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تال يف

تكون عامة ومختصرة وموجهة للمتعلم.

من  دراسته  متت  ما  تركيز  إلى  تهدف  تطبيقية  أعمال  هي 
موضوعات في أذهان الطالب عن طريق إجراء بعض النشاطات 

العملية.

تتناول الدروس التي تدرس في الوحدة.

تشكل  التي  األساسية  ومفرداته  الدرس  عناصر  تتضمن 
احملتوى.

عبارة عن مدخل مرتبط مبوضوع الدرس يقصد به تهيئة أذهان 
املتعلمني لتلقي الدرس اجلديد.

الوحة اا

  



رر







في  ترد  التي  العلمية  واملصطلحات  املفاهيم  تعريف  تتناول 
الدرس.

شطليم وفشطليم وفشطليم وفشطليم وفشطليم وف

أسئلة تقوميية ترد في نهاية كل درس لقياس مدى فهم الطالب 
واستيعابهم للمادة العلمية.

التقويمالتقويمالتقويم

األصول التي  يتم الرجوع إليها في أوعية املعلومات الستخالص 
املعلومات األصلية. 

املهارة املرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها الطالب، ومايتصل بها 
من معارف وقيم واجتاهات يتعلمها بصورة مقصودة ومنظمة 
عن طريق األنشطة والتطبيقات العملية بهدف حتسني ممارساته 

العملية ورفع كفاءته.

شر

املعلومات اإلضافية التي ترد تهدف إلى توفير فرص االستزادة إثراءإثراء
من املعلومات املتعلقة بهذا املوضوع من غير أن يكون املتعلم 

مطالبًا بها في التقومي أو االختبار.

راحيية





اقة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا محمد عليه أفضل الصالة والتسليم، 
وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد:

أخي الطالب، بني يديك كتاب علوم القرآن  الكرمي للمرحلة الثانوية املسار الشرعي، وهو كتاب يجمع لك 
مجمل املوضوعات في علوم القرآن الكرمي، ويتكون من خمس وحدات هي:

رال القرا علو التعر وة االوح

رال لقرا التعر يةة الالوح

شوروال ا ةلة الالوح

رال القرا ش عةة الراالوح

رال القرا  شوالن ا شةة االوح

وبقدر حرصك على فهم املعلومات وتطبيقها في واقعك وتعليمها لغيرك تكون بإذن اهللا ممن أراد اهللا لهم 
اخلير في الدنيا واآلخرة.

وقد يسر اهللا عز وجل صياغة املوضوعات بطريقة تتيح لك فهمها والبحث عن تكميلها في مراجعها 
مستفيًدا من توجيه معلمك واستشارته.

وقد راعينا في هذا الكتاب ما يأتي:
 وضع أهداف في بداية كل وحدة من أجل حتقيق الهدف من املوضوعات وبقدر سعيك في حتقيق 

          الهدف تكون استفادتك من هذا الكتاب استفادة كبيرة.
 وضع متهيد في مقدمة كل درس، وهو مبثابة املدخل الذي يسهل لك فهم معلومات الدرس بشكل 

           سهل وميسور.
 تنوع في عرض املادة الدراسية من أجل تسهيل فهمها بكل يسر وسهولة.





أفكار  وترتيب  العلمية  املادة  استيعاب  تتيح لك  إلى دروس وفقرات وعناصر  املوضوعات  تقسيم  
           الدرس في الذهن بشكل مناسب.

تنمية مهارات التفكير من خالل األنشطة واستنباط األمثلة وربط املعلومات املتشابهة واملشاركة مع  
           معلمك ومتابعته.

 تسهيل عبارة الكتاب والبعد عن العبارات الغريبة أو الصعبة إال ما يرتبط مبصطلحات العلم.
 ربط الدروس مبصادر علمية متكنك من االستزادة  مبعلومات إثرائية في املوضوعات املقررة، مما يكسبك  

          علمًا نافعًا وتدريبًا على مهارات البحث والوصول للمعلومة الصحيحة في مكانها الصحيح.
تخريج اآليات واألحاديث النبوية والنقوالت من أجل توثيق املعلومات مبا يسهل لك الوصول لها  

           في مكانها.
نسأل اهللا - عز وجل - أن يرزقك علًما نافًعا وعمًال صاًحلا، وأن يكون هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي، 

سدد اهللا اخلطا وبارك في اجلهود، واهللا ولي التوفيق والسداد.
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الوحة اا

 ل ر واو ة اشة الوحرا ع الطلبة  عتو

القرا الع�شرة لعلو بر ا  

طورو القرا لو ةش� راح التعر

را والعلو القرا لو  ييالت  



القرا الع�شرة لعلو با وا رال

طورو القرا لو ةش� ال رال

  





  القرا الع�شرة لعلو با 

القرا الع�شرة لعلو باالقرا الع�شرة لعلو با

ومتييزها  العلوم  على  التعرف  طرق  من 
العلماء  يسميه  ما  معرفة  بعضها  عن 
(املبادئ العشرة في كل علم)، وتتكون 
من عشرة عناوين هي عبارة عن مفتاح 

للعلم أولها تعريف العلم.

•القرا الع�شرة لعلو با

 اش علوم القرآن.
فعر 

األبحاث املتعلقة بالقرآن من حيُث نزوله وجمعه وقراءاته وتفسيره 
وإعجازه وناسخه ومنسوخه، ودفع الشبه عنه. 

األبحاث املتعلقة بالقرآن الكرمي وعلومه من حيث  شوو 
كونها طريًقا لفهم القرآن الكرمي.

اإلملام بالعلوم املتعلقة بالقرآن الكرمي، التي  و ر 
تكّون الفهم الصحيح لكتاب اهللا تعالى.

 اشتا من الكتاب والسنة وكالم الصحابة  ومن بعدهم من العلماء الذين أّصلوا لعلومه.
من أشرف العلوم الشرعية، لتعلقه املباشر بالقرآن الكرمي. شل 

علم من علوم الشريعة يختص مبسائل وقواعد تختص بالقرآن الكرمي  العلو   ا شبت 
وعلومه وهو الذي يعد املصدر األول من مصادر التشريع.

واشع أسهم علماء كثيرون في جمع هذا العلم منهم: 
محمد بن املْرزبان (ت ٣٠٩ هـ) في كتاب (احلاوي في علوم القرآن) -١

علي بن إبراهيم الشهير باحلوفي (ت٤٣٠ هـ)، في كتاب (البرهان في علوم القرآن) -٢
٣- بدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، وُيعتبر أول من ألّف كتاًبا وافًيا شامًال في علوم القرآن سّماه 

(البرهان في علوم القرآن). 

رال
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فرض كفايٌة ، تعّلًما وتعليًما. ي رم ال�شح 
شل  هي قواعده الُكّلّية، وفروعه وأبحاثه. كقولهم:  

       ُكلُّ ما كان فيه L¼»ºM فهو مدني، وما كان في 0LmlM فهو مكي.

رر
 ا  القرا لو  الفق  شالتف  االقرا ين ي بلية وارية التال�شر ية العلوا 

 التوحي 





البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي• شر
اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي• 

حيية را

تنظيم 
املعلومات أحــد املهارات 

احلياتيــة العقليــة، ويتــم تنظيــم 
املعلومــات بعــدة طــرق، منهــا اختيــار 

التــدرج والتسلســل املناســبني لعــرض 
املعلومــات، وحتديــد األبعــاد والعناصر املهمة 
املعلومــات،  هــذه  تغطيهــا  أن  يجــب  التــي 
إضافــة إلى اختيار طريقــة عرض وتبويب هذه 
املعلومــات.. وتوظيــف الصــور واملنظمات 

البصريــة فــي ذلــك.. تّذكــر أن تنظيم 
املعلومات سمة للعقلية املفكرة.

التقويمالتقويم

١: عّرف علوم القرآن.

٢: ما موضوع علوم القرآن؟ 

٣: ما ثمرة تعلم علوم القرآن؟ 
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إثراء

:١  ا ق
ـــــرةثم الث و املو�شـــــــــو د ة               ا ـــــر ش� ع ــ ف كــــ  مبـــــــاد نا
ال�شار م ك  دادشت�ا شم�وا               والوا�شــــــ ة بشــــــ� ون ـــــــل شـ وف
فا رــ ال�ش از يا  ر د  وم                 اكت ضالبع ضوالبع م�شا

(١) حاشية الصبان على شرح السلم للملوي، ص٣٥.





مرت علوم القرآن في نشأته بعدة مراحل هي:

 نز
إلى نهاية القرن الثاني الهجري (٢٠٠هـ). ِمْن عهد النبي

القرا لو ةش� راح 

طوروطورو القرا القرا لو لو ةش� ةش�

كانت بدايُة ُعُلوم القرآن مرتبطًة ببداية نزول جبريل على الرسول  في 
غار حراء، حيث تال عليه قوله تعالى:LONMLKM، وما لبث 
ٍة، ويحُدث ِمْن علومه على حسب موضوعات اآليات  ًة، بعد مرَّ القرآن ينزل مرَّ
رواياٍت  وجود  في  ومتثَّلت  فشيًئا،  شيًئا  هور  بالظُّ بدأت  ثم  بها،  يتعلَّق  وما 
ابعون ُمشافهًة، وَنَقَلها ِمْن بعدهم  َحابة  َحَمَلها عنهم التَّ مرويَّة عن الصَّ

ابعني إلى من بعدهم. أتباُع التَّ

متى بدأ ظهور علوم القرآن؟ 
هور كان ُمرتبًطا ببداية  اجلواب: هذا الظُّ
نزول القرآن، وُميكن أْن نستنبط ِمْن نزول 
القرآن على الرسول  في غار ِحَراء 

ُجملة ِمْن مسائل ُعُلوم القرآن وهي:
ب ـ قراءته. أ ـ  نزوله.  

ج ـ الوحي.


مراحل نشأة علوم القرآن وتطورها.• 

القرا ول  ةش� ورحلة اا

شفو

رال
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ِمَن القرن الثالث إلى منتصف القرن الثامن تقريًبا.

كانت الكتابة ُمستمرة في ُكلِّ نوٍع ِمْن أنواع ُعُلوم القرآن، واتَّسعْت وبلغْت 
مبلًغا يفوق احلصر.

ْمثيل: ُميكُن ِذْكُر بعضها على سبيل التَّ
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ). 

فضائل القرآن، أبوعبيد القاسم بن سالم (ت ٢٢٤هـ). 
تأويل ُمْشكل القرآن، ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ). 

 واتَّسعْت وبلغْت 

 ب ت 

ِمَن القرن الثالث إلى منتصف القرن الثامن تقريًبا.
 نز

كانت الكتابة ُمستمرة في ُكلِّ نوٍع ِمْن أنواع ُعُلوم القرآن،
شفو

 ب ت 

 القرا ول لع   ع ا  ا يةرحلة الا

نْت مجموعة ِمَن كان للتدوين نصيٌب في هذه املرحلة، وُدوِّ
ًعا في ُعُلوم القرآن، منها: ِمُل قْدًرا متنوِّ الكتب، كانت َحتْ

تفسير ابن عبَّاس (ت ٦٨هـ).        
تفسير يحيى بن سالم البصري (ت ٢٠٠هـ). 

اك بن ُمزاِحم (ت ١٠٥هـ). حَّ نزول القرآن، الضَّ 
هري (ت ١٢٤هـ). النَّاسخ واملْنُسوخ، محمد بن شهاب الزُّ 

الوُجوه والنَّظائر، مقاتل بن سليمان (ت ١٠٥هـ). 
 ُمَتشابه القرآن، علي الكسائي (ت ١٨٩هـ).





ِمْن منتصف القرن الثامن إلى عصرنا احلاضر.

القرآن: كالتَّفسير، والتَّناُسب، وأسباب  ُفُنون  ِمْن  فٍن  التَّصنيف في ُكلِّ  باتساع دائرة  املرحلة  اتصفت هذه 
ُمولي لُعُلوم القرآن. زول، واألشباه والنَّظائر، وغيرها، كما ظهرْت ُمحاوالٌت ُأخرى في اَجلْمع الشُّ النُّ

ِمْن أمثلة التَّدوين في هذه املرحلة:
 الُبْرَهــان فــي ُعُلــوم القــرآن، بــدر 

ْركشي (ت ٧٩٤هـ). ين الزَّ الدِّ
ُجوم،   َمَواقــع الُعُلوم ِمــْن َمَواقع النُّ
ين الُبْلقيني (ت ٨٢٤هـ). َجالل الدِّ
 اإلْتَقــان فــي ُعُلوم القــرآن، جالل 

يوطي (ت ٩١١هـ). ين السُّ الدِّ
يادة واإلحسان في ُعُلوم القرآن،   الزِّ

ابن َعِقيلة املكي (ت ١١٥٠هـ).
 مناهــل الِعرفان فــي ُعُلوم القرآن، 

ْرقاني (ت ١٣٦٧هـ). محمد الزُّ

 الُبْرَهــان فــي ُعُلــوم القــرآن، بــدر 

ُجوم،   َمَواقــع الُعُلوم ِمــْن َمَواقع النُّ

 اإلْتَقــان فــي ُعُلوم القــرآن، جالل 

  فنون األفنان في ُعُلوم القرآن، ابن اجلوزي (ت ٥٩٧هـ).
خاوي  ين السَّ اء وكمال اإلقراء، َعَلُم الدِّ َجَمال الُقرَّ 

     (ت ٦٤٣هـ).
 املرشد الوجيز إلى ُعُلوٍم تتعلَّق بالكتاب العزيز، 

       أبوشامة املقدسي (ت        أبوشامة املقدسي (ت ٦٦٥هـ).

القرا ول لع ل ع ال  ا ةلرحلة الا

ِمْن منتصف القرن الثامن إلى عصرنا احلاضر.
 نز

القرآن: كالتَّفسير، والتَّناُسب، وأسباب  ُفُنون  ِمْن  فٍن  التَّصنيف في ُكلِّ  باتساع دائرة  املرحلة  اتصفت هذه 

شفو

 ب ت 
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ررر
 ا وا شرحلة ح  ة ح القرا لو ةش� راح شترا ع

ارحلة 

وا

الية

اللة

التقويمالتقويم

١: ما مراحل نشأة علوم القرآن إجماًال؟

٢: اذكر ثالثة كتب مؤلفة في كل مرحلة من مراحل نشأة علوم القرآن الكرمي.

٣: مباذا متيزت املرحلة الثالثة من نشأة علوم القرآن؟





إثراءإثراءإثراءإثراءإثراءإثراءإثراء

ش ف الت شووا القرا ول   ق ر الف
اأن علوم القراآن تض امل�شا الت  اأثر لها مباشر  فهم املعن، كعرفة فشا �شورة ا�ض. •

.األريب ا عرفةك ،فهم املعن  ثرو شرة التاملبا امل�شا ضت ش�الت اأن اأ�شو •

شر

حيية را
إدراك 

التسلسل الزمني 
لألحداث يساعد على تنظيم 

املعرفة في العقــل.. ويسـاعد علـى دقـة 
الفهم ومقارنة األحداث والتطورات... 

ويساعد كذلك على معرفة أوجه 
االختالف واالتفاق والنمو والتطور 

الذي مت خالل املدى الزمني 
املتعاقب.

البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي.• 
اإلتقان في علوم القرآن جلالل الدين السيوطي.• 
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الوحة اا

 ل ر واو ة اشة الوحرا ع الطلبة  عتو
ول يفيةو الوح عن عر  

رال القرا ش   ع ل التعر  
رال القرا ش ر  

 والع ا ت حف  
 يةشور القراوال ل والن شبيفية وا ةعر  

وا ا  التفر  
  تتو  رال ع القرا راح شو  

رال ة القرا   
  الع تال    وارا اا طبي  

  رال القرا ع ةر يةا راا  



الوحلال رال

رال القرا ش ا رال

 رال القرا و عشال رال

 وا ا شعالت رال

  ت  ت و القرا ع  شر� ا رال

ور ط شال   ف ا

رال ة القراشر� لال رال  

  

رال لقرا التعر عالرا رال

القرا ش شال رال

والن شبا ال رال

ور  شال   ف ا  ت  ت و القرا ع   شرالع رال

 ت  ت و القرا ع  شر� ال رال  

للقرا و شال ع  ا          

رال القرا   واروا اشر� عالرا رال  

رال القرا ع ةرشر� ا رال  





لة
اخلفاء والسرعة.

 حشطا
إعالم اهللا ألحد أنبيائه بتشريع أو نحوه.

الوح عر

رال لقرا  ا ا يفية وح

الوحالوح
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 ِلَم وصف القرآن الكرمي الوحي بالروح • 
 # " ! M :في قوله تعالى

تلقى جبريل القرآن سماًعا من اهللا تعالى بألفاظه ومعانيه ودل على $ % &'L؟
ذلك أحاديث منها:

 َعْن َعْبِد اهللا بِن َمْسُعوٍد  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا 

َماِء َصْلَصَلًة َكَجرِّ َماِء ِللسَّ َم اهللا ِباْلَوْحِي، َسِمَع َأْهُل السَّ َتَكلَّ
َفا، َفُيْصَعُقوَن، َفَال َيَزالُوَن َكَذِلَك َحتَّى َيْأِتَيُهْم ِجْبِريُل، َحتَّى ِإَذا َجاَءُهْم  ْلِسَلِة َعَلى الصَّ السِّ
، َفَيُقولُوَن: قَّ َع َعْن ُقُلوِبِهْم» َقاَل: « َفَيُقولُوَن: َيا ِجْبِريُل َماَذا َقاَل َربَُّك؟ َفَيُقوُل: اْحلَ ِجْبِريُل ُفزِّ

(٢).« قَّ ، اْحلَ قَّ اْحلَ

 •               .تعريف الوحي
كيفية وحي اهللا إلى جبريل  بالقرآن.• 
كيفية نزول جبريل  على نبينا ملسو هيلع هللا ىلص بالقرآن الكرمي.• 
صور من نزول جبريل  بالوحي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.• 

(١) سورة الشورى: آية: ٥٢.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في القرآن برقم ٤٧٣٨.
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َم ِباْلَوْحِي،  اِس ْبِن َسْمَعاَن  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيوِحَي ِباَألْمِر َتَكلَّ وَّ  َعِن النَّ
وا  َماَواِت َصِعُقوا َوَخرُّ َماَواُت ِمْنُه َرْجَفًة، َأْو َقاَل: ِرْعَدًة َشِديَدًة َخْوًفا ِمَن اهللا، َفِإَذا َسِمَع ِبَذِلَك َأْهُل السَّ َأَخَذِت السَّ
َما  ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِمبَا َأَراَد، ُثمَّ َميُرُّ ِجْبِريُل َعَلى اْملَالِئَكِة، ُكلَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ ًدا، َفَيُكوُن َأوَّ هللا ُسجَّ
قَّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر، َقاَل:  َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل : َقاَل: اْحلَ َمرَّ ِبَسَماِء َسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها َماَذا َقاَل َربُّ

ُهْم ِمْثَل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي َحْيُث َأَمَرُه اهللا».(١) َفَيُقولُوَن ُكلُّ

ًما ومدارسًة مباشرًة كما سمعه من اهللا تلّقى النبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآن من جبريل  تعلُّ
 s  r q p o n m l k j i h g f e d c M :قال تعالى

.(٢)L v u t
 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z M :وقال تعالى

.(٣) L l k j
ًة،  َثِني «َأنَّ ِجْبِريَل َكاَن ُيَعاِرُضُه ِباْلُقْرآِن ُكلَّ َعاٍم َمرَّ وروت فاطمة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: ِإنَُّه َكاَن َحدَّ
َلُف وًقا ِبي، َوِنْعَم السَّ ُل َأْهِلي ُحلُ ، َوَال ُأَراِني ِإالَّ َقْد َحَضَر َأَجِلي، َوِإنَِّك َأوَّ َتْنيِ َوِإنَُّه َعاَرَضُه ِبِه ِفي اْلَعاِم َمرَّ

َأَنا َلِك».(٤)
ْيِر، َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن ِفى َشْهِر َرَمَضاَن،  اِس ِباْخلَ اٍس   َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َأْجَوَد النَّ وَعِن اْبِن َعبَّ
ملسو هيلع هللا ىلص اْلُقْرآَن، َفإَذا َلِقَيُه  ِإنَّ ِجْبِريَل  َكاَن َيْلَقاُه ِفى ُكلِّ َسَنٍة ِفى َرَمَضاَن َحتَّى َيْنَسِلَخ، َفَيْعِرُض َعَلْيِه َرُسوُل اهللا

يِح املُْرَسَلِة.(٥) ْيِر ِمَن الرِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْجَوَد ِباْخلَ ِجْبِريُل َكاَن َرُسوُل اهللا

(١) أخرجه ابن خزمية في كتاب التوحيد : باب صفة تكلم اهللا بالوحي وشدة خوف السماوات منه، وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم هللا عز وجل برقم ٢٠٦.
(٢) سورة الشعراء: آية: ١٩٢-١٩٥.

