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 احملاضرة األوىل
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

فكما رأيتم فإن علوم القرآن كثرية ومتشعبة وال شك أن الطالب حيتاج إىل مراجعة ما سبق أن 
مر به على وجه االختصار فإن احملاضرات التسع السابقة لو أراد الطالب أن يراجع ما جاء 
فيها ليتذكر معلوماهتا احتاج إىل وقت طويل ولذا فإننا سوف نستعرض يف هذه احملاضرة واليت 

ا رءوس ما جاء يف احملاضرات الفائتة حبيث تكون تذكريا للطالب هبا بعد استيعابه ملا تليه
فصلناه فيها فاملراجعة ال تغين عن األصل وإمنا تذكر به فلينتبه إىل ذلك وفقكم هللا ملا حيب 

 ويرضى .
 : مراجعة للمحاضرات اخلمس األوىلوموعدان اليوم مع 
 احملاضرة األوىل :

 وهو نقيض اجلهل .العلوم مجع علم والعلم يف اللغة مصدر يرادف الفهم واملعرفة 
 ويطلق العلم يف لسان الشرع العام على معرفة هللا تعاىل وآايته وأفعاله يف عباده وخلقه 

 . على املعلومات املنضبطة جبهة واحدة  طلقاصطالح علماء التدوين ي والعلم يف
 غة مصدر مرادف للقراءة أما لفظ القرآن فهو يف الل

فإمنا كما يف قراءة ابن كثري من السبعة وعلى الرأي املختار فلفظ قرآن مهموز وإذا حذف مهزه  
 من ابب حذف اهلمزة ونقل حركتها للساكن قبلها .ذلك للتخفيف 

املنقول املتعبد بتالوته  املنزل على الرسول كالم هللا املعجز هو  يف االصطالح فالقرآن وأما 
  .املكتوب يف املصاحفو  عنه نقال متواترا

مباحث تتعلق ابلقرآن الكرمي من انحية نزوله وترتيبه ومجعه وكتابته وقراءته  :علوم القرآن و 
 . وتفسريه وإعجازه وانسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه وحنو ذلك

وأصحابه يعرفون عن القرآن وعلومه ما عرف العلماء وفوق ما عرف   ن الرسولكا  وقد
 العلماء من بعد 

ولكن معارفهم مل توضع على ذلك العهد كفنون مدونة ومل جتمع يف كتب مؤلفة ألهنم مل تكن 
 هلم حاجة إىل التدوين والتأليف 

 .  وأول ما كان من تدوين يتعلق ابلقرآن اجلمع األول للقرآن يف عهد أيب بكر
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أمر رضي هللا عنه أن جيمع القرآن يف مصحف إمام فمث جاءت خالفة عثمان رضي هللا عنه 
  . وهبذا العمل وضع عثمان رضي هللا عنه األساس ملا نسميه علم رسم القرآن

 وضع األساس ملا نسميه علم النحو ويتبعه علم إعراب القرآن فمث جاء علي رضي هللا عنه 
األربعة اخللفاء وابن عباس وابن مسعود وزيد بن اثبت وأبو موسى األشعري وعبد هللا ويعترب 

بن الزبري والتابعني جماهد وعطاء وعكرمة وقتادة واحلسن البصري وسعيد بن جبري وزيد بن 
أسلم واضعو األساس ملا يسمى علم التفسري وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ واملنسوخ وعلم 

 حنو ذلك غريب القرآن و 
ومن أقدم ما وصلنا كبدء لتدوين علوم القرآن كتاب الناسخ واملنسوخ لقتادة وكتاب التفسري 

 جملاهد بن جرب املكي . 
 ويف القرن الثاين انتشر تدوين بعض من علوم القرآن وعلى وجه اخلصوص التفسري 

لبخاري إذ ألف يف أما علوم القرآن األخرى ففي مقدمة املؤلفني فيها علي بن املديين شيخ ا
 .أسباب النزول 

للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف يف علوم القرآن  أواخر القرن الثالثوال نعلم أن أحدا قبل 
 .ابملعىن املدون 

 وأول من تكلم يف فنون هذا العلم الشافعي رمحه هللا .
ابه حيث ألف كت ه309بن خلف بن املرزابن املتوىف وأول من ألف يف علوم القرآن حممد 

 احلاوي يف علوم القرآن .
  وهو من أعظم ما ألف يف هذا الفن .القرن الثامن كتب الزركشي الربهان يف علوم القرآن ويف 

ويف القرن التاسع ألف السيوطي كتاب اإلتقان يف علوم القرآن وهو عمدة الباحثني والكاتبني 
 .يف هذا الفن 

 
 احملاضرة الثانية :

 أن أنواع علوم القرآن جمموعة يف أمور ستة :  ذكر البلقيين
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مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ويف ذلك اثنا عشر نوعا املكي املدين السفري  األمر األول :
احلضري الليلي النهاري الصيفي الشتائي الفراشي النومي أسباب النزول أول ما نزل آخر ما 

 نزل 
صلى هللا عليه وسلم   واتر اآلحاد الشاذ قراءات النيبتالسند وهو ستة أنواع امل األمر الثاين :
 الرواة احلفاظ 

 األداء وهو ستة أنواع الوقف االبتداء اإلمالة املد ختفيف اهلمزة اإلدغام  األمر الثالث :
 األلفاظ وهو سبعة أنواع الغريب املعرب اجملاز املشرتك املرتادف االستعارة التشبيه  األمر الرابع :

املعاين املتعلقة ابألحكام وهو أربعة عشر نوعا العام الباقي على عمومه العام  امس :األمر اخل
املخصوص العام الذي أريد به اخلصوص ما خص فيه الكتاب السنة ما خصصت فيه السنة 
الكتاب اجململ املبني املؤول املفهوم املطلق املقيد الناسخ واملنسوخ نوع من الناسخ واملنسوخ 

 ه من األحكام مدة معينة والعامل به واحد من املكلفني وهو ما عمل ب
املعاين املتعلقة ابأللفاظ وهو مخسة أنواع الفصل الوصل اإلجياز اإلطناب  األمر السادس :

 القصر .
 مث ذكر قسما ال يدخل حتت احلصر مثل : األمساء الكىن األلقاب املبهمات .

رف القرآن وهو أنواع فمن ذلك أمساؤه وأمساء وهناك قسم جامع ميكن أن يزاد وهو ما يتعلق بش
سوره ومجعه وكتابته وترتيبه وخواصه وآداب حامله واتليه وفضائله العامة وفضائل سوره وفضل 

 حفاظه وقارئيه .
 من علوم القرآن تندرج حتت هذه األمور اجلامعة  مثانني نوعاوذكر السيوطي  

 املكي واملدين :: ومن ذلك 
 اصطالحات ثالثة  هللناس فيو 

أشهرها أن املكي ما نزل قبل اهلجرة واملدين ما نزل بعدها سواء نزل مبكة أم ابملدينة عام الفتح 
 أو عام حجة الوداع أم بسفر من األسفار 

الثاين أن املكي ما نزل مبكة ولو بعد اهلجرة واملدين ما نزل ابملدينة وعلى هذا تثبت الواسطة 
 طلق عليه مكي وال مدين فما نزل ابألسفار ال ي

 الثالث أن املكي ما وقع خطااب ألهل مكة واملدين ما وقع خطااب ألهل املدينة 



6 

 

