهل العرفاان  ، 1/18)الكتاب األصل : اإلتقان في علوم القرآن 
9) 
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 أوال : معنى كلمة علوم لغة واصطالحا
قب  أن ن رع يف احلديم عن هذا العلوم سسون بتوا أن نفهوم املوراد بالوه الوذ  لوف بوه ودلو  

عوون طرفيووه وعوون اال وواف  بيتهمووا   عوون املووراد اووذا املركووب بعوود نقلووه  يقتضووف أن نتبوودث أوو
 ، فتبدأ بكلم  علوم فتقول :به  و سمي  هذا الفن املدون

وهوو نقويا الهو  يقوال : علوم العلوم مج  علم والعلم يف الللو  مصودر يوراد  الفهوم واملعرفو  
 . ويراد  الزم أيضا يف رأ .  علما فهو عا  

هوو : وقيو  .  زوال اخلفواء مون املعلووم: وقيو  . العلم هو ندراك ال فء على ما هو به وقي  : 
: وقيوو  . العلووم حووف  راسوون   وودرك اووا الكليووات والزويووات : وقيوو  . ريوو  مسووتلن عوون التع

عبارة عن ن اف  اصوح  بني العاق  واملعقوول : وقي  . العلم وحول التفس نىل معىن ال فء 
 . وقي  را دل  .

    داولو هذا اللف  احعالحات اتلف 
 .فاحلكماء يريدون به حورة ال فء احلاحل  يف العق  

 .لمون يعرفون العلم بأنه حف  يتجلى اا األمر ملن قامو به واملتك
 واملاديون يزعمون أن العلم ليس نو خصوص اليقيتيات الص  ستتد نىل احلس وحدد 

 : نىل قسمني قدمي وحادثالعلم ويتقسم 
 .فالعلم القدمي هو القاوم بذا ه  عاىل وو ي به بالعلوم الدث  للعباد 

 :بدهف و رور  واستدوا : م نىل ثالث  أقسام والعلم الدث يتقس
 فالبدهف ما و ستا  نىل  قدمي مقدم  كالعلم بوجود نفسه 

 والضرور  ما و ستا  فيه نىل  قدمي مقدم  كالعلم بثبوت الصان  
 سص  بدون نظر وفكر  و واوستدوا هو الذ 

 وآيا ه وأفعاله يف عبادد وخلقه  ويعلإل العلم يف لسان ال رع العام على معرف  اهلل  عاىل
قود كوان العلوم يعلوإل علوى العلوم بواهلل  عواىل وآيا وه وبأفعالوه يف : قال االمام اللزاا يف االحيواء 

عبادد وخلقه فتصرفوا فيه بالتنصويا حوة اشوتهر يف املتوامرة مو  اخلصووم يف املسواو  الفقهيو  
 ا.هواملعىن األول  وراها ولكن ما ورد يف فض  العلم والعلماء أكثرد يف
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علووم املعاملوو  ال ووام  ملووا يصوولح  بووالعلم املفوورتى علووى كوو  مسوولم أن بتعلمووه هووون املووراد ن وقيوو 
 .الظاهر من عبادات وعادات نسالمي  وملا يصلح الباطن من عقاود االسالم وأخالقه 

لووذو  وننووه  يف قولووه  عواىل  ئعبود الوورمن املقور ابوون أ  عوون سوعد بوون زيود عوون روى األزهور  و 
؟ فقلوو يوا أبوا عبود الورمن  ون لعوو هوذا . لذو عمو  اوا علمتواد : قال   علم ملا علمتاد 

 .حسيب : قلو . من ابن عييت  : قال 
 .ورو  عن ابن مسعود أنه قال ليس العلم بكثرة احلديم ولكن العلم باخل ي  

: فواطر عبادد العلمواء  نمنا خي ى اهلل من   ويؤيد ما قاله قول اهلل عز وج :  قال األزهر 
 .وهذا يؤيد قول ابن عييت  : قال . العا  الذ  يعم  اا يعلم  : وقال بعضهم  28

 .العلم ال رعف ثالث  التفسا واحلديم والفقه  وقال املتاو  يف التعاري  :
 ويؤيدد مارواد أبو داود وابن ماحوه واحلواكم يف مسوتدركه والبيهقوف يف سوتته ب سوتاد فيوه: قلو 

العلم ثالث  وما سوى دل  : قال  عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن رسول اهلل   ع  
 .فهو فض  آي  حمكم  أو ست  قاوم  أو فريض  عادل  

العلم أ  العلم الوذ  هوو أحو  علووم الودين أو العلوم التواف  يف الودين فوالتعري  قال املتاو  : 
 ...فض  أ  زاود و  رورة نىل معرفته  للعهد ثالث  أ  ثالث  أقسام وما سوى دل  فهو

ويفقووه موون هووذا أن املووراد بقولووه ومووا سوووى دلوو  هووو فضوو  أن الفضوو  واحوود الفضووول قووال : 
 .الذ  و دخ  له يف أح  علوم الدين وما استعاد مته بقوله أعود باهلل من علم و يتف  

 : وقال يف املتار.  عي   أنعمفيه عبد الرمن بن : قال الذهيب يف املهذب و بعه الزرك ف ..
 . ا.هوفيه أيضا عبد الرمن بن راف  التتوخف    ثبو عدالته ب  أحاديثه متاكا 

قلووو : ويتووازع يف  ووع  هووذين العلمووني و ووا موون قضوواة مصوور وفقهاوهووا ال وويخ أموود شوواكر 
 رمه اهلل فاحلديم على قوله ثابو . واهلل  عاىل أعلم .

 :اين ال ينوني  للسيد املر ضى ومن كالم ال افعف كما يف األم
 ك  العلوم سوى القرآن م لل   

 نو احلديم ونو الفقه يف الدين    
 العلم ما كان فيه قال حدثتا  

 وما سواد فوسواس ال ياطني    
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بوو  هووو آيووات ووشوو  أن العلووم يف احووعالل ال ووارع نمنووا هووو العلووم ال وورعف قووال  عوواىل : 
...ولكووون أكثووور التووواس و وقوووال :  49. العتكبووووت لعلوووم بيتوووات يف حووودور الوووذين أو ووووا ا

 7-6. الروم  يعلمون يعلمون ماهرا من احلياة الدنيا وهم عن انخرة هم رافلون 
احووعالل علموواء التوودوين ألنتووا بصوودد الكووالم يف علوووم القوورآن   هتووا هووو العلووم يفوالووذ  يعتيتووا 
. وقي  روا دلو  وموا   جبه  واحدة على املعلومات املتضبع علإلي وهو يف عرفهم كفن مدون

 دكرناد أووها بالقبول .
، 12/417لسوووووووان العووووووورب ،   11-1/9متاهووووووو  العرفوووووووان يف علوووووووم القووووووورآن )المراجااااااع :  

سووووووتن أ  داود ،  1/524املتوووووواو   -التعوووووواري  ،  200-1/199الرجوووووواين  -التعريفووووووات 
فوووووويا القووووووودير ،  6/208، البيهقوووووووف  4/369، املسووووووتدرك  1/21، ابوووووون ماجوووووووه  3/119
 ( 1/46احلع  يف دكر الصبال الست  ،  4/386-387
 

 ثانيا : معنى القرآن لغة واصطالحا
نن عليتوا مجعوه وقرآنوه  أما لف  القرآن فهو يف الللو  مصودر موراد  للقوراءة ومتوه قولوه  عواىل 

   نقووو  مووون هوووذا املعوووىن املصووودر  وجعووو  الوووا 18 - 17القيامووو   فووو دا قرأنووواد فوووا ب  قرآنوووه 
 .من باب نطالق املصدر على مفعوله  للكالم املعجز املتزل على التيب  

 .استتادا نىل موارد اللل  وقوانني اوشتقاق  اختارد را واحد وهو األرجحدل  ما 
خف  : قال  عن أ  هريرة ر ف اهلل عته عن التيب ويدل عليه أيضا مارواد البنار  وراد 

فكوان يوأمر بدوابوه فتسور  فيقورأ القورآن قبو  أن  سور  دوابوه وو على داود عليه السوالم القورآن 
 .يأك  نو من عم  يدد 

خفو  علوى داود القوراءة فكوان يوأمر بدابتوه لتسور  فكوان يقورأ    رواد يف مو   آخور بلفو  :
 .قب  أن يفرك يعين القرآن 

 أل  .فأطلإل يف احلديم القرآن على الزبور من باب املعىن الللو  وهو نا يف املس
معوىن القورآن معوىن المو  ولوف ، قوال ابون متظوور : وحو  مون القورء اعوىن المو   وقي  : هو

أ    17القيامووو  : نن عليتوووا مجعوووه وقرآنوووه: قرآنوووا ألنوووه سمووو  السوووور فيضووومها وقولوووه  عووواىل 
 : و قورأت ال وفء قرآنوا ...أ  قراء وه   18القيامو : فو دا قرأنواد فوا ب  قرآنوهمجعه وقراء ه   
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ما قرأت هذد التاق  سولى قوه وموا قورأت جتيتوا : مجعته و ممو بعضه نىل بعا ومته قوام 
 .ومعىن قرأت القرآن لفظو به  موعا  ...   يضم رمها على ولد :قه أ 
 . م تإل من قرنو ال فء بال فء  وقي  :
ز وو  ورد مرجت  أ  مو وع من أول األمر علما على الكالم املعجز املتزل روا مهموو :  وقي 

ن االقور : عيو  بون قسوعتعني وكوان يقوول نلاورو  عون ال وافعف أنوه قورأ القورآن علوى . من أل 
موون قوورأت ولكتووه اسووم لكتوواب اهلل مثوو  التوووراة واال يوو  ويهمووز  اسووم ولوويس اهموووز و  يؤخووذ

 ن .اقر  قرأت وو يهمز
 .وشتقاق وموارد اللل  من كلف  وو من بعد عن قواعد ا او خيلو  وجيه بعضهوهذد األقوال 

كمووا يف قووراءة ابوون كثووا موون السووبع  وعلووى الوورأ  املنتووار فلفوو  قوورآن مهموووز وندا حووذ   ووزد  
من باب حوذ  ااموزة ونقو  حركتهوا للسواكن قبلهوا كموا هوف قوراءة نواف  ف منا دل  للتنفي  

  شااها .من رواي  ورش يف موا   عدة وكما يقرأ مزة أيضا عتد الوق  ع  كلم  قرآن وما 
فرقوان وأحووله مصودر كووذل    لوف بووه الوتظم الكوورمي ويؤيود دلوو  أيضوا أن موون ألواء القوورآن ال

 سمي  للمفعول أو الفاع  باملصدر باعتبار أنه كالم فارق بني احلإل والباط  أو مفوروق بعضوه 
 .عن بعا يف التزول أو يف السور وانيات 

  1الفرقان  . د ليكون للعاملني نذيرا  بارك الذ  نزل الفرقان على عبد قال  عاىل
  نن هووذين اولووني  ووا أشووهر ألوواء الووتظم الكوورمي بوو  جعلهمووا بعووا املفسوورين مرجوو  مجيوو  

 .ألاوه 
 

املتقوول املتعبود بتالو وه  املتوزل علوى الرسوول كالم اهلل املعجز هو  يف اوحعالل فالقرآن وأما 
 .املكتوب يف املصاح و  عته نقال متوا را

متهم من اقتصر علوى وحوفف التقو  يف املصواح  والتووا ر أللموا يكفيوان يف غصوي  اللورى و 
 ولكن هذا الوح  أكم  الخرا  الرتزات مته .وهو بيان القرآن ومتييزد عن مجي  ما عداد 

ما   يتزل أحال مث  كالمتا ومث  احلديم التبوو  وموا ؛ خر   على التيب   فبقوام : املتزل
  . كالتوراة واال ي  ا التيب  نزل على ر

 .وخرجو األحاديم القدسي  ندا  وا رت بقوام املتعبد بتالو ه 
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 .را املتوا رة متسوخ التالوة والقراءات وخر  باملتقول  وا را 
 وخر  باملكتوب يف املصاح  متسوخ التالوة ولو  وا ر .

فووأجرد حووة يسووم    قولووه  عوواىل :وأمووا قوووام كووالم اهلل املعجووز فهمووا حووفتان لووه دل عليهمووا 
قوو  لووجن اجتمعووو االنووس والوون علووى أن يووأ وا اثوو  وقولووه  عوواىل :  6. التوبوو  : كووالم اهلل

 88. االسراء :هذا القرآن و يأ ون اثله ولو كان بعضهم لبعا مهاا 
 

وقوووود خوووواى املتكلمووووون وأهوووو  التصووووو  يف احووووعالحات أخوووورى وعتبووووارات أملتهووووا علوووويهم 
 ومن دل  قوام :عقاودهم 
 .العلم اللدين االمجاا الام  للبقاوإل كلها هو القرآن 

 وقوام : القرآن هو الكالم التفسف أو اللف  الدال على الكلمات األزلي  احلكمي  .
نىل را دل  من أقوال هرجه عن حقيقتوه ومادلوو عليوه موواهر التصووص ال ورعي  الوص  قودم 

 بعضها .
تتوو  عظيموو  وهووف فتتوو  القووول  لووإل القوورآن و نريوود أن نعيوو  باحلووديم كمووا دار حووول القوورآن ف

عن جوانبها نو أن موا اسوتقر عليوه أومو  أهو  السوت  أن القورآن كوالم اهلل روا املنلووق متوه بودأ 
 ونليه يعود . وأن اهلل  عاىل  كلم بالقرآن حقيق  و  ازا .
 الفوظ يف الصدور .ويعلإل القرآن على املكتوب باأللوال والصب  وكذا على 

وكووذل  ، فيقووال ملوون قوورأ اللفوو  املتووزل كلووه ننووه قوورأ قرآنووا كمووا يعلووإل علووى الكوو  وعلووى الووبعا 
 .يقال ملن قرأ ولو آي  مته ننه قرأ قرآنا 

م رتك لفظف بدلي  التبادر عتد نطالق اللف  علوى الكو  وعلوى الوبعا كليهموا والتبوادر  فهو
 أمارة احلقيق  

 
،  4/1256 حوووبيح البنوووار ،  16-1/11  العرفوووان يف علووووم القووورآن متاهووو)المراجاااع :  

 -التعوووواري  ،  1/223الرجوووواين  -التعريفووووات ،  129-1/128لسووووان العوووورب ،   1747
 ( 1/578املتاو  
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 ثالثا : المعنى التركيبي لقولنا علوم القرآن وموضوع هذا العلم وفائدته :

 يف لفو  علووم القورآن نتتقو  بو  نىل أن اال واف  انن وقد انتهيتوا مون الكوالم علوى املتضوايفني
بيتهمووا   ووا نىل طواووو  املعووار  املتصوول  بووالقرآن ويتووتظم دلوو  علووم التفسووا وعلووم القووراءات 
وعلم الرسوم العثمواين وعلوم نعجواز القورآن وعلوم أسوباب التوزول وعلوم التاسوخ واملتسووخ وعلوم 

 ل  نىل را دل  نعراب القرآن وعلم رريب القرآن وعلوم الدين والل
 معىن علوم القرآن كفن مدون ومو وعه وفاود ه 

هذا اللف  نق  من دل  املعىن اال ايف   جع  علما على الفن املودون وأحوبح مدلولوه    نن
هوذا الفون لويس هوو  موعو   ألنبعد التق  وهو علم را مدلوله قب  التق  وهو مركب ن ايف 

ها ونن كان مستمدا متها ومأخودا عتها وميكن أن نعرفه بأنه العلوم الديتي  والعربي  ب  هو را 
مباحم  تعلإل بالقرآن الكرمي من ناحي  نزوله و ر يبه ومجعه وكتابته وقراء ه و فساد ونعجازد : 

 . وناسنه ومتسوخه ودف  ال به عته وحنو دل 
وبوود للمفسوور وبعضوهم يعلووإل علووى هوذا العلووم أيضووا أحووول التفسوا ألنووه يتتوواول املباحوم الووص 

  من معرفتها لالستتاد نليها يف  فسا القرآن .
 ومو وعه القرآن الكرمي من أي  ناحي  من التواحف املذكورة يف التعري  

وفاودة هذا العلم  رج  نىل الثقاف  العالي  العام  يف القرآن الكرمي ونىل التسلح باملعار  القيم  
العزيوز   نىل سوهول  خووى رموار  فسوا القورآن  فيه استعدادا حلسن الدفاع عن مى الكتاب

الكرمي بوه كمفتوال للمفسورين فمثلوه مون هوذا التاحيو  كمثو  علووم احلوديم بالتسوب  ملون أراد أن 
 .يدرس علم احلديم 

شوووارة نىل أنوووه خالحووو  علووووم القووورآن بوووالم  دون االفوووراد لإعلووووم هوووذا ونمنوووا لوووف هوووذا العلوووم 
ونووو   تصووو  ا صووواو وثيقوووا كموووا علموووو بوووالعلوم الديتيووو  والعلووووم متتوعووو  باعتبوووار أن مباحثوووه املد

العربيوو  حووة ننوو  لتجوود كوو  مببووم متهووا خليقووا أن يسوول  يف عووداد مسوواو  علووم موون  لوو  
 .العلوم فتسبته نليها كتسب  الفرع نىل أحوله أو الدلي  نىل مدلوله 

متوواع  –م القورآن ، مباحوم يف علوو  21-1/17متاهو  العرفوان يف علووم القوورآن )المراجاع :  
 (   16-15ص
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 رابعا : نشأة هذا العلم :

وأحبابه يعرفون عن القرآن وعلومه ما عر  العلماء وفوق ما عر  العلماء   كان الرسول
 من بعد 

ولكوون معووارفهم    و وو  علووى دلوو  العهوود كفتووون مدونوو  و  جتموو  يف كتووب مؤلفوو  أللووم   
  كن ام حاج  نىل التدوين والتألي  

 ا الرسول حلوات اهلل وسالمه عليه فألنه كان يتلقى الوحف عن اهلل وحدد أم
و غرك به لسان  لتعج  به نن عليتا مجعه وقرآنه ف دا قرأناد فوا ب  قرآنوه   نن  قال  عاىل :
  19-16:القيام   عليتا بيانه  

هوو  و ووؤدة   بلووا الرسووول مووا أنووزل عليووه ألحووبابه وقوورأد علووى التوواس علووى مكووم أ  علووى م
 ليبستوا أخذد وسفظوا لفظه ويفهموا سرد 

  شووورل الرسوووول اوووم القووورآن بقولوووه وبعملوووه وبتقريووورد و لقوووه أ  بسوووتته الامعووو  ألقوالوووه وأفعالوووه 
وأنزلتوووا نليوو  الوووذكر لتبووني للتووواس مووا نوووزل نلووويهم  و قريرا ووه وحوووفا ه مصووداقا لقولوووه سووببانه  

  44 : التب  ولعلهم يتفكرون  
صباب  وقتجذ كانوا عربا خلصا متمتعني جبمي  خصاوا العروب  ومزاياها الكاملو  مون ولكن ال

قوووة يف احلافظووو  ودكووواء يف القرسوو  و وووذوق للبيوووان و قووودير لألسوواليب ووزن ملوووا يسووومعون بوووأدق 
املعايا حة أدركوا من علوم القرآن ومن نعجازد بسليقتهم وحفاء فعورهتم موا و نسوتعي  حنون 

 م  العلوم وكثرة الفتون ز أن ندركه م  
وكووان الصووباب  ر وووان اهلل علوويهم موو  هووذد اخلصوواوا أميووني وأدوات الكتابوو     كوون ميسووورة 
لديهم والرسول لاهم أن يكتبوا عته شيجا روا القورآن وقوال اوم أول العهود بتوزول القورآن فيموا 

وموون كتووب رووا  رواد مسوولم يف حووبيبه عوون أ  سووعيد اخلوودر  ر ووف اهلل عتووه و  كتبوووا عووين
  . القرآن فليمبه وحدثوا عين فال حر  ومن كذب علف متعمدا فليتبوأ مقعدد من التار

 .مته ما دام الوحف نازو بالقرآن ودل  ااف  أن يلتبس القرآن بلاد أو خيتله بالقرآن ما ليس
 .فلتل  األسباب املتضافرة    كتب علوم القرآن كما   يكتب احلديم ال ري  
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كان قد رخا لبعا أحبابه آخر األمر يف الكتاب  فكتب عمرو بن العاص   أن التيب نو 
للملوووك وللرعيوو  باال وواف  نىل كتابوو  القوورآن  وكتووب علووف وكتووب أل  شوواة وكووذا كتووب التوويب 

 بعبيع  احلال ولكن   يتوس  يف أمر الكتاب  كما هو معلوم .
بكووور وعموووور ولكووون الصوووباب  كووووانوا  ومضوووى الرعيووو  األول علوووى دلوووو  يف عهووود ال وووينني أ 

مضوورب األمثوووال يف ن وور االسوووالم و عاليمووه والقووورآن وعلومووه والسوووت  وغريرهووا  لقيتوووا و  ووودويتا 
 . نو أنه قد مت الم  األول للقرآن يف عهد أ  بكر وم افه  و كتاب  

غون   جوواءت خالفوو  عثمووان ر ووف اهلل عتووه وقوود ا سووعو رقعوو  االسووالم واخووتله العوورب الفووا
بوواألمم الووص و  عوور  العربيوو  وخيوو  أن  ووذوب خصوواوا العروبوو  موون العوورب موون جووراء هووذا 
الفووتح واوخووتال  بوو  خيوو  علووى القوورآن نفسووه أن خيتلوو  املسوولمون فيووه نن   ستمعوووا علووى 

 مصب  نمام فتكون فتت  يف األرى وفساد كبا 
 تسوخ متوه مصواح  يبعوم اوا اذا أمر ر ف اهلل عته أن سم  القورآن يف مصوب  نموام وأن 

فكووان هووذا هووو الموو   نىل أقعووار االسووالم وأن سوورق التوواس كوو  مووا عووداها وو يعتموودوا سووواها
واوذا العمو  و و  الثاين للقرآن الكرمي ومتو كتاب  املصب  االمام اا ستمو  وجوود القوراءات 
 لعثماين عثمان ر ف اهلل عته األساس ملا نسميه علم رسم القرآن أو علم الرسم ا

  جوواء علووف ر ووف اهلل عتووه فالحوو  العجموو  غيوو  علووى الللوو  العربيوو  ولوو  مووا أوجووس متووه 
خيف  على لسان العرب فأمر أبوا األسوود الودأا أن يضو  بعوا قواعود حلمايو  للو  القورآن مون 
هذا العبم واخلل  وخه له اخلعه وشرع له املتهي وبذل  ميكتتوا أن نعتورب أن عليوا ر وف اهلل 

لقورآن علوى اخلوال  يف هوذد د و   األساس ملا نسميه علوم التبوو ويتبعوه علوم نعوراب اعته ق
 .الرواي 

  انقضى عهد اخلالف  الرشيدة وجواء عهود بوين أميو  و و  م واها الصوباب  والتوابعني متجهو  
 نىل ن ر علوم القرآن بالرواي  والتلقني و بالكتاب  والتدوين 

 صح أن نعتربها متهيدا لتدويتها ولكن هذد اام  يف هذا الت ر ي
وعلى رأس من  رب بسهم وفا يف هذد الرواي  األربع  اخللفاء وابن عباس وابن مسعود وزيود 

 بن ثابو وأبو موسى األشعر  وعبد اهلل بن الزبا وكلهم من الصباب  ر وان اهلل عليهم 
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حلسون البصور  وسوعيد بون وعلى رأس التابعني يف  ل  الرواي   اهد وععواء وعكرمو  وقتوادة وا
 .جبا وزيد بن أسلم 

وهووؤوء مجيعووا يعتوورب ألووم وا ووعو األسوواس ملووا يسوومى علووم التفسووا وعلووم أسووباب التووزول وعلووم 
 التاسخ واملتسوخ وعلم رريب القرآن وحنو دل  

ومووون أقووودم موووا وحووولتا كبووودء لتووودوين علووووم القووورآن كتووواب التاسوووخ واملتسووووخ لقتوووادة بووون دعامووو  
ب التفسا جملاهد بن جرب املكف و ا من كبار التابعني و ا معبوعان متدوون السدوسف وكتا

 انن . 
 (  23-1/21متاه  العرفان يف علوم القرآن )المراجع : 

 
 

 خامسا : األطوار التي مر بها بعد بدء التدوين :
 ويف القرن الثاين انت ر  دوين بعضا من علوم القرآن وعلى وجه اخلصوص التفسا 

شعب  بن احلجا  وسفيان بن عييت  ووكي  بون يزيد بن هارون و ن أواو  الكا بني يف التفسا وم
 .الرال و فاساهم جامع  ألقوال الصباب  والتابعني 

ابوون جريوور العوورب  وكتابووه أجوو  التفاسووا سووب بوون سووالم امللوور     يف القوورن الثالووم    الهووم
و رجيح بعضها علوى بعوا كموا عورى لإعوراب  وأعظمها ألنه أول من عرى لتوجيه األقوال

 .واوستتباط 
أما علوم القرآن األخرى ففف مقدمو  املوؤلفني فيهوا علوف بون املوديين شويخ البنوار  ند ألو  يف 

والقوراءات وابون قتبو  أسباب التزول وأبو عبيود القاسوم بون سوالم ند كتوب يف التاسوخ واملتسووخ 
  . قرن الثالممن علماء الهم و ند كتب يف م ك  القرآن 

وكوووذا التسووواوف حيوووم ألووو  يف ويف مقدمووو  مووون ألووو  يف رريوووب القووورآن أبوووو بكووور السجسوووتاين 
  . من علماء القرن الراب  موه فضاو  القرآن ، والدور  حيم أل  يف قراءات التيب 

 ويف طليع  من حت  يف نعراب القرآن علف بن سعيد احلويف وهو من علماء القرن اخلامس 
لف وهوو موون بسووين كتوب يف مبهموات القوورآن أبوو القاسوم عبوود الورمن املعورو  بالومون أواوو  موو

 علماء القرن السادس 
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كووذل   صوودر للتووألي  يف  وواز القوورآن ابوون عبوود السووالم ويف القووراءات علووم الوودين السووناو  
 .و ا من علماء القرن الساب  

أبوابووا يف بعووا أنووواع  كمووا و ميكوون أن نلفوو  دور علموواء السووت  وموودونيها يف  ضوومني كتووبهم
 علوم القرآن كالتفسا وأسباب التزول وفضاو  القرآن وحنوها .

 وهكذا قويو العزاوم و بارت اامم ون أت علوم جديدة للقرآن 
ومهرت مؤلفات يف كو  نووع متهوا سوواء يف دلو  أقسوام القورآن وأمثوال القورآن وحجوي القورآن 

 .ميأل خزاون كامل  من أعظم املكتبات يف العا  وبداو  القرآن ورسم القرآن وما أشبهها  ا 
ندا أ ووووفو نىل علوووووم القوووورآن مووووا جوووواء يف احلووووديم التبووووو  ال ووووري  وعلومووووه وكتبووووه وحبوثووووه و 

باعتبارهووا موون علوووم القوورآن نظوورا نىل أن احلووديم شووارل للقوورآن يبووني مبهما ووه ويفصوو   مال ووه 
 وخيصا عامه  راءى ل  حبر متالطم األموا  

ليهووا سوواور العلوووم الديتيوو  والعربيوو  باعتبارهووا خادموو  للقوورآن أو مسووتمدة متووه رأيووو فوو دا زدت ع
 .نفس  أمام مؤلفات كالبال وموسوعات  كاثر الرمال 

وو ريوووب أن  لووو  اجملهوووودات البوووارة و يتهيوووأ النسوووان أن سووويه اوووا ولوووو أفوووىن عمووورد واسوووتتفد 
 وسعه 

  العلوووم علمووا جديوودا يكووون كووالفهرس اوووا اووذا اشوورأبو أعتوواق العلموواء أن يعتصووروا موون  لوو
 والدلي  عليها واملتبدث عتها 

 فكان هذا العلم هو ما نسميه علوم القرآن باملعىن املدون 
للهجوورة ألوو  أو حوواول أن يؤلوو  يف علوووم القوورآن  أواخوور القوورن الثالووموو نعلووم أن أحوودا قبوو  

 ا التوع من التألي  باملعىن املدون ألن الدواعف    كن موفورة لديهم حنو هذ
ونن كتا نعلم ألا كانو  موع  يف حدور املربزين من العلماء على الررم من ألم   يدونوها 

 يف كتاب و  يفردوها باسم 
نىل  وأول مووون  كلوووم يف فتوووون هوووذا العلوووم ال وووافعف رموووه اهلل فووورو  أنوووه عتووودما سووويإل يف حمتتوووه

حووني ملووح علمووه وفضووله فقووال كيوو  علموو  يووا الرشوويد مكووبال باحلديوود يف بلووداد سووأله الرشوويد 
 شافعف بكتاب اهلل عز وج  ف نه أوىل األشياء أن يبتدأ به 
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عوون أ  كتواب موون كتووب اهلل  سووألين يوا أمووا املووؤمتني فو ن اهلل  عوواىل قوود أنووزل  : فقوال ال ووافعف 
 كتبا كثاة 
حولى  حمموداب اهلل املتوزل علوى ابون عموف قود أحسوتو لكون نمنوا سوألو عون كتو: قال الرشويد 

 اهلل عليه وسلم  
نن علووووم القووورآن كثووواة فهووو   سوووألين عووون حمكموووه ومت وووااه أو عووون  قدميوووه : فقوووال ال وووافعف 

و ووأخاد أو عوون ناسوونه ومتسوووخه أو عوون أو عوون وحووار يسوورد عليووه موون علوووم القوورآن وسيووب 
  . على ك  سؤال اا أدهش الرشيد واحلا رين

حيووم ألوو  كتابووه  ه309 يفخلوو  بوون املرزبووان املتووو بوون وأول موون ألوو  يف علوووم القوورآن حمموود 
 احلاو  يف علوم القرآن .
 هو وله عجاوب علوم القرآن . 328 يفو الد ابن األنبار  املتو 

 هو حيم أل  اوستلتاء يف علوم القرآن .388ست   يفو الد حممد بن علف األدفو  املتو 
 علوم القرآن وهو كبا جدا .ويف هذا القرن أيضا أل  أبو احلسن األشعر  املنتزن يف 

الربهووان يف  لوواد ولووه كتوواب ه430سووت   يفبوون نبووراهيم بوون سووعيد ال ووها بوواحلويف املتووو    علووف
 .علوم القرآن 

يق  يف ثالثني  لدا واملوجود مته انن مخس  ع ر  لدا روا مر بو  وق  عليه الزرقاين وقال : 
  . وو متعاقب  من نسن  اعوط 

أن هووذا الكتوواب أ ووى علووى علوووم القوورآن ولكوون و علووى طريقوو   ووم التظوواور ين وقوود دكوور الزرقووا
ونمنووا يسوووقها حسووب  ووواا انيووات واألشووباد بعضووها نىل بعووا غووو عتوووان واحوود لتوووع واحوود 

هووذا التووألي   فسووا موون التفاسووا عوورى فيووه حوواحبه ألنووواع موون علوووم القوورآن عتوود  حووة كووأن
 .املتاسبات 

ه كتووابني أحوود ا الووه فتووون 597سووت   يفل  فيووه ابوون الوووز  املتووو   جوواء القوورن السووادس فووأ
. وقووود طبووو  حمققوووا وهوووو حووولا احلجوووم ويبووودو أنوووه روووا الوووذ  وحوووفه األفتوووان يف علووووم القووورآن 

. وهوو والثاين اله اجملتىب يف علووم  تعلوإل بوالقرآن السيوطف بقوله :   يقرأ مثله وو قريبا مته . 
 .اعوط بدار الكتب املصري  
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وهوو ه كتابوا لواد مجوال القوراء 641سوت   يفويف القرن الساب  أل  علم الودين السوناو  املتوو 
 معبوع يف  لدين .
كتابا ألواد املرشود الووجيز فيموا يتعلوإل بوالقرآن العزيوز و وا   ه665ست   يفوأل  أبو شام  املتو 

الووص ألفووو بعوود كمووا قووال السوويوطف عبووارة عوون طاوفوو  يسوواة ونبووذ قصوواة بالتسووب  للمؤلفووات 
 دل  يف هذا التوع 

ه كتابوا لواد الربهوان يف 794سوت   يف  أه  القرن الثامن فكتب فيه بدر الدين الزرك ف املتوو 
  وهو معبوع يف أربع   لدات وهو من أعظم ما أل  يف هذا الفن .علوم القرآن 

د ألووو  حممووود بووون   طلووو  القووورن التاسووو  علوووى هوووذا العلوووم بووواليمن والربكووو  فووودر  فيوووه و رعووورع ن
وهوووو كتابوووا يقوووول السووويوطف عتوووه ننوووه   يسوووبإل نليوووه  ه873سوووت   يفسوووليمان الكوووافيجف املتوووو 

 معبوع يف  لد لعي  واله التيسا يف قواعد علم التفسا .
 ويف هذا القرن أيضا و   جالل الدين البلقيين كتابا لاد مواق  العلوم من مواق  التجوم 

أل  السيوطف كتابا لاد التببا يف علوم التفسا  ومته موا دكورد  ويف هذا القرن التاس  أيضا
 البلقيين من األنواع م  زيادة مثلها وأ ا  نليه فواود لبو قرسته بتقلها 

 هذا الكتاب على اوثتني بعد املاو  من األنواع  يفوقد أو 
اووذا اجملهوووود  ه رووا أن نفسووه الكبوواة    قتوو 872وفوورك االمووام موون  ووألي  غبوواد هووذا سووت  

العظووويم بووو  طموووح نىل التببووور والتوسووو  والرت يوووب فو ووو  كتابوووه الثووواين كتووواب اال قوووان يف علووووم 
 القرآن وهو عمدة الباحثني والكا بني يف هذا الفن 

دكر فيه مثانني نوعا من أنواع علوم القرآن على سبي  االمجال واالدما    قال بعد أن سردها 
  ا.هوما أد ته فيها لزادت على الثالمثاو   نوعا نوعا ولو نوعو باعتبار
ه يف مفتتح القرن العاشر وكوأن لايتوه كانوو لايو  لتهضو  911و ويف السيوطف رمه اهلل ست  

التألي  يف علوم القرآن عليه سباوب الرم  والر وان فلوم نور مون سوار يف هوذا املضومار مثلوه 
  . بعدد كما   نر من بزد فيه قبله

 مرة أخرى   الت اط والتألي  يف هذا العلم حرك   عادت
ال يخ طاهر الزاور  كتابا جليال لاد التبيان يف علوم القرآن يق  يف قريب من ثالمثاو   فأل 

  وه1335حفب  وفرك من  أليفه ست  
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وألوو  ال وويخ حممووود أبووو دقيقوو  مووذكرة قيموو  لعووالب هصووا الوودعوة واالرشوواد بكليوو  أحووول 
 .الدين 

 حممد علف سالم  كتابه متهي الفرقان يف علوم القرآن وكذا ال يخ
  ال يخ حممد بن عبد العظيم الزرقاين حيم ألو  كتابوه متاهو  العرفوان يف علووم القورآن وهوو 

 من أج  املؤلفات يف هذا الفن وسو  خنصه باحلديم نن شاء اهلل  عاىل .
   ال يخ أمد أمد علف فله مذكرة يف علوم القرآن 

 مباحم يف علوم القرآن للدكتور حببف الصاحل وقد انت ر انت ارا واسعا .   كتاب
   كتاب حما رات يف علوم القرآن ألمد ياسني خيار  .
   كتاب مباحم يف علوم القرآن لل يخ متاع القعان .

 فكتاب البيان يف علوم القرآن للدكتورين سليمان القرعاو  وحممد احلسن .
 . ففعلوم القرآن الكرمي ل ينتا الدكتور عبد اللفور مصعوأخاا كتاب حبوث يف 

وقود كتبووو بعضوا موون مباحووم علووم القوورآن علووى وجوه اوختصووار أثتوواء  دريسوف لعووالب كليوو  
 الرتبي  و متتها مؤلفا باسم املدخ  الصلا نىل علوم القرآن واحلديم والعقيدة والتفسا .

 و  يعب  بعد .
 

موون أهوو  العلووم خووالل هووذد القوورون علوووم القوورآن لكثووا موون و وجوود مؤلفووات يف بعووا مباحووم 
 مجيعها و نعي  بذكرها .

متاهوو  العرفووان يف علوووم ، املراجوو  : 21-1/19اال قووان يف علوووم القوورآن )الكتوواب األحوو  : 
، مباحووم يف علوووم القوورآن   حووببف  14-11، البيووان يف علوووم القوورآن  30-1/23القوورآن 

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

نكتفووف اووذا القوودر يف هووذد الا وورة ونسووتكم  حووديثتا يف الا وورة القادموو  مبتوودوني بووالعلوم 
 الص عين اا هذا الفن .
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 األسجل  : 

 (10اجملموع  األوىل )
    عالم  حح أمام المل  الصبيب  :

 علم التسخ العثماين أحد علوم القرآن . )حح( -1
 ن  عريفات العلم أنه حف  راسن   درك اا الكليات والزويات . )حح(م -2
 . )خعأ( العلم ليس نو خصوص اليقيتيات الص  ستتد نىل احلس وحدد -3
 )خعأ( بدهف و رور  واستدوا: يتقسم نىل ثالث  أقسام  لقدميالعلم ا -4
 . )حح(سص  بدون نظر وفكر  و اوستدوا هو الذ العلم  -5
 )حح( على معرف  اهلل  عاىل وآيا ه وأفعاله يف عبادد وخلقه يعلإلالعلم يف لسان ال رع  -6
 املنتار أن لف  قرآن را املهموز علم على كتاب اهلل مرجت  . )خعأ( -7
من ناحي  نزوله و ر يبه ، ولكن ليس مباحم  تعلإل بالقرآن الكرمي علوم القرآن عبارة عن  -8

 )خعأ( و فساد ونعجازد وناسنه ومتسوخهومجعه وكتابته وقراء ه 
 أول من  كلم يف فتون علوم القرآن االمام أمد م  الرشيد أيام الت  . )خعأ( -9

 أل  السيوطف كتابه اال قان   اختصرد يف كتابه التببا . )خعأ( -10
 

 (10اجملموع  الثاني  )
    خعا غو االجاب  الصبيب  :

 .  لذو عم  اا علمتادبقوله :  وننه لذو علم ملا علمتاد   قوله  عاىلمن الذ  فسر  -1
 ، قتادة ، ابن مسعود ( ابن عييت ) 
 ك  العلوم سوى القرآن م لل   من القاو  :   -2

 نو احلديم ونو الفقه يف الدين    
 ( ال افعف) التوو  ، الزرك ف ، 

ر بدوابوه فتسور  فيقورأ القورآن خفو  علوى داود عليوه السوالم القورآن فكوان يوأم يف قوله  -3
 . أراد بالقرآن هتا املعىن : قب  أن  سر  دوابه
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   اوحعالحف   كليهما ( الللو )
 القاولون : القرآن هو الكالم التفسف أو اللف  الدال على الكلمات األزلي  احلكمي  . -4

 ( أه  الكالم)الصوفي    أه  الست  والماع    
 القرآن يف عصر بدأ التدوين يف علوم  -5
   أ باع التابعني   العباسيني ( التابعني)  -6
 أول من أل  يف علوم القرآن  -7

 ( ابن املرزبان)ال افعف   الكافييجف   
 أكم  املؤلفات يف علوم القرآن نىل عصرنا احلاا هو كتاب : -8

   التبيان ( اال قان) الربهان   
 تاب التاسخ واملتسوخ ملؤلفه :أقدم ما وحلتا من كتب علوم القرآن ك -9

   ابن املديين ( قتادة السدوسف) ابن التباس   
 الذ  و   األساس ملا نسميه علم رسم القرآن هو : -10

   علف بن أ  طالب ( عثمان بن عفان) أبو بكر الصديإل   
 

 (10اجملموع  الثالث  )
    خعا غو الكلم  املتاسب  ملأل الفراك :

آيو  حمكمو  : العلوم ثالثو  وموا سووى دلو  فهوو فضو  : قوال أنوه  اهلل  رسول رو  عن  -1
 .عادل   .......أو ست  قاوم  أو 

   قضي  ( فريض )نصيب    
 . على الك  وعلى البعا كليهما هلفظف بدلي  التبادر عتد نطالق القرآن .... -2

    عري  ( م رتك) مدلول   
 ل ...بعضهم يعلإل على علوم القرآن أيضا أحو  -3

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

 (  اهد) عبد الرزاق   ابن جرير   
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 للهجرة أل  يف علوم القرآن أواخر القرن .....و نعلم أن أحدا قب   -5
 ( الثالم) الراب    اخلامس   

 . فسا ..... هو أج  التفاسا وأعظمها  -6
   ابن  يمي  ( ابن جرير) ابن سالم   

 ......م اها الصباب  والتابعني نىل ن ر علوم القرآن اجته  -7
 ، اما معا (بالكتاب   ، بالرواي ) 
 يعترب ..... هو أول من و   مبادئ علم التبو . -8

   سيبويه ( أبو األسود الدأا) علف بن أ  طالب   
  ديم آخر األمر وكان .......  ن كتب احلديم يف عهدد يف كتاب  احل أدن التيب  -9
   أبو بكر الصديإل   أبو هريرة ( عمرو بن العاص) 
 . املتعبد بتالو هيف  عري  القرآن : ندا  وا رت بقوام  ......خرجو  -10
   انيات متسوخ  التالوة   انيات متسوخ  احلكم ( األحاديم القدسي )
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 الثانيةة المحاضر 
 (8-1ذكر طرف من العلوم التي عني بها هذا الفن )

*** 
 العنصر األول : المباحث التي تدور حولها في الغالب علوم القرآن :

 

سبإل أن دكرنا يف الا رة الفاوت  أن االمام جالل الودين البلقيوين حوت  كتابوا يف علووم القورآن 
العلوم من مواق  التجووم وهوذا الكتواب دكور  وهو من طليع  ما أل  يف هذا الفن وألاد مواق 

نووواع علمووه املتيوو  فووذكر أمووورا يف مقدمتووه مووا وحوو  نىل علمووه  ووا حووواد القوورآن ال ووري  موون أ
 : ست 

األموور األول : مووواطن التووزول وأوقا ووه ووقاوعووه ويف دلوو  اثتووا ع وور نوعووا املكووف املوودين السووفر  
التوومف أسوباب التوزول أول موا نوزل آخور موا  احلضر  الليلف التهار  الصويفف ال وتاوف الفراشوف

 نزل 
األمر الثاين : الستد وهو ست  أنواع املتووا ر انحواد ال واد قوراءات التويب  حولى اهلل عليوه وسولم  

 الرواة احلفاظ 
 األمر الثالم : األداء وهو ست  أنواع الوق  اوبتداء االمال  املد هفي  اامزة االدرام 

اظ وهوووو سوووبع  أنوووواع اللريوووب املعووورب اجملووواز امل ووورتك املووورتاد  اوسوووتعارة األمووور الرابووو  : األلفووو
 الت بيه 

األمر اخلامس : املعاين املتعلق  باألحكام وهو أربع  ع ر نوعا العام الباقف علوى عموموه العوام 
املنصوص العام الذ  أريد به اخلصوص ما خا فيه الكتاب السوت  موا خصصوو فيوه السوت  

بوني املوؤول املفهووم املعلوإل املقيود التاسوخ واملتسووخ نووع مون التاسوخ واملتسووخ الكتاب اجملمو  امل
 وهو ما عم  به من األحكام مدة معيت  والعام  به واحد من املكلفني 

األموور السووادس : املعوواين املتعلقوو  باأللفوواظ وهووو مخسوو  أنووواع الفصوو  الوحوو  االسوواز االطتوواب 
 القصر .

 ر مث  : األلاء الكىن األلقاب املبهمات .  دكر قسما و يدخ  غو احلص
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وعتدما نق  دل  عته السيوطف دكر أن كالمه فيهوا ستوا  نىل غريور و تموات وزواوود مهموات 
فصت  يف دل  كتابه التببوا يف علووم التفسوا فضومته موا دكور البلقيوين مون األنوواع مو  زيوادة 

 مثلها وأ ا  نليه مجل  من الفواود .
ميكون أن يووزاد علوى كووالم البلقيوين وهووو موا يتعلووإل ب ور  القوورآن وهوو أنووواع وهتواك قسوم جووام  

فموون دلوو  ألوواأد وألوواء سووورد ومجعووه وكتابتووه و ر يبووه وخواحووه وآداب حاملووه و اليووه وفضوواوله 
 العام  وفضاو  سورد وفض  حفامه وقارويه . 

بن العر  يف كتابه    حت  الزرك ف كتابه الربهان يف علوم القرآن فتق  عن القا ف أ  بكر
قوانون التأويوو  أن علوووم القوورآن مخسووون علمووا وأربعماووو  وسووبع  آو  علووم وسووبعون ألوو  علووم 
على عدد كلم القورآن مضوروب  يف أربعو  قوال بعوا السول  نن لكو  كلمو  مواهر وبواطن وحود 
نو ومعل  وهذا معلوإل دون اعتبوار  راكيبوه وموا بيتهوا مون روابوه وهوذا موا و سصوى وو يعلموه 

 اهلل عز وج  
 قال : وأم علوم القرآن ثالث  أقسام :  وحيد و ذكا وأحكام :

 فالتوحيد :  دخ  فيه معرف  املنلوقات ومعرف  اخلالإل بألاوه وحفا ه وأفعاله .
 والتذكا : ومته الوعد والوعيد والت  والتار و صفي  الظاهر والباطن .

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

 والثاىن   ودكر ف ن الذكرى  تف  املؤمتني   
 والثالم   وأن احكم بيتهم   

 ن ولذل  قي  يف معىن قوله  حلى اهلل عليه وسلم    ق  هو اهلل أحد    عدل ثلم القرآ
 يعىن يف األجر ودل  فض  اهلل يؤ يه من ي اء 

 وقي  : ثلثه يف املعىن ألن القرآن ثالث  أقسام كما دكرنا وهذد السورة اشتملو على التوحيد 
 واذا املعىن حارت فاغ  الكتاب أم الكتاب ألن فيها األقسام الثالث  

ام     نيواك نعبود ونيواك نسوتعني   فأما التوحيود فمون أواوا نىل قولوه   يووم الودين   وأموا األحكو
 وأما التذكا فمن قوله   اهدنا   نىل آخرها فصارت اذا أما ألنه يتفرع عتها ك  نبو

 وقي  حارت أما أللا مقدم  على القرآن بالقبلي  واألم قب  البتو 
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 وقي  ليو فاغ  أللا  فتح أبواب الت  على وجود مذكورة يف موا عها 
بوون برجووان يف كتوواب االرشوواد : ومجلوو  القوورآن   ووتم  علووى ثالثوو  علوووم علووم  وقووال أبووو احلكووم

ألووواء اهلل  عوووواىل وحوووفا ه   علووووم التبووووة وبراهيتهووووا   علووووم التكليووو  والتوووو  قوووال وهووووو أعسوووور 
 الررابه وقل  انصرا  اامم نىل  علب مكانه 

 واستنبار . وقال راد : القرآن ي تم  على أربع  أنواع من العلوم أمر ولى وخرب
 وقي  : ست  ، وزاد الوعد والوعيد 

 وقال حممد بن جرير العربى ي تم  على ثالث  أشياء التوحيد واألخبار والديانات .
وقال علف بن عيسى القرآن ي تم  على ثالثني شيجا : االعالم والتتبيه واألمر والتهوف والوعود 

 وحوفا ه وأفعالوه و علويم اوعورتا  ب نعاموه والوعيد ووح  الت  والتار و عليم االقرار باسم اهلل
واوحتجووووا  علووووى املنووووالفني والوووورد علووووى امللبوووودين والبيووووان عوووون الرربوووو  والرهبوووو  واخلووووا وال وووور 
واحلسوون والقبوويح ونعووو احلكموو  وفضوو  املعرفوو  وموودل األبوورار ودم الفجووار والتسووليم والتبسووني 

 . والتوكيد والتفري  والبيان عن دم االخال  وشر  األداء
قال القا ف أبو املعاا : وعلى التبقيإل أن  ل  الثالث  الص قااا حممد بن جرير   م  هوذد  
كلهوووا بووو  أ وووعافها فووو ن القووورآن و يسوووتدرك وو غصوووى رراوبوووه وعجاوبوووه قوووال  عووواىل   وعتووودد 

 مفا ح الليب و يعلمها نو هو . 
 

 العتصر الثاين :  تم  ملباحم علوم القرآن :
 لوم ألفاظ القرآن أربع  االعراب وهو يف اخلرب وقال راد : ع

 والتظم وهو القصد حنو   والالوف   سضن   معىن باطن نظم اعىن ماهر 
وقوله   ق  ه  من شركاوكم من يبدأ اخللإل   يعيدد ق  اهلل يبدأ اخللإل   كأنه قيو  قوالوا ومون 

قوول   اهلل يبودأ اخللوإل   لفو  مواهر يبدأ اخللإل   يعيدد فأمر التىب  حلى اهلل عليه وسلم  أن ي
 نظم اعىن باطن 

 والتصري  يف الكلم  كأقسه عدل وقسه جار وبعد  د قرب وبعد هل  
واوعتبار وهو معيار األحناء الثالث  وبه يكوون اوسوتتباط واوسوتدول وهوو كثوا متوه موا يعور  

تربوا(   فواعا قال اهلل  عاىل )ت الرأيا بيتتهبفبوى الكالم ومعىن اعتربت ال فء طلبو بيانه عرب 
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دل على أن انتقامه بواخلرو    (هو الذ  أخر  الذين كفروا من أه  الكتاب من ديارهم) بعد
من الدار من أعظوم الوجوود وأول احل ور دل علوى أن لوه  وابو  ألن أول و يكوون نو مو  آخور 

بتبووأ وألووم يسووتقلون عوودد وكووان هووذا يف بووىن التضووا   أهوو   ووران   مووا متتووتم أن خيرجوووا   نو 
من كان م  التيب  حلى اهلل عليوه وسولم    ولووو أن كتوب اهلل علويهم الوالء   فيوه دليو  علوى 

 أن االخرا  مث  العذاب يف ال دة ند جع  بدله 
 وقد يتعدد اوعتبار حنو : أ اين را زيد أ  أ ياد أو أ اد را زيد و هو .

تىن قال اهلل  عاىل   لو شواء اهلل موا عبودنا   رد علويهم بوأن لو شجو أنو   أفع  أمر ىن أو لي
 اهلل و يأمر بالفب اء بدلي  قوله   واهلل أمرنا اا     وندا حللتم فاحعادوا   فاوعتبار نباح  
ومن اوعتبار ما يظهر بآى أخر كقوله   ف دا جواء أجلهوم فو ن اهلل كوان بعبوادد بصواا   فهوذد 

ن أن التوواس علووى ثالثوو  متووازل أى أحوو  كوو  فريووإل يف متزلوو  لووه واهلل بصووا  عتوورب بووآخر الواقعوو  موو
 اتازام 

 ومته ما يظهر باخلرب كقوله  عاىل   ق  من كان عدوا لربي  ف نه نزله   اعىن احلديم 
نن اليهود قالوا لو جاء به ميكاوي  و بعتاك ألنوه يوأ ى بواخلا وجربيو    يوأت بواخلا قوه وأى 

 القرآن خا أج  من 
ومن  روب التظم قوله  عاىل   مون كوان يريود العوزة فللوه   نن مو  علوى أن يعتورب أن العوزة لوه 

   يتتظم به ما بعدد ونن م  على معىن أن يعلم ملن العزة انتظم
 
  عتدما اطل  السيوطف على كتاب الزرك ف الربهان يف علوم القرآن قو  عزموه فوأل  كتابوه  

ا سبقه وزاد عليه الكثوا نو أنوه أدخو  فيوه موا نووزع يف اعتبوارد مون علووم اال قان الذ  حوى م
 القرآن وسسن بتا هتا أن نذكر ما دكرد الزرقاين حول دل  حيم قال :

 

و لوو  أشووتات موون العلوووم  وسوو  السوويوطف فيهووا حووة اعتوورب متهووا علووم اايجوو  وااتدسوو  والعووب 
 وحنوها 

ن التأوي  أنه قال علوم القرآن مخسوون وأربعماوو  وسوبع    نق  عن أ  بكر بن العر  يف قانو 
آو  وسبعون أل  علوم علوى عودد كلوم القورآن مضوروب  يف أربعو  ... فوذكر كوالم ابون العور  

 السابإل اتصرا   قال :
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وأحوووب أن  عووور  أن هوووذا الكوووالم مووون السووويوطف وابووون العووور  حمموووول علوووى  ووورب كبوووا مووون 
لعلوم ك  ما يودل عليوه القورآن مون املعوار  سوواء أكانوو علوموا التأوي  والتوس  بأن يراد من ا

 مدون  أم را مدون  وسواء أكانو  ل  الدول   صرسي  أم  لميبي  عن قرب أم عن بعد 
 فأما أن  راد العلوم املدون  حراح  فدون دل  خرط القتاد وحعود السماء 

ايوووو  ونعجوووواز موووون أجوووو  هووووذين وغقيووووإل القووووول يف هووووذا املو وووووع أن القوووورآن الكوووورمي كتوووواب هد
 املعمبني نزل وفيهما غدث وعليهما دل 

فكوو  علووم يتصوو  بووالقرآن موون ناحيوو  قرآنيتووه أو يتصوو  بووه موون ناحيوو  هدايتووه أو نعجووازد فووذل  
 من علوم القرآن 

 وهذا ماهر يف العلوم الديتي  والعربي  
  موون فتوون ومعووار  كعلووم أموا العلوووم الكونيو  وأمووا املعووار  والصوتاو  ومووا جوود أو سود يف العووا

ااتدسوو  واحلسووواب وعلوووم اايجووو  والفلووو  وعلوووم اوقتصووواد واوجتمووواع وعلوووم العبيعووو  والكيميووواء 
وعلم احليووان والتبوات فو ن شويجا مون دلو  و سمو  عودد مون علووم القورآن ألن القورآن   يتوزل 

 ليدل  على نظري  من نظريات ااتدس  مثال وو ليقرر قانونا من قوانيتها 
 وكذل  علم ااتدس    يو   ليندم القرآن يف شرل آيا ه أو بيان أسرارد 

 وهكذا القول يف ساور العلوم الكوني  والصتاو  العاملي  
ونن كووان القوورآن قوود دعووا املسوولمني نىل  علمهووا وحووذقها والتمهوور فيهووا خصوحووا عتوود احلاجوو  

 نليها 
ه موون علوووم القورآن موو  أن القوورآن يوودعو نىل ونمنوا قلتووا ننووه و سمو  اعتبووار علوووم الكووون وحوتاوع

 علمهووا ألن هتوواك فرقووا كبوواا بووني ال ووفء سووم القوورآن علووى  علمووه يف عموما ووه أو خصوحووا ه 
وبني العلم يدل القرآن على مساوله أو يرشد نىل أحكامه أو يكون دلو  العلوم خادموا للقورآن 

 اساوله أو أحكامه أو مفردا ه 
 من علوم القرآن  ال  الثاين  فاألول ماهر أنه و يعترب

 وهو ما نريد أن نرشدك نليه وأن غرص أنو بدورك عليه 
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أج  نن القرآن حا على معرف  علوم الكون وحتاو  العا  وحم على اونتفاع بك  ما يق  
 غو نظرنا يف الوجود 

 101يونس    10قال سببانه و عاىل   ق  انظروا مادا يف السماوات واألرى     
قووال جلووو حكمتووه   وسوونر لكووم مووا يف السووماوات ومووا يف األرى مجيعووا متووه نن يف دلوو  و 

  13الاثي   45نيات لقوم يتفكرون   
فال يليإل باملسلمني وهم املناطبون اذا أن يفروا من وجه هذد املتاف  العام  وو أن يزهدوا يف 

لقووى العظيمو  الوص أودعهوا اهلل علوم الكون وو أن سرموا أنفسهم فواوود التمتو  بثمورات هوذد ا
 خللقه يف خزاون لوا ه وأر ه 

واذا نا علماأنا على أن  علم  ل  العلوم الكوني  وحذق هذد الصوتاعات الفتيو  فورى مون 
 فروى الكفايات ما داموا يف حاج  نليها ملصلب  الفرد أو اجملموع 

جوود للسوالم املسولح واألسولب  يف  ودل  ألن البقاء يف هذد احلياة لألحولح واحليواة يف هوذا الو 
ك  عصر عام  ويف هذا العصر خاح  نمنا  قوم على التمهور يف العلووم وعلوى السوبإل يف حلبو  

 الصتاعات والفتون 
والويو  فيتوا للضوعي  واحلو  كو  احلو  للقوو  واهلل  عواىل يقوول   وأعودوا اوم موا اسوتععتم مون 

م  يقول فيما رواد مسلم عن أ  هريرة املوؤمن والتيب  حلى اهلل عليه وسل 60األنفال  8قوة   
القو  خا من املؤمن الضوعي  ويف كو  خوا احورص علوى موا يتفعو  واسوتعن بواهلل وو  عجوز 
ونن أحاب  شفء فال  ق  لو أين فعلو كذا كان كذا وكذا ولكن قو  قودر اهلل وموا شواء فعو  

 ف ن لو  فتح عم  ال يعان 
حة أنبه  نىل شفء آخر جدير بوالتظر والتقودير وهوو أن وأحب أو أنتهف من هذا املو وع 

القرآن الكرمي يف طريق  عر ه للهداي  واالعجاز على اخللإل قد حاكم التاس نىل عقوام وفتح 
عيولم نىل الكون وما يف الكون من لاء وأرى وبر وحبور وحيووان ونبوات وخصواوا وموواهر 

 ونواميس وستن 
د موفقا ك  التوفيإل بو  كوان معجوزا أاور االعجواز ألن حديثوه وكان القرآن يف طريق  عر ه هذ

عن  ل  الكونيات كان حديم العليم بأسرارها اخلبا بدقاوقها اليه بعلومهوا ومعارفهوا علوى 
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حوني أن هوذا الووذ  جواء بووالقرآن رجو  أموف ن ووأ يف أمو  أميوو  جاهلو  و حول  اووا بتلو  العلوووم 
 ثها و دويتها وو نملام اا بكتبها ومباح

 ب  نن بعا  ل  العلوم   يت أ نو بعد عهد التبوة ومهبه الوحف بقرون وأجيال 
دل  السج  الام  لتل  املعار  كلها نن   يكون  لقواد  فأىن يكون لرج  أمف كمبمد 

من لدن حكيم علويم قوال سوببانه مقوررا اوذا االعجواز العلموف   وموا كتوو  تلوو مون قبلوه مون  
  ندا ور اب املبعلون ب  هو آيات بيتات يف حدور الذين أو وا العلوم كتاب وو هعه بيميت

ولعووو  مووون احلكمووو  أن نسووووق لووو   49 48العتكبووووت  29وموووا سبووود بآيا توووا نو الظووواملون   
منووودجني موون القوورآن علووى سووبي  التمثيوو  أوامووا يف سووورة التووور ند يقووول اهلل  عوواىل   أ   وور أن 

  سعله ركاما فرتى الوودق خيور  مون خاللوه ويتوزل مون السوماء  اهلل يزجف سبابا   يؤل  بيته
موون جبووال فيهووا موون بوورد فيصوويب بووه موون ي وواء ويصوورفه عوون موون ي وواء يكوواد سووتا برقووه يووذهب 

 43التور  24باألبصار   
قوو  ا بربوو  أو ميلكوو  العجووب حووني  قوورأ هووذا الووتا الكوورمي الووذ  يتفووإل وأحوودث التظريووات 

 ي  من سباب ومعر وبرق العلمي  يف الظواهر العبيع
التمود  الثاين يقول اهلل  عاىل يف سورة القيام  مبيتا ومقوررا كموال اقتودارد علوى نعوادة االنسوان 

 75وبعثه بعد مو ه   أسسوب االنسوان ألون  مو  عظاموه بلوى قوادرين علوى أن نسوو  بتانوه   
  4 3القيام  

 ا املقام أرجو أن  ق  قليال عتد هصيصه البتان بالتسوي  يف هذ
   سوتم  بعود دلوو  نىل هوذا العلوم الوليوود علوم غقيووإل ال نصوي  يف عصورنا األخووا وهوو يقوورر 
أن أدق شفء وأبدعه يف بتاء جسم االنسان هو  سوي  البتوان حوة ننوه و ميكون أن جتود بتانوا 

 ألحد ي به بتان آخر حبال من األحوال 
 كثووا موون القضووايا واحلوووادث   فتبووارك اهلل وقوود انتهوووا موون هووذا القوورار نىل أن حكموووا البتووان يف

وو أريوووود أن أطيوووو  عليوووو  يف هووووذا فمعجووووزات القوووورآن  14املؤمتووووون  23أحسوووون اخلووووالقني   
 العلمي  اا ميدان آخر 

نمنوووا هوووف نظووورة خاطفووو  نو وووح اوووا املوووراد بعلووووم القووورآن ونوجوووه اوووا كوووالم السووويوطف يف اال قوووان 
   ونعتذر فيها عن ابن العر  يف التأوي



29 

 

 واهلل وحدد هو اليه بأسرار كتابه 
وو يزال الكون وما سدث يف الكون من علوم وفتون وشؤون و يزال ك  أولجو  ي ورل القورآن 
ويفسوورد وميوويه اللثووام عوون نوووال كثوواة موون أسوورارد ونعجووازد مصووداقا لقولووه جوو  دكوورد   سووتريهم 

  53فصلو  41آيا تا يف انفاق ويف أنفسهم حة يتبني ام أنه احلإل   
 21يوس   12واهلل رالب على أمرد ولكن أكثر التاس و يعلمون   

انتهووف كووالم الزرقوواين الووذ  عقووب بووه علووى كووالم السوويوطف وقبلووه ابوون العوور  ومووا خووتم بووه موون 
حوووديم عووون نعجووواز القووورآن العلموووف هوووو  ووورب مووون  وووروب نعجووواز القووورآن وهوووو أحووود علووووم 

 اء اهلل  عاىل .القرآن الص سو  يأيت احلديم عتها نن ش
وهووذا سوورد ألبووواب علوووم القوورآن الووص  وحوو  نليهووا السوويوطف رمووه اهلل وحبثهووا يف كتابووه العظوويم 
نتبعها نن شاء اهلل ازيد  و يح للمراد متها حسب  قسويمات البلقيوين الامعو  والقسوم الوذ  

 أ فتاد نليها :
 التوع األول معرف  املكف واملدين 

 سفر  الثاين معرف  احلضر  وال
 الثالم التهار  والليلف 
 الراب  الصيفف وال تاوف 
 اخلامس الفراشف والتومف 

 السادس األر ف والسماوف 
 الساب  أول ما نزل 
 الثامن آخر ما نزل 

 التاس  أسباب التزول 
 العاشر ما نزل على لسان بعا الصباب  

 احلاد  ع ر ما  كرر نزوله 
 وما  أخر نزوله عن حكمهالثاين ع ر ما  أخر حكمه عن نزوله 

 الثالم ع ر معرف  ما نزل مفرقا وما نزل مجعا 
 الراب  ع ر ما نزل م يعا وما نزل مفردا 
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اخلامس ع ر ما أنزل مته على بعا األنبياء وما   يتوزل متوه علوى أحود قبو  التويب  حولى اهلل 
 عليه وسلم  

 السادس ع ر يف كيفي  ننزاله 
 وألاء سورد  الساب  ع ر يف معرف  ألاوه
 الثامن ع ر يف مجعه و ر يبه 

 التاس  ع ر يف عدد سورد وآيا ه وكلما ه وحروفه 
 الع رون يف حفامه وروا ه 

 احلاد  والع رون يف العاا والتازل 
 الثاين والع رون معرف  املتوا ر 
 الثالم والع رون يف امل هور 
 الراب  والع رون يف انحاد 

  اد اخلامس والع رون يف ال
 السادس والع رون املو وع 
 الساب  والع رون املدر  

 الثامن والع رون يف معرف  الوق  واوبتداء 
 التاس  والع رون يف بيان املوحول لفظا املفصول معىن 

 الثالثون يف االمال  والفتح وما بيتهما 
 احلاد  والثالثون يف االدرام واالمهار واالخفاء واالقالب 

 ون يف املد والقصر الثاين والثالث
 الثالم والثالثون يف هفي  اامزة 
 الراب  والثالثون يف كيفي  غمله 

 اخلامس والثالثون يف آداب  الو ه 
 السادس والثالثون يف معرف  رريبه 

 الساب  والثالثون فيما وق  فيه بلا لل  احلجاز 
 الثامن والثالثون فيما وق  فيه بلا لل  العرب
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 ثون يف معرف  الوجود والتظاور التاس  والثال
 األربعون يف معرف  معاين األدوات الص ستا  نليها املفسر 

 احلاد  واألربعون يف معرف  نعرابه 
 الثاين واألربعون يف قواعد مهم  ستا  املفسر نىل معرفتها 

 الثالم واألربعون يف الكم واملت ابه 
 الراب  واألربعون يف مقدمه ومؤخرد 

 س واألربعون يف خاحه وعامه اخلام
 السادس واألربعون يف  مله ومبيته 

 الساب  واألربعون يف ناسنه ومتسوخه 
 الثامن واألربعون يف م كله وموهم اوختال  والتتاقا 

 التاس  واألربعون يف معلقه ومقيدد 
 اخلمسون يف متعوقه ومفهومه 

 احلاد  واخلمسون يف وجود ااطبا ه 
 ن يف حقيقته و ازد الثاين واخلمسو 

 الثالم واخلمسون يف   بيهه واستعار ه 
 الراب  واخلمسون يف كتايا ه و عريضه 

 اخلامس واخلمسون يف احلصر واوختصاص 
 السادس واخلمسون يف االساز واالطتاب 

 الساب  واخلمسون يف اخلرب واالن اء 
 الثامن واخلمسون يف بداو  القرآن 

 ح  ان  التاس  واخلمسون يف فوا
 الستون يف فوا ح السور 

 احلاد  والستون يف خوامت السور 
 الثاين والستون يف متاسب  انيات والسور 
 الثالم والستون يف انيات امل تبهات 
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 الراب  والستون يف نعجاز القرآن 
 اخلامس والستون يف العلوم املستتبع  من القرآن

 السادس والستون يف أمثاله 
 يف أقسامه  الساب  والستون

 الثامن والستون يف جدله 
 التاس  والستون يف األلاء والكىن واأللقاب 

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

 الثاين والسبعون يف فضاو  القرآن 
 الثالم والسبعون يف أفض  القرآن وفا له 

 الراب  والسبعون يف مفردات القرآن 
 والسبعون يف خواحه  اخلامس

 السادس والسبعون يف رسوم اخله وآداب كتابته 
 الساب  والسبعون يف معرف   أويله و فساد وبيان شرفه واحلاج  نليه 

 الثامن والسبعون يف شروط املفسر وآدابه 
 التاس  والسبعون يف رراوب التفسا 

 الثمانون يف طبقات املفسرين 
وعا على سبي  االدما  ولو نوعو باعتبار ما أد ته يف  متها قال السيوطف : فهذد مثانون ن

 لزادت على الثالمثاو  ورالب هذد األنواع فيها  صاني  مفردة وقفو على كثا متها . 
انتهى كالم السيوطف رمه اهلل وحنن بعون اهلل خوالل دراسوتتا اوذا العلوم سوو  نتعورى لكثوا 

دلو  و ميتو  مون نلقواء الضووء عليهوا باختصوار ليوتم من  ل  املباحوم بصوورة  فصويلي  نو أن 
 للعالب االملام اا والتعل  نىل اوستزادة من املعلومات التفصيلي  عتها 

 
الربهوان يف علووم القورآن المراجاع :   25-1/20اال قان يف علوم القرآن )الكتاب األصل : 

 ( 20-1/18، متاه  العرفان يف علوم القرآن  1/16-19
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 حث مواطن النزول وأوقاته :ونبدأ بمب
 ويتدر  غته معرف  املكف واملدين 

 واحلضر  والسفر  
 والتهار  والليلف 

 والصيفف وال تاوف 
 والفراشف والتومف 

 واألر ف والسماوف 
 وأول ما نزل 
 وآخر ما نزل 

 وأسباب التزول 
 وما نزل على لسان بعا الصباب  

 وما  كرر نزوله 
 ه وما  أخر نزوله عن حكمهوما  أخر حكمه عن نزول

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

، قبو  التويب حولى اهلل عليوه وسولم  وما أنزل مته على بعا األنبياء وما   يتوزل متوه علوى أحود
 وكيفي  ننزاله 

 
 أوال : المكي والمدني :

 
  بن أ  طالبأفردد بالتصتي  مجاع  متهم مكف 

وموون فواووود معرفوو  دلوو  العلووم باملتووأخر فيكووون ناسوونا أو اصصووا علووى رأ  موون يوورى  ووأخا 
 املنصا 

قووال أبووو القاسووم احلسوون بوون حمموود بوون حبيووب التيسووابور  يف كتوواب التتبيووه علووى فضوو  علوووم 
القرآن من أشر  علوم القورآن علوم نزولوه وجها وه و ر يوب موا نوزل اكو  واملديتو  وموا نوزل اكو  
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 وما نزل باملديت  وحكمه مكف وما نزل اك  يف أه  املديت  وما نوزل باملديتو  يف وحكمه مدين
أهوو  مكوو  ومووا ي ووبه نووزول املكووف يف املوودين ومووا ي ووبه نووزول املوودين يف املكووف ومووا نووزل بالبفوو  
وما نزل ببيو املقدس وما نزل بالعاو  وما نزل باحلديبي  وما نزل ليال وما نزل لوارا وموا نوزل 

ومووا نووزل مفووردا وانيووات املوودنيات يف السووور املكيوو  وانيووات املكيووات يف السووور املدنيوو  م وويعا 
ومووا موو  موون مكوو  نىل املديتوو  ومووا موو  موون املديتوو  نىل مكوو  ومووا موو  موون املديتووو  نىل أرى 
احلب وو  ومووا نووزل  مووال ومووا نووزل مفسوورا ومووا اختلفوووا فيووه فقووال بعضووهم موودين وبعضووهم مكووف 

وجها من   يعرفهوا ومييوز بيتهوا   سو  لوه أن يوتكلم يف كتواب اهلل  عواىل فهذد مخس  وع رون 
 انتهى 

وقال ابن العر  يف كتابه التاسخ واملتسوخ الوذ  علمتواد علوى الملو  مون القورآن أن متوه مكيوا 
وموودنيا وسووفريا وحضووريا وليليووا ولاريووا ولاويووا وأر وويا ومووا نووزل بووني السووماء واألرى ومووا نووزل 

 يف اللار غو األرى 
وقال ابن التقيب يف مقدم   فساد املتزل من القرآن على أربع  أقسام مكف ومودين وموا بعضوه 

 مكف وبعضه مدين وما ليس اكف وو مدين 
 اعلم أن للتاس يف املكف واملدين احعالحات ثالث  و 

ديتوو  عووام أشووهرها أن املكووف مووا نووزل قبوو  ااجوورة واملوودين مووا نووزل بعوودها سووواء نووزل اكوو  أم بامل
 الفتح أو عام حج  الوداع أم بسفر من األسفار 

الثاين أن املكف ما نزل اك  ولو بعد ااجرة واملدين موا نوزل باملديتو  وعلوى هوذا  ثبوو الواسوع  
 فما نزل باألسفار و يعلإل عليه مكف وو مدين 

ملديتووووو  ويووووودخ  يف مكووووو   وووووواحيها كووووواملتزل اوووووىن وعرفوووووات واحلديبيووووو  ويف ا ال السووووويوطف :قووووو
  واحيها كاملتزل ببدر وأحد وسل  

 الثالم أن املكف ما وق  خعابا أله  مك  واملدين ما وق  خعابا أله  املديت  
نمنا يرج  يف معرف  املكف واملدين نىل حف  الصباب  والتابعني و  يرد  : قال القا ف أبو بكر 

ه و  سعوو  اهلل علووم دلوو  موون عوون التوويب  حوولى اهلل عليووه وسوولم  يف دلوو  قووول ألنووه   يووؤمر بوو
فووراوا األموو  ونن وجووب يف بعضووه علووى أهوو  العلووم معرفوو   وواريخ التاسووخ واملتسوووخ فقوود يعوور  

 دل  بلا نا الرسول انتهى
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وقال أبو احلسن بن احلصار يف كتابه التاسخ واملتسوخ املودين با فواق ع ورون سوورة واملنتلو  
 ق   نظم يف دل  أبيا ا فيه اثتتا ع رة سورة وما عدا دل  مكف با فا

وك  نوع من املكف واملدين مته آيات مستثتاة نو أن من التاس من اعتمود يف اوسوتثتاء علوى  
 اوجتهاد دون التق  

وقال ابن حجر يف شرل البنار  قد اعتىن بعا األومو  ببيوان موا نوزل مون انيوات باملديتو  يف 
ن سوورة اكو   وأخر نوزول  لو  السوورة السور املكي  قوال وأموا عكوس دلو  وهوو نوزول شوفء مو

 نىل املديت  فلم أرد نو نادرا 
 وقد دكر السيوطف ما وق  عليه من املستثتيات م  أدل  دل  .

  وابه يف املكف واملدين وقد دكر بعا أه  العلم 
احلوواكم يف مسووتدركه والبيهقووف يف الوودوو  والبووزار يف مسووتدد موون طريووإل  هأخرجوووموون دلوو  مووا 
نبراهيم عن علقم  عن عبد اهلل قال ما كان   يا أيها الذين آمتوا   أنوزل باملديتو  األعمش عن 

 وما كان   يا أيها التاس   فبمك  
 وقال مكف هذا نمنا هو يف األكثر وليس بعام ويف كثا من السور املكي    يا أيها الذين آمتوا   

 قصود به أه  مك  أو املديت وقال راد األقرب مله على أنه خعاب املقصود به أو ج  امل
وأخوور  البيهقووف يف الوودوو  موون طريووإل يووونس بوون بكووا عوون ه ووام بوون عووروة عوون أبيووه قووال كوو  

راوا والسوتن ف منوا شفء نزل من القرآن فيه دكر األمم والقرون ف منا نزل اك  وما كان من الفو
 نزل باملديت  

قتاكم من دكر وأنثى   انيو  نوزل اكو  مثال ما نزل اك  وحكمه مدين   يا أيها التاس ننا خل
 يوم الفتح وهف مدني  أللا نزلو بعد ااجرة وقوله   اليوم أكملو لكم ديتكم   كذل  

ومثووال مووا نووزل باملديتوو  وحكمووه مكووف سووورة املمتبتوو  ف لووا نزلووو باملديتوو  ااطبوو  ألهوو  مكوو  
اطبووا بووه أهوو  مكوو  وحوودر بووراءة وقولووه يف التبوو    والووذين هوواجروا   نىل آخرهووا نووزل باملديتوو  ا

 نزل باملديت  خعابا مل ركف أه  مك  
ومثووووال مووووا ي ووووبه  تزيوووو  املوووودين يف السووووور املكيوووو  قولووووه يف الووووتجم   الووووذين ستتبووووون كبوووواور اال  
والفواحش نو اللمم   ف ن الفواحش ك  دنب فيه حد والكباور ك  دنب عاقبتوه التوار واللموم 

  يكن اك  حد وو حنود ما بني احلدين من الذنوب و 
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 ق  يا أه  الكتاب  عالوا نىل كلم  سواء   انيات    الرومومثال ما م  نىل 
ويتبلف أن ميث  ملا م  نىل احلب و  بسوورة مورمي فقود حوح أن جعفور بون أ  طالوب قرأهوا علوى 

 .التجاشف وأخرجه أمد يف مستدد 
 
المراجاااع : البرهاااان فاااي علاااوم  59-1/34اال قوووان يف علووووم القووورآن )الكتااااب األصااال :  

 ( 165-1/135، مناهل العرفان   205-1/187القرآن 
 

 األسئلة : 
 (10المجموعة األولى )

 ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة :
 الناسخ والمنسوخ من المعاني المتعلقة باألحكام . )صح( -1
 علم الهندسة والهيئة والطب يندرج تحت علوم القرآن . )خطأ( -2
 . )صح( علم العلوم الكوني  التا  نليها من فروى الكفايات  -3
 )خطأ( معرف  املكف واملدين و  فيد يف معرف  التاسخ واملتسوخ -4
 يف قوله  عاىل : أ   ر أن اهلل يزجف سبابا ... اني  نعجاز علمف )حح( -5
 )صح(ها املكف ما نزل قب  ااجرة واملدين ما نزل بعد القول املنتار أن -6
 مما قيل في تعريف المدني أنه ماوقع خطابا ألهل المدينة . )صح( -7
  ا قي  يف  عري  املكف أنه ما نزل اك  ولو بعد ااجرة  )حح( -8
  عتمد على اجتهاد جهابذة العلماء  . )خعأ( املكف واملدين مته آيات مستثتاة -9

 . )صح(ديت  يف السور املكي عتىن بعا األوم  ببيان ما نزل من انيات باملا -10
 

 (10المجموعة الثانية )
 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة :

 يف نمنا يرج  يف معرف  املكف واملدين نىل  -1
 (الصباب  والتابعنيوأحبابه ،  ) علماء األم  ، التيب 
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 الذي قسم علوم القرآن إلى سبعة أمور جامعة هو : -2
 ( البلقيني) السيوطي ، الزركشي ، 

  ا م  من القرآن نىل احلب   سورة -3
 _ التوبة _ النور ( مريم)

 سورة املمتبت  -4
 _ مكية وحكمها مدنية _ مكية وحكمها مكية ( مدنية وحكمها مكية)

 رالبا الفراوا والستن ف منا نزل القرآن يف ما كان من  -5
 _ بمكة _ بمكة والمدينة ( بالمدينة)  -6
 ا يتعلق بقسم  مم قراءات النبي  -7

 ( السند)النزول _ ما ال يدخل تحت الحصر _ 
 القول بأن علوم القرآن مخسون وأربعماو  وسبع  آو  وسبعون أل  علم -8

 _ صحيح ( فيه توسع ) باطل _ 
 مثال لما نزل بمكة وحكمه مدني قوله تعالى : -9

 صدق (_ وقل رب أدخلني مدخل  اليوم أكملت لكم دينكم) الهن حل لهم  _ 
 افتقرت تقسيمات البلقيني إلى قسم سابع هو : -10

 _ ما ال يدخل تحت الحصر _ تتمات وزوائد ( شرف القرآن) 
 

 (10المجموعة الثالثة )
 ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ :

  .............أنزل  فلالباما كان   يا أيها الذين آمتوا   -1
 رة (_ قبل الهج بالمدينة)بمكة _ 

 من علوم القرآن املتعلق  اببم التزول وأوقا ه .... -2
 _ المنسوخ _ المجمل والمبين ( ما نزل مشيعا) 
 قال ابن جرير : القرآن ي تم  على ثالث  أشياء : التوحيد واألخبار و ... -3

   ووح  الت  والتار( الديانات) الوعيد  
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 مما نزل بالمدينة وحكمه مكي ... -4
 ( صدر براءةالكهف _ فاتحة الكتاب _ ) فاتحة 

 قوله  عاىل : ق  يا أه  الكتاب  عالوا نىل كلم  سواء ... اني   ا م  نىل : -5
 ( الروم) مكة _ الفرس _ 

 ك  علم يتص  بالقرآن من ناحي  نعجازد فذل  من ....  -6
 _ علوم التوحيد ( علوم القرآن) علوم التفسير _  

 خدم القرآن بمسائله أو أحكامه أو مفرداتهمن العلوم التي ت -7
 ، العلوم الكوني  ( الفل  ، معرف  الوجود والتظاور) 
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 الثالثة المحاضرة
 (8-2ذكر طرف من العلوم التي عني بها هذا الفن )

*** 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد

 تمتع سويا بالحديث المختصر عن مبحث مواطن النزول وأوقاته :فما زلنا نس
وبقف لتا مته احلديم عن أول ما نزل وآخر ما نزل وأسباب التزول وما نزل على لسان بعوا 
الصوباب  وموا  كوورر نزولوه وموا  ووأخر حكموه عوون نزولوه وموا  ووأخر نزولوه عون حكمووه ومعرفو  مووا 

ا نزل مفردا وما أنزل مته على بعوا األنبيواء وموا   نزل مفرقا وما نزل مجعا وما نزل م يعا وم
 ، وكيفي  ننزاله . يتزل مته على أحد قب  التيب  

فأمووا كيفيوو  ننزالووه فسووو  نوودرس متهووا بعوود مووا حنوون بصووددد انن موون كووالم حووول علوووم القوورآن 
املنتلفووو  : الووووحف وأقسوووامه وكوووذل  سوووتدرس أسوووباب التوووزول وموووا يتعلوووإل اوووا فسوووتفردها قريبوووا 

 احلديم املعول .ب
وأمووا أول مووا نووزل وآخوور مووا نووزل ومووا نووزل موافقووا لووبعا الصووباب  ومووا  كوورر نزولووه ومووا  ووأخر 
حكمه عن نزوله وموا  وأخر نزولوه عون حكموه وموا نوزل مفرقوا وموا نوزل مجعوا فسوو   كوون نن 
شوواء اهلل مو وووعات مسووتقل  ندرسووها باستفا وو  يف بدايوو  الفصوو  الدراسووف الثوواين نن شوواء اهلل 

 لكن من باب االشارة نىل هذد املو وعات نقول :و 
 اختل  يف أول ما نزل من القرآن على أقوال 

 أحدها وهو الصبيح   اقرأ باسم رب    
موون الوووحف الرأيووا  روى ال ووينان ورا ووا عوون عاو وو  قالووو أول مووا بوودئ بووه رسووول اهلل  

 حبووب نليووه اخلووالء فكووان الصووادق  يف التوووم فكووان و يوورى رأيووا نو جوواءت مثوو  فلووإل الصووبح  
يأيت حراء فيتبتم فيوه الليواا دوات العودد ويتوزود لوذل    يرجو  نىل خدسو  ر وف اهلل عتهوا 

 فتزودد ملثلها حة فجأد احلإل وهو يف رار حراء فجاءد املل  فيه فقال اقرأ قال رسول اهلل  
ل اقوورأ فقلووو مووا أنووا فقلووو مووا أنووا بقووارئ فأخووذين فلعووين حووة بلووا مووين الهوود   أرسوولين فقووا

بقارئ فلعين الثاني  حة بلا مين الهد   أرسلين فقال اقرأ فقلو ما أنا بقارئ فلعوين الثالثو  
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حووة بلووا مووين الهوود   أرسوولين فقووال   اقوورأ باسووم ربوو  الووذ  خلووإل   حووة بلووا   مووا   يعلووم   
  رج  بوادرد احلديم  فرج  اا رسول اهلل  

ا بسووتد علووى شوورط الصووبيح عوون أ  رجوواء الععووارد  قووال كووان أبووو وأخوور  العوورباين يف الكبوو
موسى يقروتا فيجلستا حلقا عليه ثوبان أبيضوان فو دا  وال هوذد السوورة   اقورأ باسوم ربو  الوذ  

 خلإل   قال هذد أول سورة أنزلو على حممد  حلى اهلل عليه وسلم 
   عاىل .وقي  املدثر وقي  الفاغ  وسو  نفص  دل  يف وقته نن شاء اهلل

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

 كذل  وأشهر ما قي  فيه :فيه اختال   وأما آخر ما نزل ف
قال آخر آي  نزلو   يستفتون  قو  اهلل ر ف اهلل عتهما ال ينان عن الرباء بن عازب  مارواد

 يفتيكم يف الكالل    وآخر سورة نزلو براءة 
 ن عباس قال آخر آي  نزلو آي  الربا البنار  عن اب كما أخر 

وروى البيهقف عن عمر مثله واملراد اا قوله  عاىل   يا أيها الذين آمتوا ا قووا اهلل ودروا موا بقوف 
 من الربا   

 .وعتد أمد وابن ماجه عن عمر من آخر ما نزل آي  الربا 
القوورآن كلووه   وا قوووا  قووال آخوور مووا نووزل موونرمووه اهلل وأخوور  ابوون أ  حووامت عوون سووعيد بوون جبووا 

يوما  رجعون فيه نىل اهلل   اني  وعاش التيب  حلى اهلل عليه وسلم  بعد نزول هوذد انيو   سو  
  هكذا قال . ليال   مات ليل  اوثتني لليلتني خلتا من ربي  األول

 .وأخر  ابن جرير مثله عن ابن جريي 
  روووا دلووو  وسووويأيت  فصووويله كموووا ومووون األقووووال الوووص قيلوووو يف دلووو  أيضوووا : آيووو  الووودين وقيووو

 وعدناكم نن شاء اهلل  عاىل .
 88-1/82اال قان يف علوم القرآن 

 
أفووردد بالتصووتي  مجاعوو  أقوودمهم علووف بوون املووديين شوويخ البنووار   فقوودب التووزول اسووبأمووا علووم أ
وهوو معبووع متوداول وكوذا ألو  فيوه احلواف  كتواب الواحود    هذد الكتب ومن أشهررمه اهلل 
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تابوووه العجووواب يف بيوووان األسوووباب وقووود طبووو  موووا وجووود متوووه ألنوووه نووواقا وألووو  فيوووه ابووون حجووور ك
لبوواب التقووول يف  ادكتابووا حووافال موووجزا حمووررا   يؤلوو  مثلووه يف هووذا التوووع لووالسوويوطف أيضووا  
 أسباب التزول 
 نزول القرآن على قسمني قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقع  أو سؤال : قال العرب  

 ت ري  المعرف  وجه احلكم  الباعث  على العلم : هذا فواود ومن 
 نىل را دل  .ومتها الوقو  على املعىن ونزال  االشكال 

 و ميكن  فسا اني  دون الوقو  على قصتها وبيان نزواا: قال الواحد  
معرفوو  سووبب التووزول يعووني علووى فهووم انيوو  فوو ن العلووم بالسووبب يووورث العلووم : وقووال ابوون  يميوو  

 باملسبب 
و غسوو   معووىن قولووه  عوواىل  رمووه اهلل أشووك  علووى مووروان بوون احلكووم  وموون أمثلوو  دلوو  أنووه

لجن كان ك  امرئ فرل اوا أويت وأحوب أن سمود اوا   : اني  وقال  الذين يفرحون اا أ وا  
أن انيوو  نزلووو يف أهوو  ر وف اهلل عتهمووا يفعو  معووذبا لتعووذبن أمجعووون حوة بووني لووه ابوون عبوواس 

عوون شووفء فكتمووود نيوواد وأخووربود بلوواد وأرود ألووم أخووربود اووا  حووني سووأام التوويب  الكتوواب 
 .أخرجه ال ينان . سأام عته واستبمدوا بذل  نليه 

 واألمثل  كثاة يأيت  فصيلها نن شاء اهلل  عاىل .
و س  القول يف أسباب نوزول الكتواب نو بالروايو  والسوماع  ون شواهدوا التتزيو  ووقفووا علوى و 

 .األسباب وحبثوا عن علمها 
سألو عبيدة عن آيو  مون القورآن فقوال ا وإل اهلل وقو  سودادا  رمه اهلل وقد قال حممد بن ساين

 . دهب الذين يعلمون فيم أنزل اهلل القرآن
وطريقو  معرفوو  سووبب التووزول أن يووذكر الصووبا  حادثوو  أو سووؤاو   يقووول بعوود دلوو  فووأنزل اهلل  

قووال ابوون  يميوو  قوووام نزلووو هووذد م نزلووو هووذد انيوو  يف كووذا فقوود كووذا أو فتزلووو ... أمووا قوووا
انيوو  يف كوووذا يوووراد بوووه  وووارة سوووبب التوووزول ويوووراد بوووه  وووارة أن دلووو  داخووو  يف انيووو  ونن   يكووون 

 كذا .  السبب كما  قول عين اذد اني 
يووات يوذكر سووبب واحود يف نوزول آ، وقود  كثواا موا يوذكر املفسوورون لتوزول انيو  أسووبابا متعوددةو 

   الواحدة آيات عديدة يف سور شةمتفرق  وو نشكال يف دل  فقد يتزل يف الواقع
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 101-1/87اال قان يف علوم القرآن 
 

هووو يف احلقيقوو  نوووع موون أسووباب التووزول فأنووزل موون القوورآن علووى لسووان بعووا الصووباب   وأمووا مووا
 واألح  فيه موافقات عمر وقد أفردها بالتصتي  مجاع  

نن اهلل  : قووال أن رسوول اهلل  ر وف اهلل عتهموا عون ابوون عمور رموه اهلل  أخور  الرتموذ قود و 
وموا نوزل بالتواس أمور قوه فقوالوا وقوال نو : قوال ابون عمور . جع  احلإل على لسان عمور وقلبوه 
 نزل القرآن على حنو ما قال عمر 
وافقوو ر  يف ثوالث قلوو يوا رسوول  قوال قوال عمور  وأخر  البنار  ورواد عون أنوس 

 لووو اهووذنا موون مقووام نبووراهيم مصوولى فتزلووو   واهووذوا موون مقووام نبووراهيم مصوولى   وقلووو يووا اهلل
 رسوول اهلل نن نسواءك يودخ  علوويهن الورب والفواجر فلوو أموورهتن أن ستجو  فتزلوو آيو  احلجوواب
واجتموو  علووى رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  نسوواأد يف اللوواة فقلووو اوون   عسووى ربووه نن 

 أزواجا خاا متكن   فتزلو كذل  طلقكن أن يبدله 
وأخر  مسلم عن ابن عمور عون عمور قوال وافقوو ر  يف ثوالث يف احلجواب ويف أسوارى بودر 

 . ويف مقام نبراهيم
 1/104اال قان يف علوم القرآن 

 
 ما  كرر نزوله  وأما
قود حرل مجاع  من املتقدمني واملتوأخرين بوأن مون القورآن موا  كورر نزولوه قوال ابون احلصوار  فقد

يتكرر نزول اني   ذكاا وموعظ  ودكر مون دلو  خووا يم سوورة التبو  وأول سوورة الوروم ودكور 
ابون كثوا متوه آيو  الورول ودكور قووم متوه الفاغو  ودكور بعضوهم متوه قولوه   موا كوان للتويب والوذين 

 آمتوا   اني  
خوووو  قووود يتوووزل ال وووفء مووور ني  عظيموووا ل وووأنه و وووذكاا عتووود حووودوث سوووببه  :وقوووال الزرك وووف 

 نسيانه   دكر مته آي  الرول وقوله   وأقم الصالة طريف التهار   اني 
 1/106اال قان يف علوم القرآن 
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 ما  أخر حكمه عن نزوله وما  أخر نزوله عن حكمه وأ
قوود أفلووح موون  عوواىل : قوود يكووون التووزول سووابقا علووى احلكووم كقولووه : قووال الزرك ووف يف الربهووان ف

فقد روى البيهقوف ورواد عون ابون عمور ألوا نزلوو يف زكواة الفعور   زكى ودكر اسم ربه فصلى  
و أدر  ما وجه هذا التأوي  ألن السورة مكيو  و   : وقال بعضهم. وأخر  البزار حنود مرفوعا 

وأجوواب البلووو  بأنووه سوووز أن يكووون التووزول سووابقا علووى ! يكوون اكوو  عيوود وو زكوواة وو حوووم 
بلد وأنو ح  اذا البلد   فالسورة مكي  وقد مهر أثر احل  احلكم كما قال   و أقسم اذا ال

أحلووو ا سوواع  موون لووار وكووذل  نووزل اكوو    سوويهزم الموو  :  يوووم فووتح مكوو  حووة قووال  
ويولوووون الووودبر   قوووال عمووور بووون اخلعووواب فقلوووو أ  مجووو  فلموووا كوووان يووووم بووودر والزموووو قوووريش 

صلتا بالسي  ويقول   سيهزم الم  نظرت نىل رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  يف آثارهم م
 .ويولون الدبر   فكانو ليوم بدر أخرجه العرباين يف األوسه 

 1/106اال قان يف علوم القرآن 
 

وموون أمثلوو  مووا  ووأخر نزولووه عوون حكمووه آيوو  الو وووء ففووف حووبيح البنووار  عوون عاو وو  قالووو 
اهلل عليوه وسولم  ونوزل  سقعو قالدة ا بالبيداء وحنن داخلون املديت  فأناخ رسوول اهلل  حولى

فثىن رأسه يف حجر  راقدا وأقب  أبو بكر فلكزين لكزة شديدة وقوال حبسوو التواس يف قوالدة 
استيق  وحضرت الصبح فالتمس املاء فلم يوجد فتزلو   يا أيها الذين آمتووا    نن التيب  

فورى الو ووء كوان ندا قمتم نىل الصالة   نىل قوله   لعلكوم   وكرون   فانيو  مدنيو  نمجاعوا و 
 .اك  م  فرى الصالة 

  يص  متوذ فر وو عليوه الصوالة نو  قال ابن عبد الرب معلوم عتد مجي  أه  امللاز  أنه  
بو وء وو يدف  دل  نو جاه  أو معاند قال واحلكم  يف نزول آي  الو وء مو   قودم العمو  

 به ليكون فر ه متلوا بالتتزي  
 

 ل مجعا ما نزل مفرقا وما نز  وأما
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رالب القرآن ومن أمثلته يف السور القصار   اقرأ   أول موا نوزل متهوا نىل قولوه   موا هو األول ف
وموووون أمثلوووو  الثوووواين سووووورة الفاغوووو  واالخووووالص والكوووووثر و بووووو و  يكوووون والتصوووور .   يعلووووم   

 .واملعود ان نزلتا معا 
ل كتوا مو  التويب  حولى اهلل ومته يف السور العوال املرسالت ففوف املسوتدرك عون ابون مسوعود قوا

عليه وسلم  يف روار فتزلوو عليوه   واملرسوالت عرفوا   فأخوذهتا مون فيوه ونن فواد رطوب اوا فوال 
 أدر  بأيها ختم   فبأ  حديم بعدد يؤمتون   أو   وندا قي  ام اركعوا و يركعون   

 كما سيأيت .ومته سورة الص  ومته سورة األنعام  
 112-1/107اال قان يف علوم القرآن 

 
 ما نزل م يعا وما نزل مفردا  وأما
موون القوورآن مووا نوووزل م وويعا وهووو سووورة األنعووام شووويعها : قووال ابوون حبيووب و بعووه ابووون التقيووب ف

سبعون ألو  ملو  وفاغو  الكتواب نزلوو ومعهوا مثوانون ألو  ملو  وآيو  الكرسوف نزلوو ومعهوا 
مون أرسولتا مون قبلو   ثالثون أل  مل  وسورة يوس نزلوو ومعهوا ثالثوون ألو  ملو    واسوأل

 .من رسلتا   نزلو ومعها ع رون أل  مل  وساور القرآن نزل به جربي  مفردا بال   يي  
أما سورة األنعام فقد جاءت روايات كثاة بذل  وقد فصلتها يف كتا  موسووع  فضواو  سوور 

احلواكم  دوآيات القرآن ويأيت  فصيلها عتد حديثتا عن فضاو  القرآن و وا ورد يف دلو  موا روا
والبيهقف من حديم جابر قال ملا نزلو سوورة األنعوام سوبح رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  

  .  قال شي  هذد السورة من املالوك  ما سد األفإل قال احلاكم حبيح على شرط مسلم 
وأما الفاغ  وسورة يس و   واسأل من أرسولتا   فلوم أقو  علوى حوديم فيهوا قال السيوطف : 

و أثوور وأمووا آيوو  الكرسووف فقوود ورد فيهووا ويف مجيوو  آيووات البقوورة حووديم أخوور  أموود يف بووذل  و 
مسوووتدد عووون معقووو  بووون يسوووار أن رسوووول اهلل  حووولى اهلل عليوووه وسووولم  قوووال البقووورة سوووتام القووورآن 
ودرو ه نزل مو  كو  آيو  متهوا مثوانون ملكوا واسوتنرجو   اهلل و نلوه نو هوو احلوف القيووم   مون 

 ا غو العرش فوحلو ا
وبقوف سوور أخورى متهووا سوورة الكهو  قوال ابون الضووريس يف فضواوله أخربنوا يزيود بون عبوود  قوال

العزيوووز العيالسوووف حووودثتا نلاعيووو  بووون عيووواش عووون نلاعيووو  بووون رافووو  قوووال بللتوووا أن رسوووول اهلل  
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حوولى اهلل عليووه وسوولم  قووال أو أخووربكم بسووورة موو ء عظمتهووا مووا بووني السووماء واألرى شوويعها 
 سورة الكه  سبعون أل  مل  

قلووو : وهووذا مرسوو   ووعي  وأيضووا مووا قبلووه و  يصووح يف الت وويي  شووفء نو يف األنعووام وأحووب 
أن أنبه نىل أمر يف راي  األ ي  وهو أن كثاا من الروايات الص  ذكر و  صح من جه  ستدها 
ر ونمنووا نووذكرها موون بوواب ألووا روايووات  تعلووإل اووذا الصووت  موون العلووم اليصووال العالووب نىل  صووو 

 عته وفقا لذكر أه  العلم اا .
موا أخرجوه ابوون أ  حوامت بسووتد حوبيح عوون سوعيد بوون جبوا قووال موا جوواء جربيو  بووالقرآن نىل و 

ابوون جريوور عوون الضووباك قووال كووان ومووا أخرجووه نو ومعووه أربعوو  موون املالوكوو  حفظوو   التوويب  
اافو  أن يت وبه ندا بعم نليه املل  بعم مالوك  سرسوونه مون بوني يديوه ومون خلفوه  التيب  

 .ال يعان على حورة املل  
نو مووون  فهوووذا عوووام يف كووو  القووورآن ولووويس مووون بووواب الت ووويي  ونمنوووا هوووذا بيوووان لقولوووه  عووواىل : 

ار ضووى موون رسووول ف نووه يسوول  موون بووني يديووه وموون خلفووه رحوودا لوويعلم أن قوود أبللوووا رسوواوت 
 رام 

  وآيو  الكرسوف وخامتو  البقورة كما أن هتاك آيوات اختصوو بتزواوا مون كتوز العورش مثو  الفاغو
 وستفص  دل  نن شاء اهلل عتد الكالم عن فضاو  السور وانيات .

 115-1/114اال قان يف علوم القرآن 
 

 : ما أنزل مته على بعا األنبياء وما   يتزل مته على أحد قب  التيب   وأما
حاديوووم  وووأيت يف فضووواو  جووواء يف عووودة أموون الثووواين الفاغووو  وآيووو  الكرسوووف وخامتووو  البقوورة كموووا ف

  القرآن نن شاء اهلل .
ملوو  فقووال أب وور بتووورين قوود أ وواد  التوويب  وفيووه أن مسوولم عوون ابوون عبوواس  وموون دلوو  مووا رواد

 .أو يتهما   يؤهتما نيب قبل  فاغ  الكتاب وخوا يم سورة البقرة 
 واملراد بذل  عتد التظر والتبقيإل الفض  والقدر و نفس األلفاظ والتصوص .