(٣) سورة البقرة: آية: ٩٧.
(٤) أخرجه البخاري :كتاب املناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، برقم ٢٣١٧، ومسلم : كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم برقم ٥٩٢٨ واللفظ له .
(٥) أخرجه البخاري :كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل  يعرض القرآن الكرمي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، برقم ٣٣٦١، ومسلم :كتاب الفضائل برقم ٢٣٠٨، واللفظ له.

ُهْم ِمْثَل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي َحْيُث َأَمَرُه  َفَيُقولُوَن ُكلُّ

رال لقرا ملسو هيلع هللا ىلص ن بي ل   و يفية





ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا  اِرَث ْبَن ِهَشاٍم  َسَأَل َرُسوَل اهللا والة ل ة منها َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ اْلـُمْؤِمِنَني  َأنَّ اْحلَ
 ، ُه َعَليَّ َرِس َوُهَو َأَشدُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َأْحَياًنا َيْأِتيِني ِمْثَل َصْلَصَلِة اْجلَ َرُسوَل اهللا َكْيَف َيْأِتيَك اْلَوْحُي؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللا

ُمِني َفَأِعي َما َيُقوُل». َقاَلْت َعاِئَشُة ُل ِلي اْلـَمَلُك َرُجًال َفُيَكلِّ َفَيْفِصُم َعنِّي َوَقْد َوَعْيُت َعْنُه َما َقاَل، َوَأْحَياًنا َيَتَمثَّ
ُد َعَرًقا.(١) ِديِد اْلَبْرِد َفَيْفِصُم َعْنُه َوِإنَّ َجِبيَنُه َلَيَتَفصَّ : َوَلَقْد َرَأْيُتُه َيْنِزُل َعَلْيِه اْلَوْحُي ِفي اْلَيْوِم الشَّ

(١) أخرجه البخاري:كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم ٢واللفظ له، ومسلم: كتاب الفضائل، باب عرق النبي ملسو هيلع هللا ىلص  في البرد وحني يأتيه 
الوحي برقم: ٢٣٣٣.

ر
ُد َعَرًقا. ِديِد اْلَبْرِد َفَيْفِصُم َعْنُه َوِإنَّ َجِبيَنُه َلَيَتَفصَّ : َوَلَقْد َرَأْيُتُه َيْنِزُل َعَلْيِه اْلَوْحُي ِفي اْلَيْوِم الشَّ

ر
 شتقيما شراوال شوالنور الوا شوال الن ي ةالب�شر ل عم ا   ةع الوح  

ا وا شح روا الوح را ر يلع ز وع

الفر ل رعاتا ل را

الوح

شور و  لوح ل النب ملسو هيلع هللا ىلص
ر حرا

لنزوله عّدة صور، منها: 
 أن يظهر جبريل للرسول ملسو هيلع هللا ىلص في صورته احلقيقية املََلكية.
أنه يظهر في صورة إنسان يراه احلاضرون ويستمعون إليه. 

 أنه يهبط على الرسول خْفية فال ُيرى، ولكن يظهر أثر 
       التغير وِثَقل الوحي عليه ملسو هيلع هللا ىلص.
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حيية را

فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي ابن حجر العسقالني• 
شرح صحيح مسلم للنووي.• 

ــن من  تــقــديــر جــهــود اآلخــري
عالمات الشهامة واخللق النبيل..  

ويكون التقدير للجهد باالعتراف به 
واإلشادة والثناء عليه ونسبته ألهله 

وإنزال صاحب اجلهد الكبير منزلته 
الالئقة به.

١: عرِّف الوحي لغة واصطالًحا.

٢: ما كيفية وحي اهللا إلى جبريل  بالقرآن الكرمي؟

٣: ما كيفية نزول جبريل  بالقرآن الكرمي على نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟

التقويم
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الو نوعان: 
.ال�شرا للر�ش ا وهو و :شرع •

:وي، واأنواعل •
الرة  ال�شليم  ان�شان  ن�ض     ا  يلقي ما  وهو  لن�شان،  الري  الهام  اأو  اواطر  الهام   -١
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 \ [ Z Y X W M :عا ا ،الن ا يوان، كالوي للريلهام ال2- ا
.٣ L d c b a ` _ ^ ]

 ? > = < ; : 9 M :عا ا ،اداتلل أمر الكو٣- ا
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @

.5 L * ) ( ' & M :عا او ،٤ L O N
 ] \ [ Z Y M :عا ا ،علواأمر لي م  ويتكلم كتم ا ا ٤- ما يلقي

.6 Lb a ` _ ^
 ³  ²M  :وم  ا   زكريا  واشارة  كاياء  اوارح   م ارة  ال�شريعة  اشارة   -5

.7 L ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

،(٨) L` _ ^ ] \ [ M :عا ا ،ان6- و�شو�شة ال�شي
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  M  :انشب�  او

.(٩) LG F E D

(١) سورة القصص: آية: ٧.          (٢) سورة املائدة: آية: ١١١.          (٣) سورة النحل: آية: ٦٨.
(٤) سورة الزلزلة: اآليات: ١-٥.     (٥) سورة فصلت: آية: ١٢.          (٦) سورة األنفال: آية: ١٢.

(٧) سورة مرمي: آية: ١١.               (٨) سورة األنعام: آية: ١٢١.         (٩) سورة األنعام: آية: ١١٢.
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لة مصــدر ( قــرأ ) مبعنــى: تــال؛ ســمي بــه املقــروء من باب تســمية 
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑM :املفعول باملصدر، ومنه قوله تعالى

LÙ(١) أي قراءته.
وقيل: معنى ( قرأ ) جمع، ومنه قرأ املاء في احلوض إذا جمعه، وسمي 
القرآن الكرمي قرآًنا ألنه جمع القصص واألمر والنهي والوعد والوعيد واآليات 

والسور بعضها إلى بعض.
 كالم اهللا املنزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص، املتعبد بتالوته، املعجز،  حشطا

املبدوء بسورة الفاحتة، واملختوم بسورة الناس.

رال


 رال القرا عر


رال لقرا التعررال لقرا التعر

اهللا عز وجل معجزة خالدة •  الكرمي كالم  القرآن 
وحجة بالغة وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنني.

القرآن العظيم نزل به أعظم ملك وهو جبريل • 

 على أعظم بشر وهو نبينا ملسو هيلع هللا ىلص.
القرآن املجيد وحي من اهللا فيه الهدى والنور • 

والسعادة للبشرية إلى قيام الساعة.
القرآن العزيز منهج حياة للفرد واألسرة واملجتمع • 

واألمة.

تعريف القرآن الكرمي.• 
الفرق بني القرآن الكرمي واألحاديث القدسية.• 
أسماء القرآن الكرمي وصفاته.• 

١ �شورة القيامة: اآية:  ١7.





رال القرا شا
أسماء القرآن توقيفية، فال نسميه أو نصفه إال مبا دل عليه الدليل من الكتاب والسنة.• 
وردت للقرآن الكرمي أسماء وصفات كثيرة اختصها اهللا لهذا الكتاب دون سائر الكتب السماوية فكثرة األسماء • 

تدل على شرف املسمى وعلو منزلته، ومن هذه األسماء:

(١) سورة اإلسراء: آية: ٩.          (٢) سورة البقرة: آية: ١٨٥.          (٣) سورة األنبياء: آية: ١٠.
(٤) سورة الفرقان: آية: ١.          (٥) سورة احلجر: آية: ٩.              (٦) سورة النساء: آية: ١٧٤. 

(٧) سورة فصلت: آية: ٤١.        (٨) سورة األنعام: آية: ٩٢.           (٩) سورة ق: آية: ١.

رال القرا شف

.(٣) L ¶ µ ´ ³ ² ± M :قال تعالى  تال



.(٥) L n m l k j i h g M :قال تعالى الر

.(٤) L ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ M :قال تعالى 
الفر

 2 1 0 /M:وهو من أشهر أسمائه وأكثرها وروًدا في الكتاب والسنة، قال تعالى
.(٢) L m l k j i h M (١)، وقال تعالىL 5 4 3 القراالقراالقرا

ً
)1(

)2(

.(٦) L ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± M :قال تعالى النور


ً
)1(

)2(

.(٨) L Z Y X W V U T S M :قال تعالى ربا


ً
)1(

)2(

.(٧) L b a ̀  _ ̂] \ [ Z Y X M :قال تعالى الع


ً
)1(

)2(

.(٩) L % $ # "! M :قال تعالى يا


صفات القرآن املجيد كثيرة، منها:






ر
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ل
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ة 
وح

ال  Y X W V U T S R M:الشفاء والهدى والرحمة، قال تعالى
.(١) L ` _ ^ ] \ [ Z اوة 

ً
)1(

)2(

ً
)1(

)2(

(١) سورة يونس: آية: ٥٧.            (٢) سورة الواقعة: آية: ٧٧.
(٣) سورة املائدة: آية: ١٥.            (٤) سورة املائدة: آية: ٤٨.           

(٥) سورة إبراهيم: آية: ٥٢.          (٦) سورة يس: اآليات: ١-٢.

.(٢) L $ # " ! M :قال تعالى رال
.(٣) L T S R Q P O N M M :قال تعالى با

ً
)1(

)2(

.(٥) L ¾ ½ ¼ » º M :قال تعالى 

الفرق  القرا الر واح القشية
ذكر العلماء فروًقا عديدة بني القرآن الكرمي، واألحاديث القدسية، منها:

او أن القرآن الكرمي حتدى اهللا الناس أن يأتوا مبثله، أما األحاديث القدسية فلم يقع بها التحدي.
 القرآن لفظـه ومعناه من اهللا، ومتعبد بتالوتـه، ومعجز بأقصر سورة منه. ي

       أما احلديث القدسي، فلفظه ومعناه من اهللا، لكنه ليس متعبًدا بتالوتـه، وليس معجًزا، ومنه 
            الصحيح، واحلسن، والضعيف، واملوضوع.

 أن القرآن الكرمي منقول بطريق التواتر فهو قطعي الثبوت كله. سوره وآياته وجمله ومفرداته وحروفه  ل
وحركاته وسكناته، أما األحاديث القدسية، فال يشترط فيها التواتر، وأغلبها أحاديث آحاد ظنية 

الثبوت.

ً
)1(

)2(

.(٤) LZ Y X W V U T S R Q P OM:قال تعالى يا

 باعتبار L (٦)، وكل تسمية أو وصف فهو   @ ? > = < M قال تعالى: 
معنى من معاني القرآن الكرمي. ايم

الب





 أن القرآن الكرمي متعبد بتالوته من وجهني: عرا
 األول: أن الصالة ال تصح إّال به دون احلديث القدسي فال يتلى في الصالة.

الثاني: أن ثواب التالوة للقرآن ثواب عظيم أفضل من ثواب قراءة األحاديث القدسية أو غيرها 
من األحاديث، وذلك أن كل حرف من القرآن الكرمي بحسنة واحلسنة بعشر أمثالها، وأما 

األحاديث فيثاب عليها ثواًبا مجمًال.
 أن القرآن الكرمي ال ميسه إّال املطهرون، أّما احلديث القدسي فيمسه من كان على وضوء أو على  ش

غير وضوء.

رر
رال لقرا بطةرا علو وا ا تو ع ولتع  

طلواواا

رال شور القرا 

رال القرا ا 

رال القرا اا 

رال القرا احا 
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١: عّرف القرآن لغة اصطالًحا.

٢: ما الفرق بني القرآن الكرمي واحلديث القدسي؟

٣: للقرآن الكرمي أسماء، اذكر ثالًثا مع الدليل.

٤: للقرآن الكرمي صفات كثيرة، اذكر خمًسا منها.

التقويم





إثراء

 لط  ييالت و رش ت  وزاالف عقو  حم 
القرا شر ا   عالرا شالف وا لا الع تال

  اأمر م اأمور. اأما ر اأن كة  الو كاأ ، امل�ش شر عل د اءأ�شة اك ناعلم اأ
اأ�شاء اأ�شد دل عل كا و، وكة اأ�شاء يوم القيامة دل عل كا شدها و�شعوتها، 
  اك عل دل عا اء اش�ة األك ككايتها، وك دة ن ش عل اهية دل اء الدش�ة اأوك
ل عل علو ربت، و�شو درت، وكلك كة اأ�شاء القراآن  ملسو هيلع هللا ىلص د اء النبش�ة اأوك ،تعظ

.شيلتوف شرف عل دل الكر

شر

حيية را

الهدى والبيان في أسماء القرآن           صالح بن إبراهيم البليهي.• 
مباحث في علوم القرآن                     د. صبحي الصالح.• 

العمل 
اإلحسان  من  التطوعي 

ــل،  ــز وجـ عـ يــحــبــه اهللا  ــذي  ــ الـ
الكرمي  الــقــرآن  تعليم  في  والتطوع 
من أجل القربات، وفي احلديث  َعْن 

َقاَل    ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّ َعِن    ُعْثَماَن 
اْلُقْرآَن  َم  َتَعلَّ َمْن  «َخْيُرُكْم 

َمهُ » (١). َوَعلَّ

ــتــطــوعــي من  ــعــمــل ال ال
عز  اهللا  يحبه  الـــذي  اإلحــســان 

وجل.. والتطوع في تعليم القرآن 
في  ورد  بل  القربات؛  أجل  من  الكرمي 
صحيح البخاري (خيركم من تعلم 
ــة  ــي رواي ــقــرآن وعــلــمــه)، وف ال

(أفضلكم من تعلم القرآن 
وعلمه).

(١) رواه البخاري برقم:  ٥٠٢٧.






ر

 ال
قرا

ل
 

ر
لتع

  ا
ية


ة ال

ح
الو



للقرآن املجيد خصائص كثيرة، من أهمها:
 ا  ا  و حقيقة  وا

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  M تعالى:  قال 
.(١) LÁ À¿¾

ة العا ا  ي
فالقرآن الكرمي املعجزة الكبرى والعظمى لنبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص جعله 

رال


رال القرا ش 

رال القرا شرال القرا ش

الركن  هو  السماوية  بالكتب  اإلميان 
كتب  وأعظم  اإلميان،  أركان  من  الثالث 
ورفعة  ومكانة  ومنزلة  قدًرا  وأجلها  اهللا 
به حقيقة  اهللا  تكلم  الذي  العظيم  القرآن 
خامت  قلب  على  األمني  الروح  به  ونزل 

النبيني محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

خصائص القرآن الكرمي• 

اهللا له حجة بالغة، ومعجزة خالدة، فعن أبي هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ما من األنبياء نبي إال أعطي من اآليات 
ما مثله آمن عليه البشر، وإمنا كان الذي أوتيته وحًيا أوحاه اهللا إلّي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابًعا يوم القيامة»(٢)

.(٣) L . - , + * M :وملَّا سمعته اجلن قالت
ومن أمثلة إعجازه: 

 3 2 1 0 / .- , + M أن اهللا حتدى اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله، قال تعالى: 
 4 3 2 1 0 / . - , M :(٤) وقال تعالىL 9 8 7 6 5 4

.(٥)L ? > = < ; : 9 8 7 6 5
 ) ( ' & % $# " ! M حتداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فقال تعالى: 

.(٦)L 4 3 2 1 0 / . - , + *
(١) سورة التوبة: آية ٦.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل، برقم ٤٦٩٤، ومسلم في كتاب اإلميان، باب وجوب 
اإلميان برسالة نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى جميع الناس ونسخ امللِل مبلته، برقم ١٥٢.

(٣) سورة اجلن: آية ١.                                   (٤) سورة الطور آية ٣٣ـ ٣٤.
(٥) سورة اإلسراء: آية ٨٨.                              (٦) سورة هود آية ١٣.





 ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ M :حتداهم أن يأتوا بسورة منه فعجزوا وما استطاعوا، قال تعالى  
.(١)L ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

 ا حمفو  التر او النق او الة ل
الكتاب  فالقرآن هو   ،(٢)L n m l k j i h g M تكفل اهللا بحفظ كتابه فقال تعالى: 

 j i h g f e d c M :الذي تكفل اهللا بحفظ لفظه ومعناه من بني الكتب املنزلة، قال تعالى
L q p o n m lk(٣)، وقد مر على كتاب اهللا منذ أنزل إلى يومنا احلاضر من يعادونه ويكفرون 
به ويكذبونه ولم يستطع أحٌد منهم أن ينال منه بنقص أو زيادة، بل وصل إلينا محفوًظا طرّيًا كما ُأنزل، فلم 
يبدل أو يغير أو يحرف، أما الكتب السابقة فلم يتعهد اهللا بحفظها بل أوكل حفظها إلى أهلها، فبدلوا وغيروا 

 [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  M تعالى:  قال  وزوًرا،  كذًبا  وزادوا  ونقصوا 
.(٤)L h g f e d c b a ` _ ^ ] \

 وت تعب ا  عرا
 Ì M :قراءة القرآن عبادة يثاب عليها القارئ في الصالة وغيرها، وقد أمرنا اهللا تعالى بتالوته فقال تعالى

.(٥)L Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í
 ا ش يع الت الشقة ش

 O M :القرآن الكرمي ناسخ ومهيمن على الكتب السابقة، فاحلالل ما أحله، واحلرام ما حرمه، قال تعالى
.(٦)L Z Y X W V U T S R Q P

ويع الو  شري ت ا  شش
 ،(٧)Luts r q p o n M :فقد يسر  اهللا تالوته وحفظ لفظه وفهم معناه، قال تعالى
ومما هو مشاهد ومالحظ كثرة حفظة القرآن الكرمي في العالم اإلسالمي مع اختالف لغاتهم وأعمالهم؛ لسهولته 

ويسره.