 .يرجع يف معرفة املكي واملدين إىل حفظ الصحابة والتابعني و 
اي أيها الذين آمنوا   أنزل ابملدينة وما   مثلضوابط يف املكي واملدين وقد ذكر بعض أهل العلم 

 الناس   فبمكة  كان   اي أيها
 

 احملاضرة الثالثة :
 اختلف يف أول ما نزل من القرآن على أقوال  أول ما نزل وآخر ما نزل :

 وقيل املدثر وقيل الفاحتة .أحدها وهو الصحيح   اقرأ ابسم ربك  
آخر آية نزلت   يستفتونك قل هللا  كذلك وأشهر ما قيل فيه :فيه اختالف  وأما آخر ما نزل ف

 الكاللة   وآخر سورة نزلت براءة  يفتيكم يف
 وقيل آية الدين وقيل غري ذلك آية الراب  وقيل

 نزل القرآن على قسمني قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال قد  أسباب النزول :
ومنها الوقوف على املعىن ،  تشريع المعرفة وجه احلكمة الباعثة على هذا العلم : فوائد ومن 

 إىل غري ذلك . وإزالة اإلشكال 
ال حيل القول يف أسباب نزول الكتاب إال ابلرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على و 

 .األسباب وحبثوا عن علمها 
وطريقة معرفة سبب النزول أن يذكر الصحايب حادثة أو سؤاال مث يقول بعد ذلك فأنزل هللا كذا 

يراد به اترة سبب النزول ويراد به اترة أن ذلك نزلت ... أما قوهلم نزلت هذه اآلية يف كذا أو ف
 .داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب 

 .يذكر سبب واحد يف نزول آايت متفرقة ، وقد  لنزول اآلية أسباب متعددة وقد يكون
ع من أسباب النزول هو يف احلقيقة نو فأنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة  وأما ما

 واألصل فيه موافقات عمر 
 تعظيما لشأنه أو قد يتكرر نزول اآلية تذكريا وموعظة و 

 رمبا حصل العكس .و  اآلية املتعلقة به كم عن نزولاحلأتخر ورمبا 
 يوم بدر  كانت مبكة واملرادسيهزم اجلمع ويولون الدبر   فمثال األول : 
 .ة إمجاعا وفرض الوضوء كان مبكة مع فرض الصالة مدني هيآية الوضوء ف ومثال الثاين :
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 والثاين مثل املرسالت .غالب القرآن هو األول ف ما نزل مفرقا وما نزل مجعا وأما
 سورة األنعام شيعها سبعون ألف ملك  فاألول مثل ما نزل مشيعا وما نزل مفردا وأما
 وحنوهومعه أربعة من املالئكة حفظة  جربيل ابلقرآن إىل النيب  يف نزول ما جاء  وأما

إال من ارتضى  فهو عام يف كل القرآن وليس من ابب التشييع وإمنا هذا بيان لقوله تعاىل : 
 من رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا رهبم 

 مثل الفاحتة وآية الكرسي وخامتة البقرة . من كنز العرشكما أن هناك آايت اختصت بنزوهلا 
 : وما مل ينزل منه على أحد قبل النيب   ما أنزل منه على بعض األنبياء ماوأ
 .من الثاين الفاحتة وآية الكرسي وخامتة البقرة ف

كلها يف :   قال  ( سبح اسم ربك األعلى) األول عن ابن عباس قال ملا نزلتومن أمثلة 
 .صحف إبراهيم وموسى 

  كيفية إنزالهعلم   وأما
 اختلف يف كيفية إنزاله من اللوح احملفوظ على ثالثة أقوال  فقد

أحدها وهو األصح األشهر أنه نزل إىل مساء الدنيا ليلة القدر مجلة واحدة مث نزل بعد ذلك 
 .منجما 

أنه نزل إىل السماء الدنيا يف عشرين ليلة قدر أو ثالث وعشرين أو مخس : القول الثاين 
  . هللا إنزاله يف كل السنة مث نزل بعد ذلك منجما يف مجيع السنةوعشرين يف كل ليلة ما يقدر 

القول الثالث أنه ابتدئ إنزاله يف ليلة القدر مث نزل بعد ذلك منجما يف أوقات خمتلفة من سائر 
 واألول هو الصحيح املعتمد  .األوقات 

يف شهر ربيع وجياب عن  صلى هللا عليه وسلم  بعث كن يشكل على هذا ما اشتهر من أنهل
 أشهر .  نه نبئ أوال ابلرؤاي يف شهر مولده مث كانت مدهتا ستةأبهذا 

ألن منه و ، أي لنقوي به قلبك  لنثبت به فؤادكقال تعاىل فإن قيل ما السر يف نزوله منجما 
الناسخ واملنسوخ وال يتأتى ذلك إال فيما أنزل مفرقا ومنه ما هو جواب لسؤال وما هو إنكار 

 .فعل فعل على على قول قيل أو 
 وقد تلقى جربيل عليه السالم القرآن مساعا عن رب العزة واجلالل .
 وهي مسألة هترب منها بعض أهل االحنراف العقدي يف هذا الباب 
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و كالم هللا املنزل قسمان قسم قال هللا جلربيل قل للنيب الذي أنت مرسل إليه إن هللا يقول افعل 
كذا وكذا وأمر بكذا وكذا ففهم جربيل ما قاله ربه مث نزل على ذلك النيب وقال له ما قاله ربه 

ب فنزل جربيل ومل تكن العبارة تلك العبارة وقسم آخر قال هللا جلربيل اقرأ على النيب هذا الكتا
 .بكلمة من هللا من غري تغيري 

 ومنها احلديث القدسي القرآن هو القسم الثاين والقسم األول هو السنة و 
  للوحي كيفياتوقد ذكر العلماء 

هذه احلالة أشد حاالت الوحي عليه وقيل إنه و إحداها أن أيتيه امللك يف مثل صلصلة اجلرس 
 يد وهتديد إمنا كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وع

 .الثانية أن ينفث يف روعه الكالم نفثا 
 .الثالثة أن أيتيه يف صورة الرجل فيكلمه 

  .الرابعة أن أيتيه امللك يف النوم 
 .اخلامسة أن يكلمه هللا إما يف اليقظة أو يف النوم 

  نزول القرآن على سبعة أحرفوقد ثبت يف غري حديث 
 أربعني قوال من حنو  واختلف يف معىن ذلك على

 أحدها أنه من املشكل الذي ال يدرى معناه 
 الثاين أنه ليس املراد ابلسبعة حقيقة العدد بل املراد التيسري والتسهيل والسعة 

 .املراد سبع لغات وقيل غري ذلك وأظهرها أن 
  معرفة حفاظه ورواته وأما

  ومعاذ وأيب بن كعب خذوا القرآن من أربعة من عبد هللا بن مسعود وساملففي احلديث : 
 نوال يلزم من ذلك أال يكون أحد يف ذلك الوقت شاركهم يف حفظ القرآن بل كان الذي

حيفظون مثل الذي حفظوه وأزيد مجاعة من الصحابة ويف الصحيح يف غزوة بئر معونة أن الذين 
 .قتلوا هبا من الصحابة كان يقال هلم القراء وكانوا سبعني رجال 