أععووف أربووو  آيوووات    قووال نن حممووودا  األحبوووار : خوور  أبوووو عبيوود يف فضووواوله عوون كعوووب وأ
هلل   يععهن موسى ونن موسى أععف آي    يععها حممد قال وانيات الص أععيهن حممود 
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مووا يف السووماوات ومووا يف األرى   حووة خووتم البقوورة فتلوو  ثووالث آيووات وآيوو  الكرسووف وانيوو  
  ووا ال وويعان يف قلوبتوا وخلصووتا متوه موون أجو  أن لوو  امللكوووت الوص أععيهووا موسوى اللهووم و

 واأليد والسلعان واملل  واحلمد واألرى والسماء الدهر الداهر أبدا أبدا آمني آمني 
وموون أمثلوو  األول مووا أخرجووه احلوواكم عوون ابوون عبوواس قووال ملووا نزلووو   سووبح اسووم ربوو  األعلووى   

 كلها يف حب  نبراهيم وموسى :  قال  
سعيد بن متصوور حودثتا خالود بون عبود اهلل عون ععواء بون السواوب عون عكرمو  عون ابون  وقال

 عباس قال هذد السورة يف حب  نبراهيم وموسى 
وأخرجووه ابوون أ  حووامت بلفوو  نسووخ موون حووب  نبووراهيم وموسووى وأخوور  عوون السوود  قووال نن 

 سلم  هذد السورة يف حب  نبراهيم وموسى مث  ما نزلو على التيب  حلى اهلل عليه و 
نن هوذا لفوف الصوب  األوىل   قوال هوؤوء   :نبأنا سفيان عن أبيوه عون عكرمو  أوقال الفريا  

 انيات 
وأخور  البنوار  عون عبود اهلل بوون عمورو بون العواص قوال ننووه يعوين التويب  حولى اهلل عليوه وسوولم  

را ونووذيرا   ملوحووو  يف التوووراة بووبعا حووفته يف القوورآن   يووا أيهووا التوويب ننووا أرسوولتاك شوواهدا ومب وو
 وحرزا لألميني احلديم 

فاغوو  التوووراة فاغوو  األنعووام   احلموود هلل الووذ  : قووال ابوون الضووريس عوون كعووب األحبووار وأخوور  
خلإل السماوات واألرى وجعو  الظلموات والتوور   وخامتو  التووراة خامتو  هوود   فاعبودد و وكو  

 عليه وما رب  بلاف  عما  عملون  
 126-1/117اال قان يف علوم القرآن 

 
 كيفي  ننزاله علم   وأما
 اختل  يف كيفي  ننزاله من اللول الفوظ على ثالث  أقوال  فقد

أحدها وهو األحح األشهر أنه نوزل نىل لواء الودنيا ليلو  القودر مجلو  واحودة   نوزل بعود دلو  
متجمووا يف ع وورين سووت  أو ثووالث وع وورين أو مخووس وع وورين علووى حسووب اخلووال  يف موودة 

والصووواب يف املوودة أنووه مكووم ع وور سووتوات يف املديتوو  ومكووم يف اكوو  بعوود البعثوو   نقامتوه  
 مك  ثالث ع رة ست  .
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وأخر  احلاكم والبيهقف ورا ا من طريإل متصور عن سعيد بن جبا عن ابن عباس قال أنزل 
ى القووورآن يف ليلووو  القووودر مجلووو  واحووودة نىل لووواء الووودنيا وكوووان اواقووو  التجووووم وكوووان اهلل يتزلوووه علووو

 رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  بعضه يف أثر بعا 
وأخر  احلاكم والبيهقف أيضا والتساوف من طريإل داود بن أ  هتد عن عكرم  عن ابون عبواس 
قال أنزل القرآن يف ليل  واحدة نىل السماء الدنيا ليل  القدر   أنزل بعد دلو  بع ورين سوت    

إل وأحسن  فساا     وقرآنا فرقتاد لتقرأد على التاس على قرأ   وو يأ ون  اث  نو ججتاك باحل
 مكم ونزلتاد  تزيال   

وأخرجووه ابوون أ  حووامت موون هووذا الوجووه ويف آخوورد فكووان امل ووركون ندا أحوودثوا شوويجا أحوودث اهلل 
 ام جوابا

وأخر  احلاكم وابن أ  شيب  عن ابن عباس قال فص  القورآن مون الوذكر فو و  يف بيوو العوزة 
 .اء الدنيا فجع  جربي  يتزل به على التيب  حلى اهلل عليه وسلم  من السم

 أسانيدها كلها حبيب  قال السيوطف :  
أنوووه نوووزل نىل السوووماء الووودنيا يف ع ووورين ليلووو  قووودر أو ثوووالث وع ووورين أو مخوووس : القوووول الثووواين 

  .   الست وع رين يف ك  ليل  ما يقدر اهلل ننزاله يف ك  الست    نزل بعد دل  متجما يف مجي
القووول الثالووم أنووه ابتوودئ ننزالووه يف ليلوو  القوودر   نووزل بعوود دلوو  متجمووا يف أوقووات اتلفوو  موون 

 ساور األوقات وبه قال ال عيب 
قووال ابوون حجوور يف شوورل البنووار  واألول هووو الصووبيح املعتموود قووال وقوود حكووى املوواورد  قوووو 

مته على جربي  يف ع رين ليل  وأن رابعا ننه نزل من اللول الفوظ مجل  واحدة وأن احلفظ   
جربي   مه على التيب  حلى اهلل عليه وسولم  يف ع ورين سوت  وهوذا أيضوا رريوب واملعتمود أن 

 .جربي  كان يعار ه يف رمضان اا يتزل به عليه يف طول الست  
م السر يف ننزاله مجل  نىل السماء  فنيم أمرد وأمور مون نوزل عليوه ودلو  بو عال قال السيوطف :

سكان السموات السب  أن هذا آخر الكتب املتزل  على خامت الرس  ألشور  األموم قود قربتواد 
نليهم لتتزله عليهم ولوو أن احلكم  االاي  اقتضو وحوله نلويهم متجموا حبسوب الوقواو  اوبه 
بووه نىل األرى مجلوو  كسوواور الكتووب املتزلوو  قبلووه ولكوون اهلل بوواين بيتووه وبيتهووا فجعوو  لووه األموورين 

 زاله مجل    ننزاله مفرقا   ريفا للمتزل عليه دكر دل  أبو شام  يف املرشد الوجيز نن
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وقال ابون حجور يف شورل البنوار  قود أخور  أمود والبيهقوف يف ال وعب عون واثلو  بون األسوق  
أن التيب  حولى اهلل عليوه وسولم  قوال أنزلوو التووراة لسوو مضوني مون رمضوان واال يو  لوثالث 

بوور لثموان ع ورة خلوو متوه والقورآن ألربو  وع ورين خلوو متوه ويف روايو  ع رة خلوو متوه والز 
وحب  نبراهيم ألول ليل  قوال وهوذا احلوديم معوابإل لقولوه  عواىل   شوهر رمضوان الوذ  أنوزل 
فيه القورآن   ولقولوه   ننوا أنزلتواد يف ليلو  القودر   فيبتمو  أن يكوون ليلو  القودر يف  لو  السوت   

مجلوو  نىل لوواء الوودنيا   أنوزل يف اليوووم الرابوو  والع وورين نىل األرى  أنووزل فيهواالووص كانوو الليلوو  
 أول   اقرأ باسم رب    

لكوون ي ووك  علووى هووذا مووا اشووتهر موون أنووه  حوولى اهلل عليووه وسوولم  بعووم يف  قووال السوويوطف :
 شهر ربي  وساب عن هذا اوا دكورود أنوه نبوال أوو بالرأيوا يف شوهر مولودد   كانوو مودهتا سوت 

 . أشهر
: الرأيوا  ول : وهذا وا ح من قوول عاو و  الثابوو يف الصوبيح ويضوا  نليوه قوول التويب أق

وننووزال الوووحف عليووه اسووتلرق  جووزء موون سووت  وأربعووني جووزءا موون التبوووة ومعلوووم أن نبوووة التوويب 
ثالثووا وع وورين سووت  فوو دن الووزء الووذ  هووو موون سووو وأربعووني هووو سووت  أشووهر وهووف املوودة الووص 

  أعلم .قضاها يف الرأيا واهلل
 ف ن قي  ما السر يف نزوله متجما وهال نزل كساور الكتب مجل  : قال أبو شام  أيضا  و

قلتا هذا سؤال قد  ووىل اهلل جوابوه فقوال  عواىل   وقوال الوذين كفوروا لووو نوزل عليوه القورآن مجلو  
زلتواد  واحدة   يعتون كما أنزل على مون قبلوه مون الرسو  فأجواام  عواىل بقولوه   كوذل    أ  أن

كووذل  مفرقووا   لتثبووو بووه فووؤادك   أ  لتقووو  بووه قلبوو  فوو ن الوووحف ندا كووان يتجوودد يف كوو  
حادث  كان أقوى بالقلب وأشد عتايو  باملرسو  نليوه ويسوتلزم دلو  كثورة نوزول امللو  نليوه وجتودد 
العهد به واا معه من الرسال  الواردة من دل  التاب العزيز فيبدث له من السورور موا  قصور 

 العبارة واذا كان أجود ما يكون يف رمضان لكثرة لقاوه جربي   عته
وقووال روواد نمنووا   يتووزل مجلوو  واحوودة ألن متووه التاسووخ واملتسوووخ وو يتووأ ى دلوو  نو فيمووا أنووزل 

 .فع  فع  على مفرقا ومته ما هو جواب لسؤال وما هو ننكار على قول قي  أو 
 . رقافاحلاح  أن اني   ضمتو حكمتني النزاله مف
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وقوود  لقووى جربيوو  عليووه السووالم القوورآن لاعووا عوون رب العووزة والووالل وهووف مسووأل  هتوورب متهووا 
 بعا أه  اوحنرا  العقد  يف هذا الباب 

ويؤيوود أن جربيوو   لقفووه لاعووا موون اهلل  عوواىل مووا أخرجووه العوورباين موون حووديم  ال السوويوطف :قوو
سووماء رجفوو  شووديدة موون خووو  اهلل التووواس بوون لعووان مرفوعووا ندا  كلووم اهلل بووالوحف أخووذت ال

ف دا ل  بذل  أه  السماء حعقوا وخروا سوجدا فيكوون أواوم يرفو  رأسوه جربيو  فيكلموه اهلل 
موون وحيووه اووا أراد فيتتهووف بووه علووى املالوكوو  فكلمووا موور بسووماء سووأله أهلهووا مووادا قووال ربتووا قووال 

 احلإل فيتتهف به حيم أمر 
ه ندا  كلووم اهلل بووالوحف لوو  أهوو  السووموات وأخوور  ابوون مردويووه موون حووديم ابوون مسووعود رفعوو

 . حلصل  كصلصل  السلسل  على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر الساع  
 وأح  احلديم يف الصبيح 

وقال الويين كالم اهلل املتزل قسمان قسوم قوال اهلل لربيو  قو  للتويب الوذ  أنوو مرسو  نليوه نن 
ففهووم جربيوو  مووا قالووه ربووه   نووزل علووى دلوو  التوويب اهلل يقووول افعوو  كووذا وكووذا وأموور بكووذا وكووذا 

وقال له ما قاله ربه و   كن العبوارة  لو  العبوارة كموا يقوول امللو  ملون يثوإل بوه قو  لفوالن يقوول 
ل  املل  اجتهد يف اخلدمو  وامجو  جتودك للقتوال فو ن قوال الرسوول يقوول امللو  و  تهواون يف 

 لووو  و يتسوووب نىل كوووذب وو  قصوووا يف أداء خووودمص وو  ووورتك التووود  تفووورق وحوووثهم علوووى املقا
الرسال  وقسم آخر قال اهلل لربي  اقرأ على التيب هذا الكتاب فتزل جربي  بكلمو  مون اهلل مون 
رووا  ليووا كمووا يكتووب امللوو  كتابووا ويسوولمه نىل أمووني ويقووول اقوورأد علووى فووالن فهووو و يلووا متووه  

 كلم  وو حرفا انتهى 
ومتهووا احلووديم القدسووف كمووا يووأيت ين والقسووم األول هووو السووت  القوورآن هووو القسووم الثووا: قلووو 

  فصيله .
 وقد دكر العلماء للوحف كيفيات 

هذد احلال  أشد حاوت الوحف عليه وقي  ننوه و نحداها أن يأ يه املل  يف مث  حلصل  الرس 
 نمنا كان يتزل هكذا ندا نزلو آي  وعيد وهتديد 

 . الثاني  أن يتفم يف روعه الكالم نفثا
 .الثالث  أن يأ يه يف حورة الرج  فيكلمه 
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  .الرابع  أن يأ يه املل  يف التوم 
ويوأيت  فصووي  دلوو  كلووه يف درس خوواص نن اخلامسو  أن يكلمووه اهلل نمووا يف اليقظوو  أو يف التوووم 

 شاء اهلل .
 1/130اال قان يف علوم القرآن 

 
 وقد ثبو يف را حديم نزول القرآن على سبع  أحر  

 ألقوال يف نزول القرآن على سبع  أحر  اختال  ا
 أربعني قوو من حنو  واختل  يف معىن دل  على

أحدها أنه من امل ك  الذ  و يدرى معتاد ألن احلر  يصدق لل  على حر  ااجاء وعلى 
  .الكلم  وعلى املعىن وعلى اله  

هي  والسووع  ولفوو  السووبع  الثوواين أنووه لوويس املووراد بالسووبع  حقيقوو  العوودد بوو  املووراد التيسووا والتسوو
يعلووإل علووى نرادة الكثوورة يف انحوواد كمووا يعلووإل السووبعون يف الع وورات والسووبعماو  يف املجووني وو 

 .يراد العدد املعني 
ويوووردد موووا يف حوووديم ابووون عبووواس يف الصوووبيبني أن رسوووول اهلل  حووولى اهلل عليوووه وسووولم  قوووال 

حوة انتهوى نىل سوبع  أحور  ويف  أقرأين جربي  علوى حور  فراجعتوه فلوم أزل أسوتزيدد ويزيودين
حديم أ  عتد مسلم نن ر  أرس  نا أن أقرأ القرآن على حر  فرددت نليوه أن هوون علوى 
أمص فأرس  نا أن أقرأ علوى حورفني فورددت نليوه أن هوون علوى أموص فأرسو  نا أن اقورأد علوى 

 سبع  أحر  
 .لعدة فتظرت نىل ميكاوي  فسكو فعلمو أنه قد انتهو ا :ويف حديم 

 فهذا يدل على نرادة حقيق  العدد واحنصارد 
الثالم أن املراد اوا سوب  قوراءات و عقوب بأنوه و يوجود يف القورآن كلمو   قورأ علوى سوبع  أوجوه 

 نىل القلي  مث    وعبد العاروت   و   فال  ق  اما أ   
، وهوذا ر نىل سوبع  الراب  وأجيب بأن املراد أن ك  كلم   قرأ بوجه أو وجهني أو ثالث  أو أكثو

 ندا قصد ف ن هتاك ما يقرأ بأكثر من سبع  أوجه .
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املوووراد سوووب  للوووات ونىل هوووذا دهوووب أبوووو عبيووود وثعلوووب واألزهووور  وقيووو  روووا دلووو  وأمهرهوووا أن 
وآخرون واختارد ابن ععي  وحوببه البيهقوف يف ال وعب و عقوب بوأن للوات العورب أكثور مون 

 حوواحل عوون ابوون عبوواس قووال نووزل القوورآن علووى سووبع  وأجيووب بووأن املووراد أفصووبها فجوواء عوون أ 
 .سب  للات 

 193-1/192اال قان يف علوم القرآن 
 

   نتتق  نىل املببم الثاين وهو ما يتعلإل بالستد : ويتضمن :
 علم حفامه وروا ه 

 العاا والتازل 
 معرف  املتوا ر 

 امل هور 
 انحاد 
 ال اد 

 املو وع 
 املدر  

 
  معرف  حفامه وروا ه وأما
روى البنار  عن عبد اهلل بن عمورو بون العواص قوال لعوو التويب  حولى اهلل عليوه وسولم   فقد

يقوول خوذوا القورآن مون أربعو  مون عبود اهلل بون مسوعود وسوا  ومعواد وأ  بون كعوب أ   علمووا 
مووتهم واألربعوو  املووذكورون اثتووان موون املهوواجرين و ووا املبتوودأ امووا واثتووان موون األنصووار وسووا  هووو 

معق  موىل أ  حذيف  ومعاد هو ابن جب  قال الكرماين ستم  أنه  حلى اهلل عليه وسلم  ابن 
 أراد االعالم اا يكون بعدد أ  أن هؤوء األربع  يبقون حة يتفردوا بذل  

و عقب بألم   يتفردوا ب  الذين مهروا يف جتويد القرآن بعد العصر التبو  أ عا  املذكورين 
أ  حذيفو  يف وقعو  اليمامو  وموات معواد يف خالفو  عمور وموات أ  وابون  وقد قتو  سوا  مووىل

وعووواش  قوووراءمسوووعود يف خالفووو  عثموووان وقووود  وووأخر زيووود بووون ثابوووو وانتهوووو نليوووه الرياسووو  يف اال
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بعدهم زمتا طويال فالظواهر أنوه أمور باألخوذ عوتهم يف الوقوو الوذ  حودر فيوه دلو  القوول وو 
لوقو شاركهم يف حف  القرآن ب  كان الذ  سفظوون يلزم من دل  أو يكون أحد يف دل  ا

مث  الذ  حفظود وأزيد مجاع  مون الصوباب  ويف الصوبيح يف روزوة بجور معونو  أن الوذين قتلووا 
 اا من الصباب  كان يقال ام القراء وكانوا سبعني رجال 

وروى البنار  أيضا عن قتوادة قوال سوألو أنوس بون مالو  مون مجو  القورآن علوى عهود رسوول 
اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  فقوال أربعو  كلهوم مون األنصوار أ  بون كعوب ومعواد بون جبو  وزيود 

 بن ثابو وأبو زيد قلو من أبو زيد قال أحد عمومص 
وروى أيضا من طريإل ثابو عن أنس قال مات التيب  حولى اهلل عليوه وسولم  و  سمو  القورآن 

 بو وأبو زيد را أربع  أبو الدرداء ومعاد بن جب  وزيد بن ثا
 وقد استتكر مجاع  من األوم  احلصر يف األربع  

 وقال القا ف أبو بكر الباقالين الواب عن حديم أنس من أوجه 
 أحدها أنه و مفهوم له فال يلزم أو يكون راهم مجعه 

 الثاين املراد   سمعه على مجي  الوجود والقراءات الص نزل اا نو أولج  
 ما نسخ مته بعد  الو ه وما   يتسخ نو أولج  الثالم   سم  

الراب  أن املراد جبمعه  لقيه من يف رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  و بواسع   ال  رواهم 
 فيبتم  أن يكون  لقف بعضه بالواسع  

اخلوووامس ألوووم  صووودوا اللقاووووه و عليموووه فاشوووتهروا بوووه وخفوووف حوووال رووواهم عمووون عووور  حووواام 
 حبسب علمه وليس األمر يف نفس األمر كذل   فبصر دل  فيهم

السادس املراد بالم  الكتاب  فال يتفف أن يكون راهم مجعه حفظا عن مهر قلبه وأما هؤوء 
 فجمعود كتاب  وحفظود عن مهر قلب

وقود دكور أبووو عبيود يف كتواب القووراءات القوراء مون أحووباب التويب  حولى اهلل عليووه وسولم  فعوود 
اء األربع  وطلب  وسعدا وابون مسوعود وحذيفو  وسواملا وأبوا هريورة وعبود اهلل من املهاجرين اخللف

بوون السوواوب والعبادلوو  وعاو وو  وحفصوو  وأم سوولم  وموون األنصووار عبووادة بوون الصووامو ومعووادا 
الذ  يكىن أبا حليم  و م  بن جاري  وفضال  بن عبيد ومسلم  بن الد وحرل بأن بعضهم 
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عليه وسلم  فال يرد على احلصر املذكور يف حديم أنس وعود  نمنا أكمله بعد التيب  حلى اهلل
 ابن أ  داود متهم متيما الدار  وعقب  بن عامر 

 و ن مجعه أيضا أبو موسى األشعر  دكرد أبو عمرو الداين
 199-1/197اال قان يف علوم القرآن 

 
وابوون مسووعود بوو قراء القوورآن موون الصووباب  سووبع  عثمووان وعلووف وأ  وزيوود بوون ثابووو  وقوود اشووتهر

وأبو الدرداء وأبو موسى األشعر  كذا دكرهم الوذهيب يف طبقوات القوراء قوال وقود قورأ علوى أ  
مجاعو  مون الصوباب  موتهم أبووو هريورة وابون عبواس وعبود اهلل بوون السواوب وأخوذ ابون عبواس عوون 

 زيد أيضا وأخذ عتهم خلإل من التابعني 
بن عبد العزيز وسوليمان وععواء ابتوا يسوار فممن كان باملديت  ابن املسيب وعروة وسا  وعمر 

ومعوواد بوون احلووارث املعوورو  اعوواد القووارئ وعبوود الوورمن بوون هرمووز األعوور  وابوون شووهاب الزهوور  
 ومسلم بن جتدب وزيد بن أسلم 

 واك  عبيد بن عما وععاء بن أ  ربال وطاوس و اهد وعكرم  وابن أ  مليك  
وعمورو بون شورحبي  واحلوارث بون قويس والربيو  بون  وبالكوفو  علقمو  واألسوود ومسوروق وعبيودة

خثيم وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرمن السلمف وزر بن حبيش وعبيد بون نضويل  وسوعيد بون 
 جبا والتنعف وال عيب 

 وبالبصرة أبو العالي  وأبو رجاء ونصر بن عاحم وسب بن يعمر واحلسن وابن ساين وقتادة 
املنزومووووف حووواحب عثمووووان وخليفوووو  ابووون سووووعد حوووواحب أ  وبال وووام امللوووواة بووون أ  شووووهاب 

 الدرداء 
  جترد قووم واعتتووا بضوبه القوراءة أمت عتايو  حوة حواروا أومو  يقتودى اوم ويرحو  نلويهم فكوان 

 باملديت  أبو جعفر يزيد بن القعقاع   شيب  بن نصال   ناف  بن أ  نعيم 
 د بن حميصن واك  عبد اهلل بن كثا وميد بن قيس األعر  وحمم

 وبالكوف  سب بن وثاب وعاحم بن أ  التجود وسليمان األعمش   مزة   الكساوف
وبالبصرة عبد اهلل بن أ  نسباق وعيسى بن عمر وأبو عمور بون العوالء وعاحوم البودر    

 يعقوب احلضرمف 
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هواجر   سوب وبال ام عبد اهلل بن عامر وععي  بن قيس الكوال  ونلاعيو  بون عبود اهلل بون امل
 بن احلارث الذمار    شريح بن يزيد احلضرمف 

 واشتهر من هؤوء يف انفاق األوم  السبع  
 ناف  وقد أخذ عن سبعني من التابعني متهم أبو جعفر  1
 وابن كثا وأخذ عن عبد اهلل بن الساوب الصبا   2
 وأبو عمرو وأخذ عن التابعني  3
 ء وأحباب عثمان وابن عامر وأخذ عن أ  الدردا 4
 وعاحم وأخذ عن التابعني  5
 ومزة وأخذ عن عاحم واألعمش والسبيعف ومتصور بن املعتمر وراد  6
 والكساوف وأخذ عن مزة وأ  بكر بن عياش  7

  انت وورت القووراءات يف األقعووار و فرقوووا أ ووا بعوود أمووم واشووتهر موون رواة كوو  طريووإل موون طوورق 
 السبع  راويان 
 ن وورش عته فعن ناف  قالو 

 وعن ابن كثا قتب  والبز  عن أحبابه عته 
 وعن أ  عمرو الدور  والسوسف عن اليزيد  عته 
 وعن ابن عامر ه ام وابن دكوان عن أحبابه عته 

 وعن عاحم أبو بكر بن عياش وحفا عته 
 وعن مزة خل  وخالد عن سليم عته 
 وعن الكساوف الدور  وأبو احلارث 

وكوواد الباطوو  يلتووبس بوواحلإل قووام جهابووذة األموو  وبوواللوا يف اوجتهوواد ومجعوووا    ملووا ا سوو  اخلوورق
احلورو  والقووراءات وعوزوا الوجووود والروايوات وميووزوا الصوبيح وامل ووهور وال واد باحووول أحوولوها 

 وأركان فصلوها 
 فأول من حت  يف القراءات أبو عبيد القاسم بن سالم   أمد بن
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ق املالكف حاحب قالون   أبوو جعفور بون جريور العورب    جبا الكويف   نلاعي  بن نسبا
أبو بكر حممد بن أمد بن عمر الداجواين   أبو بكر بن  اهد   قام التاس يف عصرد وبعدد 

 بالتألي  يف أنواعها جامعا ومفردا وموجزا ومسهبا وأوم  القراءات و غصى 
  حووواف  القووراءات أبوووو اخلووا ابووون وقوود حووت  طبقووواهتم حوواف  االسوووالم أبووو عبووود اهلل الووذهيب 

 الزر 
 202-1/200اال قان يف علوم القرآن 

 معرف  العاا والتازل من أسانيدد  وأما
أن طلووب علووو االسووتاد سووت  ف نووه قوورب نىل اهلل  عوواىل وقوود قسوومه أهوو   قووال السوويوطف : اعلووم

 احلديم نىل مخس  أقسام ورأيتها  أيت هتا 
ى اهلل عليوووه وسووولم  مووون حيوووم العووودد ب سوووتاد نظيووو  روووا األول القووورب مووون رسوووول اهلل  حووول

 .. . عي  وهو أفض  أنواع العلو وأجلها 
الثاين من أقسام العلو عتد الدثني القرب نىل نمام مون أومو  احلوديم كواألعمش وه ويم وابون 

 ...جريح واألوزاعف ومال  ونظاد هتا القرب نىل نمام من األوم  السبع  
العلوو بالتسوب  نىل روايو  أحود الكتوب السوت  بوأن يورو  حوديثا لوو رواد مون  الثالم عتد الودثني

طريووإل كتوواب موون السووت  وقوو  أنووزل  ووا لووو رواد موون رووا طريقهووا ونظوواد هتووا العلووو بالتسووب  نىل 
بعا الكتب امل هورة يف القراءات كالتيسا وال اطبي  ويق  يف هذا التوع املوافقوات واالبودال 

 .   فص  دل  رمه اهلل  فصيال دقيقا و نعي  به .ت واملساواة واملصافبا
 .الراب  من أقسام العلو  قدم وفاة ال يخ عن قريته الذ  أخذ عن شينه 

اخلووامس العلووو اوووت ال ووويخ و موو  التفووات ألمووور آخوور أو شوويخ آخوور موووة يكووون قووال بعوووا 
وقوال ابون متودد الدثني يوح  االستاد بالعلو ندا مضى عليوه مون مووت ال ويخ مخسوون سوت  

 .ثالثون 
فهووذا مووا حرر ووه موون قواعوود احلووديم وخرجووو عليووه قواعوود القووراءات و  أسووبإل نليووه وهلل قووال : 

 احلمد واملت  
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وندا عرفو العلو بأقسامه عرفوو التوزول ف نوه  ودد وحيوم دم التوزول فهوو موا   يتجورب بكوون 
كووذل  فلوويس اووذموم وو   رجالووه أعلووم وأحفوو  وأ قوون أو أجوو  أو أشووهر أو أورع أمووا ندا كووان

 مفضول
 1/203اال قان يف علوم القرآن 

 
 معرف  املتوا ر وامل هور وانحاد وال اد واملو وع واملدر   وأما
القوراءة  تقسوم نىل متووا ر وآحواد وشواد فواملتوا ر القوراءات  :القا ف جوالل الودين البلقيوين  قال

ام الع ر ويلبإل اا قوراءة الصوباب  وال واد السبع  امل هورة وانحاد قراءات الثالث  الص هف مت
 قراءات التابعني كاألعمش وسب بن وثاب وابن جبا وحنوهم 

الكووالم فيووه نظوور يعوور   ووا سووتذكرد وأحسوون موون  كلووم يف هووذا  و عقبووه السوويوطف بقولووه : هووذا
ك  قوراءة   التوع نمام القراء يف زمانه شيخ شيوختا أبو اخلا بن الزر  قال يف أول كتابه الت ر

وافقووو العربيوو  ولووو بوجووه ووافقووو أحوود املصوواح  العثمانيوو  ولووو احتموواو وحووح سووتدها فهووف 
القراءة الصبيب  الص و سوز ردها وو س  ننكارها ب  هف من األحر  السبع  الوص نوزل اوا 
القرآن ووجب على التاس قبواوا سوواء كانوو عون األومو  السوبع  أم عون الع ورة أم عون رواهم 

ن األوم  املقبولني ومة اخت  ركون مون هوذد األركوان الثالثو  أطلوإل عليهوا  وعيف  أو شوادة أو م
باطل  سوواء كانوو عون السوبع  أم عمون هوو أكورب موتهم هوذا هوو الصوبيح عتود أومو  التبقيوإل 
موون السوول  واخللوو  حوورل بووذل  الووداين ومكووف واملهوودو  وأبووو شووام  وهووو مووذهب السوول  

 .خالفه  الذ  و يعر  عن أحد متهم
  قووال ابوون الووزر  فقولتووا يف الضووابه ولووو بوجووه نريوود بووه وجهووا موون وجووود التبووو سووواء كووان 
أفصووح أم فصوويبا  معووا عليووه أم اتلفووا فيووه اختالفووا و يضوور مثلووه ندا كانووو القووراءة  ووا شوواع 
وداع و لقووواد األومووو  باالسوووتاد الصوووبيح ند هوووو األحووو  األعظوووم والوووركن األقووووم وكوووم مووون قوووراءة 

كرهووا بعووا أهوو  التبووو أو كثووا مووتهم و  يعتوورب ننكووارهم ك سووكان   بوواروكم   و   يووأمركم   أن
وخفووووا   واألرحووووام   ونصووووب   ليجووووز  قومووووا   والفصوووو  بووووني املضووووافني يف   قتوووو  أوودهووووم 

 شركاأهم   ورا دل  
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س قال الداين وأومو  القوراء و  عمو  يف شوفء مون حورو  القورآن علوى األف وى يف الللو  واألقوي
يف العربيو  بوو  علوى األثبووو يف األثور واألحووح يف التقوو  وندا ثبتوو الروايوو    يردهوا قيوواس عربيوو  

 وو ف و لل  ألن القراءة ست  متبع  يلزم قبواا واملصا نليها 
أخور  سوعيد بون متصوور يف سوتته عون زيود بون ثابوو قوال القوراءة سوت   قال السيوطف : قلوو :

ع مون قبلتوا يف احلوورو  سوت  متبعو  و سوووز االفو  املصوب  الووذ  متبعو  قوال البيهقوف أراد ا بووا 
هووو نمووام وو االفوو  القووراءات الووص هووف م ووهورة ونن كووان رووا دلوو  سوواولا يف الللوو  أو أمهوور 

 متها 
  قووال ابوون الووزر  ونعووين اوافقوو  أحوود املصوواح  مووا كووان ثابتووا يف بعضووها دون بعووا كقووراءة 

يف البقرة بلا واو و   وبالزبر وبالكتاب   ب ثبات البواء فيهموا فو ن ابن عامر   قالوا اهذ اهلل   
 دل  ثابو يف املصب  ال امف

وكقراءة ابن كثا   جتر  من غتهوا األلوار   يف آخور بوراءة بزيوادة مون ف نوه ثابوو يف املصوب  
مو  املكف وحنو دل  ف ن    كن يف شفء من املصواح  العثمانيو  ف واد ملنالفتهوا الرسوم اجمل

 عليه 
وقولتوووا ولوووو احتمووواو نعوووين بوووه موووا وافقوووه ولوووو  قوووديرا ك يف ملووو  يووووم الووودين   ف نوووه كتوووب يف 
الميوو  بووال ألووو  فقووراءة احلووذ   وافقوووه غقيقووا وقوووراءة األلوو   وافقووه  قوووديرا حلووذفها يف اخلوووه 

 اختصارا كما كتب يف مل  املل    
تواء واليواء ويلفور لكوم باليواء والتوون وقد يوافإل اختال  القراءات الرسوم غقيقوا حنوو  علموون بال

وحنووو دلوو   ووا يوودل جتووردد عوون الووتقه وال ووك  يف حذفووه ونثبا ووه علووى فضوو  عظوويم للصووباب  
 ... نىل أن قال :ر ف اهلل عتهم يف علم ااجاء خاح  وفهم ثاقب يف غقيإل ك  علم 

كووذا حووة وقولتووا وحووح مسووتدها نعووين بووه أن يوورو   لوو  القووراءة العوودل الضووابه عوون مثلووه وه
يتتهف و كون مو  دلو  م وهورة عتود أومو  هوذا ال وأن روا معودودة عتودهم مون الللوه أو  وا 

 .شذ اا بعضهم 
 وقال مكف ما رو  يف القرآن على ثالث  أقسام 

 قسم يقرأ به ويكفر جاحدد وهو ما نقله الثقات ووافإل العربي  وخه املصب  



58 

 

لفظووه اخلووه فيقبوو  وو يقوورأ بووه ألموورين  وقسووم حووح نقلووه عوون انحوواد وحووح يف العربيوو  وخووال 
االفته ملا أمج  عليه وأنه   يؤخذ ب مجاع ب   رب انحاد وو يثبو به قرآن وو يكفر جاحدد 

 ولبجس ما حت  ند جبدد 
 وقسم نقله ثق  وو وجه له يف العربي  أو نقله را ثق  فال يقب  ونن وافإل اخله

 ات أنواعقد غرر ا أن القراءقال السيوطف : 
األول املتوا ر وهو ما نقله مج  و ميكن  واطوؤهم علوى الكوذب عون موثلهم نىل متتهواد ورالوب 

 القراءات كذل  
الثاين امل هور وهو ما حح ستدد و  يبلا درج  التوا ر ووافإل العربي  والرسم واشتهر عن القراء 

زر  ويفهموه كوالم أ  شوام  فلم يعدد من اللله وو من ال ذود ويقرأ به على ما دكر ابن ال
السووابإل ومثالوووه مووا اختلفوووو العوورق يف نقلوووه عوون السوووبع  فوورواد بعوووا الوورواة عوووتهم دون بعوووا 
وأمثلو  دلوو  كثواة يف فوورش احلورو  موون كتووب القوراءات كالووذ  قبلوه وموون أشوهر مووا حووت  يف 

ر كال وا دل  التيسا للداين وقصيدة ال اطيب وأوعي  الت ور يف القوراءات الع ور و قريوب الت و
 . وبن الزر  

 أقول : هكذا لاد احلاف  السيوطف أوعي  الت ر والكتاب م هور بالت ر .
الثالم انحاد وهو ما حح ستدد وخال  الرسم أو العربي  أو   ي تهر اوشتهار املذكور وو 
ا يقوورأ بووه وقوود عقوود الرتمووذ  يف جامعووه واحلوواكم يف مسووتدركه لووذل  بابووا أخرجووا فيووه شوويجا كثووا 

حبيح االستاد من دل  ما أخرجه احلاكم من طريإل عاحم البدر  عن أ  بكرة أن التويب  
 حلى اهلل عليه وسلم  قرأ يف متكجني على رفار  خضر وعباقر  حسان   

وأخر  من حديم أ  هريرة أنه  حولى اهلل عليوه وسولم  قورأ يف فوال  علوم نفوس موا أخفوف اوم 
 من قرات أعني   
اس أنوووه  حووولى اهلل عليوووه وسووولم  قووورأ   لقووود جووواءكم رسوووول مووون أنفسوووكم   وأخووور  عووون ابووون عبووو

 بفتح الفاء وأخر  عن عاو   أنه  حلى اهلل عليه وسلم  قرأ   فرول ورسان   يعين بضم الراء 
الراب  ال اد وهوو موا   يصوح سوتدد وفيوه كتوب مؤلفو  مون دلو  قوراءة ملو  يووم الودين بصويل  

 بتاوه للمفعول املا ف ونصب يوم ونياك يعبد ب
 .اخلامس املو وع كقراءات اخلزاعف 
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قلووو : وموون دلوو  أيضووا مووا كووان موون بوواب التصووبي  كقووراءة بعضووهم جعوو  السووفيت  يف رجوو  
أخيووه بوودو موون قولووه جعوو  السووقاي  يف رحوو  أخيووه ، وكموون قوورأ حووتع  اهلل وموون أحسوون موون اهلل 

 .حتع  بدو من حبل  اهلل ومن أحسن من اهلل حبل  .وحنو دل  
ومهر ا سوادس ي وبهه مون أنوواع احلوديم املودر  وهوو موا زيود يف القوراءات يقول السيوطف : 

على وجه التفسا كقراءة سوعد بون أ  وقواص يف ولوه أخ أو أخوو مون أم   أخرجهوا سوعيد 
 بن متصور

وقووووراءة ابوووون عبوووواس يف لوووويس علوووويكم جتووووال أن  بتلوووووا فضووووال موووون ربكووووم يف مواسووووم احلووووي   
 أخرجها البنار  

راءة ابن الزبا يف ولوتكن موتكم أمو  يودعون نىل اخلوا ويوأمرون بواملعرو  ويتهوون عون املتكور وق
ويستعيتون باهلل على ما أحاام   قوال عمور فموا أدر  أكانوو قراء وه أم فسور أخرجوه سوعيد 

 بن متصور وأخرجه ابن األنبار  وجزم بأنه  فسا 
تفو  اوا وحولى اهلل علوى نبيتوا حممود وعلوى هوذا موا  يسور دكورد يف هوذد الا ورة أسوأل اهلل أن ي

 آله وحببه وسلم 
 

متاهووووو  ،  243-241،  233 – 1/206،  35 – 1/22الربهوووووان ) املراجووووو  األخووووورى : 
األحووور  السوووبع  ،  57-1/8، الت ووور  326 -284،  130-98  ، 74-1/66العرفوووان 
 ( 60-1/27للداين 

 
 األسئلة : 

 (10المجموعة األولى )
 ام الجملة الصحيحة :ضع عالمة صح أم

 . )صح(نزول القرآن على قسمني قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقع  أو سؤال -1
 نصا. )خطأ( قوام نزلو هذد اني  يف كذا يراد به سبب التزول -2
 . )صح(اقرأ باسم رب     الصبيح هو أول ما نزل من القرآن على  -3
 )خطأ(اب التزول موافقات عمر بن اخلعاب و  دخ  غو أسب -4
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 نزلو سابق  حلكمها )حح(سيهزم الم  ويولون الدبر   -5
 )صح(معرف  سبب التزول يعني على فهم اني   -6
 أول أمره دون وضوء . )خطأ( صلى النبي  -7
 )حح(نو ومعه أربع  من املالوك  حفظ   ما جاء جربي  بالقرآن نىل التيب   -8
 )حح(ليل  القدر مجل  واحدة   نزل بعد دل  متجما  نىل لاء الدنياالقرآن نزل  -9

 . )صح( مجل  واحدة ألن مته التاسخ واملتسوخالقرآن   يتزل  -10
 (10المجموعة الثانية )

 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة :
  آخر سورة نزلو هف سورة -1

 (التوب  ) التصر ، املاودة ، 
 : كتاب العجاب في بيان األسباب مؤلفه هو   -2

 ( ابن حجر) السيوطي ، الواحدي ، 
  ا دكر فيما  كرر نزوله  -3
 _ سورة قل هو اهلل أحد _ اليوم أكملت لكم دينكم ( آية الروح)

 من السور الص نزلو مجل  واحدة -4
 _ العلق _ المدثر ( المرسالت)

 من أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه -5
 من تزكى (_ آية الدين _ قد أفلح  آية الوضوء)  -6
 مما نزل من القرآن على بعض األنبياء   -7

 (سورة األعلى)الفاتحة _ خاتمة البقرة_ 
  لقى جربي  القرآن  -8

 _ بواسطة عن اهلل ( سماعا من اهلل ) من اللوح المحفوظ  _ 
 أول من صنف في القراءات : -9

 _ ابن الجزري ( القاسم بن سالم) ابن جرير  _ 
 إلسناد :من فوائد علو ا -10
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 _ إثبات الصحة _ تأكيد المعنى ( القرب من رسول اهلل  )
 

 (10المجموعة الثالثة )
 ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ :

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

 مما نزل تشيعه المالئكة سورة  .... -2
 _ اإلسراء _ الفاتحة ( ماألنعا) 
 أنزل القرآن لو ......... ليل  خلو من رمضان  -3

   مخس وع رين( أرب  وع رين) نحدى وع رين   
 ...... أشهر  استغرق الوحي بالرؤيا مع النبي  -4

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

 ( أبو زيد_  ) ابن مسعود _ أنس
 ….  اشتهر باالقراء من التابعني  -6
 _ حفص ( أبو عبد الرحمن السلمي) ابن مجاهد _  

 ممن صنف في طبقات القراء ……اإلمام  -7
 ، ابن سعد( ابن حجر ، الذهيب) 
 …. .الراويان عن حمزة هما  -8

 _ الدوري والسوسي ( خلف وخالد) هشام وابن ذكوان _ 
 قراءات .….. ترة التي يقرأ بها القرآن هي القراءات المتوا -9
 _ سبع _ ثالث ( عشر) 

 …. أل  ابن الزر  رمه اهلل كتابا حافال يف القراءات لاد -10
 _ غاية النهاية _ السبعة ( النشر)
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 الرابعةالمحاضرة 
 (8-3ذكر طرف من العلوم التي عني بها هذا الفن )

*** 
ول اهلل أما بعد ففف هذد الا رة ستتبدث ب دن اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رس

 عن علوم القرآن املتعلق  باألداء وهف :
 معرف  الوق  واوبتداء 

 بيان املوحول لفظا املفصول معىن 
 االمال  والفتح وما بيتهما 

 االدرام واالمهار واالخفاء واالقالب 
 املد والقصر 
  هفي  اامزة 

 
 ءأوو : الوق  واوبتدا

أفوووردد بالتصوووتي  خالووووإل موووتهم أبوووو جعفووور التبووواس وابووون األنبوووار  والزجوووا  والوووداين والعمووواين 
 والسجاوند  وراهم وهو فن جلي  به يعر  كي  أداء القراءة 

لقوود ع ووتا برهوو  موون دهرنووا ونن أحوودنا ليووؤ ى  قووال : عبوود اهلل بوون عموور  روى التبوواس عوون
فتوتعلم حالاوا وحرامهوا وموا يتبلوف أن يوقو     االميان قب  القرآن و توزل السوورة علوى حممود

عتوودد متهووا كمووا  تعلمووون أنووتم القوورآن اليوووم ولقوود رأيتووا اليوووم رجوواو يووؤ ى أحوودهم القوورآن قبوو  
مرد وو زاجرد وو ما يتبلوف أن يوقو  عتودد أاالميان فيقرأ ما بني فاغته نىل خامتته ما يدر  ما 

 .مته 
 لى ألم كانوا يتعلمون األوقا  كما يتعلمون القرآن فهذا احلديم يدل ع: قال التباس 

وقوووول ابووون عمووور لقووود ع وووتا برهووو  مووون دهرنوووا يووودل علوووى أن دلووو  نمجووواع مووون قوووال السووويوطف : 
 أخر  هذا األثر البيهقف يف ستته . وقد الصباب  ثابو 

الرت يووو  جتويووود احلووورو  ومعرفووو  : يف قولوووه  عووواىل   ور ووو  القووورآن  ووور يال   قوووال  وعووون علوووف 
 الوقو  



63 

 

 من متام معرف  القرآن معرف  الوق  واوبتداء فيه  : قال ابن األنبار و 
يتووأ ى ألحوود معرفوو  معووواين  بوواب الوقوو  عظوويم القوودر جليووو  اخلعوور ألنووه و: وقووال التكووزاو  

 .القرآن وو استتباط األدل  ال رعي  مته نو اعرف  الفواح  
أ السورة أو القصو  يف نفوس واحود و  سوز التوتفس ملا   ميكن القارئ أن يقر  قال ابن الزر  :

بوووني كلمتوووني حالووو  الوحووو  بووو  دلووو  كوووالتتفس يف أثتووواء الكلمووو  وجوووب حيتجوووذ اختيوووار وقووو  
للتووتفس واوسوورتاح  و عووني ار ضوواء ابتووداء بعوودد وغووتم أو يكووون دلوو   ووا سيوو  املعووىن وو خيوو  

ومو  علوى  علموه ومعرفتوه ويف  بالفهم ند بذل  يظهر االعجاز وسص  القصد ولذل  حوا األ
كوووالم علوووف دليووو  علوووى وجووووب دلووو  ويف كوووالم ابووون عمووور برهوووان علوووى أن  علموووه نمجووواع مووون 
الصووباب  وحووح بوو   وووا ر عتوودنا  علمووه واوعتتوواء بووه موون السوول  الصوواحل كووأ  جعفوور يزيوود بوون 
ن القعقوواع أحوود أعيووان التووابعني وحوواحبه االمووام نوواف  وأ  عموورو ويعقوووب وعاحووم وروواهم موو

األوم  وكالمهم يف دل  معرو  ونصوحهم عليه م هورة يف الكتب ومن   اشرتط كثا مون 
وحوح عون ال وعيب أنوه قوال . أحدا نو بعد معرفته الوقو  واوبتوداء  سيزاخلل  على اجمليز أو 

ندا قوووورأت   كوووو  موووون عليهووووا فووووان   فووووال  سووووكو حووووة  قوووورأ   ويبقووووى وجووووه ربوووو  دو الووووالل 
   .واالكرام
 الوق  أنواع 

علووى أقوووال كثوواة : احووعلح األوموو  علووى أن ألنووواع الوقوو  واوبتووداء ألوواء واختلفوووا يف دلوو  
 الوق  على ثالث  أوجه  ام وحسن وقبيح : فقال ابن األنبار  

فالتام الذ  سسن الوق  عليه واوبتداء اا بعدد وو يكون بعدد ما يتعلإل به كقوله   وأولجو  
 أم    تذرهم و يؤمتون    هم املفلبون   وقوله  

واحلسوون هووو الووذ  سسوون الوقوو  عليووه وو سسوون اوبتووداء اووا بعوودد كقولووه   احلموود هلل   ألن 
 اوبتداء ب   رب العاملني   و سسن لكونه حف  ملا قبله

والقبيح هو الذ  ليس بتام وو حسون كوالوق  علوى بسوم مون قولوه   بسوم اهلل   قوال وو يوتم 
ضا  دون املضا  نليه وو املتعووت دون نعتوه وو الرافو  دون مرفوعوه وعكسوه الوق  على امل

 ... نخل كالمه رمه اهلل .وو التاحب دون متصوبه وعكسه 
  ام اتار وكا  جاوز وحسن مفهوم وقبيح مرتوك  : وقال راد الوق  يتقسم نىل أربع  أقسام
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وشبيه به وناقا وشبيه به وحسن وشبيه  الوق  يف التتزي  على مثاني  أ رب  ام: وقال راد 
 . به وقبيح وشبيه به

  وقي  را دل  على  فاحي  و نعي  اا .
أكثوور مووا دكوور التوواس يف أقسووام الوقوو  رووا متضووبه وو متبصوور وأقوورب مووا : ابوون الووزر   قووال

  قلته يف  بعه نن الوق  يتقسم نىل اختيار  وا عرار  ألن الكوالم نموا أن يوتم أو و فو ن مت
 ...نىل أن قال كان اختياريا 

ونن   يتم الكالم كان الوق  عليه ا عراريا وهو املسمى بالقبيح و سوز  عمود الوقو  عليوه 
 نو لضرورة من انقعاع نفس وحنود لعدم الفاودة أو لفساد املعىن حنو   حراط الذين   

ألما مو  البتوو شوركاء وقد يكون بعضه أقبح من بعا حنو   فلها التص  وألبويه   اليهامه 
 يف التص  

 وأقبح مته حنو   نن اهلل و يستبيف     فوي  للمصلني     و  قربوا الصالة   
 فهذا حكم الوق  اختياريا وا عراريا 

وأما اوبتداء فال يكون نو اختياريا ألنه ليس كالوق   ودعو نليوه  ورورة فوال سووز نو اسوتق  
عزيووووور ابووووون اهلل   و   املسووووويح ابووووون اهلل    ذل  بوووووالوق  علوووووىومثووووو  لوووووبووووواملعىن موووووو  باملقصوووووود 

 اوبتداء بابن قبيح وبعزير واملسيح أشد قببا ف
 با حنو   خيرجون الرسول ونياكم  وقد يكون الوق  حستا واوبتداء به قبي

 1/228اال قان يف علوم القرآن
 

 و  ومن دل  :وقد  بعو ج  املصاح  انن بعالمات للضبه  سه  للقارئ معرف  الوق
 و   كلم  حلف فوق الكلم   عين أن الوق  جاوز لكن الوح  أوىل .

 وو   كلم  قلف  عين أن الوح  جاوز ولكن الوق  أوىل .
 وو   حر    يعين أن الوق  والوح  مستويان .

 وو   كلم  و يعين و الوق  املمتوع .
 وو   حر  م فوق الكلم  يعين الوق  الالزم .
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قاط فوق كلم  يتلوها ثالث نقاط فوق كلم   أيت بعودها يعوين ندا وقفوو علوى وو   ثالث ن
 نحدا ا فال  ق  على األخرى ويسمى وق  التعانإل .

رأوس ان  ويقووول هووو أحووب نا فقوود قووال بعضووهم نن الوقوو  علووى أبووو عموورو يتعموود  وكووان
 الوق  عليه ست  

س انيات ونن  علقو اا بعدها األفض  الوق  على رأو : وقال البيهقف يف ال عب وآخرون 
 وستته  ن باعا ادى رسول اهلل  

كوان ندا قورأ قعو  قراء وه آيو  آيو  يقوول   بسوم  روى أبو داود وراد عن أم سلم  أن التيب  
 اهلل الرمن الرحيم     يق    احلمد هلل رب العاملني     يق    الرمن الرحيم     يق 

 
 أنواع : والتوق  عن القراءة ثالث 
 :الوق  والقع  والسكو 

عبارة عن قع  القراءة رأسا فهو كاونتهاء فالقارئ بوه كواملعرى عون القوراءة واملتتقو  : القع  ف
نىل حال  أخورى راهوا وهوو الوذ  يسوتعاد بعودد للقوراءة املسوتأنف  وو يكوون نو علوى رأس آيو  

 .ألن رأوس ان  يف نفسها مقاط  
سووتته عوون ابوون أ  ااووذي  أنووه قووال كووانوا يكرهووون أن يقوورأوا بعووا أخوور  سووعيد بوون متصووور يف 

 .اني  ويدعوا بعضها نستادد حبيح 
  . وعبد اهلل بن أ  ااذي   ابعف كبا وقوله كانوا يدل على أن الصباب  كانوا يكرهون دل 

و القوراءة  عبارة عن قعو  الصووت عون الكلمو  زمتوا يتوتفس فيوه عوادة بتيو  اسوتجتا : والوق  
 وسوووه الكلمووو  وو فيموووا ا صووو  بتيووو  االعوووراى ويكوووون يف رأوس ان  وأوسووواطها وو يوووأيت يف

 .رلا
والسوكو عبووارة عوون قعوو  الصوووت زمتووا هووو دون زموون الوقوو  عووادة موون رووا  ووتفس واخووتال  

 .ألفاظ األوم  يف التأدي  عته  ا يدل على طوله وقصرد 
تق  وو سوز نو فيما حوبو الروايو  بوه ملعوىن قال ابن الزر  والصبيح أنه مقيد بالسماع وال

 .مقصود بذا ه 
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القوراءة  سوع  السوكون والوروم  للوق  يف كالم العرب أوجه متعددة واملستعم  متها عتد أومو و 
 واالسام واالبدال والتق  واالدرام واحلذ  واالثبات واالحلاق 
ألن معىن الوقو  الورتك والقعو  فأما السكون فهو األح  يف الوق  على الكلم  الرك  وحال 

 وألنه  د اوبتداء فكما و يبتدأ بساكن و يوق  على متبرك وهو اختيار كثا من القراء 
واملضووموم رور وأمووا الووروم فهووو عتوود القووراء عبووارة عوون التعووإل بووبعا احلركوو  وخيووتا بوواملرفوع واجملوو

 .واملكسور 
روا  صوويو وخيوتا بالضوم  سوواء كانوو وأما االسام فهو عبوارة عون االشوارة نىل احلركو  مون 

حرك  نعراب أم بتاء ندا كانو وزم  أما العار   وميم الم  عتد مون  وم وهواء التأنيوم فوال 
 .روم يف دل  وو نسام 

بيوان احلركو  الوص  ثبوو يف الوحو  للبور  املوقوو  عليوه ليظهور للسوام   ة الوروم واالسواموفاود
   عليها أو التامر كي   ل  احلرك  املوقو 

 .وأما االبدال ففف اوسم املتصوب املتون يوق  عليه باألل  بدو من التتوين 
  ورا دل  .ويف اوسم املفرد املؤنم بالتاء يوق  عليها باااء بدو متها 

وأموا التقوو  ففيموا آخوورد  ووزة بعود سوواكن ف نووه يوقو  عليووه عتود مووزة بتقوو  حركتهوا نليووه فتبوورك 
 ااء   غذ  هف 

 
ما االدرام ففيما آخرد  ز بعد ياء أو واو زاود ني ف نه يوق  عليه عتد مزة أيضا باالدروام وأ

 بعد نبدال اامز من جتس ما قبله حنو   التسفء   
  .اءات الزواود عتد من يثبتها وحال وسذفها وقفا بي ما يسمىوأما احلذ  ففي

 تها وقفا حنو   هاد   و  واق  وأما االثبات ففف الياءات الذوفات وحال عتد من يثب
وأما االحلاق فما يلبإل آخر الكلم من هاءات السكو عتد مون يلبقهوا يف   عوم   و   فويم   
والتون امل ددة من مج  االناث حنو   هن   والتون املفتوح  حنو   العاملني  وامل دد املبوين حنوو   

 خلقو بيد    و   اصرخف   
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رسووم املصوواح  العثمانيوو  يف الوقوو  نبووداو ونثبا ووا وحووذفا ووحووال أمجعوووا علووى لووزوم ا بوواع وقوود 
وراهوا وقععا نو أنه ورد عتهم اختال  يف أشياء بأعيالا كالوق  باااء على ما كتب بالتاء 

 ومن القراء من يتب  الرسم يف المي 
 239-1/233اال قان يف علوم القرآن 

 
 املوحول لفظا املفصول معىن 

هو نوع مهم جدير أن يفرد بالتصتي  وهو أح  كبا يف الوق  وبه سص  و قال السيوطف : 
قولووه  عوواىل   هووو الووذ  خلقكووم موون ومثوو  لووذل  بحوو  نشووكاوت وك وو  معضووالت كثوواة 

نفس واحدة وجع  متها زوجها ليسكن نليها   نىل قولوه   جعوال لوه شوركاء فيموا آ ا وا فتعواىل 
 اهلل عما ي ركون  

صوو  آدم وحووواء كمووا يفهمووه السووياق وحوورل بووه يف حووديم أخرجووه أموود فوو ن انيوو  يف ق قووال :
والرتمذ  وحسته واحلاكم وحببه مون طريوإل احلسون عون لورة مرفوعوا وأخرجوه ابون أ  حوامت 
وروواد بسووتد حووبيح عوون ابوون عبوواس لكوون آخوور انيوو  م ووك  حيووم نسووب االشووراك نىل آدم 

التبوة وبعدها نمجاعوا وقود جور دلو   وحواء وآدم نيب مكلم واألنبياء معصومون من ال رك قب 
بعضهم نىل م  اني  على را آدم وحواء وألا يف رج  وزوجتوه كانوا مون أهو  امللو  و عودى 
نىل  علي  احلديم واحلكم بتكار ه وموا زلوو يف وقفو  مون دلو  حوة رأيوو ابون أ  حوامت قوال 

عون السود  يف قولوه   أخربنا أمد بن عثمان بن حكيم حدثتا أمود بون مفضو  حودثتا أسوباط 
 فتعاىل اهلل عما ي ركون   قال هذد فص  من آي  آدم خاح  يف آا  العرب 

وقوووال عبووود الووورزاق أخربنوووا ابووون عييتووو  لعوووو حووودق  بووون عبووود اهلل بووون كثوووا املكوووف سووودث عووون 
 السد  قال هذا من املوحول املفصول 

بوذل  أن آخور قصو  آدم  فاحنلو عوين هوذد العقودة وا لوو ا هوذد املعضول  وا ضوح   قال :
آ ا ا     وأن ما بعدد هلا نىل قص  العرب ونشراكهم األحتام ويو وح دلو   وحواء   فيما

 ليا الضما نىل الم  بعد التثتي  ولو كانوو القصو  واحودة لقوال عموا ي وركان كقولوه   دعووا 
لضوماور يف قولوه بعودد   اهلل راما     فلما آ ا ا حواحلا جعوال لوه شوركاء فيموا آ ا وا   وكوذل  ا
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مووون  واوسوووتعرادأي وووركون موووا و خيلوووإل شووويجا   وموووا بعووودد نىل آخووور انيوووات وحسووون الوووتنلا 
 . أساليب القرآن

قلووو : والصووواب أن حووديم لوورة  ووعي  ألن احلسوون   يسووم  متووه وقوود فسوور احلسوون هووذد 
 اني  بلا دل  ولو كان ثابتا عتدد ملا عدل عته .

عتد قوله : ليسكن نليها . حيم انتهى الكالم عن آدم وحواء    ولكته مفصول فعال ولكن 
هلا نىل ك  زوجوني م وركني ي وركان بواهلل فيموا آ ا وا مون الولود ولوذا حسون المو  يف آخور 

لم  مقبوووول وم وووهور وأمثلتوووه  الكووالم لتعووودد الوووزوجني امل وووركني ونن كوووان التعبوووا عووون املثوووىن بوووا
 .كثاة

   243-1/240اال قان يف علوم القرآن 
 

 االمال  والفتح وما بيتهما 
أفووردد بالتصووتي  مجاعوو  موون القووراء مووتهم ابوون القاحووح عموو  كتابووه قوورة العووني يف الفووتح واالمالوو  

 وبني اللفظني 
قووال الووداين الفووتح واالمالوو  للتووان م ووهور ان فاشوويتان علووى ألسووت  الفصووباء موون العوورب الووذين 

  .ز واالمال  لل  عام  أه   د من متيم وأسد وقيس نزل القرآن بللتهم فالفتح لل  أه  احلجا
بوون أ  شوويب  عوون نبووراهيم قووال كووانوا يوورون أن األلوو  واليوواء يف القووراءة سووواء قووال يعووين ا وروى

 باألل  والياء التفنيم واالمال  
عوون زر بوون حبوويش قووال قوورأ رجوو  علووى عبوود اهلل بوون مسووعود طووه و  يكسوور فقووال عبوود اهلل طووه و 

ااووواء فقوووال الرجووو  طوووه و  يكسووور فقووال عبووود اهلل طوووه وكسووور العووواء وااووواء فقوووال وكسوور العووواء و 
الرج  طه و  يكسر فقال عبد اهلل طه وكسر   قوال هكوذا علموين رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه 

  .وسلم 
هذا حوديم رريوب و نعرفوه نو مون هوذا الوجوه ورجالوه ثقوات نو حممود بون : قال ابن الزر  
كتبووه  مووف ف نووه  ووعي  عتوود أهوو  احلووديم وكووان رجووال حوواحلا لكوون دهبووورز لععبيوود اهلل وهووو ا

 فكان سدث من حفظه فأيت عليه من دل  
 وحديثه هذا أخرجه ابن مردويه يف  فساد وزاد يف آخرد وكذا نزل اا جربي  قال السيوطف : 
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فقيو  لوه يوا  عن حفوان بن عسال أنه ل  رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  يقرأ   يوا سوب  و 
 رسول اهلل متي  وليس هف لل  قريش فقال هف لل  األخوال بين سعد 

االمالوو  أن يتبووو بالفتبوو  حنووو الكسوورة وبوواألل  حنووو اليوواء كثوواا وهووو الووا ويقووال لووه أيضووا و 
 .اال جاع والبعح 

 والكسر قليال وهو بني اللفظني ويقال له أيضا التقلي  والتلعي  وبني بني 
 .هو فتح القارئ فاد بلف  احلر  ويقال له التفنيم وأما الفتح ف

 والكالم يف االمال  من مخس  أوجه أسبااا ووجوهها وفاودهتا ومن ميي  وما ميال 
أما أسبااا فذكرها القراء ع رة قال ابن الزر  وهوف  رجو  نىل شويجني أحود ا الكسورة والثواين 

ن الكلم  أو متأخرا عته ويكون أيضا مقدرا الياء وك  متهما يكون متقدما على حم  االمال  م
يف حم  االمال  وقد  كون الكسرة والياء را موجود ني يف اللف  وو مقدر ني يف حمال االمالو  
ولكتهما  ا يعرى يف بعا  صاري  الكلمو  وقود متوال األلو  أو الفتبو  ألجو  ألو  أخورى 

 ال األل    بيها باألل  املمال  أو فتب  أخرى  ال  و سمى هذد نمال  ألج  نمال  وقد مت
ومتوووال أيضوووا بسوووبب كثووورة اوسوووتعمال وللفووورق بوووني اوسوووم واحلووور  فتبلوووا  : قوووال ابووون الوووزر 

 . األسباب اثين ع ر سببا
 244-1/240اال قان يف علوم القرآن 

 
 االدرام واالمهار واالخفاء واالقالب 
 أفرد دل  بالتصتي  مجاع  من القراء 

   حبرفني حرفا كالثاين م ددا ويتقسم نىل كبا وحلا االدرام هو اللفو 
فووالكبا مووا كووان أول احلوورفني فيووه متبركووا سووواء كانووا مثلووني أم جتسووني أم متقوواربني ولووف كبوواا 
لكثرة وقوعه ند احلرك  أكثر من السكون وقي  لتأثاد يف نسكان املتبورك قبو  ندراموه وقيو  ملوا 

 .املثلني والتسني واملتقاربني فيه من الصعوب  وقي  ل موله نوعف 
الع رة هو أبو عمرو بن العالء وورد عن مجاع  خوار  الع ورة   األوم وامل هور بتسبته نليه من 

 كاحلسن البصر  واألعمش وابن حميصن وراهم 
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ووجهووه طلووب التنفيوو  وكثووا موون املصووتفني يف القووراءات   يووذكرود البتوو  كووأ  عبيوود يف كتابووه 
 التبصرة وراهمومكف يف  لسبع اوابن  اهد يف 

 ونعين باملتماثلني ما ا فقا ارجا وحف   ابن الزر  :قال 
 واملتجانسني ما ا فقا ارجا واختلفا حف  

 وباملتقاربني ما  قاربا ارجا أو حف  
 و فصي  دل  يف علم التجويد .

توو  وجوواوز والووذ  وأمووا االدرووام الصوولا فهووو مووا كووان احلوور  األول فيووه سوواكتا وهووو واجووب و ت
جووورت عوووادة القوووراء بوووذكرد يف كتوووب اخلوووال  هوووو الووواوز ألنوووه الوووذ  اختلووو  القوووراء فيوووه وهوووو 

 قسمان 
األول ندرام حر  من كلم  يف حرو  متعوددة مون كلموات متفرقو  و تبصور يف ند وقود و واء 

 التأنيم وه  وب  
 .القسم الثاين ندرام حرو  قربو اارجها 

 
قسووم آخوور اختلوو  يف بعضووه وهووو أحكووام التووون السوواكت  والتتوووين يلبووإل بالقسوومني السووابقني 

 واما أحكام أربع  نمهار وندرام ونقالب ونخفاء 
فاالمهار لمي  القراء عتد ست  أحر  وهوف حورو  احللوإل ااموزة وااواء والعوني واحلواء واللوني 

 .واخلاء 
 وبعضهم خيفف عتد اخلاء واللني 
  ا الالم والراء وأربع  بلت  وهف التون وامليم والياء والواو واالدرام يف ست  حرفان بال رت  و 

 وبعضهم يدرم يف الواو والياء بال رت  
 بلت   ففواالقالب عتد حر  واحد وهو الباء بقلب التون والتتوين عتد الباء ميما خاح  فتن

  موع  يف أواو  هذا البيوواالخفاء عتد باقف احلرو  وهف مخس  ع ر 
      كم جاد شنا قد لا دم طيبا زد يف  قى    ماملاح  دا ثتا  

 256-1/250اال قان يف علوم القرآن 
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 املد والقصر 

 أفردد مجاع  من القراء بالتصتي  
األح  يف املد ما أخرجه سعيد ابن متصور يف ستته حدثتا شهاب بن خراش قال السيوطف : 

رئ رجال فقرأ الرجو    نمنوا الصودقات حدثين مسعود بن يزيد الكتد  قال كان ابن مسعود يق
للفقوووراء واملسووواكني   مرسووول  فقوووال ابووون مسوووعود موووا هكوووذا أقرأنيهوووا رسوووول اهلل  حووولى اهلل عليوووه 

وسلم  فقال كي  أقرأكها يا أبا عبد الرمن فقال أقرأنيهوا   نمنوا الصودقات للفقوراء واملسواكني   
دد ثقووات أخرجووه العوورباين فموود وهووذا حووديم حسوون جليوو  حجوو  ونووا يف البوواب رجووال نسووتا

 .يف الكبا 
قلووو : بوو   لقووف القووراء املتوووا ر هووو األحوو  وهووو أعظووم موون هووذا احلووديم الفوورد اراحوو  كثوواة 
والقراءات و يببم عتها يف كتب احلديم ونمنا العمدة فيها التق  املتوا ر الذ  نقله الكوا  

لكوان التووا ر يف قوراءة واحودة   . فلو اختل  القوراء فيوه يف ك  عصر ومصر حة رسول اهلل 
 كافيا فكي  وقد أمج  القراء على هذا املد .

املد عبارة عن زيادة مه يف حر  املد على املد العبيعف وهو الذ  و  قوم دات حور  املود و 
 دونه 

 والقصر  رك  ل  الزيادة ونبقاء املد العبيعف على حاله 
 وم ما قبلها والياء الساكت  املكسور ما قبلها   املد األل  معلقا والواو الساكت  املضمو وحر 

وسببه لفظف ومعتوو  فواللفظف نموا  وز أو سوكون فواامز يكوون بعود حور  املود وقبلوه والثواين 
 حنو آدم ورأى ونميان وخاطجني وأو وا واملوأودة 

   واألول نن كان معه يف كلم  واحدة فهو املتص  حنو   أولج      شواء اهلل   و   السووأى   و
 من سوء   و   يضفء   

ونن كووان حوور  املوود آخوور كلموو  واامووز أول أخوورى فهووو املتفصوو  حنووو   اووا أنووزل     يووا أيهووا     
 قالوا آمتا     وأمرد نىل اهلل     يف أنفسكم     به نو الفاسقني  

ووجه املود ألجو  ااموز أن حور  املود خفوف وااموز حوعب فزيود يف اخلفوف ليوتمكن مون التعوإل 
 صعب بال
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والسووووكون نمووووا وزم وهووووو الووووذ  و يتلووووا يف حاليووووه حنووووو   الضووووالني   و   دابوووو    و   ا    و   
 أغاجوين   

أو عووارى وهوووو الوووذ  يعووورى للوقووو  وحنووود حنوووو   العبووواد   و   احلسووواب   و   نسوووتعني   و   
حالوو    الوورحيم   و   يوقتووون   حالوو  الوقوو  و   فيووه هوودى   و   قووال اووم   و   يقووول ربتووا 

 االدرام 
 ووجه املد للسكون التمكن من الم  بني الساكتني فكأنه قام مقام حرك  

وقد أمجو  القوراء علوى مود نووعف املتصو  ود  السواكن الوالزم ونن اختلفووا يف مقودارد واختلفووا 
 يف مد التوعني انخرين و ا املتفص  ودو الساكن العارى ويف قصر ا 

 ر على مدد قدرا واحدا م بعا من را نفباش فأما املتص  فا فإل المهو 
وأما دو الساكن ويقال له مود العودل ألنوه يعودل حركو  فوالمهور أيضوا علوى مودد م وبعا قودرا 

 واحدا من را نفراط ودهب بعضهم نىل  فاو ه 
وأمووا املتفصوو  ويقووال لووه موود الفصوو  ألنووه يفصوو  بووني الكلمتووني وموود البسووه ألنووه يبسووه بووني 

وعتبووار وعتبووار الكلمتووني موون كلموو  وموود حوور  حبوور  أ  موود كلموو  بكلموو  الكلمتووني وموود ا
 واملد الاوز من أج  اخلال  يف مدد وقصرد فقد اختلفو العبارات يف مقدار مدد 

وأمووا العووارى فيجوووز فيووه لكوو  موون القووراء كوو  موون األوجووه الثالثوو  املوود والتوسووه والقصوور وهووف 
 .أوجه هيا 

د املبالل  يف التفف وهو سبب قو  مقصود عتد العورب ونن كوان وأما السبب املعتو  فهو قص
أ ووع  موون اللفظووف عتووود القووراء ومتووه موود التعظووويم يف حنووو   و نلووه نو هووو     و نلوووه نو اهلل     

 و نله نو أنو   
ويسوومى موود املباللوو  وهووذا مووذهب معوورو  عتوود العوورب أللووا متوود عتوود الوودعاء وعتوود اوسووتلاث  

 يف نفف شفء وميدون ما و أح  له اذد العل   وعتد املبالل 
 قال ابن الزر  وقد ورد عن مزة مد املبالل  للتفف يف و الص للتربو  حنو   و ريب فيه  

  قال أبو بكر أمد بن احلسني بن مهران التيسابور  مدات القرآن على ع رة أوجه
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ذا متتوا     أألقوف الوذكر عليوه   ألنوه يف حنو ءأنذرهتم    أأنو قلو للتواس     أوو: مد احلجز 
أدخووو  بوووني ااموووز ني حووواجزا خففهموووا وسوووتثقال العووورب مجعهموووا وقووودرد ألووو   امووو  باالمجووواع 

 فبصول احلجز بذل  
يف ك  حر  م دد وقبله حر  مد ولني حنو   الضالني   ألنه يعدل حرك  أ  : ومد العدل 

 يقوم مقامها يف احلجز بني الساكتني 
يف حنوو   أولجو    و   املالوكو    و   شوعاور   وسواور املودات الوص  ليهوا  وزة :  ومد التمكوني

 ألنه جلب ليتمكن به من غقيقها ونخراجها من ارجها 
ويسمى أيضا مد الفص  يف حنو   اا أنزل   ألنه يبسوه بوني كلمتوني ويصو  بوه : ومد البسه 

 بني كلمتني متصلتني 
أللووم يرومووون اامووزة موون   أنووتم   وو سققولووا وو يرتكولووا   يف حنووو   هووا أنووتم : وموود الووروم 

أحووال ولكوون يليتولووا وي وواون نليهووا وهووذا علووى مووذهب موون و يهمووز   هووا أنووتم   وقوودرد ألوو  
 ونص  

يف حنووو   انن   ألنووه يفوورق بووه بووني اوسووتفهام واخلوورب وقوودرد ألوو   اموو  باالمجوواع : وموود الفوورق 
م ووودد زيووود ألووو  أخووورى ليوووتمكن بوووه مووون غقيوووإل ااموووزة حنوووو    فووو ن كوووان بوووني ألووو  املووود حووور 

 اهلل   ء  لذاكرين ءا
يف حنو   ماء   و   دعاء   و   نداء   و يف زكرياء   ألن اوسوم بوين علوى املود : ومد البتي  

 فرقا بيته وبني املقصور 
 يف حنو   و نله نو اهلل   : ومد املبالل  
 آدم   و   أخر   و   آمن   وقدرد أل   ام  باالمجاع من اامزة يف حنو   : ومد البدل 

يف األفعووال املموودودة حنووو   جوواء   و   شوواء   والفوورق بيتووه وبووني موود البتيوو  أن : وموود األحوو  
 لوو  األلوواء بتيووو علووى املوود فرقووا بيتهووا وبووني املقصووور وهووذد موودات يف أحووول أفعووال أحوودثو 

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

اعلم أن اامز ملا كان أثق  احلرو  نعقا وأبعدها ارجا  توع العرب يف قال السيوطف : 
هفيفه بأنواع التنفي  وكانو قريش وأه  احلجاز أكثرهم له هفيفا ولذل  أكثر ما يرد 

  من رواي  ورش وكأ  عمرو ف ن مادة هفيفه من طرقهم كابن كثا من رواي  ابن فليح وكتاف
 قراء ه عن أه  احلجاز 

وقد أخر  ابن عد  عن ابن عمر قال ما  ز رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  وو أبو بكر 
 وو عمر وو اخللفاء ونمنا اامز بدع  ابتدعوها من بعدهم 

 عتد أوم  احلديم  هذا حديم و ستي به وموسى بن عبيدة الربذ   عي : قال أبو شام  
 غقيقه أربع  أنواع و وأحكام اامز كثاة 

أحدها التق  حلركته نىل الساكن قبله فيسقه حنو   قد أفلح   بفتح الدال وبه قرأ ناف  من 
 .طريإل ورش ودل  حيم كان الساكن حبيبا آخرا واامزة أوو 

ما قبلها فتبدل ألفا بعد وثانيها االبدال بأن  بدل اامزة الساكت  حر  مد من جتس حرك  
الفتح حنو   وأمر أهل    وواوا بعد الضم حنو يف يومتون   وياء بعد الكسر حنو يف جيو 

 وورش عن ناف  ومزة عتد الوق  على  فصي  يف دل  .  وبه يقرأ أبو عمرو 
على  فصي  عتد القراء فمتهم من يدخ  بيتهما الفا ثالثها التسهي  بيتها وبني حركتها 

 من ويدخ  ومتهم من سققهما . ومتهم
 وفيه  فصي  أيضا مكانه كتب القراءات . رابعها االسقاط بال نق  
 263-1/262اال قان يف علوم القرآن 

 
 وهتاك أبواب  تعلإل بأداء اللف    يتعرى اا السيوطف يف اال قان على سع  كتابه :

 الصراط وأحدق ويصدفونفهتاك أبواب من االسام مث  نسام الصاد زايا يف قراءة 
 ونسام الياء الواو يف قي  وجفء وريا وحنوها 

 وهتاك باب حفات احلرو  معلقا ونن كان جلها يتعلإل باللل  .
 وهتاك أحكام امليم الساكت  .
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وهتاك أحكام اللت  وأحكام الراء والالم والتفنيم والرتقيإل ورا دل  من أبواب علم التجويد 
 دل  كله يف علوم القرآن املتعلق  باألداء . وكان الذ  يتبلف ندرا 

 
ونكتفف اذا القدر اليوم وفقكم اهلل لك  خا وحلى اهلل على نبيتا حممد وعلى آله وحببه 

 وسلم 
، التعري  املعبوع بآخر املصب  ال ري  ،  366 -1/342الربهان )املراج  األخرى : 

ف  األطفال ، غ 203-113،  87-1/76نبراز املعاين من حرز األماين أل  شام  
 (154-13يف الوق  واوبتداء للداين   فف، املكتللجمزور 

 
 

 األسئلة : 
 (10المجموعة األولى )

 ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة :
 . )صح( يتعلمون األوقا  كما يتعلمون القرآنكان الصباب   -1
 . )خطأ( لرسول ونياكمخيرجون ا  قوله حنو احلسن يفواوبتداء  القبيحالوق   -2
 . )صح(الرت ي  جتويد احلرو  ومعرف  الوقو    -3
وو   ثالث نقاط فوق كلم  يتلوها ثالث نقاط فوق كلم   وأيت بعودها يعوين ندا وقفوو  -4

 )خطأ(على نحدا ا فال بد من الوق  على األخرى ويسمى وق  التعانإل 
 )حح( دهااألفض  الوق  على رأوس انيات ونن  علقو اا بع -5
 )صح( من أوجه الوق  عتد العرب الروم واالسام -6
 قوله تعالى : ليسكن إليها فلما تغشاها ... اآلية من الموصول لفظا ومعنى )خطأ( -7
 )خعأ(ما ا فقا ارجا واختلفا حف   قارباناملت -8
 )حح(أن  بدل اامزة الساكت  حر  مد من جتس حرك  ما قبلها هو االبدال  -9

 في علم التجويد . )صح( لقف القراء املتوا ر هو األح   -10
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 (10المجموعة الثانية )
 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة :

 فلها التص  وألبويه الوق  على قوله :  -1
 (قبيح )  ام ، جاوز ، 

 االدرام الصلا هو ما كان احلر  األول فيه  -2
 ، م ددا ( ساكتا) متبركا ، 

 هو القراءة لم  زمتا يتتفس فيه عادة بتي  استجتا قع  الصوت عن الك -3
 _ القطع _ السكت ( الوقف )

 واالسام عبارة عن االشارة نىل احلرك  من را  صويو وخيتا ب -4
 _ الكسرة _ الضمة والكسرة معا ( الضمة)

 إمام اإلدغام الكبير من القراء العشرة هو -5
 _ ابن كثير _ حمزة ( أبو عمرو)  

 لف من أهل العلم في الوقف واالبتداء ممن أ -6
 ، ابن القاصح ( ابن األنباري) عاصم بن أبي النجود ، 

 من حروف إظهار  النون الساكنة -7
 (الحاء )الياء  _ الميم _ 

 من أسباب املد اللفظي   -8
 _ البدل ( الهمز ) المبالغة  _ 

 هو رج  نىل شيجني أحد ا الكسرة والثاين اإلمالة  -9
 _ الترقيق ( الياء صاريف الكلمة  _ ) ت

 كلمة طه   الحديث الوارد في إمالة النبي  -10
 _ صحيح _ حسن (  عي )
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 (10المجموعة الثالثة )
 ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ :

 أحد أعيان التابعنيبالوقو  ....... السل  الصاحل اعتىن من ن   -1
 عكرمة( _ يزيد بن القعقاع)مجاهد _ 

 عبارة عن قع  القراءة رأسا ..... -2
 _ الوقف _ السكت ( القطع) 
  أن يتبو بالفتب  حنو الكسرة وباألل  حنو الياء كثاا .... -3

   بني بني( االمال ) التقلي    
 و   عالم  ..... فوق الكلم   عين أن الوح  جاوز ولكن الوق  أوىل -4

 ( قلي) ج ، صلي ، 
 مات التي تقرأ بإشمام الصاد زايامن الكل….. -5

 ( أصدق) أصواتهم  _ تصرفون _ 
 عتد من يلبقها .....ما يلبإل آخر الكلم من هاءات هو االحلاق  -6
 _ التأنيث ( السكت) الضمائر _  

 و يكون نو اختياريا …… -7
 ، القع  ( الوق  ، اوبتداء) 
 عبارة عن التعإل ببعا احلرك  .... -8

 _ اإلمالة ( الروم) اإلشمام _ 
 المد ..... ما كان حرف المد والهمز في كلمة واحدة . -9
 _ المنفصل _ الالزم ( المتصل) 

 أثق  احلرو  نعقا وأبعدها ارجا .... -10
 _ القاف _ الهاء ( الهمز)
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 الخامسة المحاضرة 
 (8-4ذكر طرف من العلوم التي عني بها هذا الفن )

*** 
 السالم على رسول اهللاحلمد هلل والصالة و 

 أما بعد
ففوووف هوووذد الا ووورة نسوووتكم  حوووديثتا عووون علووووم القووورآن وخنوووا بالوووذكر متهوووا األمووور الرابووو  يف 

  قسيمات البلقيين وهو ما يتعلإل باأللفاظ ويتدر  غته ما يلف :
 معرف  رريبه 

 ما وق  فيه بلا لل  احلجاز 
 ما وق  فيه بلا لل  العرب

  معرف  الوجود والتظاور
 معرف  معاين األدوات الص ستا  نليها املفسر 

 معرف  نعرابه 
 قواعد مهم  ستا  املفسر نىل معرفتها

 معرف  معاين األدوات الص ستا  نليها املفسر 
 حقيقته و ازد 

   بيهه واستعار ه 
 كتايا ه و عريضه 

د هتووا هووو أمهرهووا وقوود  توودر  بعووا علوووم القوورآن األخوورى غووو هووذا التقسوويم نو أن مووا دكرنووا
 واهلل أعلم .

 معرف  رريبه  أوو : 
األحوفهاين وهوو املفوردات للراروب  كتابأفردد بالتصتي  خالوإل و سصون ومن أشهرها  وقد 

معبوع متداول ، ومن أه  العلم من نظم رريب القرآن على السور ومون دلو  كتواب التيسوا 
  وهو معبوع يف جزء لعي  . العجيب يف  فسا اللريب وبن املتا االسكتدراين 
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عتتوواء بووه فقوود أخوور  البيهقووف موون حووديم أ  هريوورة يتبلووف اوقووال السوويوطف يف هووذا العلووم : 
 .مرفوعا أعربوا القرآن والتمسوا رراوبه 

 عمر وابن عمر وابن مسعود موقوفا عن وأخر  مثله 
ع ورون حسوت  وأخر  من حديم ابن عمر مرفوعا من قرأ القورآن فأعربوه كوان لوه بكو  حور  

 ومن قرأد بلا نعراب كان له بك  حر  ع ر حستات 
املراد ب عرابه معرف  معاين ألفامه وليس املراد به االعراب املصعلح عليه عتد التباة وهو قال : 

 ما يقاب  اللبن ألن القراءة م  فقدد ليسو قراءة وو ثواب فيها 
لفووون وعووودم اخلووووى بوووالظن فهوووذد وعلوووى اخلووواوا يف دلووو  التثبوووو والرجووووع نىل كتوووب أهووو  ا

الصباب  وهم العرب العرباء وأحباب اللل  الفصبى ومن نزل القورآن علويهم وبللوتهم  وقفووا 
 يف ألفاظ   يعرفوا معتاها فلم يقولوا فيها شيجا

أ  لوواء  ظلووين أو أ   :سووج  عوون قولووه   وفاكهوو  وأبووا   عتوودما بكوور الصووديإل فووذكر قووول أ  
 يف كتاب اهلل ما و أعلم أرى  قلين نن أنا قلو 

قرأ على املترب   وفاكه  وأبا   فقال هذد الفاكهو  قود عرفتاهوا عتدما عمر بن اخلعاب  وكذل 
 كل  يا عمر تفما األب   رج  نىل نفسه فقال نن هذا او ال

قوووال كتوووو و أدر  موووا فووواطر السوووموات حوووة أ ووواين أعرابيوووان أنوووه عووون ابووون عبووواس وموووا جووواء 
 فقال أحد ا أنا فعرهتا يقول أنا ابتدأهتا خيتصمان يف بجر 

 معرف  هذا الفن للمفسر  روري  و 
أوىل ما يرجو  نليوه يف دلو  موا ثبوو عون ابون عبواس وأحوبابه انخوذين عتوه قال السيوطف : و 

 ف نه ورد عتهم ما يستوعب  فسا رريب القرآن باألسانيد الثابت  الصبيب  
 عاىل   يؤمتون   قال يصدقون عن ابن عباس يف قوله  ومن دل  ما حح 

 يتمادون قال : يعمهون   
 من القذر واألدى قال : معهرة   

 املصدقني اا أنزل اهلل قال : اخلاشعني   
 نعم قال : ويف دلكم بالء   
 .ال رك  قال :احلتم العظيم  
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 ورا دل  كثا 
 و ا قاله ابن املتا يف  يساد :

 سبقا ألمثاام وبعدا        وخاسجني مبعدين طردا          
 ودام يف سجي  الردال                   أخلد يعين لزم السفال

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

 وأكثر ما يرج  نليه يف رريب القرآن ال عر العر  :
جوا  علووى رريوب القوورآن قود جوواء عون الصووباب  والتوابعني كثوواا اوحت: قوال أبووو بكور األنبووار  

وم كله بال وعر وأنكور مجاعو  و علوم اوم علوى التبوويني دلو  وقوالوا ندا فعلوتم دلو  جعلوتم 
كيو  سوووز أن سوتي بال ووعر علوى القورآن وهووو موذموم يف القوورآن : ال وعر أحوال للقوورآن وقوالوا 

 ؟واحلديم 
ا  بيوني احلور  اللريوب قال وليس األمر كما زعمود من أنا جعلتوا ال وعر أحوال للقورآن بو  أردنو

 من القرآن بال عر ألن اهلل  عاىل قال   ننا جعلتاد قرآنا عربيا   وقال   بلسان عر  مبني  
وقوال ابون عبوواس ال وعر ديوووان العورب فو دا خفووف عليتوا احلوور  مون القورآن الووذ  أنزلوه اهلل بللوو  

 العرب رجعتا نىل ديوالا فالتمستا معرف  دل  مته 
عكرموو  عوون ابوون عبوواس قووال ندا سووألتموين عوون رريووب القوورآن فالتمسووود يف    أخوور  موون طريووإل

 ال عر ف ن ال عر ديوان العرب 
وقال أبو عبيد يف فضاوله حدثتا ه يم عون حصوني بون عبود الورمن عون عبود اهلل بون عبود اهلل 

 بن عتب  عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فيت د فيه ال عر 
 .ست هد به على التفسا قال أبو عبيد يعين كان ي

ومن أشهر ما رو  عن ابن عبواس يف است وهادد علوى معواين اللريوب بال وعر مسواو  نواف  بون 
األزرق لووه وقوود أخرجهووا العسووص وابوون األنبووار  والعوورباين يف معجمووه وسوواقها السوويوطف بعواووا 

 ولكتها و  صح فأسانيدها واهي  ونن كان قد حح شفء متها يسا من طرق أخرى .
 (348-1/347اال قان يف علوم القرآن )
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 وق  فيه بلا لل  احلجاز    ثانيا : ما
أبو عبيد عن ابن عباس يف قوله   وأنتم سوامدون    هأخرجورد دل  يف عدة آثار ومن دل  ما 

 قال اللتاء وهف مياني  
 وأخر  ابن أ  حامت عن عكرم  هف باحلماي  

نوودر  مووا األراووو  حووة لقيتووا رجوو  موون أهوو  الوويمن  وأخوور  أبووو عبيوود عوون احلسوون قووال كتووا و
 فأخربنا أن األريك  عتدهم احلجل  فيها السرير 

 وأخر  ابن أ  حامت عن الضباك يف قوله  عاىل   و وزر   قال و حي  وهف بلل  أه  اليمن 
 وأخر  عن عكرم  يف قوله  عاىل   وزوجتاهم حبور   قال هف للو  ميانيو  ودلو  أن أهو  الويمن

 يقولون زوجتا فالنا بفالن  
 وأخر  عن حممد بن علف يف قوله  عاىل   ونادى نول ابته   قال هف بلل  طفء ابن امرأ ه 

وأخر  عن الضوباك يف قولوه  عواىل   أعصور مخورا   قوال عتبوا بللو  أهو  عموان يسومون العتوب 
 مخرا 

 وأخر  عن قتادة قال بعال ربا بلل  أزدشتودة 
 ألنبار  عن ابن الكليب قال املرجان حلار اللؤلؤ بلل  اليمن وأخر  أبو بكر بن ا

وأخوور  يف كتوواب الوورد علووى موون خووال  مصووب  عثمووان عوون أ  حوواحل يف قولووه  عوواىل   أفلووم 
 ييأس الذين آمتوا   قالوا أفلم يعلموا بلل  هوازن 

 ويف مساو  ناف  بن األزرق وبن عباس بورا   هلكى بلل  عمان 
 هربوا بلل  اليمن  وفيها   فتقبوا  

 وفيها   و يلتكم   و يتقصكم بلل  بين عبس
وقود دكوور السويوطف رمووه اهلل أكثور موون ع وورين للو  جوواءت اوا بعووا األلفواظ يف القوورآن فموون 

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

 
 ثالثا : ما وق  فيه بلا لل  العرب

 املهذب فيما وق  يف القرآن من املعرب اد با لكتا  أفرد له السيوطف
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 وقد سبقه بالتألي  فيه مجاع  ومن أشهر دل  كتاب املعرب للجواليقف .
اختلوو  األوموو  يف وقوووع املعوورب يف القوورآن فوواألكثرون ومووتهم االمووام ال ووافعف وابوون جريوور وقوود 

وقولوه  عواىل   ولوو جعلتواد  على عدم وقوعه فيه لقوله  عاىل   قرآنوا عربيوا  وراهم وأبو عبيدة 
قرآنا أعجميا لقالوا لوو فصلو آيا ه أأعجمف وعر    وقد شدد ال افعف التكا على القاو  

 بذل  
وقووال ابوون جريوور مووا ورد عوون ابوون عبوواس وروواد موون  فسووا ألفوواظ موون القوورآن نلووا بالفارسووي  أو 

فتكلموووو اوووا العووورب والفووورس  احلب وووي  أو التبعيووو  أو حنوووو دلووو  نمنوووا ا فوووإل فيهوووا  ووووارد الللوووات
 .واحلب   بلف  واحد 

 وقي  را دل  يف  وجيه وقوع هذد األلفاظ 
نىل وقوعووه فيووه وأجووابوا عوون قولووه  عوواىل   قرآنووا عربيووا   بووأن واختووارد السوويوطف ودهووب آخوورون 

 الكلمات اليساة بلا العربي  و هرجه عن كونه عربيا والقصيدة الفارسي  و هر  عتهوا بلفظو 
فيهووووا عربيوووو  وعوووون قولووووه  عوووواىل   أأعجمووووف وعوووور    بووووأن املعووووىن موووون السووووياق أكووووالم أعجمووووف 

ما أخرجه ابن جرير بستد حبيح عون أ  ميسورة باستدووت أقواها وااطب عر  واستدلوا 
 التابعف اللي  قال يف القرآن من ك  لسان 

 وروى مثله عن سعيد بن جبا ووهب بن متبه 
نشوووارة نىل أن حكمووو  وقووووع هوووذد األلفووواظ يف القووورآن أنوووه حووووى علووووم  فهوووذدقوووال السووويوطف : 

األولووني وانخوورين ونبووأ كوو  شووفء فووال بوود أن  قوو  فيووه االشووارة نىل أنووواع الللووات واأللسوون ليووتم 
 .نحاطته بك  شفء فاختا له من ك  لل  أعذاا وأخفها وأكثرها استعماو للعرب 

 واستدلوا بلا دل  من أدل  .
والصوواب عتود  موذهب فيوه  صوديإل ني بيد القاسم بن سالم بعود أن حكوى القوولوقال أبو ع

هووذد األحوور  أحووواا أعجميوو  كتهووا وقعووو للعوورب فعربتهووا بألسووتتها  القووولني مجيعووا ودلوو  أن
وحولتهوووا عووون ألفووواظ العجوووم نىل ألفامهوووا فصوووارت عربيووو    نوووزل القووورآن وقووود اختلعوووو هوووذد 

بيو  فهوو حوادق وموون قوال أعجميو  فصوادق ومووال نىل احلورو  بكوالم العورب فمون قووال نلوا عر 
 .هذا القول الواليقف وابن الوز  وآخرون 

 ومن أمثل  دل  يف القرآن :
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 أباريإل قال الواليقف االبريإل فارسف معرب ومعتاد طريإل املاء أو حب املاء على هيت  
 أب قال بعضهم هو احل يش بلل  أه  اللرب 

 زدرديه اال باحلب ي  عن وهب بن متبه ق ماءك بلعفا
 أخلد قال الواسعف ركن بالعربي  

 األراو  حكى ابن الوز  ألا السرر باحلب ي  
 واألمثل  على دل  كثاة جدا .

 396-1/393اال قان يف علوم القرآن 
 

 معرف  الوجود والتظاور رابعا : 
أشهر ما كتب فيها  وراد ومن حت  فيها قدميا مقا   بن سليمان ومن املتأخرين ابن الوز  

  كتاب قاموس القرآن أو نحالل الوجود والتظاور للداملاين وهو معبوع متداول .
 . لف  امل رتك الذ  يستعم  يف عدة معان كلف  األم  : الالوجود و 

 معرتك األقران يف م رتك القرآن السيوطف بكتاب لاد  دوقد أفرد
 توافق  يف املعىن .يعين املاأللفاظ املتواطج  : فهف التظاور أما و 

وقد جع  بعضهم دل  من أنواع معجوزات القورآن حيوم كانوو الكلمو  الواحودة  تصور  نىل 
 .ع رين وجها وأكثر وأق  وو يوجد دل  يف كالم الب ر 

ودكر مقا و  يف حودر كتابوه حوديثا مرفوعوا و يكوون الرجو  فقيهوا كو  الفقوه حوة يورى للقورآن 
 .وجوها كثاة 

و يفقوه الرجوو    : ذا أخرجوه ابوون سوعد ورواد عون أ  الوودرداء موقوفوا ولفظوههوقوال السويوطف : 
كوو  الفقووه وقوود فسوورد بعضووهم بووأن املووراد أن يوورى اللفوو  الواحوود ستموو  معوواين متعووددة فيبملووه 

 .عليها ندا كانو را متضادة وو يقتصر به على معىن واحد 
 . أن يرى له وجوها فيهاب االقدام عليه وقي  هو : 

 را دل  .وقي  
وأخوور  ابوون سووعد موون طريووإل عكرموو  عوون ابوون عبوواس أن علووف بوون أ  طالووب أرسووله نىل اخلوووار  

 .فقال ادهب نليهم فناحمهم وو غاجهم بالقرآن ف نه دو وجود ولكن خاحمهم بالست  
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وأخوور  موون وجووه آخوور أن ابوون عبوواس قووال لووه يووا أمووا املووؤمتني فأنووا أعلووم بكتوواب اهلل مووتهم يف 
قال حدقو ولكون القورآن موال دو وجوود  قوول ويقولوون ولكون خاحومهم بالسوتن  بيو تا نزل

 ف لم لن سدوا عتها حميصا فنر  نليهم فناحمهم بالستن فلم  بإل بأيديهم حج  
 كثاة ونذكر لذل  مثاو واحدا : أمثل  هذا التوع  و 

 اادى يأيت على سبع  ع ر وجها 
   اعىن الثبات   اهدنا الصراط املستقيم 
 والبيان   أولج  على هدى من رام   

 والدين   نن اادى هدى اهلل   
 واالميان   ويزيد اهلل الذين اهتدوا هدى   

 والدعاء   ولك  قوم هاد     وجعلتاهم أوم  يهدون بأمرنا   
 واعىن الرس  والكتب   ف ما يأ يتكم مين هدى   

 واملعرف    وبالتجم هم يهتدون   
   حلى اهلل عليه وسلم    نن الذين يكتمون ما أنزلتا من البيتات واادى  واعىن التيب

 واعىن القرآن   ولقد جاءهم من رام اادى   
 والتوراة   ولقد آ يتا موسى اادى   
 واوسرتجاع   وأولج  هم املهتدون   

نبووراهيم يف ربووه    واحلجوو    و يهوود  القوووم الظوواملني   بعوود قولووه  عوواىل   أ   وور نىل الووذ  حووا 
 أ  و يهديهم حج  

 والتوحيد   نن نتب  اادى مع    
 والست    فبهداهم اقتدد     وننا على آثارهم مهتدون   

 واالحالل   وأن اهلل و يهد  كيد اخلاوتني   
 واالاام   أععى ك  شفء خلقه   هدى   أ  أامهم املعاش 

 والتوب    ننا هدنا نلي    
 أن يهديين سواء السبي      واالرشاد 

 411-1/409اال قان يف علوم القرآن 
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 وهتاك قواعد جامع  يف مث  دل  ومن دل  قوام :
 ك  ما يف القرآن من دكر األس  فمعتاد احلزن نو   فلما آسفونا   فمعتاد أرضبونا 
لقصووور وكوو  مووا فيووه موون دكوور الووربو  فهووف الكواكووب نو   ولووو كتووتم يف بوورو  م وويدة   فهووف ا

 العوال احلصيت  
وك  ما فيه من دكر الرب والببر فاملراد بالببر املاء وبالرب الرتاب اليوابس نو   مهور الفسواد يف 

 الرب والببر   فاملراد به الربي  والعمران 
 وك  ما فيه من  س فهو التقا نو   بثمن  س   أ  حرام 

    فهو الصتم وك  ما فيه من البع  فهو الزو  نو   أ دعون بعال
 وهكذا على نزاع بعبيع  احلال يف بعا دل  .

  1/417اال قان يف علوم القرآن 
 

 ألدوات الص ستا  نليها املفسر معرف  معاين اخامسا : 
 احلرو  وما شاكلها من األلاء واألفعال والظرو  هتا األدوات واملراد ب

اذا خيتل  الكوالم واوسوتتباط حبسوبها  معرف  دل  من املهمات املعلوب  وختال  مواقعها و و 
 كما يف قوله  عاىل   وننا أو نياكم لعلى هدى أو يف  الل مبني   

ألن حاحب احلوإل كأنوه مسوتع   ، ويف يف جانب الضالل،  فاستعملو على يف جانب احلإل 
يف موووالم موووتنفا و يووودر  أيووون يصووور  نظووورد كيووو  شووواء وحووواحب البعووو  كأنوووه موووتلمس 

 .يتوجه
واملسواكني والعواملني عليهوا واملؤلفو  قلووام ويف الرقواب  عواىل   نمنوا الصودقات للفقوراء قوله ويف 

األخووواة  مصوووار  عووودل عووون الوووالم نىل يف يف األربعووو   واللوووارمني ويف سوووبي  اهلل وابووون السوووبي 
نيووذانا نىل ألووم أكثوور اسووتبقاقا للمتصوودق علوويهم اوون سووبإل دكوورد بووالالم ألن يف للوعوواء فتبووه 

ا علووى ألووم أحقوواء بووأن سعلوووا مظتوو  لو وو  الصوودقات فوويهم كمووا يو وو  ال ووفء يف باسووتعماا
 .وعاوه مستقرا فيه 

 وعن ابن عباس قال احلمد هلل الذ  قال   عن حالهتم ساهون   و  يق  يف حالهتم 
 واألمثل  كثاة ومن دل  كلم  أحد :
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نو  ندا قلوو فوالن و يقووم قال أبو حامت يف كتاب الزيت  هو اسم أكم  من الواحد أو  ورى أ
 له واحد جاز يف املعىن أن يقوم اثتا فأكثر  ال  قول  و يقوم له أحد 

أن يكوووون مووون  ويف األحووود خصوحوووي  ليسوووو يف الواحووود  قوووول لووويس يف الووودار واحووود فيجووووز
الدواب والعا والوحش واالنس فيعم التاس وراهم  ال  ليس يف الدار أحد ف نه اصوص 

 ن راهم باندميني دو 
قووال ويووأيت األحوود يف كووالم العوورب اعووىن األول واعووىن الواحوود فيسووتعم  يف االثبووات ويف التفووف 
حنوو   قوو  هووو اهلل أحوود   أ  واحوود وأول   فوابعثوا أحوودكم بووورقكم   و الفهمووا فووال يسووتعم  
رد نو يف التفف  قول ما جاءين من أحد ومته   أسسب أن لون يقودر عليوه أحود   و   أن   يو

 أحد     فما متكم من أحد     وو  ص  على أحد   
وواحوود يسووتعم  فيهووا معلقووا وأحوود يسووتو  فيووه املووذكر واملؤنووم قووال  عوواىل   لسوو  كأحوود موون 

 التساء    ال  الواحد فال يقال كواحد من التساء ب  كواحدة 
زين   قولوووه  عووواىل   فموووا موووتكم مووون أحووود عتوووه حووواجومووون دلووو  وأحووود يصووولح لألفوووراد والمووو  

  ال  الواحد 
واألحووود لوووه مجووو  مووون لفظوووه وهوووو األحووودون وانحووواد ولووويس للواحووود مجووو  مووون لفظوووه فوووال يقوووال 

 واحدون ب  اثتان وثالث  
واألحووود  تتووو  الووودخول يف الضووورب والعووودد والقسوووم  ويف شوووفء مووون احلسووواب  وووال  الواحووود 

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

 
 على ثالث  أوجه فهف  ومن دل  أل : 

أحدها أن  كون الا موحوو اعىن الذ  وفروعه وهف الداخل  على ألاء الفاعلني واملفعولني 
 حنو   نن املسلمني واملسلمات   نىل آخر اني    التاوبون العابدون   اني  

 :الثاين أن  كون حر   عري  وهف نوعان عهدي  وجتسي  
 وك  متهما على ثالث  أقسام 
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فالعهديوو  نمووا أن يكووون مصووبواا معهووودا دكريووا حنووو   كمووا أرسوولتا نىل فرعووون رسوووو فعصووى 
 فرعون الرسول     

 أو معهودا دهتيا حنو   ند  ا يف اللار     
 أو معهودا حضوريا حنو   اليوم أكملو لكم ديتكم     

 إل االنسان  عيفاوالتسي  نما وستلراق األفراد وهف الص هلفها ك  حقيق  حنو   وخل
ونما وستلراق خصاوا األفراد حنو   دلو  الكتواب   أ  الكتواب الكامو  يف اادايو  الوام  

 لصفات مجي  الكتب املتزل  وخصاوصها 
 ونما لتعري  املاهي  واحلقيق  والتس حنو   وجعلتا من املاء ك  شفء حف     

  : الثالم أن  كون زاودة وهف نوعان
 ملوحووت وزم  كالص يف ا

وكوووالص يف األعوووالم املقارنووو  لتقلهوووا كوووالالت والعوووزى أو لللبتهوووا كالبيوووو للكعبووو  واملديتووو  لعيبووو  
 والتجم للثريا وهذد يف األح  للعهد 

وروا وزمو  كالواقعو  يف احلوال وخور  عليوه قوراءة بعضوهم   لينورجن األعوز متهوا األدل   بفووتح 
نو أن دلو  روا فصويح فاألحسون . قوال السويوطف : الياء أ  دليال ألن احلال واجب  التتكا 

 هرسها على حذ  مضا  أ  خرو  األدل كما قدرد الزا ر  
قود أ يوو هوا  وقد دكر السيوطف يف ن قانه أكثور مون ماوو  أداة وموا  وأيت لوه يف القورآن   قوال :

تووه و  علووى شوورل معوواين األدوات الواقعوو  يف القوورآن علووى وجووه موووجز مفيوود حمصوو  للمقصووود م
 . أبسعه ألن حم  البسه واألطتاب نمنا هو  صانيفتا يف فن العربي  وكتبتا التبوي 

 440-1/439اال قان يف علوم القرآن 
 

 معرف  نعرابه  سادسا :
البقووواء  أ  بووون أ  طالوووب وأشوووهر موووا ألووو  فيوووه كتوووابأفوووردد بالتصوووتي  خالووووإل موووتهم مكوووف 

 األندلسف . حيانانب  فسا الببر اليه أل  ومن التفاسا الص اهتمو اذا ال  كربَ الع  
 ومن فواود هذا التوع معرف  املعىن ألن االعراب مييز املعاين ويوق  على أرراى املتكلمني 



88 

 

أخوور  أبووو عبيوود يف فضوواوله عوون عموور بوون اخلعوواب قووال  علموووا اللبوون والفووراوا والسووتن كمووا 
 . علمون القرآن 

بسوون يووا أبووا سووعيد الرجوو  يووتعلم العربيوو  يلووتمس اووا وأخوور  عوون سووب بوون عتيووإل قووال قلووو لل
بون أخوف  علمهوا فو ن الرجو  يقورأ انيو  فيعيوا ايوا : سون احلقوال فحسن املتعإل ويقيم اا قراء وه 

 .بوجهها فيهل  فيها 
  : مراعاة أمور ى من نظر يف نعراب القرآنوسب عل
 .االعراب أن يفهم معىن ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قب  : أحدها 
قوله   سبعا من املثاين   نن كوان املوراد باملثواين القورآن     مون   للتبعويا أو الفاغو  فمثال : 

 فلبيان التس 
الثاين أن يراعف ما  قتضيه الصوتاع  فراوا راعوى املعورب وجهوا حوبيبا وو يتظور يف حوبته يف 

مفعول مقدم وهذا  تت  نن مثود  ومثودا فما أبقى الصتاع  فينعال من دل  قول بعضهم 
بوو  هووو مععووو  علووى عووادا أو ، فووال يعموو  مووا بعوودها فيمووا قبلهووا ، ألن ل مووا التافيوو  الصوودر 
 . على  قدير وأهل  مثود

موا   يثبوو كقوول أ  عبيودة يف   كموا أخرجو   ىالثالم أن يكون مليا بالعربي  لجال خير  علو
 .ىن واو القسم ويبعله أن الكا    جتال اع. رب    نن الكا  قسم 

الراب  أن يتجتب األمور البعيدة واألوجه الضعيف  والللات ال ادة وخير  علوى القريوب والقوو  
 .والفصيح 

 اخلامس أن يستويف مجي  ما ستمله اللف  من األوجه الظاهرة 
 .السادس أن يراعف ال روط املنتلف  حبسب األبواب 

 السيوطف رمه اهلل .نىل را دل  من ال روط الكثاة الص دكرها 
 535-1/528اال قان يف علوم القرآن 

 
 مهم  ستا  املفسر نىل معرفتها  قواعدسابعا : 

 على املفسر أن سيه بقواعد هام   تعلإل بأبواب معيت  فمن دل  مثال :
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و بوود لووه موون مرجوو  يعووود نليووه ويكووون قواعوود  تعلووإل بالضووماور ومرجعهووا  فمووثال الضووما  -1
 قا معابقا به حنو   ونادى نول ابته  ملفوما به ساب

 أو متضمتا له حنو   اعدلوا هو أقرب   ف نه عاود على العدل املتضمن له أعدلوا   
 متعلإل به  لتزام حنو   ننا أنزلتاد   أ  القرآن ألن االنزالأو داو عليه باو

 قاعدة يف التذكا والتأنيم  -2
قف و غذ   اء التأنيم من فعله رالبا نو نن وق  التأنيم  ربان حقيقف وراد فاحلقيفمثال 

 .فص  وكلما كثر الفص  حسن احلذ  
 .واالثبات م  احلقيقف أوىل ما   يكن مجعا 

 .أما را احلقيقف فاحلذ  فيه م  الفص  أحسن حنو   فمن جاءد موعظ  من ربه 
 ف ن كثر الفص  ازداد حستا حنو   وأخذ الذين ملموا الصيب    

 بات أيضا حسن حنو   وأخذت الذين ملموا الصيب    فجم  بيتهما يف سورة هود واالث
 قاعدة يف التعري  والتتكا  -3
 ن لك  متهما مقاما و يليإل بانخر أما التتكا فله أسباب ف 

 أحدها نرادة الوحدة حنو   وجاء رج  من أقصى املديت  يسعى   أ  رج  واحد 
 ا دكر   أ  نوع من الذكر  الثاين نرادة التوع حنو   هذ

 الثالم التعظيم اعىن أنه أعظم من أن يعني ويعر  حنو   فأدنوا حبرب   أ  حبرب أ  حرب    
 الراب  التكثا حنو   أون لتا ألجرا   أ  وافرا جزيال 

وستموو  التعظووويم والتكثوووا معوووا حنوووو   ونن يكووذبوك فقووود كوووذبو رسووو    أ  رسووو  عظوووام دوو 
 عدد كثا 

شوأنه نىل حود و ميكون أن يعور  حنوو   نن نظون نو متوا   أ   احنعواطس التبقا اعىن اخلام
 متا حقاا و يعبأ به ونو و بعود ألن دل  ديدلم 

 نىل را دل  من القواعد ااام  .
 563-1/547اال قان يف علوم القرآن 

 
 ثامتا : يف حقيقته و ازد 
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كوو  لفوو  بقووف علووى مو وووعه وو  قوودمي فيووه وو   و خووال  يف وقوووع احلقوواوإل يف القوورآن وهووف
  أخا وهذا أكثر الكالم 

وأمووا اجملوواز فووالمهور أيضووا علووى وقوعووه فيووه وأنكوورد مجاعوو  وشووبهتهم أن اجملوواز أخووو الكوووذب 
والقرآن متزد عته وأن املتكلم و يعدل نليه نو ندا  اقو به احلقيق  فيستعا ودل  حمال على 

 .اهلل  عاىل 
هووذا القووول شوويخ االسووالم ابوون  يميوو  ونصوورد  لميووذد ابوون القوويم وحووت  فيووه ال وويخ وقوود  بووىن 

األمني ال وتقيعف كتابوه نفوف جوواز اجملواز يف املتوزل لإعجواز وهوو معبووع متوداول ونمنوا دفعهوم 
لذل   ذرع أه  الفرق املتبرف  عن عقيودة أهو  السوت  والماعو  باجملواز يف نفويهم موا أثبتوه اهلل 

كموا فعوو  الزا ور  ورواد ولويس دلوو  بوالزم ألن حوفات اهلل و حنويه اووا   لتفسوه مون حوفات
وو نعلوووم كيفيتهوووا فموووا الوووداعف للتوووذرع باجملووواز وأموووا روووا دلووو   وووا و ريوووب فيوووه فوووال موووان  مووون 

اجملاز نو أنه لاد أسلوبا من أساليب العرب  ففنطالق القول باجملاز فيه وقد ر ف دل  من ن
 .وو م اح  يف اوحعالل 

البللواء علوى أن  ا فوإللو سقه اجملاز من القورآن سوقه متوه شوعر احلسون فقود قال السيوطف : 
اجملوواز أبلووا موون احلقيقوو  ولووو وجووب خلووو القوورآن موون اجملوواز وجووب خلووود موون احلووذ  والتوكيوود 

 .و ثتي  القصا وراها 
ة يف كتواب قد أفردد بالتصتي  االمام عز الدين بن عبود السوالم وخلصوته مو  زيوادات كثوا قال 

 :وهو قسمان  .ليته    از الفرسان نىل  از القرآن  
األول اجملاز يف الرتكيب ويسمى  از االستاد واجملاز العقلف وعالقتوه املالبسو  ودلو  أن يسوتد 
الفع  أو شبه  نىل ما هو له أحوال  ملالبسوته لوه كقولوه  عواىل   وندا  ليوو علويهم آيا وه زادهتوم 

 ادة وهف فع  اهلل نىل انيات لكولا سببا اا نميانا   نسبو الزي
وكذا قوله   وأحلوا قومهم دار البوار   نسب االحالل نليهم لتسببهم يف كفرهم بأمرهم نياهم 

 به
 وهذا القسم أربع  أنواع 

ثالثها ورابعها ما أحد طرفيه حقيقوف دون وثانيها ما طرفاد  ازيان و أحدها ما طرفاد حقيقيان 
 انخر 
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اللفوو  يف رووا مووا و وو  لووه أوو  اسووتعمالم الثوواين اجملوواز يف املفوورد ويسوومى الللووو  وهووو القسوو
 وأنواعه كثاة 

 الراب  عكسه  . الك  على الزء اسمالثالم نطالق . الثاين الزيادة . أحدها احلذ  
 :أحلإل اذين التوعني شيجان 

خلعوأ حوف  الكو  وحو  أحد ا وح  البعا بصف  الك  كقوله   ناحي  كادبو  خاطجو    فا
 به التاحي  

 حف  القلب   عكسه كقوله   ننا متكم وجلون   والوج و 
 والثاين نطالق لف  بعا مرادا به الك 

 السادس عكسه و اخلاص على العام  اسماخلامس نطالق 
 نىل آخر األقسام الكثاة الص دكرها السيوطف رمه اهلل م  أمثلتها من القرآن الكرمي .

 102-1/98علوم القرآن  اال قان يف
 

 يف   بيهه واستعارا ه  اسعا : 
 الت بيه نوع من أشر  أنواع البالر  وأعالها 

 قال املربد يف الكام  لو قال قاو  هو أكثر كالم العرب   يبعد 
 وقد أفرد   بيهات القرآن بالتصتي  أبو القاسم بن البتدار البلداد  يف كتاب لاد   المان   

   بأنه الدول  على م ارك  أمر ألمر يف معىن وعرفه مجاع
 وقي  را دل  

وأدوا ووووه حوووورو  وألوووواء وأفعووووال فوووواحلرو  الكووووا  حنووووو   كرموووواد   وكووووأن حنووووو   كأنووووه رأوس 
 ال ياطني   

 واأللاء مث  وشبه وحنو ا  ا ي تإل من املماثل  وامل اا  
 عدة متها باعتبارات نىل أقسام يتقسم الت بيه 

 :ار طرفيه باعتب -1
نىل أربعوو  أقسووام أللمووا نمووا حسوويان أو عقليووان أو امل ووبه بووه حسووف وامل ووبه عقلووف أو يتقسووم 
 .عكسه 
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   .مثال األول   والقمر قدرناد متازل حة عاد كالعرجون القدمي 
 ومثال الثاين     قسو قلوبكم من بعد دل  فهف كاحلجارة أو أشد قسوة   

من أن الت بيه واق  يف القسوة وهو را ماهر بو  هوو واقو  بوني  كذا مث  به يف الربهان وكأنه
 القلوب واحلجارة فهو من األول 

 ومثال الثالم   مث  الذين كفروا برام أعماام كرماد اشتدت به الريح   
ومثووال الرابوو    يقوو  يف القوورآن بوو  متوو  أحووال ألن العقوو  مسووتفاد موون احلووس فالسوووس أحوو  

 يستلزم جع  األح  فرعا والفرع أحال وهو را جاوز للمعقول و  بيهه به 
 :الثاين يتقسم باعتبار وجهه نىل 

 مفرد ومركب 
واملركووب أن يتتووزع وجووه ال ووبه موون أمووور  موووع بعضووها نىل بعووا كقولووه   كمثوو  احلمووار سموو  
أسفارا   فالت بيه مركب من أحووال احلموار وهوو حرموان اونتفواع بوأبلا نواف  مو  غمو  التعوب 

 . استصبابه يف
 و نعي  بذكرها هتا  نىل أقسام ىخر أ اتيتقسم باعتبار و  

 وأما اوستعارة فهف  زاو  بني اجملاز والت بيه نتجو عته 
أن  ستعار الكلمو  مون شوفء معورو  اوا نىل شوفء   يعور  : قال بعضهم حقيق  اوستعارة 

حصوووول املباللووو  أو لوووف أو اوووا وحكمووو  دلووو  نمهوووار اخلفوووف ونيضوووال الظووواهر الوووذ  لووويس جب
 .اجملموع

مثووال نمهووار اخلفووف   وننووه يف أم الكتوواب   فوو ن حقيقتووه   وننووه يف أحوو  الكتوواب   فاسووتعا 
لف  األم لألح  ألن األوود  ت أ من األم كما  ت أ الفروع من األحول وحكم  دلو  متثيو  

ن ودلو  أبلوا يف ما ليس اروف حة يصا مرويا فيتتق  السوام  مون حود السوماع نىل حود العيوا
 البيان 

ومثووال نيضووال مووا لوويس جبلووف ليصووا جليووا   واخفووا امووا جتووال الووذل   فوو ن املووراد أموور الولوود 
بالوووذل لوالديوووه رمووو  فاسوووتعا للوووذل أوو جانوووب   للجانوووب جتوووال و قووودير اوسوووتعارة القريبووو    

ا لويس واخفا اما جانب الذل  أ  اخفا جانب  دو وحكم  اوستعارة يف هوذا جعو  مو
 اروف مرويا ألج  حسن البيان 
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ومثووال املباللوو    وفجرنووا األرى عيونووا   وحقيقتووه   وفجرنووا عيووون األرى   ولووو عوورب بووذل    
 يكن فيه من املبالل  ما يف األول امل عر بأن األرى كلها حارت عيونا 

لفوو  امل وووبه أركووان اوسووتعارة ثالثوو  مسوووتعار وهووو لفوو  امل وووبه بووه ومسووتعار متووه وهوووو معووىن الو 
 ومستعار له وهو املعىن الام  

 . عدة وأقسامها كثاة باعتبارات
 125-1/114اال قان يف علوم القرآن 

 
 يف كتايا ه و عريضه عاشرا : 

  ا من أنواع البالر  وأساليب الفصاح  وقد  قدم أن الكتاي  أبلا من التصريح 
 وعرفها أه  البيان بألا لف  أريد به وزم معتاد 

 وللكتاي  أسباب 
 أحدها التتبيه على عظم القدرة حنو   هو الذ  خلقكم من نفس واحدة   كتاي  عن آدم 

ثانيهوووا  ووورك اللفووو  نىل موووا هوووو أمجووو  حنوووو   نن هوووذا أخوووف لوووه  سووو  و سوووعون نعجووو  وا نعجووو  
واحدة   فكىن بالتعج  عن املرأة كعوادة العورب يف دلو  ألن  ورك التصوريح بوذكر التسواء أمجو  

 ه واذا    ذكر يف القرآن امرأة بالها نو مرمي مت
قوووال السوووهيلف ونمنوووا دكووورت مووورمي بالهوووا علوووى خوووال  عوووادة الفصوووباء لتكتووو  وهوووو أن امللووووك 
واألشوورا  و يووذكرون حراووورهم يف مووأل وو يبتووذلون ألوواءهن بوو  يكتووون عوون الزوجوو  بووالفرش 

  يصونوا ألاءهن عن الذكر فلموا قالوو والعيال وحنو دل  ف دا دكروا االماء   يكتوا عتهن و 
التصارى يف مرمي ما قالوا حورل اهلل بالهوا و  يكون  أكيودا للعبوديو    نو   الوص هوف حوف  اوا 

 . و أكيدا ألن عيسى و أب له ونو لتسب نليه
ثالثهووووا أن يكووووون التصووووريح  ووووا يسووووتقبح دكوووورد ككتايوووو  اهلل عوووون الموووواع باملالمسوووو  واملباشووووورة 

 اء والرفم والدخول والسر يف قوله   ولكن و  واعدوهن سرا   واالفض
 . والل يان يف قوله   فلما  ل اها
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رابعها قصد البالر  واملبالل  حنو   أو من يت أ يف احللي  وهو يف اخلصوام روا مبوني   كوىن عون 
ولو أ ى بلفو    التساء بألن يت أن يف الرتفه والتزين ال ار  عن التظر يف األمور ودقيإل املعاين 

 التساء     ي عر بذل  واملراد نفف دل  عن املالوك  
 نىل را دل  من املقاحد .

الكتايووو  دكووور ال وووفء بلوووا لفظوووه املو ووووع لوووه والتعوووريا أن والفووورق بوووني الكتايووو  والتعوووريا أن 
  ذكر شيجا  دل به على شفء    ذكرد 

 وقي  را دل  
كباهم هذا   نسب الفع  نىل كبا األحوتام املتنوذة آاو   ب  فعله   ومن أمثل  التعريا قوله : 

كأنه رضب أن  عبد الصلار معه  لوسا لعابدها بألا و  صولح أن  كوون آاو  ملوا يعلموون ندا 
 .نظروا بعقوام من عجز كباها عن دل  الفع  واالله و يكون عاجزا فهو حقيق  أبدا 

ورفو  بعضوهم درجوات   أ  حممودا    ومتوه قولوه وللتعريا مقاحود عودة متهوا التتويوه باملوحوو 
 حلى اهلل عليه وسلم  نعالء لقدرد أ  أنه العلم الذ  و ي تبه 

لتلعووو  بوووه حنوووو   وموووا ا و أعبووود الوووذ  فعووورين   أ  وموووالكم و  عبووودون بووودلي  قولوووه   لونموووا 
بووووبعن ونليوووه  رجعوووون ونموووا السوووتدرا  اخلصوووم نىل االدعووووان والتسوووليم ومتوووه   لوووجن أشوووركو لي

 ال رك عليه شرعا  وستبال عمل    خوطب التيب  حلى اهلل عليه وسلم  وأريد راد 
ونمووا للووذم حنووو   نمنووا يتووذكر أولوووا األلبوواب   ف نووه  عووريا بووذم الكفووار وألووم يف حكووم البهوواوم 
الووذين و يتووذكرون ونمووا لإهانوو  والتوووبيخ حنووو   وندا املوووأودة سووجلو بووأ  دنووب قتلووو   فوو ن 

 الهان  قا لها و وبينه  سؤااا
نىل هتووا نكووون قوود انتهيتووا موون اسووتعراى األموور الرابوو  يف  قسوويمات البلقيووين ونتبوودث نن شوواء 
اهلل  عووواىل يف الا ووورة التاليووو  عووون األمووور السوووادس لتعلقوووه بووواألمر الرابووو  وهوووو: املعووواين املتعلقووو  

نبيتوا حممود وعلوى آلوه وحوببه  باأللفاظ ، نسأل اهلل  عاىل أن يتفعتا اا علمتا وحولى اهلل علوى
 وسلم . 