(١) سورة يونس آية ٣٨.
(٢) سورة احلجر آية ٩.

(٣) سورة فصلت آية ٤٢.
(٤) سورة املائدة آية ٤٤.

(٥) سورة الكهف آية ٢٧.
(٦) سورة املائدة آية ٤٨.
(٧) سورة القمر آية ١٧.
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 ا ل و ار العيم ر  عش

فبكل حرف نقرؤه حسنة، واحلسنة بعشر أمثالها، فعن عْبَداهللا بن مْسُعوٍد  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «من 
َسَنُة بَعْشِر َأْمَثالَها، ال أُقوُل ألم حْرٌف، َوَلكْن َألٌف حْرٌف، وَالٌم حْرٌف،  قَرَأ حْرًفا من كَتاِب اهللا فَلُه بِه حَسَنٌة، واْحلَ

َوميٌم حْرٌف»(١).
 ا ا   القرا  ش  ت الب�شر  يم وارام ن

(٢)L I H G F E D C B A @ ? M :قال تعالى

(١) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قَرَأ حْرًفا من الُقْرآِن ما له من اْألْجِر، برقم ٢٩١٠، قال أبو عيَسى: هذا َحديٌث حَسٌن 
َصحيٌح َغريٌب.

(٢) سورة النحل آية ٨٩.

شش
القراالقرا
رالرال


 ا

حقيقة اعة
ال

حمفو
رالت 

تعب
وتيع ش

 تال
الشقة

 يشر 


يع
والو

حشو ار
وت

بي
ش ل





رر
 وا شة حا  يلع ز وع t s r q p o n ع 

ا

 وا  اةاة  رار را رار  الشورةرم اةالشورة

١: اذكر مراحل التحدي بالقرآن الكرمي، مع الدليل.

٢: ما الدليل على حفظ اهللا للقرآن الكرمي؟

٣: َمِن الذين أوكل اهللا إليهم حفظ الكتب السابقة؟ مع الدليل.

٤: ما الدليل على نسخ القرآن للكتب السابقة؟

٥: ما األجر املترتب على تالوة القرآن الكرمي؟

التقويم
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إثراء

بيا اع ر ن  القيم ا 
واأعظها معة كتا ا ض طري  يت، و يتبد من شء؛  كاأن من اآن، وهو القراآن العظيم، 

.١ ي اأال الو عل و ك يق  وما اأ

حيية را
االســتــدالل  على  الــقــدرة 

ــحــســب املـــوضـــع واحلــــــال من  ب
والــقــرآن  املــهــمــة..  التفكير  مــهــارات 

العقلية والشرعية  باألدلة والبراهني  مليء 
وتدبر  لــهــا..  املــنــاســب  الــســيــاق  حسب 
ــه يــنــمــي مــهــارة  ــي الـــقـــرآن والـــتـــأمـــل ف

االستدالل واختيار البرهان املناسب.

شر
الهدى والبيان في أسماء القرآن           صالح بن إبراهيم البليهي.• 
مباحث في علوم القرآن                     د. صبحي الصالح.• 

١ ااثة اللهان م مشاد ال�شيان 2، �ض٣٤7.







رال


رال القرا ش شا

رال القرا شرال القرا ش

أقسام فضائل القرآن الكرمي.• 

عديدة،  فضائل  له  وتدارسه  اهللا  كتاب  لتالوة  االجتماع 
منها:

نزول السكينة على اجلالسني. 
غشيان الرحمة. 

تنقسم فضائل القرآن الكرمي إلى سبعة أقسام رئيسة، هي:

شتار تعلقةا رال القرا ش  وم ا ش الق

تتجلَّى أهمية فضائل القرآن الكرمي في أمرين:
 ارتباطه القويُّ بالقرآن الكرمي، وهذا ِممَّا 

َأْكَسَبه شرًفا وفضًال.
أعظم  ِمْن  الكرمي  القرآن  فضائل  ِذْكر  إّن   
وافع للُمسلم؛ كي ُيقبَل على القرآن بالتِّالوة  الدَّ

واِحلْفظ والتَّدبُّر والَعَمل.



(١) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء و التوبة واالستغفار، باب: فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر برقم ٢٦٩٩.
(٢) أخرجه ابن ماجه، في املقدمة، باب فضل من تعلم القرآن الكرمي، رقم (٢٠٣).

املالئكة حتف املجتمعني. 
ذكر اهللا عز وجل للمجتمعني في املأل األعلى. 

قال ملسو هيلع هللا ىلص«وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم 
السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم املال ئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع 

به نسبه»(١).

تل  وح رال القرا  ا ش م ال ش الق
َمْدُحُهم والثناء عليهم على وجه العموم كما في حديث أنس بن مالك  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: جاء
ُتُه»(١). «إنَّ هللا أهلَني ِمَن الناس»، قيل: َمْن ُهْم يا رسول اهللا؟ قال: «ُهْم َأْهل القرآن، َفُهم َأْهُل اِهللا وَخاصَّ
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وو رال ة القرارا ش لم ال ش الق

جاء في َفْضل املاهر بالقرآن حديث عائشَة  أنَّ نبيَّ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «َمثُل الذي َيْقَرُأ الُقْرآَن، وُهو حاِفٌظ له، 
َفَرِة الِكَراِم الَبَرَرِة، وَمثُل الذي َيْقَرأ، وُهو َيتعاَهُدُه، وُهو عليه َشديٌد، َفَلُه َأْجَران»(١).  َمَع السَّ

ِة، َطْعُمَها َطيٌِّب َوِريُحَها  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «َمَثُل الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكاُألْتُرجَّ  عن األشعري موسى و حديث أبي
ْيَحاَنِة،  ْمَرِة، َطْعُمَها َطيٌِّب وال ِريَح َلَها، َوَمَثُل الفاِجر الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل الرَّ َطيٌِّب. َوالَِّذي ال َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكالتَّ

ْنَظَلِة، َطْعُمَها ُمرٌّ َوال ِريَح َلَها»(٢). . َوَمَثُل الفاِجر الَِّذي ال َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْحلَ ِريُحَها َطيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ

حنلةرةرةارة

رال القرا تش قةل ع ت ا شالف عا م الر ش الق
جاء في َفْضل الُبَكاء واخلشوع عند اسِتَماعه حديث ابن عباس  قال: سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

«عينان ال متسهما النار: عني بكت من خشية اهللا، وعني باتت حترس في سبيل اهللا»(٣).
عليو تعل قةل ع ت ا شالف م ا ش الق

النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  م القرآن وتعليمه حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان  عن جاء في َفْضل َتَعلُّ
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان ، حتى كان احلجاج، وقال: 

ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا (٤).
ر و ش قةل ع ت ا شالف  شم ال ش الق

بع الِطوال مكان  وال  حديث واثلة بن األْسَقع  عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ُأْعِطيُت السَّ ْبع الطِّ جاء في َفْضل السَّ
ل»(٥). ْلُت باْملَُفصَّ بور، وُفضِّ التَّوراة، وُأْعِطيُت املئني مكان اإلجنيل، وُأْعِطيُت املثاني مكان الزَّ

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب: تفسير سورة عبس، رقم (٤٦٥٣). 
(٢) أخرجه مسلم، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل القرآن الكرمي على سائر الكالم، برقم (٤٧٣٢). 

(٣) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: الُبكاء عند ِقراءة القرآن، رقم (٤٧٦٩). 
(٤) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم َمْن َتَعلَّم القرآَن وعلَّمه، رقم (٤٧٣٩).

بع الِطوال، رقم (٤٠٩).  (٥) فضائل القرآن ومعامله وآدابه، ألبي ُعبيد القاسم بن سالم، باب: فضائل السَّ





������:مر علوم القرآن في نشأته بعدة مراحل هي: �� � ����� :������ الهجري ������� الثاني  القرن  نهاية  إلى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ِمْن عهد  :�� ���.(٢٠٠هـ) كانت بدايُة ُعُلوم القرآن مرتبطًة ببداية نزول جبريل :�����

 قةل ع ت ا شالف عشم ال ش الق
جاء في َفْضل اآليتني األخيرتني ِمْن ُسورة البقرة وفيه حديث أبي مسعود  قال: قال رسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن 

َقَرَأ باآليتِني ِمْن آِخر ُسورة البقرة في ليلٍة كفتاه»(١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل سورة البقرة، رقم (٤٧٢٢). 

رر

ا وا شح ن ش ر  يلع ز وع ة وار وا شة الفعر  

 القرا ش
رال

الفر ل راعتا ل را

رر

لشف ا شش رال عة القرارا  لي  ر ششع لنف 

١: اذكر خمًسا من فضائل القرآن الكرمي.

٢: استدل بدليل واحد على ما يأتي: 
     أ. فضل حملة القرآن الكرمي.                  ب. َفْضل املاهر بالقرآن.
وال. ْبع الطِّ م القرآن وتعليمه.                 د. َفْضل السَّ    جـ. َفْضل َتَعلُّ

التقويم
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������:مر علوم القرآن في نشأته بعدة مراحل هي: �� � ����� :������ الهجري ������� الثاني  القرن  نهاية  إلى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ِمْن عهد  :�� ���.(٢٠٠هـ) كانت بدايُة ُعُلوم القرآن مرتبطًة ببداية نزول جبريل :�����

إثراءإثراءإثراء

 و ،لوشود و املا هو املقفه ،شور و اوالتد شو�ا شاأن اأن يكون للقار ينب :النووي ا
ر، واأشهر م اأن كر. (١) ش  اأن م اأك لود ،القلو شتن�شدور ون�شرح ال

حيية را ــوعــي ــارات ال ــهـ مـــن مـ
ــذات أن يــعــرف اإلنــســان  ــال ب

وترغبه  حتفزه  التي  األمــور  هي  ما 
ــد مـــن كــفــاءتــه  ــزيـ ــعــمــل وتـ ــي ال فـ
املترتبة  واحلسنات  األجــور  ومعرفة 
احملفزات  أعظم  من  األعمال  على 

لإلنسان املسلم.

الهدى والبيان في أسماء القرآن           صالح بن إبراهيم البليهي.• شر
مباحث في علوم القرآن                     د. صبحي الصالح.• 

(١) التبيان في آداب حملة القرآن  ص٦٠.







رال


رال القرا و 

رال القرا ورال القرا و

متى ابتدأ نزوُل القرآن الكرمي؟• 
كيف َنَزَل القرآُن الكرمي؟• 
ل ما َنَزَل ِمَن القرآن الكرمي؟•  ما أوَّ

نزول القرآن الكرمي.  • 
كيفية إنزال القرآن الكرمي.  • 
ُل ما َنَزَل ِمَن القرآن الكرمي.•  أوَّ

ًقا.•  ْنِزيل ُمَفرَّ فوائد التَّ
أنواع تنزيل القرآن الكرمي.• 

(١) سورة البقرة: آية: ١٨٥. 
(٢) سورة القدر: آية: ١.

نزل القرآن الكرمي على النبي ملسو هيلع هللا ىلصفي ليلة القدر من شهر رمضان، وقد 
 m l k j i h M :دلَّ على ذلك قوله تعالى
L ts r q p o n(١) وقوله تعالى: 

.(٢) L & % $ # " ! M

ر حرا
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او و القرا لة واحة
(٥)، أنه قال: «ُأنِزل القرآن في  L & % $ # " ! M :ثبت عن ابن عبَّاس  في تفسير قوله تعالى

نيا، فكان اهللا ُيْنِزلُه على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بعضه في إثر بعض، قال تعالَى: ليلة القدر ُجملة واحدة إلى السماء الدُّ
 .(٦) L Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á M

(١) سورة الشعراء: اآليات: ١٩٣-١٩٥.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول اهللا تعالى: L)('&%$#"!M ج ٦ ص ٢٧١٩.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب L9876543210/.-,+*M برقم٤٥٢٢.
(٤) سورة العلق: اآليات: ١-٥.

(٥) سورة القدر: آية ١.       (٦) سورة الفرقان: آية ٣٢.

رال القرا ن واا

اليفية او القرا       وا

رال القرا ايفية ا

القرآن من الوحي، واهللا تعالى َتَكلَّم بهذا القرآن َصوًتا وَحْرًفا، وَسِمَعه جبريُل  ِمَن اهللا تعالى بال واسطة، 
سالة  نا محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص كما َسِمَعه ِمَن اهللا تعالى لفًظا ومعًنى، وليس له فيه إّال أداء الرِّ وَأْنَزَله جبريُل  على نبيِّ

.(١) L v u t s r q p o n m l k j i h M:قال تعالى
ماء ضربت املالئكُة بأجنحتها  السَّ إنَّ نبيَّ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إذا قضى اهللا األمَر في   قال:   عن أبي هريرة 
ع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: احلق  ُخْضعاًنا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا ُفزِّ

وهو العلي الكبير» (٢).
ع عن قلوبهم  ماوات شيًئا، فإذا ُفزِّ وقال َمْسروٌق عن ابن مسعوٍد : «إذا َتَكلَّم اهللا بالوحي سِمع أهُل السَّ

وت عرفوا أنه احلق، ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: احلق»(٣). وسكن الصَّ

َنَزَل ِمَن القرآن على اإلطالق هو خمس آياٍت ِمْن ُسورة الَعَلق، وهي قوله  ل ما  أجمع الُعلماء على أنَّ أوَّ
  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K M :تعالى
ل ما َنَزَل بعد فترة الوحي سورة املدثر على  (٤)، وكان ذلك في غار حراء، وأنَّ أوَّ L c b a ` _

َئ بإقرأ، وُأْرِسَل باملدثر). حيح ِمْن أقوال الُعَلماء، وهوما ُيقال اختصاًرا: (ُنبِّ الصَّ





   ر ف  القرا و   ي
نا محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص في ثالٍث وعشرين سنًة، ثالَث عشرَة سنًة في مكة، وعشِر  ًقا على نبيِّ لقد َتَتابع َتْنِزيل القرآن ُمَفرَّ
ا َنَزَل  ا َنَزَل منها آيات، بل ُرمبَّ ة، وُرمبَّ ورة تامَّ ا َنَزَلْت السُّ سنني في املدينة، وذلك حسب ما تقتضيه احلاجة، فُرمبَّ

بعض آية.

(١) سورة الفرقان: آية: ٣٢.

بعض آية.

   ر ف    ن الت وا

 تثبيت فؤاد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ار  إبطال اعتراضات الكفَّ

ة  مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر الن�بُوَّ

�ُج في التَّشريع وبيان ا�حكام والحدود  التَّدر

 Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á M كما قال تعالى: 
(١)، وما ذاك إال بسبب ما ُيالقيه ِمْن َعَنت املشركني، وكبير أذاهم؛ فَيْنِزل القرآُن الكرمي  L Ò Ñ

ُل طمأنينًة وثباًتا. َنزُّ عليه لَيَهبه ذلك التَّ









عن في القرآن، ويضربون لذلك األمثال، فكان جبريل  ينزل بالقرآن  ار كانوا يجتهدون في الطَّ ألنَّ الكفَّ
َبه بأحسن البراهني.  الكرمي لُيِحقَّ احلقَّ وُيبِطَل الباطل، ويرد االعتراض، ويدحض الشُّ

ة، تلك احلوادث واملسائل هي  بوَّ ل بعَض القرآن ُمَتوافًقا مع ما يحُدُث في أيام النُّ ِمْن ِحكمة اهللا اخلبير أْن ُيْنزِّ
ر القرآن الكرمي. ا ِملَْن أراد أْن ُيفسِّ زول التي صارْت ِعْلًما ُمِهّمً أسباب النُّ

فالشريعة اإلسالمية لم تنزل جملة واحدة على رسول اهللا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، بل كانت تنزل تفاصيل األحكام 
ربية  ج ِمَن األثر البالغ في التَّ واحلدود شيًئا فشيًئا حتى اكتملت الشريعة والدين، فال يخفى ما للتَّدرُّ

ْخصية، والتَّيسير في َأْخذ القرآن ِحْفًظا وَفْهًما. وبناء الشَّ
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١: متى كانت بداية نزول القرآن الكرمي على نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟

٢: ما الفرق بني نزول القرآن الكرمي جملة واحدة ونزوله مفرًقا؟

٣: ما فوائد نزول القرآن الكرمي مفرًقا؟

٤: ما أول ما نزل من القرآن الكرمي؟ 

رر
  شتنبا  ز حع ا ور شورة العل  ا  القرا    وا

ا   وا

شر

حيية را

البرهان في علوم القرآن                      بدر الدين الزركشي.• 
اإلتقان في علوم القرآن                      جالل الدين السيوطي.• 

الـــتـــدرج 
ــم والــتــعــلــيــم  ــل ــع ــت فـــي ال

ووضع األساس قبل البناء من أهم 
املبادئ واملهارات التي ينبغي اكتسابها 
وامتالكها، وفي نزول الوحي مفرًقا على 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تأكيد على ذلك.

التقويم







هو ما نزل القرآن الكرمي بشأنه وقت وقوعه.

لتا
ألسباب النزول أمثلة كثيرة، منها: 
أ ) حادثة تقع حني نزول القرآن 

الكــرمي، فتنزل آيــة أو آيـــات مــن 
القــرآن تبني احلكـم فيها، مثل مـا 

رال


والن شب راا 

والنوالن شباشبا

معرفة أسباب النزول من أقوى الوسائل التي 
تشوق الدارس ملعرفة ما نزل؛ ألنها تقوم على 
قصة ترغب الطالب في االستماع واملتابعة 
واإلثارة التي جتذب املستمع وتعينه على 

التصور الكلي لفهم اآليات وسياقها.

املراد بسبب النزول.• 
أمثله ألسباب النزول.• 
أقسام ما نزل من القرآن الكرمي.• 

طرق معرفة سبب النزول.• 
فوائد معرفة سبب النزول.  • 
أهم املؤلفات في أسباب النزول.• 

(١)LQPO M :اٍس  قال: ملَّا نَزَلْت جاء في حديث ابن عبَّ
وَرْهَطَك منهم اْملُْخلِصَني خَرَج رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى صِعَد الّصَفا فَهَتَف يا 
صَباَحاْه. فَقالُوا: من هذا؟ فاْجَتَمُعوا إليه، فقال: أَرَأْيُتْم إن أْخَبْرُتُكْم أنَّ خْيًال 

ْبَنا عَلْيَك كِذًبا، قال: فِإنِّي نِذيٌر لُكْم بني يَدْي عَذاٍب  ؟ قالوا: ما جرَّ ِقيَّ تْخُرُج من سْفِح هذا اْجلَبِل أُكْنُتْم ُمصدِّ
.(٢)L]\[ZYX M :ا لك ما جَمْعَتَنا إال ِلهَذا، ثمَّ قام فَنَزَلْت شِديٍد، قال أبو لَهٍب: تّبً

(١) سورة الشعراء آية ٢١٤.
(٢)  أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير ُسورُة L]\[ZYX M، برقم ٤٩٧١، ومسلم في كتاب اإلميان، باب قوله 

تعالى: LQPO M  ؛ برقم ٢٠٨.