 ة من األئمة احلصر يف األربعة وقد استنكر مجاع
 من أوجه ه و اجلواب عن

 أحدها أنه ال مفهوم له فال يلزم أال يكون غريهم مجعه 
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 الثاين املراد مل جيمعه على مجيع الوجوه والقراءات اليت نزل هبا إال أولئك 
 الثالث مل جيمع ما نسخ منه بعد تالوته وما مل ينسخ إال أولئك 

معه تلقيه من يف رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ال بواسطة خبالف غريهم الرابع أن املراد جب
 فيحتمل أن يكون تلقي بعضه ابلواسطة 

وا إللقائه وتعليمه فاشتهروا به وخفي حال غريهم عمن عرف حاهلم فحصر ر اخلامس أهنم تصد
 ذلك فيهم حبسب علمه وليس األمر يف نفس األمر كذلك 

السادس املراد ابجلمع الكتابة فال ينفي أن يكون غريهم مجعه حفظا عن ظهر قلبه وأما هؤالء 
 . فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب

إبقراء القرآن من الصحابة سبعة عثمان وعلي وأيب وزيد بن اثبت وابن مسعود وأبو  وقد اشتهر
  وأخذ عنهم خلق من التابعني، الدرداء وأبو موسى األشعري 

 مث جترد قوم واعتنوا بضبط القراءة أمت عناية حىت صاروا أئمة يقتدى هبم 
واشتهر من هؤالء يف اآلفاق األئمة السبعة مث انتشرت القراءات يف األقطار وتفرقوا أمما بعد أمم 

 .واشتهر من رواة كل طريق من طرق السبعة راواين 
  معرفة العايل والنازل من أسانيده وأما

 كلها أتيت يف تلقي القرآن :اإلسناد سنة وقد قسمه أهل احلديث إىل مخسة أقسام و علو ف
 .األول القرب من رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم 

 ...الثاين القرب إىل إمام من األئمة السبعة 
 .الثالث العلو ابلنسبة إىل بعض الكتب املشهورة يف القراءات 

 .لذي أخذ عن شيخه الرابع تقدم وفاة الشيخ عن قرينه ا
 .اخلامس العلو مبوت الشيخ 

 النزول ضده و 
  متواتر وآحاد وشاذالقراءة تنقسم إىل و 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال وصح سندها ف

اليت نزل فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها وال حيل إنكارها بل هي من األحرف السبعة 
 هبا القرآن 
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 مىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو ابطلة و 
سندها نعين به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حىت ينتهي وقولنا وصح 

وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غري معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ هبا 
 .بعضهم 

هو ما نقله مجع ال ميكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إىل منتهاه وغالب القراءات املتواتر و 
 كذلك 

والرسم واشتهر عن القراء فلم هو ما صح سنده ومل يبلغ درجة التواتر ووافق العربية املشهور و 
 من الغلط وال من الشذوذ ويقرأ به  يعد

 سم أو العربية أو مل يشتهر االشتهار املذكور وال يقرأ به اآلحاد وهو ما صح سنده وخالف الر و 
 الرابع الشاذ وهو ما مل يصح سنده 
 ومن ذلك أيضا ما كان من ابب التصحيف اخلامس املوضوع كقراءات اخلزاعي 

 
 احملاضرة الرابعة : 
 الوقف واالبتداء

 أداء القراءة  يةوهو فن جليل به يعرف كيف
يتأتى ألحد معرفة معاين القرآن وال استنباط  جليل اخلطر ألنه الابب الوقف عظيم القدر و 

  .األدلة الشرعية منه إال مبعرفة الفواصل 
 ألنواع الوقف واالبتداء أمساء  هاصطلح األئمة على أنو 

 الوقف على ثالثة أوجه اتم وحسن وقبيح فقيل 
 ما يتعلق به  فالتام الذي حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده وال يكون بعده
 واحلسن هو الذي حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده 

 وقيل غري ذلك والقبيح هو الذي ليس بتام وال حسن 
 الوقف ينقسم إىل اختياري واضطراري ألن الكالم إما أن يتم أو ال فإن مت كان اختياراي و 

وإن مل يتم الكالم كان الوقف عليه اضطراراي وهو املسمى ابلقبيح ال جيوز تعمد الوقف عليه 
 إال لضرورة 
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 وأما االبتداء فال يكون إال اختياراي ألنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة 
 وقد يكون الوقف حسنا واالبتداء به قبيحا 

معرفة الوقوف ومن ذلك  وقد ضبطت جل املصاحف اآلن بعالمات للضبط تسهل للقارئ
 ، ج  ى،  قل ىصل

 سنة .الوقف على رؤوس اآلايت وإن تعلقت مبا بعدها و 
 والتوقف عن القراءة ثالثة أنواع :

 :الوقف والقطع والسكت 
 عبارة عن قطع القراءة رأسا : القطع ف

القراءة  عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف: والوقف 
 والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غري تنفس 

 والصحيح أنه مقيد ابلسماع والنقل وال جيوز إال فيما صحت الرواية به 
السكون والروم واإلمشام واإلبدال والنقل واإلدغام واحلذف واإلثبات أوجه للوقف تسعة و 

 .واإلحلاق 
 .ع رسم املصاحف العثمانية يف الوقف أمجعوا على لزوم اتبا وقد 

 
 املوصول لفظا املفصول معىن 

هو الذي خلقكم  ) قوله تعاىلكما يف وهو أصل كبري يف الوقف وبه حيصل حل إشكاالت  
جعال له شركاء فيما آاتمها  )إىل قوله    (من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها 

 (فتعاىل هللا عما يشركون  
 فيما )آخر قصة آدم وحواء  ولكن فإن اآلية يف قصة آدم وحواء كما يفهمه السياق  قال :
وأن ما بعده ختلص إىل قصة العرب وإشراكهم األصنام ويوضح ذلك تغيري الضمري إىل  (آاتمها 

 .اجلمع بعد التثنية 
ىل وقيل مفصول عند قوله : ليسكن إليها . حيث انتهى الكالم عن آدم وحواء  مث ختلص إ

كل زوجني مشركني يشركان ابهلل فيما آاتمها من الولد ولذا حسن اجلمع يف آخر الكالم لتعدد 
 الزوجني املشركني وإن كان التعبري عن املثىن ابجلمع مقبول .
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 اإلمالة والفتح وما بينهما 
 الفتح واإلمالة لغتان مشهوراتن فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العربو 
ابلفتحة حنو الكسرة وابأللف حنو الياء كثريا وهو احملض ويقال له أيضا اإلمالة أن ينحو و 

 والكسر قليال وهو بني اللفظني ويقال له أيضا التقليل والتلطيف وبني بني ، اإلضجاع والبطح 
 .وأما الفتح فهو فتح القارئ فاه بلفظ احلرف ويقال له التفخيم 

 .جوهها وفائدهتا ومن مييل وما ميال والكالم يف اإلمالة من مخسة أوجه أسباهبا وو 
 اإلدغام واإلظهار واإلخفاء واإلقالب 

 اإلدغام هو اللفظ حبرفني حرفا كالثاين مشددا وينقسم إىل كبري وصغري و 
نسني أم متقاربني ومسي كبريا اجمتفالكبري ما كان أول احلرفني فيه متحركا سواء كاان مثلني أم 