 133-1/128اال قان يف علوم القرآن 
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 األسئلة : 
 (10المجموعة األولى )

 ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة :
 . )صح(من الضروريات للمفسر معرف  اللريب  -1
 . )صح( أكثر ما يرج  نليه يف رريب القرآن ال عر العر  -2
 . )خطأ(  يش فقهنزل القرآن بلل  قر  -3
القوووول الوووراجح أن القووورآن   يقووو  فيوووه شوووفء مووون الكلموووات مووون روووا للووو  العووورب أساسوووا  -4

 )خطأ(
 )حح( لف  امل رتك الذ  يستعم  يف عدة معان كلف  األم : الالوجود املراد ب -5
 )خطأ( مجي  ما ورد يف القرآن من لفظ  بع  يراد به الزو  -6
 )صح( احلرو  وما شاكلهاف على املفسر معرفتها الص يتبلاألدوات املراد ب -7
 )حح(  كربَ البقاء الع   أ  أشهر ما أل  يف نعراب القرآن كتاب -8
 القول الراجح هو نفف اجملاز يف القرآن مجل  و فصيال )خعأ( -9

 . )صح( اوستعارة  زاو  بني اجملاز والت بيه نتجو عته -10
 

 (10المجموعة الثانية )
 إلجابة الصحيحة :ضع خطا تحت ا

 أشهر من حت  يف رريب القرآن -1
 (الرارب األحفهاين ) ابن جرير ، السيوطف ، 

  كلم  خاسجني فسرها أه  رريب القرآن بوو -2
 ، معذبني ( مبعدين) خاسرين ، 

 من الكلمات اليمانية في القرآن الكريم -3
 _ الحمد _ األرائك ( سامدون )

 تسمى  ملتوافق  يف املعىنيعين ااأللفاظ املتواطج   -4
 _ الوجوه _ المفردات ( النظائر)
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 هو نحالل الوجود والتظاورمؤلف كتاب  -5
 _ السيوطي _ ابن الجوزي( الدامغاني)  

 أل تأتي على ثالثة أوجه : .... ، حرف تعريف ، زائدة -6
 ، بيانية ( اسم موصول) صفة ، 

 من أغراض التنكير -7
 (كثيرالت)اإلثبات  _ الفصل _ 

 أركان اوستعارة  -8
 _ ستة ( ثالثة ) أربعة  _ 

 من أسباب الكناية -9
 _ اإلهانة والتوبيخ ( استقباح التصريح) التنويه بالموصوف  _ 

 في قوله تعالى : بل فعله كبيرهم هذا  -10
 _ كناية _ تشبيه(  عريا)

 
 (10المجموعة الثالثة )

 : ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ
 مساو  ناف  بن األزرق من الروايات الضعيف  الص  ذكر يف علم .... القرآن . -1

 _ تاريخ( رريب)فقه _ 
 من العلماء الذين اعتتوا اا وق  يف القرآن بلا لل  العرب . ..... -2
 _ الخطابي _ الفريابي ( الجواليقي) 
 يف القرآن ومتها .....اادى يأيت على سبع  ع ر وجها  -3
   احلإل( الدين) الصالة    

  فسا االمام ..... من التفاسا الص اهتمو جبانب نعراب القرآن -4
 ( أبي حيان) السيوطي ، ابن كثير ، 

 و بد له من مرج  يعود نليه ….. -5
 ( الضمير) البدل _ الموصوف _ 
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 اجملاز قسمان  از يف الرتكيب و از يف ..... -6
 زيادة (_ ال المفرد) الحذف _  

 من أنواع اوستعارة وفجرنا األرى عيونايف قوله  عاىل  -7
 ، االيضال ( نمهار اخلفف ، املبالل ) 
 في القرآن الكريم .من ألفاظ الكتاي  عن املرأة ....  -8

 _ امرأته ( نعجة) زوجه _ 
 . عرفها أه  البيان بألا لف  أريد به وزم معتاد....  -9
 _ الفصاحة( _ االستعارة الكناية) 

 . عرفه مجاع  بأنه الدول  على م ارك  أمر ألمر يف معىن .... -10
 _ التعريض _ المجاز ( التشبيه)
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 السادسة المحاضرة 
 (8-5ذكر طرف من العلوم التي عني بها هذا الفن )

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

جديد من علوم القرآن وهو املعاين املتعلق  باأللفاظ ويدخ  غتوه علووم   فموعدنا اليوم م  نوع
 كثاة متها : 

 الفص  والوح  
 احلصر واوختصاص 
 االساز واالطتاب 
 اخلرب واالن اء 
 بداو  القرآن 
 فواح  ان  
 فوا ح السور 
 خوامت السور 

 متاسب  انيات والسور 
 انيات امل تبهات 

 
 العتصر األول :

 و : الفص  والوح أو 
هكووذا دكوورد البلقيووين غووو هووذا القسووم موون املعوواين املتعلقوو  بووالقرآن و  يفووردد السوويوطف بعتوووان 
مستق  وهو رريب مته وأما الزرك ف فأفردد اببم مستق  نو أنه ليس باملعىن املوراد هتوا ألن 

موحووول  يف  الفصوو  والوحوو  يعلووإل ويووراد بووه مووا يتعلووإل برسووم القوورآن أيضووا موون كلمووات كتبووو
بعا املوا   ويف أخرى كتبو مفصول  . وسو  نتبدث عته عتد كالمتا على رسم القورآن 

 نن شاء اهلل  عاىل .
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مووا يصووت  يف الموو  موون ععوو  بعضووها علووى بعووا أو  وورك الععوو  فيهووا وأمووا املووراد هتووا فهووو 
 نن بعضوهمبو  مون أسورار البالرو  وهو سر واجملفء اا متثورة  ستأن  واحدة متها بعد أخرى 

وموا جعله حدا للبالرو  فقود جواء عون بعضوهم أنوه سوج  عتهوا فقوال معرفو  الفصو  مون الوحو  
 . للمو ه ودق  مسلكهنو داك 

ندا كوووان املنووورب عتوووه يف الملتوووني واحووودا كقولتوووا هوووو يقوووول ويفعووو  ويضووور ويتفووو  مثوووال دلووو  و 
كووو  وي ووورب ويسوووفء وسسووون ويوووأمر ويتهوووى وسووو  ويعقووود ويأخوووذ ويععوووف ويبيووو  وي ووورت  ويأ

دل  ازداد معوىن المو  يف الوواو قووة ومهوورا وكوان األمور حيتجوذ حورسا ودلو  أنو  ندا  وأشباد
قلووو هووو يضوور ويتفوو  كتووو قوود أفوودت بووالواو أنوو  أوجبووو لووه الفعلووني مجيعووا وجعلتووه يفعلهمووا 
معا ولو قلو يضر يتف  من را واو   سوب دلو  بو  قود سووز أن يكوون قولو  يتفو  رجوعوا 

 .يضر ونبعاو له  عن قول 
 ودكور مون هوذا الفونفصو  المو  ووحولها  املتعلقو  ب وأناألحوول والقووانني  وقد بني الرجاين

قوود يووؤ ى بالملوو  فووال  ععوو  علووى مووا يليهووا وموون دلوو  أنووه مسوواو  دقيقوو  يف ععوو  الموو  
 ولكن  عع  على مجل  بيتها وبني هذد الص  عع  مجل  أو مجلتان مثال دل  

ومووا كتووو جبانووب اللوور  ند قضوويتا نىل موسووى األموور ومووا كتووو موون ال وواهدين   قولووه  عوواىل  
ولكتا أن أنا قرونا فتعاول عليهم العمر وما كتو ثاويا يف أه  مدين  تلو عليهم آيا تا ولكتوا  
كتا مرسلني  لو جريو على الظواهر فجعلوو كو  مجلو  مععوفو  علوى موا يليهوا متو  متوه املعوىن 

يكووون قولووه    ومووا كتووو ثاويووا يف أهوو  موودين     مععوفووا علووى قولووه    ودلوو  أنووه يلووزم متووه أن 
فتعوواول علوويهم العموور     ودلوو  يقتضووف دخولووه يف معووىن لكوون ويصووا كأنووه قيوو  ولكتوو  مووا  

فسووادد وندا كووان دلوو  بووان متووه أنووه يتبلووف أن يكووون ععوو   فووفكتووو ثاويووا ودلوو  مووا و خي
مرسلني     علوى  مووع قولوه    وموا كتوو     موع    وما كتو ثاويا يف أه  مدين     نىل 

     .جبانب اللر  ند قضيتا نىل موسى األمر     نىل قوله    العمر 
و ا جاء يف كتاب اهلل على طريق  العرب يف الوح  وجاء أيضا على طريقتهم يف الوح  قولوه 

ا اهلل . حيم قرأها ابون  عاىل : وقالوا احلمد هلل الذ  هدانا اذا وما كتا لتهتد  لوو أن هدان
عامر مفصول  : ما كتا لتهتد  لوو أن هدانا اهلل . وهف كذل  يف مصب  أهو  ال وام بلوا 

 واو .
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والووووذكر ، وقولووووه : قولووووه السوووماء واألرى وقووود دكوووور الاسوووويب أمثلووو  ملووووا و سوووووز فصوووله ومتهووووا 
 .واألنثى

 واحدا الذكر األنثى فيكون معتا ا ، وو ال سوز السماء األرى ف
 حممد ورسول اهلل فيكونا اثتني فال سوز قوله   حممد رسول اهلل ملا و سوز وحله كو 

وو سووووز الفصووو  فيموووا و يوووتم نو بالوحووو  وو سووووز الوحووو  فيموووا و يوووتم معتووواد نو   قوووال : 
فذكر أمثل  للوق  يف موا   مر بع  اا بعدها وهوو مببوم متعلوإل بوالوق  واوبتوداء بالفص  

 سبإل مرورنا به . وقد
،  502-1/492 للمباسوووويب فهوووم القووورآن،  191-1/174الرجوووواين  -دووووو  االعجووواز )

 ( 1/283نغا  فضالء الب ر للدمياطف 
 

 العتصر الثاين :
 ثانيا : احلصر واوختصاص :
نثبوووات احلكوووم  :هصووويا أمووور بوووآخر بعريوووإل اصووووص ويقوووال  وهوووواحلصووور ويقوووال لوووه القصووور 

 داد للمذكور ونفيه عما ع
ويتقسم نىل قصر املوحو  على الصف  وقصر الصف  علوى املوحوو  وكو  متهموا نموا حقيقوف 

 ونما  از  
مثال قصر املوحو  على الصف  حقيقيا حنو   ما زيد نو كا ب   أ  و حف  لوه راهوا وهوو 
عزيووز و يكوواد يوجوود لتعووذر االحاطوو  بصووفات ال ووفء حووة ميكوون نثبووات شووفء متهووا ونفووف مووا 

 يبعد أن  كون للذات حف  واحدة ليس اا راها ولذا   يق  يف التتزي  و بالكلي  عداها 
ومثالوه  ازيووا   ومووا حمموود نو رسووول   أ  أنووه مقصووور علووى الرسووال  و يتعووداها نىل التوورب  موون 

 املوت الذ  استعظمود الذ  هو من شأن االله 
    ومثال قصر الصف  على املوحو  حقيقيا   و نله نو اهلل

ومثاله  ازيا   ق  و أجد فيما أوحف نا حمرموا علوى طواعم يععموه نو أن يكوون ميتو    انيو   
كمووا قووال ال ووافعف نن الكفووار ملووا كووانوا سلووون امليتوو  والوودم وحلووم اخلتزيوور ومووا أهوو  للووا اهلل بووه 
ق  وكووانوا سرمووون كثوواا موون املباحووات وكانووو سووجيتهم هووال  و وو  ال وورع ونزلووو انيوو  مسووبو 
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كووذام فكأنووه قووال و   نبانوو بووذكر شووبههم يف الببوواة والسوواوب  والوحوويل  واحلووامف وكووان اللوورى 
 .حرام نو ما أحللتمود واللرى الرد عليهم واملضادة و احلصر احلقيقف 

 نىل أقسام أخرى . اتويتقسم احلصر باعتبار 
 طرق احلصر كثاة و 

 ما أمر ين به   ما قلو ام نو : ستثتاء حنو التفف واوفمتها 
قوله  عاىل   قال نمنا العلوم عتود اهلل     قوال نمنوا يوأ يكم بوه اهلل     قو   دل  نمنا ومنومتها : 

 نمنا علمها عتد ر    
 . قدمي املعمول حنو   نياك نعبد     الىل اهلل غ رون ومتها : 
 ملفلبون  وأولج  هم ا  ما الفص  حنو   فاهلل هو الوا   أ  و راد ومتها :
علمهوم نو حنون ومتوه   يو  علمهوم حنون نعلمهوم   أ  و مثو  قولوه :  قدمي املستد نليوه ومتها : 

 . فهم و يتساءلون
   ورا دل  كثا ونازع يف بعا دل  مجاع  من أه  العلم .

   139-2/134اال قان يف علوم القرآن 
 

 العتصر الثالم :
 :االساز واالطتاب ثالثا : 
 البالر  هف االساز واالطتاب : بعضهم قال  أعظم أنواع البالر  حةمن  و ا
كمووووا أنووووه سووووب علووووى البليووووا يف مظووووان االمجووووال أن سموووو  ويوووووجز فكووووذل    الزا وووور  :قووووال 

 الواجب عليه يف موارد التفصي  أن يفص  وي ب  
 واختل  ه  بني االساز واالطتاب واسع  وهف املساواة أو و 

املتعوار  مون كوالم أوسواط التواس الوذين وهوف واة را حممودة وو مذمومو  املساقال بعضهم : 
 ليسوا يف ر ب  البالر  

 االساز أداء املقصود بأق  من عبارة املتعار  و 
 واالطتاب أداأد بأكثر متها لكون املقام خليقا بالبسه 

 وما مث  به بعضهم اا و يسلم له .املساواة و  كاد  وجد يف القرآن و 
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 .ساز واوختصار اعىن واحد االو 
 .االسهاب التعوي  لفاودة أو و لفاودة  قي واالطتاب قي  اعىن االسهاب و 

 االساز قسمان نساز قصر ونساز حذ و 
 نساز القصر 

 هو  كثا املعىن بتقلي  اللف  : بعضهم قال 
 دة هو أن يكون اللف  بالتسب  نىل املعىن أق  من القدر املعهود عا وقي  :

وسبب حسته أنه يدل على التمكن يف الفصواح  واوذا قوال  حولى اهلل عليوه وسولم    أو يوو 
 .جوام  الكلم 

وموون بوودي  االسوواز قولووه  عوواىل   قوو  هووو اهلل أحوود   نىل آخرهووا ف نووه واألمثلوو  علووى دلوو  كثوواة 
أهوو   بعووالايوو  التتزيووه وقوود  ضوومتو الوورد علووى حنووو أربعووني فرقوو  كمووا أفوورد دلوو  بالتصووتي  

  .العلم
وقولوه   وقيو  يووا أرى ابلعوف موواءك   انيو  أموور فيهوا ولوى وأخوورب ونوادى ونعووو ولوى وأهلوو  
وأبقى وأسعد وأشقى وقا من األنبواء موا لوو شورل موا انودر  يف هوذد الملو  مون بودي  اللفو  

 والبالر  واالساز والبيان لفو األقالم وقد أفردت بالر  هذد اني  بالتألي  
جاوب للكرماين أمج  املعاندون على أن طوق الب ر قاحر عن اال يوان اثو  هوذد انيو  ويف الع

بعوود أن فت وووا مجيوو  كووالم العوورب والعجووم فلووم سوودوا مثلهووا يف فناموو  ألفامهووا وحسوون نظمهووا 
 وجودة معانيها يف  صوير احلال م  االساز من را نخالل 

 نساز احلذ  
 ومن أسبابه : 

 حرتاز عن العبم لظهورد  رد اوختصار واو
ومتهووا التتبيووه علووى أن الزمووان يتقاحوور عوون اال يووان بالووذو  وأن اوشووتلال بووذكرد يفضووف نىل 
 فويووو املهووم وهووذد هووف فاووودة بوواب التبووذير واالرووراء وقوود اجتمعووا يف قولووه  عوواىل   ناقوو  اهلل 

 ير   الزموا   وسقياها   فتاق  اهلل غذير بتقدير   دروا   و   سقياها   نرراء بتقد
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ومتها التفنيم واالعظام ملا فيه من االاام واذا القصد يؤثر يف املوا   الوص يوراد اوا التعجوب 
والتهويووو  علوووى التفووووس ومتوووه قولوووه يف وحووو  أهووو  التووو    حوووة ندا جاأوهوووا وفتبوووو أبوااوووا   

 فبذ  الواب ند كان وح  ما سدونه ويلقونه عتد دل  و يتتاهى 
 ولو  رى ند وقفوا على التار   أ  لرأيو أمرا فظيعا و  كاد غيه به العبارة   وكذا قوله 

ومتهووا التنفيوو  لكثوورة دورانووه يف الكووالم كمووا يف حووذ  حوور  التووداء حنووو   يوسوو  أعوورى   
 ونون     ي    

 نىل را دل  من األسباب الكثاة .
 173-2/144اال قان يف علوم القرآن 

 
 احلذ  وأنواعه : العتصر الثالم : شروط
 وللبذ  شروط مثاني  :

 عليه .وجود دلي  متها 
أو يوووؤد  حذفوووه نىل اختصوووار املنتصووور ومووون     سوووذ  اسوووم الفعووو  ألنوووه اختصوووار  ومتهوووا
 للفع  
  مثال أو يكون عامال  عيفا فال سذ  الار  ومتها
 .أو يكون الذو  عو ا عن شفء  ومتها

 ورا دل  .
  اعا :كما أن للبذ  أنو 

 .أحدها ما يسمى باوقتعاع وهو حذ  بعا حرو  الكلم  
التوووع الثووواين موووا يسووومى باوكتفووواء وهوووو أن يقتضووف املقوووام دكووور شووويجني بيتهموووا  وووالزم وار بووواط و 

كقولووه   سوورابي   قوويكم احلوور   أ  والووربد وخصووا احلوور .فيكتفووف بأحوود ا عوون انخوور لتكتوو  
والوقاي  عتدهم من احلر أهم ألنه أشد عتدهم من بالذكر ألن اخلعاب للعرب وبالدهم حارة 

 .الربد 
وقيوو  ألن الووربد  قوودم دكوور اومتتووان بوقايتووه حوورسا يف قولووه   وموون أحوووافها وأوبارهووا وأشووعارها   
 ويف قوله   وجع  لكم من البال أكتانا   ويف قوله  عاىل   واألنعام خلقها لكم فيها د ء   
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اخلووا   أ  وال وور ونمنوا خووا اخلووا بالووذكر ألنووه معلوووب العبوواد ومون أمثلوو  هووذا التوووع   بيوودك 
ومرروووام أو ألنووه أكثووور وجووودا يف العوووا  أو ألن ن وواف  ال وور نىل اهلل لووويس موون بووواب انداب  

 كما قال  حلى اهلل عليه وسلم    وال ر ليس نلي    
 التوع الثالم ما يسمى باوحتباك وهو من ألع  األنواع وأبدعها 

بالتصووتي  البقوواعف وهووو أن سووذ  موون األول مووا أثبووو نظوواد يف الثوواين وموون الثوواين مووا وأفووردد 
أثبو نظاد يف األول كقوله  عاىل   ومث  الذين كفروا كمث  الوذ  يتعوإل   انيو  التقودير ومثو  
األنبياء والكفوار كمثو  الوذ  يتعوإل والوذ  يتعوإل بوه فبوذ  مون األول األنبيواء لدولو    الوذ  

 .ه ومن الثاين الذ  يتعإل به لدول    الذين كفروا   عليه يتعإل   علي
ومأخووذ هووذد التسوومي  موون احلبوو  الووذ  معتوواد ال وود واألحكووام وغسووني أثوور الصووتع  يف الثوووب 
فبب  الثوب سد ما بني خيوطه من الفر  وشدد ونحكامه حبيم ميت  عتوه اخللو  مو  احلسون 

 .والرونإل 
مووا لوويس واحوودا  ووا سووبإل وهووو أقسووام ألن الووذو  نمووا   التوووع الرابوو  مووا يسوومى بوواوختزال هووو

  واألمثل  على دل  كثاة  أو أكثر، اسم أو فع  أو حر  : كلم  
 

 العتصر الراب  : االطتاب :
  انقسووم االطتوواب نىل كمووا انقسووم االسوواز نىل نسوواز قصور ونسوواز حووذ  كووذلف أموا االطتوواب
 بسه وزيادة 

ثا المو  كقولوه  عواىل   نن يف خلوإل السوماوات واألرى   بتكبالبسه االطتاب االطتاب  فمن
اني  يف سورة البقرة أطتب فيها أبلا االطتاب لكون اخلعاب م  الثقلني ويف ك  عصر وحوني 

 .للعا  متهم والاه  واملوافإل متهم واملتافإل 
 والثاين يكون بأنواع 

 أحدها دخول حر  فأكثر من حرو  التأكيد 
 الكالم اا ندا كان املناطب به متكرا أو مرتددا ونمنا سسن  أكيد 

 ويتفاوت التأكيد حبسب قوة االنكار و عفه 
   باب الزيادة يف احلرو  وزيادة األفعال قلي  واأللاء أق  
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 التأكيد الصتاعف  ومته
 وهو أقسام 

 مج  أالتوكيد املعتو  بك  و متها 
 التأكيد اللفظف وهو  كرار اللف  األول ومتها 

 التكرير من أنواع االطتاب بالبسه و 
وبععو  العوام ععو  أحود املرتادفوني علوى انخور وبععو  البيوان وبالبودل وبالصوف  واالطتاب ب

علوووى اخلووواص والعكوووس وبو ووو  الظووواهر مو ووو  املضووومر والتوووذيي  والتكميووو  والتتمووويم نىل روووا 
 ا .دل   ا أوحله السيوطف رمه اهلل نىل نحدى وع رين طريق   تظر يف حماا

 2/200اال قان يف علوم القرآن 
 

 العتصر اخلامس
 :اخلرب واالن اء 

 والكالم يتبصر يف هذين التوعني 
 واخلرب قي  ما يدخله التصديإل والتكذيب وقي  را دل  .

 القصد باخلرب نفادة املناطب وقد يرد اعىن األمر حنو   والوالدات ير عن و 
 واملعلقات يرتبصن   

 و   ونياك نستعني   أ  أعتا ومته    بو يدا أ  اب و ب   ف نه دعاء عليه واعىن الدعاء حن
 وكذا   قا لهم اهلل   

 وكذا   رلو أيديهم ولعتوا اا قالوا   
 وله معان أخرى .

 وللنرب أقسام متها الوعد والوعيد ورا دل  .
 فهو أقسام أيضا متها : االن اء  وأما

 عىن اوستنبار اوستفهام وهو طلب الفهم وهو ا
 وأدوا ه اامزة وه  وما ومن وأ  وكم وكي  وأين وأىن ومة وأيان 

 وله أرراى
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 األول االنكار 
 التقري   حنو   أفعصيو أمر     و الثاين التوبيخ 

 كقوله  عاىل   أ  ن رل ل  حدرك وو عتا عت  وزرك  الثالم : التقرير  
 الراب  التعجب حنو   كي   كفرون باهلل  

 خلامس العتاب كقوله   أ  يأن للذين آمتوا أن ه   قلوام لذكر اهلل   ا
 ورا دل  كثا .

 من أقسام االن اء األمر و 
وهو طلب فع  را ك  وحيلته   افع    و   ليفع    وهف حقيق  يف االساب حنو   أقيمووا 

 الصالة     فليصلوا مع    
 ندا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  و رد  ازا ملعان أخر متها التدب حنو   و 
 واالباح  حنو   وندا حللتم فاحعادوا   

 والتهديد حنو   اعملوا ما شجتم   ند ليس املراد األمر بك  عم  شاءوا 
 واالهان  حنو   دق نن  أنو العزيز الكرمي  

 ورا دل  كثا أيضا .
 التهف  االن اء  ومن أقسام 

 ته   و  فع    وهف حقيق  يف التبرمي وهو طلب الك  عن فع  وحيل
 و رد  ازا ملعان 

 متها الكراه  حنو   وو متش يف األرى مرحا   
 والدعاء حنو   ربتا و  زك قلوبتا   

 واالرشاد حنو   و  سألوا عن أشياء نن  بد لكم  سؤكم   
 ورا دل  من املقاحد .
 225-2/204اال قان يف علوم القرآن 
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 رآن بداو  الق
أفوووردد بالتصوووتي  ابووون أ  األحوووب  فوووأورد فيوووه حنوووو ماوووو  نووووع وهوووف اجملووواز واوسوووتعارة والت وووبيه 

واالشووارة واملسوواواة والبسووه وااليلووال والتتموويم  واو سوواعوالكتايوو  واالردا  والتمثيوو  واالسوواز 
يضوال ونفوف والتكمي  واوحرتاس واوستقصاء والتذيي  والزيادة والرتديد والتكرار والتفسوا واال

نىل رووووا دلوووو  وقوووود  قوووودم بعوووا دلوووو  وموووون أراد اوسووووتزادة فلاجوووو  ملووووا كتبووووه ال وووفء ب سابووووه 
 السيوطف رمه اهلل .

 ونتكلم هتا على بعا هذد البداو  ومتها :
له معتيان أحد ا قريب وانخر بعيد ويقصود البعيود  اأن يذكر لفظوهف التوري  : وهو االيهام 

 . ه السام  من أول وهل  ويورى عته بالقريب فيتو 
التوريو  يف القورآن قولوه  عواىل   وموا أرسولتاك نو كافو  للتواس   فو ن    مون ابن حجور أن وقد دكر 

كاف    اعىن   مان    أ   كفهم عن الكفر واملعصوي  وااواء للمباللو  وهوذا معوىن بعيود واملعوىن 
لو  أن التأكيود يرتاخوى عون املؤكود القريب املتبادر أن املراد مجيعا   لكن متو  مون ملوه علوى د
 .فكما و  قول رأيو مجيعا التاس و  قول رأيو كاف  التاس 

أن يؤ ى بلف  لوه معتيوان فوأكثر مورادا بوه أحود  وهوأشر  أنواع البدي  من هو و  :اوستندام 
 ومتها قوله  عاىل ولقد خلقتا االنسان من سوالل  مون طوني   فو ن املوراد معانيه   يؤ ى بضماد

 به آدم   أعاد عليه الضما مرادا به ولدد فقال     جعلتاد نعف  يف قرار مكني   
الليبوو   نقو  الكوالم مون أسوولوب نىل آخور أعوين مون الوتكلم أو اخلعواب أووهوو اولتفوات  - 3

 نىل آخر متها بعد التعبا باألول هذا هو امل هور 
 التعبا بلاد  وقال السكاكف نما دل  أو التعبا بأحد ا فيما حقه

وله فواود متهوا  عريو  الكوالم وحويان  السوم  عون الضوجر واملوالل ملوا جبلوو عليوه التفووس مون 
 حب التتقالت والسآم  من اوستمرار على متوال واحد وهذد فاود ه العام  

مثاله من التكلم نىل اخلعاب ووجهه حم السوام  وبعثوه علوى اوسوتماع حيوم أقبو  املوتكلم و 
 د فض  عتاي  هصيا باملواجه  عليه وأععا

 وأمرنا لتسلم لرب العاملني     وأن أقيموا الصالة   
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ومثاله من التكلم نىل الليب  قوله  عاىل   ننوا فتبتوا لو  فتبوا مبيتوا   ليلفور لو  اهلل   واألحو    
 لتلفر ل    

بكوم   ونكتو   ومثاله من اخلعاب نىل الليب    حة ندا كتتم يف الفل  وجرين ام   واألح   
العدول عن خعاام نىل حكاي  حاام للاهم التعجب من كفرهم وفعلهم ند لوو اسوتمر علوى 

 .خعاام لفا و  ل  الفاودة 
 يقرب من اولتفات نق  الكالم من خعاب الواحد أو اوثتني أو الم  خلعاب انخر و 

عليوووه آباءنوووا و كوووون لكموووا  مثالوووه مووون الواحووود نىل اوثتوووني   قوووالوا أججتتوووا لتلفتتوووا عموووا وجووودنا
 الكربياء يف األرى   

 ونىل الم    يا أيها التيب ندا طلقتم التساء   
 ومن اوثتني نىل الواحد   فمن ربكما يا موسى     فال خيرجتكما من الت  فت قى   

 ونىل الم    وأوحيتا نىل موسى وأخيه أن  بوآ لقومكما اصر بيو ا واجعلوا بيو كم قبل    
 مته أيضا اونتقال من املا ف أو املضارع أو األمر نىل آخر و 
 مثاله من املا ف نىل املضارع   أرس  الريال فتثا     و 

 ونىل املضارع   وأن أقيموا الصالة وا قود وهو الذ  نليه غ رون 
 اونسجام 

ل   ركيبووه هووو أن يكووون الكووالم خللووود موون العقووادة متبوودرا كتبوودر املوواء املتسووجم ويكوواد لسووهو 
 وعذوب  ألفامه أن يسي  رق  والقرآن كله كذل  

قووال أهوو  البوودي  وندا قوووى اونسووجام يف التثوور جوواءت قراء ووه موزونوو  بووال قصوود لقوووة انسووجامه 
 ومن دل  ما وق  يف القرآن موزونا 

 فمته من حبر العوي    فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
 ااوى          وآمتو يا دا الظبا فأنس وو  تفرقال التامم : أطال عذوا في  كفرانه 

   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن               فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر          
  ل  آيات الكتاب احلكيمومن املديد   
 قال التامم :

 فيه آيات ال فا للسقيم                      يا مديد ااجر ه  من كتاب 
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  ل  آيات الكتاب احلكيم      فاعلن فاعال ن فاعال ن 
    وهكذا .

 234-2/228اال قان يف علوم القرآن 
 

 فواح  ان  
 الفاحل  كلم  آخر اني  كقافي  ال عر وقريت  السج  

 وقال الداين كلم  آخر المل  
 وفرق الداين بني الفواح  ورأوس ان  فقال الفاحل  هف الكالم املتفص  عما بعدد 

الكالم املتفص  قد يكون رأس آي  وروا رأس وكوذل  الفواحو  يكون رأوس أ  وراهوا وكو  و 
 .رأس آي  فاحل  وليس ك  فاحل  رأس آي  

قال وألج  كون معىن الفاحل  هذا دكر سيبويه يف متثي  القوايف   يووم يوأت   و   موا كتوا نبوا   
 فاق وليسا رأس آيتني ب مجاع م    ندا يسر   وهو رأس آي  ب  

وقووال العوورب  ملعرفوو  الفواحوو  طريقووان  وووقيفف وقياسووف أمووا التوووقيفف فمووا ثبووو أنووه  حوولى اهلل 
بفاحول  وموا  عليه وسلم  وق  عليه داوما غققتوا أنوه فاحول  وموا وحوله داوموا غققتوا أنوه لويس

وقوو  عليووه موورة ووحووله أخوورى احتموو  الوقوو  أن يكووون لتعريوو  الفاحوول  أو لتعريوو  الوقوو  
 لالسرتاح   التام أو

وأما القياسف فهو ما أحلوإل مون التمو  روا املتصووص باملتصووص ملتاسوب وو حموذور يف دلو  
ألنووه و زيووادة وو نقصووان ونمنووا رايتووه ننووه حموو  فصوو  أو وحوو  والوقوو  علووى كوو  كلموو  جوواوز 
 ووح  القرآن كله جاوز فاحتا  القياس نىل طريإل  عرفه فتقول فاحل  انيو  كقريتو  السوجع  يف
التثووور وقافيووو  البيوووو يف ال وووعر وموووا يوووذكر موووون عيووووب القافيووو  مووون اخوووتال  احلركووو  واالشووووباع 

 .والتوجيه فليس بعيب يف الفاحل  
كووان القوورآن سووجعا   وقوود عوود الووبعا هووذد الفواحوو  موون بوواب السووج  ونفوواد آخوورون وقووالوا لووو

ولوو جواز أن لكان را خار  عن أساليب كالمهم ولو كان داخال فيها   يق  بذل  نعجاز 
لواز أن يقولووا شوعر معجوز وكيو  والسوج   وا كوان  ألفوه الكهوان مون  زيقال هو سج  معج
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العوورب ونفيووه موون القوورآن أجوودر بووأن يكووون حجوو  موون نفووف ال ووعر ألن الكهانوو   تووايف التبوووات 
  ال  ال عر وقد قال  حلى اهلل عليه وسلم    أسج  كسج  الكهان   فجعله مذموما 

باطوو  ألن  يجووه علووى حووور ه و يقتضووف كونووه هووو ألن السووج  ، و وووا أنووه سووج  ومووا   وا :قوال
يتب  املعىن فيه اللف  الذ  يوؤد  السوج  ولويس كوذل  موا ا فوإل  وا هوو يف معوىن السوج  مون 

 .القرآن ألن اللف  وق  فيه  ابعا للمعىن 
كلو  فرووف أو ومتهم وهو الوسه من يرى أن السج  ونن كان زيت  للكالم فقد يدعو نىل الت

يستعم  يف مجل  الكالم وأو خيلف الكالم مته مجل  وأنه يقب  متوه موا اجتلبوه اخلواطر عفووا بوال 
  كل  

قووال وكيوو  يعوواب السووج  علووى االطووالق ونمنووا نووزل القوورآن علووى أسوواليب الفصوويح موون كووالم 
وب واحود العرب فوردت الفواح  فيه ب زاء ورود األسجاع يف كالمهم ونمنا   سفء علوى أسول

ألنه و سسن يف الكوالم مجيعوا أن يكوون مسوتمرا علوى منوه واحود ملوا فيوه مون التكلو  وملوا يف 
العبوو  موون امللوو  وألن اوفتتووان يف  ووروب الفصوواح  أعلووى موون اوسووتمرار علووى  وورب واحوود 

 .فلهذا وردت بعا أ  القرآن متماثل  املقاط  وبعضها را متماث  
 قال فيه يف الفواح  لصاوا كتابا أل  ال يخ سس الدين بن اوقد 

اعلووم أن املتاسووب  أموور معلوووب يف الللوو  العربيوو  ير كووب اووا أمووور موون االفوو  األحووول قووال وقوود 
 تبعوووو األحكووووام الووووص وقعووووو يف آخوووور ان  مراعوووواة للمتاسوووب  فعثوووورت متهووووا علووووى نيوووو  عوووون 

 األربعني حكما 
ربى   ندا أعربتووا   الكووربى   مفعووول    قوودمي املعمووول حنووو   لتريوو  موون آيا تووا الكوو فووذكر متهووا :

    .نر    
  واألوىل قدمي ما هو متأخر يف الزمان حنو   فلله انخرة و 
 نثبات هاء السكو حنو   ماليه     سلعانيه     ما هيه   و 

الم  بني اجملرورات حنو     و جتدوا لكم عليتا به  بيعا   فو ن األحسون الفصو  بيتهوا نو أن 
 فاحل  اقتضو عدمه و أخا    بيعا   مراعاة ال

العوودول عوون حوويل  املضووف نىل حوويل  اوسووتقبال حنووو   ففريقووا كووذبتم وفريقووا  قتلووون   واألحوو    
 قتلتم   
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  ليا بتي  الكلم  حنو   وطور سيتني   واألح    سيتا   
ملذكورة أمور و ميتت  يف  وجيه اخلرو  عن األح  يف انيات ا : قال ابن الصاواورا دل    

 أخرى م  وجه املتاسب  ف ن القرآن العظيم كما جاء يف األثر  و  تقضف عجاوبه   
 و هر  فواح  القرآن عن أحد أربع  أشياء التمكني والتصدير والتوشيح وااليلال و 

 قد فصلها وبني أمثلتها السيوطف رمه اهلل فلتتظر يف حملها .
 265-2/260اال قان 

 
قودر ونسوتكم  حوديثتا عون بقيو  أنوواع هوذا القسوم يف الا ورة القادمو  نن شواء نكتفف اوذا ال

 اهلل  عاىل وحلى اهلل على نبيتا حممد وعلى آله وحببه وسلم .
 

 األسئلة : 
 (10المجموعة األولى )

 ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة :
 صح(. )الفص  والوح  يعلإل أحيانا ويراد به ما يتعلإل برسم القرآن  -1
 . )صح( االساز أداء املقصود بأق  من عبارة املتعار و  -2
 . )خطأ( يف موا   عديدةاملساواة  وجد يف القرآن  -3
 )صح(عليه وجود دلي  من شروط احلذ   -4
 )حح( اوقتعاع وهو حذ  بعا حرو  الكلم  -5
 )خطأ( االطتاب يتقسم نىل بسه وحذ  -6
 )صح( وو ثالم اما يتبصر الكالم يف اخلرب واالن اء -7
 اخلرب هو ما و ستم  حدق وو كذبا )خعأ( -8
 القول الراجح هو نفف وجود السج  يف القرآن مجل  و فصيال )خعأ( -9

 )صح( الخبر قد يراد منه الدعاء -10
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 (10المجموعة الثانية )
 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة :

 يسمى  رك العع  فيها ما يصت  يف الم  من عع  بعضها على بعا أو -1
 (الوح  والفص  ) عع  البيان ، االطتاب ، 

 يسمىنثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداد  -2
 ، االساز ( احلصر) التنصيا ،  

قوو  و أجوود فيمووا أوحووف نا حمرمووا علووى طوواعم يععمووه نو أن الحصاار فااي قولااه تعااالى  -3
 ... اآلية من النوع يكون ميت 

 قي _ المشترك (_ الحقي المجازي )
  تم معرف  الفواح  عن طريإل -4

 ( القياس والتوقي )القياس ، التوقي  ، 
 االحتباك نوع من أنواع  -5
 _ االقتطاع _ اإلطناب( الحذف)  

 االستفهام نوع من أنواع  -6
 ، التوكيد ( اإلنشاء) الخبر ، 

 من أنواع األمر املراد به وندا حللتم فاحعادواقوله تعالى :  -7
 (اإلباحة)الوجوب  _ اإلرشاد _ 

 خبر معناه رلو أيديهم ولعتوا اا قالواقوله تعالى :  -8
 _ النهي _ اإلخبار حقيقة ( الدعاء) 
 من مقاصد النهي المجازية  -9

 _ التهديد ( الدعاء) اإلهانة  _ 
 متعلقة بعلم التمكني والتصدير والتوشيح وااليلال -10

 ، المجاز (، االستعارة  فواصل اآلي) 
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 (10المجموعة الثالثة )
 ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ :

  قدمي املعمولو  ،  ستثتاءالتفف واومن طرق ......  -1
 _ اإلطناب( احلصر)التخصيص _ 

 من أمثلة .... قي  يا أرى ابلعف ماءك: و يعتبر قوله تعالى  -2
 _ إيجاز الحذف _ اإلطناب ( إيجاز القصر) 
 من أنواع االطتاب بالزيادة .... -3
    كثا الم ( التأكيد) البسه    

 له معتيان أحد ا قريب وانخر بعيد ويقصد البعيد اأن يذكر لفظ.... هف  -4
 ( التورية) الكناية ، االستعارة ، 

 مثل من التكلم للغيبة نق  الكالم من أسلوب نىل آخرهو  ….. -5
 ( االلتفات) االنسجام _ االستخدام _ 

 حذ قسمان قصر و  .... -6
 _ التوكيد _ الحصر ( اإليجاز) 

 كقافي  ال عر وقريت  السج    مل  يف القرآنكلم  آخر ال  .... -7
 ، رأس اني  ( التذيي  ، الفاحل )  

 هو طلب الك  عن فع  .... -8
 _ األمر  _ الدعاء(التهف )

 متبدرا كتبدر املاءهو أن يكون الكالم خللود من العقادة ....  -9
 _ االستخدام ( االنسجام) السالسة  _  

 . عرفه مجاع  بأنه الدول  على م ارك  أمر ألمر يف معىن .... -10
 _ التعريض _ المجاز ( التشبيه)
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 لسابعةالمحاضرة  ا
 (8-6ذكر طرف من العلوم التي عني بها هذا الفن )

**** 
 اهلل أما بعداحلمد هلل والصالة والسالم على رسول 

فووال يووزال حووديثتا يف القسووم اخلووامس موون أقسووام علوووم القوورآن وهووو يف املعوواين املتعلقوو  باأللفوواظ 
 فتقول :فوا ح السور ونبدأ باحلديم عن 

 أفردها بالتألي  ابن أ  األحب  يف كتاب لاد   اخلواطر السوانح يف أسرار الفوا ح  
 ن الكالم و خير  شفء من السور عتها سور القرآن بع رة أنواع ماهلل افتتح  وقد

قسوومان نثبووات لصووفات املوودل ونفووف و تزيووه موون حووفات الووتقا هووو األول الثتوواء عليووه  عوواىل و 
 التبميد يف مخس سور و بارك يف سور ني والتسبيح يف سب  سور ف

 الثاين حرو  التهجف يف  س  وع رين سورة 
 الثالم التداء يف ع ر سور 

   الراب  الم  اخلربي
 اخلامس القسم يف مخس ع رة 
 السادس ال رط يف سب  سور 
 الساب  األمر يف سو سور 

 الثامن اوستفهام يف سو سور عم يتساءلون 
 التاس  الدعاء يف ثالث 

 العاشر التعلي  يف اليال  قريش
قووال أهوو  البيووان موون البالروو  حسوون اوبتووداء وهووو أن يتووأنإل يف أول الكووالم ألنووه أول مووا يقوورع 

سووم  فوو ن كووان حمووررا أقبوو  السووام  علووى الكووالم ووعوواد ونو أعوورى عتووه ولووو كووان البوواقف يف ال
 . لاي  احلسن فيتبلف أن يؤ ى فيه بأعذب اللف 

   283-2/281اال قان يف علوم القرآن 
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 خوامت السور 
ع  احلسن أللا آخر ما يقرع األلاع فلهذا جاءت متضمت  للمعاين البدي يفهى مث  الفوا ح و 

بووني فهووف موو  نيووذان السووام  بانتهوواء الكووالم حووة يبقووى معووه للتفوووس   وووق نىل مووا يووذكر بعوود 
 أدعي  ووحايا وفراوا وغميد وهتلي  ومواع  ووعد ووعيد نىل را دل  

 كالدعاء الذ  اشتملو عليه انيتان من آخر سورة البقرة 
 وكالوحايا الص ختمو اا سورة آل عمران 

مو اا سورة التساء وحسن اخلوتم اوا ملوا فيهوا مون أحكوام املووت الوذ  هوو والفراوا الص خت
 آخر أمر ك  حف وأللا آخر ما أنزل من األحكام 

 وكالتبجي  والتعظيم الذ  ختمو به املاودة 
 وكالوعد والوعيد الذ  ختمو به األنعام 

 وكالتبريا على العبادة بوح  حال املالوك  الذ  ختمو به األعرا  
 ا على الهاد وحل  األرحام الذ  ختم به األنفالوكاحل

 ونفس األمر يف أواخر ما نزل من القرآن مجل  
انظر براع  آخر آي  نزلو وهف قوله   وا قوا يوما  رجعون فيه نىل اهلل   وما فيها من االشعار ف

 .بانخري  املستلزم  للوفاة 
عون ابون البنار   هبالوفاة كما أخرجوكذل  آخر سورة نزلو وهف سورة التصر فيها االشعار 

 عباس 
 287-2/286اال قان يف علوم القرآن  

 
 متاسب  انيات والسور 

الربهوان يف متاسوب   أفردد بالتألي  العالمو  أبوو جعفور بون الوزبا شويخ أ  حيوان يف كتواب لواد
اسوب ان  نظوم الودرر يف  ت ال يخ برهان الدين البقاعف يف كتاب لواد   ر يب سور القرآن 

وهووو كتوواب عظوويم  وونم معبوووع يف اثتووني وع وورين  لوودا وهووو و يقتصوور فقووه علووى  والسووور
املتاسبات ونمنا يفسر انيات ، وكذا أل  فيه السيوطف رمه اهلل وسو  نعرى اذا الفن من 

 علوم القرآن بالتفصي  يف الفص  الدراسف الثاين من هذا العام نن شاء اهلل  عاىل .
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 وقال يف  فساد  الراز   ق  اعتتاء املفسرين به لدقته و ن أكثر فيه االمام علم شريوهو 
 أكثر لعاو  القرآن مودع  يف الرت يبات والروابه 

 .يعلب لآل  الكرمي  متاسب  أللا على حسب الوقاو  املفرق  و  بعضهم :وقال 
 ر يبووا و أحوويال وفصوو  اخلعوواب ألووا علووى حسووب الوقوواو   تووزيال وعلووى حسووب احلكموو  قووال : 

فاملصب  على وفإل ما يف اللول الفوظ مر ب  سورد كلها وآيا ه بوالتوقي  كموا أنوزل مجلو  نىل 
 .بيو العزة 

املتاسووب  يف الللوو  امل وواكل  واملقاربوو  ومرجعهووا يف انيووات وحنوهووا نىل معووىن رابووه بيتهووا عووام أو و 
 . خاص عقلف أو حسف أو خياا أو را دل  من أنواع العالقات

 ومن  ل  الروابه الكثاة التضاد 
كقوله يف سورة البقرة   نن الوذين كفوروا سوواء علويهم   انيو  فو ن أول السوورة كوان حوديثا عون 
القووورآن وأن مووون شوووأنه اادايووو  للقووووم املوحووووفني باالميوووان فلموووا أكمووو  وحووو  املوووؤمتني عقوووب 

متووه الت ووويإل وكمووا قيوو    حبووديم الكووافرين فبيتهمووا جووام  و ووف بالتضوواد موون هووذا الوجووه وحك
 .وبضدها  تبني األشياء 

حكى اخلعا  أن الصباب  ملا اجتمعوا على القرآن و عوا سوورة القودر عقوب العلوإل اسوتدلوا و 
بوذل  علووى أن املوراد اوواء الكتايو  يف قولووه   ننوا أنزلتوواد يف ليلو  القوودر   االشوارة نىل قولووه   اقوورأ   

 ذا بدي  جدا قال القا ف أبو بكر ابن العر  وه
ومون دلو  افتتوال السوور بواحلرو  املقععو  واختصواص كو  واحودة اوا بودوو  الزرك وف :قال و 

 به حة   يكن لرتد   ا    يف مو     الر   وو   حم   يف مو     طس   
ودل  أن ك  سورة بودوو حبور  متهوا فو ن أكثور كلماهتوا وحروفهوا  اثو  لوه فبوإل لكو  سوورة 

روووا الوووواردة فيهوووا فلوووو و ووو    ق   مو ووو    ن   لعووودم التتاسوووب الواجوووب متهوووا أو يتاسوووبها 
مراعا ه يف كالم اهلل وسورة   ق   بدوو به ملا  كرر فيها من الكلمات بلف  القا  من دكر 
القوورآن واخللووإل و كريوور القووول ومراجعتووه موورارا والقوورب موون ابوون آدم و لقووف امللكووني وقووول العتيوود 

يف جهتم والتقدم بالوعد ودكر املتقوني والقلوب والقورون والتتقيوب يف  والرقيب والساوإل وااللقاء
 البالد و  قإل األرى وحقوق الوعيد ورا دل 

 299-2/288اال قان يف علوم القرآن  السيوطف 
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 انيات امل تبهات 

كتابوووه   و الكرمووواين وموووتهم أفوووردد بالتصوووتي  خلوووإل وهوووذا الفووون يسووومى أيضوووا مت وووابه الوووتظم وقووود 
   معبووووع يف  لووود لعيووو  ومووون أحسووون موووا ألووو  فيوووه كتووواب مت وووابه القووورآن  وجيوووه  الربهوووان يف

 اللرناطف وهو معبوع يف  لدين  نمني . مالك التأوي  أل  جعفر بن الزبا 
وأل  فيه مجاع  من را  وجيوه ألجو   وبه احلفو  ومون دلو  سوبي  التثبيوو واليقوني لصوفف 

حفظه وقد كتبوو يف دلو  أبيا وا وهوف قيود  الدين املصر  ونظم دل  بعضهم يف نظم ليسه 
 التتقيح .

والقصد به نيراد القص  الواحدة يف حور شة وفواح  اتلف  ب   وأيت يف مو و  واحود مقودما 
ويف آخر موؤخرا كقولوه يف البقورة   وادخلووا البواب سوجدا وقولووا حعو    ويف األعورا    وقولووا 

 حع  وادخلوا الباب سجدا   
 أه  به للا اهلل   وساور القرآن   وما أه  للا اهلل به    ويف البقرة   وما

 :وهذد أمثل  مته بتوجيهها 
يف قوله  عاىل يف البقرة   هدى للمتقني   ويف لقمان   هدى ورم  للمبستني   ألنه ملوا دكور 

 الرم  ناسب   الستني    يف لقمان موع االميان ناسب   املتقني   وملا دكر  البقرة
وقووووووالوا لوووووون متسووووووتا التووووووار نو أيامووووووا معوووووودودة   ويف آل عمووووووران     يف سووووووورة البقوووووورةه  عوووووواىل قولوووووو

معدودات   قال ابن مجاع  ألن قاو  دل  فرقتان من اليهود نحدا ا قالوو نمنوا نعوذب بالتوار 
سوبع  أيووام عوودد أيووام الوودنيا واألخوورى قالووو نمنوا نعووذب أربعووني عوودة أيووام عبووادة آبوواوهم العجوو  

قرة غتم  قصد الفرق  الثانيو  حيوم عورب جبمو  الكثورة وآل عموران بالفرقو  األوىل حيوم فآي  الب
 أ ى جبم  القل  

رب اجع  هذا بلدا آمتا   ويف نبراهيم   هذا البلد آمتا   ألن األول دعا   يف البقرةقوله  عاىل 
الثواين دعوا بوه به قب  مصاد بلدا عتد  رك هاجر ونلاعيو  بوه وهوو واد فودعا بوأن يصوا بلودا و 

 بعد عودد وسكىن جرهم به ومصاد بلدا فدعا بأمته 
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 ل  حدود اهلل فال  قربوها   وقال بعود دلو    فوال  عتودوها   ألن األوىل وردت  :قوله  عاىل 
بعد نواد فتاسب التهى عن قربالوا والثانيو  بعود أوامور فتاسوب التهوى عون  عوديها وجتاوزهوا بوأن 

 يوق  عتدها
 307-2/304لوم القرآن  اال قان يف ع

 
ونتتق  انن نىل القسم السادس من أقسام علوم القرآن وهو املعواين املتعلقو  باألحكوام ويتودر  

 غتها :
 الكم واملت ابه 
 مقدمه ومؤخرد 
 خاحه وعامه 
  مله ومبيته 

 ناسنه ومتسوخه 
 م كله وموهم اوختال  والتتاقا 

 معلقه ومقيدد 
 متعوقه ومفهومه 

 ااطبا ه  وجود
وهووووذد املباحووووم جتوووود جلهووووا معوووووو يف الكتووووب املعتيوووو  بأحووووول الفقووووه ور باطهووووا باسووووتنالص 

 األحكام الفقهي  من كتاب اهلل عز وج  .
 

 الكم واملت ابه  أوو :
قووووال  عوووواىل   هووووو الووووذ  أنووووزل عليوووو  الكتوووواب متووووه آيووووات حمكمووووات هوووون أم الكتوووواب وأخوووور 

 مت ااات   
 أقوال ثالث  ويف  ل  املسأل  

 أحدها أن القرآن كله حمكم لقوله  عاىل   كتاب أحكمو آيا ه   
 الثاين كله مت ابه لقوله  عاىل   كتابا مت ااا مثاين   
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 نىل حمكم ومت ابه لآلي  املصدر اا  انقسامهالثالم وهو الصبيح 
وبت ووااه   والوواب عون انيتووني أن املوراد ب حكامووه ن قانوه وعودم  عوورق الوتقا واوخووتال  نليوه

 كونه ي به بعضه بعضا يف احلإل والصدق واالعجاز 
 وقد اختل  يف  عيني الكم واملت ابه على أقوال 

 .فقي  الكم ما عر  املراد مته نما بالظهور ونما بالتأوي  
 واملت ابه ما استأثر اهلل بعلمه كقيام الساع  وخرو  الدجال واحلرو  املقعع  يف أواو  السور 

 كم ما و ستم  من التأوي  نو وجها واحدا واملت ابه ما احتم  أوجهاوقي  ال
 وقي  را دل  

أخوور  ابوون أ  حووامت موون طريووإل علووف بوون أ  طلبوو  عوون ابوون عبوواس قووال الكمووات ناسووونه و 
وحالله وحرامه وحدودد وفراوضه وما يؤمن به ويعم  به واملت ااات متسوخه ومقدمه ومؤخرد 

 ما يؤمن به وو يعم  به وأمثاله وأقسامه و 
علووى علمووه أو و يعلمووه نو اهلل علووى قووولني مت ووؤ ا  اوطووالعاختلوو  هوو  املت ووابه  ووا ميكوون و 

اوخووتال  يف قولووه   والراسوونون يف العلووم   هوو  هووو مععووو  و   يقولووون   حووال أو مبتوودأ 
 .خربد   يقولون   والواو لالستجتا  
اعهم ومون بعودهم خصوحوا أهو  السوت  دهبووا نىل الثواين واألكثرون من الصباب  والتابعني وأ ب
 وهو أحح الروايات عن ابن عباس 

ويدل لصب  مذهب األكثرين ما أخرجه عبد الرزاق يف  فساد واحلاكم يف مسوتدركه عون ابون 
عبوواس أنووه كووان يقوورأ يف ومووا يعلووم  أويلووه نو اهلل ويقووول الراسوونون يف العلووم آمتووا بووه   فهووذا 

او لالسوووتجتا  ألن هوووذد الروايووو  ونن    ثبوووو اوووا القوووراءة فأقووو  درجاهتوووا أن يووودل علوووى أن الوووو 
 يكون خربا ب ستاد حبيح نىل  رمجان القرآن فيقدم كالمه يف دل  على من دونه 

الفتتو  وعلوى مودل  وابتلواءويؤيد دلو  أن انيو  دلوو علوى دم متبعوف املت وابه ووحوفهم بوالزيا 
 ا نليه كما مدل اهلل املؤمتني بالليب الذين فو وا العلم نىل اهلل وسلمو 

وأخوور  ال ووينان ورا ووا عوون عاو وو  قالووو  ووال رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  هووذد انيوو    
هووو الووذ  أنووزل عليوو  الكتوواب   نىل قولووه   أولوووا األلبوواب   قالووو قووال رسووول اهلل  حوولى اهلل 

 ج  الذين لى اهلل فاحذرهم  عليه وسلم    ف دا رأيو الذين يتبعون ما   ابه مته فأول
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وأخوور  ابوون جريوور عوون ابوون عبوواس أنووزل القوورآن علووى أربعوو  أحوور  حووالل وحوورام و يعووذر أحوود 
جبهالتوووه و فسوووا  فسووورد العووورب و فسوووا  فسووورد العلمووواء ومت وووابه و يعلموووه نو اهلل ومووون ادعوووى 

 علمه سوى اهلل فهو كادب  
ألن اللفو  الوذ  يقبو  معووىن  ، واملت وابه  الفوه ،املوراد بوالكم موا ا ضوح معتواد :  العيويبقوال 

 كوووون دولتوووه علوووى دلووو  اللوووا  واألول نموووا أن. والثووواين الوووتا ، أو و  ، نموووا أن ستمووو  رووواد
واألول هووووو ، أو و ،  هوالثوووواين نمووووا أن يكووووون مسوووواوي. واألول هووووو الظوووواهر ، أو و ، أرجووووح 
 .والثاين املؤول ، اجملم  

 وامل رتك بني اجملم  واملؤول هو املت ابه ، ظاهر هو الكم فامل رتك بني التا وال
والكووالم يف الكووم واملت ووابه يعووول وسووو  نعوورى لووه بالتفصووي  يف دراسووتتا لعلوووم القوورآن يف 

 الستوات القادم  نن شاء اهلل  عاىل .
 ؟ ما احلكم  يف ننزال املت ابه  ن أراد لعبادد به البيان واادى :  ن قي  ف

 نن كان  ا ميكن علمه فله فواود : قلو 
متهووا احلووم للعلموواء علووى التظوور املوجووب للعلووم بلوامضووه والببووم عوون دقاوقووه فوو ن اسووتدعاء 

 اامم ملعرف  دل  من أعظم القرب 
ومتهووا مهووور التفا وو  و فوواوت الوودرجات ند لووو كووان القوورآن كلووه حمكمووا و ستووا  نىل  أويوو  

 ض  العا  على راد ونظر وستوت متازل اخللإل و  يظهر ف
 ونن كان  ا و ميكن علمه فله فواود 

متهووا ابووتالء العبوواد بووالوقو  عتوودد والتوقوو  فيووه والتفووويا والتسووليم والتعبوود باوشووتلال بووه موون 
جهوو  الووتالوة كاملتسوووخ ونن   سووز العموو  اووا فيووه ونقاموو  احلجوو  علوويهم ألنووه ملووا نووزل بلسووالم 

معتاد مو  بالروتهم وأفهوامهم دل علوى أنوه نوزل مون عتود اهلل وللتهم وعجزوا عن الوقو  على 
 .وأنه الذ  أعجزهم عن الوقو  على معتاد 

 32-2/5اال قان يف علوم القرآن  
 

 ثانيا : مقدمه ومؤخرد 
 وهو قسمان 



121 

 

 األول ما أشك  معتاد حبسب الظاهر فلما عر  أنه من باب التقدمي والتأخا ا ضح 
   وقد  عرى السل  لذل  يف آيات وهو جدير أن يفرد بالتصتي

أخوور  ابوون أ  حووامت عوون قتووادة يف قولووه  عوواىل   وو  عجبوو  أمووواام وأوودهووم نمنووا يريوود اهلل أن 
يعذام اا يف الدنيا   قوال هوذا مون  قوادمي الكوالم يقوول   و  عجبو  أموواام وو أوودهوم يف 

    احلياة الدنيا نمنا يريد اهلل ليعذام اا يف انخرة
وأخر  عته أيضا يف قوله  عاىل   ولوو كلم  سبقو من رب  لكان لزاما وأج  مسومى   قوال 

 هذا من مقادمي الكالم يقول   لوو كلم  وأج  مسمى لكان لزاما   
وأخر  عن  اهد يف قوله  عاىل   أنزل على عبدد الكتاب و  سع  له عوجوا قيموا   قوال هوذا 

 ل على عبدد الكتاب قيما و  سع  له عوجا   من التقدمي والتأخا   أنز 
وأخوور  عوون قتووادة يف قولووه  عوواىل   نين متوفيوو  ورافعوو  نا   قووال هووذا موون املقوودم واملووؤخر أ  

 رافع  نا ومتوفي  
الثوواين مووا لوويس كووذل  وقوود ألوو  فيووه العالموو  سووس الوودين بوون الصوواوا كتابووه   املقدموو  يف سوور 

 .اوهتمام : حلكم  ال اوع  الذاوع  يف دل  ا: األلفاظ املقدم    قال فيه 
هوووذد احلكمووو  نمجاليووو  وأموووا  فاحوووي  أسوووباب التقووودمي وأسووورارد فقووود مهووور ا متهوووا يف : قوووال   

 الكتاب العزيز ع رة أنواع 
األول التوربك كتقودمي اسوم اهلل  عواىل يف األموور دات ال وأن ومتوه قولوه  عواىل   شوهد اهلل أنووه و 

كوووو  وأولووووو العلووووم   وقولووووه   واعلموووووا أمنووووا رتمووووتم موووون شووووفء فووووأن هلل مخسووووه نلووووه نو هووووو واملالو
 وللرسول   اني  

الثوواين التعظوويم كقولووه   وموون يعوو  اهلل والرسووول     نن اهلل ومالوكتووه يصوولون     واهلل ورسوووله 
 أحإل أن ير ود   

يوو  واحلوور يف الثالووم الت ووري  كتقوودمي الووذكر علووى األنثووى حنووو   نن املسوولمني واملسوولمات   ان
قوله   احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى   واحلف يف قوله   خير  احلف من امليوو   انيو    

 وما يستو  األحياء وو األموات   
   دكر باقيها مفصل  بأمثلتها .

 36-2/33اال قان يف علوم القرآن  



122 

 

 
 عامه وخاحه

 :  العموم كثاة متها وحيا، العام لف  يستلرق الصاحل له من را حصر 
 فسجد املالوك  كلهم أمجعون    :أو  ابع  حنو  ، ك  من عليها فان     :ك    مبتدأة حنو    

والووذ  والووص و ثتيتهمووا ومجعهمووا حنووو   والووذ  قووال لوالديووه أ  لكمووا   فوو ن املووراد بووه كوو  موون 
والوووذين آمتووووا      حووودر متوووه هوووذا القوووول بووودلي  قولوووه بعووود   أولجووو  الوووذين حوووإل علووويهم القوووول

وعملوووا الصوواحلات أولجوو  أحووباب التوو      للووذين أحسووتوا احلسووىن وزيووادة     للووذين ا قوووا 
عتد رام جتات     والالوف يجسن مون الويا   انيو    والواليت يوأ ني الفاح و  مون نسواوكم 

 فاست هدوا   اني    واللذان يأ يالا متكم فآدو ا   
فهاما وموحوو حنو   أيا ما  دعوا فله األلواء احلسوىن     ننكوم وموا وأ  وما ومن شرطا واست

  عبدون من دون اهلل حصب جهتم     من يعم  سوءا سز به   
 والم  املضا  حنو   يوحيكم اهلل يف أوودكم   

 واملعر  بأل حنو   قد أفلح املؤمتون     فاقتلوا امل ركني   
 الذين خيالفون عن أمرد   أ  ك  أمر اهللواسم التس املضا  حنو   فليبذر 

واملعور  بووأل حنووو   وأحو  اهلل البيوو    أ  كوو  بيو    نن االنسووان لفووف خسور   أ  كوو  ننسووان 
 بدلي    نو الذين آمتوا   

 نىل را دل  
 العام على ثالث  أقسام 

تووه   وأن اهلل األول البوواقف علووى عمومووه ودكوور الزرك ووف يف الربهووان أنووه كثووا يف القوورآن وأورد م
بكوو  شووفء علوويم     نن اهلل و يظلووم التوواس شوويجا     وو يظلووم ربوو  أحوودا     واهلل خلقكووم 

 من  راب   من نعف      اهلل الذ  جع  لكم األرى قرارا   
 قوله   حرمو عليكم أمها كم   اني  ف نه و خصوص فيها  ومته أيضا

 الثاين العام املراد به اخلصوص 
 ام املنصوص وللتاس بيتهما فروقالثالم الع
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وموون أمثلوو  املووراد بووه اخلصوووص قولووه  عوواىل   الووذين قووال اووم التوواس نن التوواس قوود مجعوووا لكووم 
 .فاخ وهم   والقاو  واحد نعيم بن مسعود األشجعف أو أعرا  من خزاع  

ا يف ومتهووا قولووه  عوواىل   أم سسوودون التوواس   أ  رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  لمعووه موو
 .التاس من اخلصال احلميدة 

وأمووا املنصوووص فأمثلتووه يف القوورآن كثوواة جوودا وهووو أكثوور موون املتسوووخ ند مووا موون عووام نو وقوود 
 خا 

   املنصا له نما متص  ونما متفص  
وهووف اوسووتثتاء والوحوو  وال وورط واللايوو  وبوودل الووبعا موون فاملتصوو  مخسوو  وقعووو يف القوورآن 

 الك  ومن أمثل  دل  :
وربوواوبكم الوواليت يف حجوووركم موون نسوواوكم ، تات موون التسوواء نو مووا ملكووو أميووانكم    والصو

 كتب عليكم ندا حضر أحدكم املوت نن  رك خاا الوحي    ،  الاليت دخلتم ان   
وهلل علوى التواس حوي البيوو مون اسوتعاع نليوه ، وكلوا واشربوا حة يتبني لكم اخليه األبيا   

 سبيال   
 رى يف حم  آخر أو حديم أو نمجاع أو قياس واملتفص  آي  أخ

وموون أمثلوو  مووا خووا بووالقرآن قولووه  عوواىل فوووانكبوا مووا طوواب لكووم موون التسوواء   خووا بقولوووه   
 حرمو عليكم أمها كم   اني  

ومن أمثلو  موا خوا باحلوديم قولوه  عواىل   وأحو  اهلل البيو    خوا متوه البيووع الفاسودة وهوف  
 كثاة بالست    
 ا باالمجاع آي  املواريم خا متها الرقيإل فال يرث باالمجاع دكرد مكف ومن أمثل  ما خ

وموون أمثلوو  مووا خووا بالقيوواس آيوو  الزنووا   فاجلوودوا كوو  واحوود متهمووا ماووو  جلوودة   خووا متهووا 
العبد بالقيواس علوى األمو  املتصوحو  يف قولوه   فعلويهن نصو  موا علوى الصوتات مون العوذاب   

 ضا املنصا لعموم اني  دكرد مكف أي
 ويف بعا دل  نزاع بني الفقهاء .

 46-2/41اال قان يف علوم القرآن  
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  مله ومبيته 
داود ال  يف دلووو  االموووام خوووعتووود المهوووور و اجملمووو  موووا   تضوووح دولتوووه وهوووو واقووو  يف القووورآن 

 .الظاهر  
  ال  راد ، و يبقى املكل  بالعم  به : ويف جواز بقاوه  مال أقوال أحبها 

 سباب ولإمجال أ
 متها اوشرتاك حنو   واللي  ندا عسعس   ف نه مو وع ألقب  وأدبر   

 ثالث  قروء   ف ن القرء مو وع للبيا والعهر   
 أو يعفو الذ  بيدد عقدة التكال   ستم  الزو  والوا ف ن كال متهما بيدد عقدة التكال 

 نىل را دل  من أسباب االمجال 
 من الفجر   بعد قوله   اخليه األبيا من اخليه األسود   قد يق  التبيني متصال حنو   و 

ومتفصال يف آي  أخرى حنو  وجود يومجذ نا رة نىل راا نامرة   دال على جواز الرأي  ومفسور 
 .أن املراد بقوله   و  دركه األبصار   و غيه به دون   و  راد   

 بتا ملمتا أنفستا   اني  وقوله   فتلقى آدم من ربه كلمات   فسرد قوله   قاو ر 
 وقد يق  التبيني بالست  مث    وأقيموا الصالة نلا  مل  وحتمال الصالة لك  دعاء 

 وقي  و ب  سم  على ك  ما دكر نو ما خا بدلي  
 54-2/50اال قان يف علوم القرآن  

 
 ناسنه ومتسوخه 

الم وأبووو داود السجسووتاين أفووردد بالتصووتي  خالوووإل و سصووون مووتهم أبووو عبيوود القاسووم بوون سوو
 وأبو جعفر التباس وابن األنبار  ومكف وابن العر  

 قال األوم  و سوز ألحد أن يفسر كتاب اهلل نو بعد أن يعر  مته التاسخ واملتسوخ 
 التسخ اعىن االزال  ومته قوله   فيتسخ اهلل ما يلقف ال يعان   سكم اهلل آيا ه    ويأيت

 ته   وندا بدلتا آي  مكان آي    واعىن التبدي  وم
 واعىن التبوي  كتتاسخ املواريم اعىن غوي  املااث من واحد نىل واحد 
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واعوووىن التقووو  مووون مو ووو  نىل مو ووو  ومتوووه نسووونو الكتووواب ندا نقلوووو موووا فيوووه حاكيوووا للفظوووه 
 .وخعه 

جووووازد التسووخ  وووا خوووا اهلل بوووه هوووذد األمووو  حلكوووم متهوووا التيسوووا وقووود أمجووو  املسووولمون علوووى  و
وأنكوورد اليهووود متووا مووتهم أنووه بووداء كالووذ  يوورى الوورأ    يبوودو لووه وهووو باطوو  ألنووه بيووان موودة 
احلكم كاالحياء بعد االما   وعكسه واملورى بعود الصوب  وعكسوه والفقور بعود اللوىن وعكسوه 

 ودل  و يكون بداء فكذا األمر والتهف 
عوواىل   مووا نتسووخ موون آيوو  أو نتسووها واختلوو  العلموواء فقيوو  و يتسووخ القوورآن نو بقوورآن لقولووه  

 نأت  ا متها أو مثلها   قالوا وو يكون مث  القرآن وخاا مته نو قرآن 
وقيووو  بووو  يتسوووخ القووورآن بالسوووت  أللوووا أيضوووا مووون عتووود اهلل قوووال  عووواىل   وموووا يتعوووإل عووون ااووووى   

 وجع  مته آي  الوحي  ان ي  
خلوورب أمووا اخلوورب الووذ  لوويس اعووىن العلووب فووال و يقوو  التسووخ نو يف األموور والتهووف ولووو بلفوو  او 

 يدخله التسخ ومته الوعد والوعيد 
 الرابع  التسخ أقسام

 أحدها نسخ املأمور به قب  امتثاله وهو التسخ على احلقيق  كآي  التجوى 
الثوواين مووا نسووخ  ووا كووان شوورعا ملوون قبلتووا كآيوو  شوورع القصوواص والديووه أو كووان أموور بووه أموورا مجليووا  

 نىل بيو املقدس بالكعب  وحوم عاشوراء برمضان ونمنا يسمى هذا نسنا جتوزا  كتسخ التوجه
الثالم ما أمر به لسبب   يزول السبب كاألمر حني الضع  والقل  بالصرب والصفح   نسوخ 
ب سوواب القتووال وهووذا يف احلقيقوو  لوويس نسوونا بوو  هووو موون قسووم املتسووأ كمووا قووال  عوواىل يف أو 

بالقتوال نىل أن يقووى املسولمون ويف حوال الضوع  يكوون احلكوم نتسأها   فاملتسأ هو األمور 
وجوب الصرب على األدى واذا يضع  ما اي به كثاون من أن اني  يف دل  متسوخ  بآيو  
السوي  ولويس كووذل  بو  هووف مون املتسوأ اعووىن أن كو  أموور ورد سوب امتثالوه يف وقووو موا لعلووه 

نىل حكوووم آخووور ولووويس بتسوووخ أمنوووا التسوووخ يقتضوووف دلووو  احلكوووم   يتتقووو  بانتقوووال  لووو  العلووو  
 .االزال  للبكم حة و سوز امتثاله 

 التسخ يف القرآن على ثالث  أ رب و 
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أحدها موا نسوخ  الو وه وحكموه معوا قالوو عاو و  كوان فيموا أنوزل   ع ور ر وعات معلوموات 
  فتسوونن  مووس معلومووات فتووويف رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  وهوون  ووا يقوورأ موون القوورآن 

 رواد ال ينان 
الضوورب الثوواين مووا نسووخ حكمووه دون  الو ووه وهووذا الضوورب هووو الووذ  فيووه الكتووب املؤلفوو  وهووو 
علووى احلقيقوو  قليوو  جوودا ونن أكثوور التوواس موون  عووداد انيووات فيووه فوو ن الققووني مووتهم كالقا ووف 

 أ  بكر بن العر  بني دل  وأ قته 
 ومن أمثل  املتسوخ 

ضوور أحوودكم املوووت   انيوو  متسوووخ  قيوو  بأيوو  املواريووم وقيوو  قولووه  عوواىل   كتووب علوويكم ندا ح
 حبديم   أو و وحي  لوارث   وقي  باالمجاع حكاد ابن العر  

قولوووه  عووواىل   وعلوووى الوووذين يعيقونوووه فديووو    قيووو  متسووووخ  بقولوووه   فمووون شوووهد موووتكم ال وووهر 
 فليصمه   وقي  حمكم  و   و   مقدرة 

نفسوكم أو هفوود ساسوبكم بوه اهلل   متسووخ  بقولوه بعودد   و وقوله  عاىل   ونن  بدوا ما يف أ
 يكل  اهلل نفسا نو وسعها  

قال ابن احلصار نمنا يرج  يف التسخ نىل نق  حريح عن رسول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  أو 
 عن حبا  يقول آي  كذا نسنو كذا

 ليعر  املتقدم واملتأخر  قال وقد سكم به عتد وجود التعارى املقعوع به من علم التاريخ
قووال وو يعتموود يف التسووخ قووول عوووام املفسوورين بوو  وو اجتهوواد اجملتهوودين موون رووا نقوو  حووبيح 
وو معار   بيت  ألن التسخ يتضمن رف  حكم ونثبوات حكوم  قورر يف عهودد  حولى اهلل عليوه 

 .وسلم  واملعتمد فيه التق  والتاريخ دون الرأ  واوجتهاد 
 .نسخ  الو ه دون حكمه  الضرب الثالم ما

 
وقد أورد بعضهم فيه سؤاو وهو ما احلكم  يف رف  التالوة م  بقاء احلكم وهال بقيو الوتالوة 

 ليجتم  العم  حبكمها وثواب  الوهتا 
أ   عوود سووورة األحووزاب قلووو م عوون زر بوون حبوويش قووال قووال ا أ  بوون كعووب كوووموون أمثلتووه 

قوال نن كانوو لتعودل سوورة البقورة ونن كتوا لتقورأ فيهوا  اثتتني وسبعني آيو  أو ثالثو  وسوبعني آيو 
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آي  الرجم قلو وما آي  الرجم قال   ندا زىن ال يخ وال ين  فارمجو ا البت  نكاو من اهلل واهلل 
 عزيز حكيم  

 56-2/54اال قان يف علوم القرآن  
 

 م كله وموهم اوختال  والتتاقا 
كالموه  عواىل متوزد عون دلو  كموا قوال   ولوو كوان مون املراد بوه موا يووهم التعوارى بوني انيوات و 

عتد را اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثاا   ولكن قد يق  للمبتدئ ما يووهم اختالفوا ولويس بوه يف 
احلقيق  فاحتيي الزالتوه كموا حوت  يف اتلو  احلوديم وبيوان المو  بوني األحاديوم املتعار و  

  بعضها وقد  كلم يف دل  ابن عباس وحكى عته التوق  يف
عن سعيد بن جبا قال جاء رجو  نىل ابون عبواس فقوال رأيوو أشوياء هتلو  علوف مون القورآن ف

فقوال ابون عبواس موا هوو أشو  قوال لويس ب و  ولكتوه اخوتال  قوال هوات موا اختلو  عليو  
من دل  قال أل  اهلل يقول        كن فتتتهم نو أن قالوا واهلل ربتا موا كتوا م وركني   وقوال   

تمووون اهلل حووديثا   فقوود كتموووا وألعووه يقووول   فووال أنسوواب بيووتهم يومجووذ وو يتسوواءلون   وو يك
  قووال   وأقبوو  بعضووهم علووى بعووا يتسوواءلون   وقووال   أوووتكم لتكفوورون بالووذ  خلووإل األرى 

يف يوووووومني   حوووووة بلوووووا   طووووواوعني     قوووووال يف انيووووو  األخووووورى   أم السوووووماء بتاهوووووا     قوووووال   
 ها   وألعه يقول   كان اهلل   ما شأنه يقول   وكان اهلل   واألرى بعد دل  دحا

فقال ابن عباس أما قوله        كون فتتوتهم نو أن قوالوا واهلل ربتوا موا كتوا م وركني   فو لم ملوا 
يتعامموووه دنوووب أن يلفووورد جبووودد  رأوا يووووم القيامووو  وأن اهلل يلفووور الوووذنوب وو يلفووور شوووركا وو

م فقووووالوا   واهلل ربتووووا مووووا كتووووا م ووووركني فنووووتم اهلل علووووى أفووووواههم امل ووووركون رجوووواء أن يلفوووور اوووو
فتكلمووو أيووديهم وأرجلهووم اووا كووانوا يعملووون فعتوود دلوو  يووود الووذين كفووروا وعصوووا الرسووول لووو 

  سوى ام األرى وو يكتمون اهلل حديثا   
يف  وأمووا قولووه   فووال أنسوواب بيووتهم يومجووذ وو يتسوواءلون   ف نووه ندا نفووخ يف الصووور فصووعإل موون

السموات ومن يف األرى نو من شاء اهلل فوال أنسواب بيوتهم يومجوذ وو يتسواءلون   نفوخ فيوه 
 أخرى ف دا هم قيام يتظرون وأقب  بعضهم على بعا يتساءلون 
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وأمووا قولووه   خلووإل األرى يف يووومني   فوو ن األرى خلقووو قبوو  السووماء وكانووو السووماء دخانووا 
 رى فسواهن سب  لوات يف يومني بعد خلإل األ

وأمووا قولووه   واألرى بعوود دلوو  دحاهووا   يقووول جعوو  فيهووا جووبال وجعوو  فيهووا لوورا وجعوو  فيهووا 
 شجرا وجع  فيها حبورا 

وأما قوله   كان اهلل   ف ن اهلل كان و  يزل كذل  وهو كذل  عزيوز حكويم علويم قودير   يوزل  
 كذل  

زل شويجا نو وقود أحواب فما اختل  علي  من القرآن فهو ي وبه موا دكورت لو  ونن اهلل   يتو
 .الذ  أراد ولكن أكثر التاس و يعلمون 

 أخرجه بعوله احلاكم يف املستدرك وحببه وأحله يف الصبيح 
 60-2/57اال قان يف علوم القرآن 

 
 نكتفف اذا القدر ونستكم  بقي  هذا القسم يف الا رة القادم  نن شاء اهلل  عاىل .

 
 األسئلة :

 عالمة )صح( أمام الجملة الصحيحةالمجموعة األولى: ضع 
 )صح(خوامت السور مث  فوا ح السور يف احلسن  -1
 )صح(من أسباب االمجال اوشرتاك   -2

 )صح(املعىن الرابه بني انيات هو املرج  يف باب  تاسب انيات والسور -3

 )خطأ(انيات امل تبهات هف الص و يفهم معتاها  -4

 ا كله حمكم هو قول من قال و يوجد يف القرآن مت ابه ونمن -5

 )خطأ(الصبيح يف املسأل  

 ()صح من احلكم  يف ننزال املت ابه نمهار التفا   بني العا  وراد -6

 )صح(الت ري  من أسباب التقدمي يف القرآن -7

 (صحقوله  عاىل:}نن اهلل بك  شفء عليم{ من العام الباقف على عمومه ) -8

 ()صحمن أسباب االمجال يف القرآن اوشرتاك يف اللف   -9
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 )صح(آي  الر عات الع ر  ا نسخ  الو ه وحكمه  -10

 
 المجموعة الثانية من األسئلة

 تحت اإلجابه الصحيحة ضع خطا
 (التبميدمن الثتاء على اهلل يف فوا ح السور)حرو  التهجف، التداء،  -1
ق  اعتتاء علم  تاسب السور وانيات )  يؤل  فيه، أكثروا من التصتي  فيه،  -2

  املفسرين به لدقته( 

، مقدم انيات امل تبهاتكتاب مالك التأوي  لللرناطف من أحسن ما أل  يف ) -3
 القرآن ومؤخرد، العام واخلاص( 

بتالء العباد بالوقو   قسيم القرآن نىل حمكم ومت ابه ) وحكم  فيه ، للتبد  ، و -4
 عتدد(

 ، العاماملقدم واملؤخرقوله  عاىل: }نين متوفي  ورافع {من )الظاهر واملؤول،  -5
 واخلاص(

العام املراد به قوله  عاىل: }الذين قال ام التاس نن التاس قد مجعوا لكم...{من ) -6
 العام املنصوص، العام الباقف على عمومه( اخلصوص،

، ما أشك  معتاد حبسب الظاهر، لف  يستلرق الصاحل ما   تضح دولتهاجملم :)  -7
 له من را حصر(

 ، التنصيا(التثبيو  التبدي ،يأيت التسخ اعىن ) -8

 ، القياس(الست قوله  عاىل:}وأح  اهلل البي  { خا بو )القرآن،  -9

 ، مخس  أ رب،  ربني() ثالث  أ ربالتسخ على  -10

 
 المجموعة الثالثة من األسئلة

 ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمإل الفراغ
) فوا ح السور ، هو أن يتأنإل يف أول الكالم ألنه أول ما يقرع السم   ....... -1

 (حسن اوبتداءبتداء باحلمد ، او
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 ، التهجف ، املت ابه اللفظف(الدعاء من أنواع خوامت السور .... ) -2

، الببر اليه ،  نظم الدرر...... من الكتب املؤلف  يف  تاسب انيات والسور ) -3
 مالك التأوي (

 نيراد القص  الواحدة يف حوراملقصود بو)مت ابه التظم( هو...)ما   تضح دولته،  -4
 ما أشك  حبسب الظاهر( شة،

مقدمه من مو وعات علوم القرآن الص   يؤل  فيها كتاب مستق  .... )  -5
 ،  مله ومبيته، عامه وخاحه(ومؤخرد

 ، يف ، حنن(ك  من حيا العموم... ) -6

قوله  عاىل }والصتات من التساء نو ما ملكو أميانكم ..{ من العام املنصا  -7
 (وستثتاءابو .... ) الوح ، ال رط، 

...... هو أحد العلماء الذين نفوا وقوع اجملم  يف القرآن الكرمي ) أبو جعفر بن  -8
 ، السيوطف( داود الظاهر الزبا، 

أنكر اليهود التسخ لظتهم أنه يقتضف .... ) االف  العق ، االف  شريعتهم ،  -9
 البداء(

وسوس     ، وهم التعارى يف القرآن ....  ) و وجود له ، من علومه ااام -10
 شيعاني  سببه قل  العلم(
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 لثامنةالمحاضرة  ا
 (8-7ذكر طرف من العلوم التي عني بها هذا الفن )

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

 فما زال احلديم عن قسم علوم القرآن املتعلإل باألحكام املتعلق  باأللفاظ ومن دل  :
 

 :يدد معلقه ومقأوو : 
املعلإل الدال على املاهي  بال قيد وهو م  املقيد كالعام م  اخلاص قال العلماء مة وجد دلي  
على  قييد املعلإل حا نليه ونو فال ب  يبقى املعلإل علوى نطالقوه واملقيود علوى  قييودد ألن اهلل 

  عاىل خاطبتا بلل  العرب 
د حكوووم آخووور معلقوووا نظووور فووو ن   والضوووابه أن اهلل ندا حكوووم يف شوووفء بصوووف  أو شووورط   ور 

يكن له أح  يرد نليه نو دل  احلكم املقيد وجوب  قييودد بوه ونن كوان لوه أحو  رواد   يكون 
ردد نىل أحوود ا بووأوىل موون انخوور فوواألول مثوو  اشوورتاط العدالوو  يف ال ووهود علووى الرجعوو  والفوورق 

ا حضووور أحووودكم والوحوووي  يف قولوووه   وأشوووهدوا دو  عووودل موووتكم   وقولوووه   شوووهادة بيوووتكم ند
املووووت حوووني الوحوووي  اثتوووان دوا عووودل موووتكم   وقووود أطلوووإل ال وووهادة يف البيووووع وراهوووا يف قولوووه   

 وأشهدوا ندا  بايعتم     ف دا دفعتم نليهم أمواام فأشهدوا عليهم   
 والعدال  شرط يف المي  

واليموني واملعلوإل   وكذل  ما اشرتط يف كفارة القت  من الرقب  املؤمت  ونطالقها يف كفوارة الظهوار
 كاملقيد يف وح  الرقب 

 فمذهب ال افعف م  املعلإل على املقيد يف المي  
  .عتاق الكافر يف كفارة الظهار واليمني نومن العلماء من و سمله وسوز 

 والثاين مث   قييد الصوم بالتتاب  يف كفارة القت  والظهار و قييدد بالتفريإل يف حوم التمت  
اليمني وقضاء رمضان فيبقى على نطالقه من جوازد مفرقا ومتتابعا و ميكون ملوه وأطلإل كفارة 

 عليهما لتتايف القيدين و ا التفريإل والتتاب  وو على أحد ا لعدم املرجح 
 83-2/82اال قان يف علوم القرآن  
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 متعوقه ومفهومه  ثانيا :
الوووتا حنوووو   هوووو ستمووو  رووواد فاملتعووووق موووا دل عليوووه اللفووو  يف حمووو  التعوووإل فووو ن أفووواد معوووىن و 
 .فصيام ثالث  أيام يف احلي وسبع  ندا رجعتم  ل  ع رة كامل 

وقد نق  عن قوم من املتكلمني ألم قالوا بتدور التا جدا يف الكتواب والسوت  وقود بوالا نموام 
 .احلرمني وراد يف الرد عليهم 

حنوو   فمون ا وعر روا بواك  الظواهرهوو حتمواو مرجوحوا فارواد  احتموالمو   أما ندا أفاد معوىن
وو عووواد   فووو ن البوووارف يعلوووإل علوووى الاهووو  وعلوووى الظوووا  وهوووو فيوووه أمهووور وأرلوووب وحنوووو   وو 

 قعاع طهر وللو وء واللس  وهو يف الثاين أمهر ن قربوهن حة يعهرن   ف نه يقال لال
ه   ويسوووومى املرجووووول المووووول عليووووه مووووؤوو كقولوووو، فوووو ن موووو  علووووى املرجووووول لوووودلي  فهووووو  أويوووو  

أن يكووون  وسووتبال واخفووا امووا جتووال الووذل موون الرموو    ف نووه يسووتبي  ملووه علووى الظوواهر 
 لإنسان أجتب  فيبم  على اخلضوع وحسن اخللإل

وقد يكون م رتكا بني حقيقتني أو حقيق  و از ويصوح ملوه عليهموا مجيعوا ومون أمثلتوه   وو 
ال وووهيد حووواحب احلوووإل جبوووور يف يضوووار كا وووب وو شوووهيد   ف نوووه ستمووو  و يضوووارر الكا وووب و 

الكتاب  وال هادة و   و يضارر   بالفتح أ  و يضر ا حواحب احلوإل ب لزامهموا مواو يلزمهموا 
 .ونجبار ا على الكتاب  وال هادة 

حنوو   واسوأل القريو    أ   اقتضواءن  وقفو حب  دولو  اللفو  علوى ن ومار ليوو دولو  ن  
 .أهلها 

ى ما   يقصود بوه ليوو دولو  نشوارة كدولو  قولوه  عواىل   أحو  ونن    توق  ودل اللف  عل
لكم ليل  الصيام الرفم نىل نساوكم   على حب  حووم مون أحوبح جتبوا ند نباحو  المواع نىل 

 طلوع الفجر  ستلزم كونه جتبا يف جزء من التهار 
 الف  واملفهوم ما دل عليه اللف  و يف حم  التعإل وهو قسمان مفهوم موافق  ومفهوم ا

فواألول موا يوافوإل حكموه املتعووق فو ن كووان أوىل لوف فبووى اخلعواب كدولو    فوال  قو  امووا 
 .أ    على غرمي الضرب ألنه أشد 

ونن كان مساويا لف حلن اخلعاب أ  معتاد كدول    نن الذين يوأكلون أمووال اليتوامى ملموا   
 على غرمي االحراق ألنه مساو لألك  يف اال ال  
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  ما خيال  حكمه املتعوق وهو أنواع والثاين
  .وحصر ، وراي   ،وشرط  ، مفهوم حف  
ألووا كلهووا رجووح كثووا موون أهوو  العلووم اووذد املفوواهيم علووى أقوووال كثوواة و  اوحتجووا واختلوو  يف 
 و فصي  دل  يف كتب األحول .حج  ب روط 

 86-2/84اال قان يف علوم القرآن  
 

 ثالثا : وجود ااطبا ه 
وقووال روواد ، اخلعوواب يف القوورآن علووى مخسوو  ع وور وجهووا التفوويس : وز  يف كتابووه قووال ابوون الوو

 على أكثر من ثالثني وجها 
 أحدها خعاب العام واملراد به العموم كقوله   اهلل الذ  خلقكم   

 والثاين خعاب اخلاص واملراد به اخلصوص كقوله   يا أيها الرسول بلا   
صوووص كقولووه   يووا أيهووا التوواس ا قوووا ربكووم     يوودخ  فيووه الثالووم خعوواب العووام واملووراد بووه اخل

 األطفال واجملانني 
الرابوو  خعوواب اخلوواص واملووراد العموووم كقولووه   يووا أيهووا التوويب ندا طلقووتم التسوواء   افتووتح اخلعوواب 

 بالتيب  حلى اهلل عليه وسلم  واملراد ساور من ميل  العالق 
 اخلامس خعاب التس كقوله   يا أيها التيب   
 السادس خعاب التوع حنو   يا بين نسراوي    

 الساب  خعاب العني حنو   وقلتا يا آدم اسكن     
وقد دكر السيوطف رمه اهلل مجل  كباة من أنواع اخلعاب يف القرآن الكرمي م  أمثلتها من أراد 

 اوستزادة فلاج  نليها .
 91   2/88اال قان يف علوم القرآن  

 
قسم األخا من  قسيمات البلقيين لعلوم القرآن وهو ما و يدخ  غو نتتق  انن نىل ال

 احلصر ويتدر  غته مجل  من العلوم ومتها :
 األلاء والكىن واأللقاب ، واملبهمات ، وألاء من نزل فيهم القرآن  
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 أوو : األلاء والكىن واأللقاب :
 وع رون هم م اهاهم  مخس هميف القرآن متفمن دل  ألاء األنبياء واملرسلني و 

 آدم أبو الب ر دكر قوم أنه   أفع    وح  م تإل من األدم  ولذا مت  الصر  
 قال الواليقف ألاء األنبياء كلها أعجمي  نو أربع  آدم وحاحل وشعيب وحممد 

 عن ابن عباس قال نمنا لى آدم ألنه خلإل من أدمي األرى  وأخر  ابن أ  حامت
 اين أحله   آدام   بوزن   خا ام   عرب حبذ  األل  الثاني  وقال قوم هو اسم سري

 وقال الثعليب الرتاب بالعرباني  آدام فسمى آدم به 
 وقال ابن أ  خيثم  عاش  سعماو  ست  وستني ست  

 وقال التوو  يف هتذيبه اشتهر يف كتب التواريخ أنه عاش أل  ست  
 نول قال الواليقف أعجمف معرب 

 ومعتاد بالسرياني    الساكن  ويف نسن    ال اكر  زاد الكرماين 
 وقال احلاكم يف املستدرك نمنا لى نوحا لكثرة بكاوه على نفسه واله عبد اللفار 

 ويف املستدرك عن ابن عباس قال كان بني آدم ونول ع رة قرون 
عاموووا  وفيوووه عتوووه مرفوعوووا   بعوووم اهلل نوحوووا ألربعوووني سوووت  فلبوووم يف قوموووه ألووو  سوووت  نو مخسوووني

 يدعوهم وعاش بعد العوفان ستني ست  حة كثر التاس وف وا   
 ودكر ابن جرير أن مولد نول كان بعد وفاة آدم ااو  وست  وع رين عاما 

 ويف التهذيب للتوو  أنه أطول األنبياء عمرا 
 ندريس قي  ننه قب  نول 

 قال ابن نسباق كان ندريس أول بين آدم أععف التبوة وهو أختوخ 
 ال وهب بن متبه ندريس جد نول الذ  يقال له ختوخ وهو اسم سرياين وق

 وقي  عر  م تإل من الدراس  لكثرة درسه الصب  
 ويف املستدرك عن ابن عباس قال كان فيما بني نول وندريس أل  ست  

نبووراهيم قووال الووواليقف هووو اسووم قوودمي لوويس بعوور  وقوود  كلمووو بووه العوورب علووى وجووود أشووهرها 
 قالوا نبراهام وقرئ به يف السب  نبراهيم و 
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وهو اسم سرياين معتاد أب رحيم وقي  م تإل من الرب   وهف شودة التظور حكواد الكرمواين يف 
 عجاوبه 

 وهو ابن آزر واله  ارل اثتاة وراء مفتوح  وآخرد حاء مهمل  
 قال الواقد  ولد نبراهيم على رأس ألفف ست  من خلإل آدم 

 أنه عاش ماو  ومخس  وسبعني وحكى التوو  وراد قوو 
 نلاعي  قال الواليقف ويقال بالتون آخرد قال التوو  وراد هو أكرب ولد نبراهيم 

 نسباق ولد بعد نلاعي  بأرب  ع رة ست  وعاش ماو  ومثانني ست  
 ودكر أبو علف بن مسكويه يف كتاب ندمي الفريد أن معىن نسباق بالعرباني  الضباك

حبان من حديم أ  هريرة مرفوعوا   نن الكورمي ابون الكورمي ابون الكورمي  يوس  يف حبيح ابن
 ابن الكرمي يوس  بن يعقوب بن نسباق بن نبراهيم   

ويف املستدرك عن احلسن أن يوس  ألقف يف الوب وهوو ابون اثتوص ع ورة سوت  ولقوف أبواد بعود 
 الثمانني و ويف وله ماو  وع رون 

 ويف الصبيح أنه أععى شعر احلسن 
 قال بعضهم وهو مرس  لقوله  عاىل   ولقد جاءكم يوس  من قب  بالبيتات   
 وقي  ليس هو يوس  بن يعقوب ب  يوس  بن نبراهيم بن يوس  بن يعقوب 

وي به هذا ما يف العجاووب للكرمواين يف قولوه   ويورث مون آل يعقووب   أن المهوور علوى أنوه 
بتووو عمووران بوون ماثووان قووال والقووول بأنووه  يعقوووب بوون ماثووان وأن اموورأة زكريووا كانووو أخووو موورمي

 يعقوب بن نسباق ابن نبراهيم رريب 
 انتهى 

وموا دكور أنوه رريوب هووو امل وهور واللريوب األول ونظواد يف اللرابو  قوول نووو  قوال السويوطف : 
 نن موسى املذكور يف سوورة الكهو  يف قصو  اخلضور لويس هوو موسوى بوين نسوراوي  بو  االبكا

 .وقي  ابن نفراويم بن يوس  وقد كذبه ابن عباس يف دل   موسى بن مت ى بن يوس 
وأشد من دل  رراب  موا حكواد التقواش واملواورد  أن يوسو  املوذكور يف سوورة روافر مون الون 

كر أن عمران املوذكور يف آل عموران هوو والود موسوى ا بعثه اهلل رسوو نليهم وما حكاد ابن عس
 .و والد مرمي 
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 بياء والرس  عليهم السالمنىل را دل  من ألاء لألن
 365-2/362اال قان يف علوم القرآن 

 
 وفيه من ألاء املالوك  

جربيو  وميكاويو  وفيهموا للوات جربيو  بكسور الويم والوراء بوال  وز وجربيو  بفوتح الويم وكسوور 
الراء بال  ز وجرباوي  امزة بعد األل  وجربايي  بياءين بال  ز وجربويو  اموزة ويواء بوال ألو  

 جربو  وقرئ اا و 
 وقرئ   ميكايي    بال  ز وميكج  وميكال 

أخر  ابن جرير من طريإل عكرم  عن ابن عباس قال جربي  عبود اهلل وميكاييو  عبيود اهلل وكو  
 اسم فيه   ني    فهو معبد هلل 

 وأخر  عن عبد اهلل بن احلارث قال ني  اهلل بالعرباني  
بالت ووديد وفسوورد ابوون مهووران بأنووه اسووم لربيوو  حكوواد    قوورأ أبووو حيوووة   فأرسوولتا نليهووا روحتوواو 

 الكرماين يف عجاوبه 
وهوواروت وموواروت أخوور  ابوون أ  حووامت عوون علووف قووال هوواروت وموواروت ملكووان موون مالوكوو  

 يف قصتهما جزءا  السيوطف السماء وقد أفرد
 م  الرعد ففف الرتمذ  من حديم ابن عباس أن اليهود قالوا للتيب  حلى اهلل عليه وسل

 تقدمني من را األنبياء والرس  ألاء امل
 فيه من ألاء املتقدمني را األنبياء والرس  نىل را دل  من ألاء املالوك  كما أن 

عمووران أبووو موورمي وقيوو  أبووو موسووى أيضووا وأخوهووا هووارون ولوويس بووأخف موسووى كمووا يف حووديم 
 أخرجه مسلم 

 ي  نيب حكاد الكرماين يف عجاوبه وعزيز و ب  وكان رجال حاحلا كما أخر  احلاكم وق
ولقموووان وقووود قيووو  ننوووه كوووان نبيوووا واألكثووور علوووى خالفوووه وأخووور  ابووون أ  حوووامت ورووواد مووون طريوووإل 

 عكرم  عن ابن عباس قال كان لقمان عبدا حب يا  ارا 
 ويوس  الذ  يف سورة رافر 
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من أمث  التاس نين أعود بالرمن مت  نن كتو  قيا   قي  ننه اسم رج  كان  :و قف يف قوله 
أ  نن كتو يف الصالل مث   قف حكاد الثعليب وقي  اسم رج  كان يتعرى للتساء وقي  ننه 

 ور ه حكا ا الكرماين يف عجاوبه ابن عمها أ اها جربي  يف ح
 ورا دل  
 ألاء التساء وفيه من 
 يف نوع الكتاي  ومعىن مرمي بالعربي  اخلادم  سبإل دكرهارا لتكت  مرمي و

   املرأة الص  لازل الفتيان حكا ا الكرماين وقي
 وقي  نن بعال يف قوله   أ دعون بعال   اسم امرأة كانوا يعبدولا حكاد ابن عسكر

نىل روووووا دلووووو  مووووون ألووووواء مثووووو  ألووووواء القباوووووو  والبلووووودان والكفوووووار والووووون والتسووووواء واألحوووووتام 
 ف رمه اهلل  عاىل .والكواكب واحليوانات والعيور وحنوها قد دكرها مفصل  السيوط

أمووا الكووىن فلوويس يف القوورآن متهووا رووا أ  اووب والووه عبوود العووزى ولووذل    يووذكر بالووه ألنووه 
 حرام شرعا وقي  لإشارة نىل أنه جهتمف 

 وأما األلقاب فمتها نسراوي  لقب يعقوب ومعتاد عبد اهلل وقي  حفوة اهلل 
 اهلل  أخر  ابن جرير عن ابن عباس أن نسراوي  كقول  عبد

وأخر  عبد بن ميد يف  فساد عن أ   لز قال كان يعقوب رجال بعي ا فلقى ملكا فعالوه 
فصرعه املل  فضرب على فنذيه فلما رأى يعقوب ما حت  به بعش به فقوال موا أنوا بتاركو  

 حة  سميين الا فسماد نسراوي  قال أبو  لز أو  رى أنه من ألاء املالوك  
 ا بياء بعد اامزة ووم وقرئ نسرايي  بال  ز وفيه للات أشهره

قوووال بعضوووهم و  خياطوووب اليهوووود يف القووورآن نو ب   يوووا بوووين نسوووراوي    دون   يوووا بوووين يعقووووب   
لتكتوو  وهووو ألووم خوطبوووا بعبووادة اهلل ودكووروا بوودين أسووالفهم موعظوو  اووم و تبيهووا موون رفلووتهم 

راوي  اسووم مضووا  نىل اهلل يف التأويوو  وملووا فسووموا باوسووم الووذ  فيووه  ووذكرة بوواهلل  عوواىل فوو ن نسوو
دكر موهبته البراهيم و ب اد به قوال يعقووب وكوان أوىل مون نسوراوي  أللوا موهبو  اعقوب آخور 

 فتاسب دكر اسم ي عر بالتعقيب 
ومتها املسيح لقب لعيسى ومعتاد قي  الصديإل وقي  الوذ  لويس لرجلوه أمخوا وقيو  الوذ  و 

   المي  وقي  الذ  ميسح األرى أ  يقععها وقي  را دل  ميسح دا عاه  نو برئ وقي



138 

 

ومتها نلياس قي  ننه لقب ندريس أخر  ابن ن  حامت بستد حسن عن ابن مسعود قال نلياس 
هووو ندريووس ونسووراوي  هووو يعقووووب ويف قراء ووه يف ونن ندراس ملوون املرسوولني   يف سووالم علوووى 

 ندراسني   
 ي  لقب اليس  وقي  لقب يوش  وقي  لقب زكريا ومتها دو الكف  قي  ننه لقب نلياس وق

ومتهووا دو القوورنني والووه نسووكتدر وقيوو  عبوود اهلل بوون الضووباك بوون سووعد وقيوو  املتووذر بوون موواء 
 را دل السماء وقي  

ولقب دا القرنني ألنه بلا قرين األرى امل رق وامللرب وقي  ألنه مل  فارس والروم وقي  كوان 
قيوو  كووان لووه قرنووان موون دهووب وقيوو  كانووو حووفبتا رأسووه موون علووى رأسووه قرنووان أ  دأابتووان و 

 را دل  .حناس وقي  
 ومتها فرعون واله الوليد بن مصعب وكتيته أبو العباس 

 وقي  نن فرعون لقب لك  من مل  مصر 
 أخر  ابن أ  حامت عن  اهد قال كان فرعون فارسيا من أه  نحعنر 

 ولى  بعا لكثرة من  بعه ومتها  ب  قي  كان اله أسعد بن ملكف كرب 
   يتب  حاحبه كاخلليف  خيل  رادوقي  ننه لقب ملوك اليمن لف ك  واحد متهما  بعا أ

 382-2/371اال قان يف علوم القرآن 
 

 املبهمات  ثانيا :
 أفردد بالتألي  السهيلف   ابن عساكر   القا ف بدر الدين بن مجاع  

الكتوب املوذكورة مو  زواوود أخورى علوى حولر حجموه  فيوه  وألي  لعيو  مجو  فواوودلسيوطف ول
 جدا 

قلووو وموون أمجوو  مووا كتووب فيووه  فسووا مبهمووات القوورآن أل  عبوود اهلل البلتسووف وهووو كتوواب كبووا 
 معبوع يف  لدين .

 وكان من السل  من يعتين به كثاا 
ع وورة طلبووو الووذ  خوور  موون بيتووه مهوواجرا نىل اهلل ورسوووله   أدركووه املوووت أربوو  : قووال عكرموو  

 ست  
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 ولإاام يف القرآن أسباب 
ببيانووه موو  مو وو  آخوور كقولووه   حووراط الووذين أنعمووو علوويهم   ف نووه مبووني يف قولووه    اوسووتلتاء

 م  الذين أنعم اهلل عليهم من التبيني والصديقني وال هداء والصاحلني   
  يقوو    حووواء   كقولووه   وقلتووا يووا آدم اسووكن أنووو وزوجوو  التوو    و   وشووتهاردالثوواين أن يتعووني 

 ألنه ليس له راها 
أ   ر نىل الذ  حا  نبراهيم يف ربه   واملراد منرود ل هرة دل  ألنه املرس  نليه قي  وقد دكر  

 اهلل فرعون يف القرآن باله و  يسم منرود ألن فرعون
 حنووو   وموون التوواس موون يعجبوو  قولووه يف اسووتععافهقصوود السوورت عليووه ليكووون أبلووا يف : الثالووم 

 احلياة الدنيا   اني  هو األختس بن شريإل وقد أسلم بعد وحسن نسالمه 
 الراب  أو يكون يف  عييته كبا فاودة حنو   أو كالذ  مر على قري      واسأام عن القري    

اخلووامس التتبيووه علووى العموووم وأنووه رووا خوواص  ووال  مووا لووو عووني حنووو   وموون خيوور  موون بيتووه 
 مهاجرا   

حنووو   وو يأ وو  أولوووا الفضوو      والووذ  جوواء  اوسوومه بالوحوو  الكاموو  دون السووادس  عظيموو
 بالصدق وحدق به     ند يقول لصاحبه   واملراد الصديإل يف الك  

 الساب  غقاد بالوح  التاقا حنو   نن شانج  هو األبرت   
 على قسمني وهو علم املبهمات مرجعه التق  الا و  ال للرأ  فيه    نن
سووم األول فيمووا أاوووم موون رجووو  أو اموورأة أو ملوو  أو جوووين أو مثووىن أو  مووووع عوور  ألووواء  الق

 كلهم أو من أو الذ  ندا   يرد به العموم 
قولوووه  عووواىل   نين جاعووو  يف األرى خليفووو    هوووو آدم وزوجوووه حوووواء باملووود أللوووا ومووون دلووو  : 

 خلقو من حف 
 عامي   الهوند قتلتم نفسا   

 حلى اهلل عليه وسلم   هم   هو التيبابعم فيهم رسوو متو 
ووحووى اووا نبووراهيم بتيووه   هووم نلاعيوو  ونسووباق وموودين وزمووران وسوورل ونفووش ونف ووان وأموويم 

 وكيسان وسورل ولوطان ونافش
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واألسباط   أوود يعقوب نثتا ع ر رجال يوسو  وروبيو  وسعوون ووو  ويهوودا ودان ونفتواا 
 الون وبتيامني بفاء ومثتاة وكاد ويأشا وني اجر وري

 ومن التاس من يعجب  قوله   هو األختس بن شريإل 
 ومن التاس من ي ر  نفسه   هو حهيب 

 ند قالوا لتيب ام   هو سوي  وقي  سعون وقي  يوش  
 متهم من كلم اهلل   قال  اهد موسى 

 ورف  بعضهم درجات   قال حممد 
 الذ  حا  نبراهيم يف ربه   منرود بن كتعان 

 لذ  مر على قري    عزير وقي  أرمياء وقي  حزقي  أو كا
 امرأة عمران   حت  بتو فاقود 

 وامرأيت عاقر   هف أشياع أو أشي  بتو فاقود 
 متاديا يتاد  لإميان   هو حممد  حلى اهلل عليه وسلم  

 نىل العاروت   قال ابن عباس هو كعب بن األشر  أخرجه أمد 
 اهلل بن أ   ونن متكم ملن ليبعجن   هو عبد

وو  قولوا ملن ألقى نليكم السالم لسو مؤمتا   هو عامر بن األ به األشجعف وقي  مرداس 
 والقاو  دل  نفر من املسلمني متهم أبو قتادة

 الذ  يتهى عبدا   هو أبو جه  والعبد هو التيب  حلى اهلل عليه وسلم  
بوون أ  معوويه وقيوو  أبووو اووب  نن شووانج    هووو العاحووف بوون واووو  وقيوو  أبووو جهوو  وقيوو  عقبوو 

 وقي  كعب بن األشر  
 امرأ ه   امرأة أ  اب أم مجي  العوراء بتو حرب بن أمي  

 
 القسم الثاين يف مبهمات الموع الذين عرفو ألاء بعضهم 

 وقال الذين و يعلمون لوو يكلمتا اهلل   لف متهم راف  بن حرمل  مث  قوله : 
رفاعوو  بوون قوويس وقووردم بوون عموور وكعووب بوون األشوور  ورافوو  بوون  سوويقول السووفهاء   لووف مووتهم

 حرمل  واحلجا  بن عمرو والربي  بن أ  احلقيإل 
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 وندا قي  ام ا بعوا   اني  لف متهم راف  ومال  بن عو  
 يسألون  عن األهل    لف متهم معاد بن جب  وثعلب  بن رتم 

 يسألون  مادا يتفقون   لف متهم عمرو بن المول 
 سألون  عن اخلمر   لف متهم عمر ومعاد ومزة ي

 ويسألون  عن اليتامى   لف متهم عبد اهلل بن رواح  
ويسووألون  عوون الوويا   لووف مووتهم ثابووو بوون الدحوودال وعبوواد بوون ب وور وأسوويد بوون احلضووا 

 مصلر 
 أ   ر نىل الذين أو وا نصيبا من الكتاب   لف متهم التعمان بن عمرو واحلارث بن زيد 

 تهم فعرس ويعقوبس وستس وأندرايساحلواريون   لف م
 395-2/381اال قان يف علوم القرآن 

 
 ألاء من نزل فيهم القرآن  ثالثا :

رأيو فيهم  أليفا مفردا لبعا القدماء لكتوه روا حمورر وكتواب أسوباب التوزول قال السيوطف : 
د اهلل قووال قووال علووف مووا يف عوون عبوواد بوون عبوو روى ابوون أ  حووامتواملبهمووات يلتيووان عوون دلوو  و 

 قريش أحد نو ونزلو فيه آي  قي  له ما نزلو في  قال   ويتلود شاهد مته   
عوووون سووووعد بوووون أ  وقوووواص قووووال نزلووووو يف أربوووو  آيووووات    ورووووادوموووون أمثلتووووه مووووا أخرجووووه أموووود 

 يسألون  عن األنفال     ووحيتا االنسان بوالديه حستا   وآي  غرمي اخلمر وآي  املااث 
خوور  ابوون أ  حووامت عوون رفاعوو  القرمووف قووال نزلووو   ولقوود وحوولتا اووم القووول   يف ع وورة أنووا وأ

 أحدهم 
وأخوور  العوورباين عوون أ  مجعووه جتيوود بوون سووب  وقيوو  حبيووب بوون سووباع قووال فيتووا نزلووو   ولوووو 

 رجال مؤمتون ونساء مؤمتات   وكتا  سع  نفر سبع  رجال وامرأ ني
 2/403اال قان يف علوم القرآن 
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ىل هتووا انتهوووو أقسوووام البلقيووين رموووه اهلل وبقوووف القسووم الوووذ  اقرتحتووواد وهووو موووا يتعلوووإل ب ووور  ن
القرآن ويتدر  غته  وا دكور السويوطف رموه اهلل أبوابوا كثواة سوو  نعورى لبعضوها يف الا ورة 

 القادم  نن شاء اهلل  عاىل .
 

 األسئلة :
 المجموعة األولى: ضع عالمة )صح( أمام الجملة الصحيحة

 )صح(املعلإل هو الذ  يدل على املاهي  بال قيد              -1
 )خطأ(من أمثل  املقيد قوله  عاىل : }وأشهدوا ندا  بايعتم{              -2
قال بعا املتكلمني : التا كثا يف القرآن والست  . ووافقهم نمام              -3

 )خطأ(احلرمني 
 )خطأ(هو أول  قسيمات البلقيين  ماو يدخ  غو احلصر            -4
 )صح(املتعوق ما دل عليه اللف  يف حم  التعإل             -5
 )صح(العموم به خعاب اخلاص املراد من يا أيها التيب ندا طلقتم التساء           -6
 )صح(ع ر رجال  وهم اثتاواألسباط   أوود يعقوب             -7
 )صح(ام يف القران اوستلتاء ببيانه يف مو   آخر من أسباب االا             -8
امل هور أن املراد مته يعقوب بن نسبإل ويرث من آل يعقوب يرثين  قوله :          -9

 )صح(    عليهما السالم
  )صح(علم املبهمات مرجعه التق  الا و  ال للرأ  فيه        -10

 
 حةالمجموعة الثانية : صع خطا تحت اإلجابة الصحي

 ، مبني( مقيدقوله  عاىل} وأشهدوا دو  عدل متكم {)معلإل ،               -1
 (عر الصبيح يف لفظ  آدم أنه )سرياين ، عرباين ،              -2
  الوواليقفمن أشهر من اهتم من العلماء بعلم األلواء والكوىن واأللقواب )             -3

 ، ابن حجر ، ابن كثا (
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االمووام الكرموواين دكوور كثوواا موون رراوووب األقوووال  وومن كتابووه يف ) األلوواء              -4
 (  عجاوب القرآنوالكىن ، املبهمات ، 

 ، ماهر ، م رتك( مؤول ) واخفا اما جتال الذل من الرم                 -5
 ،  اخلضر( الرعدمن ألاء املالوك  املذكورة يف القرآن ) السج  ،              -6
من الكىن يف القرآن : أبو اب ودل   ) نكراما له ، ألنه و يعر  بلواد              -7

 ( ألن اله حمرم شرعا، 
 ، املل ، املبج (عبد اهللمعىن نسراوي  )              -8
االاوام يف قولووه  عاىل:}أنووو وزوجوو { سووببه )أنووه مبووني يف مو وو  آخوور،              -9

 قصد التسرت( أنه املتعني لل هرة ،
 سعد بن أ  وقاص(من ألاء من نزل فيهم القرآن ) بالل ، أبو سلم   ،        -10

 
 المجموعة الثالثة:ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ

، مرجوحوا الظاهر موا أفواد معوىن مو  احتموال رواد احتماو....)راجبوا ،              -1
 مساويا(

، حلن احلعاب، فبوى اخلعابحكمه املتعوق يسمى ......)  ما يوافإل             -2
 مفهوم املوافق (

، اخلاص العامقوله  عاىل:} اهلل الذ  خلقكم{ من أمثل  اخلعاب..... )             -3
 ، العام املراد به اخلصوص(

، التووووع، الوووتسقولوووه  عووواىل: }يوووا أيهوووا التووويب{من أمثلووو  خعووواب..... )              -4
 (العني

، موووووذكورة يف أعجميووووو  ) عربيووووو  ، نو أربعووووو   .....ألووووواء األنبيووووواء كلهوووووا              -5
 القرآن(

 آدم ، زيد ( يعقوب ،من األلقاب املذكورة يف القرآن .... )    -6
يوس  ،  الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي )حممد  ........ هو            -7

 ه السالم(يعقوب علي عليه السالم ،
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موون رراوووب مووا قيوو  يف قولووه  عوواىل : }نن كتووو  قيووا{ أن  قيووا ....)جووين ، ملوو  ،   -8
 (ابن عم مرمي 

، جربيوو  وميكاويوو ، حمموود هوواروت وموواروتأفوورد السوويوطف جووزءا يف ....)             -9
 وعيسى(

 ، ابوون القوويم،البلتسووف موون أمجوو  مووا كتووب يف مبهمووات القوورآن كتوواب .... )        -10
 ابن الزر  (
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 لتاسعةالمحاضرة  ا
 (8-8ذكر طرف من العلوم التي عني بها هذا الفن )

**** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 أما بعد
فسو  نأيت يف هذد الا رة ب دن اهلل على املتبقف من مباحم علوم القرآن و ا ميكن أن 

ه احلصر أمثال القرآن وأقسامه وجدله وراا دخ  غو القسم يذكر غو قسم ما و يدخل
الذ  اقرتحتاد وسيأيت بعد دل  وهو املتعلإل ب ر  القرآن وفضله م  شفء من التكل  

 وعلى ك  ستذكر طرفا عن هذد العلوم الثالث  :
 :أمثال القرآن  أما
ربتا للتاس يف هذا القرآن أفردد بالتصتي  االمام أبو احلسن املاورد  قال  عاىل   ولقد   فقد

من ك  مث  لعلهم يتذكرون   وقال  عاىل   و ل  األمثال نضراا للتاس وما يعقلها نو 
 العاملون   

قد عدد ال افعف  ا سب على اجملتهد معرفته من علوم القرآن فقال   معرف  ما  رب فيه و 
 من األمثال الدوال على طاعته املبيت  وجتتاب معصيته 

والوع  واحلم والزجر واوعتبار  األمثال يف القرآن يستفاد مته أمور كثاة التذكا رب 
والتقرير و قريب املراد للعق  و صويرد بصورة السوس ف ن األمثال  صور املعاين بصورة 

الذهن فيها باحلواس ومن   كان اللرى من  وستعان األشناص أللا أثبو يف األدهان 
 باللف واللاوب بال اهد املث    بيه اخلفف 

 :أمثال القرآن قسمان ماهر مصرل به وكامن و دكر للمث  فيه  و
فمن أمثل  األول قوله  عاىل   مثلهم كمث  الذ  استوقد نارا   انيات  رب فيها للمتافقني 

 مثلني مثال بالتار ومثال باملعر 
رب بن نبراهيم يقول لعو وأما الكامت  فقال املاورد  لعو أبا نسباق نبراهيم بن مضا

أ  يقول سألو احلسني بن الفض  فقلو نن  هر  أمثال العرب والعجم من القرآن فه  
جتد يف كتاب اهلل   خا األمور أوساطها   قال نعم يف أربع  موا   قوله  عاىل   و فارى 
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رتوا وكان بني دل  وو بكر عوان بني دل    وقوله  عاىل   والذين ندا أنفقوا   يسرفوا و  يق
قواما   وقوله  عاىل   وو جتع  يدك مللول  نىل عتق  وو  بسعها ك  البسه   وقوله  عاىل   

 وو جتهر بصال   وو هافو اا وابتا بني دل  سبيال   
قلو فه  جتد يف كتاب اهلل   من جه  شيجا عاداد   قال نعم يف مو عني   ب  كذبوا اا   

 وند   يهتدوا به فسيقولون هذا نف  قدمي     سيعوا بعلمه   
قلو فه  جتد يف كتاب اهلل   احذر شر من أحستو نليه   قال نعم   وما نقموا نو أن 

 أرتاهم اهلل ورسوله من فضله   
قلو فه  جتد يف كتاب اهلل   ليس اخلرب كالعيان   قال يف قوله  عاىل   قال أو    ؤمن قال 

 يب   بلى ولكن ليعمجن قل
قلو فه  جتد   يف احلركات الربكات   قال يف قوله  عاىل   ومن يهاجر يف سبي  اهلل سد يف 

 األرى مرارما كثاا وسع   
 نخل .
عقد جعفر بن سس اخلالف  يف كتاب انداب بابا يف ألفاظ من القرآن جاري   رى املث  وقد 

 ن دل  قوله  عاىل وهذا هو التوع البديعف املسمى ب رسال املث  وأورد م
 ليس اا من دون اهلل كاشف    

 لن  تالوا الرب حة  تفقوا  ا غبون   
 نخلانن حصبا احلإل  
 347-2/343اال قان يف علوم القرآن 

 
 أقسام القرآن وأما 
  يف أقسام القرآن وهو معبوع متداولابن القيم بالتصتي  يف  لد لاد   التبيان  اأفرده فقد

 وكيدد حة جعلوا مث    واهلل ي هد نن املتافقني لكادبون   و قسم غقيإل اخلرب والقصد بال
 قسما ونن كان فيه نخبار ب هادة ألنه ملا جاء  وكيدا للنرب لف قسما 

 القرآن بلل  العرب ومن عادهتا القسم ندا أرادات أن  ؤكد أمرا وقد نزل 
 بتفسه يف القرآن يف سبع  موا    وو يكون القسم نو باسم معظم وقد أقسم اهلل  عاىل
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 ق  ن  ور      ومن دل  :
والباقف كله قسم انلوقا ه كقوله  عاىل   والتني والزيتون     والصافات     وال مس     

 واللي      والضبى     فال أقسم باخلتس   
 ف ن قي  كي  أقسم باخللإل وقد ورد التهف عن القسم بلا اهلل 

 أجيب عته بأوجه 
 أحدها أنه على حذ  مضا  أ  ورب التني ورب ال مس وكذا الباقف 

 الثاين نن العرب كانو  عظم هذد األشياء و قسم اا فتزل القرآن على ما يعرفون 
الثالم أن األقسام نمنا  كون اا يعظمه املقسم أو سله وهو فوقه واهلل  عاىل ليس شفء فوقه 

 .لا  دل على بارئ وحان  فأقسم  ارة بتفسه و ارة اصتوعا ه أل
 وهذا األخا أقوى وأرجح .