ألسباب النزول أمثلة كثيرة، منها: 

الكــرمي، فتنزل آيــة أو آيـــات مــن 
القــرآن تبني احلكـم فيها، مثل مـا 

وَرْهَطَك منهم اْملُْخلِصَني خَرَج رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى صِعَد الّصَفا فَهَتَف يا 
صَباَحاْه. فَقالُوا: من هذا؟ فاْجَتَمُعوا إليه، فقال: أَرَأْيُتْم إن أْخَبْرُتُكْم أنَّ خْيًال 
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ب) سؤال يوجه إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فتنزل آية أو آيات من القرآن الكرمي إجابة عن السؤال. قال تعالى:   
(١)L È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À M

ْسَمُع  : َتَباَرَك الذي َوِسَع َسْمُعُه ُكلَّ َشْيٍء، إني َألَ َبْيِر  قال: قالت َعاِئَشُة   وجاء في حديث ُعْرَوَة بن الزُّ
َكَالَم َخْوَلَة ِبْنِت َثْعَلَبَة َوَيْخَفى َعَليَّ َبْعُضُه َوِهَي َتْشَتِكي َزْوَجَها إلى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي َتُقوُل: يا َرُسوَل اهللا 
َأَكَل َشَباِبي َوَنَثْرُت له َبْطِني، حتى إذا َكِبَرْت ِسنِّي َواْنَقَطَع َوَلِدي َظاَهَر ِمنِّي، اللهم إني َأْشُكو ِإَلْيَك، فما َبِرَحْت 

.(٣) (٢)L+*)('&%$#"! M حتى َنَزَل ِجْبَراِئيُل ِبَهُؤَالِء اْآلَياِت

ينقسم القرآن الكرمي من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمني:
ما ليس له سبب، وهو نزل من اهللا ابتداء غير مرتبط بسبب خاص، وإمنا يرتبط بالسبب العام من  وشم االق

إنزال القرآن وهو هداية الناس، وهذا أكثر القرآن الكرمي.
ما له سبب خاص، وهي آيات نزلت مرتبطة بأسباب خاصة، وهذا القسم هو األقل، وألهميته  شم الالق

أفرده العلماء مبباحث خاصة اصطلحوا على تسميتها بأسباب النزول. 

ألسباب النزول طرق، هي: 
النقل الصحيح عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

إخبار الصحابي عن سبب النزول له حكم املرفوع؛ ألنه ال ميكن أن يقول  
برأيه؛ حيث  شاهد التنزيل ووقف على األسباب.

إخبار التابعي عن سبب النزول، ويشترط له شروط، هي:  
صحة السند. 

أن تكون عبارته صريحة في السببية: بأن يقول: (سبب نزول هذه اآلية كذا). 

أن يكون من أئمة التفسير اآلخذين عن الصحابة: كمجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، رحمهم  
اهللا تعالى.

أن يعتضد برواية تابعي آخر تتوافر فيه تلك الشروط. 

                         (١) سورة اإلسراء آية ٨٥.
                         (٢) سورة املجادلة اآلية ١.

ر، برقم ٢٠٦٣.                          (٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطالق، باب املظاهر يجامع قبل أن يكفِّ

رال القرا    شا

أفرده العلماء مبباحث خاصة اصطلحوا على تسميتها بأسباب النزول. 

والن شب ةعر رق

إخبار الصحابي عن سبب النزول له حكم املرفوع؛ ألنه ال ميكن أن يقول 





ملعرفة أسباب نزول اآليات والسور فوائد، من أهمها: ملعرفة أسباب نزول اآليات والسور فوائد، من أهمها: 
يعين على فهم المراد با�ية وتفسيرها 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: (ومعرفة سبب النزول يعني على فهم اآلية، فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب)(١).

 معرفة حكمة التشريع
وأن األحكام الشرعية قامت على حتقيق املصالح وتكميلها، ودفع املفاسد 

وتقليلها.

تيسير الحفظ وتسهيل الفهم، وتثبيت المعنى 
ألن ربط األسباب باملسببات واألحكام باحلوادث، واحلوادث باألشخاص 
واألزمنة واألمكنة يعني على رسوخ املعنى في الذهن وسهولة تذكره، مما له 

األثر الكبير في فهم القرآن الكرمي وتدبره.

(١) مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ج ١٣ ص ٣٣٩.
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والن شب ةعر وا

وأن األحكام الشرعية قامت على حتقيق املصالح وتكميلها، ودفع املفاسد 

ألن ربط األسباب باملسببات واألحكام باحلوادث، واحلوادث باألشخاص 
واألزمنة واألمكنة يعني على رسوخ املعنى في الذهن وسهولة تذكره، مما له 
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١:ما املراد بسبب النزول؟

٢: هات مثاًال لسبب نزول سورة من القرآن الكرمي.

٣: ما طريق معرفة سبب النزول؟

٤: اذكر ثالًثا من فوائد معرفة أسباب النزول.

بيان أن القرآن الكريم كالم ا� تعالى 
وليس من كالم البشر، ولذلك كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يسأل عن شيء فيتوقف عن اجلواب ينتظر نزول الوحي. 

 يكشف وجًها من وجوه ا¥عجاز في الكتاب العزيز 

التقويم





حيية را
ممــا يــنــمــي الــفــهــم ويــزيــد 

ــي وغـــيـــره..  ــرف ــع ــوق امل ــف ــت فـــي ال
األحداث  تسبيب  القدرة على  تنمية 

وتعليلها.. واكتشاف سياقات ورودها 
واستخدامها..فذلك يجعل للمعرفة املجردة 
معنى أخص وأعمق.. والعناية بربط أسباب 
النزول باآليات واكتشاف املعاني املرتبطة 

باحلدث ينمي هذه املهارة ويدرب 
عليها.

تنزيل القرآن البن شهاب الزهري. • 
أسباب النزول لعلي بن أحمد الواحدي.• 
العجاب في بيان األسباب للحافظ ابن حجر.• 
لباب النقول في أسباب النزول جلالل الدين السيوطي.• 

إثراء

 يشاهدوا التن  االرواية وال�ش ا الكتا ون اأ�شبا  القو ي  : ديالوا ا 
 عبيدة ع شاأل� :يش�  د ا دلب. وال  وا دها وعل ثوا عو ،أ�شباا وا علوو
 : االقراآن.  و ا ا اأنون فييعل يهب ال ،ا شداد� و ،ا ا :القراآن، فقا اآية م
 :شهم، فقاع مي  اشايا، ورالق  ت قرا ةاشلل  شاأمر ي  والن معرفة �شبب 

اأ�شب ه اآية نل  كا كا اأر اأة ال�شتة.
 ه لن :ا ادهم ااأن اأ عة والتااشعادة ال م د عر :هانال  رك�شال او
اآية  كا فان يريد لك اأنها تش ها اكم  اأن ها كان ال�شبب  نولها، فهو م ن�ض 

ا�شتد عل اكم اآية،  م ن�ض النق ملا و. انظر: اأ�شبا النو �ض6 للوادي.

شر
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ا فاصًال  للمكي واملدني تعريفات من أصحها من جعل الزمن حّدً
بني املكي واملدني:

 ما نزل قبل الهجرة.
وا ما نزل بعد الهجرة.

رال


ا فاصًال  للمكي واملدني تعريفات من أصحها من جعل الزمن حّدً

وا ا عر


وا اوا ا

اعتنى علماء املسلمني عناية كبيرة بدراسة القرآن 
الكرمي وما يتعلق بزمن نزوله وأماكن النزول ونحو 

ذلك، فما من آية إال وعرف الصحابة  أين 
نزلت، ومتى نزلت وفيم نزلت، وال شك أن هذا 
يحتاج إلى جهد كبير بذله العلماء بعد الصحابة 

  حتى عرفوا: ما نزل مبكة وما نزل باملدينة 
وما ُحمل من مكة إلى املدينة، وما ُحمل من 
املدينة إلى مكة، وما نزل ليًال وما نزل نهاًرا، وما 
نزل صيًفا وما نزل شتاًء، وما نزل في احلضر وما 
نزل في السفر، وغير ذلك من األنواع التي تدل 

على عناية العلماء بكتاب اهللا عز وجل. 

تعريف املكي واملدني. • 
ضوابط السور املكية واملدنية. • 
فوائد معرفة املكي واملدني. • 

طرق العلم باملكي واملدني.• 
مميزات السور املكية واملدنية.• 





رر
اعلم وع  اية عو ع   فالتعر     عين  ا   ن   فعر وا لل

 ا وا شح شعف  وة التعر ي  ز

التعر ال رتبا
ا ا

 ل وظلا
التعرالتعر  را

 ة   ا 
   وا

نة

 ي  
 ¤ £

 ي  و ¥
ml

 ع ة   
الرة 

    ة 
وانة






ر

 ال
قرا

ل
 

ر
لتع

  ا
ة  

ي
ال

ة 
وح

ال

 للعلماء في العلم باملكي واملدني طريقان:
الطريق األول: السماعي النقلي: ويستند إلى الرواية الصحيحة 
عن الصحابة أو التابعني في حتديد السورة أو اآلية املكية أو املدنية.

لم  ما  قياس  إلى  ويستند  القياسي االجتهادي:  الثاني:  الطريق 
يرد دليل على أنه مكي أو مدني على ما ورد فيه دليل، فإن أشبه 

اآليات املكية فهو مكي، وإن أشبه اآليات املدنية فهو مدني.

أوًال: للسور املكية عالمات من أهمها: 
كل سورة فيها لفظ L!M فهي مكية، وقد ورد هذا اللفظ في النصف األخير من القرآن الكرمي ثالًثا  

وثالثني مرة في خمس عشرة سورة.
!L، وغير ذلك فهي مكية   M L4M  L! M كل سورة افتتحت باحلروف املقطعة نحو 

سوى الزهراوين: وهما سورتا البقرة وآل عمران.
كل سورة فيها سجدة تالوة فهي مكية. 

L فهي مكية. ml M كل سورة فيها 

قصر اآليات مع قوة الكلمات مما يناسب اجلدال مع املشركني وإثبات األدلة والبراهني وتأكيده بالقسم  
كقصار املفصل.

كل سورة فيها قصص األنبياء واألمم املاضية، وقصة آدم وإبليس فهي مكية سوى سورة البقرة. 

الطور،  الذاريات،  الصافات،  كل سورة مبدوءة بقسم فهي مكية، وهي خمس عشرة سورة هي:  
النجم، املرسالت، النازعات، البروج، الطارق، الفجر، الشمس، الليل، الضحى، التني، العاديات، 

العصر.
كل سورة مفتتحة بـ L&M فهي مكية، وهي خمس سور: الفاحتة،  األنعام، والكهف، وفاطر،  

وسبأ.

»∏≤ædG »YÉª°ùdG…OÉ¡àL’G »°SÉ«≤dG
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أوًال: للسور املكية عالمات من أهمها: 

 الشور اية واية

 للعلماء في العلم باملكي واملدني طريقان:
وا  رق العلم





  الشور اية ي
كل سورة فيها ذكر املنافقني وصفاتهم فهي مدنية سوى سورة العنكبوت. 

كل سورة فيها ذكر لفريضة أو حد. 

طول اآلية مما يناسب بسط أحكام الشريعة وتوضيحها. 

كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية. 
L فهي مدنية إال أواخر سورة احلج في قوله تعالى:  gfe M كل سورة فيها 

L فيرى كثير من العلماء أنها مكية.  M

يةشور اال اي
العناية مبسائل العقيدة، والدعوة إلى التوحيد، واإلميان باهللا وبرسوله واليوم اآلخر، ومجادلة املشركني  

بالبراهني العقلية واآليات الكونية، والتحذير من الشرك وأعمال املشركني.
وضع األسس العامة للتشريع، واألمر بأصول العبادات وفضائل األخالق. 

االستشهاد كثيًرا بقصص األنبياء والسابقني؛ لتقرير مسائل العقيدة، وحتذير املشركني من مخالفة الرسول  
ملسو هيلع هللا ىلص، وبيان ما جرى للمخالفني من األمم السابقة، وتسلية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حتى يصبر على أذاهم.

 يةشور اال اي
في  الدولية  والعالقات  واملواريث،  األسرة،  ونظام  واحلدود،  واملعامالت،  العبادات،  أحكام  تفصيل  

السلم واحلرب، وقواعد احلكم والتشريع ونحو ذلك.
جدال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإثبات حتريف كتبهم، ودعوتهم إلى اإلسالم. 

كشف أحوال املنافقني وهتك أستارهم، وحتذير املسلمني منهم ومن أفعالهم. 

يا الشور اية واية
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يةشور اال
 املدني باتفاق عشرون سورة وهي:

املختلف فيه:
واختلف العلماء في اثنتي عشرة سورة هي:

الشور اية 
 ما عدا ذلك من السور فهو مكي باتفاق وهي اثنتان وثمانون سورة.

تذوق أساليب القرآن وجمال عرضه واالستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى اهللا مبراعاة أحوال املخاطبني  
والتدرج معهم في عرض األحكام حسب أحوالهم ومكانتهم وقبولهم ورفضهم.

متييز الناسخ من املنسوخ، فاملتأخر ناسخ للمتقدم. 

معرفة تاريخ التشريع وتدرجه في تربية األمة والنهوض بها من درك اجلاهلية إلى عزة اإلسالم ورفعته. 

تيسير تفسير اآلية، فإن معرفة مكان النزول يعني على فهم معنى اآلية وتفسيرها تفسيًرا صحيًحا. 
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الحجرات

الممتحنة





١: ما املراد باملكي واملدني؟

٢: ما طريق العلم باملكي واملدني؟

٣: ما عالمات املدني ومميزاته؟ وما عالمات املكي ومميزاته؟

٤: حدد السور املدنية والسور املكية املتفق عليها.

ملعرفة املكي واملدني فوائد كثيرة، اذكر ثالًثا منها. :٥

رر
راشة   ا  ا للوة   وا    شتنبا    ع ور   شال    ز  حا ع   ولتع

وا ا شوو

التقويم
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اإلتقان في علوم القرآن                       جالل الدين السيوطي.• شر
البرهان في علوم القرآن                       بدر الدين الزركشي.• 
مناهل العرفان في علوم القرآن             محمد عبد العظيم الزرقاني.• 

حيية را ــر ــي ــأث ــت ــن مــــهــــارات ال ــ م
واإلقناع اختيار العبارات املناسبة 

للشخص املناسب في املكان والزمان 
املــنــاســب.. ولـــذا كــانــت الــســور املكية 
قصيرة اآليات جزلة العبارات قوية البرهان 

املعاندين  اإلقناع وقطع حجة  تناسب 
واملستكبرين.

إثراء
 شراأ م :علوم القراآن شف عل التنبي كتا  وريبيب الني�شا  د  ش�و القا�شم ااأ ا 
علوم القراآن علم نول وها، وريب ما ن كة واملدينة، وما ن كة وك مد، وما ن املدينة 
وك مك، وما ن كة  اأه املدينة، وما ن املدينة  اأه مكة، وما ي�شب نو املك  املد، وما 
ي�شب نو املد  املك، وما ن اة، وما ن بي املقد�ض، وما ن الا. وما ن اديبية، 
ا، واآيات املدنيات  ال�شور املكية، واآيات املكيات  ردم ا وما ن م�شيع ا، وما ن نهار وما ن لي وما ن
 م املدينة ا اأر�ض    مكة، وما املدينة ا م    املدينة، وما مكة ا م  ال�شور املدنية، وما 

.١شهم مكعو شهم مدع فقا ،وا فيتلا، وما ا شر�م وما ن ،  ب�شة، وما نا

(١) اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ج١ ص٥٤.







 M L M :حني قال املشركون فيما َذَكَرُه اهللا تعالى عنهم
مني  L S R Q P O N(١)، ُمْسَتهزئني ُمَتَهكِّ
برســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ُمْنكريــن أْن يكون مــا جاءهم به ِمْن ِعْنِد اهللا،

 l k j i h g M :ردَّ اهللا عــزَّ وجــلَّ عليهــم بقولــه
.(٢) L n m

ر ِحْفَظه، وهيَأ له َمْن َيكتبه  وكان ِمْن ِحْفِظ اِهللا تعالى لكتابه أْن َيسَّ
دور ومكُتوًبا في السطور، وباقًيا إلى  نه، فأصبح محُفوًظا بالصَّ وُيدوِّ

اعة. قيام السَّ

رال


 تل ا  ف ح


ورشال  فا تتو رال ع القراورشال  فا تتو رال ع القرا

املسلم حريص على تعلم القرآن وحفظه 
وتدبره واالهتمام بعلومه ألنه دستور األمة 

ومنهج حياتها.

حفظ اهللا لكتابه.• 
جمع القرآن الكرمي.• 
أنواع جمع القرآن الكرمي وكتابته.• 
ُدور.•  اَجلْمُع مبعنى اِحلْفظ في الصُّ

 j i h g M :تعالى قوله مع (٣) Lk j i h g f e d c M :تعالى قوله وفي
النَّاس، َمْحُفوٌظ بحروفه أيدي بني اهللا أبقاه ما القرآن الكرمي سالمة دليٌل على (٤) L n m l k
أيديهم بني ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول ربِّ العاملني، كأمنا عهٍد باهللا حديث ُكلِّ زماٍن وكأنه في النَّاس اهللا، يقَرأه أنزَله كما

َطرّيًا. ا َغّضً يأخذوَنه عليهم، َوَعْنه يتلوه

(٢) سورة احلجر آية:٩. (١) سورة احلجر آية:٦.     

(٤) سورة احلجر آية:٩. (٣) سورة فصلت آية:٤٢.     
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ال واسَتوَعْبُته.  االسِتْقَصاُء واإلَحاطُة بالشيء، تقول: َجَمْعُت ِعْلَم كذا، أي: َأَحطتُّ مبسائله  ةل ع  ا
 حفظ القرآن الكرمي، استظهاره عن ظهر قلب، وكتابته وتدوينه. حشطا

ُدور. ِحْفُظ القرآن واستظهاُرُه َعْن ظهر قلب: مبعنى اِحلْفظ في الصُّ  وا
ُطور. تدويُن القرآن وِكتاَبُتُه، مبعنى اِحلْفظ في السُّ ال

وتيُّ للقرآن، وهو ِمَن معاني اَجلْمع احلديثة؛ ألنَّه يواكب  اَجلْمُع الصَّ لال
حيح للقرآن. ي الصَّ َلقِّ ْقنيات احلديثة، وما لها ِمْن أثٍر فاعٍل في ِخْدمِة التَّ التَّ

، وهو ِمَن معاني اَجلْمع احلديثة؛ ألنَّه يواكب 

تتو ع القرا واا

رال ع القرا



 





اخلطاط عثمان طه يكتب املصحف 
الشريف في مجمع امللك فهد في املدينة النبوية





(١) سورة القيامة آية:١٧.     (٢)  أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب مناقب زيد بن ثابت ، برقم ٣٥٩٩، ومسلم 
، باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من األنصار  برقم ٢٤٦٥.                    في كتاب فضائل الصحابة 

(٥) أخرجه اإلمام أحمد. (٤) رواه مسلم.    (٣) سورة القيامة اآليات:١٦-١٩. 