 لكثرة وقوعه إذ احلركة أكثر من السكون 
 العشرة هو أبو عمرو بن العالء ووجهه طلب التخفيف  األئمةواملشهور بنسبته إليه من 

 ونعين ابملتماثلني ما اتفقا خمرجا وصفة 
 واملتجانسني ما اتفقا خمرجا واختلفا صفة 

 وابملتقاربني ما تقاراب خمرجا أو صفة 
 وأما اإلدغام الصغري فهو ما كان احلرف األول فيه ساكنا وهو واجب وممتنع وجائز 

 الذي اختلف القراء فيه وهو قسمان هو اجلائز و 
األول إدغام حرف من كلمة يف حروف متعددة من كلمات متفرقة وتنحصر يف إذ وقد واتء 

 التأنيث وهل وبل 
 .الثاين إدغام حروف قربت خمارجها  القسم

يلحق ابلقسمني السابقني قسم آخر اختلف يف بعضه وهو أحكام النون الساكنة والتنوين وهلما 
 .أحكام أربعة إظهار وإدغام وإقالب وإخفاء 

 املد والقصر 
ملد املد عبارة عن زايدة مط يف حرف املد على املد الطبيعي والقصر ترك تلك الزايدة وإبقاء او 

 .الطبيعي على حاله 
 ف املد األلف مطلقا والواو الساكنة املضموم ما قبلها والياء الساكنة املكسور ما قبلها و وحر 
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 وسببه لفظي ومعنوي فاللفظي إما مهز أو سكون فاهلمز يكون بعد حرف املد وقبله 
 والسكون إما الزم وهو الذي ال يتغري يف حاليه  

  قفأو عارض وهو الذي يعرض للو 
 ووجه املد للسكون التمكن من اجلمع بني الساكنني فكأنه قام مقام حركة 

وقد أمجع القراء على مد نوعي املتصل وذي الساكن الالزم وإن اختلفوا يف مقداره واختلفوا يف 
 مد النوعني اآلخرين ومها املنفصل وذو الساكن العارض ويف قصرمها 

 .يف النفي ومنه مد التعظيم ويسمى مد املبالغة وأما السبب املعنوي فهو قصد املبالغة 
 ختفيف اهلمز 

وهي أثقل احلروف نطقا وأبعدها خمرجا تنوع العرب يف ختفيفه أبنواع التخفيف اهلمز ملا كان 
 أربعة أنواع 

 أحدها النقل حلركته إىل الساكن قبله فيسقط 
 واثنيها اإلبدال أبن تبدل اهلمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها 

 على تفصيل عند القراء اثلثها التسهيل بينها وبني حركتها 
 رابعها اإلسقاط بال نقل 

 
 احملاضرة اخلامسة :

 معرفة غريبه 
وعلى اخلائض يف ذلك التثبت والرجوع إىل كتب أهل الفن وعدم ذا العلم عتناء هبينبغي االو 

 يف ألفاظ مل يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا الصحابة توقففقد اخلوض ابلظن 
أوىل ما يرجع إليه يف ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه و  معرفة هذا الفن للمفسر ضروريةو 

تبيني احلرف الغريب من القرآن لقرآن الشعر العريب يه يف غريب الوأكثر ما يرجع إلاآلخذين عنه 
 (بلسان عريب مبني  )وقال     (إان جعلناه قرآان عربيا )ابلشعر ألن هللا تعاىل قال  

 وقع فيه بغري لغة احلجاز    ما
 ة ءشنو  بلغة أزدو بلغة أهل عمان و بلغة طيء ورد ذلك يف عدة آاثر فمنه ما وقع ابليمانية و 

 وغري ذلك .بلغة هوازن و 
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 ما وقع فيه بغري لغة العرب
اختلف األئمة يف وقوع املعرب يف القرآن فاألكثرون على عدم وقوعه فيه لقوله تعاىل   وقد 

وذهب آخرون إىل وقوعه فيه وأجابوا أبن الكلمات اليسرية بغري العربية ال خترجه   (قرآان عربيا)
 عن كونه عربيا 

 واستدلوا بغري ذلك من أدلة .
 .األرائك ، أب ، أابريق ن أمثلة ذلك يف القرآن :وم

 معرفة الوجوه والنظائر 
 . لفظ املشرتك الذي يستعمل يف عدة معان كلفظ األمة : الالوجوه و 
 يعين املتوافقة يف املعىن .األلفاظ املتواطئة : فهي النظائر أما و 

 ومن أمثلة ذلك :
  وغري ذلك والدعاء  لبيان والدين واإلميانىن الثبات وااهلدى أييت على سبعة عشر وجها مبع

 معرفة معاين األدوات اليت حيتاج إليها املفسر 
 احلروف وما شاكلها من األمساء واألفعال والظروف هنا ألدوات واملراد اب

 .خيتلف الكالم واالستنباط حبسبها معرفة ذلك من املهمات املطلوبة الختالف مواقعها وهلذاو 
هو اسم أكمل من الواحد وأييت األحد يف كالم العرب و  واألمثلة كثرية ومن ذلك كلمة أحد :

يف اإلثبات ويف النفي وخبالفهما فال يستعمل إال يف النفي  يستعمالو مبعىن األول ومبعىن الواحد 
وغري ذلك من ا مطلقا وأحد يستوي فيه املذكر واملؤنث خبالف الواحد موواحد يستعمل فيه

 روق .الف
 على ثالثة أوجه ومن ذلك أل :  فهي 

 أحدها أن تكون امسا موصوال مبعىن الذي وفروعه 
      الثاين أن تكون حرف تعريف وهي نوعان عهدية وجنسية

 الزمة وغري الزمة . وهي نوعان الثالث أن تكون زائدة
 معرفة إعرابه 

 ومن فوائد هذا النوع معرفة املعىن ألن اإلعراب مييز املعاين ويوقف على أغراض املتكلمني 
  : مراعاة أمور ى من نظر يف إعراب القرآنوجيب عل
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 .أن يفهم معىن ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل اإلعراب : أحدها 
 الثاين أن يراعي ما تقتضيه الصناعة 

 ما مل يثبت  ىابلعربية لئال خيرج علالثالث أن يكون مليا 
 إىل غري ذلك من الشروط الكثرية 

 قواعد مهمة حيتاج املفسر إىل معرفتها 
 على املفسر أن حييط بقواعد هامة تتعلق أببواب معينة فمن ذلك مثال :

 قواعد تتعلق ابلضمائر ومرجعها   -1
 قاعدة يف التذكري والتأنيث  -2
 نكري قاعدة يف التعريف والت -3

 إىل غري ذلك من القواعد اهلامة .
 يف حقيقته وجمازه 

ال خالف يف وقوع احلقائق يف القرآن وهي كل لفظ بقي على موضوعه وال تقدمي فيه وال أتخري 
 وهذا أكثر الكالم 

وإمنا دفعهم لذلك تذرع أهل الفرق وأما اجملاز فاجلمهور أيضا على وقوعه فيه وأنكره مجاعة 
 قيدة أهل السنة واجلماعة ابجملاز يف نفيهم ما أثبته هللا لنفسه من صفات .املنحرفة عن ع
 :وهو قسمان 

 األول اجملاز يف الرتكيب ويسمى جماز اإلسناد واجملاز العقلي 
 .القسم الثاين اجملاز يف املفرد ويسمى اللغوي 