وأخر  ابن أ  حامت عن احلسن قال نن اهلل يقسم اا شاء من خلقه وليس ألحد أن يقسم 
 .نو باهلل 

وقال أبو القاسم الق ا  القسم بال فء و خير  عن وجهني نما لفضيل  أو ملتفع  فالفضيل   
 ألمني   واملتفع  حنو   والتني والزيتون كقوله   وطور سيتني وهذا البلد ا

  356-2/350اال قان يف علوم القرآن 
 

 جدل القرآن  وأما
 أفردد بالتصتي   م الدين العويف ف
 دل  وما من برهان ودول  و قسيمقد اشتم  القرآن العظيم على مجي  أنواع الرباهني واألو 

نو وكتاب اهلل قد نعإل به لكن أوردد  وغذير يبىن من كليات املعلومات العقلي  والسمعي 
 على عادة العرب دون دقاوإل طرق املتكلمني 

م بون به ورد عليه بأنه زعم الاح  أن املذهب الكالمف و يوجد مته شفء يف القرآن و 
 أنه احتجا  املتكلم على ما يريد نثبا ه حبج   قع  املعاند له فيه  املذهب الكالمف و عري 
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 ستتتي مته التتاوي الصبيب  من املقدمات الصادق  ف ن االسالميني من ومته نوع متعقف 
أه  هذا العلم دكروا أن من أول سورة احلي نىل قوله   وأن اهلل يبعم من يف القبور   مخس 

 .نتاوي  ستتتي من ع ر مقدمات 
   دكر  فصي  دل  

ثلته يف القرآن قوله  عاىل   أم من األنواع املصعلح عليها يف علم الدل السرب والتقسيم ومنو 
مثاني  أزوا  من الضأن اثتني   انيتني ف ن الكفار ملا حرموا دكور األنعام  ارة ونناثها أخرى 
رد  عاىل دل  عليهم بعريإل السرب والتقسيم فقال نن اخللإل هلل خلإل من ك  زو   ا دكر 

ن يكون من جه  الذكورة أو دكرا وأنثى فمم جاء غرمي ما دكرمت أ  ما علته و خيلو نما أ
األنوث  أو اشتمال الرحم ال ام  اما أو و يدرى له عل  وهو التعبد  بأن أخذ دل  عن 
اهلل  عالىواألخذ عن اهلل  عاىل نما بوحف ونرسال رسول أو لاع كالمه وم اهدة  لقى دل  

تبرمي و هر  عن عته وهو معىن قوله   أم كتتم شهداء ند وحاكم اهلل اذا   فهذد وجود ال
 واحد متها 

واألول يلزم عليه أن يكون مجي  الذكور حراما والثاين يلزم عليه أن يكون مجي  االناث حراما 
والثالم يلزم عليه غرمي الصتفني معا فبع  ما فعلود من غرمي بعا يف حال  وبعا يف حال  

ال واسع  باط  و  يدعود ألن العل  على ما دكر  قتضف نطالق التبرمي واألخذ عن اهلل ب
وبواسع  رسول كذل  ألنه   يأت نليهم رسول قب  التيب  حلى اهلل عليه وسلم  وندا بع  

 مجي  دل  ثبو املدعى وهو أن ما قالود افرتاء على اهلل و الل 
ورا ومتها القول باملوجب ومتها التسليم ومتها االسجال ومتها اونتقال ومتها املتاقض  

 و مذكور يف مو عه م  أمثلته من القرآن .دل   ا ه
 360-2/356اال قان يف علوم القرآن 

 
وانن ن رع يف القسم الذ  اقرتحتا ن افته نىل أقسام البلقيين وهو ما يتعلإل ب ر  القرآن 
وهو أنواع فمن دل  ألاأد وألاء سورد ومجعه وكتابته و ر يبه وخواحه وآداب حامله و اليه 

 وفضاو  سورد وفض  حفامه وقارويه .  وفضاوله العام 
 وقد دكر السيوطف من دل  أبوابا 
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 يف معرف  ألاوه وألاء سورد 
 ويف مجعه و ر يبه 

 ويف عدد سورد وآيا ه وكلما ه وحروفه 
 ويف آداب  الو ه 
 ويف كيفي  غمله 
 يف فضاو  القرآن 

 ويف أفض  القرآن وفا له 
 ويف خواحه 

 تابته ويف رسوم اخله وآداب ك
 ويف نعجاز القرآن 

 
 :معرف  ألاوه وألاء سورد أوو : 

سمى فقال الاح  لى اهلل كتابه الا االفا ملا لى العرب كالمهم على المل  والتفصي  
 مجلته قرآنا كما لوا ديوانا وبعضه سورة كقصيدة وبعضها آي  كالبيو وآخرها فاحل  كقافي  

ز  بن عبد املل  املعرو  ب يذل  يف كتاب الربهان اعلم أن اهلل أبو املعاا عزياالمام وقال 
 لى القرآن  مس  ومخسني الا 

 لاد كتابا ومبيتا يف قوله   حم والكتاب املبني   
 وقرآنا وكرميا   ننه لقرآن كرمي   
 وكالما   حة يسم  كالم اهلل   
 ونورا   وأنزلتا نليكم نورا مبيتا   

 ى ورم  للمؤمتني   وهدى ورم    اد
 وفرقانا   نزل الفرقان على عبدد

 نخل كالمه وو يسلم دل  له فج  ما دكرد نمنا هو أوحا  و ألاء .
السورة هتمز وو هتمز فمن  زها جعلها من أسأرت أ  أفضلو من السؤر وهو ما بقف من و 

 .ال راب يف االناء كألا قعع  من القرآن 
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ور فاع متزلتها كار فاعه أو أللا  سور البتاء وقي  من  سهي  اامز  يهمزها فمن باب   ومن
 من القرآن كما يبىن السور متزل  فوق متزل  . وقي  را دل  .القعع  ك

أنس بن مال  قال : قال عن ابن مردويه وكرد بعا أه  العلم أن يقال سورة كذا ملا رواد 
آل عمران ، وو سورة التساء ، وكذا القرآن  : و  قولوا : سورة البقرة ، وو سورة   التيب

وكذا القرآن  ، كله ، ولكن قولوا السورة الص يذكر فيها البقرة ، والص يذكر فيها آل عمران 
وقد جاءت أحاديم مرفوع  يف وهو حديم  عي  والصواب جواز دل  .   كله

 الصبيبني ورا ا حرس  يف الواز .
 .اء السور بالتوقي  من األحاديم وانثار وقد ثبو مجي  ألقال السيوطف : 

 سم واحد وهو كثا وقد يكون اا الان فأكثر من دل  اقد يكون للسورة و 
 ومن دل  الفاغ  فلها ألاء كثاة متها 

 ورا دل  .أم الكتاب وأم القرآن والسب  املثاين و فاغ  الكتاب 
 واملاودة  سمى أيضا العقود 

 واألنفال بدر 
 التوب  وبراءة 

. وقد اهتم أه  العلم بذل  وهتاك ويتبلف التظر يف اختصاص ك  سورة اا ليو به 
 مباحم  تعلإل اذا األمر كما  وجد مباحم  تعلإل ب عراب ألاء السور  تظر يف مو عها .

 
أمد وراد من  هأخرجفيما قسم القرآن نىل أربع  أقسام وجع  لك  قسم مته اسم  وقد

ألسق  أن رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  قال أععيو مكان التوراة حديم واثل  بن ا
 السب  العول وأععيو مكان الزبور املجني وأععيو مكان اال ي  املثاين وفضلو باملفص  

 ويأيت احلديم عتها قريبا نن شاء اهلل .
 156-2/146اال قان 

 
 مجعه و ر يبه  ثانيا :
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 عليه وسلم  القرآن يف املصب  ملا كان يرتقبه من ورود قال اخلعا  نمنا   سم   حلى اهلل
ناسخ لبعا أحكامه أو  الو ه فلما انقضى نزوله بوفا ه أام اهلل اخللفاء الراشدين دل  وفاء 
بوعدد الصادق بضمان حفظه على هذد األم  فكان ابتداء دل  على يد الصديإل ا ورة 

 .عمر 
اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  لكن را  موع يف وقد كان القرآن كتب كله يف عهد رسول 

 مو   واحد وو مر ب السور 
 مج  القرآن ثالث مرات : وقال احلاكم 

   نحداها حبضرة التيب  
 الصديإل الثاني  حبضرة أ  بكر 

روى البنار  يف حبيبه عن زيد بن ثابو قال أرس  نا أبو بكر مقت  أه  اليمام  ف دا 
بكر نن عمر أ اين فقال نن القت  قد استبر بقراء القرآن  فقال أبو عمر بن اخلعاب عتدد

ونين أخ ى أن يستبر القت  بالقراء يف املواطن فيذهب كثا من القرآن ونين أرى أن  أمر 
جبم  القرآن فقلو لعمر كي   فع  شيجا   يفعله رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  قال 

ين حة شرل اهلل حدر  لذل  ورأيو يف دل  الذ  رأى عمر وهو واهلل خا فلم يزل يراجع
عمر قال زيد قال أبو بكر نن  شاب عاق  و نتهم  وقد كتو  كتب الوحف لرسول اهلل  
حلى اهلل عليه وسلم  فتتب  القرآن فامجعه فواهلل لو كلفوين نق  جب  من البال ما كان أثق  

ن شيجا   يفعله رسول اهلل  حلى اهلل عليه علف  ا أمرين به من مج  القرآن قلو كي   فعال
وسلم  قال هو واهلل خا فلم يزل أبو بكر يراجعين حة شرل اهلل حدر  للذ  شرل به 
حدر أ  بكر وعمر فتتبعو القرآن أمجعه من العسب واللنا  وحدور الرجال ووجدت 

م رسول   حة آخر سورة التوب  م  أ  خزمي  األنصار    أجدها م  راد   لقد جاءك
خامت  براءة فكانو الصب  عتد أ  بكر حة  وفاد اهلل   عتد عمر حيا ه   عتد حفص  

 بتو عمر 
والم  الثالم هو  ر يب السور يف زمن عثمان روى البنار  عن أنس أن حذيف  بن اليمان 

فأفزع قدم على عثمان وكان يلاز  أه  ال ام يف فتح نرميتي  وأدربيجان م  أه  العراق 
حذيف  اختالفهم يف القراءة فقال لعثمان أدرك األم  قب  أن خيتلفوا اختال  اليهود 
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والتصارى فأرس  نىل حفص  أن أرسلف نليتا الصب  نتسنها يف املصاح    نردها نلي  
 فأرسلو اا حفص 

كتب سبع  مصاح  فأرس  نىل مك  ونىل ال ام ونىل اليمن : حامت السجستاين  قال أبو
  الببرين ونىل البصرة ونىل الكوف  وحبس باملديت  واحدا ونىل
 

  وقيفف و شبه  يف دل   هااالمجاع والتصوص املرتادف  على أن  ر يبوأما  ر يب انيات ف
 . االمجاع را واحد متهم الزرك فقد نق  و 

 وأما التصوص فكثاة دكرها السيوطف رمه اهلل .
انيات موا عها نمنا كان بالوحف كان رسول اهلل   وقال ابن احلصار  ر يب السور وو  

حلى اهلل عليه وسلم  يقول  عوا آي  كذا يف مو   كذا وقد حص  اليقني من التق  املتوا ر 
اذا الرت يب من  الوة رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  و ا أمج  الصباب  على و عه 

 .هكذا يف املصب  
خال  فجمهور ؟ فيه ف أيضا أو هو باجتهاد من الصباب  وأما  ر يب السور فه  هو  وقيف

 العلماء على الثاين 
 ر يب السور هكذا هو عتد اهلل يف اللول الفوظ على هذا الرت يب وعليه   : وقال الكرماين 

كان  حلى اهلل عليه وسلم  يعرى على جربي  ك  ست  ما كان ستم  عتدد مته وعر ه 
ها مر ني وكان آخر انيات نزوو   وا قوا يوما  رجعون فيه نىل اهلل   عليه يف الست  الص  ويف في

 فأمرد جربي  أن يضعها بني آيص الربا والدين 
واخلال  بني الفريقني لفظف ألن القاو  بالثاين يقول ننه رمز نليهم بذل  : قال الزرك ف 

لقرآن على ما كانوا يسمعونه ليعلمهم بأسباب نزوله ومواق  كلما ه واذا قال مال  نمنا ألفوا ا
من التيب  حلى اهلل عليه وسلم  م  قوله بأن  ر يب السور باجتهاد متهم فآل اخلال  نىل 

 .حبيم بقف ام فيه  ال للتظر  أنه ه  هو بتوقي  قوا أو اجرد استتاد فعلف
حلى اهلل وقال أبو جعفر التباس املنتار أن  ألي  السور على هذا الرت يب من رسول اهلل  

 عليه وسلم  حلديم واثل  أععيو مكان التوراة السب  العوال احلديم 
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قال فهذا احلديم يدل على أن  ألي  القرآن مأخود عن التيب  حلى اهلل عليه وسلم  وأنه 
من دل  الوقو ونمنا مج  يف املصب  على شفء واحد ألنه قد جاء هذا احلديم بلف  

 .على  ألي  القرآن   رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم
 وهتاك أدل  أخرى  ؤيد هذا القول وهو أرجح واهلل أعلم .

 يونس وليس فيها األنفال والتوب  .أواا البقرة وآخرها فالسب  العوال أما 
 واملجون ما وليها ليو بذل  ألن ك  سورة متها  زيد على ماو  آي  أو  قاراا 

 كانو بعدها   واملثاين ما وا املجني أللا ثتتها أ 
واملفص  ما وا املثاين من قصار السور لف بذل  لكثرة الفصول الص بني السور بالبسمل  

للبديم الوارد يف ق  رجبهاوقي  لقل  املتسوخ مته واختل  يف أوله على اثين ع ر قوو أ
 دل  .

 174-1/160اال قان يف علوم القرآن 
 

 عدد سورد وآيا ه وكلما ه وحروفه ثالثا : 
أما سورد فماو  وأرب  ع رة سورة ب مجاع من يعتد به وقي  وثالث ع رة جبع  األنفال وبراءة 

ثتتا ع رة سورة ألنه   يكتب املعود ني ايف مصب  ابن مسعود ماو  و وقي  سورة واحدة 
 .ويف مصب  أ  سو ع رة ألنه كتب يف آخرد سوريت احلفد واخلل  

 يف حمله . وك  دل  و يلتفو نليه و فصي  دل 
الفاودة يف  فصي  القرآن و قعيعه سورا كثاة ومتها أن القارئ ندا ختم سورة أو بابا من و 

الكتاب   أخذ يف آخر كان أن ه له وأبعم على التبصي  مته لو استمر على الكتاب 
 .بعوله 
ال ونظمه من املتأخرين ال يخ عبد الفتأفردد مجاع  من القراء بالتصتي  فعد ان  وأما 

 القا ف رمه اهلل .
قال الزا ر  انيات علم  وقيفف و  ال للقياس فيه ولذل  عدوا   ا    آي  حيم وقعو 
و   املا   و  يعدوا   املر   و   الر   وعدوا   حم   آي  يف سورها و   طه   و   يس   و  

 .يعدوا   طس 
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   وقد دكر السيوطف أدل   ؤيد دل   تظر .
سبب اختال  السل  يف عدد ان  أن التيب  حلى اهلل عليه وسلم  كان  قال بعضهم :

يق  على رأوس ان  للتوقي  ف دا علم حملها وح  للتمام فيبسب السام  حيتجذ ألا 
 .ليسو فاحل  

أمجعوا على أن عدد آيات القرآن ست  آو  آي    اختلفوا فيما زاد على دل   : قال الداين
م من قال وماوتا آي  وأرب  آيات وقي  وأرب  ع رة وقي  و س  ع رة فمتهم من   يزد ومته

 وقي  ومخس وع رون وقي  وسو وثالثون 
ختل  يف عد ان  أه  : اقال أبو عبد اهلل املوحلف يف شرل قصيد ه دات الرشد يف العدد 

فر يزيد املديت  ومك  وال ام والبصرة والكوف  وأله  املديت  عددان عدد أول وهو عدد أ  جع
بن القعقاع وشيب  بن نصال وعدد آخر وهو عدد نلاعي  بن جعفر بن أ  كثا األنصار  
وأما عدد أه  مك  فهو مرو  عن عبد اهلل بن كثا عن  اهد عن ابن عباس عن أ  بن  
كعب وأما عدد أه  ال ام فرواد هارون بن موسى األخفش وراد عن عبد اهلل بن دكوان 

حللواين وراد عن ه ام بن عمار ورواد ابن دكوان وه ام عن أيوب بن متيم وأمد بن يزيد ا
 ا رواد  القارئ عن سب بن احلارث الذمار  قال هذا العدد الذ  نعدد عدد أه  ال ام

امل ين  لتا عن الصباب  ورواد عبد اهلل بن عامر اليبصيب لتا وراد عن أ  الدرداء وأما 
ى عاحم بن العجا  البدر  وأما عدد أه  الكوف  فهو عدد أه  البصرة فمدارد عل

املضا  نىل مزة بن حبيب الزيات وأ  احلسن الكساوف وخل  بن ه ام قال مزة أخربنا 
 .اذا العدد ابن أ  ليلى عن أ  عبد الرمن السلمف عن علف بن أ  طالب 

 يرت ب على معرف  ان  وعدها وفواحلها أحكام فقهي  
 اعتبارها فيمن جه  الفاغ  ف نه سب عليه بداا سب  آيات على سبي  املثال :  نذكر متها

سبع  وسبعني أل  كلم  و سعماو  وأربعا وثالثني كلم  وقي   أما كلمات القرآن فعدها قوم
را دل  وسبب اوختال  يف عد الكلمات أن الكلم  اا حقيق  و از ولف  ورسم 

 دل  .العلماء اعترب أحد  واعتبار ك  متها جاوز وك  من
ل باستيعاب دل   ا و طاو  اوشتلا وأما عد حروفه فاخلال  فيه كبا وقال السيوطف :

 .غته
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وقال السناو  و أعلم لعدد الكلمات واحلرو  من فاودة ألن دل  نن أفاد ف منا يفيد يف  
 .كتاب ميكن فيه الزيادة والتقصان والقرآن و ميكن فيه دل  

 190-1/177يف علوم القرآن  اال قان
 

 أما األبواب يف آداب  الو ه ويف كيفي  غمله ويف فضاو  القرآن ويف أفض  القرآن وفا له 
ويف خواحه فسو  نفردها بالا رات القادم  نن شاء اهلل  عاىل بعد مراجع  ما سبإل فال 

 نعي  باحلديم عتها .
 

 :مرسوم اخله وآداب كتابته رابعا : 
 تصتي  خالوإل من املتقدمني واملتأخرين متهم أبو عمرو الداين أفردد بال

وأل  يف  وجيه ما خال  قواعد اخله مته أبو العباس املراك ف كتابا لاد   عتوان الدلي  يف 
مرسوم خه التتزي    بني فيه أن هذد األحر  نمنا اختل  حااا يف اخله حبسب اختال  

 .أحوال معاين كلماهتا 
الذ  نقوله نن اخله  وقيفف لقوله  عاىل   علم بالقلم علم االنسان ما   يعلم      قال ابن فارس

 ن والقلم وما يسعرون   ونن هذد احلرو  داخل  يف األلاء الص علم اهلل آدم 
وقد ورد يف أمر أ  جاد ومبتدأ الكتاب  أخبار كثاة ليس هذا حملها وقد قال السيوطف : 

 بسعتها يف  ألي  مفرد 
قال أشهب سج  مال  ه  يكتب املصب  على ما أحدثه التاس من ااجاء فقال و نو 

 على الكتب  األوىل 
 .رواد الداين يف املقت    قال وو اال  له من علماء األم  

 وقال االمام أمد سرم االف  مصب  االمام يف واو أو ياء أو أل  أو را دل  
كتب مصبفا فيتبلف أن ساف  على ااجاء الذ  كتبوا   وقال البيهقف يف شعب االميان من

به هذد املصاح  وو خيالفهم فيه وو يلا  ا كتبود شيجا ف لم كانوا أكثر علما وأحدق قلبا 
 ولسانا وأعظم أمان  متا فال يتبلف أن يظن بأنفستا استدراكا عليهم 
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 ووما فيه قراء ان فكتب أمر الرسم يف احلذ  والزيادة واامز والبدل والفص  ويتبصر
 و فصي  دل  يف حمله . نحدا ا

يستبب كتاب  املصب  وغسني كتابته و بييتها ونيضاحها وغقيإل اخله دون م ق  و عليقه و 
 فيكرد وكذا كتابته يف ال فء الصلا 

أخر  أبو عبيد يف فضاوله عن عمر أنه وجد م  رج  مصبفا قد كتبه بقلم دقيإل فكرد و 
 ال عظموا كتاب اهلل دل  و ربه وق

 وكان عمر ندا رأى مصبفا عظيما سر به 
 وأخر  عبد الرزاق عن علف أنه كان يكرد أن  تنذ املصاح  حلارا 

 وغرم كتابته ب فء  س وأما بالذهب فهو حسن 
 و كرد كتابته على احليعان والدران وعلى السقو  أشد كراه  

ة على كتابته وبيعه وشراوه وغليته بالذهب وهتاك أحكام  تعلإل بتقعه وشكله وأخذ األجر 
 والفض  والقيام له و قبيله و عييبه نىل را دل  .

 458-2/442 –اال قان يف علوم القرآن 
 

 نعجاز القرآن خامسا : 
أشهر ما حت  فيه كتاب نعجاز القرىن أفردد بالتصتي  خالوإل متهم اخلعا  والرماين و 

  ه . وهو معبوع متداول .  يصت  مثل:ن العر  بكر الباقالين قال اب لقا ف أ ل
املعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتبد  سا  عن املعار   وهف نما حسي  ونما عقلي  و 

وأكثر معجزات بين نسراوي  كانو حسي  لبالدهتم وقل  بصاهتم وأكثر معجزات هذد األم  
ا كانو باقي  على حفبات الدهر عقلي  لفرط دكاوهم وكمال أفهامهم وألن هذد ال ريع  مل

نىل يوم القيام  خصو باملعجزة العقلي  الباقي  لااها دوو البصاور كما قال  حلى اهلل عليه 
وسلم    ما من األنبياء نيب نو أععف ما مثله آمن عليه الب ر ونمنا كان الذ  أو يته وحيا 

 .  أوحاد اهلل نا فأرجو أن أكون أكثرهم  ابعا أخرجه البنار 
أن يأ وا اثله وأمهلهم طول الستني فلم وقد غدى اهلل العرب وهم أه  الفصاح  والبالر  

يقدروا كما قال  عاىل   فليأ وا حبديم مثله نن كانوا حادقني     غداهم بع ر سور مته يف 
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ون قوله  عاىل   أم يقولون افرتاد ق  فأ وا بع ر سور مثله مفرتيات وادعوا من استععتم من د
اهلل نن كتتم حادقني ف ن   يستجيبوا لكم فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهلل     غداهم بسورة يف 
قوله   أم يقولون افرتاد ق  فأ وا بسورة مثله   اني    كرر يف قوله   ونن كتتم يف ريب  ا نزلتا 

بسورة   بهه على  على عبدنا فأ وا بسورة من مثله   اني  فلما عجزوا عن معار ته واال يان 
كثرة اخلعباء فيهم والبللاء نادى عليهم ب مهار العجز ونعجاز القرآن فقال   ق  لجن 
اجتمعو االنس والن على أن يأ وا اث  هذا القرآن و يأ ون اثله ولو كان بعضهم لبعا 
مهاا   هذا وهم الفصباء اللد وقد كانوا أحرص شفء على نطفاء نورد ونخفاء أمرد فلو  

 كان يف مقدرهتم معار ته لعدلوا نليها قععا للبج  
و  يتق  عن أحد متهم أنه حدث نفسه ب فء من دل  وو رامه ب  عدلوا نىل العتاد  ارة 

أخرى فتارة قالوا   سبر   و ارة قالوا   شعر   و ارة قالوا   أساطا األولني     اوستهزاءونىل 
يهم وحرمهم ر بكيم السي  يف أعتاقهم وسيب درا  ر وا بت واونقعاعك  دل  من التبا 

أمواام وقد كانوا آن  شفء وأشدد مي  فلو علموا أن اال يان اثله يف قدرهتم  واستباح 
 .لبادروا نليه ألنه كان أهون عليهم 

زعم التظام أن نعجازد بالصرف  أ  أن اهلل حر  العرب عن معار ته وسلب عقوام وقد 
 . عاقهم أمر خارجف فصار كساور املعجزات وكان مقدورا ام لكن

 وقد بني فساد هذا القول را واحد بعدة أوجه متها :
ق  لجن اجتمعو االنس والن   اني  ف نه يدل على عجزهم م  بقاء قدرهتم ولو قوله : 

 . جتماعهمسلبوا القدرة   يبإل فاودة و
رف    يكن الكالم معجزا ونمنا يكون أنه لو كانو املعار    كت  ونمنا مت  متها الصمتها و 

 .باملت  معجزا فال يتضمن الكالم فضيل  على راد يف نفسه 
 ومتها شهادة العرب أنفسهم له بأنه معجز و ي به كالم الب ر كما ثبو يف را رواي  .

 وقي  را دل  .
 .ما فيه من االخبار عن الليوب املستقبل   وأما وجود نعجازد فمن دل 

 االخبار عن قصا األولني وساور املتقدمني حكاي  من شاهدها وحضرها  ومتها
 .الضماور من را أن يظهر دل  بقول أو فع   ما يفاالخبار عومتها 
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 .ما فيه من التظم والتألي  والرتحي  ومتها 
كونه خارجا عن جتس كالم العرب من التظم والتثر واخلعب وال عر م  كون حروفه ومتها  

 يف كالمهم 
 كون قاروه و يك  وسامعه و مي  ونن  كررت عليه  الو ه   متهاو 
 كونه جامعا لعلوم يعول شرحها وي إل حصرها متها سولي  أحكامه و و 

حتيعه يف القلوب و أثاد يف التفوس من اللذة واحلالوة يف حال ومن الروع  واملهاب  يف ومتها 
 .حال آخر 

لعصور األخاة ما يسمى باالعجاز العلمف واالعجاز ورا دل   ا دكرد أه  العلم وزاد يف ا
العدد  وراد وقد دكرنا يف بداي  الا رات طرفا من االعجاز العلمف نقال عن الزرقاين رمه 

 اهلل واألمثل  على دل  كثاة .
 واملنتار أنه سورة قصاة أو ما يقوم مقامها من انيات .ختل  يف قدر املعجز من القرآن وا

 324-2/311يف علوم القرآن  اال قان
ويالح  أن السيوطف قد أدر  يف علوم القرآن ما يتعلإل بعلم التفسا كعلم مستق  فذكر بابا 

 يف معرف   أويله و فساد وبيان شرفه واحلاج  نليه 
 وآخر يف شروط املفسر وآدابه 

 وثالثا يف رراوب التفسا 
 وأخاا يف طبقات املفسرين 

م القرآن سع  علم التفسا ب موليته جزءا من هذد العلوم واستقالليته و فصي  دل  يف علو  
عتها أوىل واهلل أعلم . وقد دكرنا طرفا من هذد العلوم يف بداي  حما رات التفسا فمن أراد 

 االملام ب فء عتها فلااج  ما دكرناد .
 502-2/460اال قان يف علوم القرآن 

 
  من القرآن وقد سبإل  عليإل الزرقاين على دل  يف أول كما أدر  فيه بعا العلوم املستتبع

حما رة ودكر فيه ما حواد من فتون العلم الص للو ك  طاوف  متها ما يتاسبها ودكر فيه 
مث  العب والدل واايج  وااتدس  والرب احتواوه على أنواع الصتاعات وعلوم األواو  
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ما من شفء نو ميكن استنراجه من وله : ونق  عن بعضهم ق واملقابل  والتجام  ورا دل 
ثالثا وستني ست  من قوله يف   القرآن ملن فهمه اهلل حة أن بعضهم استتبه عمر التيب  

سورة املتافقني   ولن يؤخر اهلل نفسا ندا جاء أجلها   ف لا رأس ثالث وستني سورة وعقبها 
 . بالتلابن ليظهر التلابن يف فقدد

قد اشتم  كتاب اهلل العزيز على ك  شفء أما أنواع العلوم فليس أقول : قال السيوطف : وأنا 
متها باب وو مسأل  هف أح  نو ويف القرآن ما يدل عليها وفيه عجاوب املنلوقات 

 ... نخل كالمه مفصال رمه اهلل . وملكوت السموات واألرى
 339-2/330اال قان يف علوم القرآن 

 
يتاد يف الا رة األوىل من أقسام لعلوم القرآن هتل  عما أما ما دكرد أه  العلم  ا ب

استعر تاد خالل هذد الا رات املبارك  فهف يف حقيق  األمر ليسو علوما للقرآن باملعىن 
املقصود يف الدراس  ونمنا هف  قسيم مو وعف لتفسا القرآن وما دل عليه من معان وهذا يف 

 ملوفإل .الواق  را مراد بعلمتا هذا واهلل ا
وبعد هذا اوستعراى املنتصر ل  علوم القرآن نبدأ بعون اهلل و وفيقه احلديم التفصيلف عن 
مو وعات املقرر وموعدنا الا رة القادم  نن شاء اهلل  عاىل م  مراجع  شامل  ملا سبإل يف 

 الا رات الفاوت  نتبعها ب دن اهلل حبديم مفص  عن آداب  اا القرآن .
 

 (خالح  البيان ألحتا  علوم القرآنمت فص  املراجع  يف كتيب لعي  أليتاد  )مالحظ  :
 

 :سئلة األ
 المجموعة األولى: ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة

 من فواود  رب األمثال يف القرآن الكرمي التذكا والوع  )حح(             -1
 أمثال القرآن نوعان حريح وكامن )حح(             -2
 نزل القرآن بلل  العرب ومن عاداهتم القسم واذا ورد القسم فيه )حح(             -3
 بداي  سورة احلي مثال حف على وجود الدل يف القرآن الكرمي )حح(             -4
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 وبد وأن يكون للسورة أكثر من اسم )خعأ(             -5
 ن يكون أن ه للقارئ )حح(من فواود  قعي  القرآن سورة سورة أ             -6
 أفرد االمام أبو عمرو الداين يف مرسوم اخله مصتفا )حح(             -7
 أكثر معجزات بين نسراوي  كانو عقلي  لفرط دكاوهم )خعأ(             -8
 االخبار عن قصا األولني و عالق  له ب عجاز القرآن )خعأ(             -9

 لرماين يف نعجاز القرآن )حح(أل  الباقالين وا       -10
 

 طا تحت اإلجابة الصحيحةالمجموعة الثانية ضع خ
، ال ور   موا بقوف مون ال وراب يف االنواء) من السوؤر وهوو ليو السورة              -1

 العظيم ، قم  البالر  (
 (ابن القيمعلم أقسام القرآن أفردد بالتصتي  )املاورد ، التباس،              -2
، كثووورة اوخوووتال  يف القوووراءة السوووبب يف مجووو  القووورآن يف عهووود عثموووان  )             -3

 القت  يف القراء ، حاج  عام  التاس نىل املصاح  (
نرسووال ) التوووع البووديعف املسوومى  قولووه  عوواىل : انن حصووبا احلووإل . موون            -4

 ، الدل املتعقف ، االسجال (املث  
 أنفال(سورة ) آل عمران ، حممد ، سورة بدر هف              -5
، اسوووووتتباط  األحاديوووووم وانثووووواراأللووووواء امل وووووهورة للسوووووور أخوووووذت مووووون  )            -6

 العلماء ، األلفاظ التبوي  (
اوسووتبدال بسووب  آيووات ملوون و سفوو  الفاغوو  يف الصووالة عتوود بعووا العلموواء يوودل      -7

 ه (، معرف  عدد الكلمات ، الفقعد ان  على أ ي  )
رد علووووى القوووواولني قولووووه  عاىل:}قوووو  لووووجن اجتمعووووو االنووووس والوووون...{ )             -8

 ، مؤيد له ، حمايد (بالصرف 
 ، آي  واحدة ، كلم ( سورة قصاةالقدر املعجز من القرآن )             -9

نعجووواز االخبووار اووا يف الضووماور موون وجوووود ) فضوواو  القوورآن، أمثووال القوورآن،        -10
 آن(القر 
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 المجموعة الثالثة: ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمإل الفراغ

أمثووال عود ال ووافعف .... ووا سوب علووى اجملتهوود معرفتووه مون علوووم القوورآن )              -1
 ، فضاو  القرآن ،  ر يب القرآن( القرآن

  كذيب ،  بيني( غقيإل ،القصد من  القسم : ....اخلرب )              -2
، قوو  ن  ور  ،  لعموورك موون أمثلوو  قسووم اهلل انلوقا ووه قولووه  عوواىل....: }             -3

 كال ندا دكو األرى دكا كدا (
)أمثال القورآن ، أقسوام األنواع املصعلح عليها يف علم الدل من  ......             -4

 السرب والتقسيم (القرآن ، 
عوودم مجوو  القوورآن يف عهوود التبوووة يعتوورب التنووو  موون ......أحوود أسووباب              -5

 الرت يب ، التعليإل( التسخ،)
 ، أرب  ، مخس ()ثالث مت مج  القرآن .... مرات              -6
آيوو    اختلفوووا فيمووا زاد  .........أمجعوووا علووى أن عوودد آيووات القوورآن  : قووال الووداين -7

 ، سبع  آو  ، ع رة آو  ( ست  آو ) على دل  
، السووب   انيووات)السووور،  وووقيفف   ر يووب .... لتصوووص املرتادفوو  علووى أناالمجوواع وا   -8

 العوال (
،  سورم)االف  مصب  االمام يف واو أو ياء أو أل   .... وراد : قال االمام أمد  -9

 سوز ، يكرد  تزيها (
 ، متح القدرة، هوي (.سلب القدرةمعىن الصرف .....)        -10
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 شرةلعاالمحاضرة  ا
 فضائل القرآن 

**** 
 احلمد هلل والصالة السالم على رسول اهلل 

أما بعد فبوديثتا يف هوذد الا ورة سويكون أول حوديم  فصويلف عون بعوا علووم القورآن وهوو 
عن فضاو  القرآن وهو علم هام مون أجو  العلووم ور باطوه بكتواب اهلل عوز وجو  ار باطوا وثيقوا 

ب اهلل وسم على حفظه والعمو  بوه ولوذا دخو  الو واعون ومن  يزا ه أنه يررب يف  الوة كتا
 من هذا الباب فو عوا له األحاديم لرتريب التاس وشللهم بالقرآن 

 حديم فضاو  القرآن العوي  املو وع على أ  ر ف اهلل عته :ومن دل  
أخرجه ابن الوز  يف املو وعات والعقيلوف مون طريوإل بزيو  بون حسوان أ  اخلليو  قوال حودثتا 

لوف بون زيود بون جودعان وععواء بون أ  ميمونوو  كال وا عون زر بون حبويش عون أ  بون كعووب ع
قال : قال ا رسول اهلل حلى اهلل عليه وسلم : يا أ  من قرأ فاغ  الكتاب أععف من األجور 

 .فذكر سورة سورة وثواب  اليها نىل آخر القرآن  ....
: نن رسوووول اهلل حووولى اهلل عليوووه   طريوووإل آخووور عووون أ  أيضوووا بلفووو  أخرجوووه ابووون الووووز  مووون 

وسلم عرى علف القرآن يف الست  الص مات فيها مور ني وقوال : نن جربيو  عليوه السوالم أمورين 
أن أقرأ علي  القرآن وهو يقرو  السالم ، فقال أ  : فقلو ملوا قورأ علوف رسوول اهلل حولى اهلل 

موو  اهلل وأطلعوو  عليووه ، عليووه وسوولم : كمووا كانووو ا خاحوو  ، فنصووين بثووواب القوورآن  ووا عل
قال : نعم يواأ  ، أميوا مسولم قورأ فاغو  الكتواب أععوف مون األجور كأمنوا قورأ ثلثوف القورآن ودكور 

 يف ك  سورة ثواب  اليها نىل آخر القرآن ،
قال ابون الووز  : وقود فورق هوذا احلوديم أبوو نسوبإل الثعلويب يف  فسواد فوذكر عتود كو  سوورة 

الواحوووود  يف دلووو  ، وو أعجوووب متهموووا أللموووا ليسوووا موووون متوووه ماخيصوووها و بعوووه أبوووو احلسووون 
أحباب احلديم ، ونمنا عجبو من أ  بكر بن أ  داود كي  فرقه علوى كتابوه الوذ  حوتفه 
يف فضوواو  القوورآن وهووو يعلووم أنووه حووديم حمووال ، ولكوون شوورد مجهووور الوودثني فوو ن موون عووادهتم 

حوح عون رسوول اهلل حولى اهلل عليوه  تفيإل حديثهم ولو بالبواطيو  ، وهوذا قبويح موتهم ألنوه قود 
 وسلم أنه قال : من حدث عين حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكادبني ، 
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نفووس احلووديم يوودل علووى أنووه وقووال : شوو  ،  قووال : وهووذا حووديم فضوواو  السووور مصووتوع بووال
يتاسووبها موون الثووواب بكووالم ركيوو  يف  مصووتوع ف نووه قوود اسووتتفذ السووور ودكوور يف كوو  واحوودة مووا

يتاسب كالم رسول اهلل حلى اهلل عليه وسولم ، وقود روى فضواو  السوور أيضوا  ودة ولاي  الرب 
ميسرة بن عبد ربه ، قال عبد الرمن بن مهد  مليسرة : من أين ججو اذد األحاديم : من 

 .قرأ كذا فله كذا ، قال : و عته أررب التاس فيه 
و ابن املبارك يقول يف حديم روى ابن الوز  والعقيلف من طريإل علف بن احلسني قال لعو 

أ  بن كعب عن التيب حلى اهلل عليه وسلم : من قورأ سوورة كوذا فلوه كوذا ، قوال ابون املبوارك : 
 .أمن الزنادق  و عته 

وروى ابوون الوووز  أيضووا موون طريووإل حممووود بوون روويالن قووال لعووو مووؤمال يقووول حوودثين شوويخ 
 وويخ موون حوودث  فقووال حوودثين بفضوواو  سووور القوورآن الووذ  يووروى عوون أ  بوون كعووب فقلووو لل

رجو  باملوداون وهوو حوف فصورت نليوه فقلوو موون حودث  فقوال حودثين شويخ بواسوه وهوو حووف 
فصوورت نليووه فقووال حوودثين شوويخ بالبصوورة فصوورت نليووه فقووال حوودثين شوويخ بعبووادان فصوورت نليووه 
فأخووذ بيوود  فووأدخلين بيتووا فوو دا فيووه قوووم موون املتصوووف  ومهووم شوويخ فقووال هووذا ال وويخ حوودثين 

يخ من حدث  فقال   سدثين أحد ولكتا رأيتا التاس قد رربووا عون القورآن فو وعتا فقلو ياش
 .ام هذا احلديم ليصرفوا وجوههم نىل القرآن 

 .ولقد أخعأ الواحد  املفسر ومن دكرد من املفسرين يف نيداعه  فاساهم: قال ابن الصالل 
 سيجا ه بعم  يسا . كما أن هذا العلم يرشد املسلم نىل ما يكثر به حستا ه وميبو

وهو يوجه املسولم نىل السوالل الوذ  سوارب بوه ال ويعان ويعيتوه علوى  ااو  مون أراد بوه الضور 
 من الان .

ويلفو نظر املسلم نىل التداو  بكتاب اهلل من األمراى السدي  كما أنه شفاء مون األموراى 
 التفسي  .

موو  علووى راووا حيووم اختصووهم اووذا وموودى كراموو  هووذد األ ويعلووم املسوولم موودى متزلوو  التوويب 
 الكتاب العظيم .

وأول من حت  يف هذا العلم ال وافعف رموه اهلل يف كتواب لواد متواف  القورآن   أكثور العلمواء 
عبيووود القاسوووم بووون أبوووو  مووون التصوووتي  يف دلووو  باسوووم فضووواو  القووورآن أو ثوووواب القووورآن وموووتهم 
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وقود طبو  جو     والتساوف ورواهم كثواسالم وابن ز ويه وابن الضريس وابن أ  شيب  والفريا
 هذد الكتب و داواا التاس .

وقود حوح فيوه أحاديوم باعتبوار الملو  ويف بعوا السوور علوى التعيوني وو وو  قوال السويوطف : 
مخاووو  الزهوور يف فضوواو  السووور    يف فضوواو  القوورآن أحاديووم كثوواة ولووذل  حووتفو كتابووا ليتووه

 .ا.هوحررت فيه ما ليس او وع 
 ن حت  يف فضاو  القرآن و يقتصر يف كتابه على فضاو  السور وانيات ونمنا يكوون وكثا 

  صتيفه شامال ملا يتعلإل اذا العلم .
كمووا حووت  يف فضوواو  بعووا السووور علووى وجووه اخلصوووص احلوواف  أبووو نعوويم يف فضوو  سووورة 

وحووت  االخوالص و والد احلوواف  أبوو حمموود اخلوالل يف نفووس السوورة وقوود طبو  كتابووه بتبقيقوف 
السووووويوطف يف فضووووواو  سووووووريت القووووودر واالخوووووالص وحوووووت   لميوووووذد احلسووووويين يف فضووووو  سوووووورة 

 االخالص كذل  .
كما أفرد بعا أه  العلم لذل  أبوابا يف كتبهم ويظهر دل  يف كتب التفسا املستدة وكتب 
احلووديم . وكووذل  اهووتم اووذا الانووب بعووا كتووب التفسووا رووا املسووتدة فمووتهم موون أكثوور موون 

و  السور وانيات حة دكر املو وع متها كالزا ر  والبيضاو  ورا وا كموا  قودم دكر فضا
دكرد عن الواحد  ، ومتهم من أفرد كتابا كامال يف أول  فسواد أو يف آخورد وهوو احلواف  ابون  

 كثا رمه اهلل  عاىل .
 وقووود مووون اهلل علوووف بتوووألي  كتووواب جوووام  يف هوووذا الفووون نو أنوووه مقتصووور علوووى فضووواو  السوووور
وانيات وليته موسوع  فضاو  سوور وآيوات القورآن وهوو مرجو  هوام ملون رام اوطوالع يف هوذا 
الفن وطب  مته  لدان يف األحاديم الثابت  وأما قسم الضوعي  واملو ووع فلوم يعبو  بعود وقود 
اختصووورت القسوووم الثابوووو يف كتيوووب حووولا ليتوووه األحاديوووم الثابتووو  يف فضووواو  سوووور وآيوووات 

 متداول . القرآن وهو معبوع
 

 وفضاو  القرآن  تقسم نىل قسمني :
 األول : يف فضله نمجاو : ويتدر  غته أمور متها :

 فضله بصف  شامل  وفض  ملته ، فض  آيا ه وسورد دون  عيني .



165 

 

والثوواين : فضوو  سووور وآيووات اصوحوو  ويتوودر  غتووه بعووا أنووواع العلوووم الووص أفردهووا السوويوطف 
 آن وهو را اللريب وما لاد خواص القرآن ومن دل  ما لاد مفردات القر 

وحنوون يف هووذد الا وورة بوو دن اهلل سووو  نتبوودث عمووا ورد عوون األموور األول موون القسووم األول 
 وهو فض  القرآن بصف  شامل  وفض  ملته .

 
الوص  ومن أعظم فضاو  القرآن أنه اني  العظموى واملعجوزة الكوربى الدالو  علوى رسوال  التويب 

نس والن فقوال  عواىل : قو  لوجن اجتمعوو االنوس والون علوى أن يوأ وا اثو  هوذا غدى اا اال
 القرآن و يأ ون اثله ولو كان بعضهم لبعا مهاا .

 وقال  عاىل :  أو   يكفهم أنا أنزلتا علي  الكتاب يتلى عليهم 
نو أععوف قال : ما من األنبيواء نويب  وروى البنار  ومسلم ورا ا عن أ  هريرة أن التيب 

موون انيووات مووا مثلووه آموون عليووه الب وور ونمنووا كووان الووذ  أو يووو وحيووا أوحوواد اهلل نا فووأرجو أن 
 أكون أكثرهم  ابعا يوم القيام  .

قال ابن كثا : ويف هذا احلديم فضيل  عظيم  للقرآن اجمليد على ك  معجوزة أععيهوا نويب مون 
ديم : مووا موون نوويب نو أععووف أ  موون األنبيوواء وعلووى كوو  كتوواب أنزلووه اهلل ودلوو  أن معووىن احلوو

املعجزات ما آمن عليه الب ر أ  ماكان دليال علوى  صوديقه فيموا جواءهم بوه وا بعوه مون ا بعوه 
من الب ر   ملا مات األنبياء    بإل ام معجزة بعدهم نو ما سكيه أ باعهم عما شواهدود يف 

م ما آ اد اهلل وحيوا متوه نليوه متقووو ف منا كان معظ زمانه . وأما الرسول اخلامت للرسال  حممد 
نىل التووواس بوووالتوا ر ففوووف كووو  حوووني هوووو كموووا أنوووزل فلهوووذا قوووال فوووأرجو أن أكوووون أكثووورهم  ابعوووا 

 وكذل  وق  .
 .ما فيه من االخبار عن الليوب املستقبل   ووجود نعجاز القرآن كثاة فمن دل 

 هدها وحضرها االخبار عن قصا األولني وساور املتقدمني حكاي  من شا ومتها
 .دل  بقول أو فع   وامن را أن يظهر أحتا  من التاس  ماور  ما يفاالخبار عومتها 
 وحسن البيان.ما فيه من التظم والتألي  والرتحي  ومتها 
كونه خارجا عن جتس كوالم العورب مون الوتظم والتثور واخلعوب وال وعر مو  كوون حروفوه ومتها  

 يف كالمهم 
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 سامعه و مي  ونن  كررت عليه  الو ه كون قاروه و يك  و   متهاو 
 كونه جامعا لعلوم يعول شرحها وي إل حصرها متها سولي  أحكامه و و 

حتيعه يف القلوب و أثاد يف التفوس من اللذة واحلالوة يف حوال ومون الروعو  واملهابو  يف ومتها 
 .حال آخر 

العجواز العلموف واالعجواز ورا دل   ا دكرد أه  العلم وزاد يف العصور األخاة ما يسمى با
 العدد  وراد . 

الرتمذ  والدارمف وراهم من طريوإل احلوارث األعوور عون علوف لعوو رسوول أمد و أخر  فقد 
كتاب :  قلو فما املنر  متها يا رسول اهلل قال ستكون ف  يقول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم

الذكر احلكيم وحكم ما بيتكم وهو  اهلل فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم هو احلب  املتني وهو
الفصوو  لوويس بوواازل موون  ركووه موون جبووار قصوومه اهلل وموون ابتلووى ااوودى يف روواد أ ووله اهلل وهووو 
الصراط املستقيم وهو الذ  و  زيا به األهواء وو  لتبس به األلست  وو   ب  مته العلماء وو 

عمو  بوه أجور ومون حكوم بوه  خيلإل على كثرة الرد وو  تقضوف عجاوبوه مون قوال بوه حودق ومون
 .عدل ومن دعا نليه هد  نىل حراط مستقيم 

وهذا حديم  عي  جدا مون أجو  احلوارث األعوور نو أنوه كموا قوال ابون كثوا : كوالم حسون 
...   عون التويب  حبيح . قال : على أنوه قود رو  لوه شواهد عون عبود اهلل بون مسوعود 

أخرجووه أيضووا ابوون أ  شوويب  وابوون الضووريس فووذكرد نقووال عوون كتوواب أ  عبيوود يف الفضوواو  وقوود 
 ورا ا ونستادد فيه نبراهيم بن مسلم ااجر  وهو  عي  .

ومن فضاو  القرآن العظيم  نزول السكيت  على من يقرأد ور يان الرم  له والتفوا  املالوكو  
 حوله ودكر اهلل له يف املأل األعلى . 

وم يف بيووو موون بيوووت اهلل يتلووون كتوواب اهلل ملووا رواد مسوولم عوون أ  هريوورة مرفوعووا مووا اجتموو  قوو
ويتدارسووونه فيمووا بيووتهم نو نزلووو علوويهم السووكيت  ور وويتهم الرموو  وحفووتهم املالوكوو  ودكوورهم 

 اهلل فيمن عتدد .
 وسيأيت يف فضاو  السور وانيات أحاديم يف نزول املالوك  لقراءة القرآن .

... ودلو  خوا احلوديم كتواب اهلل  نمرفوعا : فو وأخر  مسلم من حديم جابر بن عبد اهلل 
   . يف خعبته 
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مثوو  املووؤمن الووذ  يقوورأ القوورآن مثوو  األ رجوو  مرفوعووا  وأخوور  ال ووينان موون حووديم أ  موسووى
طعمهووا طيووب ورسهووا طيووب ومثوو  املووؤمن الووذ  و يقوورأ القوورآن كمثوو  التموورة طعمهووا طيووب وو 

سهووا طيوب وطعمهووا مور ومثوو  الفوواجر الرسانو  ر  ريوح اووا ومثو  الفوواجر الوذ  يقوورأ القورآن كمثوو 
 .الذ  و يقرأ القرآن كمث  احلتظل  طعمها مر وو ريح اا 

قال ابن كثا : نن طيب الراوب  دار مو  القورآن وجوودا وعودما فودل علوى شورفه علوى موا سوواد 
 من الكالم الصادر من الرب والفاجر .

اهلل  عوواىل : موون شوولله القوورآن عوون وروى البوزار وروواد عوون أ  سووعيد أيضووا مرفوعووا قوال : يقووول 
: نن فضوو  كووالم اهلل علووى سوواور  دعوواوف أععيتووه أفضوو  ثووواب ال وواكرين وقووال رسووول اهلل 

 الكالم كفض  اهلل على خلقه .
 وهذا يف نستادد  ع  ولكن له شواهد ولذا حسته بعضهم ل واهدد .

 كما أن اهلل  عاىل جع  القرآن شفاء فقال سببانه :
 آن ما هو شفاء ورم  للمؤمتني ونتزل من القر 

 وقال : ق  هو للذين آمتوا هدى وشفاء
ووَفاُء ل َمووا يف  الَصوود ور  َوه وود ى َوَرْمَووُ  ويقووول :  ووْم َوش  ووْن َرٌبك  يَووا أَيَوَهووا الت وواس  قَووْد َجوواَءْ ك ْم َمْوع ظَووُ  م 
 ل ْلم ْؤم ت نيَ 

.  م بال وفاءين العسو  والقورآنعلويكمرفوعا :  أخر  ابن ماجه وراد من حديم ابن مسعودو 
    وهو حديم حسن .

 وأخر  أيضا من حديم علف   خا الدواء القرآن   
كووان يقووال ندا قوورئ القوورآن عتوود املووريا وجوود : وأخوور  أبووو عبيوود عوون طلبوو  بوون مصوور  قووال

   .لذل  خف  
يوووه وأخووور  البيهقوووف يف ال وووعب عووون واثلووو  بووون األسوووق  أن رجوووال شوووكا نىل التووويب  حووولى اهلل عل

 .علي  بقراءة القرآن :  وسلم  وج  حلقه قال
وأخووور  ابووون مردويوووه عووون أ  سوووعيد اخلووودر  قوووال جووواء رجووو  نىل التووويب  حووولى اهلل عليوووه وسووولم  

 .فقال   نين أشتكف حدر    قال   اقرأ القرآن   لقول اهلل  عاىل   وشفاء ملا يف الصدور 
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ا ي ووهد ملعتاهووا يف فضوواو  السووور وهووذد األحاديووم علووى مووا فيهووا موون  ووع  نو أنووه سوويأيت موو
   وانيات خاح  يف فض  الفاغ  نن شاء اهلل  عاىل .

لوو كتوب القورآن يف ننواء   رسوله وسوقاد املوريا فقوال احلسون : قال التووو  يف شورل املهوذب 
التنعوف قووال ومقتضوى موذهبتا أنووه و  البصور  و اهود وأبوو قالبوو  واألوزاعوف و بوأس بووه وكرهوه

فوووال بوووأس ال القا وووف حسوووني والبلوووو  ورا وووا لوووو كتوووب علوووى حلووووى وطعوووام بوووأس بوووه فقووود قووو
 انتهى .بأكله

بووالواز يف مسووأل  االنوواء موو   صوورسه بأنووه و سوووز ابووتالع ورقوو  فيهووا آيوو  لكوون بعضووهم حوورل و 
وفيوه . قال السويوطف : أفة ابن عبد السالم باملت  من ال رب أيضا ألنه  القيه  اس  الباطن 

 .نظر
جوواز شورب املواء املقوروء فيوه القورآن يف فضو  املعوودات وكوذا يوأيت عون جعفور الصوادق وسيأيت 

 جواز دل  يف فضاو  آي  الكرسف .
لووو كووان القوورآن يف نهوواب مووا أكلتووه مرفوعووا :  وأخوور  أموود وروواد موون حووديم عقبوو  بوون عووامر

    .التار
 قال أبو عبيد أراد باالهاب قلب املؤمن وجوفه الذ  قد وعى القرآن 

أبو يعلف بعد روايته للبديم : قال أبوو عبود الورمن وهوو الوراو  عون ابون ايعو  ب سوتادد  وقال
 .من مج  القرآن   دخ  التار فهو شر من اخلتزير هذا احلديم : ففسرد أن 

وقوووال ابووون األنبوووار  معتووواد أن التوووار و  بعلوووه وو  قلعوووه مووون األلووواع الوووص وعتوووه واألفهوووام الوووص 
احلديم انخر   أنزلو علي  كتابا و يلسله املواء   أ  و يبعلوه وو يقلعوه  حصلته كقوله يف

 .من أوعيته العيب  وموا عه ألنه ونن رسله املاء يف الظاهر و يلسله بالقل  من القلوب 
لوو كوان القورآن يف نهواب موا أكلتوه التوار ويف روايو  موا مسوته التوار أ  لوو حوور وقال املتاو  : 

نهوواب وألقووف يف التووار مووا مسووته وو أحرقتووه بربكتووه فكيوو  بوواملؤمن املوامووب القوورآن وجعوو  يف 
لقراء ه ولتالو ه والالم يف التار للجتس واألوىل جعلها للعهد واملراد اا نار جهتم أو التار الص 
 عل  على األفجودة أو التوار الوص وقودهوا التواس واحلجوارة دكورد القا وف وقيو  هوذا كوان معجوزة 

مته كموا  كوون انيوات يف عصور األنبيواء وقيو  املعوىن مون علموه اهلل القورآن   غرقوه للقرآن يف ز 
نووار انخوورة فجعوو  جسووم حوواف  القوورآن ك هوواب لووه وقووال التورب ووص نمنووا  وورب املثوو  باالهوواب 
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وهو جلود   يودبا ألن الفسواد نليوه أسورع ولفوح التوار فيوه أنفوذ ليبسوه وجفافوه  وال  املودبوك 
قدر أن يكون يف نهاب ما مسته التار بربك   اور ه للقورآن فكيو  اوؤمن  ووىل  لليته واملعىن لو

وغريوورد أن : حفظوه واملوامبو  عليووه واملوراد نوار اهلل املوقوودة املميوزة بووني احلوإل والباطو  قووال العيويب 
أ  يتبلوف وسوإل أن ، التمثي  وارد على املبالل  والفرى كموا يف قولوه قو  لوو كوان الببور مودادا 

آن لووو كووان يف مثوو  هووذا ال ووفء احلقووا الووذ  و يؤبووه بووه ويلقووى يف التووار مووا مسووته فكيوو  القوور 
بوواملؤمن الووذ  هووو أكوورم خلووإل اهلل وقوود وعوواد يف حوودرد و فكوور يف معانيووه وعموو  اووا فيووه كيوو  

 ...متسه فضال عن أن غرقه 
فقد رواد أيضا عن لكته يتقوى بتعدد طرقه . قال املتاو  : قال احلاف  العراقف وفيه ابن ايع  

 حبان عن سه  بن سعد ورواد البلو  يف شرل الست  وراد
 وأخر  أبو يعلى والعرباين من حديم أ  هريرة   القرآن رىن و فقر بعدد وو رىن دونه   

وأخوور  الوودارمف موون حووديم عبوود اهلل بوون عموورو مرفوعووا   القوورآن أحووب نىل اهلل موون السووموات 
  .واألرى ومن فيهن  

أبو عبيد عن أنس مرفوعا   القرآن شاف  م ف  وماجود مصودق مون جعلوه نماموه قوادد  وأخر 
 نىل الت  ومن جعله خلفه ساقه نىل التار   

وأخووور  ابووون أ  شووويب  مووون حوووديم أ  شوووريح اخلزاعوووف   أن هوووذا القووورآن سوووبب طرفوووه بيووود اهلل 
 وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ف نكم لن  ضلوا ولن هتلكوا بعدد أبدا   

 وأخر  من حديم أ  در   ننكم و  رجعون نىل اهلل ب فء أفض   ا خر  مته   يعين القرآن 
كما أن ما ورد يف فض  أم  االسالم ميكون أن يودر  يف فضو  هوذا القورآن العظويم حيوم قوال 

 ابن كثا بعد أن دكر حديثا من دل  الباب :
فه اهلل علوووى كووو  كتووواب أنزلوووه وجعلوووه ونمنوووا فوووازوا اوووذا بربكووو  الكتووواب العظووويم القووورآن الوووذ  شووور 

 مهيمتا عليه وناسنا له وخامتا له .
   ولكتتا لن نعي  بذكر هذد األحاديم ويكفف من دل  االشارة .

 ومن فضاو  مل  القرآن :
عوون عووامر بوون واثلوو  أن نوواف  بوون عبوود احلووارث لقووف عموور بعسووفان مووا رواد مسوولم يف حووبيبه 

قوال ومون  ىبن أبز ااستعملو على أه  الواد  فقال  وكان عمر يستعمله على مك  فقال من
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قال ننه قارئ لكتواب اهلل ؟ ! قال فاستنلفو عليهم موىل . قال موىل من مواليتا ؟  ىبن أبز ا
عز وج  وننوه عوا  بوالفراوا قوال عمور أموا نن نبويكم  حولى اهلل عليوه وسولم  قود قوال نن اهلل 

 . يرف  اذا الكتاب أقواما ويض  به آخرين
 األحف  لكتاب اهلل يف ثالث  أمور : ن دل   قدمي التيب وم

يف االمارة كما سيأيت يف فض  سورة البقرة فقد قودم أحفظهوم علوى الوررم مون حولر سوته كموا 
 سيأيت دكرد .

 وقد  قدم احلديم يف ووي  ابن أبزى .
 ويف االمام  يف الصالة حيم قال : يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهلل .

 يم قال يف قتلى أحد : وقدموا أكثرهم قرآنا .ويف الدفن ح
 ومن فضاو  حام  القرآن و اليه : 

أن اهلل يستم  له استماعا خاحا يليإل جبالله ومن دلو  موا رواد البنوار  ومسولم ورا وا عون 
 ا  هريرة قال : ما أدن اهلل ل فء ما أدن لتيب يتلىن بالقرآن .

 أ  سهر به بصوت مجي  حسن . وقوله : ما أدن يعين ما استم  . ويتلىن
وقد جاء يف حديم رواد ابن ماجه عن فضال  بن عبيد   قال فيه ابن كثا ستدد جيود وقوال 

قال : هلل أشد أَدنوا نىل الرجو  حسون الصووت  البوحا  : نستاد حسن   عن رسول اهلل 
 بالقرآن من حاحب القيت  نىل قيتته .

 تقدم فهو يف معتاد .وي هد اذا احلديم حديم أ  هريرة امل
وقال  عاىل : نن الذين يتلون كتاب اهلل وأقاموا الصالة وأنفقوا  ا رزقتاهم سرا وعالني  يرجوون 

 جتارة لن  بور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ننه رفور شكور .
قوووال : و حسووود نو يف اثتتوووني رجوووو   وروى البنوووار  ورووواد عووون أ  هريووورة أن رسووووول اهلل 

اهلل القرآن فهو يتلود آناء اللي  وآناء التهار فسمعه جار لوه فقوال يواليتين أو يوو موا أويت علمه 
فالن فعملو مث  ما عم  ورج  آ اد اهلل ماو فهو يهلكه يف احلإل فقال رجو  : ليتوين أو يوو 

 مث  ما أويت فالن فعملو مث  ما يعم  .
ويف لفوو  نن   خوواكم  ال :قوو عوون التوويب موون حووديم عثمووان وروى البنووار  وروواد أيضووا 

  .من  علم القرآن وعلمه   أفضلكم 
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الكمووو  يف أنفسوووهم املكملوووون قوووال ابووون كثوووا : وهوووذد حوووفات املوووؤمتني املتبعوووني للرسووو  وهوووم 
 .للاهم

وكووان  وون طبووإل هووذا احلووديم أبووو عبوود الوورمن السوولمف الكووويف املقوورئ االمووام حيووم قعوود يعلووم 
 سووت  موون عهوود عثمووان ر ووف اهلل عتووه وحووة نموووارة التوواس القوورآن ألجوو  هووذا احلووديم سووبعني

 احلجا  .
وأخوور  ال ووينان ورا ووا موون حووديم عاو وو  املوواهر بووالقرآن موو  السووفرة الكوورام والووربرة والووذ  

  . يقرأ القرآن ويتتعت  فيه وهو عليه شاق له أجران
التهوار سو  مون قورأ القورآن يقووم بوه آنواء الليو  و : وأخور  العورباين يف الصولا مون حوديم أنوس 

حاللوه وسوورم حرامووه حوورم اهلل حلمووه ودمووه علووى التوار وجعلووه رفيووإل السووفرة الكوورام الووربرة حووة ندا  
 كان يوم القيام  كان القرآن حج  له   

وأخوور  أموود موون حووديم معوواد بوون أنووس   موون قوورأ القوورآن يف سووبي  اهلل كتووب موو  الصووديقني 
 وال هداء والصاحلني وحسن أولج  رفيقا   

  مووووا أخرجوووه أموووود وروووواد ب سووووتاد حسووون عوووون عبوووود اهلل بووون عموووورو مرفوعووووا : يقووووال ومووون دلوووو
 لصاحب القرآن اقرأ وارق ور   كما كتو  ر   يف الدنيا ف ن متزلت  عتد آخر آي   قرأها .

: يقووال لصوواحب القوورآن ندا  وأخوور  أموود وروواد أيضووا عوون أ  سووعيد قووال قووال رسووول اهلل 
 يصعد بك  آي  درج  حة يقرأ آخر شفء معه .دخ  الت  اقرأ واحعد فيقرأ و 

 وهو حديم حسن له شواهد ومتها ما  قدم . 
سفء حاحب القورآن يووم القيامو  فيقوول القورآن يوا رب  :وأخر  احلاكم من حديم أ  هريرة 

وارقوه  أحله فيلبس  ا  الكرام    يقول يا رب زدد يا رب ارى عته فا وى عتوه ويقوال لوه اقور 
   .  آي  حست  ويزاد له بك

: نن  قوال رسوول اهلل قال  التساوف وابن ماجه واحلاكم من حديم أنس أمد و وأخر  
 أه  القرآن هم أه  اهلل وخاحته    هلل أهلني من التاس قي  من هم يارسول اهلل ؟ قال :

 وهو حديم ثابو حسته وجود نستادد وحببه مجاع  من أه  العلم .
: نن الرجوو   كم وروواهم عون ابوون عبواس قووال : قوال رسووول اهلل وروى أمود والرتمووذ  واحلوا 

 الذ  ليس يف جوفه شفء من القرآن كالبيو اخلرب .
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 قال الرتمذ  : حسن حبيح . وحببه احلاكم . وهو حسن ل واهدد .
 والقرآن ي ف  لصاحبه يوم القيام  وقد وردت يف دل  أحاديم متها : 

قوووال : الصووويام والقووورآن  د اهلل بووون عمووورو أن التووويب موووا رواد أمووود واحلووواكم ورا وووا عووون عبووو
ي ووفعان للعبوود يوووم القياموو  يقووول الصوويام : أ  رب متعتووه الععووام وال ووهوات بالتهووار ف ووفعين 

 فيه ويقول القرآن متعته التوم باللي  ف فعين فيه في فعان .
 وهو حديم حسن وقال احلاكم : على شرط مسلم وسكو الذهيب .

حاديم يف فضو  حامو  القورآن ونن   يعقلوه أو يقوم بوه ومون دلو  موا رواد ب  ننه قد وردت أ
دوو عوودد ، فاسووتقرأهم  (بعثووا وهووم) عوون أ  هريوورة قووال : بعووم رسووول اهلل  ورووادالرتمووذ  

فووأ ى علووى رجوو  موون أحوودثهم سووتا ،    يعووين مووا معووه موون القوورآن  فاسووتقرأ كوو  واحوود مووتهم 
ذا وكذا وسورة البقرة ، فقال : أمع  سورة البقرة ؟ فقال : ما مع  يا فالن ؟ فقال : معف ك

 قال : نعم . قال : ادهب فأنو أماهم . فقوال رجو  مون أشورافهم : واهلل موا متعوين أن أ علوم
د و اقرأ فو:  علمووا القورآن  أن و أقوم اا . فقال رسوول اهلل  (أين خ يو)البقرة نو  )سورة(

وقوام بوه كمثو  جوراب حم وو مسوكا يفوول رسوه ،  دفقورأ ف ن مث  القرآن ملن  علمه ) وأقروود(، 
 مس  .  يف ك  مكان ، ومث  من  علمه فاقد وهو يف جوفه كمث  جراب أوكف على

 حديم حسن .  هذا لف  رواي  الرتمذ    قال : هذا
وهذا احلديم حسن يف ال واهد واملتابعات وحببه ابن خزميو  وابون حبوان ويف نسوتادد مووىل 

ل احلوواف  ابوون حجوور : مقبووول . وقووال احلوواكم : حووبيح علووى شوورط ال ووينني و  أ  أموود قووا
 . خيرجاد وسكو الذهيب . وقد  عفه األلباين

فقال : يا رسول اهلل نين أقورأ  وروى أمد عن عبد اهلل بن عمرو قال : جاء رج  نىل التيب 
ان ونن العبود يععوى نن قلب  ح ف االميو القرآن فال أجد قليب يعق  عليه فقال رسول اهلل 

 االميان قب  القرآن .
وعته أيضا  أن رجال جاء بابن له فقال : يوا رسوول اهلل نن ابوين يقورأ املصوب  بالتهوار ويبيوو 

 : ما  تقم ؟ نن ابت  يظ  داكرا ويبيو ساملا . باللي  فقال رسول اهلل 
 ويف نستاد ا ابن ايع  وفيه كالم م هور على نمامته وفضله .
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موون قوورأ القوورآن مرفوعووا قووال : موون حووديم عبوود اهلل بوون عموورو  العوورباين واحلوواكم ورا ووا وأخوور 
ومن قرأ القرآن فورأى أن أحودا أععوف  التبوة بني جتبيه را أنه و يوحى نليه فكأمنا استدرجو

 القوورآن أن اموو يتبلووف حل أفضوو   ووا أععووف فقوود عظووم مووا حوولر اهلل وحوولر مووا عظووم اهلل ولوويس 
ه أو يلضووب فوويمن يلضووب أو ستوود فوويمن ستوود ولكوون يعفووو ويصووفح لفضوو  يسووفه فوويمن يسووف

  القرآن .
 .وو سه  م  من سه  ويف جوفه كالم اهلل ويف لف  : 

  ويف نستادد  ع  ورواد البيهقف موقوفا على عبد اهلل ب ستاد رجاله ثقات .
لقرآن نو  وو  يووم أخر  العرباين يف األوسه من حديم أ  هريرة   ما من رج  يعلم ولدد او 

 القيام  بتا  يف الت    
وأخر  أبو داود وأمد واحلاكم من حديم معواد بون أنوس   مون قورأ القورآن فأكملوه وعمو  بوه 
ألبس والدد  اجا يوم القيام   وءد أحسن من  وء ال مس يف بيووت الودنيا لوو كانوو فويكم 

 فما متكم بالذ  عم  اذا   
د مون حوديم علوف   مون قورأ القورآن فاسوتظهرد فأحو  حاللوه وأخر  الرتمذ  وابون ماجوه وأمو

 .وحرم حرامه أدخله اهلل الت  وشفعه يف ع رة من أه  بيته كلهم قد وجبو ام التار  
وأخور  العورباين مون حوديم ابون عمور   ثالثوو  و يهووام الفوزع األكورب وو يتواام احلسواب هووم 

جو  قورأ القورآن ابتلواء وجوه اهلل وأم بوه على كثيب من مس  حوة يفورك مون حسواب اخلالووإل ر 
 .قوما وهم به ر وان   احلديم 

  .وأخر  العرباين من حديم أنس  مل  القرآن عرفاء أه  الت   
وأخووور  العووورباين يف األوسوووه مووون حوووديم جوووابر   مووون مجووو  القووورآن كانوووو لوووه عتووود اهلل دعووووة 

 ة   مستجاب  نن شاء عجلها يف الدنيا ونن شاء ادخرها يف انخر 
وأخوور  العوورباين موون حووديم ابوون عبوواس   موون  علووم كتوواب اهلل   ا بوو  مووا فيووه هووداد اهلل بووه موون 

 الضالل  ووقاد يوم القيام  سوء احلساب   
 وأخر  الديلمف من حديم علف   مل  القرآن يف م  اهلل يوم و م  نو مله   

 ا :وأما فض  قراء ه وقراءة آيا ه فقد وردت فيه أحاديم عدة مته
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وأخر  مسلم ورواد مون حوديم أ  هريورة أن رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  قوال   أسوب 
أحوودكم ندا رجوو  نىل أهلووه أن سوود فيووه ثووالث خلفووات عظووام لووان   قلتووا نعووم قووال   فووثالث 

   .آيات يقرآ ان أحدكم يف حال ه خا له من ثالث خلفات عظام لان 
ن البيو الوذ  يقورأ فيوه القورآن يكثور ن قال : ول اهلل عن رس أنس  عنالبزار ما أخرجه 

 .خاد والبيو الذ  و يقرأ فيه القرآن يق  خاد 
 ويف نستادد  ع  وي هد له ما يأيت من روايات يف البيو الذ   قرأ فيه سورة البقرة .

وأخر  أمد والرتمذ  من حديم شوداد بون أوس   موا مون مسولم يأخوذ مضوجعه فيقورأ سوورة 
 تاب اهلل  عاىل نو وك  اهلل به ملكا سفظه فال يقربه شفء يؤديه حة يهب مة يهب من ك

وأخووور  العووورباين مووون حوووديم أ  أمامووو    مووون  علوووم آيووو  مووون كتووواب اهلل اسوووتقبلته يووووم القيامووو  
  ضب  يف وجهه 

ألن  لوودو فتووتعلم آيوو  موون كتوواب اهلل خووا لوو  موون أن  وأخوور  ابوون ماجووه موون حووديم أ  در
 او  ركع     صلف م

ويف البووواب أحاديوووم أخووورى نو أن جلهوووا أسوووانيدد واهيووو  وفيموووا دكرنووواد كفايووو  واحلمووود هلل رب 
     العاملني .

 441-440،  416، 406-2/404اال قان يف علوم القرآن ) 
 434 - 1/432الربهان 

 فضاو  القرآن وبن كثا 
 12-1/7موسوع  فضاو  سور وآيات القرآن 

 ( 5/324فيا القدير 
 

 : األسئلة

 المجموعة األولى: ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة

 )صح(حديم أ  يف فضاو  القرآن  دكرهممن املفسرين يف  ورادالواحد  أخعأ  -1

علوووم فضووواو  القووورآن يرشووود املسووولم نىل موووا يكثووور بوووه حسوووتا ه وميبوووو سووويجا ه بعمووو  يسوووا  -2
 صح()
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 (خطأه )و يعترب نعجاز القرآن فضيل  من فضاول -3
 ()صحالقرآن شفاء من األسقام واألمراى  -4
 )صح(البيو الذ  يقرأ فيه القرآن يكثر خاد ويق  شرد  -5

 )صح(اهلل سببانه أشد استماعا حلسن الصوت بالقرآن من الذ  يستم  للملتي   -6

 )صح(ير قف حاف  القرآن يف درجات الت  بعدد ما سف  من آ  القرآن  -7

 خطأ(هو اعىن اللبع  يف القرآن الكرمي و سوز للمسلم )احلسد الذ   -8

 (خطأو سوز التلين بالقرآن ألن اللتاء حرام ) -9
 ) صح(فض  هذد األم  مر به بفض  القرآن  -10

 

 المجموعة الثانية:ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة

سووهول   ،  رريووب التوواس يف القوورآنسووبب و وو  بعووا الو وواعني يف فضوواو  القوورآن هووو ) -1
 الو   فيه ، خفاأد على حفاظ احلديم(

حديم أ  بن كعب العوي  يف فضاو  القرآن أخرجه ) البنار  يف حبيبه ، أمد يف  -2
 (ابن الوز  يف املو وعاتمستدد ، 

 ، قارئ القرآن ، حاف  القرآن ( متعلم القرآن ومعلمهخا هذد األم   )  -3

، فضوووواو  انيووووات ، نعجوووواز  فضوووواو  القوووورآنفووووا يف )ابوووون ز ويووووه، وابوووون الضووووريس،  وووون أل -4
 القرآن(

 (الصياممن العبادات الص   ف  للعبد يوم القيام  م  القرآن ) الصالة ، احلي ،  -5
ابوون  موون املفسوورين موون كتووب يف فضوواو  القوورآن يف أول كتابووه يف التفسووا أو آخوورد مثوو  )  -6

 ، القرطيب ، العرب (كثا

، فضووواو  القووورآن  موسوووع  العرهوووويناو  السووور وانيوووات كتووواب ) أمجوو  املؤلفوووات يف فضووو -7
 وبن كثا ، مخاو  الزهر للسيوطف(

، احلوووارث األعوووور وووع  حوووديم علوووف ر وووف اهلل عتوووه يف وحووو  القووورآن بسوووبب راويوووه )  -8
 احلارث املصيصف ، عاحم األحول(

 ، ستا، علما(رآناققال حلى اهلل عليه وسلم يف قتلى أحد عتد حلدهم : قدموا أكثرهم )  -9
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ألوووو  كوووو  موووون أ  نعوووويم واخلووووالل كتابووووا مسووووتقال يف فضوووواو  ) آيوووو  الكرسووووف ، يووووس ،  -10
 االخالص(

 

 المجموعة الثالثة: ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ

 (أقرأهميؤم القوم.....لكتاب اهلل ) أعلمهم، أفقههم،  -1
 اجوا )  يوم القيام  ....به ألبس والدد  من قرأ القرآن فأكمله وعم رو  يف احلديم أن  -2

 ، حل  سااء ، سوارا من دهب (مضيجا 

 ، التبيني ، ال هداء والصاحلني( السفرة الكراماملاهر بالقرآن م ..... )  -3

 الفقه، احلديم( القرآن،أه ...... هم أه  اهلل وخاحته )  -4

 ، أبو عمرو الداين(ال افعفد، االمام.......هو أول من حت  يف فضاو  القرآن )  اه -5

، متورات ، خلفوات لوان قراءة ثالث آيوات يف الصوالة خوا لصواحبها مون ثوالث ..... ) -6
 شياد(

 ، ان قاق القمر ، االسراء واملعرا (القرآن .... ) أعظم معجزات التيب  -7

 (األ رج مث  املؤمن الذ  يقرأ القرآن مث .... ) الرسان ، التمرة ،  -8
 ، املال ، التقدمي يف اجمللس(الووي  ستبإل املوىل وحلا السن ... بسبب القرآن ) ا -9

 ، احلتظل  ، التمرة(البيو اخلربالذ  ليس يف جوفه شفء من القرآن كو......)  -10
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 لحادية عشرةالمحاضرة  ا
 1فضائل السور واآليات 

**** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 ما بعدأ
فتستكم  بعون اهلل ما بدأناد من حديم عن فضاو  القرآن وموعدنا يف هذد الا رة م  

 عرى ملا ثبو يف فضاو  وخصاوا سورة الفاغ  والبقرة 
 فمما ثبو سورة الفاغ  :

   حْ فتَ فتزل من باب من السماء   ي  ، نىل األرى قه  كا   يتزلْ ملَ  أرس  اهلل 
متها  حبر    ه وأنه لن يقرأَ قبلَ  ه نيبي أو يه   يؤ َ  بألوا نورُ    َردفب فأ ى التيب ،  قهَ 

 : نو أععيه

ه من فوقه فرف  رأسَ  ل  نقيضا   عتد التيب  قاعدُ  بيتما جربي   " قال :   عن ابن عباس  
  فقال :هذا مل    يفتح قه نو اليوم فتزل مته ملَ  تح اليومَ من السماء ف   فقال : هذا بابُ 

  قبلَ  ؤهتما نيبي  ي   هما أو يتَ  ن  يْ بتورَ  رْ م وقال : أب   ل نىل األرى   يتزل قه نو اليوم فسل  نز 
 ".متهما نو أععيته  حبر    سورة البقرة ، لن  قرأَ  الكتاب وخوا يم   ؛ فاغ   

   العرش   من كتز   وْ لَ نز  أ  : 

 أمٌ  هن را  را   مته شفءُ  ليس يتزل العرش   من كتز   آيات   قال : أرب     عن أ  أمام َ 
وآي  الكرسف ، ،           ف نه يقول : الكتاب  

 ر. وخامت  سورة البقرة ، والكوث
  حني نزلو -لعته اهلل  -رن نبليس  : 

  . تابنزلو فاغ  الكحني أ   نبليس   قال : رن   عن أ  هريرة 

   وهف ، ها مثلَ  وو يف الفرقان   وو يف الزبور   وو يف اال ي    يف التوراة   اهلل   لْ ز  تْ   يو
 : العظيم   املثاين والقرآن   السب   
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  أ   يا" :    بن كعب ، فقال رسول اهلل خر  على أ   أن رسول اهلل   عن أ  هريرة
فقال      انصر  نىل رسول اهلل أ  فنف   ىل، وح ه  بْ و  س    َ ي وهو يصلف ، فالتفو أ  ، 

  . أ  أن جتيبين ند دعو    متع  يا : ما رسول اهلل . فقال رسول اهلل  : السالم علي  يا
 اهلل نين كتو يف الصالة . قال : أفلم جتد فيما أوحف نا أن   رسولَ  فقال : يا

         قال : بلى ، وو أعود نن شاء
  يتزل يف التوراة ، وو يف اال ي  ، وو يف الزبور ، وو  سورة    َ مَ أن أعلٌ  بَ اهلل . قال : غ  
من دل  الباب  نين ألرجو أن و هر َ  رسول اهلل . قال : ها . قال : نعم يايف الفرقان مثلَ 

معه ، فجع  سدثين ويد  يف يدد ، فجعلو أ بعأ   وقمو   قام رسول اهلل مها . ف علَ  حة
السورة الص ، رسول اهلل  يا من الباب قلو : قب  أن خيربين اا ، فلما دنوت   كراهي  أن خير َ 

: والذ   الكتاب فقال رسول اهلل  ؟ قال :كي   قرأ يف الصالة ؟ قال : فقرأ أم   وعد ين
ها . ونلا يف الزبور، وو يف الفرقان مثل    ي  ، وويف التوراة ، وو يف اال أنزلو نفسف بيدد ما

 " .ن العظيم الذ  أععيته آمن املثاين والقر  سب ُ 

  :     وهف السب  املثاين الص قال اهلل  :ويف لف   

      . 

  ن العظيمآاحلمد هلل أم القران وأم الكتاب والسب  املثاين والقر : 

 القرآن هف السب  املثاين ، والقرآن   أمَ " :  قال : قال رسول اهلل   وعن أ  هريرةَ 
  ".العظيم

احلمد هلل أم القرآن ، وأم الكتاب ، والسب   )ويف لف  ( ، ن العظيم آوهف القر  )ويف لف  
 ( . املثاين

  ن العظيمآوهف السب  املثاين والقر  القرآنأعظم سورة يف : 

  بن   وعن أ  سعيد  
 
،  كتو أحلف يف املسجد ، فمر   رسول اهلل   " قال :  ىلي عَ امل

اهلل  رسولَ  ين ؟ فقلو : يامتع  أو  أ يَ  حليو ،   أ يته . فقال : ما آ ه حة فدعاين فلم
       :  بارك و عاىل نين كتو أحلف . فقال : أ  يق  اهلل  



179 

 

      من  سورة يف القرآن قب  أن أخر َ    أعظمَ   قال ا : أو أعلم
  أخذ بيد  فلما أراد أن خير   )ه . ويف لف  ر   فذك   لينر َ  املسجد . فذهب رسول اهلل 

       سورة هف أعظم سورة يف القرآن قال :ت  مَ أ   ق  ألعلٌ  ، قلو له :

  هف السب  املثاين ، والقرآن العظيم الذ  أو يته . "  

    ن  آالقر  أفض    الفاغ : 

نليه نىل جانبه فالتفو  له فتزل ونزل رج ُ  يف مسا    كان التيبَ " قال :   وعن أنس  
     ن قال : فتال عليه :آفقال : أو أخربك بأفض  القر   التيب 

  " . 

    ن  آيف القر  سورة   خا   الفاغ : 

السالم  : فقلو   املاءَ  قَ اوقد أهر  اهلل  رسول   نىل انتهيو   قال :  جابر   اهلل بن   عن عبد  
.  رسول اهلل . فلم يرد علف السالم علي  يا ، فقلو : علف   فلم يرد  اهلل .  رسولَ  علي  يا

ه اهلل مي ف ، وأنا خلفَ  رسول اهلل . فلم يرد علف . فانعلإل رسول   فقلو : السالم علي  يا
  اهلل ، فنر  رسول   حزيتا   يبا  ، فجلسو كج ه ، ودخلو أنا املسجدَ ل  حْ على رَ  حة دخ َ 

اهلل ، وعلي  السالم  ورم  اهلل ، وعلي  السالم ورم  السالم  علي  "  وقد  عهر فقال :
 اهلل بن جابر  ا سورة يف القرآن ؟ قلو : بلى يا عبدَ  أو أخربك يا" ،   قال : " ورم  اهلل

  ا ".هتمه رسول اهلل . قال : اقرأ احلمد هلل رب العاملني حة

 حالة ملن   يقرأ اا نماما أو مأموما و : 

، الصبح ، فثقلو عليه القراءة  حالةَ   حلى بتا التيبَ  قال : الصامو  بن   عبادةَ عن 
 رسولَ  أج  واهلل يا: . قال : قلتا " كم نمام   وراءَ  نين ألراكم  قرءونَ " فلما انصر  قال : 

 " .ملن   يقرأ اا  ، ف نه و حالةَ  الكتاب   فال  فعلوا نو بأمٌ " . قال :  هذًّااهلل ،  

عليهم بوجهه  ه أقب َ حلى بأحبابه فلما قضى حال َ   أن التيب    مال    وعن أنس بن  
. فسكتوا . فقااا ثالث مرات . فقال قاو  أو " يقرأ  مام  الاأ قرءون يف حال كم و " فقال : 
 ه ".كم بفاغ  الكتاب يف نفسوليقرأ أحد  ، فال  فعلوا  " . قال : ننا لتفع    قاولون :
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 قرءون خلفف . قالوا : " :  قال : قال رسول اهلل  العاص  عمرو بن   اهلل بن   عن عبد  و 
 ن " . ا . قال : فال  فعلوا نو بأم القرآهذًّ  نعم ، ننا لتهذَ 

 فاغ    نو بقراءة   أمرد أن خير  فيتاد  أن و حالةَ  اهلل  أن رسولَ   عن أ  هريرةَ و 
  الكتاب فما زاد

فيها بأم الكتاب    يقرأْ  من حلى حالة  " يقول :   ه ل  التيب  : أن وعن أ  هريرة 
االمام . فلمز دراعف .  وراءَ  نين أكون أحيانا   أبا هريرةَ  . قلو : يا" ، را متام  دا ُ فهف خ  

 .وقال : يا فارسف اقرأها يف نفس  

 من انتهى نليها فقد أجزأد : 

من حلى " فقال :  خعب التاسَ  هلل ا أن رسولَ  اهلل بن عمرو بن العاص  عن عبد  
القرآن ، وقرآن معها ، ف دا انتهى نىل أم الكتاب فقد أجزأت عته ،  فليقرأ بأمٌ  مكتوب    حالة  

ومن كان م  االمام فليقرأ ندا سكو ، ومن حلى حالة فلم يقرأ فيها ، فهف خدا  ، فهف 
  ". خدا  ، ثالث مرات

 أل فيهامتاجاة بني العبد وربه وللعبد ما س : 

 يقرأ فيها بأم  من حلى حالة " يقول :  قال : لعو رسول اهلل   عن أ  هريرةَ 
هريرة نين  . قال : فقلو : يا أبا " را متام، القرآن فهف خدا  ، هف خدا  ، هف خدا  

فارسف ف ين  اقرأ اا يف نفس  يا أحيانا أكون وراء االمام . قال : فلمز دراعف ،   قال :
قسمو الصالة بيين ، وبني عبد   )قال اهلل  بارك و عاىل : " يقول :  اهلل  رسولَ  و  لع

، : اقرءوا  قال رسول اهلل  (نصفني ، فتصفها ا ، ونصفها لعبد  ، ولعبد  ما سأل 
يقول اهلل  باك و عاىل : مدين عبود  ،       : يقوول العبد 

 يقول اهلل عز وج  : أثىن علف عبود  ، ويقوول العبد      ويقول العبد

     يقول اهلل عز وج  :  دين عبد  ، فهذا ا . يقول العبد  
     سأل .   عبد  ، ولعبد  ماقال : فهذد اني  بيين وبني
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          يقول العبد

     سأل  هؤوء لعبد  ، ولعبد  ما. " 

، " عبد   نا   ىَ و  فوَ " وبعدها يقول اهلل :       ويف بعا العرق

ابن  يا: ويف بعضها "  ولعبد  ما سألَ ، أجرها لعبد   "      وبعد قوله
  . الفارسف

   إلَ وأن من وافَ ،  م  املؤمتنيَ  ن  مٌ ؤَ  و   وأن املالوك َ ، ها بعدَ  آمنيَ :  ل  وْ بقَ  األمر 
 من دنبه :  مَ د  له ما  ق رَ ف  هم ر   أميتَ 

    ندا قال االمام"  قال : عن أ  هريرة ر ف اهلل عته : أن التيب 

     َ يقولون : آمني ، ونن االمام يقول :  فقولوا : آمني ، ف ن املالوك
  " .  قدم من دنبه فر له مار   املالوك    ه  أمنيَ آمني ، فمن وافإل  أميت  

 :األمر بقول آمني بعدها ومن قال آمني بعدها أجابه اهلل  

   : ندا قال االمام  " :  عن أ  موسف األشعر  ر ف اهلل عته قال : قال رسول اهلل 

        كم اهلل بْ ، فقولوا : آمني ، س. " 

   يبٌ الت قول   َه بذل حو َ   َ فَ ها ورَ : آمني بعد : 

فقال :       قرأ لعو التيب " ر ر ف اهلل عته قال : جْ ح   بن   عن واو   
  . " هآمني ميد اا حو َ 
  . وحة لعته، حة ل  من خلفه ، سهر ، فسمعتاها : متها  وقد جاء بألفاظ  

    معلقا   وهف رقي ُ  در    فف من الل  اا  َ  الرقي : 

أو  -فيهم لديا  مروا ااء   من أحباب التيب  را  فَ ر ف اهلل عتهما : نن نوَ  وعن ابن عباس  
 - ؟ نن يف املاء رجال لديلا   من أه  املاء ، فقال : ه  فيكم راق   فعرى ام رج ُ  -سليم 

بال اء نىل  أ ، فجاء، فرب  متهم ، فقرأ بفاغ  الكتاب على شاء   فانعلإل رج ُ  - أو سليما  
اهلل  ، فلما قدموا على رسول   اهلل أجرا   أحبابه ، فكرهوا دل  وقالوا : أخذت على كتاب  
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 اهلل ، ننا مررنا  رسولَ  : يا . قال الرج    على كتاب اهلل أجرا   رسول اهلل أخذَ  ، قالوا : يا
اغ  الكتاب على شاء فانعلقو ، فرقيته بف -أوسليم  -من أحياء العرب فيهم لديا  حبف  

  " . وج  اهلل عز كتابَ   أخذمت عليه أجرا   ما نن أحإل  "  :  فربأ ، فقال رسول اهلل 
  ُمٌ من السَ  شفاء : 

فاغ  الكتاب " :  عن أ  سعيد اخلدر  ر ف اهلل عته ، وأ  هريرة قاو : قال رسول اهلل 
  " . من السم شفاءُ 
   ن اهللبرأ ب د على معتود   وْ وَ ر  ندا ق : 

فأ يتا على حف من العرب ، فقالوا  قال : أقبلتا من عتد التيب  و  لْ الصي  بن   خارج َ  عن عمٌ 
شفء  أو –أو رقي    ا فه  عتدكم دواءُ  -احلرب -تا أنكم ججتم من عتد هذا الرج  جْ نب  : أ  
يف القيود قال :  فوف القيود قال : فقلتا : نعم . قال : فجاءوا باملعتود   ف ن عتدنا معتوها   -

دوة ، وع ي  ، أمج  بزاقف   أ ف  . قال : فكأمنا ن ه من أيام رَ  الكتاب ثالث َ  فقرأ بفاغ   
،   ْ ك  " فسألته فقال :  فقلو : و حة أسأل التيب ، قال : فأععوين جعال ، عقال 

  . ود ماو ويف رواي  فأعع " . حإل   برقي    لقد أكلوَ ،  باط    برقي    ر  من أك َ مْ عَ لَ 
  رقى اا التيب  َه  فال  برجل      جَ وَ  ه منأحباب   أحد : 

  ". بفاغ  الكتاب  فال   دين رسول اهلل و  عَ "  بن يزيد قال : عن الساوب  
  ُداء   من ك ٌ  شفاء : 

  ". داء   من ك ٌ  شفاءُ  الكتاب   يف فاغ   " :  ما قال : قال رسول اهلل ع   املل  بن   عن عبد  
 ه ح ف َ  نىل المع   من قرأه ا م  املعودات  بعَد المع   سبعا  سبعا  يف  لس 

 األخرى .

) ، ( احلمد )  المع    قالو : من قرأ بعدَ  مار ف اهلل عته بكر   أ  بتو   فعن ألاءَ 
األخرى . قال  ف  نىل المع   ح  ،  لسه  يف عا سبعا  سب  ( وق  هو اهلل أحد ) ، ( واملعود ني 

 ) موقوُ  حبكم  املرفوع  ( .بتاد فوجدناد كذل  جر  : ف وكي ُ 
 

 

 وأما ما ثبو يف سورة البقرة 
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   مته  ويفرَ  ب  يتفر  ،  ه ال يعان  البقرة و يدخل   قرأ فيه سورة  الذ      البيو ،
 : دا كان فيهنوخير  

 ر  يتف   نن ال يعانَ ،  كم مقابرَ جتعلوا بيو َ  و" قال :  : أن رسول اهلل  عن أ  هريرة 
  ِ  ". البقرة قرأ فيه سورة  الذ      من البيو 

 " . ه ال يعان  ل  يدخ   و قرأ فيه البقرة  الذ      ونن البيوَ "   : يويف روا ( . يفر) يف لف  و  

 وو ألفني  ، اهلل  من كتاب   ر  فْ الو  الصي  البيوت   ر  قال : نن أحفَ   مسعود   عن ابن  و 
 وخير    يفرَ  ف ن ال يعانَ ، البقرة  أن يقرأ سورةَ  خرى ويدع  نحدى رجليه على األ كم يض   أحدَ 

    . من البيو الذ   قرأ فيه سورة البقرة

  رأى التيب  َالبقرة سورة   أحبابَ  فتاداهم يا حتني   ه يومَ يف أحباب   را   أخ : 

له  اهلل على بللته الص أهداها ، ورسول   حتني   يومَ  م  التيب  قال : كتو    عن العباس  
 أحبابَ  ناد  ، عباس  يا" :  فروة الذامف ، فلما وىل املسلمون قال ا رسول اهلل 

 يا لبي َ  يا ها فقالوا :على أوود   البقر   فرجعوا كععف   " ، سورة البقرة  أحبابَ  يا: ال جرة 
 صار  األن مع رَ  وهم يقولون : يا األنصار   ، وار فعو أحوات   والكفارَ  فاقتتلوا. قال :  لبي َ 

 بين احلارث بن اخلزر  ، يا مر ني ،   قصرت الدعوة على بين احلارث بن اخلزر  فقالوا : يا
 هذا حنيَ " وهو على بللته فقال :  اهلل  رسول   بين احلارث بن اخلزر  . قوال : و عاولَ 

 بلجامه ،   أخذ رسول اهلل .  وأنا آخذُ "عبس  ، وهو يقول : قدما قدما يا الوطيس   فَ مَ  
   وراا قال سفيان : ورب حممد  -الكعب   الزموا وربٌ " فرماهم ام .   قال :  حصيات
هو نو أن رماهم  لعلى هيجته فيما أرى قال : فواهلل ما لف دا القتا قال : فذهبو أنظر  "  –

نىل حة هزمهم اهلل قال : وكأين أنظر  هم مدبرا  وأمرَ  هم كليال  د  حبصيا ه ، فما زلو أرى حَ 
  .يركا خلفهم على بللته  التيب 

  َاملصابيح   لقراءهتا يف أمثال   املالوك    وْ لَ ز  توَ  و : 

قال : قرأت الليل   -بالقرآن  التاس  حو ا   وكان من أحسن   - احلضا  بن   سيد  وعن أ  
 -على مهر بيته  ،ربدد بيتما هو يف م   : ويف رواي  -البقرة فلما انتهيو نىل آخرها  بسورة  

 وْ ، فجالَ  مين وهو رالمُ  قريبا   ، وسيف ابين مضعج ُ  ا مربوطُ  وفرسُ  مقمرة   وكانو ليل   
،    الفرس   وْ تَ نو ابين سيف فسكَ  ليس ا همي  ، فقمو   إل  علَ أن فرسف     فظتتو      لَ وْ جَ  الفرس  
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أن  يو  الفرس ، فن  نو ابين ،   قرأت فجالوْ  ، فقمو ليس ا همي  الفرس   فجالوْ  قرأت  
 فوقَ  الظل    ه نىل السماء فرفعو رأسف ، ف دا مث   رأسَ  د رف َ  عأ سيف فقمو نليها فلما اجرت  

، حة  يف الوٌ  وْ جَ عرَ ، من السماء   ُ مقب  ،     ر  السَ  فيها أمثال  ،  املصابيح   يف مث   ، رأسف 
اهلل  رسولَ  : يا قلو  ف اهلل  نىل رسول   ردوت   ، فلما أحببو   فهالين ، فسكوَ ، ما أراها 

" فقال : ، ه فأخرب   ، فرسف  ند جالوْ ؛ ربد  يف م   قرأ  أاللي   يف جو    بيتما أنا البارح َ ، 
. قلو : قد " داود  من مزاما   فقد أو يوَ ، أسيد  (أبا عتي   )بن حضا ا اقرأ أبا سيف يا

"  : فقال رسول اهلل ،  نو ابين فقمو وليس ا همي  ،الفرس  اهلل فجالوْ  رسولَ  يا قرأت  
فقال رسول اهلل ،  أيضا     جالوْ  قال : قد قرأت   " ، أسيد (عتي   أبا ) ابن حضا  اقرأ يا
  : "وكان سيف  فانصرفو   - أن أمضفَ  استععو   قال : واهلل ما" ، حضا  ابنَ  اقرأ يا ،
أمثال  ) فيها مصابيحُ ،   ل  الظَ  كهيج   ف دا  رأسف ،  فرفعو   -د أن  عأَ  متها ، خ يو   قريبا  

 ل  املالوك  " ) :  اهلل  فقال رسول  ، فهالين  (أراها  جو يف الو حة مارَ عَ )  (السر  
، ولو قرأت حة  صبح ألحبح التاس يتظرون ( نزلو لقراءة سورة البقرة ) وا لصو   ( دنَ 

 . ( "أما نن  لو مضيو لرأيو األعاجيب ) ( سرت متهم  ما )نليها 

   مته على من هو أكرب   أماا   ها أن يكونَ حاحبَ  استبإل : 

دوا فَ الذين وَ  الست    وأنا أحلر   اهلل  لين رسول  استعمَ  قال : أ  العاص  بن   عن عثمانَ 
  . البقرة سورةَ  عليه من ثقي  ، ودل  أين كتو قرأت  

   القرآن   هف ستام : 

القرآن  ونن ستامَ  ستاما   شفء   نن لك ٌ  " : اهلل  قال : قال رسول    سعد   بن   عن سه   
  . احلديم " ...ه بيتَ  ال يعان    يدخ    من قرأها يف بيته ، البقرة  سورة  

البقرة  سورة   القرآن   تام  وسَ  ستاما   شفء   نن لك ٌ " قال : قال رسول اهلل :  وعن أ  هريرة 
  ".   الكرسفيآ؛ نو خر   قرأ يف بيو وفيه شيعانُ القرآن و     آ    سيدة   فيها آي ُ ، 

   أو فرق من طا ، أو رمام  ،  أيت يوم القيام  كألا رياي   ؛ هف الزهراء
وو  ستعيعها ، ها حسرة كَ ْر و وَ ، ها برك  ذَ ونن أخْ ، عن حاحبها  ا َ غ  ، حوا  

 : قيام لا ه يومَ وأهلَ  القرآنَ  م  و قد  ،     لَ عَ البَ 
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 ف نه يأيت يومَ  ا القرآنَ ءو اقر "  يقول : اهلل  عو رسولَ قال : ل الباهلف  عن أ  أمام َ 
 ف لما  أ يان يومَ  -عمران  آل   وسورةَ  البقرةَ  -ين اقرءوا الزهراوَ ، ه ألحباب   شفيعا   القيام   

ان عن اجي غ  ،  حوا    من طا   أو كألما فرقان  ، أو كألما ريايتان ،  القيام  كألما رمامتان  
قال  " .ها البعل  وو  ستعيع   حسرةُ  هاو ركَ  ها برك ُ ف ن أخذَ  البقرةَ  سورةَ  اقرءوا، أحبااما 

  .السبرة  معاوي  : بللين أن البعل َ 

  يف الصباب  عظيما   د  ع  ؛ عمران  ها وآلَ أكان من قر : 

وقد كان قرأ البقرة   للتيبٌ  من بين التجار كان يكتب   : نن رجال    مال    بن   عن أنس  
 دَ عَ يو   )ويف رواي   -يعين عظم -فيتا  عمران جد   وآلَ  وكان الرج  ندا قرأ البقرةَ ؛  وآل عمران
،  رحيما   رفورا  : ميلف عليه  فكان التيب ،  (شأن  افيتا د د  ع  ) ويف رواي   ( فيتا عظيما  
وميلف " ، اكتب كذا وكذا ، اكتب كي  شجو : "  فيقول له التيب،  حكيما   عليما  : فيكتب 

، اكتب كي  شجو ، اكتب  فيقول :؟  بصاا   كتب ليعا  أ، فيقول :  حكيما   يه عليما  عل
وقال : أنا أعلمكم  (بأه  الكتاب )      بامل ركني  إلَ عن االسالم ، فلب   دل  الرج    فار د  
، فأعجبوا به ، هذا كان يكتب لمد  فرفعود قالوا :، )  شجو   ما نن كتو ألكتب  ،  ابمد  
: نن األرى    فمات دل  الرج  . فقال التيب ،  (ه فيهم م أن قصم اهلل عتقَ فما لب
على وجهها ،   عادوا فبفروا له نبَذْ ه فبفروا له فوارود ، فأحببو األرى قد  )ه لْ  قبوَ 

 ود ، فأحببوْ فوارود فأحببو األرى قد نبذ ه على وجهها ،   عادوا فبفروا له فوارَ 
  ( . فرتكود متبودا  ، لى وجهها ه ع ْ ذَ بَ قد نوَ  األرى  

  ْوْ جَ فنرَ  تْ رَ م  حة أ  ، عته  يف قربد مجعتني و دف    نفس   قا  َ  س  ؤن      جلسو  
 : العظيم  كالسباب   

 قيدَ له فقتله ، وأنه أ   أرار على جار    ن قرأ القرآنَ  نن رجال   ر ف اهلل عتها : عن أم الدرداء   
  نن  مجع    عمرانَ  وآل   البقرة   حة بقيوْ  سورة   مته سورة    َ يتسَ  القرآن   زالَ  فما،   َ ت  مته ، فق  

       : فقي  اا  البقرة مجع    وْ ممته وأقا وْ انسل   عمرانَ  آلَ 

      العظيم   قال : فنرجو كألا السباب.  



186 

 

 ما فكانتا من آخر  ، ه سان  ؤن  عته و    دفعان  يعين ألما كانتا معه يف قربد  َ  أراد قال أبو عبيد :
 . معه من القرآن   بقفَ 

   به أجابَ  عفَ الذ  ندا د   اهلل األعظم   فيها اسم : 

:  ثالث    ر  وَ يف س  ؛  به أجابَ  فَ ع  الذ  ندا د   اهلل األعظم   اسم  " ه قال : يرفع    عن أ  أمام َ 
  - يعين احلف القيووم -" وطه  عمرانَ  وآل   يف البقرة  

   ربُ ول الص من أخذها فهو حَ من السب  األ : 

فهو  من القرآن   األولَ  السب َ  من أخذَ " قال :  اهلل  ر ف اهلل عتها عن رسول   عن عاو  َ 
  " . حربُ 
   و يها التيبَ الص أ   هف من املثاين العوال   َ عليه السالم   ىموس ألوال   مقاب : 

"  املثاين وأو يو  ،  أويت موسى األلوالَ " قال :  ابن عباس ر ف اهلل عتهما عن التيب عن 
.  
    الص أو يها التيبَ  العوال   من السب   َالتوراة   مكان  : 

،  والَ العٌ  السب َ  التوراة   مكانَ  أععيو  "  : قال : قال رسول اهلل  األسق    بن   عن واثل َ 
 " .    ص  باملفَ  و  لْ ضٌ وف  ، املثاين  اال ي    ومكانَ  ، املجنيَ  الزبور   ومكانَ 

 
وقد بيتا فيما سبإل أن السب  العوال هف البقرة وآل عمران والتساء واملاودة واألنعام واألعرا  

 ويونس . هذا ما ورد يف فض  السورة كك  سواء فيها مفردة أم م  راها
د السورة العظيم  ومن دل  قوله وقد وردت بعا الفضاو  واخلصاوا نيات معيت  من هذ

  عاىل : 
 (قولوا آمتا باهلل وما أنزل نليتا  )

 

   ما كان يقرأ اا  كثاا    األوىل من ركعص الفجر   يف الركع : 
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يف  ؛ يف ركعص الفجر   اهلل  كان يقرأ رسول   ما ر ف اهلل عتهما : ننه كثاا   عن ابن عباس  
اني  الص يف البقرة ، ويف          األوىل متهما الركع   

         0 الركع  انخرة متها

 

 ( واهوذوا من مقام نبراهويم موصلى )قولوه  عالوى و 

 

  قرأها التيب  َيف احليي  عتدما أ ى املقام : 

، ه بعول   احلديمَ  فذكرَ ،   سي    ستنيَ  س َ     يف املديت    مَ كَ اهلل مَ  أن رسولَ  :  عن جابر  
      قرأ  ه ركعتني  فصلى خلفَ  نبراهيمَ  قام  نىل مَ  دَ مَ عَ  كَ رَ حة ندا فوَ : وفيه 

   ... احلديم .  
 