ْجنَمعه في صدرك فال تنسى منه  أنَّ  (١)، أي: علينا  L  Õ Ô Ó Ò Ñ  M تعالى:  قوله   ودليله 
هم ِمَن األنصار: معاُذ ابن  شيًئا. عن أنس بن مالٍك  قال: «َجَمَع القرآَن على عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أربعٌة ُكلُّ

جبل، وُأبيُّ بن كعب، وزيُد بن ثابت، وأبو زيد» (٢).
ل كي يحفظوا ألفاظه ويفهموا  وقد كان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َينزل عليه القرآُن فيقرؤه على صحابته على ُتَؤدٍة وَمتَهُّ
ك به لسانه حالة  فه وُيحرِّ ته بِحْفظه أْن كان يتلقَّ معانيه، وكان حريًصا على ِحْفظه واستظهاره، حتى بلغ ِمْن ِشدَّ
إلقاء جبريل  الوحي إليه؛ مخافة أْن تفوته كلمٌة أو يفلت منه حرٌف، حتى َوَعَده ربُّه وطمأنه أنه سيجمعه 

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê M:له في صدره، وأْن ييسر له قراءة لفظه وفهم معناه، فقال تعالى
ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص القرآَن الكرمي فكان ُقدوَة  L ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô(٣). وقد َحِفَظ الرَّ
النَّاس، مع أنَّه لم يُكْن يكتب، وال يقرأ ِمْن ِكتاب، وكان الصحابة يأخذون َعْنه القرآَن فَيْجمُعونه في ُصُدورهم، 

َة عمل، يأخذون القرآن للعمل به. وكانوا  أمَّ
والذين ُعِرُفوا بَجْمِع القرآن ُكلِّه في صدورهم في عهده ملسو هيلع هللا ىلص هم:

رداء،  ُأبيُّ بن كعب، ومعاُذ بن جبل، وزيُد بن ثابت، وعبُد اهللا بن مسعود، وسالٌم مولى أبي ُحذيفة، وأبوالدَّ
، وحفظ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص القرآن  ، وعبُد اهللا بن عمرو بن العاص، وأبو موسى األشعري  وأبو زيٍد األنصاريُّ
الكرمي كله وحفظه أصحابه واشتد التنافس بينهم، وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يحثهم على ذلك ويحرص على سماع 
تالوتهم، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص ألبي موسى األشعري : «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت 

مزماًرا من مزامير آل داود»(٤). 
واستمع لتالوة سالم مولى أبي حذيفة فقال له: «احلمدهللا الذي جعل في أمتي مثلك» (٥).

غوا ألخذ القرآن واالعتناء بحفظه، وال يلزم أاليكوَن غيرهم  حابة كانوا قد تفرَّ وهؤالء األعياُن ِمَن الصَّ
ابعني وَمْن بْعدهم، وال  حابة والتَّ قد َجَمَعه ُكلَّه، بل َحِفَظُه بعد ذلك العدُد الكثيُر واَجلمُّ الَغفيُر ِمَن الصَّ
ين، ِممَّا يُدلُّ على وُجود اِحلْفظ في آخرين ِمَن  اء في َحْرب املرتدِّ أدلَّ على ذلك ِمْن َكْثرة َمْن ُقِتَل ِمَن الُقرَّ

ون كذلك إلى يوم القيامة إْن شاء اهللا تعالى. حابة، وما زال املسلمون بحمد اهللا يحفظونه، وسَيَظلُّ الصَّ

ْجنَمعه في صدرك فال تنسى منه  أنَّ  ، أي: علينا   Õ Ô Ó Ò Ñ
ور   شال   ف ا 
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رر
 ل  علمع او ع ز �  شف شة حوارل 

 القرا حف و ل عينةا ليشا  •
 رال القرا حف  شية للطال�ش رالت  ةشتفا  •

رال القرا ف حةق او  •
 ل يةوا  القرا عة حفرا حةق او  •

 عتراو القرا حف و  ن ةوا شيالف شر رش  ة القرارا ش  •

شر

جمع القرآن الكرمي في عهد اخللفاء الراشدين                   عبد القيوم عبد الغفور السندي• 
جمع القرآن الكرمي حفًظا وكتابة                                    علي سليمان العبيد• 

١: ما معنى جمع القرآن لغة واصطالًحا؟

٢: اذكر دليلني على جمع القرآن مبعنى احلفظ في الصدور.

٣: اذكر عشرة من الصحابة  ممن حفظ القرآن الكرمي.

التقويم





حيية را علــى املبنــي  احلفــظ 
الفهــم.. يزيــد مــن قــوة احلفظ 

والفهم على الســواء.. ويرفع كفاءة 
التعلم والتفــوق، ولذا جاء احلث على 
آياتــه  بتدبــر  واألمــر  القــرآن،  حفــظ 

وفهمها.

إثراء

: اا  •
 ع ال�شيوط فقد نق ،شامل وا امله عل اأطل القراآن الكر   زيد عد اأن اأ
 شوا ل�كر: الت واأ  ا ،الور  عوا القراآن فكتبو ملا :ا اأن  شاامل كتا  شتاأ ا
ر.  وا عشهم: املش، فان اب�شة ي�شون املش. وكان اأو كر   شهم: ال�شع ا، فقا ا�ش

.١شامل او�ش ا كتا  م اأو

(١) اإلتقان يف علوم القرآن ج١ - ص١٨٥.
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راح ع القرا  الشطور
 َمّر جمع القرآن في السطوِر بثالث مراحل هي:

ع   ا  ب ش
النِّْسيان والَوْهم؛ لذلك كان  ِمَن  َكَتَب اهللا على بني آدم  َيْعَتريه ما  الَرُسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُدور لغير  الصُّ حْفُظ 
ْفِظه وإبقاِء ُقْدسيَّته، والقرآُن بنيَّ ضرورة الكتابة في مواضَع كثيرٍة، فإنَّ اهللا  التَّدويُن والكتابُة ضرورًة الُبدَّ منها ِحلِ

اه (الكتاب)، وهذا يقتضي أْن يكون مكتوًبا. تعالى سمَّ

رال


 ور ط شال   ف ا 

ب ملسو هيلع هللا ىلص. الن   القرا ع   ورحلة اا

شطورال  فا  تتو ع القرا تتو ع القرا



ما أنواع َجْمع القرآن وكتابته؟

مراحل جمع القرآن في السطور. • 

سبب اجلمع.• 

قصة اجلمع.• 

مالمح اجلمع.• 

ع   ا ة ش 

حابة لكتابة ما َيْنِزل عليه ِمَن القرآن الكرمي، وُهم ُكتَّاب الوحي، وكانوا  اتَّخذ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص جماعًة ِمَن الصَّ
ان، وعليُّ بن أبي  اب، وعثماُن بن عفَّ يق، وعمُر بن اخلطَّ دِّ ، ومنهم: أبو بكٍر الصِّ حابة  ِمْن خيرة الصَّ
ا ِلُكلِّ  . وكان اإلذُن فيه عاّمً طالب، وزيُد بن ثابت، وُأبيُّ بن كعب، وُمعاوية بن ُسفيان، وغيُرهم، 
َمْن شاء أْن يكتب، فعن أبي سعيد اخلدري  أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال تكتبوا عني، ومن كتب عني 

غير القرآن فليمحه»(١).

شطورال  فا شطورال  فا 

(١) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب مناولة األكابر، برقم: ٣٠٠٤.
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َقاع )2(، واللَِّخاف )3(  ر لهم ِمَن الُعُسب )1(، والرِّ ورة فيكُتُبونها على ما َتَيسَّ وكان ملسو هيلع هللا ىلص ُيْخبرهم مبوضع اآلية ِمَن السُّ
وِقَطِع اأَلِدمي )4(، وغير ذلك. 

اأ�صباب عدم جمع القراآن يف م�صحف واحد يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص

1 أنَّ احلاجَة لم َتدُع إلى ذلك، بخالف َعْهد أبي بكر وُعثمان 
  فقد وجدت الدواعي جلمعه في كتاب.

حابة، حيث إن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  2 األْمُن ِمْن ِخالٍف يقُع بني الصَّ
موجود بني أظهرهم.

3 أنَّ الِكتابة في امْْلُْصحف تصُلح لشيء قد انتهى واستقر، 
والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص كان بصدد أْن َيْنِزَل عليه الوحي بنسخ تالوة 
َيْنِزَل بآية أخرى، ولو  أْن  ِمْن آية أو آيات أو  ما شاء اهلل 
ْغيير والتَّبديل،  ُجِمَع في ُمْصحٍف واحٍد لكان عرضًة للتَّ
كلَّما َنَزَل وحٌي بنسخ آية أو بنزول آية وهذا أمٌر فيه غاية 

امْلشقة.
َمالِمُح اجَلْمع 

ًقا في َعَدٍد ِمْن أدوات الِكتابة. 1 أنَّ القرآن الكرمي كان ُمَفرَّ
2 أنَّ القرآن ُكلَّه كان َمْكُتوًبا في حياة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يكن ِمْنه شيٌء غير َمْكُتوب.

ْكل. 3 أنَّ القرآن امْلجموع في حياته ملسو هيلع هللا ىلص كان خالًيا ِمَن النَّْقط والشَّ

�َصَبُب اجَلْمع 
ة، فخشي  دَّ اِظ القرآن الكرمي في ُحُروب الرِّ اسُتشهد َعَدد كبير ِمْن ُحفَّ
َحابة أْن يذهَب شيٌء ِمَن القرآن الكرمي بذهاب َحَفَظِته، فاتََّفُقوا على  الصَّ
َجْمِع القرآن الكرمي ُكلِّه وِكَتاَبِته وتدويِنه في ُمْصحٍف َواحٍد، وكان ذلك 

نة الثانيَة عشرة بعد َموقعة اليمامة. في السَّ

�صعف النخل

ONMLK

. املرحلة الثانية: َجْمُع القراآن يف عهد اأبي بكر ال�صديق

)2( َجْمُع ُرْقَعة، وهي: الِقطعة ِمَن النَّسيج أو اجِلْلد.)1( َجْمُع َعِسيب، وهو: َسَعُف النَّْخل.
َفة، وهي: ِحَجارٌة بيٌض ِرقاٌق.  )4( ِقَطُع اجِلْلد.)3( َجْمُع خََلْ
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اب عنده، قال أبو  «عن زيِد بن ثابٍت ، قال: َأْرَسَل إليَّ أبو بكٍر َمْقَتَل أهِل اليمامة، فإذا ُعَمُر بن اخلطَّ
اء القرآن، وإنِّي أخشى أْن َيْستِحرَّّ الَقْتُل  بكر : إنَّ ُعَمَر أتاني فقال: إنَّ الَقْتَل قِد اسَتَحرَّّ يوَم اليمامة بُقرَّ
اء باملواِطِن فيْذَهَب كثيٌر ِمَن القرآن، وإنِّي أرى أْن تْأُمَر بَجْمِع القرآن، قلُت لُعَمَر: كيَف تْفَعُل شيًئا  بالُقرَّ
لم يْفَعْله رسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال ُعَمُر: هذا واِهللا خيٌر، فلم يَزْل ُعَمُر ُيراِجُعني حتَّى شرَح اهللا صدري لذلك، 
ورأيُت في ذلك الذي رأى ُعَمُر، قال زيٌد: قال أبو بكٍر: إنََّك َرُجٌل شابٌّ عاِقٌل ال َنتَِّهُمك، وقد ُكْنَت 
ُفوني َنْقَل جبٍل ِمَن اجلبال ما كان أْثقَل  ِع القرآَن فاْجَمْعُه، فواهللا لو كلَّ تكُتُب الوحَي لرُسوِل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَتَتبَّ
عليَّ ِممَّا َأَمَرني به ِمْن َجْمع القرآن، قلُت: كيَف َتْفعلون شيًئا لم َيْفَعْلُه رسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: هو واِهللا خيٌر. 
ْعُت القرآَن  ، َفَتَتبَّ فلْم يَزْل أبو بكٍر ُيَراِجُعني حتَّى َشَرَح اهللا َصْدري ِللَّذي َشَرَح َله َصْدَر أبي بكٍر وُعَمَر 
 ، َجال، حتَّى وجدتُّ آِخَر ُسورِة التَّوبة مَع أبي ُخزَمية األنصاريِّ َأْجَمُعُه ِمَن الُعُسِب واللَِّخاف وُصُدور الرِّ
ُحُف عند أبي  لْم أِجْدَها َمَع أحٍد غيِره: L~}| M حتَّى خامتِة براءة، فكانِت الصُّ

.(١)« بكٍر حتَّى توفَّاُه اهللا، ُثمَّ عنَد ُعَمَر حَياته، ُثمَّ عنَد َحْفَصَة بنِت ُعَمَر، 

ع  ا  
ق ِمَن القرآن الكرمي في ُمْصَحٍف واحٍد. أنَّ الَقْصَد منه َجْمُع اْملَْكُتوب اْملَُتَفرِّ 

ها َمْحُفوظًة، فإنَّ زيًدا  أنَّ قوَل زيد بن ثابٍت : «لْم أِجْدَها َمَع أحٍد غيِره» إمنا أراد اآلية َمْكُتوبًة ولم ُيِرْدْ 
َنْفَسه كان ِممَّن َجَمَع القرآَن ِحْفًظا على عْهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وَجَمَعُه طائفٌة كانوا أحياًء يومئٍذ.

ورة التي كان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  يق  كان للقرآن جميًعا على الصُّ دِّ أنَّ هذا اَجلْمع الذي َحَصَل بأمر أبي بكٍر الصِّ 
بعة التي ُأْنِزَل عليها القرآن.  َأْمالها على أْصحابه ِمْن ُكتَّاب الوحي، ُمْشَتِمَلًة على األحرف السَّ

ع   ا  ب ش
ة ِمَن االفِتَتاِن في دينها بسبب اخِتالف اْحلُروف التي ُيْقَرأ بها القرآن الكرمي، وهذا ظاِهٌر في  اخلوُف على اُألمَّ
َة َقْبَل َأْن َيْخَتِلُفوا ِفي اْلِكَتاِب اْخِتالَف  ، حني قال له: «َأْدِرْك َهِذِه اُألمَّ إشارة ُحذيفَة بِن الَيَمان على عثمان 

اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى». 

بعة التي ُأْنِزَل عليها القرآن.  َأْمالها على أْصحابه ِمْن ُكتَّاب الوحي، ُمْشَتِمَلًة على األحرف السَّ

. ف     القرا ع   ةلرحلة الا

(١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٤٦٧٩.





ع   ة ا ش 
اِم ِفي َفْتِح َأْرِميِنيَة  «عن أنِس بن مالٍك  َأنَّ ُحَذْيَفَة ْبَن اْلَيَماِن َقِدَم َعَلى ُعْثَماَن، َوَكاَن ُيَغاِزي َأْهَل الشَّ
َوَأَذْرِبيَجاَن َمَع َأْهِل اْلِعَراِق، َفَأْفَزَع ُحَذْيَفَة اْخِتالُفُهْم ِفي اْلِقَراَءِة، َفَقاَل ُحَذْيَفُة ِلُعْثَماَن: َيا َأِميَر اْملُْؤِمِنَني، 
َأْن  َحْفَصَة،  ِإَلى  ُعْثماُن  َفَأْرَسَل  َوالنََّصاَرى،  اْلَيُهوِد  اْخِتالَف  اْلِكَتاِب  ِفي  َيْخَتِلُفوا  َأْن  َقْبَل  َة  اُألمَّ َهِذِه  َأْدِرْك 
َها ِإَلْيِك، َفَأْرَسَلْت ِبَها َحْفَصُة ِإَلى ُعْثَماَن، َفَأَمَر َزْيَد ْبَن  ُحِف َنْنَسُخَها ِفي اْملََصاِحِف، ُثمَّ َنُردُّ َأْرِسِلي ِإَلْيَنا ِبالصُّ
اِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َفَنَسُخوَها ِفي اْملََصاِحِف،  ْحَمِن ْبَن اْحلَ َبْيِر، َوَسِعيَد ْبَن اْلَعاِص، َوَعْبَد الرَّ ِ اْبَن الزُّ َثاِبٍت، َوَعْبَداهللاَّ
َني الثَّالَثِة: ِإَذا اْخَتَلْفُتْم َأْنُتْم َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت ِفي َشْيٍء ِمَن اْلُقْرآِن (وفي ِرَواَيٍة: في  ْهِط اْلُقَرِشيِّ َوَقاَل ُعْثَماُن ِللرَّ
ِفي  ُحَف  الصُّ َنَسُخوا  ِإَذا  َحتَّى  َفَفَعُلوا،  ِبِلَساِنِهْم،  َنَزَل  َا  َفِإمنَّ ُقَرْيٍش؛  ِبِلَساِن  َفاْكُتُبوُه  القرآن)  ِة  َعَرِبيَّ ِمْن  ٍة  عَرِبيَّ
ُحَف ِإَلى َحْفَصَة، َوَأْرَسَل ِإَلى ُكلِّ ُأُفٍق ِمبُْصَحٍف ِممَّا َنَسُخوا، َوَأَمَر ِمبَا ِسَواُه ِمَن اْلُقْرآِن  اْملََصاِحِف، َردَّ ُعْثماُن الصُّ

َق»(١). ِفي ُكلِّ َصِحيَفٍة َأْو ُمْصَحٍف َأْن ُيَحرَّ

ع   ا  
. االعِتماُد على من تولى اَجلْمَع في عهد أبي بكٍر 

. يق  دِّ ُحَف التي ُجِمَعْت في عهد أبي بكٍر الصِّ َجَعَل ُعثماُن ِإَماَمه في اَجلْمِع الصُّ 
َنْسُخ ُمْصحِف أبي بكٍر  إلى عدٍد ِمَن املصاحف لَيعَتِمَد عليها املسلمون، وِلَتُكون ِمَن املْـَوازين  

َة ما ُيْنَسُب إلى القرآن ِمْن حيُث ُأصول ُحروفه وكلماته وجمله. التي َيْعَلُمون بها ِصحَّ
اُب فيما اختلفوا فيه عند الِكتابة إلى لَُغة ُقريش فتكون َفاْصًال بيَنهم. أْن َيصيَر الُكتَّ 

َور واآليات على ما كان ُكِتب بني يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ترتيب السُّ 
إلزاُم النَّاس باالعِتماد واالجِتَماع على ما ُنِسَخ ِمْن ُمْصحِف أبي بكٍر  وُأِمروا بتحريق مصاحفهم. 

(١) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، برقم ٤٧٠٢.

