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 تقريب يف اغبسان العشرةة لسئألا

 القرآن علوم يف اإلتقان كتاب
 تأليف 

 وليد الرفاعي
 ماجستير السنة النبوية وعلومها

النبوية  وم القرآن والسنةلالمشرف العام على دار الصحابة لعو   

 .ومدرس الحديث وعلومه 
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 المقدمة

الرحيم الرضبن اهلل بسم  

 سيئات ومن أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ. ونستغفره ونستعينو، كبمده، هلل، اغبمد إن
 اهلل إال إلو ال أن وأشهد. لو ىادي فال يضلل ومن لو، مضل فال اهلل يهده من. أعمالنا
 وعلى عليو وسلم تعاىل اهلل صلى. )ورسولو عبده ؿبمدا أن أشهد و لو، شريك ال وحده
وبارك آلو ). 

{  اتقوا الناس أيها يا}،{مسلمون وأنتم إال سبوتن وال تقاتو حق اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا
 ونساء كثَتا رجاال منهما وبث زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم
 اتقوا آمنوا الذين أيها يا}،{رقيبا عليكم كان اهلل إن واألرحام بو تساءلون الذي اهلل واتقوا

 فقد ورسولو اهلل يطع ومن ذنوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم يصلح سديدا قوال وقولوا اهلل
عظيما فوزا فاز } 

 ، و س لَّم   ع ل ْيو   اللَّو ص لَّى ؿبمد ىدي اؽبدي وخَت   اهلل، كتاب   اغبديث أصدق   فإن بعد، أما
 اللهم. )النار يف ضاللة وكلَّ  ضاللة، بدعة وكلَّ  بدعة، ؿبدثة وكلَّ  ؿبدثاهتا، األمور وشرَّ 

النار من أجرنا ). 

: بعد أما

 يف اغبسان العشرة ظبيتوأو و اهلل تعاىل ضبتقان عبالل الدين السيوطي ر ب اإلتقريب لكتا فهذا
 أن سبحانو اؼبوىل راجيا ، األلوكة منتدى يف لألفاضل أىديو ،القران لعلوم االتقان كتاب تقريب
 . السبيل يهدي وىو القصد وراء من واهلل ، بنا ينفع وان ، القبول ولكم لنا يكتب

الرفاعي وليد:  وكتبو
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 عن مؤلف كتاب اإلتقان في علوم القرآن؟ : أذكر نبذة 1س

 اجابة السؤال االول :

 ظبو ونسبو :إ

ىو اإلمام اغبافظ ، اؼبؤرخ ، األديب ، جالل الدين ، عبد الرضبن بن أيب بكر بن ؿبمد بن 
 «. سيوط » سابق الدين اػبضَتي السيوطي ، نسبتو إىل 

 مولده :

ىـ ، وتوفيت والدتو عقب والدتو . مث تويف والده ولو من العمـر ٜٗٛولد يف القاىرة سنة 
كان مولدي بعد اؼبغرب « : » حسن احملاضرة » طبس سنُت . قـال عن نفسـو يف كتـابـو 

 « ليلة األحد ، مستهل رجب سنة تسع وأربعُت وشبامنائة...... ونشأت يتيماً 

 طلبو للعام :

ىراً منذ نشأتو ، فتلقى العلم على كبار علماء عصره يف كل فن معروف كان نبوغو ظا
يومها حىت برع فيها وفاق أقرانو وطار صيتو بُت الناس يف أقطار اؼبسلمُت . ونتابعو يقول : 

« منهاج الفقو » و « العمدة » فحفظت القرآن ويل دون شبان سنُت ، مث حفظت » 
وأجزت بتدريس العربية يف مستهل » إىل أن يقـول : « والنحو على صباعة من الشيـوخ . . 

وتوىل منصب اإلفتاء مدة ، كما توىل التدريس باؼبدرسة « . سنة ست وستُت وشبامنائة 
الشيخوية ، مث باؼبدرسة البيربسيـة ، وحينما تقـدمت بو السن أخلد إىل الـراحـة ، وعـزف عن 

 ، متفرغاً للعبادة والتصنيف األسفـار ، واعتـزل النـاس يف منـزلـو بالروضة
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 بعض أخالقو وسجاياه :

كان رضبو اهلل إىل جانب علمو الوافر ، عفيفاً كردياً، صاغباً نقيا رشيداً ، ال ديد يده إىل 
سلطان ، وال يقف من حاجة على باب أمَت أو وزيـر . روي  أن السلطان الغوري أرسل 

قبل العبد وأعتقو وجعلو خادماً يف اغبجرة النبوية . إليو مرة عبداً وألف دينار ، فرد الدنانَت و 
 وكان األمراء والوزراء يـأتون لـزيـارتـو ، ويعرضون عليو أعطياهتم وىباهتم فَتدىا .