  ( نن الصفا واملروة من شعاور اهلل )قولوه : و 

 

  َقرأها التيب   ٌعتدما أ ى الصفا يف احلي : 

نىل  وخر َ  احلجرَ  مَ لَ توَ وقال فيه :   اسْ ،  العوي    احليٌ  حديم  يف  000اهلل  عبد   بن   عن جابر  
            قرأ، الصفا 

 

 آي  الكرسوفوكذا ما ورد يف فض  وخصاوا 

 

   ش  رْ العَ  من غو   ز  تْ من كَ  وْ لَ نز  أ :  

 آي َ  حة يقرأَ  يتام   االسالم   بلل       يعق   قال : ما أرى أحدا    أ  طالب   بن   عن علفٌ 
  . العرش   غوَ  ف لا من كتز   البقرة   ، وخوا يمَ  الكرسفٌ 

   ساق   عتدَ  املل َ  س  دٌ قَ  و   وشفتني   ونن اا لسانا  ،  اهلل يف كتاب   آي    هف أعظم 
  . العرش  
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اهلل  من كتاب   ي   آ أ در  أ َ  ، يا أبا املتذر"  : قال : قال رسول اهلل  كعب    بن    ٌ عن أ  
من   أ در  أ  آي   ، يا أبا املتذر " ه أعلم . قال : ؟ قال : قلو : اهلل ورسول  "  أعظم   مع َ 
قال :           قال : قلو :" ؟ أعظم  ع َ اهلل م كتاب  
 نن اا لسانا  ، أبا املتذر، والذ  نفسف بيدد  العلم    َ ت  هْ يوَ واهلل ل  " حدر  . وقال :  فضربَ 
  ( .ليهتج  : ) ويف لف   " . العرش   ساق   عتدَ  املل َ  س   قدٌ  وشفتني  

  وو أنثى من النٌ  ه دكرُ بْ ه   يقرَ عَ ضجَ مَ  حني يأخذ   ومساء   قرأها حباحا  من 
 : بَ هَ نو دَ  ها شيعانُ وو يسمع  ، 

 زكاة   حبف     ين رسول  لَ كَ َو : ويف رواي   -الصدق   أنه كان على متر    عن أ  هريرةَ 
حة  آخرَ  ا    جاء يوم)  ،مته  قد أخذَ  ك     رَ أثوَ  ، فوجدَ  البابَ  يفتح   يوما   فذهبَ  - رمضانَ 
؟ قال : نعم . قال : " د ذَ أن  أخ    ريد  " فقال :  دل  للتيب  فذكرَ  ( ، مرات   ثالثَ  دكرَ 
، وقال :  البابَ  ففتحَ  بَ فذهَ " ،   لمد   كَ رَ ن  من سَ  ق  : سببانَ  البابَ  ف دا فتبوَ " 

فقال له ،  بني يد    قاومُ  يني ج   ف دا ؛ قال أبو هريرة : فقلو   . لمد  ركَ من سن   سببانَ 
 فقال :،  به نا التيب  ه ألدهبَ فأخذ   ، هذا ؟ قال : نعم  حاحب   أنوَ ، اهلل  عدو   : يا

 ( شديدةُ  وا حاج    عيالُ  وعلف  ،  قال : نين حمتا ُ  ، ) من النٌ  فقراءَ  بيو   ه أله   نمنا أخذ   
 كَ أسا   ما فع َ ،  يا أبا هريرةَ " :  فقال التيب ،  عته فأحببو   و  يْ فنل  ، )  أعودَ  ولنْ ، 

، ه سبيلَ  فرمته فنليو   ، وعياو   شديدة   اهلل شكا حاج    رسولَ  : يا ؟ قال : قلو  "  البارح َ 
 نه سيعود  ن اهلل  رسول   لقول   أنه سيعود   قال : فعرفو   " ( ، وسيعود    َ بَ ذَ نه كَ نأما "  قال :
) فقال : ، ؟ فقلو : نعم " د أن  أخذَ   ريد  " فقال :  للتيب فذكرت دل   قال : فعادَ ، 

،  البابَ  فذهب ففتحَ " )  لمد  كَ من سونر   : سببانَ  ق ْ  ( البابَ   دا فتبوَ " فقال : 
 سثو من الععام   ه ، فجع َ    دْ حَ فقلو : ف دا أنا به فرَ  ( لمد   كَ رَ من سن   فقال : سببانَ 

ب  نىل  حة أدهبَ  اليومَ   َ ، و أدع    عود   أن  و زعموَ ، اهلل  عدو  فقال له : يا  (ه فأخذ   
و ،  عيالُ  ، وعلف   دعين ف ين حمتا ُ  قال :، )  به نىل التيب  أن أدهبَ  ، فأردت   التيب 
فقال ا رسول  ه ، فأحببو  سبيلَ  فنليو  ، فرمته ، ) ه ( فرتكت  ،  فعاهدين أو يعودَ ،  أعود  
 وعياو   شديدة   اهلل ، شكا حاج    رسولَ  ؟ قلو : يا" ك ما فع  أسا   ا أبا هريرةَ ي" :  اهلل 

دل   فذكرت     عادَ  " ( ، وسيعود    َ بَ ذَ أما ننه قد كَ " قال : ، ه سبيلَ  ، فرمته ، فنليو  
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 كَ رَ من سن   ق  سببانَ " ؟ فقلو : نعم . فقال : "  ريد أن  أخذد " فقال :  للتيب 
فقلو : ، ف دا أنا به  ، فقلو ( سثو من الععام   فجع َ ،  فرحد ه يف الثالث   )  " ، لمد 
، فقال  ،    عود    عود   و م  نن   زع   : ب  نىل التيب  ألده    ، تَ دْ وع   ين فكذبوَ  َ دْ عاهَ 
،  ( كباُ  وو حلاُ  )  َ   يقربْ  هن  ندا قلتَ  (يتفع  اهلل اا  ) كلمات     َ عين أعلم   خ ٌ  :

فاقرأ   َ نىل فراش   ندا أويوَ  )قال : ؟ الكلمات  قلو : وما هؤوء  ، وو أنثى من الن  دكرُ 
 لن يزالَ  ف ن َ ،  اني َ  حة هتمَ             الكرسف آي َ 
 . ومساء   حبال    ٌ ك    عتدَ  هااقرأْ ،  ( حَ صب  حة     شيعانُ   َ ت  بوَ رَ ، وو يقْ  من اهلل حاف ُ   َ يعل

 البارح َ  كَ أسا   فع َ  ما" :  فقال ا رسول اهلل  فأحببو  )  ، عته : فنليو   هريرةَ  قال أبو
يتفعين اهلل اا  ين كلمات  أنه يعلم   مَ عَ زَ ، اهلل  رسولَ  قلو : يا ، ) يبدل  للت فذكرت   " ؟(
 فاقرأ آي َ   َ نىل فراش   قلو : قال ا : ندا أويوَ  ؟" هف  ما" قال : ، ه سبيلَ  يو  فنل  

 وقال ا : لنْ ،           اني  من أواا حة هتمَ  الكرسفٌ 
ِ    َ يقرب   ، وو من اهلل حاف ُ   َ يعل يزالَ  على  شفء   . وكانوا أحرصَ  حة  صوبحَ  شيعاُن
،  وهو كذوبُ   َ قَ دَ نه حَ نأما )  ،أنه كذل   علموَ  ما وَ أَ " ا :  فقال التيب  ( ،اخلا 
 . " ( داك شيعانُ " و . قال :  قال :" ؟  هريرةَ  أبا يا ليال   مذ ثالثَ  من هاطب    علم  

   نو املوت الت    من دخول   ه  عْ توَ   ميَْ  مكتوب    حالة   ك ٌ   رَ بو  من قرأها د  : 

   مكتوب    حالة   ك ٌ   رَ بو  د   الكرسفٌ  من قرأ آي َ " :  اهلل  ال : قال رسول  ق  عن أ  أمام َ 
  " . نو أن ميوتَ  الت    ه من دخول  ميتعْ 

 البقرةخوا يم   وكذل  ما ورد يف فض   

 
  َها التيب أععي  َاملعرا  ليل َ  املتتهى سدرةَ  اَ لَ ملا بو : 

يف املتتهى ، وهف  درة  انتهى نىل س    اهلل برسول    َ سر  قال : ملا أ    عن ابن مسعود  
متها ، ونليها يتتهف ما  ا  قبَ به من األرى ، في      عرَ نليها يتتهف ما ي   ،  السادس    السماء  

 راشُ قال : فَ  ،       قبا متها ، قال : ها ، في  من فوق   ه  هب  يَ 
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 خوا يمَ  ، و أععفَ  اخلمسَ  الصلوات   ؛ أععفَ  ثالثا   اهلل  رسول   فَ . قال : فأعع   ب  هَ من دَ 
  . ماتاملقب   شيجا   باهلل من أمته   و ي رك   ملن ماتَ  رَ ف  ، ور   البقرة   سورة  
  َفتحْ من السماء   ي   فتزل من باب  ، قه  نىل األرى   لْ كا   يتز  ملَ  اهلل    َ أرس 

حبر  متها نو  قبله وأنه لن يقرأَ  ه نيبي يؤ َ    رد بألا نورُ فب    فأ ى التيب ، قه 
 : أععيه

 املتقدمَ  احلديمَ  ... عتد التيب  قاعدُ  عن ابن عباس ر ف اهلل عتهما قال : بيتما جربي   
 الفاغ    يف فض   

   التيب  مته قب َ  أحدُ  عهَ   ي  ،  العرش   غوَ  أنزلو من كتز ععى أحدُ ي   وو 
 :  ا بهلتضي وهو  ا ف  ، د مته بعدَ 

  األرى   وْ علَ ؛ ج   بثالث    تا على التاس  لْ ضٌ ف  " :   اهلل قال : قال رسول    عن حذيف َ 
  يو  و ، وأ املالوك    تا كصفو   علو حفوف  ، وج   هورا  ها لتا طَ ، وجعلو  ربت   ها لتا مسجدا  كلَ 

يععى مته  ه قبلف وومت أحدُ  هَ عْ  يو   ،  العرش   غوَ  من كتز   البقرة   سورة   آخرَ  انيات   هؤوء  
 " .بعد   أحدُ 

   وو بألفف عام   واألرىَ  وات  االسم أن خيلإلَ  كتبه اهلل قب َ   تا من كتاب  لَ نز  أ 
 : فيقراا شيعانُ  ليال   ثالثَ  ن يف دار  ءآقر    

 قب َ  كتابا    نن اهلل  بارك و عاىل كتبَ "  : اهلل  قال : قال رسول    ب ا   بن   عن التعمان  
 قرآن  ، فال     البقرة   اما سورةَ  مَ تَ خَ  مته آيتني   ، فأنزلَ  عام   بألففْ  واألرىَ  موات  الس أن خيلإلَ 
  " . فيقراا شيعانُ  ليال   ثالثَ  يف دار  
  َاهلل ام فيهما واستجابَ  للمسلمنيَ  جا  رَ كانتا فو : 

        اهلل  قال : ملا نزل على رسول    وعن أ  هريرةَ 

            

            دل   فاشتد   ؛
،  اهلل  رسولَ  فقالوا : يا ب  كَ وا على الَر ثَ   جَ  اهلل  رسولَ  وافأ َ  اهلل  رسول   على حباب   
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 هذد اني     َ يعل نزلَ وقد أ  ،  والصدق َ  والهادَ  والصيامَ  الصالةَ ؛  عيإل  ما ن   توا من األعمال  فْ لٌ ك  
: كم من قبل   الكتابني   أه    أن  قولوا كما قالَ  أ ريدونَ "  اهلل : فقال رسول  ، ها نعيق   وو، 
 اا القوم   فلما أقر  " ، املصا  تا ونلي َ رب   ب  قولوا لعتا وأطعتا رفران َ ،  عتا وعصيتال
          هاثر  نيف  اهلل  أنزلَ ؛ هم و اا ألستت  ودل  

            

   يفرق  -قال عفوان :  قرأها سوالم أبو املتذر–     

       َعاىل بقوله:ها اهلل  بارك و نَ سَ فلما فعلوا دل  ن  

              

       قال : نعم ، .      

       ،  قال : نعم ،     

     ، . قال : نعم         

        قال : نعم ..  

       ملا نزلو هذد اني : وعن ابن عباس ر ف اهلل عتهما قال 

      قلوام من    يدخ ْ - قال : دخ  يف قلوام مته شوفء
يف قلوام  متا . فألقى اهلل االميانَ طعتا وسل  أولوا لعتا و : ق فقال فقالوا للتيب  - شفء
             اهلل فأنزلَ 

           

             

             قال : قد

.              ، فعلو 
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              قال : قد فعلو .

         قال : قد فعلو .. 

  ا يف ليل  كفتاد من قرأ: 

من  ني  تمن قرأ باني" قال :  اهلل  ن رسولَ أ  عمرو البدر ٌ  بن   عقب َ  عن أ  مسعود  
 " .اد تَ فَ كَ   يف ليل    البقرة   سورة   آخر  

     الليل     ل َ  البيوَ  ال يعان   يدخ    و الكرسفٌ  م  آي    وْ يَ ل  ندا : 

 فذكرَ  000ه أخذ َ  حنيَ  ال يعان   أخربين عن قص   :  ملعاد   قلو   الدأا قال : عن أ  األسود  
 أحدُ  فدخ َ  البقرة   وخامت َ  الكرسفٌ  متكم آي َ  أحدُ  دل  على أو يقرأَ  وآي   : وفيه ، احلديم 
 . الليل  ه  ل َ متا بيتَ 

 
هذا ما ثبو وأما ما   يثبو فكثا أيضا ويف الصبيح رتي  عن الضعي  واملو وع ونكتفف 

 اذا القدر يف هذد الا رة واهلل املوفإل .
 

 :أسئلة 
 المجموعة األولى: ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة

 أعظم سورة يف القرآن سورة الفاغ  )حح( -1

 ء سورة البقرة السب  املثاين )خعأ(من ألا -2

 خا سور القرآن البقرة ألن اا آي  الكرسف )خعأ( -3

 سورة االخالص هف سورة املتاجاة بني العبد وبني ربه )خعأ( -4

 سورة الفاغ  رقي  شرعي  )حح( -5

 فاغ  الكتاب شفاء من السم )حح( -6

 أحفر البيوت الو  الصفر من كتاب اهلل )حح( -7

 من فضاو  سورة البقرة  تزل املالوك  يف أمثال املصابيح )حح( -8

 ستام القرآن سورة الفاغ  )خعأ( -9

 يف سورة البقرة اسم اهلل األعظم الذ  ندا سج  به أجاب )حح( -10
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 المجموعة الثانية: ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة

 م، الكه (، األنعا) الفاغ من انيات األرب  الص هف من كتز العرش  -1

 ،املفص ( السب  املثاينمن ألاء سورة الفاغ  ) السب  العوال،  -2

 (  الفاغ السورة الص قرأها حبا  على معتود فربأ هف ) البقرة ، الن ،  -3

 ، قراءة ك  سورة، خوا يم البقرة( )قراءة الفاغ يسن قول آمني بعد  -4

، أحباب التيب أحباب البقرةوم حتني )نادى التيب حلى اهلل عليه وسلم أحبابه ي -5
 اخلامت ، أحباب القرآن (

 دكف، مؤمن( حرب،من أخد السب  األول من القرآن فهو )  -6

 ، مخس سور، سب  سور(ثالث سورثبو أن اسم اهلل األعظم يف )  -7

 السب  العوال(يقاب  ألوال موسى يف القرآن ) املفص ، املثاين،  -8

قولوا هلل عليه وسلم يقرأ يف ركعص الفجر ) وأمتوا احلي والعمرة هلل..، كثاا ما كان حلى ا  -9
 ، أ   ر نىل املإ من بين نسراوي  من بعد موسى...( آمتا باهلل وما أنزل نليتا

، آخر آيتني من آخر آيتني من البقرةآيتان يف آخر سورة من قرأ ا يف ليل  كفتاد  ا )  -10
 متون(التوب ، آخر آيتني من املؤ 

 

 المجموعة الثالثة:ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ

 األنعام( الفاغ ،من فض  سورة ....أن ابليس رن عتد نزواا) البقرة،  -1

 (الفاغ أم القرآن وأم الكتاب من ألاء سورة .... )البقرة، االخالص،  -2
 ل، بسورة االخالص(، بالت هد األو بفاغ  الكتابو  صح الصالة نو ... )  -3

 (كتاب اهلليف احلديم نن أحإل ما أخدمت عليه أجرا... ) الفاغ ، الرقي ،   -4
 ، البقرة (  الفاغ ...... خا سورة يف القرآن ) االخالص ،  -5

 ، دخ  الت  (  أجابه اهللمن قال آمني بعد الفاغ  ) رفر له ،  -6

، التب  والروم، يونس البقرة وآل عمرانب  )سور ا.......يعد حافظهما عظيما يف الصبا -7
 والعتكبوت(

 (البقرة وآل عمرانالزهراوان  ا....... ) التساء وآل عمران، البقرة واملاودة،  -8
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قرأ التيب حلى اهلل عليه وسلم يف احلي عتدما أ ى الصفا......)احلي أشهر معلومات  -9
 (املروة من شعاور اهللنن الصفا و ...، وادكروا اهلل يف أيام معدودات، 

آي  .......اا لسان وشفتان  قدس املل  عتد ساق العرش )آمن الرسول... ، قولوا -10
 (آي  الكرسفآمتا باهلل... .، 
 واهلل وا التوفيإل
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 الثانية عشرةالمحاضرة 
 2فضائل السور واآليات 

*** 
 ما بعدالحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أ

 أما بعد
فبوووديثتا اليووووم عموووا ثبوووو يف فضووواو  وخصووواوا السوووور ابتوووداء مووون آل عموووران وحوووة االسوووراء 
وسو  نفص  شيجا يف هذد الا رة يف عزو األحاديم حيوم نن جو  موا دكرنواد يف الا ورة 

 الفاوت   عر تا له يف التقدمي لعلوم القرآن ويف مادة التفسا 
 وأيت وهوف  الزهوراء  لاهوا  يف فض  سورة البقرة أن رسوول اهلل  أما سورة آل عمران فقد  قدم

 نَ آها و قوودم القوور عوون حوواحب   غووا َ  حوووا    موون طووا   فوورقُ  أو أو رماموو    كألووا ريايوو ُ   القياموو    يووومَ 
  القيام    ه يومَ وأهلَ 

 : عظيما   يف الصباب    د  ع   من قرأها والبقرةَ  وأنه

 : عته مجع    د و دف   يف قرب  د جار   قا  َ   س  ؤن      جلسوْ وألا 

 : به أجاب فَ ع  الذ  ندا د   عظم  م اهلل األفيها اس  وأن 

 : أخذها فهو حربُ  نْ ص مَ لا ل  وَ األ   ب   من الس  وألا 

 : التوراة مكانَ  الص أو يها التيب  ل  او العٌ  من السب   وألا 

يقورأ املسولم بقولوه  عواىل ) هذد هف فضواو  سوورة آل عموران نمجواو وأموا آياهتوا فمون السوت  أن 
فلمووا أحووس عيسووى مووتهم الكفوور قووال موون أنصووار  نىل اهلل قووال احلواريووون حنوون أنصووار اهلل آمتووا 
بووواهلل واشوووهد بأنوووا مسووولمون ( يف الركعووو  الثانيووو  مووون سوووت  الفجووور الرا بووو  وقووود  قووودم دكووور هوووذا 

 من سورة البقرة .……..( احلديم يف فض  قوله  عاىل ) قولوا آمتا باهلل 

ومن انيات دات الفض  املنصوص من سورة آل عموران قولوه  عواىل : ) يوا أيهوا الوذين آمتووا 
ا قوووا اهلل حوووإل  قا ووه وو متوووو ن نو وأنووتم مسووولمون ( فهوووف موون انيوووات الووص يسووون للمسووولم أن 

 يقرأها ندا خعب للباج  :  

مو  اخلوا وخوامتوه أو فعن ابن مسعود ر ف اهلل عته قال : أويت التيب حلى اهلل عليوه وسولم جوا
قووال : فوووا ح اخلووا فعلمتووا خعبوو  الصووالة وخعبوو  احلاجوو  يف التكووال وروواد ؛ خعبووو  الصووالة : 
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التبيوووات هلل والصووولوات والعيبوووات السوووالم عليووو  أيهوووا التووويب ورمووو  اهلل وبركا وووه السوووالم عليتوووا 
 وعلى عباد اهلل الصاحلني أشهد أن و نله نو اهلل وأشوهد أن حممدا 

د ورسوله ، وخعب  احلاج  : أن احلمد هلل حنمدد ونستعيته ونستلفرد ونعود باهلل من شرور عبد
أنفستا ومن سيجات أعمالتا من يهدد اهلل فال مض  له ومن يضل  فال هاد  له واشهد أن و 
نلوووه نو اهلل وحووودد و شوووري  لوووه وأشوووهد أن حممووودا عبووودد ورسووووله ،    صووو  خعبتووو  بوووثالث 

 هلل :آيات من كتاب ا

 ) يا أيها الذين آمتوا ا قوا اهلل حإل  قا ه وو متو ن نو وأنتم مسلمون (

يووا أيهووا التوواس ا قوووا ربكووم الووذ  خلقكووم موون نفووس واحوودة وخلووإل متهووا زوجهووا وبووم متهمووا  (
 رجاو كثاا ونساء وا قوا  اهلل الذ   ساءلون به واألرحام نن اهلل كان عليكم رقيبا (   

متوووا ا قوووا اهلل وقولوووا قوووو سووديدا يصوولح لكووم أعمووالكم ويلفوور لكووم دنوووبكم ) يووا أيهووا الووذين آ
 ومن يع  اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ( 

    تكلم حباجت  .
هوووذا حوووديم حوووبيح أخرجوووه أمووود وابووون ماجووو  وأبوووو داود والرتموووذ  والتسووواوف وابووون الوووارود 

 ألشعر  .واحلاكم وراهم وروى التساوف وراد بعضه عن أ  موسى ا
 وأما خوا يم سورة آل عمران فقد ورد يف فضلها ليل  نزواا هذا احلديم العجيب :  

وكوان قود قودم لزيارهتوا بعود فورتة طويلو   –عن عاو   ر ف اهلل عتها ألا قالو لعبيد بون عموا 
ومعه ععاء  : قد آن لو  أن  وزور ؟ فقوال : يوا أموه أقوول كموا قوال األول : زر ربوا  وزدد حبوا  

قالوووو : دعونووا موون بعووالتكم هووذد . فقووال اووا ابوون عمووا: أخربيتووا بأعجووب شووفء رأيتووه موون ف
رسول اهلل حلى اهلل عليه وسلم . فسكتو   قالو : ملا كان ليل  من اللياا قال يا عاو و  : 
دريين أ عبد لر  قلو : واهلل نين ألحوب قربو  وأحوب موا يسورك قالوو :  فقوام فتعهور   قوام 

فلم يزل يبكف حة بو  حجورد قالوو : وكوان جالسوا فلوم يوزل يبكوف حوة بو    يصلف قالو :
حليتووه قالووو :   بكووى حووة بوو  األرى فجوواء بووالل يؤدنووه بالصووالة فلمووا رآد يبكووف قووال : يووا 
رسووول اهلل  بكووف وقوود رفوور اهلل لوو  مووا  قوودم موون دنبوو  ومووا  ووأخر؟ قووال : أفووال أكووون عبوودا 

ويف لفو  : آيووات ويو  ملون قرأهووا و  يتفكور فيهووا ) نن  –شوكورا ؟ لقود أنزلووو علوف الليلو  آيوو  
 اني  كلها (…… يف خلإل السموات واألرى 
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 وربا أ  يوما بعد يوم والبعال  أ  اازل كما يف لسان العرب .
وهذا احلديم حبيح رواد ابن حبان وأبو ال يخ يف أخالق التيب حولى اهلل عليوه وسولم وعبود 

لوو  أيضووا حووديم متقعوو  عوون سووفيان الثووور  عوون رسووول اهلل بوون ميوود وروواهم وقوود رو  يف د
حلى اهلل عليه وسلم قال : من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها ويله يعد بأحوابعه ع ورا . 

 أخرجه ابن أ  الدنيا .  

ومن فضاو  الع ر األواخر من آل عمران أنه يستبب قراءهتا أو نصفها ندا قام االنسوان مون 
ويف دلو  حوديم طويو  سوو  نوذكرد كوامال مو  ،  ووذتظور نىل السووماء عتداللي  ويسووتبب ال

 زيادات ألفامه ونن كان ال اهد فيه جزء يسا لفواودد العظيم 
فعن ابن عباس ر وف اهلل عتهما : أنوه بوات ليلو  عتود خالتوه أم املوؤمتني ميمونو  بتوو احلوارث  

ىل رسووول اهلل حوولى اهلل عليووه وسووولم ر وووف اهلل عتهووا فقوود بعثووه أبووود العبوواس  بوون عبوود املعلووب ن
يف حاج  له بعد الع وواء انخورة وكانوو حاجتوه دودا مون االبو  أععواد نياهوا مون نبو  الصودق  
قال ابن عباس : فانعلقو نىل املسجد فصلى رسوول اهلل حولى اهلل عليوه وسولم حوالة الع واء 

هذا ؟ قلو : عبد اهلل .  انخرة حة   يبإل يف املسجد أحد راد قال :   مر   فقال : من
. قلووو : أموورين العبوواس أن  قووال فمووه ؟ فلمووا بللتووه نياهووا قووال : أ  بووين بووو عتوودنا هووذد الليلوو 

وكان يف بيو خالص ميمون  بتو احلارث زو  التويب حولى اهلل عليوه وسولم  –أبيو بكم الليل  
ء نىل متزلووه فقوووال : وكووان التوويب حوولى اهلل عليووه وسوولم عتوودها يف ليلتهووا قووال : فوواحلإل .   جووا

افرشووا عبد اهلل . فصلى ركعتوني خفيفتوني ركوعهموا مثو  سوجود ا وسوجود ا مثو  قيامهموا . 
ودلووو  يف ال وووتاء فصووولى أربووو  ركعوووات فأ يوووو بوسوووادة اموووا مووون أدم حم ووووة ليفوووا و قووودم نا 
لم العباس و  تم حة غف  حوال ه فقلوو : ألنظورن نىل حوالة رسوول اهلل حولى اهلل عليوه وسو

فقلو : اا ندا قوام رسوول اهلل حولى اهلل عليوه وسولم فوأيقظيين فجواء رسوول اهلل بعود موا أمسوى 
فقال : أحلى اللالم ؟ قالوا : نعم قال : فا عجعو يف عرى الوسادة وا عج  رسول اهلل 
حلى اهلل عليه وسلم وأهله يف طواا وبو عليها معرت ا عتد رأسيهما وكانو ميمونو  حاوضوا 

ول اهلل حوولى اهلل عليووه وسوولم موو  أهلووه سوواع    نووام   قووام فنوور  فووأ ى حاجتووه فتبوودث رسوو
فلس  وجهه ويديه و  يوق  أحدا ثوم قوال : نام اللليم ؟ أو كلم    وبهها وأنا أل    نام   
قام فتعار ببصرد يف السماء فتظر فو دا عليوه ليو  فقوال : بسوم اهلل امللو  القودوس ثوالث مورات 
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حوووة ……. ( انيوووات مووون آل عموووران :  ) نن يف خلوووإل السوووموات واألرى     وووال هوووؤوء
انتهووووى نىل مخووووس آيووووات متهووووا   قووووام نىل شوووون معلقوووو  فووووأطلإل شووووتاقها   حووووب يف الفتوووو  أو 
القصع  فأكبه بيدد عليها    و أ متها و وءا خفيفا حستا بني الو وءين   يكثر وقود أبلوا  

لى ركعتووني خفيفتووني قوود قوورأ فيهمووا بووأم القوورآن يف كوو  فجعوو  يصووفه ويقللووه    أوكووى القربوو  فصوو
ركعوو    سوولم   أ ووى فراشووه فسووبح وكوورب حووة نووام فتووام رسووول اهلل حوولى اهلل عليووه وسوولم حووة 
انتص  اللي  أو قبله بقلي  أو بعدد بقلي  اسوتيق  رسوول اهلل حولى اهلل عليوه وسولم مون آخور 

فتعوار ببصورد نىل السوماء فقوال : سوببان اللي  فجلس  ميسح التوم عن وجهه بيديه   دهوب 
امللووو  القووودوس ثالثوووا   قووورأ الع ووور انيوووات اخلووووامت مووون آل عموووران حوووة خوووتم السوووورة فقضوووى 
حاجتوووه   رجووو  نىل البيوووو فتسووووك فوووأيت القربووو  فبووو  شوووتاقها    و وووأ و ووووءا هوووو الو ووووء 

وأدنيووه   فمضووما ثالثووا ورسوو  وجهووه ثالثووا ودراعيووه ثالثووا ومسووح برأسووه  فأحسوون و وووءد
رس  قدميوه ثالثوا و  يورق مون املواء نو قلويال   حوركين فقموو   أخوذ بوردا حضورميا فتوشوبه 
قال : اسوتيق  اللوالم ؟ أقوام اللوالم ؟   أ وى مصووالد   قوام يصولف متعوعوا مون الليو  فقموو 
فتمعيووو كراهيوو  أن يوور  أين كتووو أرقبووه . قووال ابوون عبوواس : فقمووو فصووتعو مثوو  مووا حووت  

ا رأيتووه حووت  دلوو  نىل ال وون فاسووتفررو متووه    و ووأت كمووا رأيتووه  و ووأ   دهبووو فقمووو ملوو
فدخلو عليه البيو فقمو نىل جتبه عن يسارد وأنا أريد أن أحلف بصال ه فأمهو  رسوول اهلل 
حلى اهلل عليه وسلم حة ندا عر  أين أريد أن أحلف بصال ه فو و  يودد اليموىن علوى رأسوف 

اوووف حووة أقووامين عوون مييتووه وقووال بيوودد موون وراوووف فصووليو خلفووه  فأخووذ بووذأابص برأسووف موون ور 
فأخووذ بعضوود  موون وراء مهووورد يعوودلين كووذل  موون وراء مهوور  فجوورين فجعلووين حووذاءد وأخووذ 
بأدين اليمىن يفتلها كأنه يوقظين فعرفو أنه فع  دل  ليؤنسوين بيودد يف ملمو  الليو  فلموا أقبو  

تسوو فصولى رسوول اهلل حولى اهلل عليوه وسولم رسول اهلل حلى اهلل عليوه وسولم علوى حوال ه خ
ركعتووووني ليسووووتا بقصووووا ني وو بعووووويلتني فأطووووال فيهمووووا القيووووام والركوووووع والسووووجود فجعلووووو ندا 

  فتنوتس ؟ أرفيوو يأخوذ ب وبم  أدين فلموا انصور  قوال ا:  موا شوأن  أجعلو  حوذاوف
قووووال :  فقلووووو : أو يتبلووووف ألحوووود أن يصوووولف حووووذاءك وأنووووو رسووووول اهلل الووووذ  أععوووواك اهلل ؟

فأعجبتووه فوودعا اهلل ا أن يزيوودين علمووا وفهمووا   انصوور  فتووام فا ووعج  حووة نفووخ   اسووتوى 
  رجو   –يعوين آيو  آل عموران  –على فراشه   قام فنر  فتظر يف السوماء    وال هوذد انيو  
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فتسووووك و و وووأ   قوووام فصووولى ركعتوووني حوووة حووولى مثووواين ركعوووات   أو ووور  موووس : ركعتوووني   
أو ووور ،   سلوووس بيوووتهن   يسووولم نو يف آخووورهن فصووولى نحووودى ع ووورة ركعووو  بوووالو ر ركعتوووني   

قيامه فويهن سوواء حورزت قياموه يف كو  ركعو  بقودر يوا أيهوا املزمو  فتتاموو حوال ه ثوالث ع ورة 
ركعوو  وكووان ندا رفوو  رأسووه بووني السووجد ني قووال : رب ارفوور ا وارمووين واجووربين وارفعووين وارزقووين 

ين أللوو  نفسووه راقوودا   ا ووعج    نووام حووة نفووخ وكووان ندا نووام نفووخ واهوودين   احتووىب حووة ن
حووة يسووم  رعيعووه أو خعيعووه حووة ندا أ وواء الفجوور قووام فصوولى ركعتووني خفيفتووني وملووا حوولى 
ركعص الفجر ا عج  حة نفخ حة أ اد املؤدن بالل فقوال : الصوالة يوا رسوول اهلل فقوام معوه 

اللهووم اجعوو  ا يف قلوويب نووورا ويف لسوواين نووورا  :اوووه نىل الصووالة وهووو يقووول : آخوور كلموو  يف دع
واجع  يف بصر  نورا واجع  يف لعف نورا واجع  عن مييوين نوورا وعون شووماا نوورا واجعو  ا 
من فوقف  نورا واجع  من غوص  واجعو  ا مون أموامف نوورا واجعو  مون خلفوف نوورا واجعو  ا 

نفسوف نوورا اللهوم أععوين نوورا  ونوورا يف قورب   نورا واجعلين نورا اللهوم أعظوم ا نوورا واجعو  يف
ونورا يف شوعر  ونورا يف ب ر  ونورا يف حلموف ونوورا يف دموف ونوورا يف عظوامف ونوورا يف عصويب 
ونوووورا يف اوووف واجعووو  ا يووووم القياموووو  نوووورا وزدين نوووورا وزدين نوووورا وزدين نوووورا   خووور  فصوووولى 

 الصبح و  يتو أ .
لبنووار  ومسوولم وقوود أحلقووو فيووه زيووادات جوواءت عتوود را وووا  هووذا احلووديم العظوويم أخرجووه ا

 كمال  وال افعف وأمد وراهم بأسانيد حبيب  . 
 و  يتو أ رسول اهلل حلى اهلل عليه وسلم ألنه  تام عيته وو يتام قلبه .

وقد روى التساوف وابون نصور ورا وا ب سوتاد حوبيح عون رجو  مون األنصوار قوال : قلوو وأنوا 
ل اهلل حوولى اهلل عليووه وسوولم : واهلل ألرقوو  رسووول اهلل حوولى اهلل عليووه وسوولم يف سووفر موو  رسووو 

فووذكر قراء ووه مخسووا موون الع وور األواخوور موون آل عمووران   و وووءد … لصووالة حووة أرى فعلووه 
 وحال ه ودكر  كرار دل  ثالث مرات .

د ورو  حنو دل  أيضا عن حفوان بون املععو  وعون الفضو  بون العبواس وروى ابون السوين وروا 
عوون أ  هريوورة أن التوويب حوولى اهلل عليووه وسوولم كووان يقوورأ ع وور آيووات موون آخوور آل عمووران كوو  

 .يل ل
 وروى الدارمف عن عثمان أنه قال : من قرأ آخر آل عمران يف ليل  كتب له قيام ليل  .
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وأمووا سووورة التسوواء فموون فضوواولها ألووا موون السووب  األول الووص موون أخووذها فهووو حوورب وهووف موون 
 الص أو يها التيب حلى اهلل عليه وسلم مكان التوراة  السوب  العوال

وموون انيووات املفضوول  يف سووورة التسوواء قولووه  عوواىل يف أواووا ) يووا أيهووا التوواس ا قوووا ربكووم الووذ  
خلقكم من نفوس واحودة وخلوإل متهوا زوجهوا وبوم متهموا رجواو كثواا ونسواء وا قووا اهلل الوذ  

 رقيبا ( ساءلون به واألرحام نن اهلل كان عليكم 
 احلديم يف دل فهف من انيات الص يقرأها املسلم ندا خعب للباج  وقد  قدم 

وهوذد انيوو  العظيموو  خعووب اوا التوويب حوولى اهلل عليووه وسوولم خعبو  حووم فيهووا الصووباب  ر ووف 
اهلل عوووتهم علوووى الصووودق  كموووا يف حوووديم جريووور بووون عبووود اهلل البجلوووف الوووذ  أخرجوووه مسووولم يف 

 حبيبه وراد . 
ت املفضل  أيضوا يف سوورة التسواء قولوه  عواىل ) فكيو  ندا ججتوا مون كو  أمو  ب وهيد ومن انيا

وججتا ب  على هؤوء شهيدا يومجذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو  سوى ام األرى وو 
 يكتمون اهلل حديثا ( فيستبب البكاء عتدها  أسيا بالتيب حلى اهلل عليه وسلم :  

ه قوال :قوال رسوول اهلل حولى اهلل عليوه وسولم وهوو علوى املتورب اقورأ عن ابن مسوعود ر ف اهلل عت
علف القرآن ، فقلو : يا رسول اهلل أقرأ علي  وعلي  أنزل ؟ قال : نين أشتهف أن ألعوه مون 
رووا  قووال : فقوورأت عليووه سووورة التسوواء حووة بللووو ) فكيوو  ندا ججتووا موون كوو  أموو  ب ووهيد 

ذين كفروا وعصوا الرسول لو  سوى ام األرى وو وججتا ب  على هؤوء شهيدا يومجذ يود ال
ويف رواي  : رسوول اهلل حولى اهلل  -يكتمون اهلل حديثا ( رفعو رأسف أو رمزين رج  نىل جتيب

فرفعو رأسف فتظرت نليه فرأيو عيتيوه  سوي  قوال :شووهيدا علويهم مادموو  -عليه وسلم بيدد 
ى كوووو  شووووفء شووووهيد . وقووووال ا :  فوووويهم فلمووووا  وووووفيتين كتووووو أنووووو الرقيووووب علوووويهم وأنووووو علوووو

حسب  ، من سرد أن يقرأ القرآن كموا أنوزل فليقورأد علوى قوراءة ابون أم عبود . أخرجوه البنوار  
 ومسلم ورا ا من طرق كثاة عن ابن مسعود .

ورواد احلاكم من حديم عمرو بن حريم وهو حبا  حلا وزاد فيه أنه ملا سوكو عبود اهلل 
عليووه وسوولم :  كلووم . فبمووود اهلل يف أول كالمووه وأثووىن علوووى اهلل  قووال لووه رسووول اهلل حووولى اهلل

وحلى على التيب حلى اهلل عليه وسولم وشوهد شوهادة احلوإل وقوال : ر ويتا بواهلل ربوا وباالسوالم 
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ديتا ور يو لكم موا ر وف اهلل ورسووله فقوال رسوول اهلل حولى اهلل عليوه وسولم : ر ويو لكوم 
 ه احلاكم وسكو الذهيب .ما ر ف ابن أم عبد . وهو حديم حسن حبب

ورواد البلو  يف معجم الصباب  عن حممد بن فضال  األنصار  بتبوود ودكور أن  لو  احلادثو   
 كانو يف مسجد بين مفر وحبضرة معاد بن جب  وناس من الصباب  .                                  

 وأما سورة املاودة فمن فضاولها ألا من السب  األول 

ت املفضل  يف سورة املاوودة قولوه  عواىل ) اليووم أكملوو لكوم ديوتكم وأمتموو علويكم ومن انيا
 نعمص ور يو لكم االسالم ديتا (

فموون عظووم فضوو  هووذد انيوو  متووىن اليهووود أن لووو نزلووو علوويهم فاهووذوا يومهووا عيوودا فووأراد اهلل أن 
 يكون نزواا يوم اجتماع عيدين للمسلمني يوم عرف  ويوم المع  : 

ارق بوون شووهاب قووال : قووال رجوو  موون اليهووود لعموور بوون اخلعوواب يووا أمووا املووؤمتني ننكووم عوون طوو 
 قوورءون آيوو  يف كتووابكم لووو عليتووا مع وور اليهووود نزلووو هووذد انيوو  ) اليوووم أكملووو لكووم ديووتكم 
وأمتمووو علوويكم نعمووص ور وويو لكووم االسووالم ديتووا ( وهووذنا دلوو  اليوووم عيوودا فقووال عموور :  

نزلووو هووذد انيوو  عوو  رسووول اهلل حوولى اهلل عليووه وسوولم والسوواع  الووص واهلل نين ألعلووم أ  يوووم 
نزلو فيها وأين أنزلو وأيون رسوول اهلل حولى اهلل عليوه وسولم حوني أنزلوو : نزلوو ع وي  عرفو  

بعرف  وكال ا حبمود اهلل ويف يوم المع  وننا واهلل بعرفو  ورسول اهلل حلى اهلل عليه وسلم واق  
 .لتا عيد

 فإل عليه أخرجه البنار  ومسلم ورا ا وله طرق أخرى عن عمر .هذا احلديم مت
وقوود حوودثو حادثوو  م وواا  لووذل  موو  ابوون عبوواس ر ووف اهلل عتهمووا ف نووه  ووال يومووا هووذد انيوو  
وعتوودد رجوو  موون اليهووود فقووال اليهووود  : لووو أنووزل عليتووا هووذد وهووذنا يومهووا عيوودا فقووال ابوون 

 يوم المع  يوم عرف  .عباس : لقد أنزلو يف يوم عيدين اثتني يف 
 أخرجه الرتمذ  والعيالسف وأبو عبيد وراهم وهو حديم حبيح .

و ال معاوي  بن أ  سفيان هذد انيو  يوموا علوى املتورب حوة ختمهوا فقوال : نزلوو يووم عرفو  يف 
 يوم مجع  . م اا بذل  لفضلها . أخرجه العرب  والعرباين ونستادد حسن .

ر بوون لووورة وعووون علووف ر وووف اهلل عتهموووا . وموون التوووابعني عووون وجوواء حنوووو دلووو  أيضووا عووون جووواب
  السد  وال عيب وقتادة رمهم اهلل  عاىل .
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 لم عبادك ونن  لفر ام ف ن  أنو العزيز احلكيم (  ) نن  عذام ف وأما قوله  عاىل

هوووذد انيوووو  العظيموووو  قووووام اووووا التوووويب حوووولى اهلل عليووووه وسوووولم ليلوووو  كاملوووو  يرددهووووا حووووة أحووووبح ف 
ف  اا ألمته فأععف ما طلب ويف هذا مصداق لقوله ج  وعال : ) ومن الليو  فتهجود واست 

به نافل  ل  عسى أن يبعث  رب  مقاما حممودا ( وهو ال وفاع  كموا ثبوو دلو  يف أحاديوم 
 عدة .

عن أ  در اللفار  ر ف اهلل عته قال : حلى رسول اهلل حلى اهلل عليوه وسوولم ليلو  فقورأ بآيو  
نن  عذام ف لم عبادك ونن  لفر ام ف ن  أنوو العزيوز احلكويم (  فلموا أحوبح حة أحوبح ) 

قلو :  يارسول اهلل ما زلو  قرأ هذد اني  حة أحببو ؟ قال :  نين سوألو ر  عوز وجو  
 ال فاع  ألمص فأععانيها وهف ناول  نن شاء اهلل ملن وي رك باهلل عز وج  شيجا .

د والتسوواوف وابوون ماجووه ومسوودد وابوون نصوور واحلوواكم هووذا احلووديم حووديم حسوون أخرجووه أموو
 وراهم .

 وروى أمد عن أ  سعيد اخلدر  أن رسول اهلل حلى اهلل عليه وسلم ردد آي  حة أحبح .
وروى أيضووا الرتمووذ  عوون عاو وو  ر ووف اهلل عتهووا ألووا قالووو : قووام التوويب حوولى اهلل عليووه وسوولم 

 بآي  من القرآن ليل  .
ن كثا يف  فساد على هذد اني  قال : واذد اني  شأن عظيم ونبأ عجيب وملا أ ى احلاف  اب

 وقد ورد أن التيب حلى اهلل عليه وسلم قام اا ليل  حة الصبال .
وقد ثبو  أسف بعا الصباب  بالتيب حلى اهلل عليه وسلم يف دل  فروى لتوا االموام وكيو  يف 

ردد هوذد انيو  حوة أحوبح . ونسوتادد حوبيح كتابه الزهد عن متيم الدار  ر ف اهلل عتوه أنوه 
. 

وورد أيضا أن التيب حلى اهلل عليه وسلم  ال هذد اني  فبكى وقال : أمص أموص فوعودد اهلل أن 
 ير يه يف أمته وو يسوأد :  

فعون عبوود اهلل بوون عموورو بون العوواص  ر ووف اهلل عتهمووا أن التوويب حولى اهلل عليووه وسوولم  ووال قووول 
اهيم )رب نلوون أ ووللن كثوواا موون التوواس فموون  بعووين ف نووه مووين وموون عصوواين اهلل عووز وجوو  يف نبوور 

ف ن  رفور رحيم ( وقوول عيسوى عليوه السوالم )نن  عوذام فو لم عبوادك ونن  لفور اوم ف نو  
أنووو العزيوووز احلكوويم (  فرفووو  يديووه وقوووال : اللهوووم أمووص أموووص وبكووى فقوووال اهلل عووز وجووو  :  يوووا 
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م    فسوووله موووا يبكيووو  ؟ فأ ووواد جربيووو  عليوووه الصوووالة جربيووو  ادهوووب نىل حممووود   وربووو  أعلووو
والسووالم فسووأله فووأخربد رسووول اهلل حوولى اهلل عليووه وسوولم  اووا قووال فقووال اهلل : ياجربيوو  ادهووب 

 نىل حممد فق  :  ننا ستر ي  يف أمت  وو نسوأك .
  وهذا احلديم العظيم أخرجه االمام مسلم يف حبيبه وكذا رواد التساوف يف  فسواد وابون أ

 حامت وراهم .
 سورة األنعام وسورة األعرا  فمن فضاولهما ألما من السب  األول أما و 

ومووون عظوووم فضووو  سوووورة األنعوووام ملوووا احتووووت عليوووه مووون  وحيووود خوووالا هلل عوووز وجووو  ونفبوووام 
للم ركني بدحا حججهم الواهي  ألا ملا نزلو سبح رسول اهلل حلى اهلل عليه وسلم وأخورب 

 ك  ما سد األفإل : أنه شيعها من املالو
فعن جابر ر ف اهلل عته قال : ملا نزلو سورة األنعام سبح رسول اهلل حلى اهلل عليه وسلم   
قووال :  لقوود شووي  هووذد السووورة موون املالوكوو  مووا سوود األفووإل . هووذا احلووديم نسووتادد حسوون وقوود 
أخرجه احلاكم يف مسوتدركه علوى الصوبيبني وقوال : حوبيح علوى شورط مسولم وكوذا أخرجوه 

 لبيهقف .ا
وقد رو  هذا احلديم من طرق كثاة فرواد أبو عبيد وراد عن ابن عباس وفيوه أن نزواوا كوان 

 اك  ليال وأن عدد املالوك  سبعون ألفا سأرون بالتسبيح .
ورواد ابووون الضوووريس عتوووه وزاد أن التووويب حووولى اهلل عليوووه وسووولم خووور سووواجدا رهبووو  مووون  سوووبيح 

 املالوك  .
د عوون أنووس وفيووه أن التوويب حوولى اهلل عليووه وسوولم كووان يقووول : سووببان اهلل ورواد العوورباين ورووا 

 العظيم سببان اهلل العظيم 
ورو  حنووود عوون ابوون مسووعود وألوواء بتووو يزيوود األنصوواري  وابوون عموور وعلووف وأ  بوون كعووب وأ  
 جبيف  ويف حديم علف زيادة و  صح وهف قوله : ما قروو على علي  قه نو شفاد اهلل .

 اع  من التابعني مرسال متهم :  اهد وحممد بن املتكدر وععاء ومعمر وراهم .ورواد مج
ونىل هتا يتقع   سلس  السب  العوال بسورة األنفال ومن فضواولها ألوا مون املثواين الوص أو يهوا 

 . التيب حلى اهلل عليه وسلم مكان اال ي  كما يف حديم واثل  بن األسق 
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 الص أو يها التيب حلى اهلل عليه وسلم مكوان الزبوور كموا يف نفوس وسورة التوب  وهف من املاوني
 احلديم .

واملجون من السور هف السور الوص بللوو ماوو  آيو  فوأكثر وهوف أحود ع ور سوورة أواوا التوبو    
هووود ويوسوو  والتبوو  واالسووراء والكهوو  وطووه واألنبيوواء واملؤمتووون وال ووعراء والصووافات وهكووذا 

 د ملصبفه حسب ما رواد ابن أشت  يف كتاب املصاح  .هف يف  ر يب ابن مسعو 
وأما املثاين فتعلوإل ويوراد اوا أربعو  أشوياء : الفاغو  كموا يف قولوه  عواىل ) ولقود آ يتواك سوبعا مون 
املثوواين (  ، السووب  العوووال كمووا يف األحاديووم الووص موورت يف فضوولها ، القوورآن كلووه كمووا يف قولووه 

ر متوه جلوود الوذين خي وون راوم ( وأموا الرابو  وهوو املوراد هتوا  عاىل ) كتابا مت ااا مثاين  ق وع
فهوو موا كوان مون السوور دون املواوني ولويس مون املفصو  وسوو  نتعورق للمفصو  فيموا بعود نن 

 شاء اهلل  عاىل وعددها ثالثون سورة .
وقوود ليووو املثوواين بووذل  أللووا ثتووو املوواوني أ   لتهووا وأللووا  ثووىن أ   تكوورر قراءهتووا أكثوور موون 

 العوال واملاوني .
وسورة يونس هف سابع  السب  العووال الوص مون أخوذها فهوو حورب بوتا حوديم عاو و  ر وف 
اهلل عتهووا وهووف  ووا أو يووه التوويب حوولى اهلل عليووه وسوولم مقابوو   وووراة موسووى عليووه السووالم كمووا يف 

 حديم واثل  وقد  قدم دل  .
عبوواس يف  فسووا السووب  املثوواين  روى ابوون الضووريس وروواد عوون ابوون قوودأمووا كولووا سووابع  السووب  ف

 ألا البقرة وآل عمران والتساء واملاودة واألنعام واألعرا  ويونس . ونستادد حبيح .
 وروى ابن جرير مثله عن سعيد بن جبا بأسانيد راي  يف الصب  .

وقد جاء يف قص  مقت  عثمان ر ف اهلل عته مايدل على اشتهار كولا السابع  عتد الصباب  
اهلل عليهم فأخر  ابن حبان عن أ  سوعيد مووىل أ  أسويد قوال : لو  عثموان أن وفود ر وان 

مصوور قوود أقبلوووا فاسووتقبلهم فلمووا لعوووا بوووه أقبلوووا حنووود نىل املكووان الووذ  هووو فيووه فقوووالوا : ادع 
 –وكانوا يسمون سورة يونس السابع   –باملصب  فدعا باملصب  فقالوا له : افتح السابع  

علوووى هوووذد انيووو  ) قووو  أرأيوووتم مووواأنزل اهلل لكوووم مووون رزق فجعلوووتم متوووه حراموووا  فقرأهوووا حوووة أ وووى
 فذكر حديثا طويال .…… وحالو ق  آهلل أدن لكم أم على اهلل  فرتون ( 
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وهووذا احلووديم حووببه ابوون حبووان وأخرجووه احلوواكم يف مسووتدركه وقووال : حووبيح علووى شوورط 
الووه ثقووات لوو  بعضووهم موون مسوولم و  خيرجوواد وسووكو الووذهيب وقووال احلوواف  ابوون حجوور : رج

 بعا .
ويف احلووديم الووذ  أخرجووه الرتمووذ  واحلوواكم وابوون جريوور وروواهم عوون يزيوود الفارسووف وكووان موون  
كتواب املصواح  أنووه قوال : حوودثين ابون عبوواس قوال : قلوو لعثمووان بون عفووان مواملكم علووى 

ا و   كتبوووا أن عموودمت نىل األنفووال وهووف موون املثوواين ونىل بووراءة وهووف موون املوواوني فقوورنتم بيتهموو
 احلديم….. سعر باسم اهلل الرمن الرحيم وو عتمو ا يف السب  العوال 

عوون عثمووان بوون عفووان رموو  اهلل عليووه أنووه   يكوون يتبووني أن  بووالقووال ابوون جريوور : فهووذا اخلوورب يت
 األنفال وبراءة من السب  العول ويصرل عن ابن عباس أنه   يكن يرى دل  متها . ا.هو

ويف رواي  حبيب  عتد ابن أ  حامت وراد عن  اهد وسوعيد بون جبوا ألوا وقال السيوطف : 
 يونس .

وروى ابوون أشووت  يف املصوواح  أن مصووب  أ  بوون كعووب ر ووف اهلل عتووه كووان مر بووا هكووذا : 
احلمد   البقرة   التساء   آل عمران   األنعام   األعورا    املاوودة   يوونس   األنفوال   

 براءة .
مصووووب  عبوووود اهلل بوووون مسووووعود : العوووووال : البقوووورة والتسوووواء وآل عمووووران واألعوووورا   وكووووذا يف

 واألنعام واملاودة ويونس .
 وأخر  أبو ال يخ عن حممد بن ساين رمه اهلل قال : كانو سورة يونس  عد السابع  .

ونقو  ابون كثوا القوول بوأن سوورة يوونس هوف السوابع  أيضوا عون مكبوول وععيو  بون قوويس وأ  
لفوار  وشووداد بون عبيود اهلل وسووب بون احلوارث الووذمار  . وهوو ثابوو أيضووا عون نسووبإل حممود ا

 بن راهويه .
وسورة هود من املاوني الص أو يها التيب حلى اهلل عليوه وسولم مكوان الزبوور والوص سوبإل احلوديم 
عتها وهف من السور الص شيبو رسول اهلل حلى اهلل عليه وسلم :  فعن عقب  بن عامر ر ف 

 عتوووه أن رجوووال قوووال :  يارسوووول اهلل شوووبو قوووال : شووويبتين هوووود وأخواهتوووا . وهوووذا حوووديم اهلل
 حبيح أخرجه العرباين وابن مردويه قال السيوطف : بستد حبيح .
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وهوووذا الرجووو  الوووذ  سوووأل التووويب حووولى اهلل عليوووه وسووولم بيتوووه حوووديم أ  بكووور الصوووديإل الوووذ  
ل أبووو بكور الصووديإل ر وف اهلل عتووه : أخرجوه مسودد واحلوواكم ورا وا عوون ابون عبوواس قوال : قوا

سوووألو التووويب حووولى اهلل عليوووه وسووولم موووا شووويب  ؟ قوووال : سوووورة هوووود والواقعووو  واملرسوووالت وعوووم 
 يتساءلون وندا ال مس كورت .

وهذا أيضا حديم حبيح وقد فص  لتا أخوات هود الص أمجلو يف حوديم عقبو  ر وف اهلل 
 عته .

د ابن عباس بلف  : قال أبو بكر : أراك قد شوبو وهذا احلديم من رواي  أ  بكر نفسه وروا
فوووذكرد . وهوووذد الروايووو  أخرجهوووا الرتموووذ  وابووون سوووعد … يارسوووول اهلل . قوووال : شووويبتين هوووود 

 واحلاكم وراهم .
ويبدو أن هذا السؤال قد  كرر فقد روى الرتموذ  وأبوو يعلوى ولويوه ورواهم عون أ  جبيفو  

 نوووراك شوووبو ! قوووال : شووويبتين هوووود وأخواهتوووا .وهوووو ر وووف اهلل عتوووه قوووال : قوووالوا : يارسوووول اهلل
حديم حبيح كذل  . و ون روى قولوه حولى اهلل عليوه وسولم شويبص هوود وأخواهتوا : عموران 

 بن حصني فيما أخرجه اخلعيب وراد ب ستاد جيد .
وقود رو  موون طوورق أخوورى فيهووا  ووع  فورواد البيهقووف عوون أ  سووعيد اخلوودر  وفيووه أن السوواو  

 عاب .هو عمر بن اخل
ورواد ابووون نصووور وابووون سوووعد ورا وووا عووون أنوووس وفيوووه أن أبوووا بكووور بكوووى ودكووور يف أخووووات هوووود 

 القارع  وسأل ساو  .
 ورواد الدارقعين وأبو ال يخ ورا ا عن سعد بن أ  وقاص وفيه أنه هو الساو  .

 ورواد العرباين عن سه  بن سعد ودكر يف أخووات هوود احلاقو  . ورو  أيضوا عون ابون مسوعود
 وأ  هريرة .

ورواد من التوابعني مرسوال عكرمو  بتبوو دلو  . ورواد أبوو سولم  بلفو  : قيو  يارسوول اهلل نورى 
 يف رأس  شيبا قال : ماا و أشيب وأنا أقرأ هودا وندا ال مس كورت ؟

ورواد ابووون شوووهاب بتبوووو دلووو  أيضوووا ورواد حممووود بووون واسووو  وقتوووادة وابووون قسووويه وأبوووو نسوووبإل 
 وععاء .
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ان مرسوولتان فيهمووا بيووان السووبب الووذ  أحوودث هووذا ال وويب يف رسووول اهلل حوولى وجوواءت روايتوو
اهلل عليووه وسوولم فووروى ابوون سووعد عوون حمموود بوون علووف البوواقر أن رجووال قووال للتوويب حوولى اهلل عليووه 
وسلم : أنا أكرب مت  مولودا وأنوو خوا موين وأفضو  فقوال رسوول اهلل حولى اهلل عليوه وسولم : 

 باألمم قبلف .شيبتين هود وأخواهتا وما فع  
وروى أبووو ال وويخ يف  فسوواد عوون أ  عمووران الوووين قووال : بللووين أن رسووول اهلل حوولى اهلل عليووه 

 وسلم قال : شيبتين هود وأخواهتا ودكر يوم القيام  وقصا األمم .
وحووإل ألهوووال يوووم القياموو  والقوووارع الووص قرعووو أقوووام األنبيوواء فووأهلكتهم لتكووذيبهم أن   وويب 

أنقوى قلوب وأ قوى قلوب علوى مهور هوذد األرى وقود قوال  عواىل ) فكيو  حاحب أرق قلوب و 
 تقوون نن كفوورمت يوموا سعوو  الولودان شوويبا ( وقووال )يووم  رولووا  وذه  كوو  مر وع  عمووا أر ووعو 

 و ض  ك  دات م  ملها و رى التاس سكارى وما هم بسكارى(
 اهلل وسالمه عليه . واخلرب عتد التيب حلى اهلل عليه وسلم كاملعايت  لقوة يقيته حلوات 

أما سورة يوس  وسورة التب  وسورة االسراء فهف من املاوني الص أو يهوا التويب حولى اهلل عليوه 
وسلم مكان الزبور كما  قدم ، وسورة الرعد وكوذا سوورة نبوراهيم وسوورة احلجور مون املثواين الوص 

انيو  العظيمو  الوص  الهوا  أو يها التيب حلى اهلل عليه وسولم مكوان اال يو  ، ويف سوورة نبوراهيم
التيب حلى اهلل عليه وسلم فبكى وقال أمص أمص فوعودد اهلل أن ير ويه يف أمتوه وو يسووأد وقود 

 سبإل هذا احلديم بعوله يف فض  سورة املاودة عتد قوله  عاىل ) نن  عذام ف لم عبادك (

هووا كوو  ليلوو  قبوو  أن يتووام وسووورة االسووراء موون السووور الووص كووان التوويب حوولى اهلل عليووه وسوولم يقرأ 
 على فراشه :

فعوون أم املووؤمتني عاو وو  ر ووى اهلل عتهووا قالووو : كووان التوويب حوولى اهلل عليووه وسوولم يصوووم حووة 
نقول ما يريد أن يفعر ويفعر حة نقول ما يريد أن يصوم وكان و يتام علوى فراشوه حوة يقورأ  

 ك  ليل  ببين نسراوي  والزمر .
 مد والرتمذ  والتساوف وابن خزمي  واحلاكم .وهذا احلديم الصبيح أخرجه أ

وسووورة بووين نسووراوي  هووف سووورة االسووراء ولوويس هتوواك مووا ميتوو  موون وجووود أكثوور موون اسووم للسووورة 
 كما سبإل أن بيتاد يف حما رة فاوت  .الواحدة  
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ونكتفوف اوذا القوودر يف هوذد الا ورة موو  نعوادة التتبيوه علووى أنتوا اقتصورنا علووى الروايوات الثابتوو  
 ما ما   يثبو فهو كثا جدا ، واهلل املوفإل .وأ
 

 : األسئلة

 المجموعة األولى: ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة

 ) صح(سورة آل عمران هف نحدى الزهراوين  -1

 خطأ(من قرأ آخر آل عمران يف ليل  كتب له قيام ليل  )  -2

{  أسوويا بووالتيب حوولى اهلل يسووتبب البكوواء عتوود قولووه  عوواىل}فكي  ندا ججتووا موون كوو  أموو  -3
 ()صحعليه وسلم 

 صح(سبح حلى اهلل عليه وسلم عتد نزول سورة األنعام )  -4

 ()خطأ سورة ال عراء من السب  العوال ألن عدد آياهتا فوق املاوتني -5
 ( )صحوبكى وقال أمص أمص   قوله  عاىل : نن  عذام ف لم عبادك  الد التيب  -6

: أو يووو املثوواين مقابوو   ابووا مت ووااا مثوواين هووو املووراد موون حووديم التوويب قولووه  عوواىل : كت  -7
 خطأ(اال ي  )

 )صح(سورة عم يتساءلون من أخوات هود -8

 () صحسورة يونس قب  األنفال والتوب  يف بعا مصاح  الصباب   -9
 ()خطأقوله  عاىل ولقد آ يتاك سبعا من املثاين يراد به السب  العوال على الراجح  -10
 

 المجموعة الثانية:ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة

، يووا أيهووا الووذين آمتوووا يووا أيهووا الووذين آمتوووا ا قوووا اهلل حووإل  قا ووهموون آيووات خعبوو  احلاجوو  )  -1
 ا قوا اهلل وابتلوا نليه الوسيل ، يا أيها الذين آمتوا ا قوا اهلل وآمتوا برسوله(

 ،  بارك (  آل عمران  ) البقرة ، سورة جلسو يف قرب قا   نفس  ؤنسه مجع  كامل -2

.. ، قو  آمتوا بواهلل وموا فلموا أحوس عيسوى موتهم الكفوريسن يف ركعوص الفجور قوراءة آيو   ) -3
  أنزل عليتا .... ، نن يف خلإل السموات واألرى ....(
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 عووذام   ننقووام حوولى اهلل عليووه وسوولم ليلوو  كاملوو  بووو )وموون الليوو  فتهجوود بووه نافلوو  لوو  ،  -4
 ، أمن هو قانو آناء اللي  ساجدا وقاوما(كف لم عباد

 ، املثاين(املجونيقاب  الزبور يف القرآن ) السب  العوال،  -5

 (يونسسابع  السب  العوال هف ) األنفال، التوب ،  -6
 ، ماوص آي ، ماو  ومخسني آي (ماو  آي املجون هف السور الص بللو آياهتا ) -7

 ، السب  العوال( جنياملسورة الصافات من )املثاين،  -8

 ، التلابن، القيام (الواقع من أخوات سورة هود ) -9

 ، املجون، املفص (املثاينيقاب  اال ي  يف القرآن )  -10

 
 المجموعة الثالثة:ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ

، رانآل عمو  يستبب قراءة الع ر األواخر من سورة .....عتد القيام من اللي )الكه ، -1
 االسراء(

آي  ....... وي  ملن قرأها و  يتفكر فيها ) نن يف خلوإل السوموات واألرى ، فكيو  ندا  -2
 ججتا من ك  أم  ب هيد ، نن  عذام ف لم عبادك ( 

 ، يوم عيد األ بى ، يوم عيد الفعر( ) عرف نزلو آي  نكمال الدين يف يوم.....  -3

و أنووزل علوويهم وهووذوا يوووم نزواووا عيوودا ) كتووتم خووا أموو  قولووه  عوواىل : ..... متووىن اليهووود لوو -4
 ، آمن الرسول اا أنزل نليه من ربه واملؤمتون (اليوم أكملو لكم ديتكم أخرجو للتاس ، 

 (األنعاممن فض  سورة .... ألا شيعها من املالوك  ما سد األفإل )الفاغ ، البقرة،  -5
 ، هود( التوبأول املجني سورة ....  )األنفال،  -6

ليوووو كثوووا مووون سوووور القووورآن مثووواين أللوووا...    )يثوووىن اوووا يف الصوووالة، ألن عووودد آياهتوووا  -7
 (أللا ثتو املجنيشفعي ، 

 ، البقرة، هود(االسراءكان حلى اهلل عليه وسلم يقرأ سورة..... ك  ليل  قب  أن يتام )   -8

  (الاثي االسراء،سورة بين نسراوي  هف سورة.... ) البقرة،  -9

، بعوا سوور القورآنسبب شيب التيب حلى اهلل عليه وسلم هو...   )  قدم السون بوه،  -10
 التفكا يف ن ر الدعوة(
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 الثالثة عشرةالمحاضرة 
 3فضائل السور واآليات 

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

ة نسوتعرى موا ثبوو يف فضواو  نستكم  حديثتا عون فضواو  السوور وانيوات ويف هوذد الا ور 
 السور وانيات من الكه  وحة سورة ق وهف بداي  املفص  

مكووان الزبووور و تزلووو السووكيت  لقراءهتووا   أمووا سووورة الكهوو  فهووف موون املوواوني الووص أو يهووا التوويب 
 كما حدث لسورة البقرة :  

  يف الودار ند رأى فعن الرباء بن عازب ر ف اهلل عته قال : بيتما رجو  يقورأ سوورة الكهو  ليلو
داب   ركا  أو قال فرسه  ركا فتظر ف دا مث  الضباب  أو قال مث  اللمامو  قود ر ويته فوذكر 
دلوو  لرسووول اهلل حوولى اهلل عليووه وسوولم فقووال: اقوورأ فوو ن  لوو  السووكيت  نزلووو للقوورآن أو  تزلووو 

 على القرآن .
يودة متهوا املالوكو  وهوو وهذا احلديم أخرجوه البنوار  ومسولم ورا وا والسوكيت  اوا معوان عد

 املراد هتا .

وهووف أمووان موون فتتوو  الوودجال ملوون سفظهووا فوو ن موون قرأهووا كمووا أنزلووو عصووم موون الوودجال وموون  
قرأها يوم المع  كان له نورا يوم القيام  ما بيته وبني مك  : فعن أ  سعيد اخلدر  ر وف اهلل 

يسووله عليووه وموون قوورأ سووورة  عتووه قووال : موون قوورأ سووورة الكهوو  كمووا أنزلووو   أدرك الوودجال  
 –ويف لفو   -الكه  يوم المع  كان له نورا  يوم القيام  من حيم قرأها ما بيته وبني مك  

ومون  و وأ   قوال :  سوببان  اللهوم وحبمودك أشوهد أن و نلوه  -ما بيتوه وبوني البيوو العتيوإل 
القيامو  . والورق  نو أنو أستلفرك وأ وب نلي  كتب يف رق   طب  بعاب  فلم يكسر نىل يوم

 هو ما يكتب فيه من جلد وراد ، والعاب  اخلامت .
وهذا احلديم أخرجه التسواوف وأبوو عبيود والودارمف واحلواكم ورواهم وهوو حوديم حوبيح وو 
ميكن أن يقول هذا أبو سعيد اخلدر  نو بتوقي  من التيب حلى اهلل عليه وسلم ألنه و  وال 

الكتواب وقود رواد فعوال مجاعو  عتوه عون رسوول اهلل حولى اهلل  لالجتهاد فيه وو يتلقى عون أهو 
 عليه وسلم .
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وقولووه : يوووم المعوو  لعلووه ي ووم  ليلوو  المعوو  ويومهووا ألن اليوووم يعلووإل ويووراد بووه الليوو  والتهووار 
ويعلإل ويراد به التهوار فقوه وقود وردت روايو  للبوديم بلفو  ليلو  المعو  ولعلهوا روايو  بواملعىن 

 حلديم : يوم المع  . ونو فالفوظ يف ا
ومووون دلووو  أيضوووا أن مووون قرأهوووا يووووم المعووو  سوووع  لوووه نوووور مووون غوووو قدموووه نىل عتوووان السوووماء 

 يضفء له يوم القيام  ورفر له ما بني المعتني :   
فعوون ابوون عموور ر ووف اهلل عتهمووا قووال : قووال رسووول اهلل حوولى اهلل عليووه وسوولم : موون قوورأ سووورة 

ر مون غوو قدموه نىل عتوان السوماء يضوفء لوه يووم القيامو  الكه  يف يوم المعو  سووع  لوه نوو 
 ورفر له ما بني المعتني .

وهوووذا احلوووديم أخرجوووه ابووون مردويوووه يف  فسووواد وقوووال املتوووذر  يف كتابوووه الرتريوووب والرتهيوووب : 
 نستادد و بأس به .

ملوا يلوم وقد  قدم ما ي هد لصب  الزء املتعلإل حبصول التوور يووم القيامو  وأموا امللفورة احلاحول  
به املسلم بني المعتوني مون حولاور الوذنوب فقود ثبتوو ب سوتاد حوبيح أيضوا عون األموا الثقو  
املهلوووب بووون أ  حوووفرة الوووذ  ولووود عوووام فوووتح مكووو  أو قبلوووه بقليووو  حيوووم قوووال : مووون قووورأ سوووورة 

 الكه  يف يوم المع  كان له كفارة نىل المع  األخرى .
ه فروايته هذد يف حكم احلديم املرس  وشويوخه واملهلب و ميكن أن يقول دل  من عتد نفس

املعوورو  باألخووذ عووتهم موون الصووباب  فروايتووه هووذد  عتوورب  ووا أخووذد عووتهم عوون رسووول اهلل حوولى 
 اهلل عليه وسلم ب هادة حديم ابن عمر .

 وحديم املهلب هذا أخرجه ابن الضريس يف فضاو  القرآن ب ستاد حبيح .
ط يف أحاديثها الصب  ما ي وهد ملوا  قودم عون علوف بون أ  وروى الضياء يف املنتارة الص اشرت 

طالب ر ف اهلل عته قال : قال رسول اهلل حولى اهلل عليوه وسولم : مون قورأ سوورة الكهو  يووم 
المع  فهو معصوم نىل مثاني  أيام ونن خر  الدجال عصوم متوه . وقود رويوو أحاديوم أخورى 

  ؤيد ما دكرناد وفيها زيادات و  صح ومن دل  :
مووا رواد أموود وابوون السووين ورا وووا عوون معوواد بوون أنووس الهوووين عوون رسووول اهلل حوولى اهلل عليوووه 
وسلم قوال : مون قورأ أول سوورة الكهو  وآخرهوا كانوو لوه نوورا مون قدموه نىل رأسوه ومون قرأهوا  

 كلها كانو له نورا ما بني السماء واألرى .
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لى اهلل عليه وسلم قوال : مون قورأ وما رواد الديلمف عن أ  هريرة وابن عباس عن رسول اهلل ح
سورة الكه  ليل  المع  أععف نورا من حيم يقرأهوا نىل مكو  ورفور لوه نىل المعو  األخورى 

 ودكر أيضا الوقاي  من فتت  الدجال .…… وفض  ثالث  أيام 
وما رواد الديلمف كذل  عن ابن عباس والرباء بن عازب عون رسوول اهلل حولى اهلل عليوه وسولم 

قورأ ع ور آيوات مون سوورة الكهو  ملوال مون قرنوه نىل قدموه نميانوا ومون قرأهوا يف ليلو   قال : من
المع  كوان لوه نوورا كموا بوني حوتعاء نىل بصورى ومون قرأهوا يف يووم المعو  قودم أو أخور حفو  

 نىل المع  األخرى ف ن خر  الدجال فيما بيتهما عصم مته .
اهلل عليوه وسولم قوال : أو أخوربكم بسوورة وما رواد ابن مردويه عن عاو   عن رسوول اهلل حولى 

مأل عظمتها مابني السماء واألرى ولكا بها من األجر مث  دل  ومن قرأها يوم المعو  رفور 
له ما بيته وبني المع  األخرى وزيادة ثالث  أيوام ومون قورأ الع ور األواخور متهوا عتود نوموه بعثوه 

 ال : سورة أحباب الكه  . اهلل أ  اللي  شاء ؟ قالوا : بلى يارسول اهلل . ق
 وأما فض  سورة الكه  يف التجاة من فتت  الدجال فقد ورد دل  يف أحاديم عدة متها :

عن التواس بن لعان ر ف اهلل عته قال : دكر رسول اهلل حلى اهلل عليه وسولم الودجال دات 
فقوال : موا  رداة فنفا فيه ورف  حة متتاد يف طاوف  التن  فلما رحتا نليه عور  دلو  فيتوا

شأنكم ؟ قلتا : يارسول اهلل دكرت الدجال رداة فنفضو فيه ورفعوو حوة متتواد يف طاوفو  
التنوو  فقووال : رووا الوودجال أخوووفين علوويكم ، نن خيوور  وأنووا فوويكم فأنووا حجيجووه دونكووم ونن 
خير  ولسو فويكم فوامرأ حجويي نفسوه واهلل خليفوص علوى كو  مسولم . ننوه شواب قعوه عيتوه 

بهه بعبد العزى بن قعن فمن أدركوه موتكم فليقورأ عليوه فووا ح سوورة الكهو  ننوه طافي  كأين أش
خار  خل  بني ال ام والعراق فعاث مييتا وعاث ساو يوا عبواد اهلل فواثبتوا . قلتوا : يارسوول اهلل 
ومووا لبثووه يف األرى ؟ قووال : أربعووون يومووا يوووم كسووت  ويوووم ك ووهر ويوووم كجمعوو  وسوواور أيامووه  

: يارسووول اهلل فووذل  اليوووم الووذ  كسووت  أ كفيتووا فيووه حووالة يوووم ؟ قووال : و ، كأيووامكم . قلتووا 
اقدروا له قدرد . قلتا : يارسوول اهلل وموا نسوراعه يف األرى ؟ قوال : كالليوم اسوتدبر ه الوريح ، 
فيووأيت علووى القوووم فيوودعوهم فيؤمتووون بووه ويسووتجيبون لووه فيووأمر السووماء فتمعوور واألرى فتتبووو 

أطوووول موووا كانوووو درا وأسوووبله  وووروعا وأمووودد خواحووور   يوووأيت القووووم  فووورتول علووويهم سوووارحتهم
فيدعوهم فادون عليه قوله فيتصر  عتهم فيصببون  بلني ليس بأيوديهم شوفء مون أموواام 
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، وميوور باخلربوو  فيقووول اووا : أخرجووف كتوووزك فتتبعووه كتوزهووا كيعاسوويب التبوو  ،   يوودعو رجووال 
 رميووو  اللووورى   يووودعود فيقبووو  ويتهلووو  وجهوووه  تلجوووا شوووباب فيضوووربه بالسوووي  فيقععوووه جوووزلتني

يضوووب  فبيتموووا هوووو كوووذل  ند بعوووم اهلل املسووويح ابووون مووورمي فيتوووزل عتووود املتوووارة البيضووواء شووورقف 
دم إل بني مهرود ني وا عا كفيه على أجتب  ملكني ندا طأطأ رأسه قعر وندا رفعه غدر مته 

 –يتتهوف حيوم يتتهوف طرفوه  مجان كاللؤلؤ فال س  لكافر سود ريوح نفسوه نو موات   ونفسوه
فووذكر احلوووديم بعولووه وفيوووه قصوو  يوووأجو  ……….. فيعلبووه حووة يدركوووه ببوواب لووود فيقتلووه 

 ومأجو  وقيام الساع  . 
 هذا احلديم العظيم أخرجه مسلم يف حبيبه وكذا الرتمذ  وأبو داود والتساوف وابن ماجه

معوو جدا وهوو حوديم حسون وروى أبو داود وابن ماجه ورا ا عن أ  أمام  الباهلف حنود 
ودكوور ابوون ماجووه بعوودد أن شوويخ شووينه عبوود الوورمن الووار  رمووه اهلل كووان يقووول : يتبلووف أن 

 يدف  هذا احلديم نىل املؤدب حة يعلمه الصبيان يف الكتاب . 
اهلل عتوووه حنوووود أيضوووا وهوووو حوووديم وروى العووورباين واحلووواكم ورا وووا عووون نفوووا بووون عوووامر ر وووف 

 .حسن
اديووم اتصوورة  وودل  علووى أن املووراد بتلوو  الفوووا ح هووف الع وور آيووات األوىل موون وقوود وردت أح

 السورة :
فعن أ  الدرداء ر ف اهلل عتوه عون التويب حولى اهلل عليوه وسولم قوال : مون حفو  ع ور آيوات  

من أول سورة الكه  عصم من فتت  الدجال ومن حفو  خووامت سوورة الكهو  كانوو لوه نوورا 
 يوم القيام  .
م أخرجه مسلم يف حوبيبه بودون جوزء اخلووامت وقود جواءت عتود رواد  ون أخور  وهذا احلدي

 احلديم كأ  عبيد وابن مردويه وهف زيادة حبيب  
ومن دل  أيضا احلديم الذ  رواد التساوف يف اليوم والليل  وأبو يعلى وابن الضوريس والرويواين 

 ر األواخور مون سوورة الكهو  قال: من قرأ الع  وراهم عن ثوبان ر ف اهلل عته عن التيب  
 ف نه عصم  له من الدجال.
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وهووذا حووديم حووبيح علووى شوورط مسوولم ولووه شوواهد عوون أ  سووعيد اخلوودر  مرفوعووا ولفظووه : 
وموون قوورأ بع وور آيووات موون آخرهووا فنوور  الوودجال   يسووله عليووه . وقوود أخرجووه التسوواوف أيضووا 

 واحلاكم والبيهقف وهو حبيح االستاد حببه احلاكم وسكو الذهيب.
وقوود  قوودم حنووو هووذا الفضوو  للع وور األواووو  موون سووورة الكهوو  فيمووا سووبإل وجوواء حووديم سموو  
بوني دلو  وبوني فضو  آخور للع ور األواخور متهوا يودل علوى أن مون حفظهوا كانوو لوه نوورا يووم 

 القيام  .
قووال: موون حفوو  ع ووور  وهووو مووارواد أبووو عبيوود يف فضوواو  القوورآن عوون أ  الوودرداء عوون التوويب 

لكه    أدرك الدجال   يضورد ومن حف  خوامت سووورة الكهو  كانووو لووه آيات من سوورة ا
 نورا يوم القيام  .

وقد أخرجه أيضا ابن الضريس نو أنه عتدد من كالم أ  الودرداء وزاد فيوه : مون لودن قرنوه نىل 
 قدمه .

وهووو حووديم حووبيح موور كالمتووا عليووه . وهووذد الزيووادة املووذكورة اووا شووواهد عوودة متهووا مووارواد 
االمام أمد عون معواد بون أنوس بلفو  : مون قورأ أول سوورة الكهو  وآخرهوا كانوو لوه نوورا مون 
قدمه نىل رأسه . ويف الباب أيضا مارواد ابن مردويه عن عاو و  بلفو  : ومون قورأ خامتتهوا عتود 
رقادد كان له نورا من لدن قرنه نىل قدمه يوم القيامو  . وموارواد الوديلمف عون الورباء وابون عبواس 

   : من قرأ ع ر آيات من سورة الكه  ملال من قرنه نىل قدمه نميانا .بلف
: من قورأ يف ليلو   ويف الباب كذل  مارواد البزار عن عمر بن اخلعاب قال : قال رسول اهلل 

  اني …. فمن كان يرجو لقاء ربه   .  كان له نوور مون عودن أبوني نىل مكو  ح وود املالوكو
يه يف مستدد واحلاكم وحببه فتعقبه الذهيب بأن فيوه رجوال بوه وقد رواد أيضا نسبإل بن راهو 

جهال  . وقال ابن كثا : رريب جودا . وقوال اايثموف : فيوه أبوو قورة األسود    يورو عتوه روا 
التضووور بووون سيووو  وبقيووو  رجالوووه ثقوووات . وأقوووول : فيوووه أيضوووا نرسوووال ألنوووه مووون روايووو  سوووعيد بووون 

 . املسيب عن عمر وهف را متصل  على األرجح
 مكان اال ي   أما سورة مرمي فهف من املثاين الص أو يها التيب 
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مكان الزبور كما أن فيها اسووم اهلل األعظوم الووذ  ندا  وسوورة طه من املاوني الص أو يها التيب 
دعووف بووه أجوواب كمووا يف حووديم أ  أماموو  ر وووف اهلل عتووه يرفعوووه قووال: اسووم اهلل األعظووم الووذ  

  ثالث  سوور يف البقرة وآل عمران وطه .ندا دعف به أجاب يف
 وهو حديم حبيح  قدم .

 مكان الوزبور  وأما سوورة األنبياء فهف من املاوني الص أو يهوا التيب 

 مكان اال ي   وسوورة احلي من املثاين الة أو يها التيب 

وهووو موون  وهووذا قوود موور احلووديم عتووه رووا موورة وأمووا مووا   يسووبإل دكوورد موون فضوواو  سووورة احلووي
 الثابو الصبيح ألا فضلو على ساور السور بسجد ني : 

فعون عقبوو  بوون عووامر ر ووف اهلل عتووه قووال : قلووو يارسووول اهلل أفضووولو سوووورة احلووي علوووى القووورأن 
 بسوجد يون ؟ قوال : نعوم فمون لوم يسوجد وا فوال يقرأ ا.

هووو حووديم حسوون وقووال وهووذا احلووديم أخرجووه أموود والرتمووذ  وأبووو داود واحلوواكم وروواهم و 
أموود شوواكر : حووديم حووبيح . ولووه شووواهد كثوواة موون دلوو  مووارواد أبووو داود والبيهقووف عوون 
خالد بن معدان مرسال ومن املوقوفات عن الصوباب  موارواد مالو  وابون أ  شويب  ورا وا عون 
عمر ومارواد عبد الرزاق عن ابن عمر وعن ابن عباس وقد كان يسجد فيها سجد ني أم  من 

باب  متهم عمر وعلف وابن مسوعود وابون عمور وأبوو موسوى األشوعر  وأبوو الودرداء وعموار الص
بوون ياسوور وروواهم وقووال أبووو نسووبإل السووبيعف التووابعف العووا  : أدركووو التوواس متووذ سووبعني سووت  

 يسجدون يف احلي سجد ني .  

فهووف موون املوواوني أمووا سوووووور الوموؤموتووووون وال ووعراء والتموو  والقصوووا  والعتكبوووت والووروم ولقمووان 
 مكان الزبوور .  الص أو يها التىب 

 مكان اال ي   وسوور وا التوور والفرقان من املثاين الص أو يها التيب 

حووالة الصوبوح يووم المع   يفوسورة السوجدة كما ألا من املثاين أيضا كان رسوول اهلل يقرأ اا 
حووالة  يفكووان يقوورأ   وف اهلل عتوووه أن رسووول اهلل الركعوو  األوىل يوودمي دلوو  فعوون أر هريوورة ر وو يف

الثانيووو  ) هووو  أ وووى علوووى  يفالركعووو  األوىل . و  يفالصووووبح يووووم المعووو  ب )أ   تزيووو ( السووووجدة 
 االنسوان حني من الدهور   يكن شويجا مذكورا ( 
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وهووذا حوووديم متفووإل عليوووه ولوووه طريووإل أخووورى عوون ابووون عبووواس أخرجهووا مسووولم وروواد وعووون ابووون 
جها ابن ماجه والعرباين وأبو نعويم ورواهم وهوو حوديم حوبيح قوال البوحوا  : مسعود أخر 

 كان يدمي دل  .  نستادد حبيح ورجاله ثقات . وروايته نصو على كون التيب 
ويف الباب عن علف وسعد بن أ  وقاص ورو  عن ال وعيب أنوه قوال : موا شوهدت ابون عبواس 

بو نسبإل : أمتا نبراهيم بن عبد الورمن بون عوو  قرأ يوم المع  نو بتتزي  وه  أ ى . وقال أ
 وحنن باملديت  فصليو وراءد يوم المع  حالة اللداة فقرأ ا   تزي  وه  أ ى .  

 و يتوام حتوى يقورأ سوورة السوجدة فعون جوابر ر وى اهلل عتوه قوال :  كوان رسووول اهلل  وكان 
 ارك . ويوتووام حوتووى يوقوورأ ) الووم  وتوزيووو  ( و بووو

أخرجه التساوف ومسدد وعبد بن ميد واحلاكم ومجاع  وهو حديم حوبيح حوببه احلواكم 
 وسكو الذهيب وحببه ابن حجر .

يقوورأ كوو  ليلوو   تزيوو  السووجدة ويف لفوو   وروى أبووو يعلووى عوون عاو وو  قالووو : كووان رسووول اهلل 
 عتد ابن مردويه : و يدعها يف سفر وو حضر .

 ا ا .ويف الباب عن علف وأنس ور
 وكان طاوس ويتام حة يقرأ ا وكذا خالد بن معدان رمهما اهلل  عاىل .

يقوورأ قولووه )ياأيهووا الووذين آمتوووا ا قوووا اللوووه وقوولوووووا قوووووو سووديووووودا ( نىل قووووله ) عوظويوموووووا (  وكووان 
 ندا خوعوب لولوبواجوو  :  

جوامووو  اخلوووا ....فعلمتوووا خعبووو    فعووون ابووون مسووووعود ر ووووى اهلل عتوووه قوووال :  أويت رسووووول اهلل
 التكوال وراد ... الوبوديوم . يفالصالة وخعب  احلاج  

وهوو حووديم حوبيح قوودمتا الكوالم عتووه يف فضو  سووورة آل عموران . وقوود روى ابون أ  الوودنيا 
 يف كتوواب التقوووى والبيهقووف يف كتوواب الزهوود الكبووا عوون عاو وو  قالووو : مووا قووام رسووول اهلل 

  لعته يقول : يا أيها الذين آمتوا ا قوا اهلل وقولوا قوو سديدا .على املترب نو
 ورواد االمام أمد يف الزهد عم عروة مرسال .

ندا خعب أو علمهم و  وروى الروياين يف مستدد عن سه  بن سعد قال : كان رسول اهلل 
 يدع هذد اني  .

 مكان اال يو  :   ها التيب أو ي الصوأما سوورة سوبأ وفاطر ويس فكلها من املثاين 
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واحلووديم يف فضوواو  سووورة يووس دو شووجون وسووو  نووذكر هتووا ماحووح فيهووا فقووه بعوود الببووم 
 لو  الليلو  :  فعون  يفليلو  ابتلواء وجوه اللوه رفر لووه  يفوالتتب  ال ديد ومن دل  أن من قرأها 

لو  ابتلواء وجوه اهلل رفور لوه لي يفمون قورأ يوس  أ  هريرة ر وى اهلل عته قال : قوال رسوووول اللووه 
  ل  الليلو  . يف

وهذا احلوديم حوديم حسون أخرجوه الودارمف وأبوو يعلوى وابون السوين وابون حبوان ومجاعو  وقود 
حووببه ابوون حبووان .وقووال ابوون كثووا : نسووتاد جيوود . وقووال السوويوطف وال وووكاين : نسووتاد علووى 

 شرط الصبيح . 
ب أخرجووه ابوون حبووان يف حووبيبه كمووا أن لووه شووواهد عوون أنووس أخرجووه ابوون عوود  وعوون جتوود

وعن معق  بن يسار أخرجه أمد وراد ويف الباب عن ابن مسعود أخرجوه أبوو نعويم وعون أ  
 بن كعب أخرجه القضاعف . وفيه مراسي  عن احلسن وأ  قالب  .

ويف قراءهتووا لوويال أحاديووم أخوورى و  صووح متهووا عوون أنووس بلفوو  :   مووات مووات شووهيدا وعوون 
 ععف يسر ليلته حة يصبح .ابن عباس بلف  : أ

 وهوف قلوب القورآن ويسن قراءهتا عتود التضور

: البقووووورة سووووووتام القوووووران  فعووووون معقووووو  بووووون يسووووووار ر ووووووى اهلل عتوووووه قوووووال :  قوووووال رسووووووول اهلل 
واسوتنرجو اهلل ونله نو هوو احلوى القيوم من غوو العورش  ويوس قلوب القورآن ويقرأهوا رجو  

 وها على مو اكم . يعتوف : يوس  . أ اقر  -الدار انخرة نو رفر له يريد اهلل  بارك و عاىل و 
وحديم معق  بن يسار هذا أخرجه االمام أمود وابون ماجوه وأبوو داود والعيالسوف وابون نصور 
وابن حبان واحلاكم ومجاع  . والزء املذكور متوه حسون لوجوود شوواهد كثواة لوه متهوا موا  قودم 

 قال السيوطف : نستادد حبيح .يف البقرة وقد حببه ابن حبان و 
قووال : لكوو  شووفء قلبووا  أمووا مووايتعلإل بكولووا قلووب القوورآن فقوود روى البووزار عوون أ  هريوورة عتووه 

 وقلب القرآن يس . وروى ابن مردويه حنود أيضا.
ويف هذا الباب عن أنس أخرجه الرتمذ  وابون نصور ورا وا وعون ابون عبواس عتود ابون مردويوه 

 قضاعف وراد ويف مراسي  عن أ  قالب  وعن سب بن أ  كثا .وعن أ  بن كعب عتد ال
 أما مايتعلإل بامللفرة لقاروها فقد  قدم .
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وأمووا قراءهتووا عتوود التضوور والووص يتوووهم العاموو  أن املووراد قراءهتووا علووى األموووات الووذين قوود فووارقوا 
بيح وليس له وهذا و ش  عم  را ح –احلياة ب  ودفن بعضهم فهم يقرأولا على القبور 

أقول : فقود قوال ابون حبوان بعود أن أخور  احلوديم : أراد بوه مون حضور ه املتيو  و أن  –أح  
 امليو يقرأ عليه .

والوذ  يو وح دلوو  موارواد االمووام أمود عوون حوفوان بوون عمورو وهووو مون حوولار التوابعني يوورو  
احلووارث عوون م ووين  قومووه موون كبووار التووابعني وراووا بعووا الصووباب  ألووم حضووروا رضووي  بوون 

الثماا وهو حبا  جلي  حني اشتد سوقه يعين وهو يف نزعه األخا فقال : ه  متكم أحد 
يقرأ يس ؟ فقرأها حاحل بن شريح السكوين فلما بلا أربعني متهوا قوبا قوال : فكوان امل وين  

 يقولون : ندا قروو عتد ميو خف  عته اا .
   .وهذا نستادد حبيح وحسته احلاف  ابن حجر يف االحاب

وقوود أخرجووه أيضووا ابوون سووعد وابوون عسوواكر ولووه طريووإل أخوورى عتوود ابوون عسوواكر عوون أسوود بوون 
وداعوو  قووال : ملووا حضوور رضووي  ابوون احلووارث املوووت حضوور نخو ووه فقووال : هوو  فوويكم موون يقوورأ 
سورة يس ؟ فقال رج  من القوم : نعوم . فقوال : اقورأ ور و  وأنصوتوا . فقورأ ور و  وألو  القووم 

فنرجووو نفسووه . قووال  ذ  بيوودد ملكوووت كوو  شووفء ونليووه  رجعووون فسووببان الوو فلمووا بلووا 
أسوود بوون وداعوو  : فموون حضوورد مووتكم املوووت ف وودد عليووه املوووت فليقوورأ يووس ف نووه خيفوو  عليووه 

 املوت .
وو شوو  أن مثوو  دلوو  و يقووال موون جهوو  الوورأ  بوو  و بوود فيووه موون التوقيوو  فهووو مبووني حووريح 

 ملعىن حديم معق  بن يسار وشاهد قو  له .
البوواب عوون أ  الوودرداء مرفوعووا : مووامن ميووو ميوووت فيقوورأ عتوودد يووس نو هووون اهلل عليووه .  ويف

أخرجووه أبوووو نعوويم يف أخبوووار أحووبهان والعووودين يف مسووتدد ورا وووا . وعوون أ  در اثلوووه أخرجوووه 
وو قروو عتد ميوو نو خففوو عتوه . أخرجوه … الديلمف وأبو ال يخ . وعن علف بلف  : 

ا دل  . وفيه من املراسي  عن أ  قالب  : ومن قرأها عتد ميو هون احلارث يف مستدد . ور
 عليه .

وقد قرأها عيسى بن املعتمر عتد ابن معبد وقال االمام ابن العر  نموام املالكيو  :  تأكود قوراءة 
يووس وندا حضوورت موووت أحوود فوواقرأ عتوودد يووس فقوود مر ووو ور ووف علووف وعووددت يف املووو ى 
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أديوص ورأيوو شنصوا مجويال دفعهوم عوين حوة قهورهم فقلوو :  فرأيو قوما كرش املعور يريودون
 من أنو؟ قال : سورة يس . فأفقو ف دا بأ  عتد رأسف وهو يبكف ويقرأ يس وقد ختمها .  

وجعلتووا  نىل قوله  عالوى   يس والقورآن احلكويووم ومن فضاو  سورة يس ماورد يف قوله  عاىل 
فقود قرأهوا رسوول اهلل  سووودا فأر ويتاهم فهوم و يبصورون  مون بيون أيديهوم سوودا وموون خلفهووم

 . على امل وركني وهم على بابه يريودون البعوش  به فعصمه اللووه موتوهم وموضى ساملا 
وفووويهم أبوووو جهووو  بووون  - أ  للتووويب  –فعووون حممووود بووون كعوووب القرموووف قوووال : ملوووا اجتمعووووا لوووه 
ن  وابعتمود علوى أمورد كتوتم ملووك العوورب ه وام فقوال وهوم علوى بابوه : نن حممودا يووزعم أنكوم ن

والعجووم   بعثووتم موون بعوود مووو كم فجعلووو لكووم جتووان كجتووان األردن ونن    فعلوووا كووان لووه 
فوويكم دبووح   بعثووتم موون بعوود مووو كم   جعلووو لكووم نووار غرقووون فيهووا ، قووال : وخوور  علوويهم 

حودهم . وأخوذ اهلل فأخذ حفت  من  راب يف يودد   قوال : أنوا أقوول دلو  أنوو أ رسول اهلل 
 عوواىل علووى أبصووارهم عتووه فاليرونووه فجعوو  يتثوور دلوو  الوورتاب علووى رأوسووهم وهووو يتلووو هووؤوء 

يووس والقوورآن احلكوويم ننوو  ملوون املرسوولني علووى حووراط مسووتقيم  تزيوو  العزيووز  انيووات موون يووس 
موون هووؤوء انيووات  حووة فوورك رسووول اهلل  فأر وويتاهم فهووم و يبصوورون  نىل قولووه  الوورحيم 

اخل …. و  يبإل موتهم رجو  نو وقود و و  علوى رأسوه  رابوا   انصور  حيوم أراد أن يوذهب 
 احلديم .

وهذد القصو  اشوتهر بوني التواس ألوا يف ااجورة والصوواب ألوا حادثو  أخورى روا ااجورة والوذ  
قب  مبيو علوف مكانوه   جواء أبوو بكور فوأخربد علوف بوأن  حدث يف ااجرة هو خرو  التيب 

 و  يعلم امل ركون  روجه  انعلإل حنو بجر ميمون فلبإل به وبات علف مكان التيب  التيب 
 حة أحبح الصبال .

 وسورة يس مكي  باو فاق وهف من أواسه املكف وقد نزل آخرها يف حماورة اكو  بوني التويب 
 وأ  بن خل  فأىن ار باطها بااجرة ؟

اقوود  عتوود ابوون سووعد وهووو مووتهم أمووا بوواقف طوورق و  يوورد دكوور دلوو  يف ااجوورة نو يف روايوو  الو 
احلوووديم فأرلبهوووا يووودل علوووى كوووون دلووو  يف حادثووو  أخووورى وقووود فصووولو القوووول فيوووه يف كتوووا  

 حبيح الساة التبوي  فليتظر يف مو عه .
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فاغو  يوس علوى كفوار مكو  فلوم يورد موتهم  أما حديم حممد بن كعب القرمف يف قراءة التويب 
عوورب  يف التواريخ وأبووو نعويم يف دووو  التبوووة ونسوتادد حووبيح أحود فقود أخرجووه ابون نسوبإل وال

نليه وحممد بن كعب من كبار التابعني الذين قب  مجهور العلمواء مراسويلهم فكيو  وقود دهوب 
 ؟  البعا نىل أن له ندراكا وقال : ولد يف عهد التيب 

ا : لووو قوود وللبووديم طريووإل أخوورى عوون عكرموو  ولفظووه : أن رهعووا موون امل ووركني اجتمعوووا فقووالو 
وهم مجي  فأخذ قبض  من  راب فجعو   رأيتا حممدا بع تا به قال : فأ ى عليهم رسول اهلل 

وجعلتووا موون بووني أيووديهم سوودا  حووة بلووا  يووس والقوورآن احلكوويم  يووذرها علووى رأوسووهم فقوورأ 
 اخل احلديم .…   انصر   ومن خلفهم سدا فأر يتاهم فهم و يبصرون 

وعبووود الووورزاق يف  فسووواد  بوووو عمووور الووودور  يف قوووراءات التووويب وهوووو مرسووو  حوووبيح أخرجوووه أ
 .ورا ا

…. فاحلووديم حسوون ولووه شوواهد أخرجووه عبوود بوون ميوود عوون  اهوود وفيووه : اجتمعووو قووريش 
فذكر حديثا طويال فيه : وقالوا : نذهب نليه بأمجعتوا فلموا أرادوا دلو  طلو  علويهم رسوول اهلل 

  : فعموودهم حووة قووام علووى رأوسووهم وقووال بسووم اهلل الوورمن الوورحيم يووس والقوورآن احلكوويم 
فضووورب اهلل بأيوووديهم علوووى أعتووواقهم فجعووو  مووون بوووني  جعلتوووا يف أعتووواقهم أروووالو  حوووة بلوووا 

 أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخذ  رابا فجعله على رأوسهم   انصر  عتهم .  
د عون مجاعو  مون ورو  موحوو عون ابون عبواس أخرجوه ابون مردويوه خوال روايو  الواقود  ب سوتاد

 الصباب  عتد ابن سعد .
وقوود أخووربين موون جوورب  ووالوة هووذد انيووات عتوود وجووود موون خي ووى سووعو ه وبع ووه فأمتووه اهلل 
  متهم فلع  أثرها مسوتمر ملون أخلوا هلل يف  الوهتوا . وعلوى كو  فيسون  الوهتوا اقتوداء بوالتيب 

 واهلل  أعلم  .

 موكووان الوزبووور  تبوف وسوورة الصوافات من املاويون التوف أو يهوا ال
ومون  قولوه  عالوى متها  يفمكوان اال يو  و  أما سوورة ص  فهف من املثاين الص أو يها التبوف 
وهو مو   السجود فيهوا رأى أحود الصوباب   داود أمنوا فتتواد فاستلفر ربه وخر راكعا وأناب 

 فعم  اا    رأيا عجيب  فأخرب التيب 
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فقال : يارسول اهلل نين رأيتين   وى اهلل عتهما قال :  جاء رج  نىل التبوف فعن ابن عباس  ر 
الليلووو  وأنوووا نووواوم كوووأين أحووولف خلووو  شووووجرة فقووورأت ص  فلموووا أ يوووو علوووى السوووجدة سوووجدت 
فسووجدت ال ووجرة لسوووجود  فسووومعتها وهووف  قووول : اللهووم اكتووب ا اووا عتوودك أجوورا و ووو  

قبلهووا مووين كمووا  قبلتهووا مووون عبووودك داود . قووال ابوون عووين اووا وزرا واجعلهوووا ا عتوودك دخوورا و 
قوورأ ص  فلموووا أ ووى  روايوو  : فسووومعو التوويب  يفسوووجدة ثوووم سوووجد . و  عبوواس : فقوورأ التوويب 

ثوو  مووا أخووربد الرجوو  عوون قووول علووى السووجدة سووجد . قووال ابوون عبوواس : فسووومعته وهووو يقووول م
 .ال جرة

سوووجود يف سوووورة ص عتووود هوووذد انيووو  فهوووذا احلوووديم دال علوووى فواوووود عووودة متهوووا اسوووتبباب ال
ومتها استبباب هذا الدعاء عتد سجدة ص وراها وهو الودعاء الصوبيح الوحيود الثابوو يف 

 سجود التالوة .
وقد أخرجه مجاع  متهم الرتمذ  وابن ماجوه وابون خزميو  وابون حبوان يف حوبيبيهما واحلواكم 

 ونستادد حسن وقد حببه را واحد ومتهم اخلليلف .
د متها موا أخرجوه البيهقوف يف السوتن والودوو  ورواد عون أ  سوعيد اخلودر  بلفو  : وله شواه

رأيو يف املتام كأين قرأت سورة ص فلموا أ يوو علوى السوجدة سوجد كو  شوفء رأيوو فالودواة 
 فأمر بالسجود فيها . وقد حببه احلاكم . والقلم واللول فلدوت على رسول اهلل 

 وسه معوو وفيه الدعاء بتبود .وأخرجه أبو يعلى والعرباين يف األ
ومتهوووا موووا أخرجوووه ابووون السوووين يف عمووو  اليووووم والليلووو  عووون أ  موسوووى األشوووعر  بتبوووو القصووو  
والوودعاء وفيووه مراسووي  عوون بكوور بوون عبوود اهلل املووزين عتوود عبوود الوورزاق وعوون احلسوون البصوور  عتوود 

 ابن عساكر .
   مكان اال ي وسورة الزمر من املثاين الص أو يها التيب 

 يقرأهوووا كووو  ليلووو  فعووون أم املووؤمتني عاو وو  ر ووف اهلل عتهووا قالووو : كووان التوويب  وكووان التوويب 
ويتوووام علوووى فراشوووه حوووة يقووورأ كووو  ليلوووو  ببوووين نسوووراوي  والزمووور . وسوووورة بوووين نسوووراوي  هوووف سوووورة 

 االسراء وقد مر هذا احلديم عتد كالمتا على فضلها . 
 زخوور  والوودخان فكلهووا موون املثوواين الووص أو يهووا التوويب وأمووا سووورة رووافر وفصوولو وال وووورى وال

 مكان اال ي  
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حووالة الليو  :  فعون أ  واوو   يفيقورأ اوا  كوان التويب   الوصكما أن سورة الودخان مون القوراون 
رمووه اهلل قووال : روودونا علووى ابوون مسووعود يومووا بعوود مووا حووليتا اللووداة فسووولمتا بالبوواب فووأدن لتوووا 

ب هتيو  قووال :  فنرجوو الاريو  فقالوو : أو  ودخلون ؟ فودخلتا فو دا هوو قال: فمكثتووا بالبووا
جووالس يسووووبح فقووووال : موووا موووتعكم أن  وودخلوا وقووود أدن لكوووم ؟ فقلتووووا : و ، نو أنووووا متتووووا أن 
بعوا أه  البيوو نواوم قوال: متتوتم بوآل ابون أم عبود رفلو  ؟ قوال :   أقبو  يسوبووح حتووى مون 

اجاريو  انظورى هو  طلعوو ؟ فتظورت فو دا هوف    علو  فأقبو  قد طلعو فقال : ي مسأن ال 
يسوبح حة ادا من أن ال ومس قد طلعوو قوال : ياجاريو   انظرى ه  طلعو ؟ فتظورت فو دا 
هف قد طلعو فقال :  احلمد هلل الذى أقالتوا يومتا هوذا ولووم يهلكتووا بذنوبتووا وجوواء رجوو  موون 

ن بوىن جبيلو  نىل عبود اهلل فقوال :  ياأبوا عبود الرموون كيو  القووم يقووال لووه : ليو  ابون سووتان مو
أو : مووون موواء رووا ياسوون ؟ قووال:  مووون موواء رووا آسوووون   قراهووذا احلووور  ألفووا جتووودد أم يووواء؟ 

روايو  :  يفركعو  و  يففقال عبد اهلل : وك  القرآن أحصيو را هذا ؟ قال : نىن ألقورأ املفصوو  
ركعوو  فقوال عبوود اهلل : هوذيا كهووذي ال وووعر ؟ ونثورا كتثووور الدقووو  ؟  يفنين قورأت املفصووو  الليلو  كلووه 

القلووب فرسووووخ فيووه نفوو  نن أفضوو   يفنن أقوامووا يقوورءون القوورآن وسوواوز  ووراقيهم ولكوون ندا وقووو  
كو    يفيقورن بيتهون سوور يون  الصوالة الركوع والسوجود نين ألعلم التظاور الص كان رسوول اهلل 

كووان   الووصم عبووود اللوووه . فجووواء علقمووو  ليدخووو  عليووه فقلتوووا لوووه : سووله عوون التظوواور ركعووو  ثوووم قوووا
 ك  ركع  فدخو  علقمو  فوف نثورد   خر  فقال : قود أخربنوف اوا .  يفيقرن  رسوول اهلل 

وقولووه هتيوو  يعووين موودة قليلوو  وأقالتووا يعووين حووفح عتووا وآسوون يعووين متلووا وااووذ السوورع  يف القووراءة 
 رد ء التمر .  والدق  

كان يقرأ اا يف حوالة الليو  سوور ني يف   ودكر علقم  القراون الص أخربد ابن مسعود أن التيب 
 ك  ركع  وهف :
ركعو  وندا وقعوووو و ن  يفركعو  والعوور والوذاريات  يفركعوو  واقرتبووو واحلاقو   يفالرموون والتجووم 

 يفركعو  واملودثر واملزمو   يففوني وعوبس  ركعو  وويو  للمعف يفركعو  وسوأل سوواو  والتازعوات  يف
ركعو  والودخان  يفركعوو  وعووم يتسوواءلون واملرسووالت  يفركعو  وهو  أ وى وو أقسوووم بيوووم القياموو  

ركعوو  . فووذكر ع وورين سوووورة موون املفصووو  متهووا سوووورة آل حووم سوووور ني  يفوندا ال ووومس كووورت 
 الرمن .ك  ركع  . وكان أول موفص  ابن مسعود   يفسوور ني 
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وهووذا حووديم متفووإل عليووه أخرجووه البنووار  ومسوولم ورا ووا ولووه طوورق عوون ابوون مسووعود . وقوود 
أخر  أمد وراد عن عبد اهلل بن شقيإل قوال قلوو لعاو و  ر وف اهلل عتهوا : أكوان رسوول اهلل 

 . يقرن السور ؟ قالو : املفص  . وهو حديم حبيح أحله يف حبيح مسلم 
مكوان اال يو     وحممد والفتح فهف مون املثواين الوص أو يهووا التويب وأما سورة الاثي  واألحقا

قال: نزلو علف سورة هوف  ، وسورة الفتح اختصو بفض  زاود وهو ألا ملا نزلو على التيب
 أحب اا من الدنيا وما فيها .

يف سووفر فسووألته عوون شووفء  فعوون عموور بوون اخلعوواب ر ووف اهلل عتووه قووال : كتووا موو  رسووول اهلل 
مرات فلم يرد علف . قال : فقلو لتفسوف : ثكلتو  أمو  يواابن اخلعواب نوزرت رسوول ثالث 
ثووالث موورات فلووم يوورد عليوو  . قووال : فركبووو راحلووص فتقوودمو اافوو  أن يكووون نووزل يف  اهلل 

شفء قال : فو دا أنوا اتواد يتواد  : يواعمر ، أيون عمور ؟ قوال : فرجعوو وأنوا أمون أنوه نوزل يف 
ننوا  : نزلوو علوف البارحو  سوورة هوف أحوب نا مون الودنيا ومافيهوا  شفء قال : فقوال التويب 

  فتبتا ل  فتبا مبيتا ليلفر ل  اهلل ما قدم من دنب  وما  أخر 
وحووديم عموور يف فضوو  سووورة الفووتح حووديم حووبيح أخرجووه البنووار  وروواد . وقوود جوواء عوون 

نوزل  فوزا عظيما  وله : نىل ق ننا فتبتا ل  فتبا مبيتا ليلفر ل  اهلل  أنس أن قوله  عاىل 
مرجعهم من احلديبي  وهم خيالعهم احلزن والكآب  وقد حنر ااد  باحلديبي  فقال : لقد أنزلوو 
علف آي  هف أحب نا من الدنيا مجيعا . وهو حديم متفإل عليه وزاد فيوه عكرمو  رموه اهلل : 

: ؟ فتزلو ع  ب  فمادا يفع  بتافقرأها عليهم فقالوا هتيجا مريجا يانيب اهلل قد بني اهلل ل  مايف
 ليدخ  املؤمتني واملؤمتات جتات جتر  من غتها األلار  حة فوزا عظيما  

موافرل ب وفء قوه فرحوه اوا أخرجوه ابون أ  عاحوم وابون  ويف الباب عن ابن عبواس أن التويب 
 األعرا  ورا ا . وفيه مراسي  عن قتادة وعكرم  .

ننوا فتبتوا  يف قص  احلديبي  قال : فلما كانوا بضجتان نزل عليه  ودكر ابن سعد بدون نستاد
 فقال جربي  عليه السالم : يهتج  يارسول اهلل . وهتأد املسلمون . ل  فتبا مبيتا 

مكوان اال يو  واوا  تتهوف املثواين ويبودأ املفصو   وسوورة احلجرات من املثاىن الص أو يها الووتىب 
 من سورة ق .
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 الرابعة عشرةالمحاضرة 
 4فضائل السور واآليات 

*** 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد

ور وانيوات ويف هوذد الا ورة نسوتعرى موا ثبوو يف فضواو  نستكم  حديثتا عون فضواو  السو
 بداي  املفص  وحة بداي  املعودات . السور وانيات من

 واملفص  لف بذل  لكثرة الفصول الص بني السور ببسم اهلل الرمن الرحيم وقي  را دل  .
ابوو وآخوور ويف غديود بدايتوه ثالثو  ع ور قوووو كلهوا  وعيف  سووى قوول واحوود هوو الصوبيح الث

فيه شبه  . والذ  يعتيتا هتا هوو القوول الصوبيح الثابوو وهوو بدايتوه مون سوورة ق . واملفصو  
 نافل  ففض  به على سواور األنبياء .  أو يه التيب 

التوووراة السووب  العوووال : أععيووو مكووان السووب   فعوون واثلوو  بوون األسووق  قووال قووال رسووول اهلل 
املثوواين وفضوولو باملفصوو  . وهووو حووديم حووبيح  قوودم ومكووان الزبووور املوواوني ومكووان اال يوو  

الكالم عليه .

علووى سوواور األنبيوواء يبوودأ موون سووورة ق مووا  والوودلي  علووى كووون املفصوو  الووذ  فضوو  بووه نبيتووا 
قوال :   أخرجه االمام أمد وأبو داود وابون ماجوه وابون سوعد ورواهم عون أوس بون حذيفو  

مون ثقيو  مون بوين مالو  ، أنزلتوا يف قبو  لوه ،  أسولموا كتو يف الوفد الذين أ وا رسول اهلل 
فكان خيتل  نليتا بني بيو وه وبوني املسوجد ، فو دا حولى الع واء انخورة انصور  نليتوا فوال يوربل 

ووا وي ووتكف أهوو  مكوو  ،   يقووول  و سووواء ، كتووا اكوو  مسووتذلني أو :“سوودثتا ، وي ووتكف قري  
فمكووم عتووا ليلوو    ” . ليتووا ولتووامستضووعفني فلمووا خرجتووا نىل املديتوو  كانووو سووجال احلوورب ع

يأ تا ، حة طوال دلو  عليتوا بعود الع واء قوال : قلتوا : موا أمكثو  عتوا يوا رسوول اهلل ؟ قوال : 
، فسووألتا أحووباب رسووول اهلل ” طوورأ عووين حووزب موون القوورآن فووأردت أن وأخوور  حووة أقضوويه“
  ر، ومخوس سوور حني أحببتا ، قال : قلتا : كي  غزبون القرآن ؟ قالوا : حنزبوه سوو سوو

، وسووب  سووور ، و سوو  سووور ، ونحوودى ع وورة سووورة ، وثووالث ع وورة سووورة ، وحووزب املفصوو  
 من ق حة هتم . 
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ونستادد وبأس به وله طريإل أخرى عتد ابن سعد اا يصح احلديم وقد احتي به مجاع  على 
 مادكرت متهم ابن كثا رمه اهلل .

فصوو  أنووه يسوووتبب قراءهتووا علووى املتبووور يووووم وسووورة ق اووا موون الفضوواو  سوووى ألووا موون هووذا امل
المعو  . فعن أم ه وام بتو حارث  بن التعمان ر وى اهلل عتها قالو :  لقد كان  يتورنا و تور 

واحدا سوتتني أو سووت  وبعوا سووت  وموا أخوذت ق والقورآن اجمليود نو عون لسووان  رسول اهلل 
دا خعوب التواس . يقرأها ك  يوم مجع  على املتبور ن رسوول اهلل 

وهذا احلديم حبيح أخرجه مسلم يف حوبيبه وأمود ورا وا ولوه طورق ورو  أيضوا عون أم 
حبي  خول  بتو قيس الهتي  حنو دلو  . أخرجوه ابون سوعد ورويوو قراءهتوا عون حممود بون أ  

 بكر بن حزم وأبيه .  
مون حووالة العيود :  فعون كان يقرأ اا ىف الركعو  األوىل   ومن فضاو  سورة ق أيضا أن التىب 

فووى  أ  واقد الليثف ر ووى اللوه عتوه أن عموور ابوون اخلعوواب سووأله ماكوان يقورأ بوه رسووول اهلل 
اقرتبوووو السواعووو  وان وووإل و  ق والقووورآن اجمليوود  األ وبوووى والفعوور؟ فقوووال :  كووان يقووورأ بووو 

القمر 

ب السوووتن ومجاعووو  وهوووذا حوووديم حوووبيح أخرجوووه مسووولم يف حوووبيبه وأمووود ومالووو  وأحوووبا
 راهم .

ويف البوواب عوون عاو وو  أخرجووه الوودارقعين واحلوواكم وفيووه مرسوو  عوون ال ووعيب أخرجووه عبوود الوورزاق 
 وابن أ  شيب  . 

يقورأ اوا يف حوالة  وأما سوورة الذاريات والعور والتجم فهن من القراون الص كوان رسوول اهلل 
من املفص  املتقدم فضله .  اللي  كما سبإل بيانه يف سورة الدخان ودل  سووى ألن

يقورأ اوا ىف الركعو  الثانيو  مون   وسورة اقرتبو الساع  كموا ألوا مون املفصو  أيضوا كوان التويب 
حوالة العيود ومون القراون أيضا كما يف حديم أ  واقد الليثف املذكور آنفا .

ما يوووأيت أموووا سوووورة الووورمن فهوووف مووون املفصووو  ومووون القوووراون ويسوووتبب لسوووامعها أن يقوووول عتووود
:  و ب ووووفء موووون نعمووو  ربتووووا نكووووذب  فبوووأ  آوء ربكموووا  كذبووووان  القووارىء علوووى قولوووه 

ولو  احلوموود :  
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علوى أحووبابه فقورأ علويهم سووورة الورمن  فعن جابر ر وف اهلل عتوه قوال :  خور  رسووول اهلل 
فكووانوا أحسووون مووردودا  موون أواووا نلوووى آخرهوووا فسوكتووووا فقووال:  لقوود قرأهتووا علووى الوون ليلوو  الوون

قالووووا : و ب ووفء موون  فبووأ  آوء ربكمووا  كذبوووان  مووتكم كتوووو  كلمووا أ يووو علووى قولووه : 
 نعم  ربتا نكذب ول  احلمد .  

يف قراء ووه سووورة الوورمن علووى الوون حووديم حسوون أخرجووه الرتمووذ  واحلوواكم  وحووديم التوويب 
وروواهم وحووببه احلوواكم وسووكو  وابوون أ  الوودنيا يف كتوواب ال ووكر وأبووو ال وويخ يف العظموو 

 الذهيب .
قرأ سورة الرمن أو قروو عتودد فقوال :  وقد رو  حنود عن ابن عمر بلف  : نن رسول اهلل 

ماا أل  الون أحسون جوابوا موتكم ؟ قوالوا : موادا يارسوول اهلل ؟ فقوال : موا أ يوو علوى قوول 
موون نعمو  ربتووا نكووذب . وقوود نو قالوو الوون : و ب ووفء  فبوأ  آوء ربكمووا  كووذبان  اهلل 

 أخرجه ابن جرير والبزار واخلعيب وراهم وحرل السيوطف بتصبيح نستادد .
 بالن وقراء ه عليهم القرآن ثابو يف حبيح مسلم ورواد وقود أخوذ التويب  والتقاء التيب 

خوورى أحووبابه فووأراهم املوقوو  الووذ  التقووى اووم فيووه وأراهووم آثووارهم وآثووار نوواالم . وهتوواك ليلوو  أ
التقى ام فيها وكان معوه ابون مسوعود وقود رأى أشوكاام وهوو حوديم طويو  لوه طورق مفصول  

 يف كتا  حبيح الساة التبوي  .
أما سورة الواقع  فقد اشوتهر بوني التواس يف فضولها ألوا  تفوف الفقور واحلوديم يف دلو   وعي  

: مون قورأ سوورة  يقوول رسوول اهلل عون ابون مسوعود قوال: لعوو و يثبو ومن دلو  موارو  
 الواقع  ك  ليل     صبه فاق  أبدا وقد أمرت بتايت أن يقرألا ك  ليل  .