.
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. ١: اذكر كتَّاب الوحي من الصحابة 

٢: كيف ُجِمَع القرآن الكرمي في عهد أبي بكر ؟

٣: ما أسباب عدم جمع القرآن الكرمي في مصحف واحد في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

٤: ما سبب جمع القرآن الكرمي في عهد أبي بكر ؟

٥: ما سبب جمع القرآن الكرمي في عهد عثمان ؟

التقويم





حيية را

شر
جمع القرآن الكرمي في عهد اخللفاء الراشدين                عبد القيوم بن عبد الغفور السندي.• 
جمع القرآن الكرمي حفًظا وكتابة                                علي بن سليمان العبيد.• 

من األمــــور التي تنمي 
التفكير للكتابة.. عدم االكتفاء 

بوجود املعلومات في الذاكرة، فهي
تنسى وتبلى مع الزمن وقد تذهب عن 
الذهن ألنها لم تستقر بدرجة كافية 

بعد في الذهن.

إثراءإثراءإثراء

ان طعث
عثان  عبد  ط الب، اشتهر كتات ملش املدينة الي يشدر  امللك فهد لباعة 
ا  اط  ع .مش�ا العا  اطا شي م ا ش�  ازةا نا .ال�شري شامل
ا ملشا املدينة النبوية، تاز  باملدينة النبوية وكا  ال�شري شباعة املامللك فهد ل  

املش الي ا�شتدم  اأن ك الشات نته م نهاية اد اآيات.
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ع   ا شب
وتي  ُميِكن تلخيص أسباب اَجلْمع الصَّ

للقرآن إلى ما يأتي:
اء  للُقرَّ ــوتــيِّ  الــصَّ ــراث  ــتُّ ال َجــْمــع  

احلاذقني، وما أبقوه من النتاج العلمي. 
احملافظة على دوام سماع القراءات القرآنية املتواترة، وَمْنع ما  

اذة. سواها من القراءات الشَّ

رال


رال القرا ع ة التا واا

يشالت  وا

للقرا شوع الاللقرا شوع الا تتو ع القرا تتو ع القرا

وتيُّ للقرآن الكرمي.•  اَجلْمع الصَّ
املسجل.• 
سبب اجلمع.• 

قصة اجلمع.• 
البث الفضائي.• 

تيسير حفظ القرآن الكرمي وتعليمه، السيَّما في البلدان التي تفتقد املعلمني الضابطني. 
اتها. اإلْسهام في َنْشر لَُغة القرآن الكرمي، وبياُن إعجازها وجماليَّ 

ع   ة ا ش 
وتيِّ للقرآن الكرمي في مصر، عام ١٣٧٩هـ بكلِّ رواياته املتواترة على مرحلتني: بدأ التَّْسجيل الصَّ

 األولى: االبتداء بالتَّْسجيل لرواية حفص عن عاصم.
 الثانية: التَّْسجيل للروايات املتواترة األخرى.

وتي  ُميِكن تلخيص أسباب اَجلْمع الصَّ

اء  للُقرَّ ــوتــيِّ  الــصَّ ــراث  ــتُّ ال َجــْمــع 

ماذا تالحظ؟







ْسَخة اُألولى ِمَن التَّْسجيل في محرم من عام ١٣٨١هـ، وذلك بتالوة الشيخ: محمود خليل احلصري،   وانتهِت النُّ
َي هذا التَّْسجيل باملصحف املرتَّل. برواية حفص عن عاصم، وُسمِّ

اء املْتِقنني،  عة لعدٍد ِمَن الُقرَّ لْت مصاحف متنوِّ  ثم بدأِت فكرة املشروع تنتشر في أصقاع العاَلم اإلسالمي، وُسجِّ
ِمْن جمهوريَّة مصر العربيَّة منها:

محمود خليل اُحلصري، برواية حفص عن عاصم 
َواني، برواية َخَلٍف عن حمزة مصطفى املَلَّ 

عبد الفتَّاح القاضي، برواية ابن َوْرَدان عن أبي جعفر 
وري عن أبي عمرو محمد صديق املنشاوي، برواية الدُّ 

عبدالباسط عبد الصمد 
ة  اء في اململكة العربيَّ ثم مت تسجيل مصاحف ُمَرتََّلة للمشايخ الُقرَّ
ع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة  عوديَّة في ُمَجمَّ السُّ

النبوية منهم:
علي بن عبد الرحمن احلذيفي، برواية حفص عن عاصم 
إبراهيم األخضر بن علي القيِّم، برواية حفص عن عاصم 

محمد أيوب محمد يوسف، برواية حفص عن عاصم 
عبداهللا بن علي بصفر، برواية حفص عن عاصم 

إبراهيم بن سعيد الدوسري، برواية ورش عن نافع 
عماد زهير حافظ، برواية حفص بن عاصم 

خالد بن سليمان املهنا، برواية حفص عن عاصم 

تخصصت إذاعات في بث القرآن الكرمي عبر املذياع بتالوات متنوعة 
لقراء متقنني؛ مما كان له األثر في نشر القرآن الكرمي، ومن أبرز هذه 

القرآن  الرسمية إلذاعة  القناة  القرآن الكرمي)، وهي  اإلذاعات (إذاعة 
الكرمي التابعة لهيئة اإلذاعة والتلفزيون في اململكة العربية السعودية.  

اا الب  ي
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القرآن  نشر  في  القوي  األثر  له  كان  مما  الساعة،  مدار  على  الكرمي  القرآن  بث  في  فضائية  قنوات  تخصصت 
واستماعه، ومن هذه الفضائيات قناة القران الكرمي وهي قناة تلفزيونية لهيئة اإلذاعة والتلفزيون، تبث من مكة 

ا ومباشًرا للحرم املكي الشريف. املكرمة بًثا حّيً

    وقد مت حتويل املصحف إلى صيغة رقمية من خالل العديد من اجلهات، ومنها مجمع امللك فهد 
الشبكة  على  موقعهم  خالل  من  الشريف  املصحف  استعراض  ميكنك  حيث  الشريف،  املصحف  لطباعة 
.العنكبوتية، أو من خالل برنامج مصحف املدينة النبوية، ومنها مصحف آيات التابع جلامعة امللك سعود

شالف الب ل

ع الرا عرا

رر

رر

يةبوة العنال�شب ل رال القرا وا ق ية التشوع الواا ع را

 و شا   رال  لقرا اة شوية شة  الشعوة  العرية  الة   رشتا
ي لقرا شةا ارز الا





١: ما أسباب اجلمع الصوتي للقرآن الكرمي؟

٢: عدد خمسة من القراء في اململكة العربية السعودية الذين مت التسجيل لهم في مجمع امللك فهد 
             لطباعة املصحف الشريف.

٣: ما الفروق بني التسجيل الصوتي والبث الفضائي للقرآن الكرمي من حيث تأثيره على املستمع؟

التقويم
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حيية را

شر
جمع القرآن الكرمي في عهد اخللفاء الراشدين                عبد القيوم عبد الغفور السندي• 
جمع القرآن الكرمي حفًظا وكتابة                                 علي بن سليمان العبيد• 

استخدام التقنية والقدرة 
على توظيفها في مواقف وسياقات 

جديدة إيجابية ونافعة يعد من متطلبات 
الكفاءة العصرية للشخصية الناجحة.





رال




رال للقرا ز البة ا 

رال ة القرارال ة القرا

مكانة اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي. • 

أوجه اإلعجاز البالغي في القرآن الكرمي.• 

وقفة بالغية مع آيات قرآنية. • 

تأمل اآليات الكرميات:

 © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢:قال تعالــى

.(١) ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

 » º ¹  ̧¶ µ  ́³  قال تعالى:
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

.(٢)Ç Æ Å Ä

 1  0  /  .  -  , تعالى: قال 
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

.(٣)> = <

•  ماذا تالحظ؟

كل نبي ورسول قد أوتي من الكرامات ومن املعجزات ما 
يشهد له بالنبوة أو بالرسالة، وكانت تلك املعجزات مما متيز 

فيه أهل عصره.
 فنبينا موسى � جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه 
به  أبطل  ما  العلم  من  تعالى  اهللا  فأعطاه  عظيًما،  شأًنا 

سحر السحرة.
ونبينا عيسى � جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلًغا 
العلم ما تفوق به على طب  عظيًما، فأعطاه اهللا تعالى من 

أطباء عصره.
ونبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص جاء في زمن كانت امليزة الرئيسة 
ألهل اجلزيرة العربية فيه هي الفصاحة والبالغة وحسن 
البيان، فجاء القرآن يتحدى العرب وهم في هذه القمة 
من الفصاحة والبالغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن 

مثله.

سورة يونس: اآلية ٣٨. (١)
سورة البقرة: اآلية ٢٣. (٢)

سورة اإلسراء: اآلية ٨٨. (٣)
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رال القرا  ز البا وا
ألوجه اإلعجاز البالغي في القرآن الكرمي صور كثيرة، منها:ألوجه اإلعجاز البالغي في القرآن الكرمي صور كثيرة، منها:

ارا اعن الواح طرق تلفة
مثاٌل على ذلك القصة في القرآن، حيث جتـد في كل موطن من العبر واللطائف واإلشارات ما ال جتده في 
نفس القصة في موطن آخر، بحيث يعجز إنسان مهما أوتي من البيان عن التـنويع في قصة واحدة بأنواع من 

ـة أو التفكك أو التكلف. كَّ الفصاحة، دون أن تظهـر عليه عالمات الضعف أو الرِّ
عن ع الو اللف  شالق

تعالى:  قوله  بديع،  النظم  اإليجاز واإلطناب، في أسلوب رفيع من  التي جمعت بني  البديعة،  اآليات  من 
.(١)﴾p o n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^﴿

فقد جمعت هذه النملة في قولها من أجناس الكالم، وهي: النداء، والكناية، والتنبيه، والتسمية، واألمر، 
والتحذير، والتخصيص، والتعميم، واإلشارة، والعذر.

 .﴾ h ﴾. واألمر:﴿ c ﴾. والتسمية:﴿ ﴾. والتنبيه:﴿ ~ ﴾. والكناية:﴿  فالنداء:﴿
﴾. والتعميم: l ﴾. والتخصيص:﴿ k j i﴾. والتحذير:﴿ والقصص:﴿

.﴾ p o ﴾. والعذر:﴿ n ﴾. واإلشارة:﴿ m ﴿﴾ ﴿ ﴾ ﴿
ط للعق والعفة 

فمن وجوه اإلعجاز البالغي للقرآن أنه يخاطب العقل و القلب في آن واحد، فال يطغى أحدهما على اآلخر، 
فالعقل يتمتع بالوصف العظيم وما فيه من روائع حيرت البلغاء والباحثني جيال بعد جيل، والعاطفة تتمتع 

بهذه األوصاف اجلميلة التي تأسر النفس وجتعلها أسيرة لهذه املتع العاطفية.بهذه األوصاف اجلميلة التي تأسر النفس وجتعلها أسيرة لهذه املتع العاطفية.
رال القرا  الت�شبي

 - , + * ) (' ﴿ من وجوه اإلعجاز تشبيه الكافر واملشرك والضال في قوله تعالى: 
هذا تشبيه حلال املشرك، فهو ساقط عند اهللا، منتكس  (٢)﴾6 5 4 3 2 1 0 / .
بضاللته، ال شأن له، يشبه من خر من السماء، ال شيء يحميه، أو ينقذه من اخلطر الذي يحيط به، هاٍو 

إلى التهلكة، ستخطفه الطير فتقطعه مبخالبها، ومتزقه إرًبا إرًبا، أو ستهوي به الريح في مكان سحيق.
إنها صورة التمزق والضياع التي يعيشها املشرك باهللا، الكافر بنعمه، وهي صورة مرعبة مخيفة، متثل سوء العاقبة.

سورة النمل: اآلية ١٨. (١)
سورة احلج: اآلية ٣١. (٢)





وفة ية ع ا راية 

وفة االو

�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f﴿ مع قوله تعالى:
.(١)﴾�v

 3 2 1 0/ . - , +* ) ( ' & %$ # " !﴿ وقوله تعالى:
 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4

.(٢)﴾Q P O N M L KJ I H

ففي هاتني اآليتني أوصى اهللا بالوالدين مًعا، ثم ذكر ما تقوم به األم من حمل ورضاعة، وما تعانيه من مشقة في 
سبيل ذلك، ولم يتعرض لدور األب وما يقوم به من تربية ورعاية وإنفاق وتكاليف.

فما السر في ذكر األم وفضائلها، والسكوت عن األب وفضائله؟
اهللا سبحانه وتعالى إمنا ذكر فضائل األم وأتعابها؛ ألنها تقوم باجلزء غير املنظور في حياة االبن، حيث إن األم 
تقدم للطفل كل شيء في مرحلة احلمل والوالدة والرضاع وتسهر لراحته في فترة ال يعقل منها الطفل شيًئا.

فإذا كبر الطفل وجد أمامه أباه، يشتري له ما يحتاج من املالبس واأللعاب، وميده باملال، كل هذا يقوم به 
األب في مرحلة يعقل فيها الطفل، ويحس بفضل أبيه عليه، ومن ثمَّ فإنه سيقدر ذلك الفضل عليه.

ل للمشاق في مرحلة إدراكه وقبلها؛  ر اهللا تعالى االبن بفضل أمه عليه وما تعانيه من تعب وسهر وحتمُّ فذكَّ
ليرى كيف تتعب األمهات ويعانني، ومن ثمَّ يعرف أثر أمه، فيرد لها اجلميل بالطاعة وعدم التضجر.

يةفة الالو

.(٣)﴾¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³﴿ مع قوله تعالى:

.(٤)﴾R Q P ON M L K J﴿ وقوله تعالى:

(١) سورة لقمان: اآلية: ١٤ .             (٢) سورة األحقاف: اآلية: ١٥ .  
(٣) سورة األنعام: اآلية ١٥١.               (٤) سورة اإلسراء: اآلية ٣١.              






ر

 ال
قرا

ل
 

ر
لتع

  ا
ة  

ي
ال

ة 
وح

ال

﴿º « ¼﴾، وقدم ضمير  قدم اهللا ضمير اآلباء على ضمير األوالد في اآلية األولى فقال تعالى:
.﴾R Q P﴿ األوالد على ضمير اآلباء في اآلية الثانية فقال تعالى:

فما السر في تقدمي اآلباء في اآلية األولى، وتأخيرهم في اآلية الثانية؟
اآلية األولى

تنهى عن قتل األوالد في حال الفقر خوًفا من أن يضيفوا إلى آبائهم فقًرا على فقرهم؛ ألن همَّ الـفـقـيـر في 
حال فقره توفير الطعام له ولزوجه، فإذا أضيـف إليه همُّ إطعام األوالد فإن ذلك سيـــكــون عليه عبًئا ثقيًال 
فقـــدم اهللا رزق اآلباء على األوالد ليطمئـن  ،﴾¼ » º﴿ ال يطيقه، فلذلك قال تـعـالى

اآلباء على رزقهم وعلى رزق أوالدهـــــم.

اآلية الثانية 

تخاطب اآلباء امليسورين الذين ال يخشون الفقر ما داموا بغير أوالد، ولكنهم يخافون إن رزقوا بأوالد أن يفتقروا 
بسببهم فيأخذوا جزًءا من رزقهم، فيصبح الرزق غير كاف لآلباء واألبناء مًعا، فطمأن اهللا سبحانه اآلباء على أن 

فكما كفلنا رزقكم فرزقهم مكفول. ﴾R Q P﴿ األوالد لن يأخذوا من رزقه شيًئا فقال:

ةلفة الالو
(١)﴾Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ مع قوله تعالى:

(٢)﴾: 9 8 7 6 5 4 3﴿ قوله تعالى:

﴿Í ﴾ منكرة، وفي اآلية الثانية  ﴿9﴾  معرفة، فما السر في ذلك؟ ذكر اهللا عز وجل في اآلية األولى

.﴾ Î Í ﴿ الوادي ﴾ Ì Ë﴿:الدعوة األولى وقعت ولم يكن املكان قد جعل بلًدا، فكأنه قال
والدعوة الثانية وقعت وقد ُجعلت بلًدا، فكأنه قال: اجعل هذا املكان الذي أصبح بلداً آمًنا على من أوى 

إليه.

(١) سورة البقرة: اآلية: ١٢٦.              
(٢) سورة إبراهيم: اآلية: ٣٥ .  





رر

ةالب ل  لةشة ا ن رشتة اشورة الف ا ولر 

 وا شح ا اة   ا  ع اع  او  شورة  وا   ا  الن  و  ا  
ا

شورةة الم اةرا ةالب و







عةفة الراالو
(١)﴾± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ مع قوله تعالى:

كرر اهللا عز وجل لفظ﴿©﴾ و ﴿ª﴾ مرتني فما السر في ذلك؟
النكرة اذا تكررت دلت على التعدد، بخالف املعرفة، فالعسر الثاني هو األول، واليسر الثاني غير األول، ولذا 

قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «لن يغلب عسر يسرين»(٢).

(١) سورة الشرح: اآلية ٥-٦.               
(٢) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب: ما ودعك ربك وما قلى، برقم ٤٦٦٥.
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١: ما مكانة اإلعجاز البالغي في القرآن الكرمي؟

٢: ما أوجه اإلعجاز البالغي في القرآن الكرمي؟

٣: اذكر مثاًال واحًدا على اإلعجاز البالغي في كتاب اهللا عز وجل.

التقويم

دالئل اإلعجاز في علم املعاني             عبد القاهر اجلرجاني• شر
إعجاز القرآن والبالغة النبوية              مصطفى صادق الرافعي• 

حيية را

حديثــك  يصبــح  حتــى 
تســعى  أن  ينبغــي  مؤثــًرا  وإلقــاؤك 

المتالك مخزون كبير من الكلمات املتنوعة 
وأن تتدرب على التعبير بوضوح عن أفكارك 
وتختار اجلمل واملفردات الدقيقة املناسبة لكل 
موقــف.. وإدامــة التأمــل والنظر فــي بالغة 

آيــات القــرآن يكســب هــذه املهــارة 
وينميها.