 عدة مؤلفاتو :

مؤلفاً  ٘ٔٗ( حوايل ۱ولقد ترك السيوطي مئات اؼبؤلفات ، عد منها اؼبستشرق بروکلمان)
تناولت فروع « مؤلف  ٓٓٙبلغت مؤلفاتو ( : » ٕ)بُت مطبوع وـبطوط ، وقال ابن إياس

 الثقافة اإلسالمية والعربية والتاريخ صبيعاً 

 وفاتو :

ىـ. ودفن حبوش قـوصـون ٜٔٔتوفاه اهلل يف سحر يوم اعبمعة تاسع عشر صبادى األوىل سنة 
 خـارج باب القـرافة يف القاىرة. رضبة اهلل عليو

 وجل؟ ة من كتاب اهلل عز: بإيجاز تحدث عن العلوم المستنبط ۲س

 إجابة السؤال الثاني:

 ثالثة : توحيد ، وتذكَت ، وأحكام .  وىي  أم علوم القرآنأتعرض لذكر  اوال :

 : يدخل فيو معرفة اؼبخلوقات ، ومعرفة اػبالق بأظبائو وصفاتو وأفعالو التوحيد-أ

 : منو الوعد والوعيد، واعبنة والنار، وتصفية الظاىر والباطن التذكَت-ب
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 األحكـام : منهـا التكاليف كلها ، وتبيُت اؼبنافع واؼبضار ، واألمر والنهي والندب .  -ج

 ثانيا بعض العلوم اؼبستنبطة منو 

 علم القراءات : -ٔ

عددىا وعدد كلماتـو وآياتـو حروفو و  جاعتٌت القراء بضبط لغاتو وربرير كلماتو ، ومعرفة ـبار ف
وأرباعو ، وعدد سجداتو ، والتعليم عند كل عشر آيات ، إىل  فووسوره وأحـزابو وأنصـا

 الكلمات اؼبتشاهبة ، واآليات اؼبتماثلة من غَت تعرض ؼبعانيو ، وال تدبر ؼبا أودع اهلل فيو

 علم النحو : -ٕ

واألفعال واغبروف العاملة وغَتىا ، وأوسعوا اعتٌت النحاة باؼبعرب منو واؼببٍت من األظباء ف
الكالم يف األظباء وتوابعها وضروب األفعال والالزم واؼبتعدي ورسـوم خط الكلمات ، 
 وصبيع ما يتعلق بو ، حىت أن بعضهم أعرب مشكلو ، ويعضهم أعربو كلو كلمة كلمة

 علم التفسَت : -ٖ

على معٌت واحد ، ولفظاً يدل على  اعتٌت اؼبفسرون بألفاظو ، فوجدوا منو لفظاً يدلف
معنيُت ، ولفظاً يدل على أكثر فـأجـروا األول على حكمو ، وأوضحـوا معٌت اػبفي منو ، 
وخاضوا يف ترجيح أحد ؿبتمالت ذي اؼبعنيُت واؼبعاين وأعمل كل منهم فكره ، وقال دبا 

 وصل إليو اجتهاده

 علم أصول الدين : -ٗ
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األدلة العقلية ، والشواىد األصلية والنظرية ، فاستنبطوا منو  اعتٌت األصوليون دبا فيو منف
وقدرتو وعلمو وتنزيهو عما ال يليق بو ، وظبوا  وأوليتوقـائو بأدلة على وحدانية اهلل ووجوده و 

 ىذا العلم .

 علم الفقو وأصولو  : -٘

األحكام  اىتم األصوليون بتقعيد القواعد ، وظهر علم : أصول الفقو ، واستدلوا علىفقد 
 .الشرعيـة ، وعرف اؼبسلمون بذلك علم الفروع والفقو 

طب والوعظ ، وعلم الفرائض باإلضافة إىل النظر إىل ما فيو من التاريخ والقصص ، واػب 
 .واؼبواريث ، وأحكـام الـوصـايـا ، وعلم اؼبواقيت 

 : علم اؼبعاين والبيان والبديع -ٙ

 .النجامة واؽبيئة واؽبندسة واعبرب واؼبقابلة وعلوم األوائل مثل الطب واعبدل من  -ٚ

 دالوار  : تكلم العلماء على تالوة القرآن ومدة ختمه. أذكر ما تعرفه وما هو3س
 ؟في ذلك من الحديث النبوي

 إجابة السؤال الثالث:

» يستحب اإلكثار من قراءة القرآن وتالوتو ، قال تعاىل مثنياً على من كان ذلك دأبو 
ال حسد إال يف اثنتُت رجل » وأخرج مسلم عن ابن عمر :  ٔ(يتلون آيات اهلل آناء الليل 

هـو يـنفـقـو آتاه اهلل الـقـرآن فهـو يـقـوم بـو آنـاء الـلـيـل وأنـاء الـنـهـار ، ورجـل آتـاء الـلـو مـااًل ف
من قـرأ حـرفـاً من كتـاب اهلل فلو بو حسنة » وعن ابن مسعـود : « . آنـاء اللـيـل وآنـاء النهـار 