 وهذا وراد  ا يف معتاد من األحاديم الص  فرد اا اجملهولون والكذابون .
فضو  بوه علوى  وأما الصبيح الثابو يف فضلها سوى ألا من املفص  الذ  قدمتا أن نبيتوا 

يصلف اا يف قيام الليو  فهوف مون السوور  من القراون الص كان رسول اهلل ساور األنبياء وألا 
موا  فعن أ  بكر الصوديإل ر وى اهلل عته أنه قال :  سألو التوىب  الة شيبو رسول اهلل 

شووويب  ؟ قووال :  سوووورة هووود والواقعوو  واملرسووالت وعووم يتسوواءلون وندا ال وومس كووورت . وقوود 
هود . سبإل احلديم عته يف فض  سورة



229 

 

وسوورة احلديد واجملادل  واحل ر واملمتبت  والص    يصوح شوفء فيها سووى كولا من املفص  
املتقدم فضله را مرة .

يقوورأ اووا ىف الركعوو  األوىل موون حووالة المعوو   وسوووورة المعوو  كووذل  موون املفصوو  وكووان التوويب 
التعمووان بوون ب وووا مووادا   فعوون التعمووان بوون ب ووا ر ووى اهلل عتووه :  أن الضووباك بوون قيوووس سووأل

هو  أ واك  يوم المع  على نثور سوورة المعو  ؟ قوال :  كوان يقورأ  كان يقرأ به رسول اهلل 
 . حديم اللاشي  

وهذا حديم حبيح أخرجه مسلم يف حبيبه ومال  وأمود ومجاعو  وقود روى مسولم أيضوا 
رة علووى املديتوو  فنوور  وعبوود الوورزاق وأموود وروواهم أن مووروان بوون احلكووم كووان يسووتنل  أبووا هريوو

مووورة نىل مكووو  فاسوووتنلفه فصووولى اوووم المعووو  فقووورأ يف الركعووو  األوىل بسوووورة المعووو  ويف الركعووو  
الثاني  ندا جاءك املتافقون فقال عبيد اهلل بن أ  راف  فأدركو أبا هريرة حني انصر  وم يو 

ب عليوه السوالم يقورأ نىل جتبه فقلو : يا أبا هريرة لعت   قرأ بسور ني كان علوف بون أ  طالو
كوان يقورأ اموا يف   يف المع  اموا بالكوفو  قوال أبوو هريورة : نن حويب أبوا القاسوم رسوول اهلل 

 المع .
كان يقرأ يف المع  سورة المع  واملتافقني. أخرجوه مسولم وأمود   وعن ابن عباس أن التيب 

 وأحباب الستن وراهم .
بووزار وروواد ، وعوون ابوون مسووعود عتوود عبوود الوورزاق وعوون ويف البوواب عوون أ  عتبوو  اخلووووين عتوود ال

 جابر عتد ابن مردويه وفيه مراسي  عن أناس من املديت  وطاوس .
وقوود قوورأ اووا علووف وأبووو هريوورة كمووا سووبإل وقوورأ اووا وبسووبح عبوود اهلل بوون الووزبا فيمووا أخرجووه ابوون 

ا رة قوراءة ابون عساكر وقال يف سبح : حب  نبراهام وموسى . وهف من القراءات السب  املتو 
 عامر نمام أه  ال ام .

ورويو قراءهتا عن عمر بن عبد العزيز وأ  بكر بن عمرو .

يقرأ اا فوى الركعو  الثانيو  مون حالة المع  :  فعن  وسورة املتافقون من املفص  وكان التيب 
توافقون . وقوود كووان يقورأ ىف المعو  سووورة المعو  وامل  ابون عبواس  ر ووى اهلل عتهموا أن التويب 

سبإل احلديم عته
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وأمووا سوووورة التلووابن والعووالق والتبوورمي فلووم يصوووح فيهووا شووفء سووووى كولووا موون املفصووو  املتقوودم 
دكر فضله . 

وسوورة  بارك من املفصو  أيضا واا فضو  آخور عظويم وهوو ألوا شووفعو لصوواحبها حوة رفور  
نن سوووورة ىف القووورآن ثالثووون آيووو   قوووال: لووه : فعووون أ  هريوورة ر ووووى اهلل عتووه عووون رسووول اهلل 

   بارك الذ  بيدد امللو   شوفعو لصواحبها حة رفر له 
وهوذا حوديم حسون أخرجووه أمود وأبوو داود والرتموذ  وابوون ماجوه والبيهقوف يف كتواب عووذاب 

 -يعوووين البنوووار  ومسووولما  –القووورب وحوووببه ابووون حبوووان وقوووال احلووواكم : حوووبيح و  خيرجووواد 
 وسكو الذهيب .

: سوورة من القرآن ما هف نو ثالثون آيو   س  ر ف اهلل عته قال :  قال رسوول اهلل وعن أن
خاحووومو عووون حووواحبها حوووة أدخلتوووه التووو  وهوووف سوووورة  بوووارك . وهوووذا أيضوووا حوووديم حسووون 

أخرجه العرباين وراد وحببه الضياء وقال اايثمف : رجاله رجال الصبيح . 

جو  يف قوربد مون قبو  رجليوه فتقوول رجوالد : لويس قال : يوؤ ى الر  وعن عبد اهلل بن مسعود 
لكم على ما قبلف سبي  قد كان يقوم علف بسورة املل  ، قوال : فيوؤ ى جوفوه فيقوول جوفوه : 
لويس لكووم علووى موا قبلووف سووبي  قود وعووى يف سووورة امللو  . قووال : فيووؤ ى رأسوه فيقووول لسووانه : 

فقال عبد اهلل : كتا نسوميها ىف ليس لكم على ما قبلف سبي  قد كان يقوم يف بسورة املل  ، 
 … فهف املانع  ب دن اهلل من عذاب القرب  –املانع   عهد رسوول اهلل 

وحديم ابن مسعود العظيم يف مت  حاحب سورة  بوارك مون عوذاب القورب لوه عودة طورق وهوو 
حووديم حووبيح أخرجووه عبوود الوورزاق وأبووو عبيوود والتسوواوف يف اليوووم والليلوو  والبيهقووف يف نثبووات 

القرب وحببه ابن حبان واحلاكم وسكو الذهيب ومادكر ه مته يعترب يف حكم املرفووع  عذاب
 وقد رويو قص   ؤيدد يف نستادها شفء من الضع  . نىل رسول اهلل 

خبوواءد علووى قوورب وهووو و ستسووب  قووال :  وورب بعووا أحووباب التوويب  فعوون ابوون عبوواس 
،  د امللوو  حووة ختمهووا ، فووأ ى التوويب أنووه قوورب ، فوو دا فيووه ننسووان يقوورأ سووورة  بووارك الووذ  بيوود

فقال : يارسول اهلل نين  ربو خباوف على قرب وأنا و أحسوب أنوه قورب ، فو دا فيوه ننسوان يقورأ 
هف املانع  ، هف املتجيو   تجيوه  سورة  بارك الذ  بيدد املل  حة ختمها فقال رسول اهلل 

 من عذاب القرب . 
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رجه مجاع  متهم ابن عد  يف الكامو  يف  وعفاء أخرجه الرتمذ  وقال : حسن رريب . وأخ
 الرجال .

وروى عبد بن ميد وراد أيضوا عون ابون عبواس أنوه قوال لرجو  : أو أطرفو  حبيوم  فورل بوه ، 
قووال الرجوو  : بلووى يووا ابوون عبوواس رموو  اهلل ، قووال : اقوورأ  بووارك الووذ  بيوودد امللوو  واحفظهووا ، 

جاانوو  ، ف لووا املتجيوو  ، وهووف اجملادلوو  ؛  وعلمهووا أهلوو  ، ومجيوو  ولوودك ، وحووبيان بيتوو  ، و 
جتوادل وهاحوم يووم القيامو  عتود راوا لقاروهوا ، و علوب نىل راوا أن يتجيوه مون التوار ندا كانوو 
 يف جوفه ، ويتجف اهلل اا حاحبها من عذاب القرب . وأخر  بعضه أيضا العرباين واحلاكم .

و حوووديم متكووور أخرجوووه ابووون ورو  عووون أنوووس حوووديم طويووو  يف  ادلتهوووا عووون حووواحبها وهووو
 عساكر وراد .

وفيه مراسي  كثاة عن مرة ااموداين وعون زر بون حبويش وعون ميود بون عبود الورمن بون عوو  
 وعن سعيد األنصار  وعن الزهر  وعن ععاء وعن خالد بن معدان .

 كان ويتام حوة يوقرأها    ومن فضاو  سورة  بارك أيضا أن التيب 
و يتام حة يقرأ ا   تزي  و بوارك . وقود  كلمتوا عتوه  رسول اهلل  قال : كان فعن جابر 

يف فض  سورة السجدة .  

وسورة ن وسأل سواو  واحلاق  وكذا املزمو  واملودثر وو أقسوم بيوووم القياموو  واالنسوان والتازعوات 
 يقرأ اا يف حالة اللي  . وعبس من املفص  ومن القراون الص كان رسول اهلل 

نول والن   يصح فيهما شفء سوى كولما من املفصو  املذكور فضوله ىف سورة ق .  وسوورة

كووان يقوورأ اووا ىف حووالة الصوووبح يوووم المعوو  ىف   وموون فضوواو  سووورة االنسووان أيضووا أن التوويب 
 الركع  الثاني  يديوم دلو  . 

وهو  أ وى علووى كوان يقورأ يف حووالة  يووم المعو   آ   تزيوو    فعون ابون مسوعود أن رسووول اهلل 
االنسان يدمي دل  .  

أما سوور ا املرسووالت وعوم يتسوواءلون فهموا مون املفصو  املتقودم فضوله ومون السووور الوة شوويبو 
  رسوول اهلل 

ماشووويب  ؟ قوووال : سوووورة هوووود والواقعووو   فعووون أ  بكووور الصوووديإل قوووال : سوووألو رسوووول اهلل 
 واملرسالت وعم يتساءلون وندا ال مس كورت .
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يقرأ اا يف حالة اللي  . لقراون الص كان رسوول اهلل و ا من ا

كمووا  قوودم وموون القووراون أيضووا   وسووورة التكوووير كمووا ألووا موون السووور الووص شوويبو رسووول اهلل 
فمن سرد أن يتظر نىل يوم القيام  كأنه رأ  عني فليقرأها فعن ابن عمر ر ووى اهلل عتهموا قووال 

يتظوور نىل يوووم القياموو  كأنوووه رأ  عووني فليقوورأ ندا ال وومس  : موون سووورد أن :  قوووال رسووووول اللوووه 
كورت وندا السماء انفعرت وندا السماء ان وقو .

أخرجوووه االموووام أمووود والرتموووذ  وابووون نصوووور وابووون أ  الووودنيا يف كتووواب األهووووال ورووواهم وهووووو 
حووديم حسوون وقووال احلوواكم : حووبيح االسووتاد وسووكو الووذهيب وقووال الرتمووذ  واملقدسووف : 

 .  حسن رريب
وسوورة ندا السوماء انفعورت وندا السوماء ان وقو سوووى ألموا مون املفصو  فمون سوورد أن يتظوور 

نىل القيامو  رأى عني فليقرأ ا . وقد  قدم حديم ابن عمر يف دل  .

يف حالة اللي  . وسورة املعففني من القراون الص كان يقرأ اا رسوول اهلل 

 ء فيهما سوى كولما من املفصو  .أما سوورة الربو  والعارق فلم يصح شف
يقوورأ اووا يف الركعوو  األوىل موون حووالة المعوو   وسوووبح اسوووم ربوو  األعلووى موون املفصوو  وكووان 

وحوالة العيد وندا اجتمعا يف يوم واحود قورأ اوا ىف الصوال ني :  فعون التعموان ابون ب ووا ر ووى 
  بسوبح اسوم رب  األعلى  وهو  يقرأ يف العيدين ويف المع اهلل عته قال : كان  رسول اهلل 

أ ووواك حوووديم اللاشوووي  قوووال :  وندا اجتمووو  العيووود والمعووو  يف يووووم واحووود يقووورأ اموووا أيضوووا يف 
 الصال ني . 

 وهذا حديم حبيح أخرجه االمام مسلم يف حبيبه ورا واحد .
كوان يقورأ يف المعو  ويف العيودين  بسوبح اسوم ربو  األعلوى   وعن لرة بن جتدب أن التيب 

 ه  أ اك حديم اللاشي  .و 
أخرجه أمد والعيالسف وأبو داود والتساوف وراهم ونستادد حوبيح وقود حوببه ابون خزميو  

 وابن حزم وابن حجر وقال اايثمف : رجاله ثقات .
ويف البوواب عوون ابوون عبوواس عتوود العوورباين وروواد وعوون ابوون مسووعود عتوود عبوود الوورزاق وعوون أنووس 

 .وفيه مرس  عن عبد املل  بن عما اخلووين عتد ابن ماجهعتد ابن أ  شيب  وعن أ  عتب  
 وثبتو قراءة أ  موسى األشعر  اما يف المع  ورو  أيضا ورو  عن عمر بن اخلعاب .
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يقرأ بسورة سبح ىف الركع  األوىل مون الركعتيون قبو  الو ور فعون عاو وو  ر ووف اهلل  وكان التيب 
عتني الوص يوو ر بعود ا بسووبح اسووم ربو  األعلوى وقو  ياأيهوا كوان يقورأ ىف الورك  عتها أن التيب 

 الكافورون ويقورأ يف الو ر بق  هو اهلل أحد وق  أعود برب الفلإل وق  أعود برب التاس .
وهوووذا حوووديم حوووبيح لوووه طووورق أخووور  أحووودها الووودارقعين وابووون األعووورا  وابووون حبوووان وبعضوووها 

اكم ورواهم . وقود حوببه ابون حبوان وقوال االمام أمد وأبوو داود والرتموذ  وابون ماجوه واحلو
 احلاكم : حبيح على شرط ال يبني و  خيرجاد وسكو الذهيب وحسته احلاف  ابن حجر .
وقد دهب بعا أه  العلم نىل عدم ثبوت قراءة املعود ني بعد ق  هو اهلل أحد يف الو ر وهوذا 

قوال ابون نصور  را حوبيح البتو  فقود حوح حوديم عاو و  هوذا وجواء مون طورق مخسو  . ولوذا
رمووه اهلل : فالووذ  خنتووارد ملوون حوولى بالليوو  يف رمضووان وروواد أن يسوولم بووني كوو  ركعتووني ، حووة 
ندا أراد أن يووو ر حوولى ثووالث ركعووات ، يقوورأ يف الركعوو  األوىل بسووبح اسووم ربوو  األعلووى ، ويف 

رأ فيهوووا الثانيوو  بقووو  يوووا أيهوووا الكووافرون ، ويت وووهد يف الثانيووو  ويسووولم ،   يقوووم فيصووولف ركعووو  يقووو
 بفاغ  الكتاب ، وق  هو اهلل أحد ، واملعود ني .ا.هو 

كوان   أن التويب  وقد جواء هوذا احلوديم مون روا روايو  عاو و  فعون عبود اهلل بون سورجس 
،  قوو  يووا أيهووا الكفوورون، ويف الثانيوو  ب سووبح اسووم ربوو يووو ر بووثالث يقوورأ يف األوىل ب

.  قووو  أعوووود بووورب التووواسو  رب الفلوووإلقووو  أعوووود بوووو  قووو  هوووو اهلل أحووودويف الثالثووو  
أخرجه أبو نعيم يف احلليو  ونسوتادد حوبيح و أعلوم لوه علو  وقود أخرجوه أيضوا ابون السوكن يف 
حووبيبه .كمووا رو  أيضووا عوون أ  هريوورة أخرجووه العوورباين يف األوسووه ، وقوود ثبووو عوون مالوو  

عون عمور ب سوتاد  بن أنس وأ  مصعب وأ  يونس قراءهتم بوذل  يف الوو ر ورواد ابون الضوريس
 رجاله ثقات وفيه نرسال .

ب سووتاد  وقووراءة سووبح يف الووركعتني قبوو  الووو ر جوواءت أيضووا موون روايوو  عبوود الوورمن بوون أبووزى 
حبيح أخرجه أمود وابون أ  شويب  والتسواوف ومجاعو  . وجواءت مون روايو  ابون عبواس ب سوتاد 

 قيام اللي  وراهم . حبيح كذل  عتد أمد والرتمذ  والتساوف وابن ماجه وابن نصر يف
ويف الباب أحاديم عن أ  بن كعوب عتود أمود ورواد وعون عموران بون حصوني عتود التسواوف 
وراد وعن أنس عتد ابن عد  وراد وعون ابون عمور عتود ابون األعورا  ورواد وعون عمور عتود 
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ابوون عوود  وعوون ابوون أ  أوىف عتوود البووزار وعوون ابوون مسووعود عتوود أ  يعلووى وروواد وعوون روواهم 
 يضا من الصباب  وفيما دكر ه كفاي  ب  وزيادة .   أ

يقووورأ اوووا فوووى الركعووو  الثانيوو  موون  وكووان  وسووورة اللاشووي  موون املفصووو  الووذ  فضوو  بووه نبيتووا 
حوووالة المعووو  وحووووالة العيووود وندا اجتمعوووا يف يووووم واحووود قووورأ اوووا يف الصوووال ني . وقووود  قووودمو 

 األحاديم بذل  .
ل ووومس  والليوو  والضوووبى وال ووورل والتووني والعلووإل والقوودر والبيتوو  فلووم أمووا سوووورة الفجوور والبلوود وا

يصح فيها شفء سوى كولا من املفصو  .

وسورة الزلزل  من املفص  أيضا وهف سورة جامع  فعن عبد اهلل بن عمرو بن العواص ر وف اهلل 
ثالثووا موون  فقووال:  أقووروىن يارسوووول اهلل . قووال لووه : اقوورأ عتهمووا قووال : أ ووى رجوو  رسووول اهلل 

فقوووال الرجوووو : كوووربت سووووين واشوووووتد قلووويب ورلووو  لسووووواين قوووال :  فووواقرأ موووون دات  الوووردات 
حوووم  فقوووال مثووو  مقالتوووه األوىل فقوووال :  اقووورأ ثلثوووا موووون املسوووببات فقوووال مثووو  مقالتوووه فقوووال

حووة ادا فوورك  ندا زلزلووو األرى الرجوو  :  ولكوون أقووروين يارسووول اهلل سوووورة جامعوو  فووأقرأد 
أفلوح  ل الرج  والذى بعث  باحلإل ألزيد عليها أبدا   أدبور الرجو  فقوال رسوول اهلل متها قا

الروسوو  أفلووح الروسوو    قووال علووف بووه فجوواءد فقووال لووه : أموورت بيوووم األ وووبف جعلووه اهلل عيوودا 
اوووذد األموووو  فقووووال الرجوووو  أرأيوووو نن   أجووود نو متيبووو  ابوووىن أفأ وووبف اوووا ؟ قوووال:  و ولكووون 

. أ وبيت  عتد اهللانت  فذل  متام رك و قلم أمفارك و قا  شارب  وغلإل ع أخوذ من شع
وحوديم عبود اهلل بوون عمورو بون العوواص يف فضو  سووورة الزلزلو  الوذ  دكرنوواد يف احللقو  السووابق  
حوووديم حسووون أخرجوووه االموووام أمووود وأبوووو داود وابووون السوووين وابووون عبووود احلكوووم يف فتوووول مصووور 

احلووواكم : حوووبيح علوووى شووورط ال وووينني و  خيرجووواد  ورووواهم وقووود حوووببه ابووون حبوووان وقوووال
 وحببه الذهيب .

وموون فضوواولها أيضووا أن موون قرأهووا عوودلو لووه بتصووو  القوورآن فعوون أنووس  ر ووف اهلل عتووه قووال : 
: من قرأ ندا زلزلو عدلو له بتص  القرآن ومن قورأ قو  يوا أيهوا الكوافرون  قال رسوول اهلل 

 للوه أحد عدلو له بثلم القرآن .عدلو له برب  القرآن ومن قرأ قو  هوو ا
وحووديم أنووس هووذا أخرجووه الرتمووذ  وابوون خزميوو  وأبووو يعلووى وروواهم ولووه طوورق وشووواهد فهووو 

 حديم حسن وقد حسته الرتمذ  وحببه ابن خزمي  
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وقووود جووواء مثلوووه عووون ابووون عبووواس أخرجوووه الرتموووذ  وأبوووو عبيووود ومجاعووو  وحوووببه احلووواكم . ويف 
ين بلفوو  : موون قوورأ يف ليلوو  ندا زلزلووو األرى كانووو لووه  البوواب عوون أ  هريوورة أخرجووه ابوون السوو

 …كعدل نص  القرآن 
وفيوووه مراسوووي  عووون احلسووون وعووون بكووور بووون عبووود اهلل املوووزين وعووون ال وووعيب ونسوووبإل بووون أ  فوووروة 

وعاحم . 

يقووورأ اوووا ىف الركعووو  األوىل مووون الوووركعتني بعووود الوووو ر فعووون سووووعد بووون ه وووام  وكوووان رسوووول اهلل 
ندا حولى  بالليو  فقالوو : كوان رسوول اهلل     عن حالة التويب األنصار  أنه سأل عاو 

الع واء جتوز بركعتني   يتام وعتد رأسه طهورد وسواكه فيقوم فيتسوك ويتو أ ويصلف ويتجوز 
بووركعتني   يقوووم فيصوولف مثووان ركعووات يسووو  بيووتهن يف القووراءة ويووو ر بالتاسووع  ويصوولف ركعتووني 

وأخووذ اللبوم جعوو  الثموان سووتا ويوو ر بالسووابع  ويصوولف  وهوو جووالس فلموا أسوون رسوول اهلل 
 ركعتني وهو جالس  يقرأ فيهما بق  ياأيها الكافورون وندا زلزلو .
يف الليوو  ودكوورت فيووه أنووه  هووذا احلووديم الووذ  رو ووه عاو وو  ر ووف اهلل عتهووا يف حووالة التوويب 

زلزلووو . حووديم  يصوولف بعوود الووو ر ركعتووني وهووو جووالس يقوورأ فيهمووا بقوو  يووا أيهووا الكووافرون وندا
حووبيح ثابوووو أخرجوووه ابوون خزميووو  وابووون حبووان يف حوووبيبيهما كموووا أخرجووه مسووولم وأبوووو داود 
والتسواوف ورواهم بوودون ال واهد الوذ  نريوودد . وأخرجوه نسوبإل بوون راهويوه يف مسوتدد مقتصوورا 

 على هذا ال اهد فقه .
ني يصوليهما كوان يصولف ركعتو  وقد جاء هذا احلديم عن أ  أمام  أيضا ولفظوه : أن التويب 

بعد الو ر وهو جالس يقرأ فيهما ندا زلزلو األرى وق  يا أيها الكافرون . أخرجوه أمود وابون 
 نصر والعباو  وراهم وهو حديم حسن وقال فيه اايثمف : رجاله ثقات .

 ويف الباب عن أنس عتد البزار والبيهقف ورا ا .
رة خواا يورد ومون يعمو  مثقوال درة شورا فمون يعمو  مثقوال د وأما قوله  عواىل يف هوذد السوورة 

 فقوود لعهووا حووبا  فقووال:  حسوويب و أبوواا أو ألوو  موون القوورآن راهووا فووأقرد التوويب  يوورد 
فموون يعموو  مثقووال درة  فقوورأ عليوووه  فعووون حعصووع  بوون معاويوو  عووم الفوورزدق أنووه أ ووى التوويب 

 أن وأل  من القرآن راها .قال : حسيب و أباىل  خاا يرد ومن يعم  مثقال درة شورا يرد 
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وهو حوديم حسون أخرجوه أمود والتسواوف يف التفسوا وابون سوعد وابون أ  عاحوم يف انحواد 
واملثواين ورواهم وحوببه احلواكم وقوال اايثموف : رجالوه رجوال الصوبيح . ولوه شوواهد مرسول  

بن متصور عن بألفاظ مقارب  ومتها ما أخرجه ابن املبارك عن زيد بن أسلم وما أخرجه سعيد 
 املعلب بن عبد اهلل وما أخرجه عبد بن ميد عن قتادة وما أخرجه عبد الرزاق عن احلسن .

آي  فادة جامع  ، والفادة معتاها قليل  التظا والامع  هوف العامو   وهذد اني  سوماها التيب 
كتوز و   موامن حواحب املتتاول  لك  خوا ومعورو  . فعون أ  هريورة قوال : قوال رسوول اهلل 

يؤد  زكا ه نو أمف عليه يف نار جهتم فيجع  حفاوح فيكو  اا جتباد وجبيته كلموا بوردت 
أعيدت له حة سكم اهلل بني عبادد يف يوم  كان مقدارد مخسوني ألو  سوت    يورى سوبيله نموا 
ا نىل الت  ونما نىل التار ومامن حاحب نب  و يؤد  زكاهتا ويف رواي  حقها ومن حقهوا حلبهو

يوم وردها نو بعح اا بقاع قرقر كأوفر ماكانو وو يفقد متها فصيال  س  عليه كلموا مضوى 
عليه أخراها ردت عليه أووها حة سكم اهلل بني عبادد يف يوم كان مقدارد مخسني ألو  سوت  
  يوورى سووبيله نمووا نىل التوو  ونمووا نىل التووار ومووامن حوواحب رووتم و يووؤد  زكاهتووا نو بعووح اووا 

اع قرقر كأوفر ما كانو فتعؤد بأمالفها و تعبه بقرولا ليس فيها عقصاء وو جلباء كلما بق
مضووى عليووه أخراهووا ردت عليووه أووهووا حووة سكووم اهلل بووني عبووادد يف يوووم كووان مقوودارد مخسووني 
أل  ست   ا  عودون   يورى سوبيله نموا نىل التو  ونموا نىل التوار . ويف روايو  : قيو  يارسوول اهلل 

قر واللووتم ؟ قووال : وو حوواحب بقوور وو رووتم ويووؤد  متهووا حقهووا نو ندا كووان يوووم القياموو  فووالب
اخل . قالوا : فاخلي  يارسوول اهلل ؟ قوال : اخليو  يف نواحويها اخلوا نىل يووم القيامو  …بعح اا 

اخلي  ثالث  فهف لرج  أجر ولرج  سرت ولرج  وزر فأما الوص هوف لوه أجور فالرجو  يتنوذها يف 
اهلل ويعووودها لوووه فال ليوووب شوويجا يف بعولوووا نو كتوووب اهلل لوووه أجوورا ولوووو رعاهوووا يف مووور  موووا سووبي  

أكلووو موون شووفء نو كتووب اهلل لووه اووا أجوورا ولووو سووقاها موون لوور كووان لووه بكوو  قعوورة  ليبهووا يف 
بعولووا أجوور حووة دكوور األجوور يف أبوااووا وأرواثهووا ولووو اسووتتو شوورفا أو شوورفني كتووب لووه بكوو  

أمووا الووذ  هووف لوووه سوورت فالرجوو  يتنووذها  كرم ووا وجتمووال ويف روايوو   لتي وووا خعوووة هعوهووا أجوور و 
و عففا وو يتسى حإل مهورها وبعولا يف عسرها ويسرها وأما الذ  عليه وزر فالذ  يتنوذها 
أشر ا وبعر ا وبذخ ا ورياء التاس فذاك الذ  هف عليه وزر . قالوا : فاحلمر يارسول اهلل ؟ قال : 

 فمن يعم  مثقال درة خا ا يرد ومن  ا شيج ا نو هذد اني  الامع  الفادة ماأنزل اهلل علف فيه
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 وهذا احلديم العظيم حديم متفإل عليه .  يعم  مثقال درة شر ا يرد 
وأمووا سووورة العاديووات والقارعوو  والتكوواثر والعصووور واامووزة والفيوو  وقووريش  واملوواعون والكوووثر فلووم 

 صو  الذ  فض  به نبيتا حممد يصوح فيها شوفء سووى ألا من املف
يقرأ اوا فوى الركعو   وسورة الكافرون من املفص  أيضا وكان التيب 

كان يقرأ ىف الركعتني الص   الثاني  من الركعتني قب  الو ر فعن عاو   ر وف اهلل عتها أن التيب 
م .يو ر بعد ا بسبح وق  يا أيها الكافرون . وقد سبإل الكالم على هذا احلدي

يقرأ اا وبو ق  هوو اهلل أحود يف ركعوص التافلو  قبو  الفجور وبعود امللورب  كما كان رسول اهلل 
أكثووور مووون  ويقوووول : نعوووم السوووور ان فعووون ابووون عمووور ر وووف اهلل عتهموووا قوووال :  لعوووو التووويب 

و   قوو  ياأيهووا الكووافرون ع ووورين موورة يقوورأ يف الركعتيووون قبوو  الفجوور والووركعتني بعوود امللووورب 
 هو اهلل أحد  ق  

أخرجه أمد والرتمذ  والتساوف وابن ماجه ورواهم وهوو حوديم حوبيح حوببه ابون حبوان 
 وحسته الرتمذ  وابن حجر وله طرق كثاة .

كووان يقوورأ امووا وجوواء دلوو  عوون أنووس أيضووا   وقوود روى مسوولم وروواد عوون أ  هريوورة أن التوويب 
بون ماجوه ورا وا عون عاو و  قالوو : كوان فيما رواد البزار والعباو  ورا ا . وروى أمود وا

يصوولف ركعتووني قبوو  الفجوور وكووان يقووول : نعووم السووور ان  ووا يقوورأ امووا يف ركعووص  رسووول اهلل 
الفجوور قوو  هووو اهلل أحوود وقوو  ياأيهووا الكووافرون . وهووو حووديم حووبيح لووه طوورق وحووببه ابوون 

 خزمي  وابن حبان وقال ابن حجر : نستادد قو  .
س عتود العورباين يف الودعاء وعون ابون مسوعود عتود الرتموذ  وابون ماجوه ويف الباب عن ابن عبوا

ورا ووا وعوون رجوو  موون الصووباب  عتوود مسوودد وعوون عبوود اهلل بوون جعفوور عتوود العوورباين وعوون أ  
 أمام  عتد اخلالل يف فض  ق  هو اهلل أحد وفيه موقوفات كثاة .

:  من ركعص الفجر فامتدحه فقالوىلرجال يقرأ ق  ياأيها الكافرون يف الركع  األ ول  التيب 
 هذا عبد عر  ربه .

قوووو  ياأيهووووا فعوووون جووووابر بوووون عبوووود اهلل أن رجووووال قووووام فركوووو  ركعووووص الفجوووور فقوووورأ يف الركعوووو  األوىل 
هذا عبد عر  ربه . وقورأ يف انخورة قو  هوو اهلل  سورة فقال التيب الكافرون حة انقضو ال

 د آمن بربه .: هذا عب أحد حة انقضو السورة فقال التيب 
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أخرجووه ابوون حبووان والعبوواو  والبيهقووف والووذهيب يف سووا أعووالم التووبالء وابوون حجوور يف نتوواوي 
 األفكار ونستادد حبيح حببه ابن حبان وحسته ابن حجر .

ويستبب قراءهتا عتد التوم وهف براءة من ال رك : 

 –ا أنووو مجوور  ابتوو  أم سووولم  وقووال : نمنوو قووال : دفوو  نا التوويب  فعوون نوفوو  األشوووجعف 
قال: فمكم ماشواء اهلل   أ يته فقوال: موا  –والظجر : الذ  يعع  على را ولدد املر   له 

فعلو الاري  أو الويري  ؟ قال : قلو :  عتود أمهووا قووال : فمجوفء موا ججوو ؟ قوال : قلوو 
قوال :     ق  ياأيهوا الكوافرون  :   علمين ما أقول عتد متامف فقوال :  اقرأ عتود  متام  

 من على خامتتها ف لا براءة من ال رك .
وهو حديم حبيح على شرط مسلم أخرجوه االموام أمود والرتموذ  وأبوو داود وابون األعورا  
وأبو عبيد وراهم وله طرق كثواة وقود حوببه ابون حبوان واحلواكم وسوكو الوذهيب وقوال ابون 

 حجر : نستادد حبيح .
ه التساوف يف اليوم والليل  وعون احلوارث بون جبلو  أخرجوه ورو  حنود عن جبل  بن حارث  أخرج

 أمد وعن خارج  بن جبل  أخرجه أبو نعيم وعن زيد بن حارث  علقه ابن حجر يف االحاب  .
: أو أدلكم على كلم   تجيكم مون  وأخر  أبو يعلى عن ابن عباس قال : قال رسول اهلل 

 كم.االشراك باهلل ؟ ق  ياأيها الكافرون عتد متام
ملعواد : اقورأ قو  يوا أيهوا الكوافرون عتود متامو  ف لوا بوراءة  وعن أنس قوال : قوال رسوول اهلل 

 من ال رك . أخرجه البيهقف يف شعب االميان .
 ويف الباب عن الرباء أخرجه ابن مردويه .

 وعن سعيد بن جبا عتد ابن الضريس مرسال بستد حسن .
أنوووه   يوووأت  فراشوووه قوووه نو قووورأ قووو  ياأيهوووا   وقووود روى البوووزار ورووواد عووون خبووواب عووون التووويب

الكوووافرون وروى أبوووو نعووويم يف معرفووو  الصوووباب  حنوووو دلووو  أيضوووا عووون عبووواد بووون األخضووور وهوووف 
روايات فيها  ع  نو ألا يف معىن ماقدمتاد .

يف ليلوو  ملموواء دات ريووح  قووال : كتووو أسووا موو  التوويب  وعوون رجوو  موون أحووباب التوويب 
حوة ختمهوا  قو  ياأيهوا الكوافرون  س  ركبتوه فسووم  رجو  يقورأ  وركبص  صويب ركبتوه أو متو

حوووة  قوو  هوووو اهلل أحووود فقووال :  قووود بوووورىء هووذا موووون ال ووووورك ثووووم سووورنا فسووووم  آخووور يقووورأ 
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ختمهووا فقووال : أمووا هووذا فقووود رفوور لووه فقصووورت راحلووص ألنظوور موون الووذى قوورأ فأب ووورد اووا قووال 
 تظرت مييتا وشومال فما رأيو أحدا .فما دريو أى التاس هو ف رسوول اللوه 

وهووووذا حووووديم حووووبيح أخرجووووه أموووود والتسوووواوف يف فضوووواو  القوووورآن وابوووون الضووووريس والوووودارمف 
 وراهم وقال البوحا  : نستادد حبيح .

 وروى التساوف حنود عن ابن مسعود .
وأخوور  ابوون أ  حووامت عوون زرارة بوون أوىف قووال : كانووو هووذد السووورة  سوومى املق ق وو  وأخوور  

بيهقف عن أ  عمرو بن العالء قال : كانو ق  ياأيها الكافرون املق ق   أ  ألا  ربئ مون ال
 ال رك ويقال : ق قش البعا ندا رمى جبربه .

وروى ابن الضريس عن أ  الوزاء أنه كان يقول : أكثروا من قراءة ق  ياأيها الكافرون وابرءوا 
متهم .

مون قورأ  س  ر وف اللوه عتوه قوال :  قووال رسووول اهلل ومن قرأها عدلو برب  القرآن : فعن أن
  ندا زلزلوووو  عوودلو لووه بتصوو  القوورآن ومووون قووورأ قووو  ياأيهوووا الكافووورون   عوودلو لووه بربوو

 احلديوم . وقد سبإل كالمتا عليه يف فض  سورة الزلزل  .… الوقرآن 
فقرأ ق  ياأيها  اهلل قال : حلى بتا رسول  وقد أخر  عبد بن ميد وراد عن ابن عمر 

 الكافرون وق  هو اهلل أحد وقال : حليو بكم بثلم القرآن وبرب  القرآن .
ويف البوواب عوون سووعد بوون أ  وقوواص عتوود البووزار وعوون أ  هريوورة عتوود ابوون السووين وعوون رافوو  بوون 

خديي عتد ابن مردويه وفيه مراسي  عن بكر بن عبد اهلل املزين ونسبإل بن أ  فروة .

فوى الركعو  األوىل مون ركعتوف العوا  فعن جابر ر ووف اهلل عتوه أن رسووول اهلل  التيب  وقرأ اا
  طوووا  بالبيوووو فرمووو  مووون احلجووور األسووووود ثالثوووا   حووولى ركعتوووني قووورأ فيهموووا  قووو  ياأيهوووا

. أخرجووه مسوولم ومجاعوو  معوووو واتصوورا وهووو جووزء موون  قوو  هووو اهلل أحوود و  الكووافرون 
 .  وح  حجته حديم جابر العوي  يف 

مرسو  عون ابون احلتفيو  وآخور عون يعقووب بون  ويف الباب عن أ  راف  أخرجه ابن مردويه وفيوه
زيد التيمف .

يقوورأ اووا ىف الركعو  الثانيوو  موون الركعتيووون بعود الووو ر :  فعوون عاو و  ر ووى اهلل عتهووا ألووا  وكوان 
  ويصولى ركعتني وهو جالس باللي  : قالو ملا سوأاا سوعد بن ه وام عن حالة رسوول اهلل 
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يقرأ فيهما بق  يا أيها الكافرون وندا زلزلو . وقد سبإل يف فض  سورة الزلزل  . 

أموا سووورة التصور واملسووود فلوم يصووح فيهموا شووفء سووى ألمووا مون املفصوو  الوذ  فضوو  بوه نبيتووا 
على ساور األنبياء .  حممد 

 رة القادم  م  فضاو  املعودات .ونكتفف اذا القدر يف هذد الا رة وموعدنا الا 
 

 :أسئلة 
 المجموعة األولى: ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة

 )حح( املفص  نافل  للتيب حلى اهلل عليه وسلم   يعه راد من األنبياء -1
 ) خعأ( ثبو أن سورة الواقع   تفف الفقر والفاق  -2
 حح() سورة الواقع  من السور الص شيبو رسول اهلل  -3
 ) حح( سورة املل  هف السورة اجملادل  عن حاحبها يوم القيام  -4
 )حح( يسن املوامب  على قراءة سورة االنسان يف الركع  الثاني  من فجر يوم المع  -5
  عدل ندا زلزلو األرى نص  القرآن )حح( -6
 ) خعأ(    ثبو سورة بعيتها  قرأ يف ركعص العوا  -7
 )خعأ(   يرد يف راها من السور ر من الفض  ماورد يف سورة العص -8 
 قراءة الكافرون عتد التوم )خعأ(يف رتريب ال   أت ست  حبيب  يف  -9

 )حح( سورة الكافرون براءة من ال رك -10
 

 المجموعة الثانية: ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة 
 فصووولاللكثوورة ، لووف املفصوو  مفصووال )ألنووه مفصووول عوون بوواقف القوورآن، ألنووه نووزل مفصووال -1

 (بني السور بالبسمل 
 ، يف قيام اللي  (يف حالة العيدها )على الوفود، أ كان يقر  من فضاو  ق أنه  -2
) جتودد التعمو ، قوراءة  يستبب قول"و ب فء مون نعمو  ربتوا نكوذب ولو  احلمود" عتود -3

 فبأ  آوء ربكما  كذبان( قراءة ،  القرآن
 املل ، املزم ( املتافقون،يستبب قراءة )  يف الركع  الثاني  من المع  -4
 ، سورة القيام ( املل املانع  من عذاب القرب هف ) يس،  -5



241 

 

 (املل ها التيب حلى اهلل عليه وسلم قب  التوم سورة )ن، احلاق ، أ من السور الص كان يقر  -6
 ون(العاديات، الكافر  الزلزل ،يسن القراءة يف أوىل الركعتني بعد الو ر بو )  -7
، االخوووالص  ،الزلزلووو  )الصوووبا  عووون سوووورة  "حسووويب أوي ألووو  مووون القووورآن راهوووا" قااوووا -8

 (املل 
....، نن اهلل يوأمر بالعودل فمون يعمو  مثقوال درة)  الفادة الامع  هفالص وحفو باني   -9

 فا قوا اهلل ما استععتم...( واالحسان...،
آيو  الكرسوف، قو  هوو اهلل  الكوافرون،)  ه بو" هذا عبد عر  ربه" ملن قرأ يف حال ال ق -10
 أحد(
 

 المجموعة الثالثة:ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ
 المع ، آيات الوعد والوعيد( ق، عب  المع  على املترب)خيستبب قراءة .....يف  -1
 سبح(اقرتبو الساع ، يسن قراءة ....يف الركع  الثاني  من حالة العيد) ق،  -2
 املعففني، القيام ( المع ،) من الست  قراءة......يف الركع  األوىل من المع  -3
  يثبووو فيهووا ، بدعو  ، سووت  ثابتوو  )… القوراءة يف ركعوو  الوو ر بوواملعودات الووثالث  تمعو   -4

 (حديم 
املل   سورة من ثالثني آي  شفعو لصاحبها حة أدخلته الت  هف...)  بارك الذ  بيدد -5

 ، عم يتساءلون(، احلاق 
يف احلوووديم مووون سووورد أن يتظووور نىل يووووم القيامووو  كأنوووه رأ  عوووني فليقووورأ ......) ندا زلزلوووو  -6

   و أقسم بيوم القيام ( ندا ال مش كورت،األرى، 
 (سبحيستبب قراءة ....يف أول الركعتني يف الو ر) الفجر، البلد،  -7
 االخالص( دا زلزلو األرى،ن )التب ، امع  هف....الص وحفو بألا جالسورة  -8
، املعود وان، الكوافرون وقو  هوو اهلل أحود  سن قراءة سوريت.....يف را بوص الفجور وامللورب) -9

 العصر والكوثر(
 (الكافرون) ق  هو اهلل، التوب ،  سمى املق ق    سورة.... -10
 



242 

 

 المحاضرة الخامسة عشرة
 5فضائل السور واآليات 

*** 
  والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعدالحمد هلل

نستكم  حديثتا عون فضواو  السوور وانيوات ويف هوذد الا ورة نسوتعرى موا ثبوو يف فضواو  
 املعودات .

واملعودات يراد اوا سوورة قو  هوو اهلل أحود وقو  أعوود بورب الفلوإل وقو  أعوود بورب التواس ، وندا 
فلإل وقو  أعوود بورب التواس فقوه كموا أنوه ندا قيو  قي  املعود ان ف منا يراد اما ق  أعود برب ال

 القواق  أ ي  للمعودات ق  يا أيها الكافرون .
وللمعودات فضاو  م رتك  وفضاو  مستقل  لسورة ق  هو اهلل أحد وللمعود ني ولسوورة الفلوإل 

 على حدة .
  فمن الفضاو  امل رتك  ألن مجيعا من املفص  الذ  فض  به التيب 

أهن م  الفاغو  بعد المع  سبعا سبعا يف  لسوه حفو  نىل المعو  األخورى : ومتها أن من قر 
المعوو  احلموود واملعووود ني وقوو   فعوون ألوواء بتووو أ  بكوور ر ووف اهلل عتهووا قالووو :  موون قوورأ بعوود

هو اهلل أحد سبعا سبعا يف  لسه حف  نىل المع  األخرى . قوال وكيو  :  فجربتواد فوجودناد  
 كذل . 

ريس وابووون أ  شووويب  يف مصوووتفه وأبوووو عبيووود ونسوووتادد حوووبيح وهوووو يف حكوووم أخرجوووه ابووون الضووو
ويف البووواب عوون عاو وو  أيضوووا أخرجووه ابوون السوووين واخلووالل يف فضووواو   املرفوووع نىل رسووول اهلل 

 االخالص وفيه عن أنس عتد الق ا  يف األربعني .
د واملعووود ني وروى أبووو عبيوود يف فضوواو  القوورآن عوون ابوون شووهاب قووال : موون قوورأ قوو  هووو اهلل أحوو

قال أبوو عبيود :  –بعد حالة المع  حني يسلم االمام قب  أن يتكلم سبعا سبعا كان  امتا 
 هو وماله وولدد من المع  نىل المع  . –أراد قال : على اهلل 

أمور بقراءهتووا يف دبور كو  حوالة فعوون عقبو  بون عووامر  ومون فضواو  املعوودات الووثالث أن التويب 
 أن أقرأ  باملعودات  يف دبر ك  حالة . ل اهلل أنه قال : أمرين رسو 
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وهوووذا حوووديم نسوووتادد حوووبيح أخرجوووه أمووود يف مسوووتدد والرتموووذ  وأبوووو داود والتسووواوف وابووون 
 حبان وابن السين وراهم وقد حسته الرتمذ  وحببه ابن حبان .

ر وو يف وموون فضوواولهن  موعووات أيضووا أن اهلل  عوواىل موواأنزل مووثلهن و يف التوووراة وو يف الزبووو 
اال ي  وويف الفرقان وعلى ك  مسلم أو  أيت عليه ليل  نو قرأهن :  فعن عقب  قال :  لقيو 

فقووال ا :  ياعقبوو  بوون عووامر حوو  موون قععوو  وأعووه موون حرموو  واعوو  عموون  رسووول اهلل 
فقووال ا : يووا عقبوو  بوون عووامر أملوو  لسووان  وابوو  علووى  ملموو  قووال :   أ يووو رسووول اهلل 

فقال ا : ياعقب  بون عوامر أو أعلمو   ع  بيت  قال :   لقيو رسول اهلل خعيجت  وليس
سورا ما أنزلو ىف التوراة وو يف الزبور وويف اال ي  وويف الفرقان مثلهن ؟ و يوأيت عليو  ليلو  
نو قرأهتن فيهوا : قو  هوو اهلل أحود وقو  أعوود بورب الفلوإل وقو  أعوود بورب التواس . قووال عقبو : 

 .  ف ليل  نو قرأهتن فيها وحإل ا أن و أدعهن وقد أمرين ان رسول اهلل فما أ و عل
وهوووذا احلوووديم العظووويم امل وووتم  علوووى فواوووود عووودة ونصووواوح راليووو  جووواء مووون طووورق متهوووا طريوووإل 
أخرجها االموام أمود يف مسوتدد بسوتد حسون وهوذا لفظهوا ، ومتهوا طريوإل أخرجهوا أيضوا أمود 

د الرتمووذ  يف سووتته والعوورباين وقووال الرتمووذ  : حوووديم والعوورباين ولووه طريووإل بلفوو  اتصوور عتووو
 حسن .

وموون هووذد الفضوواو  ألوون موون أدكووار الصووبال واملسوواء اااموو  فوو ن موون قوورأهن حووني ميسووى وحووني 
 يصبح ثالثا  كفيه من ك  شفء ويستعاد ان يف املعر والظلم  :  

 رسوووول اهلل  فعووون عبووود اهلل بووون خبيوووب قوووال : خرجتوووا يف ليلووو  معووواة مظلمووو  شوووديدة نعلوووب
ليصلف لتا فأدركته فقال : ق  . فلم أق  شيجا   قال : ق  . فلم أقو  شويجا قوال : قو  . قلوو 
: يارسول اهلل وما أقول ؟ قال : ق  هوو اهلل أحود  واملعوود ني حوني متسوف وحوني  صوبح ثوالث 

 مرات  كفي  من ك  شفء .
وعبوود بوون ميوود وابوون سووعد  وهووذا حووديم نسووتادد حسوون أخرجووه أبووو داود والرتمووذ  والتسوواوف

 وراهم وقال عته الرتمذ  : حسن حبيح رريب .
عقوورب فرقووى نفسوووه اوون :  عوون علووف  كمووا ألوون رقيوو  موون لدروو  العقوورب فقوود لوودرو التوويب 

دات ليلووو  يصووولف فو ووو  يووودد علوووى األرى فلدرتوووه  ر وووف اهلل عتوووه قوووال :  بيتوووا رسوووول اهلل 
ا فلمووا انصوور  قووال : لعوون اهلل العقوورب و وودع مصووليا بتعلووه فقتلهوو عقوورب فتتاواووا رسوووول اهلل 
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ننوواء   جعوو  يصووبه علووى أحووبعه حيووم  يفووروواد أو نبيووا ووروواد   دعووا الووح وموواء فجعلووه 
 لدرته وميسبها ويقرأ ق  هو اهلل أحد ويعودها باملعود ني .

ن وهوووذا حوووديم نسوووتادد حسووون أخرجوووه ابووون أ  شووويب  يف املصوووت  والبيهقوووف يف شوووعب االميوووا
والعرباين يف معجميه الصلا واألوسه وأبو نعيم يف كتاب العب واخلالل يف كتاب فضو  قو  
هو اهلل أحد وراهم . وروى حنوود ابون عود  يف الكامو  مون حوديم ابون مسوعود ، ورواد ابون 

 سعد عن القاسم مرسال ب ستاد جيد .
ماجوه يف سوتته ومون  العقرب للتيب ولعته اا من حديم عاو   عتد ابن كوقد جاءت قص  لد 

حديم أ  هريرة عتد ابن عد  يف الكام  . وجاء حنو دل  أيضا عن جبل  بن األزرق وعن 
 أ  راف  وجاء مرسال عن أيوب السنتياين ونبراهيم بن مرة.

كووان يرقووف نفسووه اوون قبوو  نومووه كمووا كووان يرقووف   وموون فضوواو  املعووودات أيضووا أن رسووول اهلل 
 رى .نفسه وأهله ان يف حال امل

ندا أوى نىل فراشووه كوو  ليلوو  مجوو  كفيووه  فعوون عاو وو  ر ووف اهلل عتهووا قالووو : كووان رسووول اهلل
فقووورأ قووو  هوووو اهلل أحووود وقووو  أعوووود بووورب الفلوووإل وقووو  أعوووود بووورب التووواس   نفوووم فيهموووا  يقووورأ 
املعووودات ويتفووم   ميسووح امووا مااسووتعاع موون جسوودد يبوودأ امووا علووى رأسووه ووجهووه ومووا أقبوو  

ل  ثالث مرات وندا مورى أحود مون أهلوه نفوم عليوه بواملعودات وكوان ندا من جسدد يفع  د
اشتكى يقرأ على نفسه باملعودات ويتفم ومسح عته بيودد فلموا مورى مر وه الوذ  موات فيوه  

يتفم على نفسه فلما اشتد وجعه جعلو أنفم عليه بواملعودات الوذ  كوان  كان رسول اهلل
جاء بركتها أللا كانو أعظم بركو  مون يود  وكوان يتفم وأمسبه بيد نفسه ويف رواي  بيميته ر 

 يأمرين أن أفع  دل  . وهذا حديم متفإل عليه أخرجه البنار  ومسلم ورا ا .
ويف الباب عن أنس ر ف اهلل عتوه مقتصورا علوى قو  هوو اهلل أحود أخرجوه الودارقعين يف األفوراد 

 واخلعيب البلداد  يف التاريخ .
هووؤوء السووور كوو  ليلوو  ثووالث موورات ويف  يقوورأواا يسووتببون أن وعوون نبووراهيم التنعووف ألووم كووانو 

املعود ني . قال التوو  : نسوتادد حوبيح  يقرأوارواي  : كانوا يعلمولم ندا أووا نىل فراشهم أن 
على شرط مسلم . كما روى البنار  عن ابن شهاب الزهر  أنه كان يعبإل هذا احلديم ندا 

 أ ى فراشه .
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ن ابووون مسوووعود سسووون هتوووا دكرهوووا فعووون أ  عبيووودة بووون عبوووداهلل بووون وقووود روى العووورباين قصووو  عووو
مسووعود عوون أبيووه أنووه رأى يف عتووإل اموورأة موون أهلووه سوواا فيووه متوواوم فموودد موودا شووديدا حووة قعوو  
السا وقال : نن آل عبد اهلل ألرتياء عن ال رك   قال : التول  والتماوم والرقى ل ورك فقالوو 

تسورتقف فو دا اسورتقو متوو أن دلو  قود نفعهوا فقوال عبود امرأة : نن نحدانا لي تكف رأسها ف
اهلل : نن ال وويعان يووأيت نحووداكن فووينش يف رأسووها فوو دا اسوورتقو خووتس فوو دا    سوورتق خنووس 
فلو أن نحداكن  دعو ااء فتتضبه يف رأسها ووجهها    قول بسم اهلل الرمن الرحيم    قرأ 

 رب التاس نفعها دل  نن شاء اهلل . ق  هو اهلل أحد وق  أعود برب الفلإل وق  أعود ب
نبدأ حديثتا عن فض  ق  هو اهلل أحد خاحو  وهذد السورة العظيم  من السوور الوص حظيوو و 

بفضاو  مج  وخصاوا مهم  ولذا أفردها بالتصتي  العلماء ومتهم احلواف  أبوو حممود احلسون 
ورة االخووالص هووو حيووم حووت  فيهووا كتابووه موون فضوواو  سوو439بوون حمموود اخلووالل املتووويف سووت  

هوو واشوتم  علوى مثانيو  ومخسوني حوديثا و  1412ومالقاروها وقد طب  الكتاب بتبقيقوف سوت  
واهلل  هتوايستوعب كو  مواورد يف فضولها وحنون نن شواء اهلل ستقتصور علوى دكور الصوبيح متهوا 

 املستعان .
فوووال  وسووورة االخووالص هووف سوووورة التوحيوود وهووف السووورة الوحيووودة اخلالصوو  هلل سووببانه و عوواىل

أحكام فيها وو أخبار وو دكور ل وفء سووى اهلل جو  وعوال وحوفا ه و وحيودد وهوذد هوف أوىل 
 فضاولها فهف نسب  اهلل عز وج  :

فعوون أر بوون كعووب ر ووى اهلل عتووه أن امل ووركني قووالوا :  ياحمموود انسووب لتووا ربوو  فووأنزل اهلل عووز 
 اخل…وج  ق  هو اهلل أحد اهلل الصمد 
رجوه أمود والرتموذ  وابون جريور يف  فسواد وكوذا ابون أ  حوامت وهذا حديم نسوتادد حسون أخ

واحلاكم والواحد  يف أسباب التزول وراهم وقال احلاكم : حبيح االسوتاد وسوكو الوذهيب 
 وحببه أيضا ابن خزمي  .

واحلديم له  كمل  يف  فسا معىن كلمات السورة لعلهوا مون الوراو  عون أ  بون كعوب أو مون 
 هو دونه .
فقال : انسب لتا رب  فأنزاا اهلل عز  حنود عن جابر وفيه أن أعرابيا جاء نىل التيب وقد جاء 

 وج  نىل آخرها وهو حديم حسن أخرجه أبو يعلى وابن جرير وأبو نعيم يف احللي  وراهم .
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أخرجووه …: انسووب لتووا ربوو   ويف البوواب عوون ابوون مسووعود بلفوو  : قالووو قووريش لرسووول اهلل 
 يف العظم  . ابن جرير وأبو ال يخ

وأخووور  العووورباين والوووديلمف عووون أ  هريووورة مرفوعوووا : لكووو  شوووفء نسوووب  ونسوووب  اهلل قووو  هوووو اهلل 
 أحد.

ورويوو روايوات  ؤيوود موا دكرنواد موون كوون سوورة االخووالص هوف نسوب  اهلل عووز وجو  ومون دلوو  
: أو  موووارواد ابووون عووود  والسوووهمف يف  ووواريخ جرجوووان عووون عاو ووو  قالوووو : قوووال رسوووول اهلل 

على سورة قصاة ثوااا عظيم ودخرها كرمي وهف نسب  ربكم؟ قوالوا : بلوى . قوال : قو   أدلكم
 هو اهلل أحد .

وأخر  اخلالل يف فضو  سوورة االخوالص وأبوو ال ويخ يف العظمو  عون أنوس حوديثا طوويال وفيوه 
قال : وهذد السورة لويس فيهوا دكور جتو  وو نوار وو دنيوا وو آخورة وو حوالل وو  عن التيب 

 اخل .… رام انتسب اهلل نليها فهف له خالص  ح
 وفيه مراسي  عن أ  العالي  وعن أ  واو  .

فسووألود عوون نسووب  ربووه ونعتووه بتبووو ما قوودم  ووردت روايووات فيهووا أن اليهووود جوواءوا نىل التوويب 
عن امل ركني ومن دل  مارواد ابن أ  عاحم يف الست  وراد أن عبداهلل بن سالم قال لرسوول 

 : انعو لتا رب  فجاء جربي  بالسورة . اهلل 
وأخووور  ابووون أ  حوووامت يف  فسووواد والبيهقوووف يف األلووواء والصوووفات عووون ابووون عبووواس أن اليهوووود 

مووتهم كعووب بوون األشوور  وحيووف بوون أخعووب فقووالوا : ياحمموود حوو  لتووا ربوو   جوواءت للتوويب 
 فذكر نزواا .… 

 وفيه مراسي  عن قتادة والضباك وسعيد بن جبا .
خلالل بستد حوبيح عون عوامر بون عبود قويس قوال : مون قورأ قو  هوو اهلل أحود فوال يقورأ وروى ا

 معها شيجا من القرآن استقالو اا أللا نسب  الرمن عز وج  من أواا نىل آخرها .
وأخوور  ابوون الضووريس يف فضوواو  القوورآن ب سووتاد حووبيح عوون الربيوو  بوون خثوويم قووال : سووورة موون  

وأراهوووا عظيمووو  حبتوووا هلل حبتوووا لووويس اوووا خلوووه فوووأيكم قرأهوووا فوووال كتووواب اهلل يراهوووا التووواس قصووواة 
 سمعن نليها شيجا استقالو اا ف لا  زو  .
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التو  ومون  يفومن فضاو  سورة االخالص العجيب  أن من قرأها ع ر مورات بوىن لوه اهلل قصوورا 
 اسوتكثر فاهلل أكثر وأطيب :  

: موون قوورأ قوو  هووو اهلل أحوود حووة خيتمهووا قووال  فعوون معوواد بوون أنووس  ر ووف اهلل عتووه عوون التوويب 
التووو  فقوووال عمووور بووون اخلعووواب ر وووف اهلل عتوووه ندا أسوووتكثر  يفع ووور مووورات بوووىن اهلل لوووه قصووورا 
 : اهلل أكثر وأطيب . يارسول اهلل ! فقال رسول اهلل 

وهووذا احلووديم أخرجووه االمووام أموود وابوون السووين والعوورباين وهووو حووديم حسوون لووه شوواهد عوون 
قوال : مون قورأ قو  هوو اهلل أحود ع ور مورات بوين لوه اوا  سال أن نيب اهلل سعيد بن املسيب مر 

قصوور يف التوو  وموون قوورأ ع وورين موورة بووين لووه اووا قصووران يف التوو  وموون قرأهووا ثالثووني موورة بووين لووه 
ثالثووو  قصوووور يف التووو  فقوووال عمووور بووون اخلعووواب : واهلل يارسوووول اهلل ندن لتكثووورن قصوووورنا فقوووال 

 من دل  . : اهلل أوس  رسول اهلل 
 وهذا املرس  نستادد يف راي  الصب  وقد أخرجه الدارمف يف ستته .

وجووواء موحووووو عووون أ  هريووورة بوووتفس اللفووو  أخرجوووه ابووون املظفووور يف الفواوووود املتتقووواة واللراووووب 
 احلسان .

وأخر  اخلالل يف فضو  سوورة االخوالص عون أ  هريورة حوديثا طوويال وفيوه : ومون قرأهوا ع ور 
يف حاجتووه بووىن اهلل لووه قصوورا موون لؤلووؤة بيضوواء علووى عووامود موون يوواقوت أحووفر  موورار يف سوووقه أو

اخل قال : فقال عمر : يارسول اهلل ندا نستكثر من القصور قال : فأقب  عليه بوجهه وهوو …
يقول : اهلل أكثر وأطيب يواعمر . يقوول دلو  ثوالث مورار . قوال : فقوال عمور : واهلل يارسوول 

  يتك  التاس فقال : حدقو ياعمر .اهلل ما أردت بذل  نو أن و
 وأخر  أيضا عن خليج  الفهر  حنو حديم أ  هريرة .

موا أخرجوه ابون عسواكر عون أنوس  ومن  أيضاو ا رو  يف بتاء القصور لقراء سورة االخالص 
كتب له بك  ثالث متها … : من قرأ ق  هو اهلل أحد  حديم طوي  قال قال رسول اهلل 

 اخل . … له بك  ع ر متها بر  يف الت  والرب  قصر عدل قراءة القرآن وبين
 وله طريإل آخر معول جدا أخرجه االلاعيلف يف معجمه

وأخر  أبو ال يخ عن ابن عمر مرفوعا : من قرأ ق  هو اهلل نحدى ع رة مرة بىن اهلل له قصورا 
: فووواهلل   يف التوو  فقوووال عمووور : واهلل يارسوووول اهلل ندن نسوووتكثر مووون القصوووور فقوووال رسوووول اهلل



248 

 

أمن وأفض  أو قال : أمن وأوس  . وقد أخرجه أبوو موسوى املوديين مون حوديم خالود بون زيود 
 . وأخرجه ميد بن ز ويه بلف  : ع رين مرة .

ويف الباب أحاديم كثاة أخرى يف قراءة قو  هوو اهلل أحود ونثابو  قاروهوا بالقصوور روا ألوا مو  
مارواد ابن عد  عن جرير بن عبد اهلل ر وف اهلل  عفها هتل  يف العدد والكيفي  ومن دل  

: موون حوولى بووني امللوورب والع وواء ع وورين ركعوو  يقوورأ يف كوو  ركعوو   عتووه قووال : قووال رسووول اهلل 
 احلمد وق  هو اهلل أحد بىن اهلل عز وج  له يف الت  قصرين وفص  فيهما وو وحم .

قوال :  : بللتا أن رسول اهلل  كما رويو يف الباب مراسي  متها عن نسبإل بن أ  فروة قال
من قرأ ق  هو اهلل أحد فكأمنا قرأ ثلم القرآن ومن قرأها ع ر مرات بىن اهلل له قصرا يف التو  

: اهلل أكثووور وأطيووووب  فقوووال أبوووو بكوووور الصوووديإل : ندا نسووووتكثر يارسوووول اهلل فقوووال رسووووول اهلل 
أ  شوويب  يف مصووتفه عووون رددهووا موور ني . أخرجووه اخلووالل وابوون الضوووريس معوووو . وأخوور  ابوون 
 هالل قال : من قرأ ق  هو اهلل أحد ع ر مرات بين له بر  يف الت  .

وو يفو تا أن نذكر أن سورة االخالص من السور الص يسن قراءهتا يف ركعص العوا  للمعتمور 
واحلووا  ملووا ثبووو يف حووبيح مسوولم عوون جووابر بوون عبوود اهلل  وومن حووديم احلووي العويوو  حيووم 

 قرأ فيهما ق  ياأيها الكافرون وق  هو اهلل أحد .  هلل دكر أن رسول ا
وموون فضوواو  سووورة االخووالص العظيموو  أن موون دعووا اووا  ضوومتته موون ألوواء فقوود دعووا اهلل بالووه 
 األعظم الذ  ندا سج  بوه أععوى وندا دعوف بوه أجواب : فعون بريودة ر وف اهلل عتوه أن التويب 

اهلل األحود الصومد الوذ    يلود و  يولود و   ل  رجال يقول :  اللهم نين أسوأل  بأنو  أنوو
: لقووود سوووأل اهلل بالوووه األعظوووم الوووذ  ندا سوووج  بوووه  يكووون لوووه كفووووا أحووود . فقوووال رسوووول اهلل 

 أععى وندا دعف به أجاب . 
وهذا احلديم حبيح أخرجه أمد وأبو داود والرتمذ  والتساوف وابن ماجه وراهم وله طرق 

 رريب .وقال فيه الرتمذ  : حديم حسن 
واسم اهلل األعظم  قدم معتا أنوه يف ثوالث سوور البقورة وآل عموران وطوه وفهوم بعوا الورواة أنوه 
احلوووف القيووووم ورو  روووا دلووو  يف أحاديوووم و  تعلوووإل بفضووواو  السوووور و نعيووو  بوووذكرها نو أن 
األرجح الذ  رجبه مج  من العلماء أن اسم اهلل األعظم هو لف  الالل  : اهلل . فهو الذ  

تموو  عليووه مجيوو  األحاديووم وهووو حوور  بووذل  فهووو اوسووم الوحيوود الووذ  وي وواركه فيووه أحوود جت
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وهووو الووام  لميوو  األلوواء والصووفات وهووو اوسووم الووذ  وميكوون أن يثووىن أو سموو  ألنووه علووى 
 األرجح را م تإل  ال  راد من األلاء .

تسواوف واحلواكم وفيوه ويف الباب حديم آخر عن حمجون بون األدرع أخرجوه أمود وأبوو داود وال
دخ  املسجد ف دا هو برج  قد قضوى حوال ه وهوو يت وهد وهوو يقوول : اللهوم نين  أن التيب 

أسووأل  بوواهلل الواحوود األحوود الصوومد الووذ    يلوود و  يولوود و  يكوون لووه كفوووا أحوود أن  لفوور ا 
لوه ثوالث : قود رفور لوه قود رفور لوه قود رفور  دنو  نن  أنو اللفور الورحيم . فقوال نويب اهلل 

 مرات .
 وهذا احلديم حببه احلاكم على شرط ال ينني وسكو الذهيب .

موون أحبهووا دخوو  التوو  وموون حبهووا قراءهتووا يف كوو  ركعوو  موون أن سووورة االخووالص موون فضوواو  و 
الصالة قبو  القوراءة بلاهوا فعون أنوس  بون مالو  ر وف اهلل عتوه قوال : كوان رجو  مون األنصوار 

افتتح سورة يقورأ اوم يف الصوالة فقورأ اوا افتوتح بقو  هوو اهلل يؤمهم يف مسوجد قباء فكان كلما 
أحد حة يفرك متها   يقرأ بسورة أخرى معها وكان يصوت  دل  يف ك  ركع  فكلمه أحوبابه 
فقالوا : نن   قرأ اذد السورة   و رى ألوا جتزيو  حوة  قورأ بسوورة أخورى ، ف موا أن  قورأ اوا 

ى قووال: ماأنووا بتاركهووا ، نن أحببوتم أن أأمكووم اووا فعلووو ونن  ونموا أن  وودعها و قوورأ بسووورة أخور 
أخووربود  كوورهتم  ووركتكم . وكووانوا يرونووه أفضوولهم وكرهوووا أن يووؤمهم روواد ، فلمووا أ وواهم التوويب 

كو    يفاخلرب فقال : يا فالن ما ميتع   ا يأمر به أحوباب  وموا سملو  أن  قورأ هوذد السوورة 
 : نن حبها أدخل  الت   . حبها . فقال الرسولركع  ؟ فقال : يارسول اهلل : نين أ

وهوذا حووديم حووبيح لووه طوورق أخرجووه البنووار  معلقووا بصوويل  الووزم ومووا أخرجووه هكووذا يكووون 
حووبيبا ولكوون لوويس علووى شوورطه يف كتابووه كمووا قووررد احلوواف  ابوون حجوور وأخرجووه أيضووا أموود 

رتموذ  حوديم حسون والرتمذ  وابون نصور وابون خزميو  وابون حبوان واحلواكم ورواهم . وقوال ال
 حبيح رريب وحببه ابن حبان وقال احلاكم : حبيح على شرط مسلم .
 وروى ابن متدد عن ابن عباس أن حاحب هذد القص  هو كلثوم بن اادم .

كو    يفكما أن من أحب القراءة اا أحبه اهلل وهف حوف  الرمن ومن حوب القوراءة اوا قراءهتوا 
بعوم رجوال علوى سوري  وكوان   و  ر ف اهلل عتها أن التويب ركع  بعد القراءة بلاها : فعن عاو

فقووال :  حووال ه فينووتم بقوو  هووو اهلل أحوود فلمووا رجعوووا دكووروا دلوو  للتوويب  يفيقوورأ ألحووبابه 
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سلود أل  شوفء يصوت  دل  ؟ فسألود فقال : أللا حوف  الورمن وأنوا أحوب أن أقورأ اوا فقوال 
ا حديم متفإل عليه أخرجه البنار  ومسلم ورا ا : أخربود أن اهلل  عاىل سبه . وهذ التيب 

. 
 رجال يقرأ اا فقال : وجبو له الت  :   وسورة االخالص ل  التيب 

فسم  رجال يقرأ: ق  هو اهلل أحود  عن أ  هريرة ر وف اهلل عته قال : أقبلو م  رسوول اهلل 
: وجبووو . فسووألته :  اهلل  اهلل الصوومد   يلوود و  يولوود و  يكوون لووه كفوووا أحوود . فقووال رسووول

مادا يارسوول اهلل ؟ فقال : الت  . فقوال أبوو هريورة :  فوأردت أن أدهوب نليوه فأب وورد   فرقوو 
  دهبو نىل الرجو  فوجد وه  فآثرت اللداء م  رسول اهلل  أن يفو ين اللداء م  رسول اهلل 

 قد دهب .
أخرجوه يف املوطوأ وكوذا أخرجوه أمود  وهذا احلديم نستادد حبيح وهو من أفراد االمام مالو 

والتساوف والرتمذ  وأبو عبيد واحلاكم وراهم وقال الرتمذ  : حسن حبيح . وقوال احلواكم 
 : حبيح االستاد و  خيرجاد وسكو الذهيب .

برجو   وللبوديم شواهد عون أ  أمامو  البواهلف أخرجوه أمود والعورباين قوال : مور رسوول اهلل 
 حد فقال : أوجب هذا . أو : وجبو له الت  .وهو يقرأ ق  هو اهلل أ

فجاءد رج  من األنصار فقوال : فوالن قورأ  ويف الباب أيضا عن أنس قال : كتو عتد التيب 
 ق  هو اهلل أحد ماو  مرة قال : ادهب فب رد بالت  . 

 أخرجه ابن عد  يف الكام  يف  عفاء الرجال . 

هلل أحود فأوجوب لوه التو  لو  أيضوا رجوال يقورأ اوا رجال يقرأ سورة قو  هوو ا وكما ل  التيب 
 يف الركع  الثاني  من ركعص الفجر فقال هذا عبد آمن بربه :

فعوون جووابر ر ووف اهلل عتووه أن رجووال قووام فركوو  ركعووص الفجوور فقوورأ يف الركعوو  األوىل : قوو  يووا أيهووا 
انخورة : قو  هوو : هذا عبود عور  ربوه . وقورأ يف  الكافرون حة انقضو السورة فقال التيب 
 : هذا عبد آمن بربه . اهلل أحد حة انقضو السورة فقال التيب 

وهذا حديم نستادد حبيح أخرجه ابن حبان يف حوبيبه والعبواو  يف شورل معواين انثوار 
والبيهقووف يف شووعب االميووان والووذهيب يف سووا أعووالم التووبالء وابوون حجوور يف نتوواوي األفكووار وقوود 
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حجر وقوال حمقوإل سوا أعوالم التوبالء : رجالوه ثقوات و  أرد يف  حببه ابن حبان وحسته ابن
 مصدر آخر . 

يقورأ اوا وبقو   وقراءة ق  هو اهلل أحد يف الركع  الثاني  من ركعوص الفجور سوت  فقود كوان التويب 
 ياأيها الكافرون يف ركعص الفجر وامللرب يعين ستتيهما ويقول : نعم السور ان . 

قرأ يف ركعص الفجر قو  ياأيهوا الكوافرون وقو  هوو  عته أن رسول اهلل  فعن أ  هريرة ر ف اهلل
 اهلل أحد . أخرجه مسلم يف حبيبه وأبو داود والتساوف وابن ماجه وراهم .

أكثوور موون ع وورين موورة يقوورأ يف الووركعتني  وعوون ابوون عموور ر ووف اهلل عتهمووا قووال : لعووو التوويب 
 الكافرون وق  هو اهلل أحد .قب  الفجر والركعتني بعد امللرب ق  ياأيها 

وهذا احلديم الصبيح له طرق كثاة متها ماأخرجوه عبود الورزاق وابون أ  شويب  يف مصوتفيهما 
والعيالسف يف مسوتد وأمود والتسواوف والرتموذ  وابون ماجوه وابون حبوان ورواهم . وقود حسوته 

لوه  الرتمذ  وحببه ابن حبان وحسته ابون حجور وقوال أمود شواكر : حوديم حوبيح لويس
 عل  .

يصولف ركعتوني قبو  الفجور وكوان يقوول:  وعن عاو   ر ف اهلل عتها قالو : كوان رسوول اهلل 
نعووم السووور ان  ووا يقوورأ امووا يف ركعووص الفجوور قوو  هووو اهلل أحوود وقوو  ياأيهووا الكووافرون . وهووذا 
حديم حسن أخرجه أمود وابون ماجوه وابون خزميو  ورواهم. وحوببه ابون خزميو  وابون حبوان 

 ن حجر : نستادد حسن . وقال اب
وروى الرتمذ  وابن ماجه وابن نصر وراهم عن ابن مسعود قال : ماأحصف مالعو رسوول 

يقورأ يف الووركعتني قبوو  الفجوور ويف الووركعتني بعوود امللوورب بقوو  ياأيهووا الكووافرون وقوو  هووو اهلل  اهلل 
 أحد .

مورة يقوول : نعوم  وروى مسدد يف مستدد عن رج  من الصباب  قال : لعتها بضوعا وع ورين
 السور ان يقرأ اما يف الركعتني األحد الصمد وق  ياأيها الكافرون .

وروى احلسوون بوون سووفيان يف مسووتدد واخلووالل يف فضوو  قوو  هووو اهلل أحوود عوون أ  أماموو  قووال :  
يقووورأ يف ركعوووص الفجووور يف األوىل باحلمووود وقووو  ياأيهوووا الكوووافرون ويف الثانيووو   كوووان رسوووول اهلل 
 و اهلل أحد و يعداهن .باحلمد وق  ه
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ويف الباب أحاديم أخرى عن أنس وعبود اهلل بون جعفور ورا وا . ورو  فعو  دلو  عون مجو  
 من الصباب  والتابعني متهم ابن مسعود وابن عباس وابن ساين وراهم . 

 رجال يقرأ ق  هو اهلل أحد فقال : أما هذا فقد رفر له : كما ل  أيضا التيب 
يف ليلو  ملمواء دات ريوح وركبوص  قال : كتو أسا م  التويب  ب التيب فعن رج  من أحبا

 صيب أو متس ركبته فسم  رجال يقرأ ق  يا أيها الكافرون حة ختمهوا فقوال : قود بورئ هوذا 
من ال رك   سرنا فسم  آخر يقرأ ق  هو اهلل أحد حة ختمها فقال : أما هذا فقد رفور لوه 

فمادريووو أ  التوواس هووو  قوورأ فأب وورد اووا قووال رسووول اهلل  . فقصوورت راحلووص ألنظوور موون الووذ 
 فتظرت مييتا وساو فما رأيو أحدا . 

وهوووذا حوووديم حوووبيح أخرجوووه التسووواوف وابووون الضوووريس والووودارمف ورووواهم وقوووال البوحوووا  : 
 نستاد حبيح . وجاء حنود عن ابن مسعود عتد التساوف أيضا .

أن أحود الصوباب  والوه معاويو  بون معاويو  كوان  ومن الفضاو  العجيب  لسورة ق  هو اهلل أحد
سووبعني ألفووا موون املالوكوو  وو وو   يفيقرأهووا قاومووا وقاعوودا وراكبووا وماشوويا فلمووا  ووويف نووزل جربيوو  

 وهو بتبوك ومعه املالوك  عليهم السالم :  جتاحه على البال فتوا عو فصلى عليه التيب 
جربيو  عليوه السووالم وهوو بتبووك فقوال :   عن أ  أمامو  ر وف اهلل عتوه قوال : أ وى رسوول اهلل

ونوووزل جربيووو  عليوووه  ياحممووود اشوووهد جتوووازة معاويووو  بووون معاويووو  املوووزىن قوووال : فنووور  رسوووول اهلل 
السالم يف سوبعني ألفا من املالوك  فو   جتاحه اليمني على رأوس البال فتوا وعو وو و  

 صووولى عليوووه رسوووول اهلل جتاحوووه األيسووور علوووى األر وووني فتوا وووعو حوووة نظووور مكووو  واملديتووو  ف
وجربيوو  واملالوكوو  علوويهم السووالم فلمووا فوورك قووال : ياجربيوو    بلووا معاويوو  هووذد املتزلوو  ؟ قووال : 

 بقراء ه ق  هو اهلل أحد قاوما وقاعدا وراكبا وماشيا . 

وهذا حديم حبيح أخرجه مج  متهم ابن السين يف اليوم والليل  والعرباين وأبو أمود احلواكم 
ابن عساكر يف  اريخ دم إل واخلالل يف فضاو  سورة االخالص ونسوتادد و ملموز يف فواودد و 

فيه ونن خفف أحد روا ه على بعوا أهو  العلوم وهوو نوول بون عمورو بون حوو  الدم وقف وقود 
وثقوه االمووام أبوو زرعوو  يف نسووتاد ابون السووين ولوه  رمجوو  جيوودة يف  واريخ دم ووإل  ودل علووى معرفوو  

 يم وال عر و بعهم اله ونسبه ووفا ه ورا دل  .أه  العلم له ونقلهم عته احلد
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فقال : ياحممود موات معاويو   وللبديم طريإل آخر عن أنس بلف  : نزل جربوي  على التيب 
بن معاوي  املزين أغب أن  صلف عليه ؟ قال : نعم فضرب جبتاحيه فلوم يبوإل أكمو  وو شوجرة 

ه حووفان موون املالوكوو  كوو  حوو  نو  ضعضووعو فرفوو  سووريرد حووة نظوور نليووه فصوولى عليووه وخلفوو
سبعون أل  مل  فقال : ياجربوي    نال معاوي  هوذد املتزلو  ؟ قوال : حبوب قو  هوو اهلل أحود 

 وقراء ه نياها جاويا وداهبا وقاوما وقاعدا وعلى ك  حال .
على معاوي  بون معاويو  املوزين وهوو بتبووك حوديم حسون للواد  وحديم أنس يف حالة التيب 

ها ماأخرجه لويه يف فواوودد وأبوو يعلوى وابون الضوريس والعورباين والبيهقوف يف له ثالث طرق مت
دوووو  التبوووة وقووال ابوون حجوور يف  رمجوو  أحوود روا ووه : حديثووه علووم موون أعووالم التبوووة ولووه طوورق 

 يقو  بعضها بعضا . 
ومتهووا مووا أخرجووه ابوون الضووريس أيضووا وأموود بوون متيوو  يف مسووتدد وابوون أ  الوودنيا يف كرامووات 

 ياء ومجاع  كثا ، ومتها ماأخرجه ابن متدة .األول
 ويف الباب حديم عن أ  هريرة أخرجه أبو نعيم يف معرف  الصباب  .

وفيووه ثالثوو  مراسووي  : األول عوون احلسوون البصوور  بتبووو حووديم أ  أماموو  أخرجووه البيهقووف يف 
 شعب االميان والبلو  يف معجم الصباب  ورا ا .

قال : بلزوة  بوك بال وام وموات  يم سأله ولدد أين كان التيب والثاين عن اايثم بن جهم ح
 معاوي  باملديت  ورف  له سريرد حة نظر نليه وحلى عليه . أخرجه البيهقف يف دوو  التبوة .

يقوال لوه: معاويو   والثالم عون سوعيد بون املسويب قوال : كوان رجو  مون أحوباب رسوول اهلل 
 يف روزوة  بووك وهوو موريا ثقيو  فسوار رسوول اهلل   بن معاوي  سبه قال : فنر  رسول اهلل

حزنووا  ع وورة أيووام   لقيووه جربيوو  فقووال : ياحمموود نن معاويوو  بوون معاويوو   ووويف ، فبووزن التوويب 
شديدا فقال : ياحممد أيسرك أن أري  قربد ؟ قال : ن  واهلل ياجربي  . قال : فضرب جبتاحه 

جب  نو اخنفا حوة بودا لوه قوربد فتظور نليوه . اليمني األرى وجتاحه األيسر األرى فلم يبإل 
فقوال : ياحمموود أيسورك أن  صوولف عليوه ؟ فقووال : ن  واهلل ياجربيو  . فاحتملووه جبتاحوه فو ووعه 
بني يد  قربد وكرب رسول اهلل وجربي  عن مييته وحفو  املالوك  سبعني ألفا حة ندا فرك مون 

اهلل هذد املتزل  ؟ قوال : بقو  هوو اهلل أحود  حال ه قال : ياجربي    نول معاوي  بن معاوي  من 
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كووان يقرأهووا قاومووا وقاعوودا وماشوويا وناومووا ولقوود كتووو أخووا  علووى أمتوو  ياحمموود حووة نزلووو 
 هذد السورة . أخرجه ابن الضريس يف فضاو  القرآن .  

ومون فضوواو  سوورة االخووالص أن قراءهتوا موورة واحوودة  لفور دنوووب سوت  فقوود ثبوو أن موون قرأهووا 
 رفر اهلل له دنوب مخسوني سوت  ومن قرأها ماوص مرة رفر له دنوب ماوص سوت  :  مخسني مرة 

: من قرأ ق  هو اهلل أحد مخسوني  عن أنس  بن مال  ر ف اهلل عته قال :  قال رسول اهلل 
 مرة رفر اهلل له دنوب مخسني ست  .

عفه بعوا أهو  وهذا احلديم احلسن أخرجه الدارمف وابون نصور وأبوو يعلوى يف مسوتدد وقود  و
 العلم لوجود  صبي  يف اسم أحد روا ه واله حممد أبو رجاء . 

قووال : موون قوورأ قوو  هووو اهلل أحوود موواوص موورة رفوور لووه دنووب موواوص  وعوون أنووس أيضووا عوون التوويب 
 ست .

وهوووذا احلوووديم حسووون أخرجوووه ابووون الضوووريس واخلعيوووب البلوووداد  والبيهقوووف يف شوووعب االميوووان 
 لبتاين عن أنس .وراهم من ثالث طرق عن ثابو ا

وله طرق أخرى كثواة مو  اخوتال  يف األلفواظ فقود أخرجوه الرتموذ  ورواد بلفو  : مواوص مورة 
 حمف عته دنوب مخسني ست  نو أن يكون عليه دين .

 وأخرجه ابن السين وحب   يف  اريخ واسه بتبود وفيه زيادات .
او  حسووت  نو أن يكووون وأخرجووه أبووو يعلووى وابوون عوود  ورا ووا بلفوو  : كتووب لووه ألوو  ومخسووم

 عليه دين .
 وأخرجه ابن عد  وأبو نعيم ورا ا يف حديم طوي  وفيه : ندا اجتتب خصاو أربع  .
… وأخرجووه االلوواعيلف يف معجمووه بلفوو  : رفوور لووه دنوووب مخسووني سووت  نو الوودماء واألموووال 

 يف حديم طوي  
 وله ألفاظ معول  أيضا عتد اخلالل يف فض  سورة االخالص .

قوود رو  يف البوواب بعووا األحاديووم بووتفس املعووىن أو حنووود وموون دلوو  ماأخرجووه ابوون الضووريس و 
عن ابن عباس بلف  : من قرأ ق  هوو اهلل أحود مواوص مورة يف أربو  ركعوات يف كو  ركعو  مخسون 

 مرة رفر له دنب ماو  ست  مخسني مستقبل  ومخسني مستأخرة



255 

 

سووتقب  القبلوو  وي وولله شووفء قوو  هووو اهلل وعوون الوورباء : موون حوولى اللووداة يف مجاعوو  فقوورأ وهووو م
اخل احلووديم …وفيووه : وكلمووا قووال : قوو  هووو اهلل أحوود رفوور لووه دنووب سووت  … أحوود ماووو  موورة 

 أخرجه ابن أ  حامت يف العل  .
وعوون واثلوو  بوون األسووق  حنووو حووديم الوورباء أخرجووه ابوون السووين واحلوواكم يف املسووتدرك والعوورباين 

مرسوال عون احلسون نو أنوه بلفو  : مون قورأ قو  هوو اهلل  وراهم .وقد روى ابن الضريس حوديثا
 أحد ماوص مرة كان له من األجر عبادة مخسماو  ست  .

 والثابو من ك  دل  ماقررناد أن من قرأها مرة رفر له دنوب ست  فلله احلمد واملت  . 

أ وا  نليهوا يقورأ اوا يف ركعو  الوو ر وراوا  وسورة ق  هو اهلل أحد هف السورة الص كوان التويب 
كوان يقورأ يف الوركعتني الوص يوو ر بعود ا بسوبح   املعود ني فعن عاو   ر ف اهلل عتهوا أن التويب 

اسم رب  األعلى وق  ياأيها الكافرون ويقورأ يف الوو ر بقو  هوو اهلل أحود وقو  أعوود بورب الفلوإل 
 وق  أعود برب التاس .

 وقد سبإل احلديم عن دل  يف الا رة السابق  .
 اب مراسي  وموقوفات كلها  ؤكد استبباب قراءة  ل  السورة العظيم  يف ركع  الو ر . ويف الب

ومن أعظم فضاو  سورة االخالص ألا  عدل ثلم القرآن وقد بلا احلديم بذل  حد التووا ر 
 عتد الققني من أه  العلم 

اهلل أحوود  فعوون أ  سووعيد اخلوودر  ر ووف اهلل عتووه أن رجووال لوو  رجووال يقوورأ موون السووبر قوو  هووو 
فوووذكر دلووو  لوووه وكوووأن الرجووو   كلهوووا يرددهوووا و يزيووود عليهوووا فلموووا أحوووبح جووواء نىل رسوووول اهلل 

 : والذى نفسف بيدد نلا لتعدل ثلم القرآن . يتقااا فقال رسول اهلل 
وهذا احلديم الصبيح قد رواد االمام مال  يف موطجه ومن طريقه أخرجه مجاع  موتهم االموام 

 اد .البنار  يف حبيبه ور
وقد بيتو العرق أن السام  هو أبو سوعيد اخلودر  والقوارئ هوو قتوادة بون التعموان أخوود ألموه 

 ولكن أبا سعيد أام نفسه وأخاد .
قال : أيعجوز أحودكم أن يقورأ  وجاء أيضا رواي  أخرى عن أ  سعيد اخلدر  وفيها أن التيب 
: مون يعيوإل دلو  ؟ قوال : يقورأ ثلم القرآن يف ليلو  ؟ قوال : ف وإل دلو  علوى أحوبابه فقوالوا 

 ق  هو اهلل أحد فهف ثلم القرآن .
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 وهذا أيضا أخرجه البنار  يف حبيبه وراد .
: اح وودوا فوو ين سووأقرأ علوويكم ثلووم  وعوون أ  هريوورة ر ووف اهلل عتووه قووال :  قووال رسووول اهلل 

 القووورآن . فب ووود مووون ح ووود   خووور  فقووورأ : قووو  هوووو اهلل أحووود اهلل الصوووومد ، حوووة ختمهوووا  
دخوو . فقووال بعضووتا لبعا:هووذا خوورب جوواءد موون السووماء فووذل  الووذى أدخلووه . ثوووم خوور  نليتووا 

فقوووال : نين قووود قلوووو لكوووم : نين سوووأقرأ علووويكم ثلوووم القووورآن ونلوووا  عووودل ثلوووم  رسوووول اهلل 
 القرآن .

وهووذا احلووديم أخرجووه االمووام مسوولم يف حووبيبه ولووه ألفوواظ وطوورق عتوود روواد ، كلهووا  فيوود أن 
  عدل ثلم القرآن . ق  هو اهلل أحد

قوال :  أنزلوو علوف آيوات    من فضاو  املعود ني  موعتني ألما ملا نزلتوا علوى رسوول اهلل و 
: أ   ور آيوات  ير موثلهن قوه :  فعون عقبو  بون عوامر ر وف اهلل عتوه قوال :  قوال رسوول اهلل 

الفلوووإل نىل آخووور أنزلوووو علوووف الليلووو    يووور موووثلهن قوووه يعوووين املعوووود ني   قرأ وووا قووو  أعوووود بووورب 
 أخرجه مسلم يف حبيبه . السورة وق  أعود برب التاس نىل آخر السورة .

كما ألما يتعود اما يف الريح والظلم  ال ديدة و وا مون خوا سوور ني قورأ اموا التواس   يقورأ 
اثلهما ووسأل ساو  وو استعاد مسوتعيذ اثلهموا وليقرأ وا املسولم كلموا نوام وقوام . عون عقبو  

بووني البفوو  واألبووواء ند ر وويتتا  عووامر ر ووى اهلل عتووه قووال : بيتووا أنووا أسووا موو  رسووول اهلل  بوون
يتعود بأعود بورب الفلوإل وأعوود بورب التواس وبيتوا أقوود  ريح وملم  شوديدة فجع  رسول اهلل 

أن  يف نقب من  ل  التقاب ند قال : أو  ركب ياعقبو ؟ فأجللوو رسوول اهلل  برسوول اهلل 
ركب رسول اهلل   قال :  أو  ركب ياعقب  ؟ فأشوفقو أن يكون معصي  فتزل وركبوو أركب م

  قووال :  أو أعلمووو  سووور ني موون خووا سووور ني قوورأ اموووا  هتيهوو  ونزلووو وركووب رسووول اهلل 
التاس قلو : بلى ، بأ  أنو وأمف . فقال:  ياعقب  ق  . فقلو :  مادا أقول يارسوول اهلل ؟ 

ياعقبوو  قوو  . قلووو : مووادا أقووول يارسووول اهلل ؟ فسووكو عووين فقلووو :   فسووكو عووين   قووال :
اللهم ارددد علف فقال : ياعقب  ق  . قلو : موادا أقوول يارسوول اهلل ؟ فقوال : قو  أعوود بورب 
الفلإل فقرأهتا حة أ يو على آخرها   قال :  ق  : قلو : مادا أقوول يارسوول اهلل؟ قوال: قو  

أ يوو علوى آخرهوا فوأقرأين قو  أعوود بورب الفلوإل وقو  أعوود بورب أعود برب التواس فقرأهتوا حوة 
التوواس   قووال عتوود دلوو  :  ماسووأل سوواو  وو اسووتعاد مسووتعيذ اثلهمووا فلووم يوورين سووررت امووا 
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جدا فلما نزل لصالة الصبح فأقيمو الصالة فتقدم فقرأ اما يف الصبح للتاس   مر   فقال 
 كلما منو وقمو .  :  كي  رأيو ياعقب  بن عامر ؟ اقرأ اما

 أخرجه أمد والتساوف وأبو داود وراهم من طرق كثاة وهو حديم حبيح . 

أ واد جربيو  بواملعود ني وأمورد أن سو  العقود ويقورأ آيو  فجعو  يقورأ وسو   وملا سبر رسوول اهلل 
رجو   حة قام كأمنا أن ه من عقال : فعن زيد بن أرقوم ر وف اهلل عتوه قوال :  سوبر التويب 

ليهوود قوال : فاشوتكى لوذل  أياموا فأ وواد جربيو  عليوه السوالم بواملعود ني وقوال : نن رجووال مون ا
عليووا  موون اليهووود سووبرك ؛ عقوود لوو  عقوودا والسووبر يف بجوور فووالن قووال :  فأرسوو  رسووول اهلل 

  فاستنرجوها فجاء اا قال : فأمرد أن س  العقد ويقرأ آي  فجع  يقورأ وسو  حوة قوام التويب 
لذل  اليهود  شيجا  ا حوت  بوه قوال:  ن عقال . قال :  فما دكر رسول اهلل كأمنا أن ه م
 وو أراد وجهه .

وهووذا احلووديم الصووبيح أخرجووه أموود والتسوواوف وعبوود بوون ميوود وحووببه احلوواكم وأحووله يف 
حووبيح البنووار  موون حووديم عاو وو  بوودون دكوور املعووود ني ورواد سووفيان بوون عييتوو  يف  فسوواد 

 ه نزول ق  أعود برب الفلإل .ب ستاد حبيح فذكر في
وللبووديم روايوو  معولوو  عوون عاو وو  عتوود البيهقووف يف الوودوو  وعوون ابوون عبوواس عتوود ابوون سووعد 

 وراد ، وعن أنس عتد ابن مردويه . 

وأما سورة الفلإل فقد ثبو أنه لن يقورأ أحود سوورة أحوب نىل اهلل عوز وجو  وو أبلوا عتودد متهوا 
  : عوون عقبوو  بوون عووامر ر ووف اهلل عتووه قووال :   بعووو وموون اسووتعاع أو  فو ووه يف حووالة فليفعوو

وهووووو راكووووب علووووى بللتووووه البيضوووواء فجعلووووو يوووود  علووووى مهوووور قدمووووه ، فقلووووو :   رسووووول اهلل 
: ياعقبوو  بوون عووامر  يارسوول اهلل أقووروين آيووا مون سووورة هووود وآيووا مون سووورة يوسوو  فقووال التويب 

  أعود برب الفلإل ف ن استععو نن  لن  قرأ سورة أحب نىل اهلل وو أبلا عتدد من أن  قرأ ق
 حوالة فافع  .  يفأن و  فو   

وهذا احلديم الصبيح أخرجه أمد والتسواوف وابون حبوان واحلواكم ورواهم وقود حوببه ابون 
 حبان واحلاكم وسكو الذهيب وللبديم طرق .

 
 أسئلة :
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 المحاضرة السادسة عشرة
 ضعيف الفضائل وخصائص القرآن ومفرداته

*** 
 رسول اهلل احلمد هلل والصالة السالم على 

أما بعد فقد انتهيتا من احلديم عما حح من أحاديم مرفوع  يف فضاو  سور وآيات القورآن 
وبقف معتا أن ن وا نىل بعوا األحاديوم الضوعيف  الوص دكرهوا االموام السويوطف يف اال قوان يف 

 األبواب املعتي  اذا املببم 
فاغو  الكتواب  عودل ثلثوف  ومن دلو  موا أخرجوه عبود اهلل يف مسوتدد مون حوديم ابون عبواس  

 القرآن   
 وأخر  البيهقف يف ال عب من طريإل الصلصال   من قرأ سورة البقرة  و  بتا  يف الت    

وأخوور  أبووو عبيوود عوون عموور بوون اخلعوواب موقوفووا   موون قوورأ البقوورة وآل عمووران يف ليلوو  كتووب موون 
 القانتني   

وسوورة آل عموران يووم المعو  حولو وأخر  البيهقف من مرس  مكبول   من قرأ سورة البقورة 
 عليه املالوك  نىل اللي    

وأخوووور  العوووورباين يف األوسووووه موووون حووووديم علووووف   و سفوووو  متووووافإل سووووورا بووووراءة وهووووود ويووووس 
 والدخان وعم يتساءلون   

وأخر  أبو عبيد من مرس  املسيب بن راف    جتفء أ  السجدة يوم القيام  اا جتاحان  ظو  
   علي  و سبي  علي    حاحبها فتقول و سبي

وأخوور  عوون ابوون عموور موقوفووا قووال   يف  تزيوو  السووجدة و بووارك امللوو  فضوو  سووتني درجوو  علووى 
 را ا من سورة القرآن   

 وأخر  العرباين من حديم أنس   من دام على قراءة يس ك  ليل    مات مات شهيدا   
ان يف ليلو  أحوبح يسوتلفر لوه وأخر  الرتمذ  ورواد مون حوديم أ  هريورة   مون قورأ حوم الودخ

 سبعون أل  مل   
 أخر  البيهقف من حديم علف مرفوعا   لك  شفء عروس وعروس القرآن الرمن   
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أخووور  أمووود وأبوووو داود والرتموووذ  والتسووواوف عووون عربووواى بووون سووواري  أن التووويب  حووولى اهلل عليوووه 
 من أل  أي     وسلم  كان يقرأ املسببات ك  ليل  قب  أن يرقد ويقول فيهن   آي  خا

قال ابن كثا يف  فسا اني  امل ار نليها قوله   هو األول وانخر والظاهر والبواطن وهوو بكو  
 شفء عليم   

وقد أخر  ابن السين عن أنس أن التويب  حولى اهلل عليوه وسولم  أوحوى رجوال ند أ وى مضوجعه 
 أن يقرأ سورة احل ر وقال   نن مو مو شهيدا   

ديم معق  بن يسار   من قرأ حني يصبح ثالث آيات من آخور سوورة وأخر  الرتمذ  من ح
احل ر وك  اهلل بوه سوبعني ألو  ملو  يصولون عليوه حوة ميسوف ونن موات يف دلو  اليووم موات 

 شهيدا ومن قااا حني ميسف كان بتل  املتزل    
يوموه وأخر  البيهقف من حديم أ  أمامو    مون قورأ خووا يم احل ور يف ليو  أو لوار فموات يف 

 أو ليلته فقد أوجب اهلل له الت    
أخوور  أبووو عبيوود عوون أ  متوويم قووال قووال رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  نين نسوويو أفضوو  

 املسببات فقال أ  بن كعب لعلها   سبح اسم رب  األعلى   قال نعم 
نن    أخور  أبوو نعويم يف الصوباب  مون حووديم نلاعيو  بون أ  حكويم املوزين الصوبا  مرفوعووا

اهلل ليسم  قراءة     يكون الوذين كفوروا   فيقوول أب ور عبود    فووعزيت ألمكوتن لو  يف التو  
 حة  ر ى  

أخر  احلاكم من حديم ابن عمر مرفوعا   أو يستعي  أحدكم أن يقرأ أل  آي  يف ك  يوم    
 لتكاثر   قالوا ومن يستعي  أن يقرأ أل  آي  قال   أما يستعي  أحدكم أن يقرأ أااكم ا

 الكافرون 
 أخر  الرتمذ  من حديم أنس   ندا جاء نصر اهلل والفتح رب  القرآن   

وأخوور  العوورباين يف األوسووه موون حووديم عبوود اهلل بوون ال وونا   وموون قوورأ قوو  هووو اهلل أحوود يف 
مر وووه الوووذ  ميووووت فيوووه   يفووو  يف قوووربد وأمووون مووون  ووولع  القووورب وملتوووه املالوكووو  يووووم القيامووو  

  جتيزد الصراط نىل الت  .بأكفها حة
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وقد دكور السويوطف مجلو  مون أحاديوم الفضواو  الضوعيف  أيضوا غوو التووع اخلوامس والسوبعني 
  خواص القرآنالذ  جعله يف 

وقووال : أفووردد بالتصووتي  مجاعوو  مووتهم التميمووف و اللووزاا واليووافعف وقووال : رالووب مووا يووذكر يف 
 ن األحاديم الضعيف  :دل  كان مستتدد جتارب الصاحلني و ا دكرد م

ما أخرجه البزار من حديم أنس   ندا و عو جتب  على الفراش وقرأت فاغ  الكتاب وقو  
 هو اهلل أحد فقد أمتو من ك  شفء نو املوت   

 ويف الفردوس من حديم أ  قتادة   من قرأ آي  الكرسف عتد الكرب أراثه اهلل   
آيتووان  ووا قوورآن و ووا ي ووفيان و ووا  ووا سبهمووا   وأخوور  الووديلمف موون حووديم أ  هريوورة مرفوعووا 

 اهلل انيتان من آخر سورة البقرة   
وأخر  العرباين عن معاد أن التيب  حلى اهلل عليه وسلم  قال له   أو أعلمو  دعواء  ودعو بوه 
لووو كووان عليوو  موون الوودين مثوو  حوورب أداد اهلل عتوو    قوو  اللهووم مالوو  امللوو   ووؤيت امللوو  موون 

ولووه   بلووا حسوواب   رمووان الوودنيا وانخوورة ورحيمهمووا  ععووف موون   وواء متهمووا   وواء   نىل ق
 ومتت  من   اء ارمين رم   لتيين اا عن رم  من سواك   

وأخوور  البيهقووف يف الوودعوات عوون ابوون عبوواس   ند استصووعبو دابوو  أحوودكم أو كانووو سوسووا 
مون يف السوماوات واألرى طوعوا  فليقرأ هذد اني  يف أدنيهوا   أفلوا ديون اهلل يبلوون ولوه أسولم

 وكرها ونليه يرجعون   
وأخر  ابن السين عن فاطم  أن رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  ملا دنا وودها أمر أم سلم  
وزيتوووب بتوووو جبوووش أن يأ يوووا فيقووورآ عتووودها آيووو  الكرسوووف و   نن ربكوووم اهلل   أويووو  ويعوداهوووا 

 باملعود ني 
احلسووني بوون علووف   أمووان ألمووص موون اللوورق ندا ركبوووا أن  وأخوور  ابوون السووين أيضووا موون حووديم

 يقولوا   بسم اهلل  راها ومرساها نن ر  للفور رحيم     وما قدروا اهلل حإل قدرد   اني  
وأخر  ابن أ  حامت عن ليوم قوال   بللوين أن هوؤوء انيوات شوفاء مون السوبر يقورأن يف ننواء 

الووص يف سووورة يووونس   فلمووا ألقوووا قووال موسووى مووا فيووه موواء   يصووب علووى رأس املسووبور انيوو  
ججتم به السبر   نىل قوله   اجملرمون   وقوله   فوقو  احلوإل وبعو  موا كوانوا يعملوون   نىل آخور 

 أرب  آيات وقوله   نمنا حتعوا كيد ساحر   اني  
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مد ق    وأخر  احلاكم وراد من حديم أبو هريرة   ما كربين أمر نو متث  ا جربي  فقال يا حم
 وكلو على احلف الذ  و ميوت   و   وق  احلمد هلل الذ    يتنذ ولدا و  يكون لوه شوري  

 يف املل  و  يكن له وا من الذل وكربد  كباا   
وأخر  الصابوين يف املاوتني من حديم ابون عبواس مرفوعوا   هوذد انيو  أموان مون السورق   قو  

 ر السورة ادعوا اهلل أو ادعوا الرمن   نىل آخ
وأخر  البيهقف يف الدعوات من حوديم أنوس   موا أنعوم اهلل علوى عبود نعمو  يف أهو  وو موال 

 وو ولد فيقول ما شاء اهلل و قوة نو باهلل فاى فيه آف  دون املوت   
وأخووور  الرتموووذ  واحلووواكم عووون سوووعد بووون أ  وقووواص   دعووووة د  التوووون ند دعوووا وهوووو يف بعووون 

سووببان  نين كتووو موون الظوواملني     يوودع اووا رجوو  مسوولم يف شووفء  احلوووت   و نلووه نو أنووو
 نو استجاب اهلل له 

وعن ابن السوين   نين ألعلوم كلمو  و يقواوا مكوروب نو فور  عتوه كلمو  أخوف يوونس   فتوادى 
 يف الظلمات أن و نله نو أنو سببان  نين كتو من الظاملني   

بن مسعود أنه قرأ يف أدن مبتلى فأفاق فقال رسول وأخر  البيهقف وابن السين وأبو عبيد عن ا
اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  مووا قوورأت يف أدنووه قووال   أفبسووبتم أمنووا خلقتوواكم عبثووا   نىل آخوور 

 السورة فقال   لو أن رجال مؤمتا قرأ اا على جب  لزال   
 ج  قضيو له   وأخر  الاملف يف أماليه من حديم عبد اهلل بن الزبا   من جع  يس أمام حا

وأخوور  الرتمووذ  مووون حووديم أ  هريووورة   موون قوورأ الووودخان كلهووا وأول روووافر نىل   نليووه املصوووا   
 وآي  الكرسف حني ميسى حف  اا حة يصبح ومن قرأها حني يصبح حف  اا حة ميسى   

 رواد الدارمف بلف      ير شيجا يكرهه   
ا يف املرأة يعسر عليها وودها قوال يكتوب يف وأخر  البيهقف يف الدعوات عن ابن عباس موقوف

قرطاس    سقى   باسم اهلل الذ  و نله نو هو احلليم الكرمي سوببان اهلل و عواىل رب العورش 
العظوويم احلموود هلل رب العوواملني     كووألم يوووم يرولووا   يلبثوووا نو ع ووي  أو  ووباها     كووألم 

 لار بالك فه  يهل  نو القوم الفاسقون    يوم يرون ما يوعدون   يلبثوا نو ساع  من
وأخوور  أبووو داود عوون ابوون عبوواس قووال ندا وجوودت يف نفسوو  شوويجا يعووين الوسوسوو  فقوو    هووو 

 األول وانخر والظاهر والباطن وهو بك  شفء عليم   
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وأخوور  الرتمووذ  والتسوواوف عوون أ  سووعيد كووان رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  يتعووود موون 
 االنسان حة نزلو املعود ان فأخذها و رك ما سواها الان وعني 

 وهذد كلها أحاديم و  صح ب  بعضها قد يص  نىل الو   .
وقد وردت موقوفوات عون الصوباب  يف فضواو  بعوا السوور وخواحوها و وا دكورد السويوطف يف 

 دل  
 ميم   ما أخرجه أبو عبيد عن ابن عباس موقوفا   نن لك  شفء لبابا ولباب القرآن احلوا

 وأخر  احلاكم عن ابن مسعود موقوفا   احلواميم ديبا  القرآن   
 أخر  الدارمف عن ابن مسعود موقوفا   نن لك  شفء لباب  ولباب القرآن املفص     

 وأخر  البيهقف يف ال عب عن علف موقوفا   سورة األنعام ما قروو على علي  نو شفاد اهلل  
عبوودة بوون أ  لبابوو  عوون زر بوون حبوويش قووال   موون قوورأ آخوور  وأخوور  الوودارمف وروواد موون طريووإل 

 سورة الكه  لساع  يريد أن يقومها من اللي  قامها   
 قال عبدد فجربتاد فوجدناد كذل 

ويف املسووتدرك عوون أ  جعفوور حمموود بوون علووف قووال   موون وجوود يف قلبووه قسوووة فليكتووب يووس يف 
 جام ااء ورد وزعفران   ي ربه 

 أ  سعيد بن جبا أنه قرأ على رج   تون سورة يس فربئ  وأخر  ابن الضريس عن
وأخوور  ايضووا عوون سووب بوون أ  كثووا قووال   موون قوورأ يووس ندا أحووبح   يووزل يف فوورل حووة ميسووى 

 ومن قرأها ندا أمسى   يزل يف فرل حة يصبح   أخربنا من جرب دل  
 ا جدا اهلل أعلم بصبته قال السيوطف : وأما ما  يرد به أثر فقد دكر التاس من دل  كثا 

قوال ابوون التووني الرقووف بوواملعودات وراهووا موون ألوواء اهلل  عوواىل هووو العووب الروحوواين ندا كووان علووى 
لسووان األبوورار مووون اخللووإل حصوو  ال وووفاء بوو دن اهلل فلمووا عوووز هووذا التوووع فوووزع التوواس نىل العوووب 

 الثماين.
و أن رجوال موقتوا قورأ اوا علوى قال السيوطف : وي ا نىل هذا قوله  حولى اهلل عليوه وسولم    لو

 جب  لزال .
قلوووو : هوووذا حوووديم و يصوووح وو  وووزال الربكووو  يف الرقيووو  يف كتووواب اهلل ونن كوووان األفضووو  أن 

  كون من موقن اا لكن و يتعلإل ال فاء على دل  .  
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 وقال القرطيب جتوز الرقي  بكالم اهلل وألاوه ف ن كان مأثورا استبب 
ف عن الرقي  فقوال و بوأس أن يرقوى بكتواب اهلل وموا يعور  مون دكور وقال الربي  سألو ال افع

 اهلل .
وقد نق  السيوطف كلما أله  العلم يف السر يف الرقي  باملعودات والفاغ  على وجه اخلصووص 

 وشتمااا على ما   ي تم  عليه راها من جوام  الدعاء واملعاين الامع  .
  

أفضو  مون شوفء فوذهب مجاعو  نىل املتو  ألن الميو    وقد اختل  التواس هو  يف القورآن شوفء
 كالم اهلل ولجال يوهم التفضي  نقا املفض  عليه 

 وكرد مال  أن  عاد سورة أو  ردد دون راها 
 وقال ابن حبان : قوله   أعظم سورة   أراد به األجر و أن بعا القرآن أفض  من بعا 

 القرطيب ننه احلإل وهو كما قال ودهب آخرون نىل التفضي  لظواهر األحاديم وقال 
وقال اللزاا : لعل  أن  قول قود أشورت نىل  فضوي  بعوا آيوات القورآن علوى بعوا والكوالم  
كووالم اهلل فكيوو  يفووارق بعضووها بعضووا وكيوو  يكووون بعضووها أشوور  موون بعووا فوواعلم أن نووور 

الخووالص البصوواة نن كووان و يرشوودك نىل الفوورق بووني آيوو  الكرسووف وآيوو  املوودايتات وبووني سووورة ا
وسورة  بو و ر اع على اعتقاد الفورق نفسو  اخلووارة املسوتلرق  بالتقليود فقلود حواحب الرسوال   
حوولى اهلل عليووه وسوولم  فهووو الووذ  أنووزل عليووه القوورآن وقووال   يووس قلووب القوورآن وفاغوو  الكتوواب 
أفضووو  سوووور القووورآن وآيووو  الكرسوووف سووويدد آ  القووورآن وقووو  هوووو اهلل أحووود  عووودل ثلوووم القووورآن 

الووواردة يف فضوواو  القوورآن وهصوويا بعووا السووور وانيووات بالفضوو  وكثوورة الثووواب يف  واألخبووار
  الوهتا و غصى انتهى 

 وقال ابن احلصار : العجب  ن يذكر اوختال  يف دل  م  التصوص الواردة بالتفضي  
 وقال ال يخ عز الدين بن عبد السالم كالم اهلل يف اهلل أفض  مون كالموه يف رواد فقو  هوو اهلل

 أحد أفض  من  بو يدا أ  اب .
وقووال بعضوووهم : يتبلوووف أن  علووم أن معوووىن قوووول القاووو  هوووذا الكوووالم أبلووا مووون هوووذا أن هوووذا يف 
مو ووعه لووه حسوون ولعوو  وداك يف مو ووعه لووه حسوون ولعوو  وهووذا احلسوون يف مو ووعه أكموو  

ملقابلو  من داك يف مو عه ف ن من قال نن ق  هو اهلل أحد أبلا من  بوو يودا أ  اوب سعو  ا
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بني دكر اهلل ودكر أ  اب وبوني التوحيود والودعاء علوى الكوافر ودلو  روا حوبيح بو  يتبلوف 
أن يقال  بو يدا أ  اب دعاء عليه باخلسران فه   وجد عبارة للدعاء باخلسران أحسن من 

 هذد وكذل  يف ق  هو اهلل أحد و  وجد عبارة  دل على الوحداني  أبلا متها 
ولون بالتفضووووي  فقووووال بعضووووهم الفضوووو  راجوووو  نىل عظووووم األجوووور ومضوووواعف  وقوووود اختلوووو  القووووا

 الثواب.
 وقي  ب  يرج  لذات اللف  فالتفضي  نمنا هو باملعاين العجيب  وكثرهتا 

 وقال احلليمف : معىن التفضي  يرج  نىل أشياء 
 أحدها أن يكون العم  بآي  أوىل من العم  بأخرى وأعود على التاس

يووات الووص   ووتم  علووى  عديوود ألوواء اهلل  عوواىل وبيووان حووفا ه والدولوو  علووى الثوواين أن يقووال ان
 عظمته أفض  

الثالم أن يقال سوورة خوا مون سوورة أو آيو  خوا مون آيو  اعوىن أن القوارئ يتعجو  لوه بقراءهتوا 
 فاودة سوى الثواب انج  ويتأدى مته بتالوهتا عبادة 
قراءهتوا كقوراءة أ وعافها  وا سوواها وأوجوب وقد يقال نن سورة أفضو  مون سوورة ألن اهلل جعو  

اا من الثواب ما   يوجوب بلاهوا ونن كوان املعوىن الوذ  ألجلوه بلوا اوا هوذا املقودار و يظهور 
 لتا .