إثراء

 ن واا ل وو القو شر  ترا
  • تعبيره عن طلب الفعل من املخاطبني بالوجوه اآلتية:

 .(١)﴾± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ اإلتيان بصريح مادة األمر نحو قوله سبحانه: 
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿ اإلخبار بأن الفعل مكتوب على املكلفني؛ نحو: 

 .(٢)﴾@ ? > =
أي مطلوب من املخاطبني تأمني من  (٣)﴾{z y x w ﴿ اإلخبار عن املبتدأ مبعنى يطلب حتقيقه من غيره؛ نحو 

دخل احلرم.
.(٤)﴾ ﴿ اإلخبار عن الفعل بأنه خير: 

.(٥)﴾¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´﴿ ترتيب الوعد والثواب على الفعل؛ نحو: 

z y x w v u t } |﴾(٦)  النهاية. ﴿ ترتيب وصف شنيع على ترك الفعل؛ نحو: 

عب  الن لوش اية
 j i h g f e d c b a `﴿ اإلتيان في جانب الفعل مبادة الفعل مبادة النهي نحو: 

.(٧)﴾u t s r q po n m l k
  . (٨)﴾Z Y X W V U T S R Q P﴿ :اإلتيان في جانبه مبادة التحرمي نحو 

. (٩)﴾¥ ﴿z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ نفي احلل عنه نحو: 
. (١٠)﴾° ¯ ® ¬ « ª ©¨ ﴿ وصفه بأنه ليس براً نحو: 

.(١١)﴾] \ [ Z Y X W V U T S R﴿ ذكر الفعل مقروًنا بالوعيد: 
  عب  احة الفع لطرق اية

.(١٢)﴾c b a ` ﴿ التصريح مبادة احلل نحو: 
  .(١٣)﴾q p o n m l k j i نفي اإلثم عن الفعل نحو: ﴿ 

.(١٤)﴾ إنكار حترميه في صورة استفهام نحو: ﴿3 4 5 6 7 8 9 : ; > =< 
في  أو  القتال ترك  في  أي   .(١٥)﴾ \ [ Z Y X W V U T S R Q﴿ عنه نحو: احلرج  نفي  

األكل من البيوت.

(٤) سورة البقرة: اآلية: ٢٢١. (١) سورة النساء: اآلية ٥٨.  (٢) سورة البقرة: اآلية: ١٨٣.  (٣) سورة آل عمران: اآلية: ٩٧. 
(٨) سورة األعراف: اآلية: ٣٣.  (٥) سورة البقرة: اآلية: ٢٤٥ .  (٦) سورة املائدة: اآلية: ٤٤.  (٧) سورة املمتحنة: اآلية: ٩.   

(١٢) سورة املائدة: اآلية ١.            (٩) سورة النساء: اآلية: ١٩.   (١٠) سورة البقرة: اآلية: ١٨٩.          (١١) سورة التوبة: اآلية ٣٤. 
(١٣) سورة البقرة: اآلية: ١٧٣.      (١٤) سورة األعراف: اآلية: ٣٢.             (١٥) سورة النور: اآلية: ٦١.
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ة على  أساليُب املَُناَظَرة الَّتي َجاَء بها القرآن ِإلْظَهار اَحلقِّ وِإقاَمة اُحلجَّ
املُخالِفني.

ار  و  راا
َظر بينهم  ة ِلَعْرِض ِوْجَهات النَّ حديٌث بني طرفني أو أطراف ِعدَّ
ل إلى حلٍّ ُمناِسٍب، أو نتيجٍة  حول مسألٍة محددة؛ بقصد التَّوصُّ

ُمناسبٍة.

رال


رال القرا   راا

ُمناسبٍة.

ار  و وا    ا  ق ر الف



القرا  واروا ا

ى ما يدور بني الناس ِمْن أحاديث •  ماذا ُيسمَّ
وتبادل وجهات النَّظر؟

ى ما يدور بني الناس ِمْن  ُمَقاَبَلة •  ماذا ُيسمَّ
ة؟ ة باْحلُجَّ اْحلُجَّ

ما الفرق بني اَجلَدل واِحلَوار؟• 
هل للَجَدل واِحلَوار صور في القرآن ؟• 

ٍة في  ف على مباحث ُمِهمَّ وهذا يدفعنا للتَّعرُّ
هذا املوضوع.

املراد  باجلدل في القرآن الكرمي.• 
املراد  باحلوار.• 
الفرق بني اجلدل واحلوار.• 

َدل.•  أنواُع اْجلَ
ُصَوُر اَجلَدِل واِحلَوار في القرآن الكرمي.• 










 



َل اِحلَواُر إلى  َا َحتَوَّ وَبَني اَجلَدِل واِحلَواِر ُعُموٌم وُخُصوٌص، َفُكلُّ َجَدٍل ِحَواٌر، وليس ُكلُّ ِحَواٍر َجَدًال، لِكْن ُرمبَّ  
َجَدٍل، وقد َيْجَتِمَعاِن، َكَما في اآلية األولى ِمْن ُسورة اْملَُجاَدَلة حيث اْشَتكِت اْملَُجاِدَلة َخوَلُة بنُت ثْعَلبَة 
اَوَر  اِمِت  َوَراَجَعِت الكالَم في َشْأِنِه، واْسَتَمَع رُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى َشْكَواها َوَحتَ زوَجَها أوَس بَن الصَّ

َمَعها (١).

(١)  ُينظر تفاصيل احلوار في كتب التَّفاسير، كتفسير القرطبي (٢٧٠/١٧)، وفتح القدير (٢٢٩/٥).





و    ا
 vM :ٍة َخاِلَصٍة َوَطريٍق َصحيح، كقوله تعالى َدل اْملَْمُدوُح: هو ُكلُّ ِجَداٍل أيََّد اَحلقَّ أو َأْفَضى ِإليه بنيَّ اْجلَ 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w

.(١) L ± ° ¯ ® ¬«
 I H G F E M :َدل املْذُموُم: هو ُكلُّ ِجَداٍل ظاَهَر الباطل أو َأْفَضى ِإليه، كقوله تعالى  اْجلَ

.(٢) LYX W V U T SR Q P O N M L KJ

العقليَّة، كما قال  البراهِني واألِدلَّة  ِمَن  اْلـُمناظرات واْلـِحوار  ُيْسَتعمل في  القرآُن جميَع ما  َن  تضمَّ
 à ß M :(٣)، وقال تعالى L ) ( ' & % $ # " !M :تعالى
(٤)، لكنَّ ذلك موُقوٌف على اسِتكشافه منه بُحْسن التَّدبُِّر والَفْهِم َعِن اِهللا َعزَّ  L ã â á

ات، َفِمْن ِتلك األساليب: بوَّ ، وفي َقَصِص األنبياء كثيٌر ِمْن تلك األدلَِّة على التَّوحيد وإثبات النُّ وجلَّ
ٌم عنده؛ حتى يعترَف مبا ُيْنِكُره: كقوله تعالى في ردِّ ِفْرية  ا هو ُمسلَّ إلزام اْلـُمخاَطب بطريق االستفهام عمَّ 

 7 6 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # " ! M اليهود: 
 O N M LK J IH G F E D C B A@ ? > = < ;: 9 8

.(٥) L R Q P
(٦)، أي:  L¶ µ ´ ³ ² ± ° M :إلزام اْلـُمخاَطب مبا تقتضيه العقول كما في قوله تعالى 
َلَفَسَد تْدبيُر السماوات واألرض واختلَّ نظاُمُهَما، والسمواُت واألرُض لم َتْفُسدا، َفُنِتَج عنه أن ليس فيهما 

 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - , + * ) ( ' M :آلهة إال اهللا، كما قال تعالى
 Y X W V U T S R Q P O N M  M تعالى:  قال  وكما   ،(٧) L; : 9

.(٨) L a ` _ ^ ] \ [ Z

(١) سورة النحل: آية: ١٢٥.         (٢) سورة الكهف: آية: ٥٦.        (٣) سورة الفرقان: آية: ٣٣.

(٤) سورة املرسالت: آية: ٥٠.       (٥) سورة األنعام: آية: ٩١.          (٦) سورة األنبياء: آية: ٢٢.
(٧) سورة املؤمنون: آية: ٩١.         (٨) سورة اإلسراء: اآليات: ٤٢-٤٣.        

ا واا

العقليَّة، كما قال  البراهِني واألِدلَّة  ِمَن  اْلـُمناظرات واْلـِحوار  ُيْسَتعمل في  القرآُن جميَع ما  َن  تضمَّ
 القرا  ار و وا   ا ر و ش
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(١) سورة النحل: آية: ١٢٥.         (٢) سورة الكهف: آية: ٥٦.        (٣) سورة الفرقان: آية: ٣٣.

(٤) سورة املرسالت: آية: ٥٠.       (٥) سورة األنعام: آية: ٩١.          (٦) سورة األنبياء: آية: ٢٢.
(٧) سورة املؤمنون: آية: ٩١.         (٨) سورة اإلسراء: اآليات: ٤٢-٤٣.        

 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 M :االستدالل باملبدأ على املعاد كقوله تعالى 
.(١) L G F E D C B A @

َموات واألرض، كما في قوله تعالى:  االستدالل بقياس اَألْوَلى كقياِس ِإْحَياء اْلـَموَتى على َخْلِق السَّ 
.(٢) L { z y x w v u t s r q p o n m lM

 É  È  Ç   M الكتاب:  ألهل  تعالى  كقوله  عوى  الدَّ ة  ِصحَّ على  بالبرهان  اْلـُمطالبُة  
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ M :بعد قوله عنهم L Í Ì Ë Ê

.(٣) LÂ
 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ M ي: كقوله تعالى في إثبات التَّوحيد التََّحدِّ 
(٤)، وقوِله تعالى في إثبات َعْجز الكفار عن اإلتيان بسورٍة مثل هذا القرآن: L µ ´ ³ ²

.(٥) L ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ M

(٣) سورة البقرة: آية: ١١١. (٢) سورة األحقاف: آية: ٣٣.   (١) سورة الطارق: اآليات: ٥-٨.  
(٥) سورة يونس: آية: ٣٨. (٤) سورة اإلسراء: آية: ٥٦.  





رر

رر

وار واا  ش�ع اا 

 شعو شر�شعة و  وا را عرا يو  رال القرا  وارة ا ور
لي لشتة ا 

١: ما املراد باجلدل؟ واذكر ثالًثا من صوره في القرآن الكرمي.

٢: ما أنواع اجلدل في القرآن الكرمي؟

٣: ما املراد باحلوار؟ وما الفرق بينه وبني اجلدل في القرآن الكرمي؟

شر
اإلتقان في علوم القرآن                            د. جالل الدين السيوطي.• 

التقويم
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إثراء

ار  و لل يالع امللك عبد  ك ر م ن�شاءا  يعبد الع  فهد امللك  ري ال�ش  م ر ا ادم  ر ماأ ر د ش�
ة،  شت  ان امل الل شكي� اأ�شي�ض، و الت ااأع  د ب و  ي١٤2٤/5/2٤ هـ، وال :تاري ن ط الو

ة الزمة.  دارية وا يظينر الت طأا كي ش� و ، ك ر لل أ�شا�شام ا ظ الن كويو
:  ود ه  و اأهم

ري. ش�أار ا و لل ريب دنامج التال ة ام١. ا
.دياملعت املدر قتل م ة ام2. ا

ري. ش�أار ا و ا اء ق ل ة ام٣. ا
.ن ط ار الو و م واعوة ا ند د ق ٤. ع

ار. و ثقافة ا ر ش� ن  دورها اأ�شه ة، التونات الثقافيال شلقاء ال ة ام5. ا
ار. و لل  ش� الك و م الديامل ة ام6. ا
.ا ب لل�ش ن ط ار الو و ا  قتل م ة ام7. ا

ار. و ا  ة ش شاملت ا ش� والر بت الك ات ر ش� ار ع د ش�8. ا

حيية را مهــارة الهــادئ  احلــوار 
راقيــة وســامية، ومــن أعظــم ما 

ينميهــا أن يقصــد كال املتحاوريــن 
وليــس  وللحــق  للصــواب  الوصــول 

الوصول إلفحام الطرف اآلخر.







رال


ة    ل راا 

القرا ع ةرالقرا ع ةر

كيف ُنوِصُل القرآَن الكرَمي لغير العرب؟• 
هل ُميكُن أْن نقرأ القرآَن الكرَمي بُلغٍة ُأْخرى • 

غير العربيَّة؟
هل ُميكُن أن ُيْكتب القرآُن الكرُمي بُلغٍة • 

ف على  ُأْخرى غير العربيَّة؟ وهذا يدفعنا للتَّعرُّ
ٍة في هذا املوضوع. مباحث ُمِهمَّ

املراد بالترجمة.• 

أقسام الترجمة.• 

حكم الترجمة.• 

جاءت كلمة (ترجمة) في العربية لتدل على معان أربعة:
أولها:تبليغ الكالم ملن لم يسمعه، ومنه قول الشاعر:

إن الثمـــــانني وبلغتهـــــــا             قد أحوجت سمعي إلى ترجمان
ثانيها: تفسير الكالم بلغته نفسها، ومنه سمي ابن عباس 

ترجمان القرآن.
ثالثها: تفسير الكالم بغير لغته. قال اجلوهري: «وقد ترجمه وترجم 

عنه إذا فسر كالمه بلسان آخر».

اش الة

رابعها: نقل الكالم من لغة إلى لغة أخرى. قال الزبيدي في تاج العروس: «وقيل: نقله من لغة إلى أخرى».
الثالث والرابع. واملراد هنا هو املعنى

ْرَجَمُة إلى ِقْسَمني: َتْنَقِسُم التَّ
ُة: ْرَجَمُة اَحلْرفيَّ  التَّ وا م ش الق

َاَفَظِة على جميع  ْرتيِب واْحملُ ْظِم والتَّ املراد بها: َنْقُل الكالم ِمْن لَُغٍة ِإلى لَُغٍة ُأْخَرى َمَع ُمَراعاِة املواَفَقِة في النَّ
َمَعاني اَألْصِل اْملَُتْرَجِم.

النَّاس  ُمراِدِفِه، وبعُض  اْملُراِدِف مكاَن  َوْضَع  ُتْشِبُه  ِهَي  إذ  َنْظِمِه وَتْرِتيِبه،  ُمَحاَكاُة األصِل في  فُتَراَعى فيها 
يها ُمَساويًة. ًة، وبعُضُهم ُيَسمِّ ْرَجَمَة َتْرَجَمًة َلْفظيَّ ي هذه التَّ ُيَسمِّ
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ُة ْرَجَمُة التَّْفسيريَّ م ال التَّ ش الق
ْعبيُر َعْن معنى كالٍم في لَُغٍة بكالٍم آَخَر ِمْن لَُغٍة ُأْخرى، َمَع الَوَفاء بجميِع َمَعانيه وَمَقاِصِده. املراد بها هي التَّ

ْرَجَمة، وذلك على النَّْحو اآلتي: ْرَجَمة باْخِتالِف أقساِم التَّ َيْخَتِلُف اُحلْكُم على التَّ
ة ي ر ا ة    ال م  ح وا

حترم الترجمة احلرفية وتستحيل لعدة أسباب، من أهمها:
نفاه ما  ى، وهذا  ُأْخــرَ بُلَغٍة  القرآن  ِمبثل هذا  اإلتياُن  اآليات ترجمة حرفية فمعناها هو  لو ترجمت  أنه  
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , M :اهللا عزَّ وجلَّ عن كتابه بقوله 

.(١) L ? > = < ; : 9
ي إلى أن ال ُيْحَفظ القرآُن ِمَن التَّْحريف والتَّبديل، بل َيْعتريه ما اْعَترى التَّوراَة واإلْجنيَل ِمْن   أنَّ ذلك ُيؤدِّ

حتريٍف وتبديٍل.
 ة ش ف الت ة    ال م  ح  ي

جتوز َتْرَجَمِة َمعاني القرآن الكرمي إلى لَُغاٍت أخرى بشروط هي:  
ْكل في أعلى ُكلِّ صفحة، ويتلوه  ة برسم اْلـُمصحف ومْضبوًطا بالشَّ  أْن ُيْكَتب النَّصُّ القرآنيُّ بالعربيَّ         

غة ذلك التَّْفسير. غة اْلـُمَتْرَجم إليها كلمة (التفسير) ثم ُيْكَتب حتتها بتلك اللُّ باللُّ
 الُبدَّ ِمَن النَّصِّ في املقدمة على أنَّ هذا النَّصَّ ليس هو نصَّ القرآن الكرمي.

ريعة وإجازتها ِمَن  دعوة اْلـُمَتْرِجمني إلى التَّوثُّق من صحة املعاني التي يوردونها ومطابقتها لقواعد الشَّ 
الُعَلماء الثقات، والتَّوثق ِمْن سالمتها ِمَن األخطاء الَعَقديَّة أو احتماِلَها لذلك.

أن الترجمة للمعاني العامة للقرآن، ال املعاني اخلاصة، ألن املعاني اخلاصة دقيقة، وهي مشتملة على  
أنواع من اإلعجاز ال ميكن ترجمتها.

ْرَجَمة، وذلك على النَّْحو اآلتي: ْرَجَمة باْخِتالِف أقساِم التَّ َيْخَتِلُف اُحلْكُم على التَّ

م الة  ح

(١) سورة اإلسراء: آية: ٨٨.         





رر
را لل القرا ع ةر  وا  را تو ع ولتع

١: عرِّف الترجمة.

٢: قارن بني الترجمة احلرفية والترجمة التفسيرية من حيث: (املعنى واحلكم).

٣: علل:
- عدم جواز الترجمة احلرفية.  

- أهمية كتابة النص القرآني في أعلى الصفحة بالرسم العثماني ومن ثم كتابة الترجمة.  

ش ا ة القرار شمنق

الة التفشةالة ارية

حح

وزوز

التقويم
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ة:    ال ا  رة املدينة املنو ري ال�ش شاعة امل ب  ل امللك فهد     ود ه 
رية. ش ة والب عي ال�ش اأعا  عن ات ي    لل ض ش ت م ك ر م اء ش� ن١. ا

تقب ولك  ش� لل يو ا�ش لل قو ،القراآن الكر معا ة   ر  ع ة ي ل ع دوةن د ق 2. ع
�شنة ١٤2٣هـ.

 ، ة اآ�شــيوي ة  ل 2٤ :عــة، منها نو ت م ة  50 ل ا القراآن الكــر ملعــا ــات   ر  ــر ش� ون ــدار ش�٣. ا
ة ومنها عل �شــبي املثا: الة الرن�شــية، الة  فريقيا ة  ل ١٤ ، ة ياأور ة  ل  ١2
الهو�شــاوية، الــة اندوني�شــية، رة اأنكــو، الة الييــة، الة الكية، 
الــة اأرديــة، الــة ايرانونيــة، الة اليتناميــة، الــة التاميلية، الة 
الشينيــة، رــة التلــو، الــة املليباريــة، الــة الاليــة، الــة اأوكرانيــة، 
الــة املااشــية، الة اياليــة، الة املرية، الــة اأمازيية، الة 
الار�شــية، الــة الهندية، الــة الكردية، الة اأرية، رة البا�شــا، الة 

القيية، رة اللنا، الة الرو�شية، الة ال�شندية، الة ال�شويدية.