                                                           
 ٕٔٔال عمران  ٔ
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يقول الـرب سبحانو وتعاىل : ) من » . وعن أيب سعيد اػبدري ٕ، واغبسنة بعشر أمثـالـهـا 
م اهلل على شغلو القرآن وذكري عن مسأليت أعطيتو أفضل ما أعطي السائلُت ، وفضل كال

اقرأوا القرآن ، فإنو يأيت » . وعن أيب أمامة: ٖ« سائر الكالم كفضل اهلل على سائر خلقو
البيت الذي يقرأ فيو القرآن » . وعن أم اؼبؤمنُت عائشة :  ٗيوم القيامة شفيعاً ألصحابو 

 . وعن أنس ) مـوىل رسول اهلل ٘.يًتاءى ألىل السماء كما تًتاءى النجـوم ألىل األرض 
»    . وعن النعمان بن بشَتٙ«نوروا منازلكم بالصالة وقراءة القرآن  »( :  ملسو هيلع هللا ىلص

كل مؤدب جيب أن تؤتى : »  . وعن ظبرة بن جندبٚأفضل عبادة أميت قراءة القرآن 
: ) يا أىل القرآن  . وعن عبيدة الـمـكـي  ٛ«، ومأدبة اهلل القرآن ، فال هتجروه  مأدبتو

وتدبروا ما فيو لعلكم  اوتو آناء الليل والنهار ، وأفشو ال توسدوا القرآن ، واتلوه حق تال
 ٜ«تفـلـحـون 

 :وأما عن مدة اػبتم 

كان للسلف يف قدر القراءة عادات ، فأكثر ما ورد يف كثرة القراءة من كان خيتم يف اليوم ف
ل وأربعاً يف النهار . ويليو من كان خيتم يف اليوم والليلة والليلة شبان ختمات ، أربعاً يف اللي

أربعاً . ويليو ثالثاً. ويليو ختمتُت . ويليو ختمة واحدة . وقد ذمت عـائشة ذلك ، فعن 

                                                           
 رواه الًتمذي  ٕ
 رواه الًتمذي ٖ
 رواه مسلم. ٗ
 رواه البيهقي. ٘
 رواه البيهقي ٙ
 رواه البيهقي ٚ
 رواه البيهقي ٛ
 رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا  ٜ
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قلت لعائشة : إن رجااًل يقرأ أحدىم القرآن يف ليلة مرتُت أو » مسلم بن ـبـراق ، قال : 
ليلة التمام فيقرأ  ملسو هيلع هللا ىلصا ، كنت أقوم مع رسول اهلل ثالثاً ، فقالت : قرأوا أو مل يقرأو 

بالبقرة وآل عمران والنساء ، فال دير بآية فيها استبشار إال دعا ورغب ، وال بآية فيها 
ويليو من كان خيتم يف كل  ي ذلك من كان خيتم يف ليلينتلويٓٔ« زبويف إال دعا واستعاذ 

ويليو من ختم يف أربع مث يف ، ثالث . وىو حسن . وكره صباعة اػبتم يف أقـل من ذلك
طبس مث يف ست مث يف سبع ، وىذا أوسط األمور وأحسنها ، وىـو فعل األكثرين من 

يا رسول اهلل يف كم اقرأ » أنو قال :  الصحابة وغَتىم . وعن قيس بن أيب صعصعة
 ٔٔ.اقرأه يف صبعة ؟ قال : يف طبسة عشر ، قلت إين أجد أقوى من ذلك ، قال :  القرآن

ويلي ذلك من ختم يف شبان مث يف عشر مث يف شهر مث يف شهرين . فعن مكحول بن أيب 
القرآن يف سبع ،  يقرؤون ملسو هيلع هللا ىلصكان أقوياء أصحاب رسول اهلل » قال :  مسلم

 ٕٔ.أكثر من ذلك  شهرين ، وبعضهم يف وبعضهم يف شهر ، وبعضهم يف

من قرأ القرآن يف كل سنة مرتُت فقد أدى حقو ، ألن النيب » وعن أيب حنيفة أنو قال 
 ٖٔ.ل يف السنة اليت قبض فيها مرتُت عرض على جربي ملسو هيلع هللا ىلص

عذر ، فعن عبد اهلل بن عمر  ختمو أكثر من أربعُت يوماً بالعن  يكره التأخَت» وقيل : 
 قال يف أربعُت يوماً  القرآن ؟يف كم زبتم  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ل أس.ٔٗ   

                                                           
 رواه ابو داود ٓٔ
 رواه أبو عبيد ٔٔ
 رواه ابن ايب داود ٕٔ
 رواه اغبسن بن عبيد ٖٔ
 رواه أبو داود  ٗٔ
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اؼبختار أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص فمن كان « : » األذكار » وقال النووي يف 
يظهر لـو بدقيق الفكـر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر حيصل لو معو كمال فهم ما يقرأ 
 ، وكذلك من كان مشغواًل بنشر العلم أو فصل اغبكومات أو غَت ذلك من مهمات الدين