 يف تشبيهه واستعاراته 
التشبيه نوع من أشرف أنواع البالغة وأعالها وعرفه مجاعة أبنه الداللة على مشاركة أمر ألمر و 

 يف معىن 
 عدة منها ابعتبارات إىل أقسام ينقسم التشبيه 
 وغري ذلك .ابعتبار وجهه و  ،ابعتبار طرفيه 

كمة أن تستعار الكلمة من شيء معروف هبا إىل شيء مل يعرف هبا وحوأما االستعارة فهي 
 .ذلك إظهار اخلفي وإيضاح الظاهر الذي ليس جبلي أو حصول املبالغة أو اجملموع 
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 يف كناايته وتعريضه 
 مها من أنواع البالغة وأساليب الفصاحة وقد تقدم أن الكناية أبلغ من التصريح و 

 وعرفها أهل البيان أبهنا لفظ أريد به الزم معناه 
 وللكناية أسباب 

 ظم القدرة اثنيها ترك اللفظ إىل ما هو أمجل أحدها التنبيه على ع
 اثلثها أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره 

 إىل غري ذلك من املقاصد .رابعها املبالغة 
الكناية ذكر الشيء بغري لفظه املوضوع له والتعريض أن تذكر والفرق بني الكناية والتعريض أن 
 شيئا تدل به على شيء مل تذكره 

 وللتعريض مقاصد عدة منها التنويه ابملوصوف 
 وغري ذلك .اخلصم إىل اإلذعان والتسليم وإما للذم  الستدراجوإما  ملخاطبلتلطف ابمنها او 

اضرة القادمة إن شاء هللا ونكتفي هبذا القدر ونستكمل مراجعة بقية احملاضرات يف احمل
  .تعاىل

 وصحبه وسلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
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 احملاضرة الثانية
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
نستكمل املراجعة اليت بدأانها يف احملاضرة السابقة وموعدان اليوم مع مراجعة للمحاضرات األربع 

 األخرية :
 :سادسة احملاضرة ال

 الفصل والوصل
يطلق ويراد به ما يتعلق برسم القرآن من كلمات كتبت موصولة يف بعض املواضع ويف أخرى 

 كتبت مفصول وليس مرادا هنا .
ما يصنع يف اجلمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها واجمليء هبا واملراد به هنا 

 . من أسرار البالغةوهو سر منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى 
 . (الذكر واألنثى)، وقوله :  (السماء واألرض)قوله مثلة ملا ال جيوز فصله ومن أ

 الذكر األنثى فيكون معنامها واحدا ، وال ال جيوز السماء األرض ف
 حممد ورسول هللا فيكوان اثنني فال جيوز ( حممد رسول هللا  )قوله  ملا ال جيوز وصله كو 

 احلصر واالختصاص :
إثبات احلكم للمذكور  :ختصيص أمر آبخر بطريق خمصوص ويقال  وهواحلصر ويقال له القصر 

 ونفيه عما عداه 
وينقسم إىل قصر املوصوف على الصفة وقصر الصفة على املوصوف وكل منهما إما حقيقي 

 وإما جمازي 
 إىل أقسام أخرى . اتوينقسم احلصر ابعتبار 

 طرق احلصر كثرية و 
 ضمري الفصل  ومنها :تقدمي املعمول ومنها :   إمناومنها : ستثناء النفي واالفمنها 

   وغري ذلك كثري .
 :اإلجياز واإلطناب 

 البالغة هي اإلجياز واإلطناب : بعضهم قال  من أعظم أنواع البالغة حىت ومها
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 اإلجياز أداء املقصود أبقل من عبارة املتعارف و 
 واإلطناب أداؤه أبكثر منها لكون املقام خليقا ابلبسط 

 اإلجياز قسمان إجياز قصر وإجياز حذفو 
 هو تكثري املعىن بتقليل اللفظ  إجياز القصر

 جمرد االختصار واالحرتاز عن العبث لظهوره ومن أسبابه : إجياز احلذف 
ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان ابحملذوف وأن االشتغال بذكره يفضي إىل 

 تفويت املهم 
 عظام ملا فيه من اإلهبام ومنها التفخيم واإل

 إىل غري ذلك من األسباب الكثرية .
 وللحذف شروط مثانية :

 عليه .وجود دليل منها 
 أال يؤدي حذفه إىل اختصار املختصر ومنها
 أال يكون عامال ضعيفا  ومنها
 .أال يكون احملذوف عوضا عن شيء  ومنها

 وغري ذلك .
  كما أن للحذف أنواعا :

 .أحدها ما يسمى ابالقتطاع وهو حذف بعض حروف الكلمة 
 النوع الثاين ما يسمى ابالكتفاء و 

النوع الثالث ما يسمى ابالحتباك وهو من ألطف األنواع وأبدعها وهو أن حيذف من األول ما 
 أثبت نظريه يف الثاين ومن الثاين ما أثبت نظريه يف األول 

 .ما ليس واحدا مما سبق وهو أقسام النوع الرابع ما يسمى ابالختزال هو 
كما انقسم اإلجياز إىل إجياز قصر وإجياز حذف كذلك انقسم اإلطناب إىل ف أما اإلطناب
 بسط وزايدة 

 بتكثري اجلمل ابلبسط اإلطناب اإلطناب  فمن
 والثاين يكون أبنواع 
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 التأكيد الصناعي وهو أقسام  ومنهدخول حرف فأكثر من حروف التأكيد أحدها 
 مجع أالتوكيد املعنوي بكل و نها م

 التأكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ األول ومنها 
 التكرير ومن أنواع اإلطناب ابلبسط 

وبعطف العام عطف أحد املرتادفني على اآلخر وبعطف البيان وابلبدل وبلصفة واإلطناب اب
 على اخلاص والعكس إىل غري ذلك من األنواع .

 
 :اخلرب واإلنشاء 

 والكالم ينحصر يف هذين النوعني 
 واخلرب قيل ما يدخله التصديق والتكذيب وقيل غري ذلك .

 وله معان أخرى .ومبعىن الدعاء  ادة املخاطب وقد يرد مبعىن األمرالقصد ابخلرب إفو 
 وللخرب أقسام منها الوعد والوعيد وغري ذلك .

 فهو أقسام أيضا منها : اإلنشاء  وأما
 وغري ذلك كثري . والتقريرالتوبيخ و اإلنكار  منها وله أغراضب الفهم االستفهام وهو طل

رد جمازا ملعان يو  فعل غري كف وهي حقيقة يف اإلجيابوهو طلب من أقسام اإلنشاء األمر و 
 وغري ذلك كثري أيضا .واإلابحة والتهديد واإلهانة  أخر منها الندب

ازا ملعان رد جميحقيقة يف التحرمي و  ووهو طلب الكف عن فعل وه النهي اإلنشاء  ومن أقسام 
 وغري ذلك من املقاصد .واإلرشاد  منها الكراهة والدعاء

 
 بدائع القرآن 

 واالتساعفيه حنو مائة نوع وهي اجملاز واالستعارة والتشبيه والكناية واإلرداف والتمثيل واإلجياز و 
إىل غري التتميم والتكميل واالحرتاس واالستقصاء والتذييل واإلشارة واملساواة والبسط واإليغال و 