ويقوووال أيضوووا يف الملووو  نن القووورآن خوووا مووون التووووراة واال يووو  والزبوووور اعوووىن أن التعبووود بوووالتالوة 
ء ه و بقراءهتا أو أنوه مون حيوم االعجواز حجو  التويب والعم  واق  به دولا والثواب حبسب قرا

املبعوووث و لووو  الكتوووب    كوون معجوووزة وو كانوووو حجووي أولجووو  األنبيووواء بوو  كانوووو دعووووهتم 
 واحلجي راها. 

قوووال ابووون عبووود الووورب السوووكوت يف هوووذد املسوووأل  أفضووو  مووون الكوووالم فيهوووا وأسووولم   أسوووتد نىل 
ى اهلل عليووه وسوولم    قوو  هووو اهلل أحوود نسووباق بوون متصووور قلووو ألموود بوون حتبوو  قولووه  حوول

 عدل ثلم القرآن   ما وجهه فلم يق  ا فيها على أمر وقال ا نسباق بن راهويه معتواد أن 
اهلل ملووا فضوو  كالمووه علووى سوواور الكووالم جعوو  لبعضووه أيضووا فضووال يف الثووواب ملوون قوورأد غريضووا 

قوورأ القوورآن مجيعووه هووذا و علووى  عليمووه و أن موون قوورأ قوو  هووو اهلل أحوود ثووالث موورات كووان كموون 
 يستقيم ولو قرأها ماوص مرة 
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 قال ابن عبد الرب فهذان نمامان بالست  ما قاما وو قعدا يف هذد املسأل  
 

وموون أوجووه التفضووي  الووص سووبإل دكرهووا وهووو مووا يتعلووإل باملعوواين دكوور السوويوطف نقوووو عوون أهوو  
لبصوور  نن اهلل أودع علوووم الكتووب العلووم يف  بيووني دلوو  فممووا قيوو  يف الفاغوو  مووا قالووه احلسوون ا

السابق  يف القرآن   أودع علوم القرآن الفاغ  فمن علم  فسواها كوان كمون علوم  فسوا مجيو  
 الكتب املتزل  

وقووال االمووام فنوور الوودين الووراز  : املقصووود موون القوورآن كلووه  قريوور أمووور أربعوو  االايووات واملعوواد 
فقوله   احلمد هلل رب العواملني   يودل علوى االايوات  والتبوات ونثبات القضاء والقدر هلل  عاىل

وقوله   مال  يوم الدين   يدل على املعاد وقوله   نياك نعبد ونياك نسوتعني   يودل علوى نفوف 
الووورب وعلوووى نثبوووات أن الكووو  بقضووواء اهلل وقووودرد وقولوووه   اهووودنا الصوووراط املسوووتقيم   نىل آخووور 

بوووات فلمووا كووان املقصوود األعظووم موون القوورآن هووذد السووورة يوودل علووى نثبووات قضوواء اهلل وعلووى الت
 املعالب انربع  وهذد السورة م تمل  عليها ليو أم القرآن .

وقال اللزاا مقاحد القرآن ست  ثالث  مهم  وثالثو  متمو  األوىل  عريو  املودعو نليوه كموا أشوا 
لرجوووع نليووه نليووه بصوودرها و عريوو  الصووراط املسووتقيم وقوود حوورل بووه فيهووا و عريوو  احلووال عتوود ا

 عوواىل وهووو انخوورة كمووا أشووا نليووه   مالوو  يوووم الوودين  واألخوورى  عريوو  أحوووال املعيعووني كمووا 
أشووووا نليووووه بقولووووه   الووووذين أنعمووووو علوووويهم   وحكايوووو  أقوووووال الاحوووودين وقوووود أشووووا نليهووووا ب   

ك امللضوب عليهم وو الضالني   و عري  متازل العريإل كما أشا نليوه بقولوه   نيواك نعبود ونيوا
 نستعني   انتهى 
 آي  الكرسف :    ا قي  يف  فضي

قوووال ابووون العووور  : نمنوووا حوووارت آيووو  الكرسوووف أعظوووم انيوووات لعظوووم مقتضووواها فووو ن ال وووفء نمنوووا 
ي ور  ب ور  دا ووه ومقتضواد و علقا ووه وهوف يف آ  القورآن كسووورة االخوالص يف سووورة نو أن 

 سورة االخالص  فضلها بوجهني 
ي  والسورة أعظم ألنه وق  التبد  اا فهوف أفضو  مون انيو  الوص   أحد ا ألا سورة وهذد آ

 يتبد اا
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والثووواين أن سوووورة االخوووالص اقتضووووو التوحيووود يف مخسووو  ع ووور حرفووووا وآيووو  الكرسوووف اقتضووووو 
التوحيد يف مخسوني حرفوا فظهورت القودرة يف االعجواز بو و  معوىن معورب عتوه  مسوني حرفوا   

 يم القدرة واونفراد بالوحداني  يعرب عته  مس  ع ر ودل  بيان لعظ
وقوال ابوون املتووا اشووتملو آيوو  الكرسوف علووى مووا     ووم  عليووه آيو  موون ألوواء اهلل  عوواىل ودلوو  
ألا م تمل  على سبع  ع ر مو عا فيها اسم اهلل  عاىل مواهرا يف بعضوها ومسوتكتا يف بعوا 

شوواء و    علمووه و يعلووم ووهووف اهلل هووو احلووف القيوووم  ووما و  أخووذد و لووه  وعتوودد و ب دنووه و 
دد  ما  حفظهموا  املسوترت الوذ  هوو فاعو  املصودر وهوو العلوف العظويم ونن و كرسيه  و   يؤ 

عددت الضماور املتبمل  يف احلف القيوم العلف العظيم والضما املقدر قبو   احلوف  علوى أحود 
 األعاريب حارت اثتني وع رين 

 
 ويف جع  االخالص  عدل ثلم القرآن :

 اا : معار  القرآن املهم  ثالث  معرف  التوحيد والصراط املستقيم وانخرة قال اللز 
 وهف م تمل  على األول فكانو ثلثا 

وقووال أيضووا : القوورآن م ووتم  علووى الرباهووني القاطعوو  علووى وجووود اهلل  عوواىل ووحدانيتووه وحووفا ه 
د السووورة نمووا حووفات احلقيقوو  ونمووا حووفات الفعوو  ونمووا حووفات احلكووم فهووذد ثالثوو  أمووور وهووذ

   تم  على حفات احلقيق  فهف ثلم .
وقووال روواد : القوورآن قسوومان خوورب ونن وواء واخلوورب قسوومان خوورب عوون اخلووالإل وخوورب عوون املنلوووق 

 فهذد ثالث  أثالث وسورة االخالص أخلصو اخلرب عن اخلالإل فهف اذا اوعتبار ثلم .
 

 ويف حديم   نن الزلزل  نص  القرآن :
 تقسم نىل أحكام الدنيا وأحكام انخورة وهوذد السوورة   وتم  علوى  قي  : ألن أحكام القرآن

 أحكام انخرة كلها نمجاو .
وقال اللزاا يف سر كون سورة الكافرين ربعوا وسوورة االخوالص ثلثوا مو  أن كوال متهموا يسومى 

االخالص أن سوورة االخوالص اشوتملو مون حوفات اهلل علوى موا     وتم  عليوه   الكوافرون   
توحيووود نثبوووات نايووو  املعبوووود و قديسوووه ونفوووف نايووو  موووا سوووواد وقووود حووورحو االخوووالص وأيضوووا فال
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باالثبات والتقديس ولوحو نىل نفف عبادة راد والكافرون حرحو بوالتفف ولوحوو باالثبوات 
 والتقديس فكان بني الر بتني من التصرسني والتلوسني ما بني الثلم والرب  .

 
مفاااردات والسوووبعني وهوووو بووواب جعلوووه غوووو مسووومى يف وقووود دكووور السووويوطف يف التووووع الرابووو  

وقد يتبادر للذهن أنه متعلإل بلريب القرآن ولكته يتعلإل بآثار وردت يف ميوزات لوبعا القرآن 
انيوووات ومووون دلووو  موووثال أعظوووم القووورآن وأحكوووم القووورآن وأحوووزن القووورآن وأرجوووى القووورآن وأعووودل 

سولفف يف العيوريوات عون ال وعيب القرآن وأخو  القرآن وحنو دل  و وا دكورد فيوه موا أخرجوه ال
قال : لقف عمر بن اخلعاب ركبا يف سفر فيهم ابن مسعود فأمر رجال يتواديهم مون أيون القووم 
قالوا أقبلتا من الفي العميإل نريد البيو العتيإل فقال عمر نن فيهم لعاملا وأمر رجال أن يتاديهم 

ف القيووووم   قوووال نوووادهم أ  القووورآن أ  القوورآن أعظوووم فأجابوووه عبووود اهلل   اهلل و نلوووه نو هوووو احلووو
أحكم فقال ابن مسعود   نن اهلل يأمر بالعودل واالحسوان ونيتواء د  القورر   قوال نوادهم أ  
القوورآن أمجوو  فقووال   فموون يعموو  مثقووال درة خوواا يوورد وموون يعموو  مثقووال درة شوورا يوورد   فقووال 

أ  القورآن أرجوى فقوال   نادهم أ  القرآن أحزن فقال   من يعمو  سووءا سوز بوه   فقوال نوادهم 
ق  يا عباد  الذين أسرفوا على أنفسهم   اني  فقال أفيكم ابون مسوعود قوالوا نعوم . وأخرجوه 

 عبد الرزاق يف  فساد بتبود .
وأخر  أبوو در ااورو  يف فضواو  القورآن عون ابون مسوعود حنوود مرفوعوا مو  بعوا اخوتال  وو 

 يثبو .
قوووال أعووودل آيووو  يف القووورآن   نن اهلل يوووأمر بالعووودل وأخووور  عبووود الووورزاق أيضوووا عووون ابووون مسوووعود 

 واالحسان   وأحكم آي    فمن يعم  مثقال درة خاا يرد   نىل آخرها 
 وأخر  احلاكم عته قال نن أمج  آي  يف القرآن للنا وال ر   نن اهلل يأمر بالعدل واالحسان   

 سوورة اللور    قو  يوا عبواد  وأخر  العرباين عته قال ما يف القرآن آي  أعظم فرجا من آي  يف
الووذين أسوورفوا علووى أنفسووهم   انيوو  ومووا يف القوورآن آيوو  أكثوور  فويضووا موون آيوو  يف سووورة التسوواء 

 القصرى   ومن يتوك  على اهلل فهو حسبه   اني  
 وقد اختل  يف أرجى آي  يف القرآن على بضع  ع ر قوو 

 أحدها آي  الزمر كما  قدم .
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قال بلوى   أخرجوه احلواكم يف املسوتدرك وأبوو عبيود عون حوفوان بون سوليم والثاين   أو    ؤمن 
قاو التقى ابن عباس وابن عمر فقال ابن عباس أ  آي  يف كتاب اهلل أرجى فقال عبد اهلل بون 
عمر   ق  يا عباد  الذين أسورفوا علوى أنفسوهم   أويو  فقوال ابون عبواس لكون قوول اهلل   وند 

يووف املووو ى قووال أو    ووؤمن قووال بلووى ولكوون ليعمووجن قلوويب   قووال قووال نبووراهيم رب أرين كيوو  غ
 فر ى مته قوله   بلى   قال فهذا ملا يعرتى يف الصدر  ا يوسوس به ال يعان 

الثالوم مووا أخرجووه أبوو نعوويم يف احلليوو  عون علووف بوون أ  طالوب أنووه قووال   ننكوم يووا مع وور أهوو  
الذين أسرفوا   اني  لكتا أه  البيو نقوول العراق  قولون أرجى آي  يف القرآن   ق  يا عباد  

 أن أرجى آي  يف كتاب اهلل   ولسو  يععي  رب  فرت ى   وهف ال فاع  
الراب  ما أخرجه الواحد  عن علوف بون احلسوني قوال   أشود آيو  علوى أهو  التوار   فوذوقوا فلون 

 أن ي رك به   اني     نزيدكم نو عذابا   وأرجى آي  يف القرآن أله  التوحيد   نن اهلل و يلفر
وأخر  الرتمذ  وحسته عن علوف قوال أحوب آيو  نا يف القورآن   نن اهلل و يلفور أن ي ورك بوه   

 اني 
اخلامس ما أخرجه مسلم يف حبيبه عن ابن املبارك أن أرجى آي  يف القرآن قوله  عواىل   وو 

 اهلل لكم    يأ   أولوا الفض  متكم والسع    نىل قوله   أو غبون أن يلفر
السووادس مووا أخرجووه ابوون أ  الوودنيا يف كتوواب التوبوو  عوون أ  عثمووان التهوود  قووال مووا يف القوورآن 
آيوو  أرجووى عتوود  اووذد األموو  موون قولووه   وآخوورون اعرتفوووا بووذنوام خلعوووا عمووال حوواحلا وآخوور 

 سيجا   
نن هووذد    السوواب  والثووامن قووال أبووو جعفوور التبوواس يف قولووه   فهوو  يهلوو  نو القوووم الفاسووقون

اني  عتد  أرجوى آيو  يف القورآن نو أن ابون عبواس قوال أرجوى آيو  يف القورآن   ونن ربو  لوذو 
 ملفرة للتاس على ملمهم   .   

التاس  وما أحابكم من مصيب  فبما كسبو أيديكم ويعفو عن كثا فعون علوف كموا يف مسوتد 
ا رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه أموود قووال أو أخووربكم بأفضوو  آيوو  يف كتوواب اهلل  عوواىل حوودثتا اوو

وسوولم    ومووا أحووابكم موون مصوويب  فبمووا كسووبو أيووديكم ويعفووو عوون كثووا   وسأفسوورها لوو  يووا 
علف ما أحابكم من مرى أو عقوب  أو بالء يف الدنيا فبما كسبو أيديكم واهلل أكرم مون أن 

 .  يثين العقوب  وما عفا اهلل عته يف الدنيا فاهلل أحلم من أن يعود بعد عفود
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العاشوور : مووا أخرجووه ابوون حووامت عوون عكرموو  قووال سووج  ابوون عبوواس أ  آيوو  أرجووى يف كتوواب اهلل 
 قال قوله   نن الذين قالوا ربتا اهلل   استقاموا   على شهادة أن و نله نو اهلل

احلوواد  ع وور : قوو  للووذين كفووروا نن يتتهوووا يلفوور اووم مووا قوود سوول    قووال ال ووبلف ندا كووان اهلل 
 دخول الباب ندا أ ى بالتوحيد وال هادة أفرتاد خير  الداخ  فيها واملقيم عليها .أدن للكافر ب

 
 وقي  را دل  وهو بعيد .

 
ويف معىن دل  : ما أخرجه ابن املتذر عن ابن مسعود أنه دكر عتدد بتو نسوراوي  وموا فضولهم 

علووى أسووكف  اهلل بووه فقووال كووان بتووو نسووراوي  ندا أدنووب أحوودهم دنبووا أحووبح وقوود كتبووو كفار ووه 
بابووه وجعلووو كفووارة دنوووبكم قوووو  قولونووه  سووتلفرون اهلل فيلفوور لكووم والووذ  نفسووف بيوودد لقوود 
أععانا اهلل آي  اف أحب نا من الدنيا وما فيها   والذين ندا فعلوا فاح   أو ملمووا أنفسوهم 

 دكروا اهلل   اني  
اين آيوووات نزلوووو يف سوووورة وموووا أخرجوووه ابووون أ  الووودنيا يف كتووواب التوبووو  عووون ابووون عبووواس قوووال مثووو

التسووواء هووون خوووا اوووذد األمووو   وووا طلعوووو عليوووه ال ووومس ورربوووو أواووون   يريووود اهلل ليبوووني لكوووم 
ويهديكم ستن الذين من قوبلكم ويتووب علويكم   والثانيو    واهلل يريود أن يتووب علويكم ويريود 

ع    نن جتتتبوا كباور الذين يتبعون ال هوات   والثالث    يريد اهلل أن خيف  عتكم   اني  والراب
مووا  تهووون عتووه   انيوو  واخلامسوو    نن اهلل و يظلووم مثقووال درة   انيوو  والسادسوو    وموون يعموو  
سوووءا أو يظلوووم نفسوووه   يسوووتلفر اهلل   انيووو  والسووابع    نن اهلل و يلفووور أن ي ووورك بوووه   انيووو  

 اني   والثامت    والذين آمتوا باهلل ورسله و  يفرقوا بني أحد متهم  
 

وأما أشد آي  ففيه ما أخرجه ابن راهويه يف مستدد عن حممود بون املتت ور قوال قوال رجو  لعمور 
بون اخلعواب نين ألعور  أشود آيو  يف كتواب اهلل  عواىل فوأهوى عمور فضوربه بالودرة وقوال مالوو  
نقبو عتها حة علمتها ما هف قال   من يعم  سوءا سز بوه   فموا متوا أحود يعمو  سووءا نو 

بوووه فقوووال عمووور لبثتوووا حوووني نزلوووو موووا يتفعتوووا طعوووام وو شوووراب حوووة أنوووزل اهلل بعووود دلووو   جوووز 
 ورخا   ومن يعم  سوءا أو يظلم نفسه   يستلفر اهلل سد اهلل رفورا رحيما   
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وأخوور  ابوون أ  حووامت عوون احلسوون قووال سووألو أبووا بوورزة األسوولمف عوون أشوود آيوو  يف كتوواب اهلل 
 وا فلن نزيدكم نو عذابا    عاىل على أه  التار فقال   فذوق

ويف حبيح البنار  عن سفيان قال ما يف القرآن آي  أشد علف من   لستم على شوفء حوة 
  قيموا التوراة واال ي  وما أنزل نليكم من ربكم   

وأخر  ابن جرير عن ابن عباس قال   ما يف القرآن أشد  وبينا مون هوذد انيو    لووو يتهواهم 
 عن قوام اال  وأكلهم السبو   اني   الربانيون واألحبار

وأخووور  ابووون املبوووارك يف كتووواب الزهووود عووون الضوووباك بووون موووزاحم قووورأ يف قوووول اهلل   لووووو يتهووواهم 
الربوووانيون واألحبوووار عووون قووووام اال  وأكلهوووم السوووبو   قوووال واهلل موووا يف القووورآن آيووو  أخوووو  

 عتد  متها 
التويب  حولى اهلل عليوه وسولم  آيو  كانوو وأخر  ابون أ  حوامت عون احلسون قوال موا أنزلوو علوى 

 أشد عليه من قوله   وهفف يف نفس  ما اهلل مبديه   اني  
وقووال مالوو  أشوود آيوو  علووى أهوو  األهووواء قولووه   يوووم  بوويا وجووود و سووود وجووود   انيوو  فتأواووا 

 على أه  األهواء .
ا علووى موون سووادل فيووه   وأخوور  ابوون أ  حووامت عوون أ  العاليوو  قووال آيتووان يف كتوواب اهلل مووا أشوود 

 ما سادل يف آيات اهلل نو الذين كفروا     ونن الذين اختلفوا يف الكتاب لفف شقاق بعيد   
 وأما أخو  آي  :

فقوود أخوور  ابوون املتووذر عوون ابوون سوواين   يكوون شووفء عتوودهم أخووو  موون هووذد انيوو    وموون 
 التاس من يقول آمتا باهلل وباليوم انخر وما هم اؤمتني   

 وعن أ  حتيف  أخو  آي  يف القرآن   وا قوا التار الص أعدت للكافرين  
وقال راد   سوتفرك لكوم أيهوا الوثقالن   واوذا قوال بعضوهم لوو لعوو هوذد الكلمو  مون خفوا 

 احلارة   أمن .
 

هذا ونكتفف اذا القدر يف هذد الا رة وبذل  يتتهف حديثتا عن فضاو  القورآن وخصاوصوه 
 الا وورة القادموو  نن شوواء اهلل موو  آداب  وواا القوورآن واهلل املوفووإل وحوولى اهلل علووى وموعوودنا يف

 نبيتا حممد وعلى آله وحببه وسلم .



273 

 

 أسئلة :

 المجموعة األولى: ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة
 من األحاديم الضعيف  يف الفضاو "فاغ  الكتاب  عدل ثلثف القرآن" )حح( -1
 تافإل سورة براءة" حديم حبيح )خعأ(حديم" و سف  م -2
 حح مرفوعا "نن لك  شفء لبابا ولباب القرآن احلواميم" )خعأ( -3
 و جتوز الرقي  بالقرآن )خعأ( -4
 من قرأ سورة احل ر ندا أخذ مضجعه   مات مات شهيدا )خعأ( -5
 قوله  عاىل:}فمن يعم  مثقال درة خاا يرد{ من أمج  آيات القرآن )حح( -6
 وله  عاىل:} لستم على شفء حة  قيموا التوراة...{ من أرجى آيات القرآن )خعأ(ق -7
 ليس يف القرآن آي  أشد  وبينا من قوله:}لوو يتهاهم الربانيون..{)حح( -8
 يوجد آيات معيت   قرأ عتد املرأة الص دنا وودها ) خعأ(  -9

 من أخو  آيات القرآن} ستفرك لكم أيها الثقالن{ )حح( -10
 

 المجموعة الثانية: ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة
 (الرمنورد يف الضعي  أن عروس القرآن ) البقرة، الفاغ ،  -1
جتوارب  خوواص القورآن ،التميمف واللزاا واليافعف  ن حتفوا يف ) الفضاو  الصوبيب  ،  -2

 الصاحلني(
  علوووى بعوووا أثووور موقوووو "احلوووواميم ديبوووا  القووورآن") حوووديم حوووبيح، حوووديم  وووعي ،  -3

 (الصباب 
، فوذوقوا فلون نزيودكم نو  يووم  بويا وجوود و سوود وجوودأشد آي  علوى أهو  األهوواء    )  -4

 عذابا ، ستفرك لكم أيه الثقالن ( 
 ، ق  هو اهلل أحد، آمن الرسول..(آي  الكرسفأعظم آي  يف القرآن هف )  -5
خووو  آيوو ، أول مووا نووزل مووون ، أأرجوووى آيوو قولووه  عاىل:}قوو  ياعبوواد  الووذين أسوورفوا..{)  -6

 انيات(
 ، أفرل آي (أرجى آي قوله  عاىل:} أو غبون أن يلفر اهلل لكم{قي  نلا) أعظم آي ،  -7
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هوووف ) عوووبس و ووووىل، عفوووا اهلل عتووو    حووولى اهلل عليوووه وسووولم أشووود آيووو  علوووى رسوووول اهلل  -8
 (وهفف يف نفس  ما اهلل مبديهأدنو ام...، 

،  أواخوور الكهوو  أ  سوواع  يريوودها القووارئ موون الليوو  هووف ) آيووات جربووو لالسووتيقاظ يف -9
 أواخر البقرة ، أواخر احل ر ( 

، األوىل التوقو  فيوه ، و يتبلوف   حوإل دلوو عليوه األدلو املفا ل  بني السور وانيات )  -10
 اخلوى فيه (  

 
 المجموعة الثالثة: ضع خطا تحت اإلجابة المناسبة لمأل الفراغ

هو األول وانخر والظواهر والبواطن ي ......خا من أل  آي )الكرسف، يف الضعي  أن آ -1
 ،ننا أنزلتاد يف ليل  القدر(

، الثوووواب املرت وووب علوووى الوووتالوة دهوووب قووووم نىل أن وجوووه التفا ووو  يف القووورآن سوووببه ....)  -2
 اوختال  يف االعجاز ، أن بعضه يف البالر  أعلى من بعا ( 

كرسووف وسووورة االخووالص .... ) نلمووا سووواء يف الفضوو  ، نن قيوو  يف املفا وول  بووني آيوو  ال -3
 ( نن سورة االخالص أفض آي  الكرسف أفض  ، 

، متصووووووص عليهوووووا ) أخرويووووو  ودنيويووووو الزلزلووووو  نصووووو  القووووورآن ألن أحكوووووام القووووورآن ....  -4
 ومستتبع  ، يف العالق  باهلل وبلا اهلل(

بعوا    رريوب القورآن، فضواو مفردات القرآن مصعلح يعين عتد السويوطف.....)  فسوا -5
 (ميزات لبعا انياتانيات، 

، أعظوووم آيووو ، أفضووو  أحكوووم آيوو قولووه  عووواىل:} نن اهلل يوووأمر بالعوودل واالحسوووان{..... )  -6
 آي (
 من يعم  سوء سز بهقوله  عاىل:}......{ أحزن القرآن )فذوقوا فلن نزيدكم نو عذابا،  -7

 ، التار يعر ون عليها ردوا وع يا(
،نن الووووذين وا قوووووا التووووار الووووص أعوووودت للكووووافرينقيوووو  نن أخووووو  آيوووو  يف القوووورآن هف.....) -8

 يستكربون عن عباد  سيدخلون جهتم داخرين، ويصالها نو األشقى(
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مثووان آيوووات مووون سوووورة.....خا اووذد األمووو   وووا طلعوووو عليووه ال ووومس ) الفرقوووان، البقووورة،  -9
 التساء(
وام خلعووووا عموووال حووواحلا{من ..... آيوووات القووورآن قولوووه  عووواىل:}وآخرون اعرتفووووا بوووذن -10

 أفض (  ،أرجى )أخو  ، 
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 المحاضرة السابعة عشرة
 (1آداب تالي القرآن )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

 أما بعد
تووووع فموعووودنا اليووووم مووو  آداب التووواا للقووورآن الكووورمي وقووود دكووور السووويوطف هوووذا العلوووم غوووو ال

اخلووامس والثالثووني موون علوووم القوورآن وأفووردد بالتصووتي  االمووام التوووو  رمووه اهلل يف كتوواب لوواد 
التبيوووان يف آداب ملووو  القووورآن وهوووو كتووواب لعيووو  معبووووع ومتوووداول ولكوووون التووووو  رموووه اهلل 

 شافعف املذهب فقد در  يف كتابه على  قرير ما يف مذهبه رالبا فلااعى دل  .
تابووه بووذكر مجلوو  موون فضوواو   ووالوة القوورآن وفضوو  ملتووه كمووا بوودأ السوويوطف  واسووتفتح التوووو  ك

كالمه باحلم علوى االكثوار مون قوراءة القورآن وفضو  دلو  وحنون حبمود اهلل قود دكرنوا طرفوا مون 
 دل  فيما سبإل فال حاج  العاد ه ونزيد هتا :

حوولى اهلل عليووه عوون أ  موسووى األشووعر  ر ووف اهلل عتووه قووال قووال رسووول اهلل  موا رواد أبووو داود 
وسلم  نن من نجالل اهلل  عاىل نكرام د  ال يب  املسلم وحام  القرآن را اللواا فيوه والوايف 

 . هو حديم حسن. قال التوو  : عته ونكرام د  السلعان املقسه 
وعوون احلميوود  قووال سووألو سووفيان الثووور  عوون الرجوو  يلووزو أحووب نليوو  أو يقوورأ القوورآن فقووال 

 يب  حلى اهلل عليه وسلم  قال خاكم من  علم القرآن وعلمهيقرأ القرآن ألن الت
واعلم أن املذهب الصبيح املنتار الوذ  عليوه مون يعتمود مون العلمواء أن قوراءة قال التوو  : 

 . القرآن أفض  من التسبيح والتهلي  ورا ا من األدكار وقد  ظاهرت األدل  على دل 
لقوورآن معلمووا ومتعلمووا مجلوو  ي وورتك فيهووا كوو  معلووم وموون انداب الووص يتبلووف أن يلتزمهووا  وواا ا

ومووتعلم أل  موون العلوووم ال وورعي  وقوود اهووتم اووا مجاعوو  موون العلموواء وحووتفوا فيهووا الكتووب وموون 
دلوو  كتوواب الووام  ألخووالق الووراو  وآداب السووام  للنعيووب البلووداد  وكتوواب جووام  بيووان 

بوون مجاعوو  وراهووا وأهووم هووذد العلووم وفضووله وبوون عبوود الوورب وكتوواب  ووذكرة السووام  واملووتكلم و
انداب نخووووالص التيوووو  هلل أللووووا أسوووواس قبووووول العموووو  قووووال  عوووواىل : ومووووا أمووووروا نو ليعبوووودوا اهلل 
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ويف الصوووبيبني عووون رسوووول اهلل  الصوووني لوووه الووودين . وقوووال : قووو  اهلل أعبووود الصوووا لوووه ديوووين . 
 .ما نوى  امرئحلى اهلل عليه وسلم  نمنا األعمال بالتيات ونمنا لك  

 أن و يقصد  وحال نىل ررى من أرراىيجب على  اا القرآن أن خيلا نيته هلل  عاىل و ف
الوودنيا موون مووال أو رياسوو  أو وجاهوو  أو ار فوواع علووى أقرانووه أو ثتوواء عتوود التوواس أو حوور  وجووود 

نقوراءد بعمو  يف رفوإل سصو  لوه مون بعوا مون يقورأ  ئالتاس نليوه أو حنوو دلو  وو ي ووب املقور 
لرفإل ماو أو خدم  ونن قو  ولوو كوان علوى حوورة ااديو  الوص لووو قراء وه عليوه عليه سواء كان ا
 .ملا أهداها نليه 

عن أ  هريرة ر ف اهلل عته قال قال رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  مون  علوم علموا يبتلوف 
.   به وجه اهلل  عواىل و يتعلموه نو ليصويب بوه رر وا مون الودنيا   سود عور  التو  يووم القيامو

 .رواد أبو داود ب ستاد حبيح قال التوو  : 
وعوون أنوووس وحذيفوو  وكعوووب بوون مالووو  ر ووف اهلل عوووتهم أن رسووول اهلل  حووولى اهلل عليووه وسووولم  
قال من طلب العلوم ليموار  بوه السوفهاء أو يكواثر بوه العلمواء أو يصور  بوه وجوود التواس نليوه 

 .مال  وقال أدخله التار  رواد الرتمذ  من رواي  كعب بن. فليتبوأ مقعدد من التار 
 ومن أهم انداب أيضا أن يعم  اا يعلم فقد قال بعضهم :

 هت  العلم بالعم  ف ن أجابه ونو ارغ  
عن علف بن أ  طالب ر ف اهلل عته أنه قال يا مل  القرآن أو قال يا ملو  العلوم اعملووا بوه و 

قووام سملوون العلوم و سواوز  وراقيهم   من عم  اا علم ووافإل علموه عملوه وسويكون أاف منا الع
ن نخيال  عملهم علمهم وهال  سريرهتم عالنيتهم سلسون حلقا يباهف بعضهم بعضا حة 

أولجووووو  و  صوووووعد أعمووووواام يف ، الرجووووو  ليلضوووووب علوووووى جليسوووووه أن سلوووووس نىل رووووواد ويدعوووووه 
 . رواد الدارمف . السهم  ل  نىل اهلل  عاىل 
 ك  ومكالا الكتب الص دكرناها آنفا .وو نعي  اذد انداب امل رت 

 
االكثار من  الو ه قال  عاىل مثتيا على مون  له يستبب ومن انداب املتأكدة لتاا القرآن أنه 

   وهم يسجدونيتلون آيات اهلل آناء اللي   : كان دل  دأبه  
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يقوم به  ويف الصبيبني من حديم ابن عمر و حسد نو يف اثتتني رج  آ اد اهلل القرآن فهو
 آناء اللي  وآناء التهار 

 واألحاديم يف فض  قراءة القرآن كثاة دكرنا بعضها فيما سبإل .
وأخوور  البيهقووف موون حووديم عاو وو  البيووو الووذ  يقوورأ فيووه القوورآن يوورتاءى ألهوو  السووماء كمووا 

  رتاءى التجوم أله  األرى 
 وأخر  من حديم أنس نوروا متازلكم بالصالة وقراءة القرآن 

   من حديم التعمان بن ب ا أفض  عبادة أمص قراءة القرآن وأخر 
وأخور  موون حووديم لورة بوون جتوودب كوو  موؤدب سووب أن  ووؤ ى مأدبتوه ومأدبوو  اهلل القوورآن فووال 

 هتجرود 
 لوود حوإل اوأخر  من حديم عبيدة املكوف مرفوعوا وموقوفوا يوا أهو  القورآن و  توسودوا القورآن و 

 و دبروا ما فيه لعلكم  فلبون   الو ه آناء اللي  والتهار وأف ود
 وهذد األحاديم لالستجتاس ف ن فيها  عفا .

: قد كان للسل  يف قدر القراءة عادات وأما ما ورد يف قدر ما يقرأ القارئ من القرآن يوميا ف
فأكثر ما ورد يف كثرة القراءة من كان خيتم يف اليووم والليلو  مثواين ختموات أربعوا يف الليو  وأربعوا 

 ني ويليه ختم  تار ويليه من كان خيتم يف اليوم والليل  أربعا ويليه ثالثا ويليه ختميف الته
كوان ابوون الكا ووب ر ووف اهلل عتووه خيوتم بالتهووار أربوو  ختمووات وبالليوو    :عثمووان امللوور   أبوووقوال 
 . وهذا أكثر ما بللتا من اليوم والليل . قال السيوطف : ختمات  أرب 

ث ختمات سليم بن عمور ر وف اهلل عتوه قا وف مصور يف خالفو  ومن الذين كانوا خيتمون ثال
 كووذامعاويوو  ر ووف اهلل عتووه وروى أبووو بكوور بوون أ  داود أنووه كووان خيووتم يف الليلوو  أربوو  ختمووات و 

 أبو عمر الكتد  يف كتابه يف قضاة مصر  
 مون الوذين كووانوا خيتموون ختمو  يف الليوو  واليووم عثموان بوون عفوان ر وف اهلل عتووه ومتويم الوودار و 

 .وسعيد بن جبا و اهد وال افعف وآخرون 
موون عبوواد التووابعني أنووه كووان خيووتم القوورآن فيمووا بووني الظهوور والعصوور وهووو وعوون متصووور بوون زادان 

وخيتموه أيضووا فيموا بووني امللورب والع وواء يف رمضوان ختمتووني وكوانوا يووؤخرون الع واء يف رمضووان 
 نىل أن ميضف رب  اللي  
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  اهدا كان خيتم القرآن فيما بني امللرب والع اء وروى أبو داود ب ستاد حبيح أن 
وعن متصور قال كان علوف األزد  خيوتم فيموا بوني امللورب والع واء كو  ليلو  مون رمضوان وعون 

 .نبراهيم بن سعد قال كان أ  ستيب فما س  حبو ه حة خيتم القرآن 
مني عثموان بوون عفووان وأموا الووذ  خيوتم يف ركعوو  فووال سصوون لكثوورهتم فمون املتقوودقوال التوووو  : 

 .ومتيم الدار  وسعيد بن جبا ر ف اهلل عتهم ختم  يف ك  ركع  يف الكعب  
 قلو : روى ابن نصر املروز  يف كتاب قيام اللي  آثارا م اا  أيضا .

وقد دمو عاو   دل  فأخر  ابن أ  داود عن مسولم بون اوراق قوال قلوو لعاو و  نن رجواو 
موور ني أو ثالثووا فقالووو قوورأوا و  يقوورأوا كتووو أقوووم موو  رسووول اهلل  يقوورأ أحوودهم القوورآن يف ليلوو  

حلى اهلل عليه وسلم  ليل  التمام فيقورأ بوالبقرة وآل عموران والتسواء فوال ميور بآيو  فيهوا استب وار 
 .نو دعا وررب وو بآي  فيها هوي  نو دعا واستعاد 

 . قلو : قد ثبو مث  دل  يف حديم قيام حذيف  م  رسول اهلل 
ويلووف دلوو  موون كووان خيووتم يف ليلتووني ويليووه موون كووان خيووتم يف كوو  ثووالث وهووو قووال السوويوطف : 

 حسن 
وكوورد مجاعووات اخلووتم يف أقوو  مووون دلوو  ملووا روى أبووو داود والرتموووذ  موون حووديم عبوود اهلل بووون 

 . وقال الرتمذ  : حسن حبيح . مرفوعا و يفقه من قرأ القرآن يف أق  من ثالث وعمر 
اود وسووعيد بوون متصووور عوون ابوون مسووعود موقوفووا قووال و  قوورأوا القوورآن يف أقوو  دأ  وأخوور  ابوون 
 من ثالث 

 وأخر  أبو عبيد عن معاد بن جب  أنه كان يكرد أن يقرأ القرآن يف أق  من ثالث 
ويليه من ختم يف أربو    يف مخوس   يف سوو   يف سوب  وهوذا أوسوه األموور وأحسوتها وهوو 

 هم فع  األكثرين من الصباب  ورا 
أخوور  ال ووينان عوون عبوود اهلل بوون عموورو قووال قووال ا رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  اقوورأ 
القرآن يف شهر قلو نين أجد قوة قال أقرأد يف ع ر قلو نين أجود قووة قوال اقورأد يف سوب  وو 

  زد على دل  
لقورآن قوال وأخر  أبو عبيد وراد عن قيس بن أ  حعصع  أنه قال يوا رسوول اهلل يف كوم أقورأ ا

 .يف مخس  ع ر قلو نين أجدين أقوى من دل  قال أقرأد يف مجع  
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 ويلف دل  من ختم يف مثان   يف ع ر   يف شهر   يف شهرين 
أخور  ابوون أ  داود عوون مكبووول قووال كووان أقويواء أحووباب رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  

 بعضهم يف أكثر من دل  يقرأون القرآن يف سب  وبعضهم يف شهر وبعضهم يف شهرين و 
 وقال أبو الليم يف البستان يتبلف للقارئ أن خيتم يف الست  مر ني نن   يقدر على الزيادة 

وقود روى احلسوون بون زيوواد عون أ  حتيفوو  أنوه قووال مون قوورأ القورآن يف كوو  سوت  موور ني فقوود أدى 
 فيها مر ني حقه ألن التيب  حلى اهلل عليه وسلم  عرى على جربي  يف الست  الص قبا 

يكرد  أخا ختمه أكثر من أربعني يوما بال عذر نا عليه أمد ألن عبد اهلل بن : وقال راد 
 عمر سأل التيب  حلى اهلل عليه وسلم  يف كم خنتم القرآن قال يف أربعني يوما رواد أبو داود

لفكور املنتار أن دل  خيتل  باختال  األشناص فمون كوان يظهور لوه بودقيإل ا: التوو  قال 
لعووواو  ومعوووار  فليقتصووور علوووى قووودر سصووو  لوووه معوووه كموووال فهوووم موووا يقووورأ وكوووذل  مووون كوووان 
م ووولوو بت ووور العلوووم أو فصووو  احلكوموووات أو روووا دلووو  مووون مهموووات الووودين واملصووواحل العامووو  
فليقتصر على قدر و سص  بسببه نخالل اا هو مرحد لوه وو فووات كمالوه ونن   يكون مون 

 ما أمكته من را خرو  نىل حد املل  أو ااذرم  يف القراءة  هؤوء املذكورين فليستكثر
 
أن يكون اعتتاأد بقراءة اللي  أكثر قال اهلل  عاىل   من أه  الكتاب أمو  لقارئ القرآن يتبلف و 

قاوم  يتلون آيات اهلل آناء الليو  وهوم يسوجدون يؤمتوون بواهلل واليووم انخور ويوأمرون بواملعرو  
 رعون يف اخلاات وأولج  من الصاحلني ويتهون عن املتكر ويسا

وثتب يف الصبيح عن رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  أنه قال نعوم الرجو  عبود اهلل لوو كوان 
يصلف من اللي  ويف احلديم انخر من الصبيح أنه  حلى اهلل عليه وسلم  قال يا عبداهلل و 

د عن سه  بن سعد ر وف اهلل عتوه  كن مث  فالن كان يقوم اللي     ركه وروى العرباين ورا 
عن رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  قال شر  املؤمن قيام اللي  واألحاديم وانثوار يف هوذا  

نن كوان الرجو  ليعورق الفسوعاط طروقوا أ  : قوال  ل ومفكثاة وقد جاء عن أ  األحووص ا
موا كوان أولجو  خيوافون يأ يه ليال فيسم  ألهله دويا كدو  التب  قال فموا بوال هوؤوء يوأمتون 

وعن نبراهيم التنعف كان يقول اقرأوا من الليو  ولوو حلوب شواة وعون يزيود الرقاشوف قوال ندا . 
 أنا منو   استيقظو   منو فال نامو عيتا  
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ونمنووا رجبووو حووالة الليوو  وقراء ووه لكولووا أمجوو  للقلووب وأبعوود عوون ال ووارالت  ال التوووو  :قوو

حون عن الرياء وراد من البعوات مو  موا جواء ال ورع بوه وامللهيات والتصر  يف احلاجات وأ
من نساد اخلاات يف اللي  فو ن االسوراء برسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  كوان لويال وحوديم 
يتزل ربكم ك  ليل  نىل لواء الودنيا حوني ميضوف شوعر الليو  فيقوول هو  مون داع فأسوتجيب لوه 

عليوه وسولم  قوال يف الليو  سواع  يسوتجيب اهلل  احلديم ويف احلديم أن رسول اهلل  حولى اهلل
 فيها الدعاء ك  ليل  

واعلم أن فضيل  القيام باللي  والقراءة فيه غص  بالقلي  والكثوا وكلموا كثور كوان أفضو  قال : 
 .نو أن يستوعب اللي  كله ف نه يكرد الدوام عليه 

ركعتووني فقوود بووات هلل  وحكووى الثعلوويب عوون ابوون عبوواس ر ووف اهلل عتهمووا قووال موون حوولى بالليوو 
 .ساجدا وقاوما 

قلووو :  قوودم حووديم أ  مسووعود البوودر  يف الصووبيح : موون قوورأ بووانيتني موون سووورة البقوورة يف 
 ليل  كفتاد . فمما قي  فيه ورو  يف بعا الروايات : كفتاد من قيام اللي  .

 
 ويتبلف لقارئ القرآن أن يتعاهدد لجال يتساد 

رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  قووال  عاهوودوا  أن عتووه ر ووف اهلل عر عوون أ  موسووى األشووف
هذا القرآن فوالذ  نفس حممد بيودد اوو أشود  فلتوا مون االبو  يف عقلهوا رواد البنوار  ومسولم 
وعوون ابوون عموور ر ووف اهلل عتهمووا أن رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  قووال نمنووا مثوو  حوواحب 

 مسكها ونن أطلقها دهبو رواد مسلم والبنار  القرآن كمث  االب  املعقل  نن عاهد عليها أ
قووال : ونن حوواحب القوورآن ندا قووام بووه فقوورأد  وثبووو يف حووبيح مسوولم يف بعووا العوورق أنووه 

 باللي  وقرأد بالتهار   يتسه ونن   يقم به نسيه .
 

 نسيانه كباة حرل به التوو  يف الرو   وراهاوأما نسيان القرآن فقد قال السيوطف : 
بون مالو  ر وف اهلل عتوه قوال قوال رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  عر وو علوف  عن أنسو 

القووذاة خيرجهووا الرجوو  موون املسووجد وعر ووو علووف دنوووب أمووص فلووم أر دنبووا  أجووور أمووص حووة
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قوال التووو  رواد أبو داود والرتموذ  . أعظم من سورة من القرآن أو آي  أو يها رج    نسيها 
 .و كلم فيه : 

عبادة عن التيب  حلى اهلل عليه وسلم  قال من قرأ القورآن   نسويه لقوف اهلل عوز  وعن سعد بن
 وج  يوم القيام  وهو أجذم رواد أبو داود والرتمذ  

قلو : أعود باهلل من هذا احلكم ، ب  و يصو  نىل الصولاة ورايو  أمورد أنوه يكورد  تزيهوا فهوذد 
نسوف شويجا مون القورآن وقوال اهلل  عواىل :  األحاديم فيها مقال وو  ثبو وقد ثبوو أن التويب 

 ستقرو  فال  تسى نو ما شاء اهلل .
 وأمر التسيان ليس بيد االنسان رالبا نو ندا كان عن ن ال متعمد .

ويدل على دل  ما ورد يف التهف عن قول القاو  : نسيو آيو  كوذا وكوذا بو  يقوول نسويو أو 
 أنسيو . وسيأيت .

ن أن يهموو  وأن سوورص علووى  عاهوود القوورآن كمووا  قوودم لووجال خيسوور نعووم و يتبلووف حلاموو  القوورآ
 األجر العظيم املرت ب على حف  القرآن وقد سبإل حديثتا عته مفصال .

ولو افرتى ثبوت شفء مون الوعيود علوى نسويان شوفء مون القورآن فواألرجح أن املوراد بالتسويان 
قوله  عواىل : كوذل  أ تو  آيا توا فيه الرتك أ  ن ال العم  وعدم القيام اا جاء فيه على ررار 

فتسويتها وكوذل  اليووم  تسوى . وقولوه : نسوووا اهلل فتسويهم . وقولوه : فواليوم نتسواهم كموا نسوووا 
 لقاء يومهم هذا .

 
 ويستبب ملن نام عن ورد له كان يقرأد من اللي  أن يقضيه 

مون نوام عون  عن عمر بن اخلعاب ر وف اهلل عتوه قوال قوال رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم ف
حزبه من اللي  أو عن شوفء متوه فقورأد موا بوني حوالة الفجور وحوالة الظهور كتوب لوه كأنوه قورأد 

 .من اللي  رواد مسلم 
وعووون سوووليمان بووون يسوووار قوووال قوووال أبوووو أسووويد ر وووف اهلل عتوووه منوووو البارحووو  عووون ورد  حوووة 

ة  تعبوين أحببو فلما أحببو اسرتجعو وكان ورد  سورة البقرة فرأيو يف املتوام كوأن بقور 
 رواد ابن أ  داود 
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يستبب الو وء لقراءة القرآن ألنه أفض  األدكار وقد كان  حلى اهلل عليه وسولم  يكورد أن و 
 يذكر اهلل نو على طهر كما ثبو يف احلديم 

 .قرأ حمدثا جاز ب مجاع املسلمني واألحاديم فيه كثاة معروف   وقال التوو  : نن
ار كوووب مكروهوووا بووو  هوووو  وووارك لألفضووو  فووو ن   سووود املووواء  ووويمم قوووال نموووام احلووورمني وو يقوووال و 

 .واملستبا   يف الزمن الكوم بأنه طهر حكمها حكم الدث 
وو  كورد القوراءة للمبودث ألنوه حوح أن التويب  حولى اهلل عليوه وسولم  كوان يقورأ  وقال أيضوا :
 .م  احلدث 

القووورآن فقوووال لوووه رجووو  : أو قلوووو : روى مالووو  يف املوطوووأ أن سووولمان خووور  مووون اخلوووالء فقووورأ 
  تو أ . فقال له سلمان مستتكرا : من أمرك اذا ؟؟ أمسيلم  ؟؟

 .ندا كان يقرأ فعر و له ريح أمس  عن القراءة حة يستقيم خروجها : يف شرل املهذب و 
وأما التب واحلاوا ف نه سورم عليهموا قوراءة القورآن سوواء كوان آيو  أو أقو  متهوا قال التوو  : 

اما نجراء القرآن على قلبهموا مون روا  لفو  بوه وسووز اموا التظور يف املصوب  ونمورارد وسوز 
علووى القلووب وأمجوو  املسوولمون علووى جووواز التسووبيح والتهليوو  والتبميوود والتكبووا والصووالة علووى 
التيب  حلى اهلل عليه وسلم  ورا دلو  مون األدكوار للجتوب واحلواوا قوال أحوبابتا وكوذا نن 

الكتاب بقوة وقصدا به را القرآن فهو جاوز وكوذا موا أشوبهه وسووز اموا أن قاو النسان خذ 
وسووووز اموووا قوووراءة موووا ... يقووووو عتووود املصووويب  ننوووا هلل وننوووا نليوووه راجعوووون ندا   يقصووودا القووورآن 

 نسنو  الو ه كال يخ وال ين  ندا زنيا فارمجو ا البت 
قراءة والصالة ورا ا ف ن أحودث حرموو ندا   سد التب أو احلاوا ماء  يمم ويبال له الو 

ودكوور  ...عليوه الصووالة و  غوورم القوراءة واللوووس يف املسووجد ورا وا  ووا و سوورم علوى الوودث 
بعا أحباب ال افعف أنوه ندا  ويمم يف احلضور اسوتبال الصوالة وو يقورأ بعودها وو سلوس يف 

تووب موواء وو  رابووا ف نووه و يصوولف أمووا ندا   سوود ال... قووال : املسووجد والصووبيح جووواز دلوو  
حلرم  الوقو على حسب حاله وسرم عليه القراءة خار  الصالة وسرم عليه أن يقرأ يف الصالة 
مووا زاد علووى فاغوو  الكتوواب وهوو  سوورم عليووه قووراءة الفاغوو  فيووه وجهووان الصووبيح املنتووار أنووه و 

 ... نخل كالمه رمه اهلل سرم ب  سب 
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عتووود مجاعووو  مووون أهووو  العلوووم يف قوووراءة احلووواوا والتوووب للقووورآن أمووورد وهوووذا الت وووديد العجيوووب 
عجيووب وبعووا العلموواء فوورق بووني احلوواوا وبووني التووب و ووا أهوو  للتفرقوو  ألن احلوواوا حوودثها 

لعاو و  عتودما  مستمر و  سص  اا باختيارها وو  ستعي  أن  تف  عته ب رادهتوا قوال التويب 
 بتات حواء . أخرجه البنار  .حا و وبكو : داك أمر كتبه اهلل على 

فليو شعر  كي  متكوم احلواوا سوبع  أيوام أو التفسواء أربعوني يوموا و  قورأ شويجا مون كتواب 
راووا وو  تعووود بوواملعودات حووباحا ومسوواء وقبوو  التوووم وو  رقووف نفسووها وو أبتاءهووا عتوود املوورى 

التهوووا أو يقراووووا بكتووواب اهلل وو  قووورأ آيوووو  الكرسوووف قبوووو  متامهوووا وهوووف أحووووو  موووا يكووووون يف ح
 ال يعان وكي   رتك قراءة خوا يم البقرة لتكفيها يف ليلتها نىل را دل  .

 ولذا أجاز اا مال  وراد القراءة .
أما التب فيمكته نزال  التاب  مة شاء وهو املتسبب فيها نو من احتالم ومدة التاب  قصواة 

 جدا .فيلزمه رفعها عتد حلول أول حالة . فالفرق وا ح 
وعلى كو  فلويس هتواك دليو  يعتمود ملتو  احلواوا والتوب عون قوراءة القورآن ولوذا دهوب مجاعو  

فقوود رو   موون أهوو  العلووم لوووازد معلقووا ونن كووان األوىل أن ميتتوو  التووب اقتووداء برسووول اهلل 
عته أنه   يكن ميتعه من القورآن شوفء نو التابو  . وهوو مو  موا قيو  يف  ضوعيفه و يودل علوى 

كوان يوذكر اهلل علوى كو  أحيانوه وهوذا ي وم  القورآن   ت  . وثبو عن عاو   أن رسول اهلل امل
وراد . وقد دكر ابن حجر أن مراد البنار  بتوبيبه حلديم احتعف ك  ما يصوتعه احلوا  روا 
أن و  عووويف بالبيووو وو  صوولف . بقولووه :  قضووف احلوواوه املتاسوو  كلهووا نو العوووا  بالبيووو 

 جواز قراءة احلاوا والتب واستبسن دل  احلاف  .اوستدول على 
 وقد حح عن ابن عباس أنه كان ويرى بالقراءة للجتب بأسا وكان يقرأ وردد وهو جتب .

وقال ماد سألو سعيد بن املسيب عن التب ه  يقرأ القرآن؟ فقال : فكي  و يقرأد وهوو 
 يف جوفه ؟

 عرب  وابن املتذر وداود وراهم . وكذا جاء عن سعيد بن جبا وعكرم  وقال به ال
أما ما رو  يف احلديم : و يقرأ احلاوا وو التب شويجا مون القورآن فهوو حوديم  وعي  و 

 يثبو .
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وكذل  القص  الص فيها أن أحد الصباب  وق  علوى جاريتوه ف وكو امرأ وه فيوه فسوألته فوأنكر 
ل اووا : شووهدت بووأن اهلل رب فعلبووو متووه أن يقوورأ شوويجا موون القوورآن ليثبووو أنووه لوويس جبتووب فقووا

العامليتووووا وأن التووووار مثوووووى الكافريتووووا وأن العوووورش فوووووق املوووواء طووووايف وفوووووق العوووورش رب العامليتووووا 
 فلجهلها متو دل  قرآنا فصدقته . فهف قص  باطل  ستدا ومتتا . 

والبعا سيز للباوا القراءة للباج  من  علم أو  عليم أو للتعود وحنو دلو  ونطوالق الوواز 
 لصواب واهلل  عاىل أعلم .هو ا

وأما متتجس الفم فتكرد له القوراءة وقيو  غورم كموس املصوب  باليود التجسو  قال السيوطف : 
. 

وو يوجووود دليووو  علوووى دلووو  واألوىل و شووو  نزالووو  التجاسووو  املتلوووبس اوووا وسوووتبباب العهوووارة 
 معلقا .

 وأما مس املصب  للقارئ الدث سواء أكان حدثا أحلر أم أكرب 
سرم على الدث مس املصب  ومله سواء مله بعالقته أو بلاها سواء مس ل التوو  : فقا

نفوووس الكتابووو  أو احلواشوووف أو اللووود وسووورم موووس اخلريعووو  واللوووال  والصوووتدوق ندا كوووان فووويهن 
املصب  هذا هو املذهب املنتار وقي  و غرم هذد الثالث  وهو  عي  ولو كتوب القورآن يف 

صب  سواء ق  املكتوب أو كثر حة لو كان بعا آي  كتوب للدراسو  لول فبكمه حكم امل
 . حرم مس اللول

ندا  صووفح الوودث أو التوووب أو احلوواوا أوراق املصووب  بعوووود أو شووبهه ففووف جووووازد قووال : 
وجهووان ألحووبابتا أمهر ووا جوووازد وبووه قعوو  العراقيووون موون أحووبابتا ألنووه رووا موواس وو حاموو  

مال للورق  والورق  كوالمي  وأموا ندا لو  كموه علوى يودد وقلوب الورقو  والثاين غرميه ألنه يعد حا
فبوورام بووال خووال  ورلووه بعووا أحووبابتا فبكووى فيووه وجهووني والصووواب القعوو  بووالتبرمي ألن 

 .القلب يق  باليد و بالكم 
ندا كتب التب أو الدث مصبفا نن كان سم  الورق  أو جسها حال الكتاب  فبورام قال : 

هوووووا و  ميسوووووها ففيوووووه ثالثووووو  أوجوووووه الصوووووبيح جووووووازد والثووووواين غرميوووووه والثالوووووم سووووووز ونن   سمل
 للمبدث وسرم على التب 
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ندا مس الدث أو التب أو احلاوا أو م  كتابا مون كتوب الفقوه أو رواد مون العلووم قال : 
تاعوا يف وفيه آيات من القورآن أو ثوبوا معورزا بوالقرآن أو دراهوم أو دنوانا متقوشو  بوه أو مو  م

مجلتوه مصوب  أو ملووس الودار أو احللووى أو اخلبووز املتقووش بوه فاملووذهب الصوبيح جوواز هووذا  
 .كله ألنه ليس اصب  وفيه وجه أنه حرام 

وملهووا ونن   وأمووا كتووب  فسووا القوورآن فوو ن كووان القوورآن فيهووا أكثوور موون روواد حوورم مسووها: قووال 
ا و سوورم والثوواين سوورم والثالووم نن  كووان روواد أكثوور كمووا هووو اللالووب ففيهووا ثالثوو  أوجووه أحووبه

 كان القرآن  ه متميز بلل  أو مرة أو راها حرم ونن   يتميز   سرم 
من   سد ماء فتيمم حيم سوز التيمم له مس املصب  سواء كان  يممه للصوالة أو قال : 

حالوه وو سووز للاها  ا سوز التيمم له وأما من   سد ماء وو  رابا ف نوه يصولف علوى حسوب 
لوه موس املصوب  ألنووه حمودث جوزنوا لوه الصووالة للضورورة ولوو كوان معووه مصوب  و  سود موون 
يودعوووه عتووودد وعجوووز عووون الو ووووء جووواز لوووه ملوووه للضووورورة قوووال القا وووف أبوووو العيوووب وو يلزموووه 

خا  على املصب  من حورق أو رورق  التيمم وفيما قاله نظر ويتبلف أن يلزمه التيمم أما ندا
 .يف  اس  أو حصوله يف يد كافر ف نه يأخذد ولو كان حمدثا للضرورة أو وقوع 
هووو  سوووب علوووى الووووا واملعلوووم  كليووو  الصووويب املميوووز العهوووارة حلمووو  املصوووب  واللوووول قوووال : 

 .فيه وجهان م هوران أحبهما عتد األحباب و سب للم ق  ؟ اللذين يقرأ فيهما 
 

د التووودقيقات واخلالفوووات العجيبووو  الوووص قلوووو : دكووورت هوووذد التقوووول للتظووور والتعجوووب مووون هوووذ
 تفوواوت بوووني أحوووباب املوووذهب الواحووود وموووا دلوو  نو أللوووا اعوووزل عووون الووودلي  الصوووبيح فووو ن 
القول اا  قدم فيه نظر واس  وأول دل  مس القرآن املنوتله بلواد فقود ثبوو يف الصوبيح يف 

ورواد مون امل وركني كتب لوه آيو  مون القورآن يف كتابوه وقود مسوها هوو   حديم هرق  أن التيب 
أموور أحوودا  وون موو   التجسووني فووألن ميسووها املسوولم الوودث موون بوواب أوىل و  يتقوو  أن التوويب 

 الرسال  أن يتو أ حلملها وو يوجد راوب  نا متت  من مس ما كان كذل  . وهذد واحدة .
بأنوه أما الثاني  ف ن كان مجهور أهو  العلوم علوى متو  الودث مون موس املصوب  ومو  التسوليم 

و شوووو  أن األوىل عوووودم املووووس خروجووووا موووون اخلووووال  نو أن املسووووأل  و دليوووو  عليهووووا يتووووتها 
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لالحتجا  م  التنبه يف مسه حباو  ومله بواسع  و قليبه بأداة يف  دقيقات ما أنوزل اهلل اوا 
 من سلعان وليس اا حد ثابو يضبعها حة م  التسليم اا .

أهوو  العلووم قولووه  عوواىل : يف كتوواب مكتووون و ميسووه نو ورايوو  مووا سووتي بووه يف املتوو  عتوود بعووا 
 املعهرون .

 وهذد اني  و عالق  اا اس املصب  ألمور عدة متها :
أوو : ا فاق السل  على  فساها بال أدىن خال  بأن املراد بذل  اللول الفوظ الوذ  عتود 

أختها : يف حوب  مكرمو   اهلل وأن املعهرون هم املالوك  . وقد قال االمام مال  : هف مث 
 مرفوع  معهرة بأيد  سفرة كرام بررة .

ثانيووا : أن انيوو  خربيوو  ونخراجهووا عوون حقيقتهووا نىل اجملوواز وأن املووراد بوواخلرب فيهووا االن وواء وهووو 
 التهف خال  األح  وبلا دلي  .

الوك  و ثالثا : أن لف  معهرون و يصح مله على املتعهرين ألن املراد من طهرد اهلل وهم امل
 من طهر نفسه بتفسه .

رابعوووا : أن انيووو  مكيووو  باو فووواق و  يكووون     وووريعات دقيقووو  كهوووذد بووو  نن الوووبعا يتوووازع يف 
 فرى الو وء وقتجذ .

خامسا : أنه   يكن وقتجذ مصب  حة يتهى عن مس الدث له فليو شعر  كي  يتهى 
 عما و يوجد .

كتوووب بعضووه يف مكووو  وأنووه ميكووون أن يعلووإل عليوووه سادسووا : أن القووورآن لووو سووولمتا أنووه كوووان قوود  
مصب  جتاوزا فهو آيات كتبو يف عظوام احليوانوات ويف احلجوارة وورق ال وجر فكيو  يقوال 

 عن دل  : يف كتاب مكتون ؟؟
سابعا : أين هذا املعىن املزعوم من سياق انيات ؟ و رابوه البتو  بوني انيوات وبوني هوذا املعوىن 

علوى امل وركني كسواور أخواهتوا يف ادعواوهم  توزل ال وياطني بوه علوى  ونمنا نزلو هذد انيات ردا
فقال ام اهلل نن هذا القرآن عتدد حمفوظ مصون و يص  نليه نو املالوك  املقربون وو  التيب 

 يتزل به راهم .
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وقووال بعضووهم : نن يف انيوو  نرشووادا لعوودم مووس املصووب  للمبوودث اقتووداء بعوودم مووس اللووول 
املعهرين وهم املالوك  . وهذا القول مو  التسوليم و حجو  فيوه علوى املتو  ونمنوا الفوظ نو من 

 يكون من باب األفضلي  فقه وقد قررنا دل  .
أنوه قووال : و ميوس القورآن نو طوواهر . وهوذا جووزء  ومثوو دليو  آخوور وهوو مووا يوروى عون التوويب 

ود وعلوى التسوليم من كتاب عمورو بون حوزم وقود طعون يف نسوتادد مجاعو  مون أهو  العلوم و وعف
بثبو ه فاملراد بقوله : طاهر هتا أ  مسلم ألن الكتاب هذا أرس  نىل بلد اوا أهو  كتواب فهوو 

عن السفر بالقرآن نىل أرى العدو ااف  أن يتالوه .  مث  ما ثبو يف الصبيح من لف التيب 
وهوو جتووب :  أل  هريورة عتودما غوور  مون السوالم عليووه واملسولم طواهر داومووا كموا قوال التوويب 
 سببان اهلل نن املؤمن و يتجس .

يدعو الكا ب ليكتب له القرآن فال يستفص  متوه هو  هوو علوى طهوارة مون  كما كان التيب 
احلدثني أم و ؟ ب  كان يكتب له كما يف الصبيبني من كان متافقا وار د و تصور وموات و  

  قبله األرى .
 يتنذ مصبفا أمر نصرانيا فتسنه له .وكان علقم  بن قيس رمه اهلل ندا أراد أن 

والووبعا يقووول : هووذا موون  عظوويم شووعاور اهلل وموون يعظووم شووعاور اهلل ف لووا موون  قوووى القلوووب . 
والوواب أن اوسوتدول بانيو  يف رووا حملوه ولوو سوولم لقيو  : وجوه التعظويم وبوود فيوه مون دليوو  

اع والعسوب واللنوا  االفو  يدل عليه ولو كوان دلو  باوجتهواد لكانوو كتابو  القورآن يف الرقو
 أن يكتب القرآن يف أرقى أنواع الورق يف زمانه وااء الذهب . للتعظيم وكان على التيب 

وليس ملس الصبيف  الص كتب اا القرآن بأعظم من وجود القورآن يف الصودر وقود وحو  اهلل 
اس للقورآن اواله القرآن بقوله : ب  هو آيات بيتات يف حدور الذين أو وا العلم . فالتوب  و

 له حبفظه يف حدرد .
 واخلالح  أنه و دلي  على املت  ونن كان اخلرو  من اخلال  أوىل واهلل أعلم .

 
ندا كوووان يف مو ووو  مووون بووودن املتعهووور  اسووو  روووا معفوووو عتهوووا حووورم عليوووه موووس قوووال التووووو  : 

ر الووذ  املصووب  او وو  التجاسوو  بووال خووال  وو سوورم بلوواد علووى املووذهب الصووبيح امل ووهو 
 .قاله مجاها أحبابتا وراهم من العلماء 
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ويسووتبب أن  كووون القووراءة يف مكووان نظيوو  اتووار واووذا اسووتبب مجاعوو  موون العلموواء القووراءة 

 يف املسجد لكونه جامعا للتظاف  وشر  البقع  
 بون املتوذراو يكورد ونقلوه  مجاعو وأما القراءة يف احلمام فقد اختل  السول  يف كراهيتهوا فقوال 

قوووال ال وووعيب  كووورد   و عووون نبوووراهيم التنعوووف ومالووو  وهوووو قوووول ععووواء ودهوووب نىل كراهتوووه مجاعووو
وعون أ  ميسوورة . القوراءة يف ثالثو  موا وو  يف احلماموات واحل ووش وبيوووت الرحوى وهوف  وودور 

 .و يذكر اهلل نو يف مكان طيب  : قال
لتووه حوواحبها فوو ن التهووى عتهووا  وأمووا القووراءة يف العريووإل فاملنتووار ألووا جوواوزة رووا مكروهوو  ندا   ي
العزيوز رموه  عمور بون عبود عونكرهو وعن أ  الدرداء ر ف اهلل عته أنه كان يقرأ يف العريإل و 

سوألو مالكوا عون الرجو  يصولف مون آخور الليو  فينور   ابون وهوب قوال وعوناهلل أنه أدن فيهوا 
اءة  كوووون يف نىل املسوووجد وقووود بقوووف مووون السوووورة الوووص كوووان يقووورأ فيهوووا شوووفء قوووال موووا أعلوووم القووور 

 العريإل وكرد دل  وهذا نستاد حبيح عن مال  رمه اهلل
قلوو : و يوجود دليو  علوى املتو  مون شوفء مون دلو  ووشو  أن األفضو  القوراءة اخلاشووع  يف 

يف العريإل عام الفتح وهوو علوى ناقتوه كموا يف الصوبيح  املكان العيب وقد ثبتو قراءة التيب 
. 
 
  القبلووو  فقووود جوواء يف احلوووديم خووا اجملوووالس موووا بن يسووتقيسووتبب للقوووارئ يف رووا الصوووالة أو 

هوذا هوو األكمو  ولوو قورأ قاوموا و استقب  به القبل  وسلس متن عا بسكيت  ووقوار معرقوا رأسوه 
أو مضعجعا أو يف فراشه أو على را دل  من األحوال جاز وله أجر ولكن دون األول قوال 

  الليو  والتهوار نيوات ألوا األلبواب اهلل عز وج    نن يف خلإل السوماوات واألرى واخوتال
الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعلى جتووام ويتفكورون يف خلوإل السوماوات واألرى   وثبوو 
يف الصبيح عن عاو   ر ف اهلل عتها قالو كان رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  يتكال يف 

يقرأ القورآن ورأسوه يف حجور   حجر  وأنا حاوا ويقرأ القرآن رواد البنار  ومسلم ويف رواي 
وعن أ  موسى األشعر  ر ف اهلل عته قال نين أقرأ القرآن يف حواليت وأقورأ علوى فراشوف وعون 

 . عاو   ر ف اهلل عتها قالو نين و أقرأ حز  وأنا مضعجع  على السرير
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 نكتفف اذا القدر ونستكم  ساور انداب يف الا رة القادم  نن شاء اهلل  عاىل 
 ى اهلل على نبيتا حممد وعلى آله وحببه وسلم .وحل
 

 :أسئلة 
 المجموعة األولى: ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة

 )حح( من نجالل اهلل  عاىل نكرام حام  القرآن -1
القورآن  آداب  واا اكتاب  ذكرة السام  واملتكلم وبن مجاع  يف آداب طالب العلم ومته  -2

 )حح(
 (حح) من التسبيح وراد من األدكار قراءة القرآن أفض  -3
 (خعأ) ن يف اليوم ختم و خيتمكانوا  ورا ا عثمان بن عفان وال افعف   يرد أن -4
 )حح( يتبلف حلام  القرآن أن يتعاهدد لجال يتساد -5
 كباة من كباور الذنوب )خعأ(بعد حفظه  نسيان القرآن  -6
يتعلموه نو ليصويب بوه رر وا مون الودنيا   سود من  علم علما يبتلف به وجه اهلل  عواىل و  -7

 عر  الت  )حح(
 ) حح(يف قراءة القرآن فرق بعا أه  العلم بني احلاوا والتب  -8
 (خعأ) للمصب  جواز مس الدثمجهور أه  العلم على  -9

 يستبب أن  كون قراءة القرآن يف مكان نظي  طاهر )حح( -10
 

 جابة الصحيحةالمجموعة الثانية: ضع خطا تحت اإل
 السيوطف، العسقالين( التوو ،بالتصتي  )  اأفرده  اا القرآنآداب  -1
اهلل آنواء الليو  وهوم يسوجدون{  ودل علوى ) اسوتبباب التودبر،  آياتقوله  عاىل:}يتلون  -2

 (استبباب االكثار من قراءة القرآناستبباب اختيار الوقو، 
، أربع ، مثان ختماتللقرآن يف اليوم الواحد )  ةاءيف كثرة القر  أه  العلمأكثر ما ورد عن  -3

 ست (
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ورد الووتا ،  ، و جتوووز القووراءة بدونووهأفضوو  الووذكر)  يسووتبب الو وووء لقووراءة القوورآن ألنووه -4
 بذل  (

،  ، عودم قراء وهعودم احلفو   ) هوف اعوىنلوو حوبو األحاديم الوواردة يف نسويان القورآن  -5
  رك العم  اا جاء فيه(

أن احلواوا ) أن التوب لويس بوتجس،  يف قوراءة القورآن بوني التوب واحلواوا وجه التفرقو  -6
 ميكته نزال  التاب  مة شاء( أن التب ،ليسو  س  

 ، الواز لضرورة(  املت  الواز،) الصبيح يف قراءة القرآن للباوا -7
 ، الكراهي (اوستبباب، الوازالصبيح يف قراءة القرآن للجتب ) -8
باطلوو    الووذ  أجتووب وأوهووم امرأ ووه أنووه قوورأ القوورآن ) حووبيب  ، حسووت  ، قصوو  الصووبا -9

 (  ستدا ومتتا
  وعيف  كلهوا،   ) كلهوا حوبيب  على مت  مس املصب  للمبودثاملستدل اا األدل   -10
 (  تتها لالستدول اا و ، 
 

 المجموعة الثالثة: ضع خطا تحت اإلجابة المناسبة لمأل الفراغ
  ، قول وجيه ، أدلته ثابت  (و دلي  عليه راءة املضعج  واملاشف للقرآن ) القول بكراه  ق -1
القرآن....أللوووا أسووواس قبوووول العمووو ) الديووو ، اختيوووار الوقوووو املتاسوووب،   وووااأوىل آداب  -2

 نخالص التي (
 الفهم( ،عم ال ،قول )ال  ف ن أجابه ونو ارغ  و .......بالعلم قي  " هت   -3
اعووزل عوون يقات الووص دكرهووا االمووام التوووو  يف مووس القوورآن ) اووا أدلتهووا ، كثووا موون التوودق -4

 ، وجيه  ومعتربة (الدلي  
، حوبيح ، ثابوو ولكون   وعي حديم و يقرأ احلاوا وو التوب شويجا مون القورآن )   -5

 و حج  فيه (
أن ،  ، أن يسووووتلفر اهلل وو يعووووود يسووووتبب ملوووون نووووام عوووون وردد موووون الليوووو  أن ...) يرتكووووه -6

 يقضيه(
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، جوواز لقرآن املنتله بلواد ) ملس الدث لدلي  على.... يف الصبيبني حديم هرق   -7
 ( كراه  ،  غرمي 

اللووووول راجوووو  نىل .... ) قولووووه  عوووواىل:}و ميسووووه نو املعهوووورون{ أن الضووووما يفالصووووبيح  -8
 ، مجي  الكتب املتزل (صب  ، املالفوظ

، أ   عمورو بون حوزمنسوتادد مجاعو  مون أهو  العلوم )  لو ........ طعن يف كتاب التيب  -9
 شاة ، علف بن أ  طالب ( 

املتعهور ، املسولم : و ميس القرآن نو طاهر نن حح ...... )  املراد بالعاهر يف قوله  -10
 (املتعهر من احلدث األكرب ، من احلدث األحلر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



293 

 

 المحاضرة الثامنة عشرة
 (2ن )آداب تالي القرآ

*** 
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
 أما بعد

 فاليوم نستكم  بعضا من آداب التاا للقرآن الكرمي :
قد روى ابن ماج  عن علوف موقوفوا فأن يستاك  عظيما و عهاا ومن هذد انداب أنه يسن له 

 . فعيبوها بالسواك نن أفواهكم طرق للقرآن : بستد جيد عته مرفوعا قال السيوطف : والبزار 
قلوووو : احلوووديم فيوووه  وووع  ولكووون وردت أحاديوووم كثووواة يف اسوووتبباب السوووواك معلقوووا ويف 

 مته فت م  دل  . نكثار التيب 
ولووو قعوو  القووراءة وعوواد عوون قوورب فمقتضووى اسووتبباب التعووود نعووادة السووواك  ال السوويوطف :قوو

 .أيضا 
ل  عواىل   فو دا قورأت القورآن فاسوتعذ قواوبعد السواك يسن له التعود وماهر األمر فيه الوجوب 

ويف أموور اوسووتعادة مسوواو   كلمتووا عتهووا يف أردت قراء ووه ندا بوواهلل موون ال وويعان الوورجيم   أ  
التفسا ب فء مون التفصوي  وحورر القوول فيهوا االموام ابون الوزر  والتووو  ورا وا وخالحوتها 

بوو  القووراءة واختلوو  يف لفظهووا أنووه قوود قيوو  باوسووتعادة بعوود القووراءة وهووو قووول واد والصووبيح ق
وأكم  دل  أن يقول : أعود باهلل السمي  العليم مون ال ويعان الورجيم مون  وزد ونفنوه ونفثوه 
. ولو اقتصر على أعود باهلل من ال ويعان الورجيم فهوو حسون . واختلو  هو  سهور اوا خوار  

 الصالة أم يسر واملنتار أن سهر اا .
دا قع  القراءة بأمر أجتيب يعيود اوسوتعادة مورة أخورى . وندا  ومن مساو  اوستعادة أيضا أنه ن

ألن املقصوووود اعتصوووام القوووارئ كوووان يقووورأ يف مجووو  فوووال سزووووه اسوووتعادة رووواد قوووال ابووون الوووزر  : 
 والتجاأد باهلل من شر ال يعان فال يكون  عود واحد كافيا عن آخر انتهى 

رفا متهوا يف التفسوا وحاحولها أنوه و   بعد اوستعادة يبسم  ويف دل  مساو  أيضا دكرنا ط
سهر بالبسمل  يف الصالة وأما خارجهوا فبسوب قوراءة مون يقورأ لوه علوى  فصوي  دلو  يف حملوه 
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فراا بسم  جهرا وراا سرا وراا وح  السور ني بدون بسمل  . ويف اوستعادة م  البسمل  م  
 تظر يف مو عها .أول السورة أوجه وكذا عتد وح  سور ني فهتاك أوجه للقراء  

ويبسوووم  القوووارئ يف بدايووو  كووو  سوووورة سووووى سوووورة بوووراءة . أموووا يف وسوووه السوووور ومتهوووا بوووراءة 
 فالبسمل  مستبب  معلقا على الراجح .

 
يسوون الرت يوو  يف قووراءة القوورآن قووال  عوواىل   ور وو  القوورآن  وور يال   وروى أبووو داود وروواد عوون أم و 

 يه وسلم  قراءة مفسرة حرفا حرفا سلم  ألا نعتو قراءة التيب  حلى اهلل عل
ويف البنار  عن أنس أنه سج  عن قوراءة رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  فقوال كانوو مودا 

   قرأ بسم اهلل الرمن الرحيم ميد اهلل وميد الرمن وميد الرحيم 
  ويف الصووبيبني عوون ابوون مسووعود أن رجووال قووال لووه نين أقوورأ املفصوو  يف ركعوو  واحوودة فقووال هووذا
 كهذ ال عر نن قوما يقرأون القرآن و ساوز  راقيهم ولكن ندا وق  يف القلب فرسخ فيه نف  

وأخووور  انجووور  عووون ابووون مسوووعود قوووال و  تثووورود نثووور الووودق  وو هتوووذود هوووذ ال وووعر قفووووا عتووود 
 . عجاوبه وحركوا به القلوب وو يكون هم أحدكم آخر السورة

 
ال : التبقيووإل والتوسووه واحلوودر و فصووي  دلوو  يف والقووراءة موون حيووم السوورع  علووى ثالثوو  أحووو 

 علم التجويد .
 وسب على القارئ أن يراعف فيها مجيعا أحكام التجويد :

 قال ابن الزر  : واألخذ بالتجويد حتم وزم         من   سود القرآن آ  
 وحال ألنه به االله أنزو                   وهكذا مته نليتا                      
 وغرير دل  يف حمله .

قووراءة جووزء برت يوو  أفضوو  موون قووراءة جووزوني يف : قووالوا و وا فقوووا علووى كراهوو  االفووراط يف االسووراع 
 .قدر دل  الزمان بال  ر ي  

وعون ابون عبواس ر وف اهلل عتهموا قوال ألن أقورأ سوورة أر لهوا أحوب نا مون أن أقورأ القورآن كلوه 
د ا البقورة وآل عموران وانخور البقورة وحودها وزمتهموا وعن  اهد أنه سج  عون رجلوني قورأ أحو

 وركوعهما وسجود ا وجلوسهما واحد سواء فقال الذ  قرأ البقرة وحدها أفض  
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نن ثووواب قووراءة الرت يوو  أجوو  قوودرا وثووواب الكثوورة أكثوور عووددا ألن بكوو  حوور   وقووال بعضووهم :
 ع ر حستات 

 
ل والتوووووقا وأشوووود  ووووأثاا يف القلووووب واووووذا واسووووتبباب الرت يوووو  للتوووودبر وألنووووه أقوووورب نىل االجووووال

  .يستبب لألعجمف الذ  و يفهم معتاد 
و سووون القوووراءة بالتووودبر والوووتفهم فهوووو املقصوووود األعظوووم واملعلووووب األهوووم وبوووه  ت ووورل الصووودور 

 و ستتا القلوب قال  عاىل   كتاب أنزلتاد نلي  مبارك ليدبروا آيا ه   
دل  أن ي ل  قلبه بالتفكا يف معىن ما يلف  به فيعر  وقال   أفال يتدبرون القرآن   وحف  

معووىن كوو  آيوو  ويتأموو  األواموور والتووواهف ويعتقوود قبووول دلوو  فوو ن كووان  ووا قصوور عتووه فيمووا مضووى 
اعتذر واستلفر وندا مر بآي  رم  استب ر وسأل أو عذاب أشفإل و عود أو  تزي  نزد وعظم أو 

 دعاء  ضرع وطلب 
 ليو م  التيب  حلى اهلل عليه وسلم  دات ليل  فافتتحأخر  مسلم عن حذيف  قال ح

البقرة فقرأها   التسواء فقرأهوا   آل عموران فقرأهوا يقورأ مرتسوال ندا مور بآيو  فيهوا  سوبيح سوبح 
 وندا مر بسؤال سأل وندا مر بتعود  عود 

وروى أبووو داود والتسوواوف ورا ووا عوون عووو  بوون مالوو  قووال قمووو موو  التوويب  حوولى اهلل عليووه 
سوولم  ليلوو  فقووام فقوورأ سووورة البقوورة و ميوور بآيوو  رموو  نو وقوو  وسووأل وو ميوور بآيوو  عووذاب نو و 

 وق  و عود 
وأخوور  أموود وأبووو داود عوون ابوون عبوواس أن التوويب  حوولى اهلل عليووه وسوولم  كووان ندا قوورأ   سووبح 

 اسم رب  األعلى   قال سببان ر  األعلى 
ل اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  علوى أحوبابه وأخر  الرتمذ  واحلاكم عن جابر قال خر  رسو 

فقرأ عليهم سورة الرمن من أواا نىل آخرها فسكتوا فقال لقد قرأهتا على الن فكوانوا أحسون 
موردودا مووتكم كتووو كلمووا أ يووو علووى قولوه   فبووأ  آوء ربكمووا  كووذبان   قووالوا وو ب ووفء موون 

 .نعم  ربتا نكذب فل  احلمد 
رمهم اهلل  عاىل ويستبب هذا السؤال واوستعادة والتسبيح لك   قال أحبابتاقال التوو  : 

قوووارئ سوووواء كوووان يف الصوووالة أو خارجوووا متهوووا قوووالوا ويسوووتبب دلووو  يف حوووالة االموووام واملتفووورد 
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واملوووأموم ألنوووه دعووواء فاسوووتووا فيوووه كالتوووأمني عقوووب الفاغووو  وهوووذا الوووذ  دكرنووواد مووون اسوووتبباب 
 .انتهى .اهلل عته ومجاها العلماء رمهم اهلل  السؤال واوستعادة هو مذهب ال افعف ر ف

 
عون اوز بون حكويم أن زرارة الوبعا ف عتد القراءة وماتأنه حعإل السل   رو  عن بعاوقد 

بن أوىف التابعف اللي  أمهم يف حالة الفجر فقرأ حة بلا   ف دا نقر يف التواقور فوذل  يومجوذ 
 .يوم عسا   خر ميتا قال از وكتو فيمن مله 

وكوووان أمووود بووون أ  احلووووار  ندا قووورئ عتووودد القووورآن يصووويح ويصوووعإل قوووال ابووون أ  داود وكوووان 
القاسم بن عثمان الوين رمه اهلل يتكر على ابن احلوار  وكان الوين فا ال مون حمودثف أهو  

وكووذل  أنكوورد أبووو الوووزاء وقوويس بوون : قووال . دم ووإل  قوودم يف الفضوو  علووى ابوون أ  احلوووار  
 .جبا وراهم 

 .والصواب عدم االنكار نو على من اعرت  أنه يفعله  صتعا واهلل أعلم  ال التوو  :ق
وخيوار األمو   قلو : الذ  و يقدر علوى دفو  دلو  معوذور ولكون هوذا خوال  هود  التويب 

موون الصووباب  وسوواور التووابعني واألوموو  املهووديني وهووم ا قووى وأورع وقوود حووت  شووينتا أبووو عبوود 
  ننكار دل  فلااجعها من شاء .الرمن الظاهر  رسال  يف

ومن انداب ندا قرأ حنو   وقالو اليهوود عزيور ابون اهلل     وقالوو اليهوود يود اهلل : قال التوو  
 مللول    أن خيفا اا حو ه كذا كان التنعف يفع  

و بأس بتكرير اني  و رديدها روى التساوف وراد عن أ  در أن التيب  حلى اهلل عليه وسولم  و 
 قام بآي  يرددها حة أحبح   نن  عذام ف لم عبادك   اني  

وعووون متووويم الووودار  ر وووف اهلل  عووواىل عتوووه أنوووه كووورر هوووذد انيووو  حوووة أحوووبح   أم حسوووب الوووذين 
 .اجرتحوا السيجات أن  علهم كالذين آمتوا وعملوا الصاحلات   اني  
قورأ   فمون اهلل عليتوا ووقانوا وعن عبادة بن مزة قال دخلو علوى ألواء ر وف اهلل عتهوا وهوف  

عذاب السموم  فوقفو عتدها فجعلو  عيودها و ودعو فعوال علوف دلو  فوذهبو نىل السووق 
 فقضيو حاجص   رجعو وهف  عيدها و دعو 

وردد ابن مسعود ر ف اهلل عته   رب زدين علما   وردد سعيد بن جبا   وا قوا يوما  رجعوون 
 علمون ند األرالل يف أعتاقهم   اني  فيه نىل اهلل   وررد أيضا   فسو  ي
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وررد أيضا   ما رورك بربو  الكورمي   وكوان الضوباك ندا  وال قولوه  عواىل   اوم مون فووقهم ملو  
 من التار ومن غتهم مل    رددها نىل السبر 

 
يسووتبب البكوواء عتوود قووراءة القوورآن والتبوواكف ملوون و يقوودر عليووه واحلووزن واخل وووع قووال  عوواىل   و 

 دقان يبكون   وخيرون لأل
ويف الصووبيبني حووديم قووراءة ابوون مسووعود عوون التوويب  حوولى اهلل عليووه وسوولم  وفيووه فوو دا عيتوواد 

 . ذرفان 
ويف ال ووعب للبيهقووف عوون سووعد بوون مالوو  مرفوعووا نن هووذا القوورآن نووزل حبووزن وكآبوو  فوو دا قرأمتووود 

 فابكوا ف ن    بكوا فتباكوا 
  حووولى اهلل عليوووه وسووولم  قوووال نين قوووارئ وفيوووه مووون مرسووو  عبووود امللووو  بووون عموووا أن رسوووول اهلل
 عليكم سورة فمن بكى فله الت  ف ن    بكوا فتباكوا 

 ويف مستد أ  يعلى حديم اقرأوا القرآن باحلزن ف نه نزل باحلزن 
 وعتد العرباين أحسن التاس قراءة من ندا قرأ القرآن يتبزن به 

 وهف روايات  عيف  يستأنس اا .
 بكوور الصووديإل عتوود قووراءة القوورآن وهووو يف مكوو  وفيووه أيضووا دكوور عاو وو  ويف الصووبيح بكوواء أ 

 ليصلف بالتاس يف مر ه . لذل  عتدما استنلفه التيب 
بكوور الصووديإل ر ووف اهلل عتووه فجعلوووا  أ وعوون أ  حوواحل قووال قوودم نوواس موون أهوو  الوويمن علووى 

 . كتا يقرأون القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديإل ر ف اهلل عته هكذا
عمر بن اخلعاب ر ف اهلل عته أنه حلى بالماع  الصبح فقرأ سورة يوس  فبكى حوة  وعن

سالو دموعه علوى  رقو وه ويف روايو  أنوه كوان يف حوالة الع واء ويف روايو  أنوه بكوى حوة لعووا 
 .بكاءد من وراء الصفو  

 .وعن أ  رجاء قال رأيو ابن عباس وغو عيتيه مث  ال راك الباا من الدموع 
روى ابووون أ  داود ب سوووتادد عووون أ  هريووورة ر وووف اهلل عتوووه أنوووه قووورأ   ندا ال ووومس كوووورت    وقووود

 . سزلا شبه الرثاء
 .وعن ه ام قال راا لعو بكاء حممد بن ساين يف اللي  وهو يف الصالة 



298 

 

 .وانثار يف هذا كثاة و ميكن حصرها قال التوو  : 
 

القراءة وعتدها وطريقه يف غصويله أن سضور قلبوه البكاء مستبب م  : قال أبو حامد اللزاا 
احلووزن بووأن يتأموو  مووا فيووه موون التهديوود والوعيوود ال ووديد واملواثيووإل والعهووود   يتأموو   قصوواد يف 

 . فليب  على فقد دل  ف نه من أعظم املصاوب ...دل  ف ن   سضرد حزن وبكاء 
 

لو  مون الصوباب  والتوابعني ومون أمج  العلمواء ر وف اهلل عوتهم مون السول  واخلقال التوو  : 
بعوودهم موون علموواء األمصووار أوموو  املسوولمني علووى اسووتبباب غسووني الصوووت بووالقرآن وأقووواام 

ودوووو  هووذا موون  وأفعوواام م ووهورة لايوو  ال ووهرة فووتبن مسووتلتون عوون نقوو  شووفء موون أفرادهووا
 . حديم رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  مستفيض  عتد اخلاح  والعام 

يسن غسوني الصووت بوالقراءة و زييتهوا حلوديم ابون حبوان ورواد زيتووا القورآن لسيوطف : وقال ا
 بأحوا كم 

 ويف لف  عتد الدارمف حستوا القرآن بأحوا كم ف ن الصوت احلسن يزيد القرآن حستا 
 .وأخر  البزار وراد حديم حسن الصوت زيت  القرآن 

قرآن . وقوود  قوودم يف حما وورة فاوتوو  دكوور : لوويس متووا موون   يووتلن بووال قلووو : بوو  سووب لقولووه 
 طر   ا ورد يف دل  .

 .مجهور العلماء معىن   يتلن   سسن حو ه التوو  : قال قال 
 

و ر يبهوا موا  خيور  عون حود القوراءة  قال العلماء رمهم اهلل فيسوتبب غسوني الصووت بوالقراءة
 .بالتمعيه ف ن أفرط حة زاد حرفا أو أخفاد فهو حرام 

القراءة باألحلان فتا ال وافعف يف املنتصور أنوه و بوأس اوا وعون روايو  الربيو  اليوز  ألوا  وأما
 مكروه  

ليسو على قولني ب  املكورود أن يفورط يف املود ويف نشوباع احلركوات  :قال الرافعف قال المهور
ام حة يتولد من الفتب  أل  ومن الضم  واو ومن الكسرة ياء أو يدرم يف را مو و  االدرو

 ف ن   يتته نىل هذا احلد فال كراه  
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القوووراءة باألحلوووان املو ووووع  نن أخرجوووو لفووو  القووورآن عووون حووويلته ب دخوووال  :وقوووال املووواورد  
حركووات فيووه أو نخوورا  حركووات متووه أو قصوور  وودود أو موود مقصووور أو متعوويه خيفووف بووه بعووا 

ه عوودل بووه عوون لجووه اللفوو  ويتلووبس املعووىن فهووو حوورام يفسووإل بووه القووارئ ويووأ  بووه املسووتم  ألنوو
القومي نىل اوعوجوا  واهلل  عواىل يقوول   قرآنوا عربيوا روا د  عوو    قوال ونن   خيرجوه اللبون 

 .عن لفظه وقراء ه على  ر يله كان مباحا ألنه زاد على أحلانه يف غسيته 
 .قال ال افعف يف اتصر املزين وسسن حو ه بأ  وجه كان قال وأحب ما يقرأ حدرا وغزيتا 

وفيووووه حووووديم اقوووورأوا القوووورآن بلبووووون العوووورب وأحووووواهتا ونيوووواكم وحلووووون أهوووو  قووووال السوووويوطف : 
الكتووابني وأهوو  الفسووإل ف نووه سوويجفء أقوووام يرجعووون بووالقرآن  رجيوو  اللتوواء والرهبانيوو  و سوواوز 

 .حتاجرهم مفتون  قلوام وقلوب من يعجبهم شألم أخرجه العرباين والبيهقف 
 قلو : و يصح احلديم .

   يكن حسن الصوت حسته ما استعاع حبيم و خير  نىل حد التمعيه  ف ن
ويف سوووتن أ  داود قيووو  وبووون أ  مليكووو  أرأيوووو ندا   يكووون حسووون الصووووت فقوووال سسوووته موووا 

 .استعاع 
 

اعلووم أن مجاعووات موون السوول  كووانوا يعلبووون موون أحووباب القووراءة باألحوووات قووال التوووو  : و 
هوووذا متفوووإل علوووى اسوووتببابه وهوووو عوووادة األخيوووار واملتعبووودين احلسووت  أن يقووورأوا وهوووم يسوووتمعون و 

وعبووواد اهلل الصووواحلني وهوووو سوووت  ثابتووو  عووون رسوووول اهلل  حووولى اهلل عليوووه وسووولم  فقووود حوووح عووون 
عبووداهلل بووون مسوووعود ر وووف اهلل عتووه قوووال قوووال ا رسوووول اهلل  حوولى اهلل عليوووه وسووولم  اقووورأ علوووف 

ال نين أحوب أن ألعوه مون روا  فقورأت القرآن فقلو يا رسول اهلل أقرأ عليو  وعليو  أنوزل قو
عليه سورة التساء حة ندا ججوو نىل هوذد انيو    فكيو  ندا ججتوا مون كو  أمو  ب وهيد وججتوا 
بووو  علوووى هوووؤوء شوووهيدا   قوووال حسوووب  انن فالتفوووو نليوووه فووو دا عيتووواد  وووذرفان رواد البنوووار  

ه أنووه كووان يقووول ومسوولم وروى الوودارمف وروواد بأسووانيدهم عوون عموور بوون اخلعوواب ر ووف اهلل عتوو
 . أل  موسى األشعر  دكرنا ربتا فيقرأ عتدد القرآن وانثار يف هذا كثاة معروف 

وقوود اسووتبب العلموواء أن يسووتفتح  لووس حووديم التوويب  حوولى اهلل عليووه وسوولم  وخيووتم بقووراءة 
 .قارئ حسن الصوت ما  يسر من القرآن 



300 

 

 
ومعتواد : احلليموف  آن بوالتفنيم قوالبوالتفنيم حلوديم احلواكم نوزل القور  ة القورآنيستبب قوراءو 

أنووه يقوورأد علووى قوووراءة الرجووال وو خيضوو  الصووووت فيووه ككووالم التسووواء قووال وو يوودخ  يف هوووذا  
كراهو  االمالو  الوص هوف اختيوار بعوا القوراء وقود سووز أن يكوون القورآن نوزل بوالتفنيم فوورخا 

 .م  دل  يف نمال  ما سسن نمالته 
الذهيب احلاكم فيه ، واالمال  قراءة متووا رة عون رسوول اهلل قلو : احلديم و يصح وقد  عقب 

 . وو عالق  اا باحلديم لو حح 
 

الصوووبيح ورووواد دالووو  علوووى اسوووتبباب رفووو  الصووووت بوووالقراءة  أحاديوووم كثووواة يف تجووواء وقووود
 وجاءت آثار دال  على استبباب االخفاء وخفا الصوت 

عووو رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  ثبووو يف الصووبيح عوون أ  هريوورة ر ووف اهلل عتووه قووال ل
يقوووول موووا أدن اهلل ل وووفء موووا أدن لتووويب حسووون الصووووت يتلوووىن بوووالقرآن سهووور بوووه رواد البنوووار  

 ومسلم ومعىن أدن استم  
وعن أ  موسى األشعر  ر ف اهلل عته أن رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  قال لقود أو يوو 

ومسلم ويف رواي  ملسلم أن رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه  مزمارا من مزاما آل داود رواد البنار 
 .رأيتين وأنا أستم  لقراء   البارح   ووسلم  قال له ل

وعن فضوال  بون عبيود ر وف اهلل عتوه قوال قوال رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  هلل أشود أدنوا 
 .نىل الرج  حسن الصوت بالقرآن من حاحب القيت  نىل قيتته رواد ابن ماجه 

أيضووا قووال قووال رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  نين ألعوور  أحوووات رفقوو   عوون أ  موسووىو 
ازام موون أحووواهتم بووالقرآن بالليوو  ونن كتووو   أر توواألشووعريني بالليوو  حووني يوودخلون وأعوور  م

 .متازام حني نزلوا بالتهار رواد البنار  ومسلم 
نوواس يف املسووجد يقوورأون القوورآن وروى ابوون أ  داود عوون علووف ر ووف اهلل عتووه أنووه لوو   ووج  

 .فقال طور اؤوء كانوا أحب التاس لرسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم 
ويف نثبوات الهور أحاديوم كثواة وأموا انثوار عون الصوباب  والتوابعني مون أقوواام قال التووو  : 

جابووا وأفعواام فووأكثر مون أن غصوور وأشووهر مون أن  ووذكر وهوذا كلووه فوويمن و خيوا  ريوواء وو نع
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وو حنو ووا موون القبوواوح وو يووؤد  مجاعوو  يلووبس علوويهم حووالهتم وخيلعهووا علوويهم وقوود نقوو  عوون 
مجاع  السل  اختيار االخفاء خلوفهم  ا دكرناد فعن األعمش قال دخلو على نبوراهيم وهوو 

 .يقرأ باملصب  فاستأدن عليه رج  فلعاد وقال و يرى هذا أين أقرأ ك  ساع  
كتوو جالسوا مو  أحوباب رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  ور وف اهلل   وعن أ  العالي  قال

 .عتهم فقال رج  متهم قرأت الليل  كذا فقالوا هذا حظ  مته 
ويسووتدل اووؤوء حبووديم عقبوو  بوون عووامر ر ووف اهلل عتووه قووال لعووو رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه 

ملسوور بالصوودق  رواد أبووو داود وسوولم  يقووول الوواهر بووالقرآن كالوواهر بالصوودق  واملسوور بووالقرآن كا
 .والرتمذ  والتساوف قال الرتمذ  حديم حسن 

قال ومعتاد أن الذ  يسر بقراءة القرآن أفض  من الذ  سهر اا ألن حدق  السر أفض  عتد 
أه  العلم من حدق  العالنيو  قوال ونمنوا معوىن هوذا احلوديم عتود أهو  العلوم لكوف يوأمن الرجو  

 .لعم  و خيا  عليه من العجب كما خيا  عليه من عالنيته الذ  يسر با من العجب ألن
قال أبو حامد اللزاا وراد من العلماء وطريإل الم  بوني األحاديوم وانثوار املنتلفو  يف هوذا 
أن االسرار أبعد من الرياء فهو أفض  يف حإل من خيا  دل  ف ن   خي  الرياء فالهر ورفو  

ن فاود ووه  تعودى نىل روواد واملتعوود  أفضوو  موون الووالزم الصووت أفضوو  ألن العموو  فيووه أكثوور وأل
وألنووه يوووق  قلووب القووارئ وسموو   ووه نىل الفكوور فيووه ويصوور  لعووه نليووه ويعوورد التوووم ويزيوود يف 
الت ووواط ويووووق  رووواد مووون نووواوم ورافووو  ويت وووعه قوووالوا فمهموووا حضووورد شوووفء مووون هوووذد التيوووات 

 .فالهر أفض  ف ن اجتمعو هذد التيات  ضاع  األجر 
 
ويووودل اوووذا المووو  حوووديم أ  داود بسوووتد حوووبيح عووون أ  سوووعيد اعتكووو  ال السووويوطف : قووو

رسول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  يف املسوجد فسومعهم سهورون بوالقراءة فك و  السورت وقوال 
 .أو نن كلكم متا  لربه فال يؤدين بعضكم بعضا وو يرف  بعضكم على بعضكم يف القراءة 

حدق  السر أفض  مون العالنيو  معلقوا ودلو  علوى التفصوي  يف قلو : وليس شرطا أن  كون 
قولووه  عوواىل : نن  بوودوا الصوودقات فتعمووا هووف ونن هفوهووا و ؤ وهووا الفقووراء فهووو خووا لكووم ... 

 اني  .
 وما دكر من انثار وا ح أنه متعلإل بالرياء حة ونن كان بالقراءة سرا .
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ببعضها ألن املسر قد مي  فيأنس بوالهر  وقال بعضهم يستبب الهر ببعا القراءة واالسرار

 والاهر قد يك  فيسرتيح باالسرار 
 

 القراءة يف املصب  أفض  من القراءة من حفظه ألن التظر فيه عبادة معلوب  قال التوو  : 
ونقو  اللوزاا يف االحيواء أن كثواين مون الصوباب  ر وف اهلل عوتهم كوانوا يقورأون مون املصوب  

و  يتظووروا يف املصووب  وروى ابوون أ  داود القووراءة يف املصووب  عوون   ويكرهووون أن خيوور  يوووم
كثاين من السل  و  أر فيه خالفا ولو قي  ننه خيتل  بواختال  األشوناص فينتوار القوراءة 
يف املصوووب  ملووون اسوووتوى خ ووووعه و ووودبرد يف حوووالص القوووراءة يف املصوووب  وعووون مهووور القلوووب 

بذل  خ وعه ويزيد على خ وعه و ودبرد لوو قورأ  وخيتار القراءة عن مهر القلب ملن   يكم 
مووون املصوووب  لكوووان هوووذا قووووو حسوووتا والظووواهر أن كوووالم السووول  وفعلهوووم حمموووول علوووى هوووذا 

 التفصي 
ال ووعب موون  وموون أدلوو  القووراءة يف املصووب  مووا أخرجووه العوورباين والبيهقووف يف ال السوويوطف :قوو

رجوو  وقراء ووه يف املصووب  حووديم أوس الثقفووف مرفوعووا قووراءة الرجوو  يف رووا املصووب  ألوو  د
  ضاع  ألفف درج  

وأخر  أبو عبيد بستد  عي  فض  قوراءة القورآن نظورا علوى مون يقورأد مواهرا كفضو  الفريضو  
 على التافل  

وأخر  البيهقف عن ابن مسعود مرفوعا من سرد أن سب اهلل ورسوله فليقورأ يف املصوب  وقوال 
 .ننه متكر 

جد أيضا راها مثلها والعبادة و  ثبو نو بتا شرعف قلو : هذد كلها روايات و  صح ويو 
حوبيح وو يوجوود . والعووربة بالتوودبر واخل وووع و  يكوون   مصوب  يقوورأ فيووه علووى عهوود رسووول 

 وكان من التدرة اكان يف الصدر األول .  اهلل 
أدميووا التظور يف : موقوفوا عتوه بستد حسن  ما أخرجه البيهقف عن ابن مسعود وقال السيوطفو 

. لوويس حوورسا يف  فضووي  القووراءة موون املصووب  بوو  ميكوون أن يريوود بووه االكثووار موون املصووب  
 القراءة فليس ك  التاس سف  عن مهر قلب .
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وحكى الزرك ف يف الربهان قوو ثالثا نن القراءة من احلف  أفض  معلقا ونن ابون عبود السوالم 
 .اختارد ألن فيه من التدبر ما و سص  بالقراءة يف املصب  

 
اعلوووم أن قوووراءة الماعووو   تمعوووني مسوووتبب  بالووودوو  الظووواهرة وأفعوووال السووول  قوووال التووووو  : 

واخللوو  املتظوواهرة فقوود حووح عوون التوويب  حوولى اهلل عليووه وسوولم  موون روايوو  أ  هريوورة وأ  سووعيد 
اخلوودر  ر ووف اهلل عتهمووا أنووه قووال مووا موون قوووم يووذكرون اهلل نو حفووو اووم املالوكوو  ور وويتهم 

زلووو علوويهم السووكيت  ودكوورهم اهلل فوويمن عتوودد قووال الرتمووذ  حووديم حسوون حووبيح الرموو  ون
وعن أ  هريرة ر ف اهلل عته عن التيب  حلى اهلل عليه وسلم  قال ما اجتم  قوم يف بيوو مون 
بيوت اهلل  عاىل يتلون كتاب اهلل ويتدارسوونه بيوتهم نو نزلوو علويهم السوكيت  ور ويتهم الرمو  

 اهلل فيمن عتدد رواد مسلم  مرهوحفتهم املالوك  ودك
 .واألحاديم يف هذا كثاة 

وروى ابوون أ  داود أن أبووا الوودرداء ر ووف اهلل عتووه كووان يوودرس القوورآن معووه نفوور يقوورأون مجيعووا 
وروى ابوون أ  داود فعوو  الدراسوو   تمعووني عوون مجاعووات موون أفا وو  السوول  واخللوو  وقضوواة 

 .املتقدمني 
قاو أول من أحدث الدراسو  يف مسوجد دم وإل ه وام  ماوعن حسان بن ععي  واألوزاعف أل

 .املل   بن نلاعي  يف قدمته على عبد
الرمن أنه أنكور هوذد الدراسو  وقوال موا رأيوو  وأما ما روى ابن أ  داود عن الضباك بن عبد

 .وو لعو وقد أدركو أحباب رسول اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  يعين ما رأيو أحدا فعلها
ل قلوو ملالو  أرأيوو القووم ستمعوون فيقورأون مجيعوا سوورة واحودة حوة خيتموهوا وعن وهوب قوا

 .فأنكر دل  وعابه وقال ليس هكذا  صت  التاس نمنا كان يقرأ الرج  على انخر يعر ه 
فهووذا االنكووار متهمووا اووال  ملووا عليووه السوول  واخللوو  وملووا يقتضوويه الوودلي  فهووو قووال التوووو  : 

 .دم من استببااا مرتوك واوعتماد على ما  ق
وأما فضيل  من سمعهم علوى القوراءة ففيهوا نصووص كثواة كقولوه  حولى اهلل عليوه وسولم  قال : 

الودال علوى اخلوا كفاعلوه وقولووه  حولى اهلل عليوه وسولم  ألن يهوود  اهلل بو  رجوال واحودا خووا 
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علوووى الووورب لووو  مووون مووور الوووتعم واألحاديوووم فيوووه كثووواة م وووهورة وقووود قوووال اهلل  عووواىل   و عووواونوا 
 والتقوى   وو ش  يف عظم أجر الساعف يف دل  

وهو أن ستم  مجاع  يقرأ بعضهم ع را أو جزءا أو روا دلو    يسوكو وأما االدارة بالقرآن 
هذا جاوز حسن وقود سوج  مالو  رموه اهلل فخر من حيم انتهى األول   يقرأ انخر ويقرأ ان

 . عاىل عته فقال و بأس به 
   فيما قبله .قلو : هو داخ

 
ندا ش  القارئ يف حر  ه  بالتاء أو بالياء فليقرأد بالياء ف ن القرآن مذكر : قال ابن  اهد 

ونن شووو  يف حووور  هووو  هوووو مهمووووز أو روووا مهمووووز فليووورتك ااموووز ونن شووو  يف حووور  هووو  
يكون موحوو أو مقعوعا فليقرأ بالوح  ونن ش  يف حر  ه  هو  ودود أو مقصوور فليقورأ 

 .ونن ش  يف حر  ه  هو مفتول أو مكسور فليقرأ بالفتح  بالقصر
عبووود الووورزاق عووون ابووون مسوووعود قوووال ندا  أموووا مسوووأل  التوووذكا فقووود رو  فيهوووا أثووور أخرجوووهقلوووو 

 .و اء فاجعلوها ياء دكروا القرآن  اختلفتم يف ياء
 .ميوم ي هد عليهم ألستته، حنو   وو يقب  متها شفاع    وقد اختل  القراء يف بعا دل  

وهوووذا لووويس علوووى نطالقوووه وو يوجووود دليووو  علوووى سووواور موووا دكووورد ابووون  اهووود و فصوووي  دلووو  يف 
 مو عه .

 
و ووا يعتووىن بووه احوورتام القوورآن موون أمووور قوود يتسوواه  فيهووا بعووا اللووافلني القوواروني  تمعووني فموون 
دل  اجتتاب الضب  واللله واحلديم يف خالل القراءة نو كالموا يضوعر نليوه وليمتثو  قوول 

 عاىل   وندا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم  رمون   وليقتد اوا رواد ابون أ  داود  اهلل
 .عن ابن عمر ر ف اهلل عتهما أنه كان ندا قرأ القرآن و يتكلم حة يفرك مته 

ومن دل  العبم باليد وراها ف نه يتاجف ربه سببانه و عاىل فوال يعبوم بوني يديوه ومون دلو  
 يلهف ويبدد الذهن وأقبح من هذا كله التظر نىل ما و سوز التظر نليه  التظر نىل ما

 وعلى احلا رين  لس القراءة ندا رأوا شيجا من املتكرات أن يتهوا عته حسب االمكان 
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و جتوز قراءة القرآن بالعجمي  سواء أحسن العربيو  أو   سسوتها سوواء كوان يف الصوالة أم يف و 
الصووالة    صووح حووال ه وقووال أبووو حتيفوو  سوووز دلوو  و صووح بووه الصووالة راهووا فوو ن قوورأ اووا يف 

 وقال أبو يوس  وحممد سوز دل  ملن   سسن العربي  وو سوز ملن سستها 
 أن أبا حتيف  رج  عن دل  ووجه املت  أنه يذهب نعجازد املقصود مته  وقد نق  بعضهم

ه ف دن و يقدر أحد أن يفسور القورآن قوال نن القراءة بالفارسي  و  تصور قي  لقال القفال : و 
ليس كذل  ألن هتواك سووز أن يوأيت بوبعا موراد اهلل ويعجوز عون الوبعا أموا ندا أراد أن يقورأد 
بالفارسي  فال ميكن أن يأيت جبمي  مراد اهلل  عاىل ألن الرتمجو  نبودال لفظو  بلفظو   قووم مقامهوا 

 ودل  را  كن  ال  التفسا 
 

وو بالروايوات ال وادة املتقولو  عون القوراء  هوا وو سووز بلا  ع وررآن بوالقراءات الوجتوز قراءة القو
لووو قوورأ بال ووواد يف الصووالة بعلووو حووال ه نن كووان عاملووا ونن كووان جوواهال    بعوو  و  و  ع وورةال

الورب احلواف  نمجواع املسولمني علوى أنوه  غسب له  ل  القراءة وقد نق  االمام أبو عمر بن عبد
راءة بال وواد وأنووه و يصوولى خلوو  موون يقوورأ اووا قووال العلموواء موون قوورأ ال وواد نن كووان و جتوووز القوو

ف ن عاد نليه أو كان عاملا به عوزر  عزيورا بليلوا نىل أن يتتهوف  جاهال به أو بتبرميه عر  بذل 
 عن دل  وسب على ك  متمكن من االنكار عليه ومتعه االنكار واملت  

 
تبلوووف أن يسوووتمر علوووى القوووراءة اوووا موووا دام الكوووالم مر بعوووا فووو دا ندا ابتووودأ بقوووراءة أحووود القوووراء فيو 

 انقضى ار باطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبع  واألوىل دوامه على األوىل يف هذا اجمللس 
 وغرير هذا الكالم من مج  ونفراد وخله يف فن القراءات .