واؼبصاحل العامة فليقتصر على قدر ال حيصل بسببو إخالل دبا ىو مرصد لو وال فوات كمالو 
. وإن مل يكن من ىؤالء اؼبذكورين فليكثر ما أمكنو من غَت خروج إىل حد اؼبلل أو اؽبذرمة 

 «يف القراءة  ٘ٔ

 .بإيجاز: هل هناك أيات أفضل من أيات؟ تكلم عن ذلك  4س

 إجابة السؤال الرابع:

بكـر الباقالين ،  اغبسن األشعري ، أيب أيبخالف بُت أىل العلم فمنع التفاضل كل من 
عٌت قول ، وم وابن حبان ، ألن اعبميع كالم اهلل ، ولئال يوىم التفضيل نقص اؼبفضل عليو

القائل ىذا الكالم أبلغ من ىذا : أن ىذا يف موضعو لو حسن ولطف ، وذاك يف موضعو 
اغبسن يف موضعو أكمل من ذاك يف موضعو . فإن من قال : إن لو حسن ولطف ، وىذا 

قل ىو اهلل أحد ، أبلغ من ) تبت يدا أيب ؽبب ؟ جيعل اؼبقابلة بُت ذکر اهلل وذكر ايب » 
تبت » ؽبب ، وبُت التوحيد والدعاء على الكافر ، وذلك غَت صحيح . بل ينبغي أن يقال 

وجد عبارة للدعاء باػبسران أحسن من ىذه ؟ دعاء عليو باػبسران ، فهل ت• يدا أيب ؽبب 
قل ىو اهلل أحد ، ال توجد عبارة تدل على الوحـدانية أبلغ منها ، فالعامل إذا » وكذلك يف 

« تبت يدا أيب ؽبب ( يف باب الدعاء باػبسران ، ونظر إىل ) قل ىو اهلل أحد » نظر إىل 
، وجوز أخرون ذلك مستدلُت  خريف باب التوحيد ال ديكنو أن يقول أحدمها أبلغ من اآل

                                                           
 اؽبذرمة : السرعة يف القراءة بشكل خيل باؼبعٌت ٘ٔ
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أيب سعيد بن اؼبعلى قال : مر يب رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم وأنا يف اؼبسجد حبديث 
فدعاين فلم آتو فقال : ما منعك أن تأتيٍت ؟ قلت : إين كنت أصلي قال : أمل يقل اهلل عز 

ييكم { مث قال : أال و جل } يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ؼبا حي
أعلمك أفضل سورة يف القرآن قبل أن أخرج فلما ذىب خيرج ذكرت ذلك لو قال : } 

 ٙٔ.اغبمد هلل رب العاؼبُت { ىي السبع اؼبثاين والقرآن العظيم الذي أوتيتو 

 : تكلم بإيجاز عن المعرب في القرآن؟5س 

 إجابة السؤال الخامس:

 وختلف األئمـة يف وقـوعا، و ما كان أعجمياً واستعملو العرب فصار من لغتهم  وىو اؼبعـرب
تعاىل : )  قـول اإلمـام الشافعي ، لقولو وىو يف القرآن ، واألكثرون على عدم وقوعو فيـو

لوال فصلت آيـاتـو ، أأعجمي  وقولو سبحانو ) ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا(  قـرآنـا عربياً 
 .( وعـريب 

وقال ابن جرير : ما ورد عن ابن عباس وغَته من تفسَت الفاظ من القرآن إهنـا بالفارسية 
واغببشيـة والنبطيـة ، أو كبو ذلك ، إمنا اتفق فيها توارد اللغات فتكلمت هبا العرب والفرس 

 .واغببشة بلفظ واحد

ئر األلسن يف أسفارىم وقيل : بل كان للعرب العاربة اليت نزل القرآن بلغتهم بعد ـبالطة سا
، فعلقت من لغاهتم ألفاظاً غَتت بعضها بـالنقص من حروفهـا واستعملتها يف أشعـارىا 

 .وؿباوراهتا حىت جرت ؾبرى العريب الفصيح ووقع هبا البيان ، وعلى ىذا اغبد نزل هبا القرآن

  امثلة على ذلك :
                                                           

 قال األعظمي : إسناده صحيح رواه ابن خزدية يف صحيحو ، و ٙٔ
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 )سـان الـحبـشـة والـمسبح بل () أواب عهدي بـالـنـبـطـيـة ، و  :، معناه (قولو تعاىل ) إصري 
قيل إنو اللوح بالرومية .  الرقيم () ، و« ىواري » الغّسالون بـالنبطيـة ، وأصلو ( اغبواريون 