 ذلك 
 ومنها :
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له معنيان أحدمها قريب واآلخر بعيد ويقصد البعيد  اأن يذكر لفظوهي التورية : وهو اإليهام 
 .ويورى عنه ابلقريب فيتومهه السامع من أول وهلة 

أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد  وهوأشرف أنواع البديع من هو و  :االستخدام 
  معانيه مث يؤتى بضمريه

الغيبة إىل  نقل الكالم من أسلوب إىل آخر أعين من التكلم أو اخلطاب أووهو : االلتفات 
 آخر منها بعد التعبري ابألول وله فوائد منها تطرية الكالم وصيانة السمع عن الضجر واملالل 

ن الكالم خللوه من العقادة منحدرا كتحدر املاء املنسجم ويكاد هو أن يكو : و االنسجام 
 لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة والقرآن كله كذلك 

 
 فواصل اآلي 

 الفاصلة كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع 
  فعن النيب وملعرفة الفواصل طريقان توقيفي وقياسي أما التوقيفي 

  ةفهو ما أحلق من احملتمل غري املنصوص ابملنصوص ملناسبوأما القياسي 
 وقد عد البعض هذه الفواصل من ابب السجع ونفاه آخرون 

يستعمل يف  الوسط من يرى أن السجع وإن كان زينة للكالم فقد يدعو إىل التكلف فرئي أالو 
 الكالم منه مجلة وأنه يقبل منه ما اجتلبه اخلاطر عفوا بال تكلف  ومجلة الكالم وأال خيل

نزل القرآن على أساليب الفصيح من كالم العرب فوردت الفواصل فيه إبزاء ورود األسجاع  وقد
 .يف كالمهم 

  منها :يف آخر اآلي مراعاة للمناسبة  وقد وقعت أمور
 تقدمي املعمول 

 تقدمي ما هو متأخر يف الزمان و 
 ثبات هاء السكت إو 
 اجلمع بني اجملرورات و 
 وغري ذلكتغيري بنية الكلمة  و العدول عن صيغة املضي إىل صيغة االستقبال و 
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 احملاضرة السابعة :
 فواتح السور 

 سور القرآن بعشرة أنواع من الكالم ال خيرج شيء من السور عنها هللا افتتح 
 حتميد وتسبيح قسمان هو األول الثناء عليه تعاىل و 
 الثاين حروف التهجي 

 الثالث النداء 
 الرابع اجلمل اخلربية 

 اخلامس القسم 
 السادس الشرط 

 السابع األمر 
 الثامن االستفهام 

 التاسع الدعاء 
 العاشر التعليل 

 
 خوامت السور 

ديعة هى مثل الفواتح ىف احلسن ألهنا آخر ما يقرع األمساع فلهذا جاءت متضمنة للمعاين البو 
 مع إيذان السامع ابنتهاء الكالم 

 كالدعاء 
 وكالوصااي 

 وكالتبجيل والتعظيم 
 وغري ذلك وكالوعد والوعيد 

 
 مناسبة اآلايت والسور 

 علم شريف قل اعتناء املفسرين به لدقته وهو 
 .يطلب لآلي الكرمية مناسبة ألهنا على حسب الوقائع املفرقة ال  بعضهم :وقال 
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تنزيال وعلى حسب احلكمة ترتيبا وأتصيال فاملصحف على وفق ما يف اللوح  وهي كذلك
 .احملفوظ مرتبة سوره كلها وآايته ابلتوقيف كما أنزل مجلة إىل بيت العزة 

املناسبة يف اللغة املشاكلة واملقاربة ومرجعها يف اآلايت وحنوها إىل معىن رابط بينها عام أو و 
 . ري ذلك من أنواع العالقاتخاص عقلي أو حسي أو خيايل أو غ

 
 اآلايت املشتبهات 

 وهذا الفن يسمى أيضا متشابه النظم 
والقصد به إيراد القصة الواحدة يف صور شىت وفواصل خمتلفة بل أتيت يف موضع واحد مقدما 

 ويف آخر مؤخرا 
 

 احملكم واملتشابه 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات  )قال تعاىل  

)   
 ثالثة أقوال ويف تلك املسألة 

   (كتاب أحكمت آايته   )أحدها أن القرآن كله حمكم لقوله تعاىل  
  (كتااب متشاهبا مثاين   )الثاين كله متشابه لقوله تعاىل  

 إىل حمكم ومتشابه لآلية املصدر هبا  انقسامهالثالث وهو الصحيح 
واجلواب عن اآليتني أن املراد إبحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص واالختالف إليه وبتشاهبه 

 كونه يشبه بعضه بعضا يف احلق والصدق واإلعجاز 
 وقد اختلف يف تعيني احملكم واملتشابه على أقوال 

 .ما ابلتأويل فقيل احملكم ما عرف املراد منه إما ابلظهور وإ
 واملتشابه ما استأثر هللا بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال واحلروف املقطعة يف أوائل السور 

 وقيل احملكم ما ال حيتمل من التأويل إال وجها واحدا واملتشابه ما احتمل أوجها
 وقيل غري ذلك 

  اختلف هل املتشابه مما ميكن اإلطالع على علمه أو ال يعلمه إال هللاو 
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واألكثرون من الصحابة والتابعني وأتباعهم ومن بعدهم خصوصا أهل السنة ذهبوا إىل الثاين 
 وهو أصح الرواايت عن ابن عباس 

 
 مقدمه ومؤخره 

 وهو قسمان 
  ه من ابب التقدمي والتأخري اتضح األول ما أشكل معناه حبسب الظاهر فلما عرف أن

 .االهتمام : يف ذلك  احلكمةالثاين ما ليس كذلك و 
 فمنها :إمجالية وأما تفاصيل أسباب التقدمي وأسراره وهي حكمة 

 وغري ذلك .التشريف و التعظيم و التربك 
 

 عامه وخاصه
 :  العموم كثرية منها وصيغ، العام لفظ يستغرق الصاحل له من غري حصر 

 مبتدأة أو اتبعة   :كل   
 والذي واليت وتثنيتهما ومجعهما 

 وأي وما ومن شرطا واستفهاما وموصوال 
 إىل غري ذلك واجلمع املضاف واملعرف أبل واسم اجلنس املضاف  
 العام على ثالثة أقسام و 

 كثري يف القرآن هو  األول الباقي على عمومه و 
 الثاين العام املراد به اخلصوص 

 الثالث العام املخصوص 
 مث املخصص إما متصل وإما منفصل 

وهي االستثناء والوصف والشرط والغاية وبدل البعض من فاملتصل مخسة وقعت يف القرآن 
 الكل .

 واملنفصل آية أخرى يف حمل آخر أو حديث أو إمجاع أو قياس 
 ويف بعض ذلك نزاع بني الفقهاء .
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 جممله ومبينه 

داود الظاهري مام الف يف ذلك اإلخعند اجلمهور و اجململ مامل تتضح داللته وهو واقع يف القرآن 
. 