 
    البقورة   آل عموران   موا قال العلماء اوختيار أن يقورأ علوى  ر يوب املصوب  فيقورأ الفاغو

 .بعدها على الرت يب وسواء قرأ يف الصالة أو يف راها 
 ودلي  هذا أن  ر يب املصب  نمنا جع  هكذا حلكم  فيتبلف أن ساف  عليها 
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ولووو خووال  املووواوة فقوورأ سووورة و  لووف األوىل أو خووال  الرت يووب فقوورأ سووورة   قوورأ سووورة قبلهووا 
ار كثاة وقود قورأ عمور بون اخلعواب ر وف اهلل عتوه يف الركعو  األوىل مون جاز فقد جاء بذل  آث

 .الصبح بالكه  ويف الثاني  بيوس  
وقد كرد مجاع  االفو   ر يوب املصوب  وروى ابون أ  داود عون احلسون أنوه كوان يكورد أن يقورأ 

عتوه  اهلل بون مسوعود ر وف اهلل نو على  أليفه يف املصب  وب ستادد الصبيح عن عبود القرآن
 .أنه قي  له نن فالنا يقرأ القرآن متكوسا فقال دل  متكوس القلب 

قلووو : أثوور ابوون مسووعود حممووول علووى املعووىن انيت دكوورد وهووو  تكوويس السووورة و علووى مووا  قوودم 
الووذ  كووان  لسووورة التسوواء قبوو  آل عمووران ونقوورار التوويب  فقوود ثبووو يف الصووبيح قووراءة التوويب 

 حد قب  راها .يستفتح قراء ه بق  هو اهلل أ
وأمووا قووراءة السووور موون آخرهووا نىل أواووا فممتوووع متعووا متأكوودا ف نووه يووذهب بعووا قووال التوووو  : 

 وووروب االعجووواز ويزيووو  حكمووو   ر يوووب انيوووات وقووود روى ابووون أ  داود عووون نبوووراهيم التنعوووف 
هوذا االمام التابعف اللي  واالمام مال  بن أنس ألما كرها دل  وأن مالكا كان يعيبه ويقول 

 .عظيم 
وأما  عليم الصوبيان مون آخور املصوب  نىل أولوه فبسون لويس هوذا مون هوذا البواب فو ن قال : 

 ل  يف أيام متعددة م  ما فيه من  سهي  احلف  عليهم واهلل أعلمحدل  قراءة متفا
 

وأمووا خلوووه سوووورة بسوووورة فعووود احلليمووف  ركوووه مووون انداب ملوووا أخرجوووه أبووو عبيووود عووون سوووعيد بووون 
اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  مور بوبالل وهوو يقورأ مون هوذد السوورة ومون هوذد  املسويب أن رسوول

السووورة قووال خلعووو  السووورة فقووال يووا بووالل مووررت بوو  وأنووو  قوورأ موون هووذد السووورة وموون هووذد
مرسوو  حووبيح وهووو وهووو العيووب بالعيووب فقووال اقوورأ السووورة علووى وجههووا أو قووال علووى حنوهووا 

 خرد عتد أ  داود موحول عن أ  هريرة بدون آ
وأخرجووه أبووو عبيوود موون وجووه آخوور عوون عموور موووىل رفوورة أن التوويب  حوولى اهلل عليووه وسوولم  قووال 

 .نفذها ألبالل ندا قرأت السورة ف
و عن ابن عون قال سوألو ابون سواين عون الرجو  يقورأ مون السوورة آيتوني   يودعها ويأخوذ يف 

 راها وقال ليتإل أحدكم أن يأ  نمثا كباا وهو و ي عر 
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ن ابن مسعود قال ندا ابتدأت يف سورة فأردت أن  تبول متها نىل راها فتبول نىل   وأخر  ع
 ق  هو اهلل أحد   ف دا ابتدأت فيها فال  تبول متها حة هتمها 

 وأخر  عن ابن أ  ااذي  قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعا اني  ويدعوا بعضها 
يوات املنتلفو  كموا أنكور رسوول اهلل  حولى اهلل قوال أبوو عبيود األمور عتودنا علوى كراهو  قوراءة ان
 عليه وسلم  على بالل وكما كرهه ابن ساين 

وأمووا حووديم عبوود اهلل فوجهووه عتوود  أن يبتوودئ الرجوو  يف السووورة يريوود نمتامهووا   يبوودو لووه يف 
أخورى فأمووا موون ابتوودأ القووراءة وهوو يريوود التتقوو  موون آيوو  نىل آيو  و وورك التووألي  ن  القوورآن ف منووا 

 عله من و علم له ألن اهلل لو شاء ألنزله على دل  انتهى يف
 وقد نق  القا ف أبو بكر االمجاع على عدم جواز قراءة آي  آي  من ك  سورة 

وأحسن ما ستي به أن يقال نن هذا التألي  لكتاب اهلل مأخود من جه  التيب  : قال البيهقف 
ارئ أن يقوورأد علووى التووألي  املتقووول وقوود حوولى اهلل عليووه وسوولم  وأخووذد عوون جربيوو  فوواألوىل للقوو

 .قال ابن ساين  ألي  اهلل خا من  أليفكم 
وو يتقيوود باألع ووار واألجووزاء ف لووا قوود  كووون يف كمووا يتبلووف للقووارئ مراعوواة الوقوو  واوبتووداء 

وهو علم مستق  من علوم القرآن أشورنا نليوه يف سوابإل حما ورا تا ومو و  وسه الكالم املر به 
لوورتن بكثوورة اللووافلني لووه موون القووراء الووذين و يراعووون هووذد  وو حملووه قووال التوووو  :   فصوويله يف

و  : انداب وو يفكوورون يف هووذد املعوواين وامتثوو  مووا روى احلوواكم عوون الفضووي  بوون عيوواى قووال
 . ستوحش طرق اادى لقل  أهلها وو  لرتن بكثرة ااالكني وو يضرك قل  السالكني 

 وعلى آله وحببه وسلم . مد وحلى اهلل على نبيتا حم
 

 :أسئلة 
 المجموعة األولى: ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة

 )حح(و عهاا لفمه يستبب أن يستاك التاا للقرآن  عظيما له  -1
 قراءة القرآن )حح(ب االسراعا فقوا على كراهي  االفراط يف  -2
 )خعأ( ةاوستعادأعود باهلل من ال يعان الرجيم أكم  ألفاظ  -3
 اوستعادة )حح( دة ألمر أجتيب أعااءالقر القارئ ندا قع   -4
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 و يستبب غسني الصوت بالقرآن وو التلين به ألنه حسن بدونه )خعأ( -5
حسوون الصوووت حسووته مووا اسووتعاع حبيووم و خيوور  نىل حوود التمعوويه القووارئ نن   يكوون  -6

 )حح(
 ياء والهر للاد أفض  )حح(االسرار بالقراءة يف القرآن أفض  ملن خا  الر  -7
 )خعأ( سب على القارئ التقيد باألع ار واألجزاء  -8
 و جتوز قراءة القرآن باألعجمي  ) حح( -9

 ت الع ر املتوا رة فقه وو جتوز بلاها )حح(اءاجتوز القراءة بالقر  -10
 

 المجموعة الثانية: ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة
، مووون  دلوووو عليهوووا السوووتن وانثوووارتمعوووني يف املسووواجد وراهوووا ) قوووراءة الماعووو  للقووورآن   -1

 الدثات املكروه  ، و يثبو فيها شفء (  
 السماع، الكتاب ( القراءة،التبقيإل واحلدر من أحوال ) -2
 (اوستبباب ،التأكيد ، الوجوب  )املراد مته اوستعادة يف بداي  القراءة ماهر األمر ب -3
التصوت  ، عتود القوراءة  ، التباكفعتد  القراءة )البكاء  قراء القرآن  الذ  يتكر على بعا -4

 (الوالصياملبالا فيه 
، و  متفووإل علووى اسووتببابهطلووب القووراءة موون القووارئ حسوون الصوووت ) اسووتببه الووبعا ،  -5

  دلي  عليه (
عوودم ثبوووت دليوو  ، أنووه الصووواب ) علووى احلفوو   الووراجح يف  فضووي  القووراءة موون املصووب  -6

 (ه ثبتو به انثار أن ،فيه 
،  ووعيف  ،  ووعيف  واملووراد متهووا حووبيح )  األحاديووم اخلاحوو  بالسووواك عتوود قووراءة القوورآن -7

 (حبيب  
، و جتوز وو  صح ألا جتوز و صح اا الصالة ) حتيف  يف القرآن باألعجمي  مذهب أ  -8
 ، جتوز وو  صح اا الصالة(الصالة  اا
وبووني  االموو  بيتهوو ،ا يف  لسووه دلوو  اوسووتمرار عليهوو)  حوود القووراءبقووراءة أيتبلووف ملوون قوورأ  -9

 (القراءة اا داوما كلما قرأ ، ا راه
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 ، و جتوز( ستبب) جتب،  مراعاة الرت يب يف سور القرآن -10
 

 ت اإلجابة المناسبة لمأل الفراغحالمجموعة الثالثة: ضع خطا ت
 ، فال سزوه ، فليعلب ( فيجزوهراد ) ندا كان القارئ يقرأ يف مج  ..... استعادة  -1
، البكووواء دلووو انثووار املستفيضووو  علووى اسوووتبباب ..... عتوود قووراءة القووورآن ) التبيووب ،  -2

  اوهتزاز (
)  حديم اقرأوا القرآن بلبون العرب وأحواهتا ونياكم وحلون أهو  الكتوابني وأهو  الفسوإل  -3

 (دلي  معترب ، ويثبو ، ثابو 
،  ومجاع  من السل  ثبو عن التيب لواحدة عدة مرات يف الصالة...... ) رديد اني  ا -4

  ثبو عن السل  فقه ،   يثبو فيه شفء ( 
 (  مستبب البسمل  يف وسه براءة .....  معلقا على الراجح ) مكروه  ، واجب  ،  -5
،  آ  ، وشووفء عليووه ) الووذ  دهووب نليووه ابوون الووزر  وروواد أن موون   سووود القوورآن .....  -6

 (كمن سودد 
حسووت  و بووأس ، مكروهوو   بدعوو  حمدثوو  ،) ندارة القووراءة بووالقرآن موون قووارئ نخوور ......  -7
 (اا 
قوراءة انيوات ، قوراءة السوور بعكوس  ر يبهوا ) الراجح أن التتكيس الرم املراد متوه ......  -8

 (قراءة املصب  من آخر سورد نىل أول سورد، بعكس  ر يبها 
، اموا  ، بالتواء باليواء)  ...أدبالتواء أو باليواء ف نوه يقور  وش  القارئ يف حر  هو  هوندا  -9

 مجيعا(
و ،  كوورد ، جتوووز القووراءة بال وواد)  ..... نمجوواع املسوولمني علووى أنووه ابوون عبوود الوورب  نقوو  -10
 ( جتوز 
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 المحاضرة التاسعة عشرة
 (3آداب تالي القرآن )

*** 
 لى رسول اهلل أما بعداحلمد هلل والصالة والسالم ع

فهووذد الا وورة هووف آخوور الا وورات املتعلقوو  بووآداب  وواا القوورآن نعوور  فيهووا علووى مسوواو  هاموو  
 ومجل  حاحل   ا يتعلإل باألدب م  كتاب اهلل  عاىل بصف  عام  ومن دل  :

 أنوه يسون اوسووتماع لقوراءة القورآن و وورك الللوه واحلووديم حبضوور القوراءة قووال  عواىل   وندا قوورئ
 القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم  رمون  .

وهوذد انيو  ونن كانوو نازلوو  يف وجووب االنصوات للقوراءة يف الصووالة وغورمي الكوالم فيهوا فهووف 
 ؤكد على ننصات من جلس وستماع قراءة القرآن بصف  عام  وأموا مون لو  قرآنوا عر وا فوال 

 يلزمه االنصات ونن كان أفض  . 
ءة حسووب مووا ورد يف األوقووات الفا وول  بصووف  عاموو  والقووراءة يف الصووالة وأفضوولي  أوقووات القوورا
 أفض  من خارجها .

وأموووا وهوووب ثوووواب القوووراءة للميوووو فهوووو فووورع عووون مسوووأل  وحوووول ثوووواب األعموووال بصوووف  عامووو  
والصووبيح يف دلوو  عوودم وحووواا بوو  عوودم م ووروعي  هووذا العموو  موون أساسووه ولوويس موون هوود  

خدسووو   دواعف لفعلوووه فلوووم يفعلوووود فقووود ما وووو للتووويب وو سووول  األمووو  وقووود دعوووو الووو التووويب 
وأبتوواأد الووذكور وابتتوواد رقيوو  وأم كلثوووم وعمووه مووزة وابوون عمووه جعفوور فلووم يفعوو  شوويجا موون دلوو  

 ألحد متهم م  حمبته ال ديدة ام واهلل أعلم .
 

قوال  وأما اوقتباس من القرآن وهو  ضمني ال عر أو التثر بعضه و على أنه مته بوأو يقوال فيوه
اهلل  عوواىل وحنووود فقوود اشووتهر عوون املالكيوو  غرميووه و  ووديد التكووا علووى فاعلووه وسووج  عتووه ال وويخ 
عز الدين ابن عبد السالم فأجازد واستدل له اوا ورد عتوه  حولى اهلل عليوه وسولم  مون قولوه يف 
الصوووالة وراهوووا وجهوووو وجهوووف نىل آخووورد وقولوووه اللهوووم فوووالإل االحوووبال وجاعووو  الليووو  سوووكتا 

 والقمر حسبانا اقا عين الدين وارتين من الفقر  وال مس
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ويف سوووياق كوووالم أل  بكووور : وسووويعلم الوووذين ملمووووا أ  متقلوووب يتقلبوووون   ويف آخووور حوووديم 
 وبن عمر قد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حست  انتهى 

ى وهووذا كلووه نمنووا يوودل علووى جوووازد يف مقووام املوووع  والثتوواء والوودعاء ويف التثوور و دولوو  فيووه علوو
جووازد يف ال وعر وبيتهموا فورق فو ن القا وف أبووا بكور مون املالكيو  حورل بوأن  ضوميته يف ال ووعر 

 مكرود ويف التثر جاوز 
 وقال بعضهم اوقتباس ثالث  أقسام مقبول ومبال ومردود 

 فاألول ما كان يف اخلعب واملواع  والعهود 
 والثاين ما كان يف القول والرساو  والقصا 

  :والثالم على  ربني
أحد ا : ما نسبه اهلل نىل نفسه ونعود باهلل  ن يتقلوه نىل نفسوه كموا قيو  عون أحود بوين موروان 

 أنه وق  على معالع  فيها شكاي  عماله : نن نليتا نياام   نن عليتا حساام 
 وانخر  ضمني آي  يف معىن هزل ونعود باهلل من دل  كقوله 

 هيهات ملا  وعدون  أوحى نىل ع اقه طرفه           هيهات 
 وردفه يتعإل من خلفه             ملث  دا فليعم  العاملون  

 قال السيوطف : وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول . قلو : وهو كما قال رمه اهلل .
وأقوووول أيضوووا : نن موووا جووواز يف التثووور جووواز يف ال وووعر وو أرى   ووواو للتفرقووو  بيتهموووا يف مسوووأل  

 التضمني .
 وقتباس شيجان ويقرب من ا

 أحد ا قراءة القرآن يراد اا الكالم قال التوو  : 
دكر ابن أ  داود يف هذا اختالفا فروى التنعف أنه كان يكورد أن يتوأول القورآن ل وفء يعورى 

 من أمر الدنيا 
وأخر  عن عمر بن اخلعاب أنه قرأ يف حالة امللرب اك    والتوني والزيتوون وطوور سويتني     

 فقال   وهذا البلد األمني    رف  حو ه
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وأخر  عن حكيم بن سعيد أن رجال من الكم  أ ى عليا وهو يف حوالة الصوبح فقوال   لوجن 
أشركو ليببعن عمل    فأجابه يف الصوالة   فاحورب نن وعود اهلل حوإل وو يسوتنفت  الوذين 

 و يوقتون   انتهى 
ادخلوهووا بسووالم :  ف فقووال املصوولفننسووان علوى املصوول قووال أحووبابتا ندا اسووتأدنقوال التوووو  : 

آمتني   ف ن أراد التالوة وأراد االعوالم    بعو  حوال ه ونن أراد االعوالم و  سضورد نيو  بعلوو 
 . انتهى .حال ه 

 وقال بعضهم : يكرد  رب األمثال يف القرآن .
رآن قلو : ومن دل  القص  العويل  يف املرأة الص ملو أربعني ست  و  تكلم ب فء سوى القو

وحوووبابته  وهوووف قصووو  لوووواوح الو ووو  والكوووذب عليهوووا مووواهرة وهوووف أقووورب نىل العبوووم والتووويب 
وسوول  األموو  وعلماأهووا أوىل اثوو  دلوو  لووو كووان م ووروعا ومووا رو  آنفووا كووان عر ووا وللوورى 

 م روع واهلل  عاىل أعلم .
 الثاين : التوجيه باأللفاظ القرآني  يف ال عر وراد وهو جاوز بال ش  .

 
زرك ووف يف الربهووان : و سوووز  عوود  أمثلوو  القوورآن ولووذل  أنكوور علووى بعضووهم قولوووه : وقووال ال

 أوهى من بيو العتكبوت .
والصواب أنه و يتكر عليه نو ندا قال : بيتا أوهى من بيو العتكبوت . أموا ندا وحو  شويجا  

 كاحلج  مثال أو الدلي  بأنه أوهى من بيو العتكبوت فال سبي  اذا االنكار .
 
اهلل  عواىل كوذا : يقوول قال اهلل  عاىل كذا ولوه أن يقوول : أراد أن يستدل بآي  فله أن يقول  ندا
 فرق بني اوثتني واما وردت التصوص وانثار .وو 
 
علووى االطووالق نو يف أحوووال اصوحوو  جوواء ال وورع بووالتهف عوون القووراءة مسووتبب  قووراءة القوورآن و 

يف الصوالة لثبووت الوتا يف دلو  وكورد وع والسوجود القوراءة يف حالو  الركو ومن دل  غورميفيها 
 .سوى القيام بعضهم القراءة فيما سوى القيام 

 عن دل  . لتهف التيب القراءة اا زاد على الفاغ  للمأموم يف الصالة الهري   و جتوزو 
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و كورد حالو  القعوود علوى اخلوالء ويف حالو  التعواس وكوذا ندا اسوتعجم قال بعوا أهو  العلوم :  
 .يه القرآن وكذا يف حال  اخلعب  ملن يسمعها عل

 كرهها بعضهم والصواب األول .وو  كرد القراءة يف العوا  وبه قال أكثر العلماء و 
 

 و وجد بدع اتلف  للقراءة يف الصالة و نعي  بذكرها .
أنوه ندا  ثواءب أمسو  عون القوراءة حوة يتقضوف التثواأب   يقورأ قوال  اهود وهوو ومن انداب 

ن ويدل عليه ما ثبو عن أ  سعيد اخلدر  ر ف اهلل عته قال قال رسول اهلل  حولى اهلل حس
 ه ف ن ال يعان يدخ  رواد مسلم يعليه وسلم  ندا  ثاءب أحدكم فليمس  بيدد على ف

 
وندا ورد على القارئ من فيوه فضويل  مون علوم أو شور  أو سون مو  حويان  أو لوه حرمو  بوويو  

  .بأس بالقيام له  أو وودة أو راها فال
 

ندا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستبب أن يقع  القراءة ويسلم عليهم   يرجو  نىل القوراءة 
كفواد الورد باالشوارة فسلم عليه  ولو أعاد التعود كان حستا ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه راد 

 .تالوة وعاود العلى األفض  ف ن أراد الرد باللف  ردد   استأن  اوستعادة 
وأما ندا ععس يف حال القراءة ف نه يستبب أن يقول احلمد هلل وكوذا لوو كوان يف الصوالة ولوو 
ععوووس رووواد وهوووو يقووورأ يف روووا الصوووالة وقوووال احلمووود هلل يسوووتبب للقوووارئ أن ي ووومته فيقوووول 
 يرموو  اهلل ولووو لوو  املووؤدن قعوو  القووراءة وأجابووه اتابعتووه يف ألفوواظ األدان واالقاموو    يعووود نىل

 .قراء ه 
وأما ندا طلبو متوه حاجو  يف حوال القوراءة وأمكتوه جوواب السواو  باالشوارة املفهمو  وعلوم أنوه 
و يتكسوووور قلبووووه وو سصوووو  عليووووه شووووفء موووون األدى لألنووووس الووووذ  بيتهمووووا فوووواألوىل أن سيبووووه 

 باالشارة وو يقع  القراءة ف ن قععها جاز واهلل أعلم 
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ة مث  وجوب قراءة الفاغ  والهر واالسرار والمو  بوني وهتاك أحكام  تعلإل بالقراءة يف الصال
السور يف الركع  الواحدة والتأمني وكم يسكو االمام وحنو دل  و نعيو  اوا هتوا وقود  عر وتا 

 لبعا دل  يف دروس التفسا .
 

 وهتاك آداب عام  م  القرآن على ك  مسلم أن يلتزم اا 
يم الدار  ر وف اهلل عتوه قوال نن التويب  حولى ثبو يف حبيح مسلم ر ف اهلل عته عن متفقد 

اهلل عليووووه وسوووولم  قووووال الوووودين التصوووويب  قلتووووا ملوووون قووووال هلل ولكتابووووه ولرسوووووله وألوموووو  املسوووولمني 
وعووامتهم قووال العلموواء رمهووم اهلل التصوويب  لكتوواب اهلل  عوواىل هووف االميووان بأنووه كووالم اهلل  عوواىل 

علوى مثلوه اخللوإل بأسورهم    عظيموه و الو وه  و تزيله و ي بهه شفء مون كوالم اخللوإل وو يقودر
حووإل  الو وووه وغسوويتها واخل ووووع عتوودها ونقامووو  حروفوووه يف الووتالوة والوووذب عتووه لتأويووو  الووورفني 
و عووورى العوووارني والتصوووديإل اوووا فيوووه والوقوووو  مووو  أحكاموووه و فهوووم علوموووه وأمثالوووه واوعتتووواء 

ااه والببوووووم عووووون عموموووووه اواعظوووووه والتفكووووور يف عجاوبوووووه والعمووووو  ابكموووووه والتسوووووليم ات ووووو
 .وخصوحه وناسنه ومتسوخه ون ر علومه والدعاء نليه ونىل ما دكرناد من نصيبته 

 
أمج  املسلمون على وجووب  عظويم القورآن العزيوز علوى االطوالق و تزيهوه وحويانته وأمجعووا وقد 

فهوو  على أن من جبد مته حرفا  ا أمجو  عليوه أو زاد حرفوا   يقورأ بوه أحود وهوو عوا  بوذل  
 كافر 

وأفة حممد بن أ  زيد فويمن قوال لصويب لعون اهلل معلمو  وموا علمو  قوال أردت سووء األدب 
 .و  أرد القرآن قال يؤدب القاو  قال وأما من لعن املصب  ف نه يقت  

 
وسووورم  فسووواد بلوووا علوووم والكوووالم يف معانيوووه ملووون لووويس مووون أهلهوووا واألحاديوووم يف دلووو  كثووواة 

 .وأما  فساد للعلماء فجاوز حسن واالمجاع متعقد عليه واالمجاع متعقد عليه 
 
يظهوور فيووه دولوو  انيوو  علووى شووفء  سوورم املووراء يف القوورآن والوودال فيووه بلووا حووإل فموون دلوو  أنو 

خيال  مذهبه وستم  احتماو  عيفا موافق  مذهبوه فيبملهوا علوى مذهبوه ويتوامر علوى دلو  
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لوه دلو  فهوو معوذور وقود حوح عون رسوول  م  مهورها يف خال  موا يقوول وأموا مون و يظهور
اهلل  حلى اهلل عليه وسلم  أنه قال املوراء يف القورآن كفور قوال اخلعوا  املوراد بواملراء ال و  وقيو  

 الدال امل ك  فيه وقي  وهو الدال الذ  يفعله أه  األهواء يف آيات القدر وحنوها 
  أو متاسووب  هووذد انيوو  يف هووذا ويتبلووف ملوون أراد السووؤال عوون  قوودمي آيوو  علووى آيوو  يف املصووب

 املو   وحنو دل  أن يقول ما احلكم  يف كذا 
يكورد أن يقوول نسويو آيو  كوذا بو  يقووول أنسويتها أو أسوقعتها فقود ثبوو يف الصوبيبني عوون و 

عبداهلل بن مسعود ر ف اهلل عته قال قال رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  و يقوول أحودكم 
فء نسووف ويف روايوو  يف الصووبيبني أيضووا بجسووما ألحوودكم أن نسوويو آيوو  كووذا وكووذا بوو  هووو شوو

يقول نسيو آي  كيوو وكيوو بو  هوو نسوف وثبوو يف الصوبيبني أيضوا عون عاو و  ر وف اهلل 
عتهووا أن التووويب  حووولى اهلل عليوووه وسوولم  لووو  رجوووال يقووورأ فقوووال رمووه اهلل لقووود دكووورين آيووو  كتوووو 

د ابوون أ  داود عوون أ  عبوودالرمن أسووقعتها ويف روايوو  يف الصووبيح كتووو أنسوويتها وأمووا مووا روا
السلمف التابعف اللي  أنه قال و  ق  أسقعو آي  كوذا قو  أرفلوو فهوو خوال  موا ثبوو يف 

 .احلديم الصبيح فاوعتماد على احلديم وهو جواز أسقعو وعدم الكراه  فيه 
  يف وهكوذا وقود  كلمتوا عون دلوالتسواء  سوز أن يقال سورة البقورة وسوورة آل عموران وسوورةو 

 را هذا املو   وو يصح شفء يف املت  مته ب  األدل  متضافرة على جوازد .
 وحنو دل  .و يكرد أن يقال هذد قراءة أ  عمرو أو قراءة ناف  أو مزة وكذل  

 
و ميتوووو  الكووووافر موووون لوووواع القوووورآن لقووووول اهلل  عوووواىل   ونن أحوووود موووون امل ووووركني قووووال التوووووو  : 

م اهلل   وميت  من مس املصب  وه  سوز  عليمه القرآن قال استجارك فأجرد حة يسم  كال
أحووبابتا نن كووان و يرجووى نسووالمه   سووز  عليمووه ونن رجووف نسووالمه فوجهووان أحووبهما سوووز 

 .رجاء نسالمه 
 

 مسأل  ختم القرآن وآداب دل  :
رويوات قد أل  يف هذد املسأل  من املعاحرين ال ويخ بكور بون عبود اهلل أبوو زيود رسوال  لاهوا م

دعووواء خوووتم القووورآن وال ووويخ نبوووراهيم األخضووور رسوووال  لاهوووا  كبوووا اخلوووتم بوووني القوووراء والووودثني 
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والرسوالتان معبوعتوان متووداولتان وقود   وودد ال وينان حفظهمووا اهلل يف بعوا مووا دكوراد فليتتبووه 
 لذل  .

عوون  قووال السوويوطف : واألفضوو  اخلووتم أول التهووار أو أول الليوو  ملووا رواد الوودارمف بسووتد حسوون
سعد بن أ  وقاص قال ندا وافإل ختم القرآن أول اللي  حلو عليوه املالوكو  حوة يصوبح ونن 

 وافإل ختمه أول التهار حلو عليه املالوك  حة ميسف .
بون مورة التوابعف قوال كوانوا سبوون أن خيوتم القورآن مون أول الليو   ووروى ابون أ  داود عون عمور 

توووابعف الليووو  قوووال مووون خوووتم القووورآن أيووو  سووواع   أو مووون أول التهوووار وعووون طلبووو  بووون مصووور  ال
كانووو موون التهووار حوولو عليووه املالوكوو  حووة ميسووف وأيوو  سوواع  كانووو موون الليوو  حوولو عليووه 

 املالوك  حة يصبح وعن  اهد مثله 
 

حويام يووم اخلوتم نو أن يصواد  يوموا لوى ال ورع عون حويامه روى ابون أ   واستبب بعضوهم
ر  وحبيووووب بوووون أ  ثابووووو صووووطلبوووو  بوووون م أن  بيح ب سووووتادد حوووو  قووووال التوووووو  : داود 

 . واملسيب بن راف  التابعيني الكوفيني كانوا يصببون يف اليوم الذ  خيتمون فيه القرآن حياما
 

ويستبب التكبوا مون الضوبى نىل آخور القورآن وهوف قوراءة املكيوني أخور  البيهقوف يف ال وعب 
مان قوال قورأت علوى نلاعيو  بون عبود وابن خزمي  من طريإل ابن أ  بزة لعو عكرم  بون سولي

اهلل املكووف فلمووا بللووو الضووبى قووال كوورب حووة هووتم فوو ين قوورأت علووى عبوود اهلل بوون كثووا فووأمرين 
بووذل  وقووال قوورأت علووى  اهوود فووأمرين بووذل  وأخووربين  اهوود أنووه قوورأ علووى ابوون عبوواس فووأمرد 

د موقوفوا   أخرجوه بذل  وأخرب ابن عباس أنه قرأ على أ  بن كعب فأمرد بوذل  كوذا أخرجتوا
 البيهقف من وجه آخر عن ابن بزة مرفوعا 

 وأخرجه من هذا الوجه أعين املرفوع احلاكم يف مستدركه وحببه وله طرق كثاة عن البز  
وعن موسى بن هارون قال قال ا البز  قوال ا حممود بون ندريوس ال وافعف نن  ركوو التكبوا 

 فقدت ست  من ستن نبي  .
 الدين بن كثا : وهذا يقتضف  صبيبه للبديم .قال احلاف  عماد 
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قلو : التكبا ثابو يف رواي  القراءة وب ستاد االقراء فبكموه حكوم نفوس القوراءة وو يضور موا 
هو معرو  من  ع  البز  يف احلديم فال عربة بالقول بضوع  التكبوا حيوم   يفورق مون 

 دهب نليه بني رواي  احلديم ورواي  االقراء .
 التكبا  فصي   راج  يف كتب القراءات . ويف كيفي 

 
ويسوون الوودعاء عقووب اخلووتم ويسووتبب أن سموو  أهلووه وجاانووه وأن ي وورع يف ختموو  أخوورى كمووا 

 نا عليه السيوطف وراد .
قلووو : كتووو قوود كتبووو يف  لوو  املسووأل  جوابووا معوووو لووبعا أهوو  العلووم وسموو  بتووا أن نووذكرد 

 هتا حلاج  قارئ القرآن نليه فأقول :
دعاء املقرئ عتد ختم القرآن بعد أن يتتهوف مون املعوود ني وقوراءة الفاغو  ومخوس آيوات مون  نن

أول البقووورة قووود أشوووك  علوووى الوووبعا مووون روووا املتنصصوووني يف علوووم القوووراءات ولتو ووويح هوووذا 
 االشكال نسوق ما يلف :

تووب أوو : سووب التتبووه نىل أن أمووور القووراءات يببووم عتهووا يف الكتووب املتنصصوو  اووا و يف ك
احلديم وحنوها ،  وقد ورد ما  قدم نصا يف قراءة نمام قراء مك  ابن كثوا رموه اهلل مون روايوص 
البووز  وقتبوو  ورا ووا ، وهووف قووراءة موون القووراءات السووب  املتوووا رة الووص ا فقووو األموو  علووى ثبوهتووا 

نقو  أحوول ومن طعن فيما جاء اا فتح بابا للععن يف القرآن الكرمي مجلو  ، ألنوه و فورق بوني 
وحرو   ل  القراءة وبني نق  هذا الدعاء اذد الكيفي  فوالعرق واحودة واألسوانيد هوف عيتهوا 

. 
ثانيا : قد دكر احلاف  أبو عمرو الوداين أن وبون كثوا يف فعلوه هوذا دووو  مون آثوار مرويو  ورد 

الفني وأخبار م هورة مستفيض  جواءت عون الصوباب  والتوابعني واخلو التوقي  فيها عن التيب 
. 

 وهذا الذ  دكرد نفصله ب ساز فيما يلف :
 أما  يؤد مرفوعا فقد رو  عن :

أنه كان ندا قرأ ق  أعود برب التاس افتتح من احلمود   قورأ مون البقورة نىل  أ  بن كعب عته 
 وأولج  هم املفلبون   دعا بدعاء اخلتم    قام .
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العوووالء ااموووداين ورووواهم وفيوووه اخوووتال  يف أخرجوووه الووودارمف وأبوووو عمووورو الوووداين واحلووواف  أبوووو 
 نستادد وقد حسته أبو عمرو ، والسيوطف .

: مون قورأ القورآن كانوو لوه عتود اهلل دعووة مسوتجاب   جابر بن عبد اهلل قال : قال رسوول اهلل 
 نن شاء اهلل عجلها له يف الدنيا ونن شاء ادخرها له يف انخرة . 

 أخرجه العرباين وراد
 ن ساري  مرفوعا : من ختم القرآن فله دعوة مستجاب  .عن العرباى ب

 أخرجه العرباين وراد 
 قال : م  ك  ختم  دعوة مستجاب  . أنس بن مال  عن التيب 

 أخرجه البيهقف وراد
كووان ندا خووتم القوورآن مجوو  أهلووه . قووال البيهقووف : رفعووه وهووم والصووبيح عوون   وعتووه أن التوويب 
 أنس موقوفا .

وموون قوورأد فنتمووه كتبووو لووه … : موون اسووتم  حرفووا  : قووال رسووول اهلل عوون ابوون عبوواس قووال 
 عتد اهلل دعوة مستجاب  معجل  أو مؤخرة .

 أخرجه ابن عد  والبيهقف ورا ا 
يقووول عتوود خووتم القوورآن : اللهووم ارمووين  عوون داود بوون قوويس رمووه اهلل قووال : كووان رسووول اهلل 

هم دكرين مته ما نسيو وعلمين مته ما جهلو بالقرآن واجعله ا نماما ونورا وهدى ورم  الل
 وارزقين  الو ه آناء اللي  وأطرا  التهار واجعله ا حج  يارب العاملني .

 رواد األرجاين يف فضاو  القرآن وأبو بكر بن الضباك يف ال ماو  
 : مووون قووورأ القووورآن ومووود الووورب وحووولى علوووى التووويب  عووون أ  هريووورة قوووال : قوووال رسوووول اهلل 

 ربه فقد طلب اخلا من مكانه . رواد البيهقف يف ال عب . واستلفر
 ندا ختم القرآن دعا قاوما . أخرجه ابن الوز  يف الوفا . وعته قال : كان رسول اهلل 

أنه كان ندا ختم القرآن مود اهلل ابامود وهوو  وعن علف بن احلسني زين العابدين عن التيب 
 فذكر دعاء طويال . أخرجه البيهقف يف ال عب .… قاوم   يقول : احلمد هلل رب العاملني

 وهذد ونن كانو كلها و هلو من مقال فهف  دل اجموعها على أح  دل  .
 وأما انثار :
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فعن أنس بن مال  أنه كان سم  أهله وجاانه عتود اخلوتم ويودعو اوم . أخرجوه ابون الضوريس 
 يح عن أنس موقوفا.والعرباين ورا ا ورو  مرفوعا وقال البيهقف : الصب

عن قتادة قال : كان باملديت  رج  يقرأ القرآن من أولوه نىل آخورد علوى أحوباب لوه فكوان ابون 
 عباس يض  عليه الرقباء ف دا كان عتد اخلتم جاء ابن عباس ف هدد .

 عن ابن مسعود : من ختم القرآن فله دعوة مستجاب  . رواد ابن أ  داود يف فضاوله.
. وعتووه : نن الوودعاء  انوا ستمعووون عتوود خووتم القوورآن يقولووون  تووزل الرموو كوو: عوون  اهوود قووال 

 مستجاب عتد ختم القرآن .
وعوون احلكووم قووال : أرسوو  نا  اهوود وعتوودد ابوون أ  لبابوو  قووال : نمنووا أرسوولتا نليوو  أنووا نريوود أن 

آن خنتم القرآن وكان يقال : نن الدعاء مستجاب عتد ختم القرآن . فلما فررووا مون خوتم القور 
 دعا بدعوات .

 عن نبراهيم التنعف قال : كانوا يستببون ندا ختموا القرآن أن يقرءوا من أوله آيات .
موون قوورأ القوورآن   دعووا أموون علووى دعاوووه أربعوو  آو  : وروى الوودارمف عوون ميوود األعوور  قووال 

 مل  
اووووووه وروى احلووووواكم التيسوووووابور  أن عبوووووداهلل بووووون املبوووووارك كوووووان ندا خوووووتم القووووورآن كوووووان أكثووووور دع

 . للمسلمني واملؤمتني واملؤمتات
 وعن ابن املبارك أنه كان يعجبه ندا ختم القرآن أن يكون دعاأد يف السجود .

وكووان البنووار  رمووه اهلل خيووتم عتوود االفعووار كوو  ليلوو  يف رمضووان ويقووول : عتوود كوو  خووتم دعوووة 
 مستجاب  . 

ء   ق  أعوود بورب التواس وقال حتب  : لعو أمد يقول يف ختم القرآن : ندا فررو من قرا
فارف  يدي  يف الدعاء قب  الركوع . قلو : نىل أ  شفء  ذهب يف هذا ؟ قال : رأيوو أهو  

 مك  يفعلونه وكان سفيان بن عييت  يفعله معهم اك  .
قال عباس بن عبود العظويم : وكوذل  أدركوو التواس بالبصورة واكو  وروى أهو  املديتو  يف هوذا 

 عفان .أشياء ودكر عن عثمان بن 
ويف كتاب الفروع وبن مفلح قال : وو يقرأ الفاغ  ومخسا من البقرة نا عليه . قال انمد  

 : يعين قب  الدعاء . وقي  : يستبب .
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وقوووال ابووون الوووزر  : وحوووار العمووو  علوووى هوووذا يف أمصوووار املسووولمني يف قوووراءة ابووون كثوووا وراهوووا 
بوو  جعوو  …  وي وورع يف األخوورى وقووراءة العوورى وراهووا حووة و يكوواد أحوود خيووتم ختموو  نو

دلوو  عتوودهم موون سووت  اخلووتم ويسوومون موون يفعوو  هووذا احلووال املرغوو  أ  الووذ  حوو  يف قراء ووه 
:  وهو الوذ  يودل عليوه  فسوا احلوديم عون التويب … آخر اخلتم  وارغ  نىل ختم  أخرى 

 أفض  األعمال احلال املرغ  .
 شعب االميان وابن الزر  يف الت ر وراهم وهذا احلديم رواد الرتمذ  والعرباين والبيهقف يف

وزاد يف بعووا طرقووه : ومووا احلووال املرغوو  ؟ قووال : فووتح القوورآن وختمووه حوواحب القوورآن يضوورب 
 من أوله نىل آخرد ومن آخرد نىل أوله كلما ح  ارغ  .

وقد حوب الرتمذ  نرساله وقعو  مكوف بون أ  طالوب بصوبته وأيودد ابون الوزر  بوذكر طرقوه 
  ه .ومتابعا

وقال ابن الزر  : ومن األمور املتعلق  باخلتم الدعاء عقيب اخلتم وهو أ ها وهو ست   لقاها 
 اخلل  عن السل  .

وليس دل  بالزم لك  قارئ ب  األمر كما قال فارس بن أمد وراد : من فعلوه فبسون ومون 
   يفعله فال حر  عليه .

، سوووتن 147-1/145، اال قوووان  469-2/440وانظووور لالستفا ووو  : الت ووور وبووون الوووزر  
 229-226القراء ومتاهي اجملودين للقار  ص

 
ومن  تمات ما يتعلإل باخلتم ما جاء عن االمام أمد أنه مت  من  كرير سوورة االخوالص عتود 
اخلتم لكن عم  التواس علوى خالفوه قوال بعضوهم واحلكمو  فيوه موا ورد ألوا  عودل ثلوم القورآن 

ان يتبلوووف أن  قووورأ أربعوووا واحووودة للنتمووو  األحووولي  وثالثوووا فيبصووو  بوووذل  ختمووو  فووو ن قيووو  فكووو
للنتم  التقديري  ليبص  له ختمتان قلتا املقصود أن يكون على يقني من حصوول ختمو  نموا 

 الص قرأها ونما الص حص  ثوااا بتكرير السورة . 
 

 سجود القرآن :



321 

 

لاهوا سوجود الوتالوة  وهذد املسأل  حت  فيها مون املعاحورين ال ويخ ععيو  حممود سوا  رسوال 
 موا عه ومو وعا ه وهف معبوع  متداول  .

 ويف سجود القرآن مساو  :
 أوو : اختل  يف حكمه ه  هو واجب أم متدوب ؟

 والصووواب أنووه متوودوب وهووو قووول المهووور ويكوورد ملوون يقوورأ سووجديت احلووي أو يسووجد لقولووه 
 فمن   يسجد فال يقرأ ا .

رفوعوووا : ندا قووورأ ابووون آدم السوووجدة اعتوووزل ال ووويعان يبكوووف ويف حوووبيح مسووولم عووون أ  هريووورة م
 ويقول : ياويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الت  وأمرت بالسجود فأبيو فلف التار .

واحووتي المهووور اووا حووح عوون عموور بوون اخلعوواب ر ووف اهلل عتووه أنووه قوورأ علووى املتوورب يوووم المعوو  
التوواس حووة ندا كانووو المعوو  القابلوو   سووورة التموو  حووة ندا جوواء السووجدة نووزل فسووجد وسووجد

قرأ اا حة ندا جاء السجدة قال يا أيها التاس نمنا منر بالسجود فمن سجد فقد أحاب ومن 
  يسوجد فوال ن  عليووه و  يسوجد عموور رواد البنوار  وهوذا الفعوو  والقوول موون عمور ر ووف اهلل 

ابوو ر وف اهلل عتوه أنوه قورأ عته يف هذا اجملم  دلي  ماهر  وثبو يف الصبيبني عن زيود بون ث
 .على التيب  حلى اهلل عليه وسلم  والتجم فلم يسجد 

 ثانيا : اختل  يف موا عه 
ع وورة  عووددها املنتووار الووذ  قالووه الموواها ألووا أربوو يسوون السووجود عتوود قووراءة آيوو  السووجدة و 

  وأ  سجدة يف األعرا  والرعد والتن  وسببان ومرمي ويف احلي سجد ان ويف الفرقان والتم
فموثلهم وحم السجدة والتجم وندا السماء ان قو واقرأ باسم رب  وأما سوجدة ص السجدة 

 ب  آكد من بعا ما دكر كما سبإل .
و ووا سوودر االشووارة نليووه هتووا أنووه  ووا اختلوو  فيووه موون السووجدات : سووجدة سووورة ص وهووف يف 

أنووه قووال :  يب الثبووت أحووح موون كثووا  ووا ا فوإل عليووه وكووذل  سووجد ا احلووي فقود ثبووو عوون التوو
 نلا فضلو بسجد ني .

وو خوووال  يعتووود بوووه يف شوووفء مووون وحملهوووا كموووا هوووو ملبوووإل يف املصووواح  املعبوعووو  املتداولووو  
نلووا عقيووب   يسووأمون    مجاعوو  نىلموا ووعها نو الووص يف حووم فوو ن العلموواء اختلفوووا فيهووا فووذهب 
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العم  على األول والفارق . و ودهب آخرون نىل ألا عقيب قوله  عاىل   نن كتتم نياد  عبدون 
 را مؤثر .

 
 ثالثا : اختل  يف األحكام املتعلق  به وهف مرت ب  على كونه يلبإل بالصالة أو و ؟

والصووواب أنووه لوويس بصووالة وهووو كسووجود ال ووكر ويلبووإل باألدكووار فووال ي وورتط لووه مووا ي وورتط 
رك  س ليس له للصالة وقد بوب البنار  لذل  بقوله : سجود املسلمني م  امل ركني وامل 

 يسجد على را و وء . و وء وكان ابن عمر 
قلووو : وحووح دلوو  أيضووا عوون ال ووعيب أخرجووه ابوون أ  شوويب  وكووان أبووو عبوود الوورمن السوولمف 

 يسجد على را و وء نىل را القبل  وهو مي ف يومال نمياء .
 .ندا قرأ السجدة وهو راكب على داب  سجد باالمياء و 

يف  واء أكووان يف حووالة أم خارجهووا وقوود ثبووو سووجود التوويب ويسووجد يف مجيوو  السووجدات سوو
 الصالة .

وندا سجد يف الصالة ف دا رف  نن شاء قرأ ونن شاء رك  دون قراءة بعد السجدة فقود جواءت 
 بذل  انثار .

 رابعا : كيفيته وما يقال فيه :
وهووو مووا أمووا كيفيتووه فهووو سووجدة واحوودة يسوون أن يقووول فيهووا الوودعاء الوحيوود الثابووو يف دلوو  

أن يقووول اللهووم اكتووب ا اووا عتوودك أجوورا واجعلهووا ا عتوودك دكرنوواد يف فضوو  سووورة ص وهووو 
 . دخرا و   عين وزرا واقبلها مين كما قبلتها من عبدك داود

واختل  يف التكبا له واألوىل أن يفعله ندا كوان نماموا يف الصوالة لعمووم نصووص التكبوا عتود  
 ك  خفا ورف   ال  خارجها .

 رف  اليدين والت هد والتسليم فظاهر الست  و يؤيد من قال بذل  واهلل أعلم . وأما
ويسوووجد القووووارئ واملسووووتم  والسووووام  معلقووووا وو دليووو  علووووى اشوووورتاط سووووجود القووووارئ ليسووووجد 

 املستم  والسام  .
وو فوورق بوووني أن يكوووون القوووارئ مسووولما باللوووا متعهووورا رجوووال وبوووني أن يكوووون كوووافرا أو حوووبيا أو 

 .امرأة هذا هو الصبيح حمدثا أو 
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قال العلماء يتبلف أن يق  عقيب آي  السوجدة الوص قرأهوا أو لعهوا فو ن أخور و  يعو  الفصو  
 .سجد ونن طال فقد فات السجود فال يقضف على املذهب الصبيح امل هور 

ندا قوورأ السووجدات كلهووا أو سووجدات متهووا يف  لووس واحوود سووجد لكوو  سووجدة بووال خووال  و 
واحوودة يف  ووالس سووجد لكوو  موورة بووال خووال  فوو ن كررهووا يف اجمللووس الواحوود فوو ن كوورر انيوو  ال

نظر ف ن   يسجد للمرة األوىل كفاد سجدة واحدة عن الميو  ونن سوجد لوألوىل ففيوه ثالثو  
  وليبص  له األجر . أوجه أحبها يسجد لك  مرة سجدة لتجدد السبب

ذا مووذهب مجوواها العلموواء السوول  و يقووم الركوووع مقووام سووجدة الووتالوة يف حووال اوختيوار وهووو 
 .واخلل  

 وهتاك  فصيالت فيما دكرناد وراد  راج  يف مظالا واهلل املوفإل .
 

 أخذ األجرة على القرآن :
قال السيوطف : يكرد اهاد القرآن معي   يتكسب اا وأخر  انجر  مون حوديم عموران بون 

  قوم يقرأون القرآن يسألون التاس به.احلصني مرفوعا من قرأ القرآن فليسأل اهلل به ف نه سيأيت
قال : وروى البنار  يف  ارخيه الكبا بستد حاحل حديم من قرأ القرآن عتود موا  لافو  متوه 

 لعن بك  حر  ع ر لعتات .
 وقال التوو  :

ومن أهم ما يوؤمر بوه أن سوذر كو  احلوذر مون اهواد القورآن معي و  يكتسوب اوا فقود جواء عون 
ر ووف اهلل عتووه قووال قووال رسووول اهلل  حوولى اهلل عليووه وسوولم  اقوورأوا القوورآن عبوودالرمن بوون شووبي  

 .وو  أكلوا به وو جتفوا عته وو  للوا فيه 
وعن جابر ر ف اهلل عته عن التيب  حولى اهلل عليوه وسولم  اقورأوا القورآن مون قبو  أن يوأيت قووم 

 .يقيمونه نقام  القدل يتعجلونه وو يتأجلونه 
 .رد نما اال ونما لع  وحنوها معتاد يتعجلون أجو 

وعوون فضووي  بوون عموورو ر ووف اهلل عتووه قووال دخوو  رجووالن موون أحووباب رسووول اهلل  حوولى اهلل 
عليه وسلم  مسجدا فلموا سولم االموام قوام رجو  فوتال آيوات مون القورآن   سوأل فقوال أحود ا 

قووم يسوألون ننا هلل وننا نليه راجعوون لعوو رسوول اهلل  حولى اهلل عليوه وسولم  يقوول سويجفء 
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  بون عمورو   يسووم  يبوالقرآن فمون سوأل بوالقرآن فوال  ععوود وهوذا االسوتاد متقعو  فو ن الفضو
 .الصباب  

وأموووا أخوووذ األجووورة علوووى  علووويم القووورآن فقووود اختلووو  العلمووواء فيوووه فبكوووى االموووام أبوووو سوووليمان 
 .اخلعا  مت  أخذ األجرة عليه من مجاع  من العلماء متهم الزهر  وأبو حتيف  

مجاعوو  أنووه سوووز نن   ي وورتطه وهووو قووول احلسوون البصوور  وال ووعيب وابوون سوواين ودهووب وعوون 
ععوواء ومالوو  وال ووافعف وآخوورون نىل جوازهووا نن شووارطه واسووتأجرد نجووارة حووبيب  وقوود جوواء 

 .بالواز األحاديم الصبيب  
واحتي من متعها حبديم عبادة بن الصامو أنه علم رجال من أه  الصوف  القورآن فأهودى لوه 

وسا فقال لوه التويب  حولى اهلل عليوه وسولم  نن سورك أن  عووق اوا طوقوا مون نوار فاقبلهوا وهوو ق
 .داود وراد وبآثار كثاة عن السل   حديم م هور رواد أبو

وأجاب اجملووزون عون حوديم عبوادة جبووابني أحود ا أن يف نسوتادد مقواو والثواين أنوه كوان  وربع 
علووى سووبي  العوووى فلووم سووز لووه األخووذ  ووال  موون  بتعليمووه فلووم يسووتبإل شوويجا   أهوود  نليووه
 يعقد معه نجارة قب  التعليم واهلل أعلم 

قلو : الذ  يظهر التفرق  بني أخذ األجرة على القراءة للسوؤال اوا وبوني أخوذها علوى التعلويم 
والرقي  وحنو دل  . ووش  يف ثبوت التصوص على أخذ األجر على التعليم والرقي  ونن كوان 

  دل  كما هو احلال يف ك  ما يتنذ قرب  هلل أن يكون باوحتساب واهلل أعلم .األوىل يف
 

 مساو   تعلإل باملصب  وكتابته :
اختلوو  العلموواء يف كتابوو  القوورآن يف ننوواء   يلسوو  ويسووقى املووريا فقووال احلسوون و اهوود وأبووو 

ا ولووو كتووب قووال القا ووف حسووني والبلووو  ورا ووو قالبوو  واألوزاعووف و بووأس بووه وكرهووه التنعووف 
 .القرآن على احللوى وراها من األطعم  فال بأس بأكلها 

نقووش احليعووان والثيوواب بووالقرآن وبألوواء اهلل  عوواىل قووال ععوواء و بووأس  وكوورد بعووا أهوو  العلووم
بكتب القرآن يف قبل  املسجد وأما كتاب  احلروز من القرآن فقوال مالو  و بوأس بوه ندا كوان يف 

 .قصب  أو جلد وخرز عليه 
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 فإل العلماء على استبباب كتاب  املصاح  وغسني كتابتها و بييتها ونيضاحها وغقإل اخلوه ا
و عليقه قال العلماء ويسوتبب نقوه املصوب  وشوكله ف نوه حويان  مون اللبون فيوه  هدون م ق
 .و صبيفه 

 .و جتوز كتاب  القرآن ب فء  س و 
 .أمج  املسلمون على وجوب حيان  املصب  واحرتامه و 

 ولو ألقاد مسلم يف القادورة والعياد باهلل  عاىل حار امللقف كافرا    العلم :أهقال 
وهوذا فيوه نظور وو يسولم نو ندا  سرم  وسدد ب   وسد آحاد كتب العلوم حورام  وقال بعضهم :

 كان على سبي  اوستنفا  أو االهان  فليس ابرم فقه ب  يص  نىل الكفر .
 لعلم فيه مذاهب يف معتاد .وما رو  يف  وسد القرآن  فأله  ا

وو ش  أنه يستبب أن يو   املصوب  علوى حنوو وسوادة وموا شوااها ملوا ثبوو يف سوتن أ  
دخوو  بيووو املوودراس عتوود اليهووود فلمووا أيت بووالتوراة دعووا بوسووادة وو وو  التوووراة  داود أن التوويب 

 عليها وو ش  أن القرآن أوىل وأفض  .
دلي  عليه ب  هو أقرب نىل البدعو  واوسوتدووت العقليو   وأما القول باستبباب القيام له فال

 و  سلم ألحبااا وميكن ردها بسهول  .
قوال الودارمف  وأما و   املصوب  علوى الوجوه و قبيلوه فقود وردت فيوه آثوار ومون دلو  موا رواد

ب سوتاد حوبيح عون ابوون أ  مليكو  أن عكرمو  بون أ  جهوو  ر وف اهلل عتوه كوان يضوو  التووو  
  . لى وجهه ويقول كتاب ر  كتاب ر املصب  ع

غوورم املسووافرة باملصووب  نىل أرى العوودو ندا خيوو  وقوعووه يف أيووديهم للبووديم امل ووهور يف و 
اافو  رى العودو أحلى اهلل عليه وسلم  لوى أن يسوافر بوالقرآن نىل  الصبيبني أن رسول اهلل

  أعلم .أن يتاله . أما ندا أمن متكن الكافر مته فالذ  يظهر جوازد واهلل
نىل  وأما نرسال ما فيه شفء من القرآن فقد ثبو يف الصوبيح موا سيوزد وهوو موا أرسوله التويب 

 هرق  .
وميتووو  اجملتوووون والصووويب الوووذ  و مييوووز مووون موووس املصوووب  اافووو  مووون انتهووواك حرمتوووه وهوووذا املتووو  

 واجب على الوا وراد  ن رآد يتعرى حلمله 
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احلسون  بوذل بيعه ومون قوال  أوو كراه  يف شراوه ه الصبيح أنيصح بي  املصب  وشراأد و و 
والتفرقو  بوني البيو  وال وراء عتود  البصر  وعكرم  واحلكوم بون عييتو  وهوو مورو  عون ابون عبواس

بعا أه  العلم ليسو وجيه  ألن ال راء مستلزم للبي  وو دليو  علوى املتو  مون شوفء متهموا 
قليال ألن املراد متها بداه  و عالقو  لوه ببيو  وو دخ  لذل  يف آيات اوشرتاء بآيات اهلل مثتا 

املصووب  ونمنووا هووف متعلقوو  بوورتك أو غريوو  أواموور اهلل عووز وجوو  يف مقابوو  عوورى الوودنيا الزاووو  
 من جاد وحنود .

أن يكووون علووى  وخنووتم حما وورة اليوووم بكووالم جووام  لووبعا آداب التوواا لكتوواب اهلل فيتبلووف لووه
  نفسه عن ك  ما لى القرآن عتوه نجوالو للقورآن وأن أكم  األحوال وأكرم ال ماو  وأن يرف

يكون مصونا عن دينء اوكتساب شري  الوتفس مر فعوا علوى البوابرة والفواة مون أهو  الودنيا 
وعوون عبووداهلل بوون . متوا ووعا للصوواحلني وأهوو  اخلووا واملسوواكني وأن يكووون متن ووعا دا سووكيت  

عوور  بليلووه ندا التوواس نوواومون وبتهووارد ندا مسووعود ر ووف اهلل عتووه قووال يتبلووف حلاموو  القوورآن أن ي
التاس مفعرون وحبزنه ندا التاس يفرحون وببكاوه ندا التاس خيتالون وعن احلسن بن علف ر ف 
اهلل عته قال نن من كان قبلكم رأوا القرآن رساو  من راوم فكوانوا يتودبرولا بالليو  ويتفقودولا 

  القوورآن أن و  كووون لووه حاجوو  نىل أحوود يف التهووار وعوون الفضووي  بوون عيوواى قووال يتبلووف حلاموو
يلهو م   من اخللفاء فمن دولم وعته أيضا قال حام  القرآن حام  راي  االسالم و يتبلف أن

 .من يلهو وو يسهو م  من يسهو وو يللو م  من يللو  عظيما حلإل القرآن 
  القورآن وآخور دعوانوا هذا واهلل  عاىل أعلم جعلين اهلل ونياكم من أه  القورآن ورزقتوا األدب مو

 أن احلمد هلل رب العاملني وحلى اهلل على نبيتا حممد وعلى آله وحببه وسلم .
 

 أسئلة :

 المجموعة األولى: ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحة
 األوقات الفا ل  أفض  من راها لقراءة القرآن )حح( -1
 )حح( اوقتباس من القرآن ثالث  أنواع: مقبول ومبال ومردود -2
 الصبيح أنه سب التفريإل بني ال عر والتثر يف مسأل  التضمني )خعأ( -3
 قراءة القرآن يف الركوع والسجود أفض  من راها )خعأ( -4
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 ندا ل  القارئ املؤدن قع  القراءة و اب  املؤدن )حح( -5
 و ميت  الكافر من لاع القرآن )حح( -6
 بب أن يقع  القراءة ويسلم عليهم)حح(ندا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يست -7
 ثواب بعا قراء ه خلدس  وابتتيه بعد موهتن حلبه اخلا ان )خعأ( وهب التيب  -8
 يكرد أن يقول نسيو آي  كذا ب  يقول أنسيتها أو أسقعتها )حح( -9

 استبب بعضهم حيام يوم اخلتم )حح( -10
 

 المجموعة الثانية: ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة
 ، سوز، يستبب( و سوزوهب ثواب القراءة للميو )  -1
 االنصوووات يف الصووووالة،نوووزل قولوووه  عووواىل:}وندا قوووورئ القووورآن فاسوووتمعوا لووووه وأنصوووتوا{يف )  -2

 السكوت للمستم ، السكوت للسام (
قص  املرأة الص ملو أربعني سوت  و  وتكلم نو بوالقرآن ) ثابتو  ، دليو  علوى أفضولي  دلو   -3

    والكذب عليها وا ب  ( ، لواوح الو 
، و سوووووز، جوووواوز "أوهوووى موووون بيووووو العتكبوووووت" ندا  وووورب موووثال للبجوووو  الواهيوووو  فهووووو ) -4

 مكرود(
، متاسوووب  انيوووات"موووا احلكمووو  يف كوووذا" األسووولوب املتاسوووب للسوووؤال عووون )سوووبب التوووزول،  -5

  فسا رريب القرآن(
يتسوواءلون، أ  ن وورل لوو  ، عووم الضووبىيف قووراءة املكيووني يسووتبب التكبووا موون .... ) و  -6

 حدرك(
 ، واجب، من فعله فبسن ومن   يفعله يأ (مستببدعاء ختم القرآن .... ) -7
 ، جاوز ( مستببالراجح يف سجود التالوة أنه ...... ) واجب ،  -8
 11سووووجدة،  20، سووووجدة 14املنتووووار عتوووود المهووووور يف عوووودد سووووجود الووووتالوة .... ) -9

 سجدة(
 ، حالة، ليسو عبادة أحال(ليسو بصالةتالوة ألا ..... )الصبيح يف سجدة ال -10
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 المجموعة الثالثة ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ
 ، االحاط (اوقتباس.....هو  ضمني ال عر والتثر بعضا من القرآن )االمال ،  -1
، يكرد الصبيح على الصبيح من أقوال أه  العلم ) سوز بي  املصب  وشراأد و  ..... -2

 ، سرم (
،  غوورم) جتوووز ،  املسووافرة باملصووب  نىل أرى العوودو ندا خيوو  وقوعووه يف أيووديهم ..... -3

  كرد (
...... يف احلووديم مووا يوودل علووى نرسووال مووا فيووه شووفء موون القوورآن نىل الكفووار )   يوورد ،  -4

 ،   يثبو ( ثبو
سوووورة الوووص دكووور فيهوووا كوووذا، ، ال) سوووورة كوووذا األوىل يف  سووومي  سوووور القووورآن أن يقوووال .... -5

 السورة رقم كذا(
ال ويخ بكور أبوو زيود وال ويخ نبوراهيم األخضور ألفوا يف مسوأل  ..... و  وددا يف بعوا موا  -6

 ، آداب التالوة ، اوقتباس ( ختم القرآندهبا نليه )
، سووجدة واحوودة ، سووجد ني وثبووو احلووديم بووذل   الووراجح أن يف سووورة احلووي ...... ) -7

 ثبو احلديم بذل  (سجد ني و  ي
قووال ال ووافعف يف معوورى كالمووه عوون خووتم القوورآن : "نن  ركو.....فقوودت سووت  موون سووت   -8

 ، التبميد، التسبيح(التكبانبي " )
، رويو فيوه آثوار ، مون  أقرب نىل البدع القول باستبباب القيام للمصب  ........ )  -9

 مظاهر  عظيم شعاور اهلل (
األجووورة علوووى القوووراءة للسوووؤال اوووا وبوووني أخوووذها علوووى التعلووويم الصوووواب ..... بوووني أخوووذ  -10

 ، الم  ( التفرق والرقي  وحنو دل  ) التسوي  ، 
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 المحاضرة العشرون
 الوحي وأقسامه وأنواعه ومايتعلق به

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

 يدور حول أمور : أما بعد فموعدنا اليوم م  حما رة يف الوحف وأقسامه وحديثتا
 األول : معىن الوحف 

وقود يكوون بوالكالم الصوريح أو املعورى بوه أو باالشوارة أو الوحف هو نعوالم علوى وجوه اخلفواء 
 عن أ  طريإل من طرق االعالم .

معتوواد يف لسووان ال وورع أن يعلووم اهلل  عوواىل موون احووعفاد موون عبووادد كوو  مووا أراد قووال الزرقوواين : 
 . اي  والعلم ولكن بعريق  سري  خفي  را معتادة للب رنطالعه عليه من ألوان ااد

وقال حممد عبدد : هو عرفان سدد ال نا من نفسه م  اليقوني أنوه مون قبو  اهلل بواسوع  أو 
 بلا واسع  . واألول : بصوت يسمعه أو بلا حوت .

مووا يعلووب  قووال : والفوورق بيتووه وبووني االاووام : أن االاووام : وجوودان  سووتيقته الووتفس فتتسوواق نىل
 على را شعور متها من أين أ ى . 

 ان ست  :يف القرآن اعالوحف وقد جاء 
وهوذا (  ... انيو  كما قال  عواىل )وأوحيتوا نىل أم موسوى أن أر وعيهلإنسان  االاام  -1

يف قوله : ننوه يكوون يف كو  أمو  حمودثون فو ن يكون يف أموص  مث  ما حح عن التيب 
 . فعمر . أو كما قال 

) وأوحووى ربوو  نىل التبوو  أن اهووذ  موون   عوواىل : قووالم اللريووز  للبيوووان كمووا االاووا -2
 البال بيو ا( 

 ( ليجادلوكم قال  عاىل )ونن ال ياطني ليوحون نىل أولياوهمكما الوسوس    -3
)فوووأوحى نلووويهم أن سوووببوا بكووورة عووون زكريوووا عليوووه السوووالم قوووال  عووواىل كموووا االشوووارة   -4

 وع يا( 

تووه كمووا يف قولووه  عوواىل )ند يوووحف ربوو  نىل املالوكوو  أين مووا يلقيووه اهلل موون أموور ملالوك -5
 معكم (
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موا يتزلووه اهلل علووى أنبياوووه ورسوله موون شووراو  وأحكووام وهوو مو وووعتا األسوواس يف هووذد  -6
الا ورة كموا يف قولوه  عواىل : ) وكوذل  أوحيتوا نليو  روحوا مون أمرنوا ماكتوو  ودر  

 ن اء من عبادنا ( .ما الكتاب وو االميان ولكن جعلتاد نورا لد  به من 

والقرآن والست  كال ا وحوف مون اهلل قوال  عواىل عون رسووله ص : )وموايتعإل عون ااووى نن هوو 
 .نو وحف يوحى(  

قووال ابوون حووزم رمووه اهلل: فصووح بووذل  أن الوووحف يتقسووم موون اهلل عووز وجوو  نىل رسوووله ص نىل 
الثووواين وحوووف مووورو  قسووومني: أحووود ا وحوووف متلوووو مؤلووو   أليفوووا معجوووز التظوووام وهوووو القووورآن ، و 

 متقول را مؤل  وو معجز التظام وو متلو لكته مقروء                           

وجوواء ىف عوودة أحاديووم مووا يوودل علووى أن السووت  كانووو  وووحى نىل التوويب ص ، لدرجوو  أنووه كووان 
 يعرتيه أحيانا مايعرتيه عتد  تزل القرآن  

ما  ورب احلجواب حلاجتهوا ، وكانوو فعن عاو   ر وف اهلل عتهوا قالوو: خرجوو سوودة  بعود
اموورأة جسوويم  وهفووى علووى موون يعرفهووا ، فرآهووا عموور بوون اخلعوواب فقووال: ياسووودة ، أمووا واهلل 
وهفووني عليتووا ، فووانظر  كيوو  هوورجني  قالووو: فانكفووأت راجعووه ، ورسووول اهلل ص يف بيووص ، 

حاجص فقال  وننه ليتع ى ويف يدة عرق ، فدخلو فقالو: يارسول اهلل ، نين خرجو لبعا
ا عمر كذا وكذا ، قالو: فأوحى اهلل نليه ،   رف  عتوه ونن العورق يف يودد ماو وعه ، فقوال: 

 ننه قد أدن لكن أن هرجن حلاجتكن 

وقووال  عوواىل  ووامتا لألمووه حفوو  ديتووه: ) ننووا حنوون نزلتووا الووذكر وننووا لووه حلووافظون ( والسووت  موون 
لتوا نليو  الوذكر لتبوني للتواس موانزل نلويهم ولعلهوم الذكر املتزل بتا القرآن ؛ قال  عواىل: ) وأنز 

 يتفكرون (

وقال أبو حممد: وقال  عاىل: ) ق  نمنا أنوذركم بوالوحف( فوأخرب  عواىل كموا قودمتا أن كوالم نبيوه 
   كله وحف ، والوحف بالخال  دكر ، والذكر حمفوظ بتا القرآن. 

على أن كالم اهلل متزل واختلفووا يف قال األحفهاين يف أواو   فساد ا فإل أه  الست  والماع  
معووىن االنووزال فمووتهم موون قووال نمهووار القووراءة ومووتهم موون قووال نن اهلل  عوواىل أاووم كالمووه جربيوو  
وهووو يف السووماء وهووو عووال موون املكووان وعلمووه قراء ووه   جربيوو  أداد يف األرى وهووو يهووبه يف 

ب وري  نىل حووورة امللكيو  وأخووذد املكوان ويف التتزيوو  طريقوان أحوود ا أن التويب اخنلوو  مون حووورة ال
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من جربي  والثاين أن املل  اخنلو  نىل الب وري  حوة يأخوذد الرسوول متوه واألول أحوعب احلوالني 
 انتهى
لع  نزول القرآن على التيب أن يتلقفه املل  من اهلل  عاىل  لقفا روحانيا أو سفظه  راد :وقال 

     . ليهمن اللول الفوظ فيتزل به نىل الرسول ويلقيه ع
واخلال  يف دل  مرت ب على املذاهب الكالمي  يف كالم اهلل عوز وجو  فتوتي عون دلو  أقووال 

 ثالث  : 
 األول : أن جربي   لقفه لاعا من اهلل  عاىل بلفظه املنصوص .

 الثاين : أن جربي  حفظه من اللول الفوظ أو قرأد نقال عن بيو العزة يف السماء الدنيا .
 . ربي  ألقف نليه املعىن واأللفاظ لربي  أو للتيب الثالم : أن ج

والثالوووم مووون أبعووو  الباطووو  ألنوووه معوووارى لظووواهر آيوووات القووورآن بووو  يوافوووإل يف وجوووه متوووه كوووالم 
 امل ركني .

والثاين : نمنا هو هروب من نثبات حف  الكالم هلل  عاىل . وو ش  يف وجود القرآن يف اللول 
نوزول القورآن نىل بيوو العوزة يف السوماء الودنيا كموا  قودم عتود  الفوظ كساور ما هو فيه وو يف 

     كالمتا عن نزول القرآن ولكن دل  و يعين نفف لاع جربي  له من اهلل .
يريوود واهلل أعلووم ننووا ألعتووا    (ننووا أنزلتواد يف ليلوو  القوودر  )قوال البيهقووف يف معووىن قولووه  عوواىل     

   فيكون املل  متتقال به من علو نىل أسف      املل  وأفهمتاد نياد وأنزلتاد اا ل
القوورآن أو نىل شووفء متووه  قووال أبووو شووام  هووذا املعووىن معوورد يف مجيوو  ألفوواظ االنووزال املضوواف  نىل

 ستا  نليه أه  الست  املعتقدون قدم القرآن وأنه حف  قاوم  بذات اهلل  عاىل     
 عوواىل مووا أخرجووه العوورباين موون حووديم  ويؤيوود أن جربيوو   لقفووه لاعووا موون اهللال السوويوطف : قوو

التووواس بوون لعووان مرفوعووا ندا  كلووم اهلل بووالوحف أخووذت السووماء رجفوو  شووديدة موون خووو  اهلل 
ف دا ل  بذل  أه  السماء حعقوا وخروا سوجدا فيكوون أواوم يرفو  رأسوه جربيو  فيكلموه اهلل 

لهووا مووادا قووال ربتووا قووال موون وحيووه اووا أراد فيتتهووف بووه علووى املالوكوو  فكلمووا موور بسووماء سووأله أه
 احلإل فيتتهف به حيم أمر     
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وأخوور  ابوون مردويووه موون حووديم ابوون مسووعود رفعووه ندا  كلووم اهلل بووالوحف لوو  أهوو  السووموات 
 هوووذا  حلصوول  كصلصووول  السلسووول  علوووى الصوووفوان فيفزعوووون ويووورون أنوووه مووون أمووور السووواع  وأحووو 

 احلديم يف الصبيح     
ور ووف علووى أهوو  السووموات موون هيبوو  كووالم عوون اهلل  حفوو  القوورآنجربيوو   وقووال بعضووهم : نن

اهلل فموور اووم جربيوو  وقوود أفوواقوا فقووالوا مووادا قووال ربكووم قووالوا احلووإل يعووين القوورآن وهووو معووىن قولووه       
فووأ ى بووه جربيوو  نىل بيووو العووزة فووأمالد علووى السووفرة الكتبوو  يعووين     (حووة ندا فووزع عوون قلوووام)

       (بأيد  سفرة كرام بررة  )املالوك  وهو معىن قوله  عاىل     
وقال الويين كالم اهلل املتزل قسمان قسوم قوال اهلل لربيو  قو  للتويب الوذ  أنوو مرسو  نليوه نن 
اهلل يقووول افعوو  كووذا وكووذا وأموور بكووذا وكووذا ففهووم جربيوو  مووا قالووه ربووه   نووزل علووى دلوو  التوويب 

امللو  ملون يثوإل بوه قو  لفوالن يقوول  وقال له ما قاله ربه و   كن العبوارة  لو  العبوارة كموا يقوول
ل  املل  اجتهد يف اخلدمو  وامجو  جتودك للقتوال فو ن قوال الرسوول يقوول امللو  و  تهواون يف 
خووودمص وو  ووورتك التووود  تفووورق وحوووثهم علوووى املقا لووو  و يتسوووب نىل كوووذب وو  قصوووا يف أداء 

ل جربي  بكلمو  مون اهلل مون الرسال  وقسم آخر قال اهلل لربي  اقرأ على التيب هذا الكتاب فتز 
رووا  ليووا كمووا يكتووب امللوو  كتابووا ويسوولمه نىل أمووني ويقووول اقوورأد علووى فووالن فهووو و يلووا متووه  

 كلم  وو حرفا انتهى     
جربي  كان يتزل  القرآن هو القسم الثاين والقسم األول هو الست  كما ورد أن ال السيوطف :ق

وايوو  السووت  بوواملعىن ألن جربيوو  أداد بوواملعىن و  جتوووز بالسووت  كمووا يتووزل بووالقرآن وموون هتووا جوواز ر 
القراءة باملعىن ألن جربي  أداد باللف  و  يبح له نساءد باملعىن والسر يف دل  أن املقصوود متوه 
التعبد بلفظه واالعجاز به فال يقدر أحد أن يأيت بلفو  يقووم مقاموه ونن غوو كو  حور  متوه 

حوود أن يووأيت بدلووه اووا ي ووتم  عليووه والتنفيوو  علووى األموو  معوواين و سوواط اووا كثوورة فووال يقوودر أ
حيم جع  املتزل نليهم علوى قسومني قسوم يروونوه بلفظوه املووحى بوه وقسوم يروونوه بواملعىن ولوو 

   .جع  كله  ا يروى باللف  ل إل أو باملعىن   يؤمن التبدي  والتبري  فتأم  
الووحف موا يووحف اهلل نىل نويب مون  وأخور  ابون أ  حوامت عون الزهور  أنوه سوج  عون الووحف فقوال

األنبيواء فيثبتوه يف قلبوه فيوتكلم بووه ويكتبوه وهوو كوالم اهلل ومتوه مووا و يوتكلم بوه وو يكتبوه ألحوود 
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وو يأمر بكتابته ولكته سدث به التاس حوديثا ويبوني اوم أن اهلل أمورد أن يبيتوه للتواس ويوبللهم 
 . نياد
 

 ثانيا : طرق الوحف 
يف قولوه: )وماكوان لتويب أن يكلموه اهلل نو وحيوا  و عواىل رهوا اهلل سوببانهوطرق الوحف ثالث  دك

 أو من وراء حجاب أو يرس  رسوو فيوحف ب دنه ماي اء(

، وكما حدث البراهيم عليوه  ف ما أن يكون متاما ورأيا األنبياء وحف كما حدث كثاا للتيب 
عتوودما قالووو  رأيووا التوويب . وقوود جوواء دلوو  يف الصووبيح أ  السووالم يف قصوو  دبووح نلاعيوو  

من الوحف الرأيوا الصوادق  فكوان و يورى  عاو   ر ف اهلل  عاىل عتها ) أول ما بدء به التيب 
رأيا نو كانو كفلإل الصبح ( أو كما قالو ر ف اهلل  عاىل عتها وقود  كلمتوا عون دلو  فيموا 

 سبإل . 
  س حوابا .لييأ يه املل  يف التوم وعد من هذا قوم سورة الكوثر و أو أن 

ونمووا أن يكووون كالمووا موون وراء حجوواب كمووا حصوو  ملوسووى عليووه السووالم ، وبعووا أهوو  العلووم 
 يقظ   أن دل  كان عتد من يقول املعرا  للتيب  ليل  حص  يدخ  فيه ما

يف التوم كما يف حوديم معواد أ واين ر  فقوال فويم خيتصوم املوأل األعلوى    أن يكلمه اهلل أو وقي  
حووريح يف دلوو  . ويلبووإل بووه ليلوو  املعوورا  عتوود موون يقووول بووأن دلوو  كووان يف وهووو رووا احلووديم 
 التوم .

 .شفء  وهو الكالم من وراء احلجاب وليس يف القرآن من هذا التوع
ووحووف القوورآن كلووه موون هووذا القبيوو   ونمووا أن يكووون ب رسووال رسووول مثوو  نرسووال جربيوو  للتوويب 

نووزل بووه الوورول األمووني علووى قلبوو  لتكووون ) وهووو املصووعلح عليووه بووالوحف اللووف  قووال اهلل  عوواىل 
 ( من املتذرين بلسان عر  مبني

 ولذل  طرق ثالث :

 فيفصم عته وقد وعى مايقول  األول: أن يأ يه يف مث  حلصل  الرس وهو أشدد على التيب 
كما يف الصبيح عن عبد اهلل بن عمر سألو التيب ه  غس بالوحف فقال ألو  حالحو    

 .فما من مرة يوحف نا نو متتو أن نفسف  قبا أسكو عتد دل  
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قووال اخلعووا  واملووراد أنووه حوووت متوودارك يسوومعه وو يبووني لووه أول مووا يسوومعه حووة يفهمووه بعوود 
وقيوو  هووو حوووت خفووإل أجتبوو  امللوو  واحلكموو  يف  قدمووه أن يفوورك لعووه للوووحف فووال يبقووف فيووه 

 .مكانا للاد 
عوون عاو وو  أم املووؤمتني ر ووف اهلل عتهووا أن ومتهووا احلووديم الووذ  يرويووه البنووار  يف حووبيبه 

احلارث بن ه ام سأل رسول اهلل فقال يا رسول اهلل كيو  يأ يو    الووحف   فقوال رسوول اهلل 
يووأ يين مثوو  حلصوول  الوورس وهووو أشوودد علووف فيفصووم عووين وقوود وعيووو عتووه مووا قووال   وأحيانووا 

توه يتوزل عليوه   الووحف يف يتمث  ا املل  رجال فيكلمين فأعف ما يقول قالو عاو و  ولقود رأي
 اليوم ال ديد الربد فيفصم عته ونن جبيته ليتفصد عرقا

أن هووذد احلالو  أشود حوواوت الووحف عليوه وقيوو  ننوه نمنوا كووان يتوزل هكووذا ندا  هوذا احلوديمويف 
 نزلو آي  وعيد وهتديد

 يقول  الثاين: أن يتمث  له رجال فيكلمه فيعف ما
 .  ن  يف حبيبه وهو أهونه علفزاد أبو عوا احلديم السابإلكما يف 

وكووان كثوواا مووا يأ يووه امللوو  يف حووورة دحيوو  بوون خليفوو  الكلوويب وكووان رجووال مجوويال وراووا أ وواد يف 
 حورة أعرا  كما يف احلديم امل هور يف االسالم واالميان واالحسان .

  الثالم: أن يتفم يف روعه مايريد فيعيه التيب 
ف أخرجووه احلوواكم وهووذا قوود يرجوو  نىل احلالوو  األوىل أو كمووا قووال نن رول القوودس نفووم يف روعوو

 الص بعدها بأن يأ يه يف نحدى الكيفيتني ويتفم يف روعه     

على أشورا  العواو  ،  را جربي  مل  البال كما يف قص  عرى نفسه  وقد نزل للتيب 
لوه كموا يف حوديم ونزل عليه ملو  ب ورد بالفاغو  وخووا يم سوورة البقورة وألموا   يؤهتموا نويب قب

 ابن عباس يف حبيح مسلم ، ورا دل  

التبوووة وهووو ابوون أربعووني سووت    أخوور  االمووام أموود يف  ارخيووه عوون ال ووعيب قووال أنووزل علووى التوويبو 
فقرن بتبو ه نسرافي  ثالث ستني فكان يعلمه الكلم  وال فء و  يتزل عليه القرآن على لسانه 

. وهوو فتوزل عليوه القورآن علوى لسوانه ع ورين سوت  فلما مضو ثالث ستني قورن بتبو وه جربيو  
     أثر فيه  ع  الرساله .
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فويله رعويه التواوم ويليوب يف حوال الووحف يظهر أثر التلا واونفعال على حواحب الرسوال  و 
ريب  كألا ر ي  أو نرماء وما هف يف شفء من الل ي  واالرماء نن هف نو استلراق يف لقاء 

عون حالتوه الب وري  العاديو  فيوؤثر دلو  علوى السوم فويله ويثقو  ثقوال  املل  الروحاين واخنوالع
. وقوود حووبو بووذل  األحاديووم شووديدا قوود يتصووبب متووه البووني عرقووا يف اليوووم ال ووديد الووربد 

 . حة نن الراحل  لتربك من ثق  التيب 
 كانو عليها وقد أنزل عليه .   وبعا الصباب  كاد أن يرد فنذد ألن فنذ التيب 

 
 : أنواع املوحى به : ثالثا

 وأما املوحى به فأقسام ثالث :

 :  القرآن الكرميأ   
، والضوابه فيوه أن معتواد يكوون مون عتود اهلل ،  كلتا يعر  أن القرآن الكرمي هوو كوالم اهلل  

ووز يف  ولفظوه أيضوا  مون عتود اهلل   ، وهوو كوالم اهلل  عواىل  كلوم بوه حقيقو  ، ويتميوز بأنوه معج 
انيووه ، ويضووا  نىل دلوو  بأنووه يو تَوَعب وود  بتالو ووه ، يعووين ندا قوورأد االنسووان ف منووا لفظووه ونظمووه ومع

ويؤجر علوى دلو  ، ولوه طريقو  اصوحو  لقراء وه ، وو سووز روايتوه  يتقرب بقراء ه نىل اهلل   
بوواملعىن ، فجربيوو  عليووه السووالم لوو  القوورآن موون رب العووزة سووببانه و عوواىل فووأداد كمووا لعووه نىل 

. وهوو قععوف الثبووت نقو  كما لعه من جربي  . هوذا هوو القورآن   ، فأداد لتا التيب  التيب  
 نليتا بالتوا ر .

 وهف  تقسم نىل قسمني : بإل أما الست  التبوي  ؛ فهف وحف كذل  كما س
 وهووو وحووف موون اهلل    وهووذا هووو القسووم الثوواين موون أقسووام املوووحى بووه : احلووديم التبووو أ   

  عوون القوورآن ، فوو ن معتوواد موون اهلل سووببانه و عوواىل ؛ ولفظووه موون الرسووول  ولكتووه خيتلوو  كثوواا  
ووز ، فلوويس هووو مثوو  القوورآن معجووز يف لفظووه ونمنووا هووو كووالم بليووا يف أعلووى  وهووو كووالم رووا معج 

: " أو يو جوام  الكلوم " ، ولكتوه روا معجوز اعوىن : أنوه و  درجات البالر  ؛ كما قال  
 وووبهه أو يقاربوووه ،   احلوووديم أيضوووا  و يتعبووود بتالو وووه ، وسووووز يعجوووز الب ووور عووون اال يوووان اوووا ي

 روايته باملعىن .
 ندا  ، هو يفارق القرآن يف ك  شفء ما عدا أن معتاد من اهلل سببانه و عاىل .
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 :  احلديم القدسفب   القسم الثالم 
كرناهوا نو وهو والقسم الثاين من احلديم ، وهو مث  احلديم التبو  يف مجي  الضوابه الص د 

 يف لفظه فقد اختل  فيه أه  العلم ،  ن هو ؟ 
فيبص  التعارى  فقال البعا : هو من اهلل  ، وهذا م ْ ك ُ  جدا  ، ألنه ندا كان من اهلل  

و ي به كالم الب ر ، وهو معجز فال يكون  بني التعري  وبني هذا القول ؛ ألن كالم اهلل  
 بني  عري  القرآن ؟ فلذا  و يو ْرَ ضى هذا  ن قاله .را معجز ،   ما الفارق بيته و 

فيقوووال : ندا موووا الفاوووودة يف قولوووه : ) قوووال اهلل سوووببانه  وهتووواك مووون قوووال : لفظوووه مووون التووويب  
اشووتبه بتعريوو  احلووديم التبووو  فلووم يكووون  و عوواىل ( ؟ وأيضووا  ندا قيوو  : نن لفظووه موون التوويب 

 هتاك أ   ابه .
ل  عموجن نليوه الوتفس و وهوو أنوه مون قوول جربيو  عليوه السوالم ، يعوين القول الثالم و وهذا القوو 

لفظووه موون جربيوو  ، وقوود يؤيوود هووذا القووول وحوو  احلووديم بأنووه قدسووف ، وجربيوو  عليووه السووالم 
بأنووه رول القوودس كمووا هووو معوورو  ، فهووذا القووول لعلووه أقوورب ، واهلل سووببانه  وحووفه اهلل   
 و عاىل أعلم .

 :رابعا : شبهات حول الوحف 
وهوووذا املببوووم نلنصوووه مووون كوووالم ال ووويخ الزرقووواين رموووه اهلل يف كتابوووه متاهووو  العرفوووان أل يتوووه 

 فتقول:
مووا قوودمتاد و يسوولمه وو يقبلووه نو موون آمووون بووالوحف وأسوواليبه واو صوواوت الروحيوو  بووواملأل  نن

ادة بوني األعلى واستمداد االنسوان ملعارفوه عون اهلل  عواىل بوسواط  امللو  علوى روا العريقو  املعتو
  فأحووووبح كثووووا و يووووولكوووون العقليوووو  العصووووري  أحووووااا مووووس موووون املاديوووو  واالحلوووواد واالباح الب وووور

وقفو  نزيو  فيهوا موا قود يعورت  يهضمون هوذد احلقواوإل العليوا اوذا نورى لزاموا عليتوا أن نقو  هتوا 
 هؤوء من شكوك حول هذد املسأل  :

 وهتا بعا األدل  السوس  الص  قرب أمر الوحف :
بعود أن اختوربوا بوه انو  املؤلفو  مون  قد اعرتفو به أمم كثاةالتتومي امللتاطيسف و يسمى بما 

أن لإنسوان عقوال باطتوا أرقوى   1اخللإل واطمأنوا نىل جتاربه   وأخاا أثبتووا بوسواطته موا يوأيت   
وراء أنه وهو يف حال التتومي يرى ويسم  من بعد شاس  ويقرأ مون   2من عقله املعتاد كثاا   
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أن للتتوومي درجوات بعضوها فووق بعوا يوزداد العقو  البواطن   3   ن أمور رريب حجب وخيرب ع
هتوا  نىل را دل  من أمور سادل فيها وو  سلم وقد دكور الزرقواين رموه اهلللوا بتتقله فيها   

 رآها بعيته ولعها بأدنه جترب  من جتارب التتومي 
  آخر فكي  بتأثا اخلالإل يف املنلوق .واستدل اا على نمكاني   أثا شنا يف

ن العلم احلديم استعاع أن خيرتع من العجاوب ما نعرفه ون واهدد ونتتفو  بوه : أ الدلي  الثاين
 وانن الكمبيو ر واالنرتنوو والبوم الفضواوفوالالسلكف وامليكرفون والراديو  ا   ا يسمونه اا

يف آفاق بعيدة عتوه وأن يفهموه موا شواء وعن طريإل أولج  أمكن االنسان أن خياطب من كان 
ويرشدد نىل ما أراد   فه  يعق  بعد قيام هذد املنرتعات املادي  أن يعجز االله القادر عن أن 

 .يوحف نىل بعا عبادد ما شاء عن طريإل املل  أو را املل  
الوووودلي  الثالووووم اسووووتعاع العلووووم أيضووووا أن ميووووأل بعووووا اسووووعوانات موووون الموووواد الاموووود الاهوووو  

 بدقوو  ألحوو علووى وجووه سعلهووا حاكيوو  ل بوو  وبصووور وأفووالم متبركوو  ،أحوووات وكووالم ون قووان ب
أبعد هذد املنرتعات القاوم  يستبعد على القادر  عواىل بوسواط  ملو  ومون روا وسواط  ملو  

ويظهور بوه  أن ميأل بعا نفوس ب ري  حافي  من خواص عبادد بكالم مقدس يهد  بوه خلقوه
 .الم متتق ا يف قلب رسوله حة سكمه بدق  ون قان حقه على وجه سع  دل  الك

الوودلي  الرابوو  أنتووا ن وواهد بعووا احليوانووات الوودنيا  ووأيت بعجاوووب األنظموو  واألعمووال  ووا حنيوو   
معه أن يكون حادرا عن  فكوا اوا أو رريوزة سوادج  فيهوا و وا سعلتوا نووقن بألوا    صودر يف 

هووووا  لوووو  العجاوووووب واللراوووووب موووون الصووووتاعات دلوووو  نو عوووون نرادة عليووووا  وووووحف نليهووووا و لهم
واألعموووال والدقووو  واوحتيووووال   وندا حوووح هووووذا يف عوووا  احليووووان فهووووو أوىل أن يصوووح يف عووووا  
االنسووان حيوووم اسووتعدادد لال صوووال بوواألفإل األعلوووى يكوووون أقوووى وأخوووذد عتووه يكوووون أمت ومووون 

ناامووا  بعثووه  دلوو  مووا يكووون بعريووإل   وموون العبووم و ووالل الوورأ  أن يثبووو الباحووم العبيعووف
القوودرة االايوو  نىل أحقوور احل وورات   يتفيووه عوون التوووع الب وور  وهووو أشوود مووا يكووون حاجوو  نىل 

 هذا   الوحف   واالاام يف حيا ه الفردي  واوجتماعي    
فووذكر قصصووا موون عجاوووب بعووا األشووناص وموون دلوو  مووادكرد عوون الوودلي  اخلووامس العبقريوو  

ولكوون ألوو  مووا يلقووى نا فأنقلووه فكووأن ننسووانا  هوووو  أنووا و أعموو  شوويجا قووال : فرنسووفشوواعر 
 .يتاجيين يف أدين 
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قلو : وهذا مصداق لقوله  عاىل : ) ه  أنبجكم على من  تزل ال ياطني  تزل على ك  أفواك 
   أثيم يلقون السم  وأكثرهم كادبون وال عراء يتبعهم اللاوون ( ... انيات

يف قولووه : ومووا  تزلووو بووه  اد القوورآن عوون التوويب فهووذا  تووزل عليووه وحووف شوويعاين وهووو الووذ  نفوو
 ال ياطني وما يتبلف ام وما يستعيعون ( ... انيات .

وهذد األمثل  الص سقتاها  ثبو وجود ا صاوت روحاني  باطت  يف بعا األفراد قال الزرقاين : 
 متد االنسان بعلم وهداي  من طريإل را معتاد ودل  يقرب الوحف أميا  قريب 

شوووهد علووى بعووا التوواس ألووم يظهوورون اظوواهر روحانيوو   عتوورب موون اخلوووارق  : ي  السووادسالوودل
الص   يكن سلم حبدوثها العلماء على حني أن هوؤوء الوذين أ ووا بتلو  الظوواهر اخلارقو  كوانوا 
يف حالوو  دهووول وقوود اسووتبال  عليوو  مووا أ وووا  علوويال ماديووا يسووتتد نىل احلووس وقوود اختووربوا  لوو  

تبضووروا ل ووهودها أكوورب م ووعود  األرى ف ووهدوا بألووا ليسووو موون ال ووعودة يف الظووواهر واس
 شفء ونمنا هف أحداث روحاني  و أثر فيها للمهارة وخف  اليد   

دلوو  أنووه قوود أخوورب بوقوعووه و الوودلي  العقلووف علووى أن هووذا األموور املمكوون قوود وقوو  فعووال هتوواك و 
عصوووم فهووو حووإل ثابووو ودلوو  هووو وكوو  مووا أخوورب بوقوعووه الصووادق امل الصوادق املعصوووم حمموود 

من أنباء   الوحف    تااملعلوب أما الدلي  على أنه قد أخرب بوقوعه الصادق املعصوم فما مر علي
يف الكتوواب والسوووت    وأموووا الووودلي  علووى أن كووو  موووا أخووورب بوقوعووه الصوووادق املعصووووم فهوووو حوووإل 

 ثابو ف ن دل  هو مقتضى الصدق والعصم    
حوادق معصووم فهوف املعجوزة القاومو  مقوام قولوه  عواىل لعبوادد يف  وأما الدلي  على أن حممودا 

وهووذد املعجووزة هووف القوورآن الووذ  دكرنووا  هوموون دلوو  أنووه يوووحى نليووه متوو  شووأن  صووديإل رسوووله
 نعجازد يف مواق  عدة يف حما رات هذد املادة ويف التفسا .

 
 ومن ال بهات الص يعرحها بعا الهل  حول الوحف :

الوحف  كتا ألوحى اهلل نىل أفراد الب ر عام  و  خيا به شردم  قليلني  انلو ك بعضهم يقول
   :سعلهم واسع  بيته وبني خلقه 

والووواب أن عاموو  الب وور لوويس لووديهم اسوووتعداد لتلقووف الوووحف عوون اهلل و مباشوورة وو بواسوووع  
ذ يعوووود امللوو  حوووة لوووو جووواءهم ملووو    يسوووتعيعوا رأيتووه نو ندا مهووور يف حوووورة ننسوووان وحيتجووو
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فقضو احلكم  أن سع  اهلل من بين االنسان طاوف   تازة اا استعداد  اللبس ويبقى االشكال
خووواص يؤهلهوووا ألن  تلقوووى عووون اهلل الووووحف    ؤديوووه يف أمانووو  نىل العامووو  مووون نخووووالم بعووود أن 
و و  اهلل يف أيوديهم شوواهد احلووإل التاطقو  الوص  وودل العوا  علوى موورادد سوببانه مون  صووديقهم 
وبعوود أن سوولبهم بانيووات الووص  عمووجن التوواس علووى ألووم رسوو  النقووادهم ونرشووادهم موون عتوود 

وقووالوا لوووو أنووزل عليووه  ) وقووال  عوواىل :راووم  خيووتا برمتووه موون ي وواء واهلل دو الفضوو  العظوويم  
مل  ولو أنزلتا ملكا لقضى األمر   و يتظرون ولوو جعلتوه ملكوا لعلتوه رجوال وللبسوتا علويهم 

  ( . وقال  عاىل : اهلل يصعفف من املالوك  رسال ومن التاس . نما يلبسو 
يقولون نن هذا الووحف للوذ   دعونوه و ودعون  تجيموه جواء اوذا القورآن روا ثاني  : ال به  ال 

مر وب وو موتظم فلوم يفوورد كو  رورى موون أررا وه بفصو  أو بواب شووأن سواور الكتوب املتظموو    
 ظام التألي  فيبعد أن يكون وحيا من اهلل   ب  مزجو أررا ه مزجا را مراعى فيه ن

والووواب أن االفوو  القوورآن ألنظموو  الكتووب املؤلفوو  و  عتوورب عيبووا فيووه وو يف وحيووه وموحيووه بوو  
هووف علووى العكووس دليوو  موواد  علووى أنووه لوويس بكتوواب و ووعف ب وور  سلووس نليووه وا ووعه موون 

ع  من فصوله املتتاسق  بابوا التاس فيجع  لك  طاوف  من معلوما ه املتتاسب  فصال ولك   مو 
االاووف األعلووى اقتضووتها احلكموو  ودعووو نليهووا املصوولب       بوو  هووو  موووع نشووراقات موون الوووحف

  نن هووذا املووزيي العريوو  الووذ   وودد يف كوو  سووورة أو طاوفوو  متووه لووه أثوور بووالا يف التووذاد قاروووه 
جلسوا ه أو درس مون  و  ويإل سامعه واستفادة املستفيد بوأنواع متتوعو  متوه يف كو  جلسو  مون

 .درسه وهذا هو األسلوب احلكيم يف التعليم واالرشاد 
كان عصوبيا حواد املوزا  وكوان مريضوا اوا يسومونه ااسورتيا  يقولون نن حممدا  لث  :ال به  الثا

 .فالوحف الذ  كان يزعمه ما هو نو أعراى لتل  احلال الص أحيب اا
فوواملعرو  عتووه ب ووهادة التوواريخ  ا ووح ابموود  والووواب أن هووذد فريوو   وودل علووى جهلهووم الف

الصبيح واألدل  القاطع  أنه كان وديعا حبورا حليما ب  كان عظيم الصرب واس  احللم فسويح 
الصدر حة ننه وس  التاس مجيعا ببسعه وخلقه  وكان شوجاعا مقوداما سوليم السوم حوبيح 

و يف امليووودان حووووني يفوووور حووووة ننوووه حووووارع ركانوووو  امل وووهور ب ووووجاعته فصووورعه وكووووان يثبوووو البووودن
ال جعان ويفزع اخللإل وي تد األمور ويقوول أنوا التويب و كوذب أنوا ابون عبود املعلوب ويقوول نا 
عبوواد اهلل وو يووزال كووذل  حووة يتقووذ املوقوو  ويكسووب املعركوو    ولووو أفضووتا يف هووذا املو وووع 
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ا نن شوجو أموا كتب الساة وال ماو  المدي  فارج  نليهو  يف لعال بتا الكالم ولكن مو وعه
مرى ااسرتيا الذ  يصمونه كذبا بوه فهوو داء عصويب عضوال أكثور نحوابا ه يف التسواء   ومون 
أعرا ه شذود يف اخللإل و يإل يف التتفس وا عراب يف ااضم   وقد يص  بصاحبه نىل شول  
مو وووووعف   نىل   وووووتي   نىل نرمووووواء   نىل هوووووذيان مصوووووبوب حبركووووو  وا وووووعراب يف اليووووودين 

فز مون مكوان نىل مكوان وقود يوزعم املصواب أنوه يورى أشوباحا هتوددد وأعوداء غاربوه والرجلني وق
أو أنووه يسووم  أحوووا ا هاطبووه علووى حووني أنووه و وجووود ل ووفء موون دلوو  كلووه يف احلووس والواقوو    
فهوو  يتفووإل دلوو  ومووا هووو معوورو  عوون التوويب موون أنووه كووان أموو  وحوودد يف أخالقووه وثبا ووه وحلمووه 

مه وقوة بتاوه    كي  يتفإل دل  الداء العضوال الوذ  أعيوا وعقله ورباط  جأشه وسالم  جس
مون  كووين أمو  سووس أبيو  و ربيتهوا علوى ألوى نوواميس اادايو    األطباء وما انتدب له حممد

ودسا ا اوجتماع وقوانني األخالق وقواعد التهض  والرقف   أ   نىل دل  أنه  ح يف هذد 
األم  بعد قرن واحد من الزمان هف أم  األموم وحواحب  الاول  املعجزة نىل درج  جعلو  ل  

العلووم وربوو  السووي  والقلووم   فهوو  املووريا املتهوووس الووذ  و يصوولح لقيووادة نفسووه يتسووىن لووه أن 
  .يقوم اذد القيادة العاملي  الفاوق    يتجح فيها هذا التجال املعجز املدهش 

عجوواز القوورآن و سووتدلون علووى نعجوواز ب  يقولووون ننكووم  سووتدلون علووى الوووحف رابعوو  :ال ووبه  ال
القرآن اا فيوه مون أسورار البالرو  وحنون و نودرك  لو  األسورار وو نسولمها فوال نسولم   الووحف   

 املبين عليها   
والوووواب أن للقووورآن نووووال أخووورى يف االعجووواز روووا موووا سويوووه مووون أسووورار البالرووو  والبيوووان ومووون 

ربيوو  واللسووان متهووا مووا سويووه هووذا التتزيوو  موون السووه  معرفتهووا علووى موون   يتمهوور يف علوووم الع
املعار  السامي  والتعاليم العالي  يف العقاود والعبادات ويف الت ريعات املدنيو  والتاويو  واحلربيو  

وقد  كلمتوا عون طور  مون دلو  فيموا سوبإل واملالي  واحلقوق ال نصي  واوجتماعي  والدولي   
عجز العرب الفصباء عن معار ته م  حواجتهم  ويكفف من ناحي  نعجازد من ناحي  بالرته

 املاس  لذل  وهذا ما شهد به التاريخ بال جدال .
يقولون نن نعجاز القرآن للعرب و يدل على أن القورآن كوالم اهلل   بو  هوو   امس  :ال به  اخل

كوووالم حممووود نسوووبه نىل ربوووه ليسوووتمد قدسووويته مووون هوووذد التسوووب    ونعجوووازد جووواء مووون ناحيووو  أن 
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ن الفرد الكام  يف بيانه بني قومه لذل  جاء قرآنه الفرد الكام  أيضا بني ما جاء به حممدا كا
 قومه و  يستعيعوا اذا اوعتبار وحدد أن يأ وا اثله شأن الرج  الفذ بني أقرانه يف ك  عصر   

علووى هووذد ال ووبه  بأجوبوو  مخسوو   أواووا أن كوو  موون أويت حظووا موون حووس البيووان ودوق  وسوواب
فوورق بووني أسوولوب القوورآن وأسوولوب احلووديم التبووو  فرقووا كبوواا ميثوو  الفوورق الكبووا بووني البالروو  ي

 مقدور اخلالإل ومقدور املنلوق   
الوووواب الثووواين أن القووورآن   يوووأت التووواس مووون اخللووو  بووو  جووواءهم مووون أوسووو  األبوووواب ودخووو  

لوووا فيهووا علوويهم موون طريووإل العوورب اخللصوواء دو  اللسوون والبيووان   وغووداهم موون التاحيوو  الووص نب
وهوووف حوووتاع  الكوووالم  لووو  الصوووتاع  البيانيووو  الفاوقووو  الوووص وقفووووا عليهوووا موووواهبهم وأنفقووووا فيهوووا 
حياهتم حة حارت مو    تافسوهم وسوبقهم ومو ووع فنورهم وفووقهم   شوأن معجوزات اهلل 
 عاىل  ومن هتا نعلم والتاريخ ي هد أن القورآن لوو كوان مصودرد نفوس حممود كموا يقوول أولجو  

ألمكن هؤوء العرب البارزين يف البيوان أن يعرفووا أنوه كالموه اوا أو ووا مون ملكو  التقود  املالحدة
وما وهبوا من نباه  احلس والذوق   ألمكتهم أن سارود ولو شوطا قريبا نن   ميكتهم  ارا ه 

 شوطا بعيدا  
نىل  لكووان موون الفنوور لووه أن يتسووبه  الووواب الثالووم أن القوورآن لووو كووان مصوودرد نفووس حمموود

نفسووه وألمكوون أن يوودعف بووه األلوهيوو  فضووال عوون التبوووة ولكووان مقدسووا يف نظوور التوواس وهووو نلووه 
أكثوور موون قداسووته يف نظوورهم وهووو نوويب   وملووا كووان يف حاجوو  ندا نىل أن يلووتمس هووذد القدسووي  

 الكادب  بتسبته القرآن نىل راد 
كرم شنصي  عرفها التاريخ الواب الراب  أن هؤوء املالحدة راب عتهم ألم يتبدثون عن أ 

عن ألم ميسون ألى مقام اشتهر أمان  وحدقا فكان ندا مر بقومه ي اون  بواطهرا ونبال وده
نليه بالبتان ويقولون هذا هو الصادق األمني   حدروا عن رأيه ور وا حبكمه والعق  املتص  

ى التاس   يكذب على ليذر الكذب عل البار الصادققال وو يزال يقول ما كان هذا األمني 
 اهلل  

الوووواب اخلوووامس أن هوووذد ال وووبه  وليووودة اللفلووو  عووون مضوووامني القووورآن العلميووو  وأنباووووه الليبيووو  
وهدايا ه اخلارج  عن أفإل العادة يف كاف  التواحف الب ري  فردي  كانو أو اجتماعي    و سويما 
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الاهليو    أ و  نىل دلو  أن انيت اذا القرآن رجو  أموف يف أمو  أميو  كانوو يف أملوم عهوود 
 ما سج  القرآن على التيب من أخعاء يف بعا اجتهادا ه ومن عتاب

شوووبه  أخووورى قووود  عووورى لوووبعا املوووأفونني وهوووف أن هوووذا البعووود ال اسووو  بوووني القووورآن وأخووواا : 
نمنوا جواء مون ناحيو    واحلديم   سىء من ناحي  أن القرآن كالم اهلل واحلوديم كوالم حممود 

ن لوووه  وووربان مووون الكوووالم أحووود ا ستفووو  بوووه كووو  احتفوووال ويعوووىن مزيووود العتايووو  كوووا   أن حممووودا
بتهذيبووه و تميقووه وغضوواد ودلوو  هووو مووا لوواد بووالقرآن ونسووبه نىل اهلل   وثانيهمووا يرسووله نرسوواو 

التبوو      يقولوون لورتويي شوبهتهم هوذد نن  را معوين بتببواد وغريورد وهوو املسومى باحلوديم
رى موون آثووار األدبوواء والبللوواء بوو  حنوون نلبوو  أن األديووب الواحوود يعلووو  دلوو  لوويس بوودعا فيمووا نوو

كالمه الصادر عن  أم  وعتاي  ورويو  علووا كبواا عون كالموه املرسو  علوى البديهو  حوة كألموا 
 لكا بني اثتني بيتهما بعد ما بني امل رقني   

أدبواء داك العصور والواب األول أن هذد ال وبه  الديودة مبتيو  علوى قيواس فاسود وهوو   وبيه 
الزاهوور الووذ  نووزل فيووه القوورآن وسوولمو فيووه السووليق  العربيوو  بأدبوواء هووذا العصوور املولوودين الووذين 

 فسدت للتهم و بلبلو ألستتهم   وشتان ما بني العبقتني 
الواب الثاين أن هذد ال به  هال  يف أساسوها موا هوو واقو  معورو  دلو  أن القورآن الكورمي 

رووا انتظووار و فكووا وبوودون  لبووم و وودبا وهووو أكثوورد   ومتووه مووا نووزل  متووه مووا نووزل مفاجووأة علووى
بعد   و  واست را  وطول انتظار وهو أقله   وم  هذا فأسلوبه األعلى هو أسلوبه األعلى 

 سواء  الونظمه املعجز هو نظمه املعجز يف احلالني على 
ن وليود التفكوا والتودبا يف احلوديم التبوو  فمتوه موا كوا أيضواوهذا الذ  يقال يف القرآن يقال 

وامل ووواورة واملداولووو  كبديثوووه يف شوووؤون احلووورب والصووولح ومتوووه موووا كوووان وحوووف السووواع  ونرسوووال 
البديهوو  ولكتهووا موو  اختالفهووا   خيتلوو  فيهووا األسوولوب التبووو  بوو  هووو طووراز واحوود موون أرقووى 

دلوو  بووني مووا األسوواليب الب ووري  نن   يكوون أرقاهووا وقلمووا  لبوو  فيووه  فاو ووا كثوواا   و فوورق يف 
أرسووله علووى البديهوو  ومووا أجووال فيووه الوورأ  واوست ووارة ومووا نووزل بووه وحووف السووت  ومووا احتفوو  بووه 
احتفاو  تازا باملواق  امل هودة واجملوام  ال وودة   ندن  وا منعوان متموايزان و ي وتبهان منوه 

تهوا وبوني مسوب  وبيوان ودرجو  يف الفووق والسوبإل بي القرآن كله ومنوه احلوديم كلوه لكو  متهموا
 .األخرى بعد ما بني شأين اخلالإل واخللإل 
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ومن ال بهات القدمي  الص دكرها اهلل عوز وجو  يف كتابوه قووام : نمنوا يعلموه ب ور فتوارة يقولوون 
رالم ابن احلضرمف و ارة يقولون حباا الراهوب وموا  قودم يف أثتواء الا ورة يبعو  هوذد الودعوى 

   العلم لرد مث  هذد ال بهات من وجود كثاة وقد انربى كثا من أه
فاجو   ل ويخ حممود عبود اهلل درازلالتبوأ العظويم  ومن الكتب الوص اهتموو اوذا الانوب كتواب 

  نليه للفاودة 
وقوود شوواهد الوووحف معاحوورود ونقوو  بووالتوا ر املسووتويف ل ووروطه اووا يفيوود العلووم اليقيووين و  يكوون 

الرس  من قبله كما قال : ) ننا أوحيتا نلي   أول رسول أوحف نليه ب  أوحى اهلل نىل  رسولتا 
 كما أوحيتا نىل نول والتبيني من بعدد ( ... اني  .

 ونكتفف اذا القدر يف هذد الا رة وحلى اهلل على نبيتا حممد وعلى آله وحببه وسلم .
 سببان  اللهم وحبمدك أشهد أن و نله نو أنو أستلفرك وأ وب نلي  . 

 
 

 أسئلة :

 األولى: ضع عالمة صح أمام الجملة الصحيحةالمجموعة 
االاوووام وجووودان  سوووتيقته الوووتفس فتتسووواق نىل موووا يعلوووب علوووى شوووعور متهوووا مووون أيووون أ وووى  -1

 )خعأ(
شووريع  أو يكووون بووالكالم الصووريح أو املعوورى بووه أو الوووحف هووو نعووالم علووى وجووه اخلفوواء  -2

 باالشارة )خعأ(
 أل األعلى" من الوحف املتامف)حح(حديم معاد"أ اين ر  فقال فيم خيتصم امل -3
 القرآن كله من الوحف اللف )حح( -4
   يتزل على التيب حلى اهلل عليه وسلم من املالوك  را جربي  )خعأ( -5
 ااا   وامليكروفون والالسلكف من األدل  على نمكاني  حدوث الوحف )حح( -6
 ني  حدوث الوحف )خعأ(احليوانات وأنظمتها العجيب  من األدل  على عدم نمكا -7
 الست  من الذكر الفوظ )حح( -8
 )حح( من نوع الوحف الذ  هو الكالم من وراء احلجاب شفءليس يف القرآن  -9
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 االعجاز القرآين مقتصر على التواحف البالري  فقه )خعأ( -10
 

 اإلجابة الصحيحة  المجموعة الثانية: ضع خطا تحت
االاوام اللريوز  ، االاوام اعوىن  االاام لإنسان،وسى{ من )قوله  عاىل:}وأوحيتا نىل أم م -1

 الوحف(
، أنووواع أنووواع الوووحف عموموواقولووه  عاىل:}ومووا كووان لب وور أن يكلمووه نو وحيووا{ يف بيووان ) -2

 الوحف اللف، أنواع وحف القرآن(
دحيووو  بووون يف حوووورة ) جريووور بووون عبووود اهلل البجلوووف،  كثووواا موووا كوووان جربيووو  يتمثووو  للتووويب   -3

 ، حاطب بن أ  بلتع (خليف  الكليب
،  وحووف موون اهللدليوو  علووى أن السووت  )  ننووه قوود أدن لكوون أن هوورجن حلوواجتكنحووديم :  -4

 ، متوا رة كالقرآن ( اجتهاد من التيب 
القول بأن جربي  حف  القرآن من اللوول الفووظ أو قورأد نقوال عون بيوو العوزة يف السوماء  -5

،  املووراد متووه ااووروب موون نثبووات حووف  الكووالم هلل معووىن االنووزال ، الوودنيا ) هووو القووول الووراجح يف
 ثابو يف األدل  الصبيب  (

،  تكور وجووود الووحف، دلوو األدلوو   قورب أموور الووحفالتتوومي امللتاطيسوف مون األمووور الوص ) -6
 على بعاللا (

 ، مخس  ، سبع  ( ثالث الص دلو عليها األدل  )  طرق الوحف نىل التيب  -7
الوووحف اعووىن قولوه  عاىل:}فووأوحى نلويهم{ موون )الوووحف االاوامف، الوووحف اعووىن الوسوسو ،  -8

 (االشارة
، القوورآن هوووو  السووت  موون الوووحفقولووه  عاىل:}قوو  نمنووا أنووذركم بووالوحف{ دليوو  علووى أن )  -9

 الوحف وحدد، التذارة بالقرآن فقه(
ر الفوووظ هووو )القوورآن فقووه ، قولووه  عاىل:}ننووا حنوون نزلتووا الووذكر وننووا لووه حلووافظون{ الووذك -10

 القرآن والست  معا(الست  فقه، 
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 المجموعة الثالثة:ضع خطا تحت الكلمة المناسبة لمأل الفراغ
داء عصووويب عضوووال أكثووور  وزورا هووووكوووذبا    بوووه الكفوووار التووويب  الوووذ  يصوووم..... مووورى  -1

ااضووووم  نحووووابا ه يف التسوووواء وموووون أعرا ووووه شووووذود يف اخللووووإل و وووويإل يف التووووتفس وا ووووعراب يف
   ، اللوكيميا ، ال يزوفريتيا ( ااسرتيا)
 ، اخلعا ، االاامف(املتامفعد بعضهم سورة الكوثر من الوحف...وليس بصواب ) -2
أن يأ يووه مثوو  أشوود أنووواع الوووحف اللووف علووى رسووول اهلل حوولى اهلل عليووه وسوولم هووو.....) -3

 ، أن يتمث  املل  له رجال، أن يكون متاميا(حلصل  الرس
أن يتمثوو  لووه امللوو  أهووون أنووواع الوووحف اللووف علووى رسووول اهلل حوولى اهلل عليووه وسوولم....) -4

 ، أن يكون من وراء حجاب، أن يكون متاميا( رجال
،  القووووول الووووذ   عمووووجن نليووووه الووووتفس يف احلووووديم القدسووووف أن ألفامووووه من...)الرسووووول  -5

 ، اهلل عز وج ( جربي  عليه السالم
 ( ثالث نىل ..... أقسام ) مخس  ، أربع  ،  هلل نىل التيب يتقسم املوحى به من ا -6
من معاين الوحف.....ومته قوله  عاىل:}ونن ال وياطني ليوحوون نىل أوليواءهم{ )االشوارة،  -7

 ، االاام اللريز (الوسوس 
يوافوإل  عريوو  احلووديم التبووو   عريو  احلووديم القدسووف يف كوو  شوفء مووا عوودا ..... فهووو  -8

 ، معتاد ، حكمه ( فظهلمو   اخلال  )
يفووارق  عريوو  احلووديم التبووو   عريوو  القوورآن الكوورمي يف كوو  شووفء مووا عوودا أن ..... موون  -9

 ، أحكامه ( معتاداهلل  عاىل ) لفظه ، 
مالوكوف ….) االف  القرآن ألنظم  الكتب املؤلف  دلي  ماد  على أنوه لويس بكتواب  -10
 ، متزل مجل  واحدة ( و عف ب ر ، 
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 الفهرس
*** 

 الصفحة             الموضوع
 4      القرآن علوم  عري  األوىل الا رة
 22  (8-1) الفن هذا اا عين الص العلوم من طر  دكر الثاني  الا رة
 39  (8-2) الفن هذا اا عين الص العلوم من طر  دكر الثالث  الا رة
 62  (8-3) الفن هذا اا عين الص العلوم من طر  دكر الرابع  الا رة
 78  (8-4) الفن هذا اا عين الص العلوم من طر  دكر اخلامس   الا رة
 98  (8-5) الفن هذا اا عين الص العلوم من طر  دكر السادس   الا رة
 114  (8-6) الفن هذا اا عين الص العلوم من طر  دكر السابع   الا رة
 131  (8-7) الفن هذا اا عين الص العلوم من طر  دكر الثامت   الا رة
 145  (8-8) الفن هذا اا عين الص العلوم من طر  دكر التاسع   الا رة
 162       القرآن فضاو  العاشرة  الا رة
 177     1 وانيات السور فضاو  ع رة احلادي   الا رة
 195     2 وانيات السور فضاو  ع رة الثاني  الا رة
 210     3 وانيات السور فضاو  ع رة الثالث  الا رة
 226     4 وانيات السور فضاو  ع رة الرابع  الا رة
 242    5 وانيات السور فضاو  ع رة اخلامس  الا رة
 260  ومفردا ه القرآن وخصاوا الفضاو   عي  ع رة السادس  الا رة
 276     (1) القرآن  اا آداب ع رة السابع  الا رة
 293     (2) القرآن  اا آداب ع رة الثامت  الا رة
 310     (3) القرآن  اا آداب ع رة التاسع  الا رة
 329    به ومايتعلإل وأنواعه وأقسامه الوحف الع رون الا رة
 346          الفهرس

 