 وغَتىا 

يف ألفاظ القـرآن اؼبعربة كتباً مستقلة ، وردوا بعض األلفاظ إىل أصول : وصنف العلماء 
وقالوا يف ذلك : إن من ، وسريانية وعربانية وقبطيةفارسية ورومية ونبطية وحبشية وبربرية 

خصائص القرآن على سائر كتب اهلل تعاىل اؼبنزلة أهنا نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم 
، مل ينزل فيها شيء بلغة غَتىم ، والقرآن احتوى على صبيع لغات العرب، وأنزل فيو 

مرسل إىل الناس كافة ،  ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب بلغات غَتىم من الروم والفرس واغببشة شيء كثَت ، 
فال بد وأن يكون يف الكتاب  (لنا من رسول إال بلسان قومو وقد قال اهلل تعاىل ) وما أرس

 اؼببعوث بو من لسان كل قوم ، وإن كان أصلو بلغة قومو ىو صلى اهلل عليو وسلم .

 : ما هي الحكمة في نزول القرآن منجما؟ 6س

 إجابة السؤال السادس:

نزل عليو اهلل تعاىل على ىذا السؤال ، فقال سبحانو : ) وقال الذين كفروا لوال أأجاب 
جاهبم تعاىل بقولو : )  يعنون : كما أنزل على من قبلو من الرسل . فأ (القرآن صبلة واحدة 

أي لنقوي بو قلبك ، فإن الوحي إذا   ك مفرقاً و لنثبت بو فؤادك (أي أنزلناه كذل كذلك ( 
كل حادثة كان أقـوى بالقلب ، وأشد عناية باؼبرسل إليو ، ويستلزم ذلك  كان يتجدد يف  

كثرة نزول اؼبلك إليو وذبدد العهد بو ودبا معو من الرسالة الواردة من ذلك اعبناب العزيز ، 
لنثبت بو فؤادك ، أي » فيحدث لو من السرور ما تقصر عنو العبارة ، وقيل معٌت : 
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يقرأ وال يكتب ، ففرق عليو ليثبت عنده حفظو خبالف ا ال يكان ام  ملسو هيلع هللا ىلصلتحفظو ، فإنو 
 .غَته من األنبياء فإنو كان كاتباً قارئاً ديكنو حفظ اعبميع

كما أن نزولو مفرقاً أدعى إىل قبولو ، لتدرج األحكام فيو ، خبالف ما لو نزل صبلة واحدة 
نواىي ، وعن أم فإنو كان ينفر من قبولو كثَت من الناس ، لكثرة ما فيو من الفرائض وال

فيها ذكر  زل أول ما نزل سورة من اؼبفصل إمنا ن» اؼبؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها قالت : 
الناس نزل اغبالل واغبرام ، ولو نزل أول شيء ثبت االديان يف قلوب اعبنة والنار ، حىت إذا 

الوا : ال ندع الزين لق: ال تشربوا اػبمر ، لقالوا : ال ندع  اػبمر أبدا، ولو نزل : ال تزنوا . 
 ٚٔ.أبدأ 

 : تكلم بإيجاز عن القرآن المكي والمدني وكيفية التميز بينهما؟ ۷س 

 إجابة السؤال السابع:

 مذاىب : ثالثة اىلذىب العلماء يف تعريفهم للمكي واؼبدين 

األول : وىو أرجح األقـوال ، أن اؼبكي ما نزل قيـل اؽبجرة ، واؼبدين ما نزل بعـدىا ، القول 
قال : و كانت  يسفر من األسفار . فعن ابن عباس سواء نزل دبكة ، أم باؼبدينة ، أم 

ولذلك ال يلزم من نزول   ٛٔبت دبكة ، مث يزيد فيها ما يشاءإذا نزلت فاربة سورة دبكة كت
 ، ففي بعض السورٜٔعظمها باؼبدينة أن تكون مكية ن سورة طويلة نزل مآية أو آيات م

                                                           
 رواه البخاري ٚٔ
 ىـ ( يف و فضائل القرآن .. ٜٕٗ) ؿبمد بن ابوب ، ت  أخرجو عنو ابن الصريس  ٛٔ
 ط دار اؼبعرفة ٙٔوىو رأي السيوطي يف اإلتقان من   ٜٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
14 

 

 ؼبكي واؼبدين فيو آيات مستثناةوكل من ا ،يات نزلت باؼبدينة فأغبقت هبـااليت نزلت دبكة آ
. 