 خبالف غريه ، ال يبقى املكلف ابلعمل به : ويف جواز بقائه جممال أقوال أصحها 
 االشرتاك على سبيل املثال ولإلمجال أسباب منها 

 منفصال يف آية أخرى وقد يقع التبيني ابلسنة  وقد يقعقد يقع التبيني متصال و 
 

 انسخه ومنسوخه 
 ال جيوز ألحد أن يفسر كتاب هللا إال بعد أن يعرف منه الناسخ واملنسوخ و 

 النسخ مبعىن اإلزالة ومبعىن التبديل ومبعىن التحويل ومبعىن النقل من موضع إىل موضع  وأييت
 النسخ مما خص هللا به هذه األمة حلكم منها التيسري  و

بل ينسخ القرآن ابلسنة ألهنا أيضا من  واختلف العلماء فقيل ال ينسخ القرآن إال بقرآن وقيل
 عند هللا 

 ال يقع النسخ إال يف األمر والنهي و 
 النسخ أقسام

 أحدها نسخ املأمور به قبل امتثاله 
 الثاين ما نسخ مما كان شرعا ملن قبلنا 

 الثالث ما أمر به لسبب مث يزول السبب 
 النسخ يف القرآن على ثالثة أضرب و 

 أحدها ما نسخ تالوته وحكمه معا 
 الضرب الثاين ما نسخ حكمه دون تالوته 

يرجع يف النسخ إىل نقل صريح عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  أو عن صحايب يقول و 
وقد حيكم به عند وجود التعارض املقطوع به من علم التاريخ ليعرف  آية كذا نسخت كذا

 املتقدم واملتأخر 
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 .ما نسخ تالوته دون حكمه الضرب الثالث 
 

 مشكله وموهم االختالف والتناقض 
ولو كان من عند  )المه تعاىل منزه عن ذلك كما قال املراد به ما يوهم التعارض بني اآلايت وك

ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختالفا وليس به يف احلقيقة  (غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا 
 عنه التوقف يف بعضها  يتكلم يف ذلك ابن عباس وحكفاحتيج إلزالته وقد 

 
 احملاضرة الثامنة :

 :مطلقه ومقيده 
مىت وجد دليل على تقييد و املطلق الدال على املاهية بال قيد وهو مع املقيد كالعام مع اخلاص 

 املطلق صري إليه وإال فال بل يبقى املطلق على إطالقه واملقيد على تقييده
والضابط أن هللا إذا حكم يف شيء بصفة أو شرط مث ورد حكم آخر مطلقا نظر فإن مل يكن 
له أصل يرد إليه إال ذلك احلكم املقيد وجب تقييده به وإن كان له أصل غريه مل يكن رده إىل 

 .أحدمها أبوىل من اآلخر 
 

 منطوقه ومفهومه 
 النص هو  ال حيتمل غريه فاملنطوق ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق فإن أفاد معىن

 الظاهر هو حتماال مرجوحا فاغريه  احتمالمع  أما إذا أفاد معىن
 ويسمى املرجوح احملمول عليه مؤوال ، فإن محل على املرجوح لدليل فهو أتويل 

ن توقفت صحة إمث جماز ويصح محله عليهما مجيعا وقد يكون مشرتكا بني حقيقتني أو حقيقة و 
  اقتضاءإضمار مسيت داللة داللة اللفظ على 

 وإن مل تتوقف ودل اللفظ على ما مل يقصد به مسيت داللة إشارة 
 واملفهوم ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق 

 وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة 
 فاألول ما يوافق حكمه املنطوق فإن كان أوىل مسي فحوى اخلطاب 
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 وإن كان مساواي مسي حلن اخلطاب 
 الثاين ما خيالف حكمه املنطوق وهو أنواع و 

  .وحصر ، وغاية  ،وشرط  ، مفهوم صفة 
 هبذه املفاهيم على أقوال كثرية  االحتجاجواختلف يف 

 
 وجوه خماطباته 

 وهي كثرية :
 أحدها خطاب العام واملراد به العموم 

 والثاين خطاب اخلاص واملراد به اخلصوص 
 الثالث خطاب العام واملراد به اخلصوص 

 الرابع خطاب اخلاص واملراد العموم 
 اخلامس خطاب اجلنس 
 السادس خطاب النوع 
 إىل غري ذلك .السابع خطاب العني 

 

 األمساء والكىن واأللقاب :
م آدومنهم مخس وعشرون هم مشاهريهم  هميف القرآن منفمن ذلك أمساء األنبياء واملرسلني و 

 إدريس وإبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وغريهم .ونوح و 
 وهاروت وماروت وغريهموفيه من أمساء املالئكة جربيل وميكائيل 

 وغريهموتبع ولقمان  روعزيكعمران فيه من أمساء املتقدمني غري األنبياء والرسل  كما أن 
 أمساء النساء مرمي ال غري وفيه من 

إىل غري ذلك من أمساء مثل أمساء القبائل والبلدان والكفار واجلن واألصنام والكواكب 
 واحليواانت والطيور وحنوها .

 أما الكىن فليس يف القرآن منها غري أيب هلب 
وأما األلقاب فمنها إسرائيل لقب يعقوب ومنها املسيح لقب لعيسى ومنها إلياس قيل إنه لقب 

 غري ذلك .ومنها فرعون و  ومنها ذو القرننيإدريس ومنها ذو الكفل 
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 املبهمات 

 وكان من السلف من يعتين به كثريا 
 :ولإلهبام يف القرآن أسباب 

 موضع آخر  يفببيانه  االستغناء
  الشتهارهأن يتعني أو 
  استعطافهقصد السرت عليه ليكون أبلغ يف أو ل
 إىل غري ذلك .أال يكون يف تعيينه كبري فائدة  أو
 على قسمني وهو علم املبهمات مرجعه النقل احملض ال جمال للرأي فيه  إنمث 

القسم األول فيما أهبم من رجل أو امرأة أو ملك أو جين أو مثىن أو جمموع عرف أمساء كلهم 
 إذا مل يرد به العموم أهبم أو من الذي 

 القسم الثاين يف مبهمات اجلموع الذين عرفت أمساء بعضهم 
 

 فيهم القرآن  أمساء من نزل
 .أسباب النزول واملبهمات  وهو مندرج حتت

 
 احملاضرة التاسعة :

 :أمثال القرآن 
 (ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون  )قال تعاىل  

 مما جيب على اجملتهد معرفته من علوم القرآن  وهو
واحلث والزجر واالعتبار والتقرير وتقريب والوعظ  التذكري: أمور كثرية  ضرب املثل يستفاد منو 

  اد للعقل وتصويره بصورة احملسوس املر 
 ظاهر مصرح به وكامن ال ذكر للمثل فيه : أمثال القرآن قسمان  و

 ألفاظ جارية جمرى املثل وهذا هو النوع البديعي املسمى إبرسال املثل كما أن يف القرآن 
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 أقسام القرآن 
 توكيده و القصد ابلقسم حتقيق اخلرب 

 القرآن بلغة العرب ومن عادهتا القسم إذا أرادات أن تؤكد أمرا وقد نزل 
 وال يكون القسم إال ابسم معظم وقد أقسم هللا تعاىل بنفسه يف القرآن يف سبعة مواضع   

 والباقي كله قسم مبخلوقاته 
 م بغري هللا فإن قيل كيف أقسم ابخللق وقد ورد النهي عن القس

أن األقسام إمنا تكون مبا يعظمه املقسم أو جيله وهو فوقه وهللا تعاىل أقواها أجيب عنه أبوجه 
 .ليس شيء فوقه فأقسم اترة بنفسه واترة مبصنوعاته ألهنا تدل على ابرئ وصانع 

 القسم ابلشيء ال خيرج عن وجهني إما لفضيلة أو ملنفعة و 
  

 جدل القرآن 
 اشتمل القرآن العظيم على مجيع أنواع الرباهني واألدلة 

. وهو احتجاج املتكلم على ما يريد إثباته حبجة تقطع املعاند له فيه  هو واملذهب الكالمي
 موجود يف القرآن .