الثاين : أن اؼبكي ما نزل دبكة ولـو بـعـد اؽبجـرة ، واؼبدين ما نزل باؼبدينة ، وما نزل القول 
، كقولو : ) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ال يطلق عليو مكي وال مدين تبالسفر والغزوا

أكملت لكم دينكم . .  وقولو : ) اليوم اآلية ، نزلت دبكة يوم الفتـح ذكر وأنثى . . . ( 
 ﴾ اآلية 

 ٕٓ ما وقع خطاباً ألىل اؼبدينة الثالث : أن اؼبكي ما وقع خطاباً ألىل مكة ، واؼبدينالقول 
لـو : ) والـذين ىاجروا ؛ كسورة اؼبمتحنة ، فإهنا نزلت بـالـمـديـنـة مـخـاطبـة ألىـل مكـة ، وقـو 

خطاباً ؼبشركي نزل باؼبدينة  طباً بو أىل مكة وأول و براءة ،اآلية ، نزل باؼبدينة ـبا . . . (
مانات ن تؤدوا األنزل يف مكة ـباطباً أىل اؼبدينة قولو : ) إن اهلل يأمركم أا أىل مكة . وفب

 إىل أىلها . . . ( اآلية

نزل القرآن الكرمي  منجماً  على دفعات ، ومل ينزل صبلة يف ثالث وعشرين سنة ، منها وقد 
ما نزل قبل اؽبجرة يف مكة اؼبكرمة ومنها ما نزل بعـد اؽبجرة يف اؼبدينة اؼبنورة ، وبعض السور 

 بُت نزلت « الفتح » كسورة اؼبدينة يف وال مكة يف ال ملسو هيلع هللا ىلصأو اآليات نزلت يف غزواتو 
 . النهار يف نزل ما ومنو ، الليل يف نزل ما القرآن ومن ، اغبديبية شأن يف واؼبدينة مكة

وؼبعرفة اؼبكي واؼبدين طريقان : ظباعي وقياسي فالسماعي ما وصل إلينا نزولو بإحدامها 
والقياسي : كل سورة فيها ) يا أيها الناس ، فقط ، أو ) كال ( ، أو كان أوؽبا حروف 

                                                           
 ذكر ذلك ابن النقيب يف مقدمة تفسَته ٕٓ
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، أو فيها قصة آدم وإبليس سوى «الرعد»و « آل عمران» و « البقرة » مقطعة سوى 
 ؛ فهي مكية« البقرة»

سورة فيها : قصص األنبياء واألمم السابقة : مكية وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي  وكل
 « العنكبوت » فقُت ، سوى مدنية . وكل سورة فيها ذكر اؼبنا

 :والفرق بُت اؼبكي واؼبدين 

ومن اؼبالحظ  كانت فًتة دعوة ربتاج إىل تثبيت العقيدة وتبيان أركان اإلديان ،  الفًتة اؼبكية 
اآليات اؼبكية وتالحقها ردبا غباجة اؼبسلم إىل حفظها خفيـة وىو بعيش حالة الضعف قصر 

ي فًتة كانت فًتة بناء اجملتمع والدولة اؼبسلمة ، وى  واؼبدنية  ،  واػبوف من أذى اؼبشركُت
أطول ، وقد أصبحت السلطة يف  يف الفًتة اؼبدنية  اآلياتو ، ربتاج إىل تشريع وتنظيم 

 سلمُت يأمنون على أنفسهم وديلكون حرية اغبركة . اؼبدينة بيد اؼب

 : بإيجاز تكلم على جمع القرآن الكريم، ومن جمعه؟ ۸س

 إجابة السؤال الثامن:

، وذلك النو  اؽبم اهلل اػبلفاء الراشدين جبمع القرآن ملسو هيلع هللا ىلصبوفاتو  القران ؼبا انقضى نزول
د ناسخ ومل يكن القرآن قد صبع يف اؼبصحف ، ؼبا كان يًتقبو من ورو  ملسو هيلع هللا ىلصقبض النيب قد 

، فكان ابتداء ذلك على يد أيب بكر الصديق دبشورة عمر بن لبعض أحكامو أو تالوتو 
لكن غيـر ؾبموع يف موضع  ملسو هيلع هللا ىلصاػبطاب وقد كان القـرآن كتب كلو يف عهد رسـول اهلل 

بعرض  ملسو هيلع هللا ىلصلكـريـم صبع يف عهد النيب واغبقيقة أن القرآن ا، واحد ، وال مرتب السور
جربيل عليو ، مث صبع يف الصحف يف عهد أيب بكر الصديق ، وصبع ثالثاً يف عهد عثمان 

 وىو ترتيب السور .
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يستدعي بعضهم عند نزول  ملسو هيلع هللا ىلصازبذ بعض الصحابة كتاباً ، وكـان  ملسو هيلع هللا ىلصففي عهده 
 ملسو هيلع هللا ىلصعند النيب اآليات فيكتبوهنا على ما توفـر من وسائل الكتابة آنذاك نسخة تبقى 

كانت الرقاع وسواىا فبا كتبت   ملسو هيلع هللا ىلصحيتفظ الكاتب هبا لنفسو . ويوم تويف النيب  وأخرى
لبخاري يف صحيحو عن زيد بن وروى ا ، عليو اآليات عند زوجاتو رضوان اهلل عليهن