من األنواع املصطلح عليها يف علم اجلدل السرب والتقسيم ومنها القول ابملوجب ومنها التسليم و 
 وغري ذلك ومنها االنتقال ومنها املناقضة  ومنها اإلسجال

 
 :معرفة أمسائه وأمساء سوره 

 أبمساء عدة منها الكتاب والفرقان والنور واهلدى القرآن هللا مسى 
 وكثري مما يذكره العلماء يف هذا الباب إمنا هو أوصاف ال أمساء .

وقد جاءت أحاديث مرفوعة يف وكره بعض أهل العلم أن يقال سورة كذا والصواب جواز ذلك 
 الصحيحني وغريمها صرحية يف اجلواز .

 .وقد ثبت مجيع أمساء السور ابلتوقيف من األحاديث واآلاثر قال السيوطي : 
 سم واحد وهو كثري وقد يكون هلا امسان فأكثر من ذلك اقد يكون للسورة و 

 . وينبغي النظر يف اختصاص كل سورة مبا مسيت به 
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املثاين ن و و املئو السبع الطول  وهيآن إىل أربعة أقسام وجعل لكل قسم منه اسم قسم القر  وقد
 واملفصل 

 يونس وليس فيها األنفال والتوبة .أوهلا البقرة وآخرها فالسبع الطوال أما 
 واملئون ما وليها مسيت بذلك ألن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقارهبا 

 ثنتها أي كانت بعدها واملثاين ما ويل املئني ألهنا 
واملفصل ما ويل املثاين من قصار السور مسي بذلك لكثرة الفصول اليت بني السور ابلبسملة 

للحديث الوارد يف ق  رجحهاوقيل لقلة املنسوخ منه واختلف يف أوله على اثين عشر قوال أ
 ذلك .

 
 مجعه وترتيبه 

 جلمع القرآن ثالث مرات 
    إحداها حبضرة النيب

 الصديق الثانية حبضرة أيب بكر 
 واجلمع الثالث هو ترتيب السور يف زمن عثمان 

كتب سبعة مصاحف فأرسل إىل مكة وإىل الشام وإىل اليمن وإىل البحرين وإىل البصرة وقد  
 وإىل الكوفة وحبس ابملدينة واحدا 

 .ي ال شبهة يف ذلكتوقيف هااإلمجاع والنصوص املرتادفة على أن ترتيبوابلنسبة لرتتيب اآلايت ف
خالف فجمهور ؟ فيه وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضا أو هو ابجتهاد من الصحابة 

 العلماء على الثاين 
ب وعليه كان  صلى هللا عليه وترتيب السور هكذا هو عند هللا يف اللوح احملفوظ على هذا الرتتي

يعرض على جربيل كل سنة ما كان جيتمع عنده منه وعرضه عليه يف السنة اليت تويف فيها  وسلم
 مرتني 

 واخلالف بني الفريقني لفظي ألن القائل ابلثاين يقول إنه رمز إليهم بذلك
 وهناك أدلة كثرية تؤيد التوقيف وهو أرجح .
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  عدد سوره وآايته وكلماته وحروفه
 أما سوره فمائة وأربع عشرة سورة إبمجاع من يعتد به 

الفائدة يف تفصيل القرآن وتقطيعه سورا كثرية ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو اباب من و 
 الكتاب مث أخذ يف آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل

 علم توقيفي ال جمال للقياس فيه فهو عد اآلي وأما 
وفيها احلمصي ومكة والشام  وهلم عددان أول وآخر املدينة أهل وعلماء العدد سبعة :

 والبصرة والكوفة والدمشقي 
 فقهية الحكام بعض األيرتتب على معرفة اآلي وعدها وفواصلها و 

 .ل ابستيعاب ذلك مما ال طائل حتتهاالشتغا وأما عد حروفه فاخلالف فيه كبري وقال السيوطي :
 

 :مرسوم اخلط وآداب كتابته 
 .ما خالف قواعد اخلط منه إمنا اختلف حاهلا يف اخلط حبسب اختالف أحوال معاين كلماهتا 

 حيرم خمالفة مصحف اإلمام يف واو أو ايء أو ألف أو غري ذلك و 
من كتب مصحفا فينبغي أن حيافظ على اهلجاء الذي كتبوا به هذه املصاحف وال خيالفهم ف

وا أكثر علما وأصدق قلبا ولساان وأعظم أمانة منا فال ينبغي فيه وال يغري مما كتبوه شيئا فإهنم كان
 أن يظن أبنفسنا استدراكا عليهم 

 .إحدامها تأمر الرسم يف احلذف والزايدة واهلمز والبدل والفصل وما فيه قراءاتن فكتب وينحصر
 يستحب كتابة املصحف وحتسني كتابته وتبيينها وإيضاحها وحتقيق اخلط دون مشقة و 
 ليقه فيكره وكذا كتابته يف الشيء الصغري تعأما و 

 وحترم كتابته بشيء جنس وأما ابلذهب فهو حسن 
 وتكره كتابته على احليطان واجلدران وعلى السقوف أشد كراهة 

وهناك أحكام تتعلق بنقطه وشكله وأخذ األجرة على كتابته وبيعه وشرائه وحتليته ابلذهب 
 ىل غري ذلك .والفضة والقيام له وتقبيله وتطييبه إ
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 إعجاز القرآن 
 املعجزة أمر خارق للعادة مقرون ابلتحدي سامل عن املعارضة وهي إما حسية وإما عقلية وو 
 هي القرآن . عظم معجزات النيب أ

 أن أيتوا مبثله وأمهلهم طول السنني فلم يقدروا وقد حتدى هللا العرب وهم أهل الفصاحة والبالغة 
ابلصرفة أي أن هللا صرف العرب عن معارضته وسلب عقوهلم وكان مقدورا هلم لكن  والقول

 قول فاسد من أوجه عديدة . عاقهم أمر خارجي فصار كسائر املعجزات
 ومنها شهادة العرب أنفسهم له أبنه معجز ال يشبه كالم البشر كما ثبت يف غري رواية .

 .عن الغيوب املستقبلة  ما فيه من اإلخبار وأما وجوه إعجازه فمن ذلك
 اإلخبار عن قصص األولني  ومنها

 الضمائر ما يفاإلخبار عومنها 
كونه خارجا عن جنس كالم العرب من النظم والنثر واخلطب والشعر مع كون حروفه يف ومنها  

 كالمهم 
 كون قارئه ال يكل وسامعه ال ميل وإن تكررت عليه تالوته   منهاو 
 جامعا لعلوم يطول شرحها ويشق حصرها  كونهمنها مشولية أحكامه و و 

صنيعه يف القلوب وأتثريه يف النفوس من اللذة واحلالوة يف حال ومن الروعة واملهابة يف ومنها 
 .حال آخر 

 .واملختار أنه سورة قصرية أو ما يقوم مقامها من اآلايت ختلف يف قدر املعجز من القرآن وا
 
 

 
 وصحبه وسلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

 

 
 
 