  ، فإذا عمر بن اػبطاب مقتل أىل اليمامة إىل أبو بكر  قال : أرسل ٕٔ ثابت
يوم  اليمامة  أتاين فقـال : إن القتل قد  استحر : إن عمر عنـده ، فقال أبو بكر

، وإين أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف اؼبواطن فيذىب كثَت من القرآن ،  بقراء القرآن
: كيف نفعل شيئاً مل يفعلو رسول اهلل   القرآن ، فقلت لعمـر جبمعوإين أرى أن تأمر 
: ىو واهلل خَت ، فلم يزل يراجعٍت حىت شرح اهلل صدري لذلك  ؟ قال عمر ملسو هيلع هللا ىلص

. قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عاقل ال نتهمك ورأيت . ذلك الذي رأى عمر 
اهلل لو كلفوين نقل  . فوصبعو فافتتبع القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهلل 

صبع القرآن . قلت : كيف تفعالن شيئاً  كان أثقل علي فبا أمرين بو منجبل من اعببال ما  
، فلم يزل أبو بكر يراجعٍت حىت شرح اهلل  -؟ قال : ىو واهلل    مل يفعلو رسول اهلل

 بسالعمن صدري للذي شرح اهلل لو صدر أيب بكر وعمر ، فتتبعت القرآن أصبعو 
مل    وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزدية األنصاري ٕٕواللخاف 

) لقد جاءكم رسول * )*( حىت خاسبة براءة ،فكانت الصحف عند  ايب أجدىا مع غَته 
                                                           

م ( أبو خارجة ، صحايب من األنصار ، كان كاتب الوحي ٘ٙٙـ  ٔٔٙىـ/  ٘ٗق ىـ ـ  ۱۱زيد بن ثابت )   ٕٔ
سنة . كان من أقضى  ۱۱ اين وىو منها ىاجر مث مكة يف ونشأ اؼبدينة يف ولد ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصيف حياة الرسول 

الناس وأفقههم . وإليو عهد أبو بكر وعثمان ، جيمع اؼبصحف على رأس عبنة مكلفة من كبار الصحابة رضوان 
 حديثاً  ٕٜاهلل عليهم روي عنو 

خاف : لللكتابة عليها السيب وىو جريدة من النخل كشط خوصها . كانت تستعمل عب : صبع سالعـ ٕٕ
 حجارة بيض رقاق ، واحدهتا اػبفة بوزن صحفة ، كان يكتب عليها كذلك
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.  حفصة بنت عمر عند أم اؼبؤمنُت بكر حىت توفاه اهلل ، مث عند عمر حياتو ، مث
 ظبعت عليا عبد خَت  قال :بسند حسن عن  ٖٕ«اؼبصاحف » يف :  وأخرج ابن أيب داود

 : أعظم الناس يف اؼبصاحف أجرأ أبو بكر ، رضبة اهلل على أيب بكر ، ىو أول » يقول
 من صبع كتاب اهلل ، .

 يقودوكان  قدم على عثمان  بن اليمان  أن حذيفة وروى البخاري  عن أنس
،  حـذيـفـة اختـالفهم يف القراءة أىل العراق ، فأفزعوأذربيجـان مع  يف فتح أرمينيةأىل الشام 

فقال لعثمان : أدرك األمة قبل أن خيتلفوا اختالف اليهود والنصارى ، فأرسل إىل حفصة 
أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها يف اؼبصاحف مث نردىا إليـك ، فأرسلت هبـا حفصة إليو ، 

عبد الرضبن بن اغبارث بن ىشام  و بن العاص بن ثابت وعبد اهلل بن الزبَت وسعيـد فأمـر زيد 
، وقال عثمان للرىط القرشيُت الثالثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن  فنسخوىا يف اؼبصاحف 

، فإنو إمنا نزل بلساهنم ، ففعلوا ، حىت إذا  ريشقيف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان ثابت 
 نسخـوا يف اؼبصاحف رد عثمان الصحف إىل حفصـة ، 

نسخـوا ، وأمر دبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو  دبصحف فبا وارسل إىل كل افق
 مصحف أن حيرق .

عن ابن عبـاس قـال : قلت لعثمـان : ما ضبلكم على أن عمـدمت إىل وأخـرج أىـل السنن 
طـر األتفـال وىي من اؼبثاين ، وإىل براءة وىي من اؼبئُت ، فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما سـ

) بسم ا اهلل الرضبن الرحيم ، ووضعتمومها يف السبع الطوال ؟ فقال عثمان : كان رسول اهلل 
تنـزل عليو السورة ذات العدد ، فكان إذا نزل عليو الشيء دعا بعض من كان  ملسو هيلع هللا ىلص

يكتب فيقول : ضعوا ىؤالء اآليات يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت األنقال 
                                                           

 (۱۲۱ – ٔٔٛىـ /  ٖٙٔ - ۳۳ٕ) ٖٕ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
18 

 

باؼبدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن نزوالً وكانت قصتها شبيهة بقصتها  من أوائل ما نزل
ومل يبُت لنا أهنا منها ، فمن أجـل ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص، فظننت أهنا منها ، فقبض رسول اهلل 

قـرنت بينهما ومل أكتب بينهمـا سـطر ) بسم اهلل الرضبن الرحيم ، ووضعتهما يف السبع 
 الطوال

يب التالوة ، فًتتيب السور ووضع اآليات مواضعها إمنا كان وترتيب النزول غَت ترت -
يقول :و ضعوا آية كذا يف موضع كذا . . وقد حصل  ملسو هيلع هللا ىلصبالوحي ، كان رسول اهلل 

، وفبا أصبع الصحابة على  ملسو هيلع هللا ىلصاليقُت من النقل اؼبتواتر هبذا الًتتيب من تالوة رسول اهلل 
اهلل يف اللوح احملفوظ على ىذا وضعو ىكذا ايف اؼبصحف . فًتتيب السور ىكذا ىو عند 

الًتتيب ، وعليو كان بعرض على جربيل كل سنة ما كـان جيتمع عنـده منو ، وعرضو عليو 
ا يوما ترجعون فيو إىل اهلل يف السنة اليت تويف فيها مرتُت ، وكان آخر اآليات نزوال ) واتقو 

 .(جربيل أن يضعها بُت آييت الربا) والـدينفأمره «

 أقسام القرآن؟: أذكر  ٩س 

 إجابة السؤال التاسع:

قسم القرآن الكرمي إىل أربعة أقسام ، وجعل لكل قسم منو اسم ، ؼبا روي أن رسول اهلل 
أعطيت مكان التوراة : السبع الطوال ، واعطيت مكـان الزبـور : اؼبئُت ، » قال :  ملسو هيلع هللا ىلص

 . ٕٗ«وأعطيت مكان اإلقبيل اؼبثاين ، وفضلت باؼبفصل 

 .والسبع الطوال : البقـرة ، وآل عمران ، والنسـاء ،واؼبائدة ، واألنعام ، واألعراف ، ويونس 

                                                           
 أخرجو اإلمام أضبد بن حنبل من حديث واثلة بن األسقع  ٕٗ
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 .على مائة آية أو تقارهبا واؼبئون : ما وليها ، ظبيت بذلك ألن كل سورة منها تزيد 

 –واؼبثاين : ما ويل اؼبئُت ألهنا ثنتها : أي كانت بعدىا  

السور ، ظبي بذلك لكثرة الفصول اليت بُت السور  ل : ما ويل اؼبثاين من قصارصاؼبفو 
 بالبسملة

 : ماذا تعرف عن الفاصلة القرآنية؟ ۰۱س

 إجابة السؤال العاشر:

الفـاصـلة : كلمة آخـر اآلية ، كقافية الشعر ، وقرينـة السجع . وال جيوز تسميتها قوايف 
الشعر وجب سلب القافية عنو إصباعاً ، ألن اهلل تعاىل ؼبا سلب عن القرآن الكرمي اسم 

وتسمى فواصل ، ألنو ينفصل عنده الكالمان ، ، أيضاً ألهنا منو وخاصة بو يف االصطالح
من قولو تعاىل ) کتاب فصلت  ل بينها وبُت ما بعدىا ، وأخذاً صوذلك أن آخر اآلية ف

 .(و تآيا

 وؼبعرفة الفواصل طريقان : توقيفي وقياسي

وقف عليو دائماً ربققنا أنو فاصلة ، وما وصلو دائماً  ملسو هيلع هللا ىلص أما التوقيفي : فما ثبت أنو
ربققنا أنو ليس بفاصلة ، وما وقف عليو مرة ووصلو أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف 
الفاصلة أو لتعريف الوقف التـام أو لالسـتـراحة ، والـوصل أن يكـون غَت فاصلة ، أو فاصلة 

 وصلها لتقدم تعريفها .

فهو ما أغبق من احملتمل غَت اؼبنصوص باؼبنصوص ؼبناسب ، وال ؿبذور يف وأما القياسي : 
 ذلك ألنو ال زيادة فيو وال نقصان ، وإمنا غايتو أنو ؿبل فصل أو وصل
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والوقف على كل كلمة كلمة جائز ، ووصـل القرآن كلو جائز ، فاحتاج القياس إىل طريق 
البيت يف الشعر ، وما يذكر  نثر ، وقافيةتعرفو ، فنقول : فاصلة اآلية كقرينة السجعة يف ال

وب القافية من اختالف اغبركة واإلشباع والتوجيو فليس بعيب يف الفاصلة ، وجاز يمن ع
 .االنتقال يف الفاصلة ، والقرينة ، وقافية األرجوزة من نوع إىل آخر خبالف قافية القصيدة 

 حبمد اهلل تعاىلمت 
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