حيية را

شر
ترجمان معاني القرآن الكرمي              د. عبد اهللا الندوي.• 
خواص القرآن                                  تركي الهوميل.• 

ــم  تعلُّ
أكثــر مــن لغــة يســهم في 

بناء املرونــة الذهنية ملا تتضمنه كل 
لغة من أمنــاط تفكير مختلفة وملا تتيحه 

من فــرص لالطالع على علــوم ومنتجات 
وأفــكار اآلخرين.. وترجمة معاني القرآن 

الناطقــني  لغيــر  آفاًقــا جديــدة  تفتــح 
باللغة العربية وتوسع مداركهم 

وتصوراتهم.
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الوحة اا

 ل ر واو ة اشة الوحرا ع الطلبة  عتو

شوروال ا ير ةعر  

ل  ةوا شوروال ا شا ي  

شوروال ا  التفر  

   ا ت ملي ا شوار شلة الن شيو  

شبنشور وال شق ع ل التعر  



 شوروال اشر� شال رال 
 شوروال ا شر� عشال رال 

 شبنشور وال شق شر� ال رال 
ت�شا ا شر� شعالت رال 

  







ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن توقيفي ذلك القرآن، وسوره، كل آيات ترتيب
وال الصحابة من ألحد وتعالى، ليس سبحانه ربه عن  جبريل عن
ترتيب في تصرف لغيرهم وال الراشدين وال سائر الصحابة اخللفاء

كتابه سبحانه وتعالى. والكتاب كالمه الكالم منه؛ ألن شيء

رال


شا ير 

 شوروال ا شوروال ا

افتح فهرس سور القرآن الكرمي في مصحف 
امللك  الصادر عن مجمع  املنورة   املدينة 
باملدينة  الشريف  املصحف  لطباعة  فهد 

املنورة وتأمل ترتيب سور القران فيه. 

ترتيب املصحف. • 

معلومات مهمة عن السور واآليات.• 

املوضوعات الرئيسة في القرآن. • 

 اة
 شورة

 

ح 
شورة الور اشر

ا 

او شورة البقرة
ةا 

راالق 
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(١)L %$#"! M  اَن َبْيِر : ُقْلُت ِلُعْثَماَن ْبِن َعفَّ َقاَل اْبُن الزُّ

إلى احملفوظ اللوح من نزل كّله القرآن منه؛ ألن شيء في تصّرفوا حرفًا منه، وال يغّيروا لم فالصحابة

الوقائع. حسب ًقا مفرَّ نزل مرتًَّبا، ثم مكتوًبا واحدة جملة الدنيا السماء في العّزة بيت

 رال القرا  
(١١٤) سورة. 
( ٦٢٣٦) آية. 

قسمني، إلى جزء كل (٣٠) جزًءا، ينقسم 
ــزب)،  ــ بــــ (احلـ مــنــهــا قــســم كـــل يــســمــى
احلزب (٤)  (٦٠) حزًبا، ويضم فاملجموع
أثمان.  اجلزء (٨)  ففي وعليه أرباع. 

األثمان (٢٤٠) ُثُمًنا. مجموع ويكون
واألحزاب  األجزاء  في  التقسيم  هذا  وجميع 
واألثمان مبنّي على عدد احلروف تقريًبا. 

 سور القرآن منها املكي (٨٢) سورة، واملدني (٢٠) سورة، واختلف في (١٢) سورة.
 كل السور تبدأ بالبسملة سوى سورة «التوبة»، وسورة النمل فيها بسملتان.

 أطول السور سورة البقرة وهي (٢٨٦) آية، وأقصرها سورة الكوثر وهي (٣) آيات.

ْكر.  للقرا اش ة منها: الفرقان - الكتاب- التنزيل – الذِّ

 ،(
 (
 .

واألحزاب  األجزاء  في  التقسيم  هذا  وجميع 

شور واال  ة علو

@  ?>=<; M ناسخة آليةL *)('&%$#"! M (١) يريد أن آية
L َفِلَم تكتب هذه اآلية املنسوخة وما فائدة كتابتكم لها مع أنها منسوخة؟اجلواب:  ليبقى أجر تالوتها.  DCBA





 ينقسم القرآن الكرمي إلى ثالث موضوعات:
 التوحي ويندرج فيه الكالم على أسماء اهللا تعالى وصفاته، وربوبيته، وجتريد العبودية له سبحانه، واملغيَّبات  

املاضية كالّرسل، والكتب املنّزلة، واملغيَّبات املستقبلة كاليوم اآلخر، والوعد، والوعيد.
 ابر ويندرج فيها: أخبار األمم السالفة، والقصص بأنواعها، واألمثال. 

 اح وهي أحكام احلالل واحلرام، واألوامر والّنواهي.

رال القرا  شةيالر شووا

رر

  ع مر  ا شا ح شا  يش بطةر را ا وا  ا 
ش ل واح
اشالرم
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١: ترتيب املصحف هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ وملاذا؟ 

٢: ينقسم القرآن الكرمي من حيث املوضوعات إلى ثالثة أقسام. ماهي ؟

رر

ا وا شح ل ش بطةر يش  ي  شورة البقرة وح راا 
ششورة البقرةا

اا 

احا 

را 

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور      برهان الدين البقاعي.• شر
اإلتقان في علوم القرآن                        جالل الدين السيوطي.• 

التقويم





إثراء

ــا ال�شــيوط : د ثب ي اأ�شــاء ال�شــور التوي مــ اأادي واآثار، ولو �شــية اطالة 
لبينــ لــك، وــا يد للك مــا اأر ا اأــ ا ع عكرمة ا: كان امل�شــركون يقولون �شــورة 
 شهم اأن يقاع د كرو ،L765M : ها، فن ونالبقرة و�شــورة العنكبوت ي�شــته
 ران وع شورة اآ� قولوا �شورة البقرة و  ا اأن�ض مرفوع ع والبيهق اال ا ملا رواشورة ك�
�شــورة الن�شــاء، وكا القراآن كل، ولك ولوا ال�شــورة الت كر فيها البقرة والت يكر فيها اآ عران 
 ا يعرا :البيهقــ او .مو�شــو وزي اأنا ا د ادعــو ،شعي� شــناد�وا ، ا القــراآن كلــوكــ
ــا علــ اــ عر، ثم اأر عن �شــند �شي، ود �ش اط �شــورة البقرة وها عن ملسو هيلع هللا ىلص.  وفمو
 يكره  ثم شورة البقرة، وم� علي لي اأنا مقام اله :ا اأن  م�شعود ا ع يشال و

اهور. (١)

حيية را القــرآن ( ســوره تنــوع  فــي  التأمــل 
وآياته..) ينمي املرونــة العقلية املنضبطة..  

فســور مكية وأخرى مدنية، وسور طويلة وأخرى 
متوســطة وقصيرة، ترتيب للسور واآليات توقيفي، 

واختيــار مــا تقرأ من الســور واآليــات اجتهادي..
آيات تعتني بالتوحيد وأخرى باألخبار وأخرى 

باألحكام...

(١) اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ج١ ص ١٨٦.
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تنقسم أسماء السور إلى قسمني:
القسم األول: من حيث تعدد اسم السورة وعدمه.

القسم الثاني: القسم الثاني: من حيث طول السورة وعدمه.

شا حي  شورال شاوشم االق

 تنقسم سور القرآن الكرمي من حيث تعدد االسم وعدمه إلى ثالثة 
أقسام:

األول: ما له اسم واحد، كسورة النساء، واألعراف، واألنعام، وغير ذلك.
ال ما له أكثر من اسم، كالفاحتة، فإنها تسمى أم الكتاب، والسبع 
املثاني، وأم القرآن، والشافية، والكافية، وغير ذلك، وكالتوبة، فإنها تسمى 

براءة،  والَبحوث، واملبعِثرة، والـُمَقْشِقَشة وغير ذلك.

رال


اش اش الشور


   شوروال ا شوروال ا

من اللطائف في حروف القرآن الكرمي وكلماته:
سئل الكسائي:كم في القرآن آية أولها شني؟ 

L ihM :فأجاب: أربع آيات
   LBAM      L54M

LKJM وسئل:كم آية آخرها شني؟ 
       L@ ? >M :فأجاب: اثنتان

.(١) L # " !M
ما الذي تدّل عليه هذه القصة؟• 

أقسام أسماء السور.• 
أقسام السور من حيث الطول.• 
عناية السلف بكتاب اهللا.• 
حكمة تسوير القرآن الكرمي.• 

الل أن تسمى عدة سور باسم واحد نحو ( الزهراوين ) للبقرة وآل عمران، و ( املعوذتني ) للفلق 
والناس، و ( احلواميم ) للسور املبدوءة بـ ( حم ).

(١) سورة قريش: آية: ١.





تنقسم سور القرآن من حيث الطول وعدمه إلى أربعة أقسام:
او الطوا وهي سبع: البقرة، آل عمران، النساء، املائدة، األنعام، األعراف، 
واختلف في السابعة فقيل: ( األنفال والتوبة مًعا ) وقيل: ( يونس ).

ال اووهي السور التي تزيد آياتها على مئة آية أو تقاربها. 
الل ا وهي التي تلي املئني في عدد اآليات.

 وهو أواخر القرآن. ش ف ال عالرا
 املفصل بذلك لكثرة انفصال بعضه من بعض. شو

 املفصل أيًضا: احملكم؛ ألّنه لم ينسخ منه شيء. شو
واختلف في بدايته فقيل من سورة ( ق ) وهو أشهر. وقيل من ( احلجرات ).

 لتقسيم القرآن إلى سور فوائد كثيرة، منها:
الداللة على موضوع احلديث ومحور الكالم؛ ألن لكل سورة موضوًعا تتحدث عنه. 

أن القارئ و احلافظ إذا أمت سورة كان أنشط له، وأبعث لتالوة السورة التي تليها أو حفظها، وهكذا حتى  
يأخذ حظه من القرآن الكرمي.

شة ا ور اش�ا ل شفشم انقو

  شفا وا
 النب  ا  ق 

  شفا شوا
 ا  النب 

 شال 
 شفر اش
 ا  شال 
شورة الن را

ش
اف 


ا
و

ا ا
طو

ال

اش الشور

الطو حي  شورال شا

رال ر القراشو  ةا

ر
يأخذ حظه من القرآن الكرمي.

را وا ششور  حال  را شا  شفا ا ولر
شفشوراال 

شفا وا
شفا شوا
شفر اش
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ا ت شلة الن

اعتنى السلف بكتاب اهللا تعالى عناية لم تعنت بها أمة من األمم في كتاب ربها، ومن عنايتهم أنهم أحصوا ما 
فيه ِبِدقَّة عجيبة، فمن ذلك أنهم قالوا: 

عدد النقاط في القرآن (١٠٠٢٥٣٠) نقطة.  
عدد حروف القرآن (٣٢٣٦٧١ ) حرًفا. 
عدد كلمات القرآن ( ٧٧٤٣٧ ) كلمة. 

L(١)، فالنون والكاف  çæåä M :وقالوا: النصف األول من القرآن الكرمي ينتهي عند قوله 
من النصف األول، والراء واأللف من النصف الثاني.

  أحصوا حركات اإلعراب: فمثًال ذكروا لفظ اجلاللة (اهللا) أنه ورد في القرآن الكرمي (٢٧٠٧) مرة، 
(٩٨٠) في حالة الرفع و(٥٩٢) في حالة النصب و(١١٣٥) في حالة اجلر.

أحصوا ما فيه من أسماء: كأسماء األنبياء، والرجال، والنساء، والنباتات، واحليوانات، واألدوات،  
والعلوم، والصناعات، واألعضاء، واأللوان، وغير ذلك.

أحصوا أنواع السور وموضوعاتها وغير ذلك، فقالوا مثًال: تسع وعشرون سورة تبدأ باحلروف املقطعة،  
وخمس عشرة سورة تبدأ بصيغة القسم، وغير ذلك.

وأما تفسيره واستخراج علومه فهو البحر احمليط الذي أبحرت األمة فيه، وتنافست في إدراك ِحَكمه  
وأحكامه، وتسابقت في إدراك غوره وأسراره،وصّنفْت لذلك آالف التصانيف، ولم تدرك إال أقّله. 

فسبحانه من ربٍّ عظيم، َمنَّ علينا ببعض فضله الكرمي.

ررا وا شح را يش شع تو ع ولتع
اشالرماشالرم






(١) سورة الكهف آية ٧٤.





حيية را

من مهارات تنظيم املعلومات القدرة 
على جمع املعلومات وحتليلها وتصنيفها 
وتبويبها.. ليسهل فهمها والتعامل معها 

واالستفادة منها.

اإلتقان في علوم القرآن                       جالل الدين السيوطي.• شر
البرهان في علوم القرآن                       بدر الدين الزركشي.• 
مناهل العرفان في علوم القرآن             محمد عبد العظيم الزرقاني.• 

١: إلى كم تنقسم سور القرآن الكرمي من حيث تعدد االسم من عدمه؟ اذكرها.

٢: ما احلكمة من تسوير القرآن الكرمي؟

التقويم
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إثراء

   م  ر  :  ا ا ق
 : ة ام ع ال  ول ق ا ي ا م ماأ و . ات ر   ا  م : ي  و ، ي  شال ل ع  ش  امل    ا  و اأ  ه ة ــور ال�ش   ه و
   ه ناأ ل ع ي ل الد و . ــمل ع ا ن ي ف ي  ت ع امل ــاء ل ع ال  م د  اأ ل ق ي   و ،  ل ــ ش�اأ  ف  ــم ع ــ م ــ نا
  ا د ب ع   ان ث ع  ع :“ اآن ر ق ال يب   ” ا  ،  ن ن ش�  د او و د اأ ا و ا ر م  ش  امل  واأ  ه ة ور ال�ش
 ل ع   أ ا ــ ل  ن ف : ا  ، يــ ق ث د ف و  .ملسو هيلع هللا ىلص  ا ــو ش� ر ل ا ع ن م د  : ــا   د  ــ ع ، ــض� و اأ ــ 
 ل وا ع م د  ي ال ــد ف و ال  ان ك و ،  بة ل   ــك ال م  ن  .ملسو هيلع هللا ىلص  ا ــو ش� ر   ن اأ و ، ة ب ــع ش ــ  ة ــ  امل
ا   ا  ا ن ث د ي ــاء ش� ع ال د ع  ــا ين اأ ي ــة ل ي ل  ملسو هيلع هللا ىلص. ك  ا ــو ش� ر ان ك : ــا  ، يــ ق ث ــ ملسو هيلع هللا ىلص. م  ا ــو ش� ر
 م ث ، ــض� ي ر   م و   م  ق ا ل ا م ن ث د ا ي م   ك اأ ف- ام ي ق ال و ط  م  يل  ر  ــ  ح او ر ي ت  ــ يل  ر ــل ع
ا  ن ن ي   ر  ا ا  ش� ان ك ة ين د امل ا ا ن  ر  ا ل ف ، ة ك   ل  ت ش� م   ع شت ش� ا م ن ك و اء و ش�  : و ق ي
ا:  نل ق ف ، ي ا ف ين اأ ي ان ي ك ــ ال   و ال  ع اأ  اأ ةل ي ل ان ــا ك ل ا. ف ن يل ع ونال د ي و ــم ه يل ع ا ــد ن ، ــم ه ن ي  و
 ا  .“   اأ ت  ء  اأ ناأ  ه ر ك ف ، اآن ــر ق ال  م     ل ع اأ ر ط  نا” : ا   ةل يــا الل ن ع تــاأ   اأ ــد ق ل
 ،  ش�  و ،  ب ش� و ، ض�   و ،  وا: ثال ق ف  اآن ر ق ال ون     ي ملسو هيلع هللا ىلص: ك  ا و ش� ر ا  ش�اأ لاأ ش� : ض� واأ

.  د  و  ش  امل    و ، ة ر ش� ع  ث و ، ة ر ش� ع  د ا و
 ، ة ر ق ب ال :  ث :  ان ي  .“” ة ــور ش�  ه د ع   ت ال ف ، ة ــور ش�  ع  راأ ا و ي ان  ث ت د د ا ع ا ا، ف ــ ه ــم ل ا ع ا
 ، ود ه و ، ض�ون ي :  ب ش� و . ة اء ر  و ، ا  ن أ ا و ، ا ر ع أ ا و ، ام ع ن أ ا و ، ة د ا امل : ض�   و . اء ش� الن و ، ان ر  ع اآ و
 ، اء ي ب نأ ا و ،  ط و ،   ر م و ،  ه كال و ،١ ان  ب ش� :  ش�  و .   الن و ، ر   ا و ، يم اه ر ا و ، د ع الر و ،  و�ش ي و
 ، وت ب ك ن ع ال و ، ض ش قال و ، ــ  الن و ، اء ر ــع ال�ش : ة ــر ش� ع  د ا و . ان  ر  ال و ، ورالن و ، ون ن مو امل و ، ــج  ا و
 ع�شرة: الشافات، و�ض،  ث ي�ــض. و و ، ر اط ف و ،اأ ــب ش� و ، ا  أ ا و ، ة د ــ ال�ش ان، واولق ، وم الر و
 ، ا ق أ ا اثيــة، وان، واوالد ،ــروال ،٣ م ع�شــو ،2 دةم ال�شــافــر، ومــر، ووال
   ع ت ف .  ، ة ا  شال  ال  ا  ك  ش  امل    ا ــك ل  د ع  م ث . ات ر   ا و ، ــ ت  ال و ،٤ ــا ت ق ال و

                       .5 ة ن امل و د   ا    و ، ا نل  ي ال و ه و “” ة ور ش�  ل واأ ناأ

(٣) وهي سورة الشورى. (٢) وهي سورة فصلت.   (١) وهي سورة اإلسراء.  
(٥) تفسير ابن كثير ج٧ ص٣٩٢ (٤) وهي سورة محمد.  





رال
شبنشور وال شقشبنشور وال شق



علٌم ُيعرف به مغزى السورة اجلامع ملعانيها ومضمونها.

ارا قش الشور

الة ل قش الشور

املراد مبقاصد السور• 

قشالشورة 
شورة 

الفة
حتقيق التوجه هللا سبحانه وتعالى و التعلق به وتعظيمه، بكمال العبودية له وحده، والتمسك بصراط اهللا واجتناب 

ما يخالفه.

و  شورة  تثبيًتا للمؤمنني ، تركز على قضية القيام بالدعوة إلى اهللا وتبليغ دين اهللا، والصبر على ذلك من خالل  قصة نوح
وتهديًدا للمكذبني.

شورة النب.إثبات البعث واجلزاء باألدلة والبراهني
شورة 

ربه.ا�شقق ألمر وخضوعه الكون باستسالم القيامة يوم تصوير على تركز

تركز على تذكير املنشغلني بالدنيا باملوت واحلساب.شورة التر
شورة 

روتقرير بتوحيد العبادة والبراءة من الشرك، والتمايز التام بني اإلسالم والشرك.ال

شورة الفل.تركز على التحصن واالعتصام باهللا من الشرور الظاهرة
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شورةال شق  شورة الن  لت 

ارا نشب الشور
بيان وجه االرتباط بني أول السورة وآخرها، أو بني السورة والسورة التي تليها.

الة ل نشب الشور

ويتضمن أقساًما، منها:
املناسبة بني فاحتة السورة وخامتة التي قبلها، مثل: 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  M تعالى:  قال  بالتقوى،  األمــر  جاء  عمران  آل  ســورة  ختام  في  (أ) 
(١)، وفي أول سورة النساء جاء األمر بالتقوى كذلك، قال اهللا تعالى: LÅ Ä Ã Â Á

.(٢) L$ # " ! M
(ب) اشتملت سورة النساء على عدة عقود: كعقد النكاح، وعقد األميان واملواثيق والوصية وغيرها، بدأت سورة 

.(٣) L^ ] \ [ Z M :املائدة باألمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى
 ،(٤) LH G F E D C B A @ ?M :(ج) في ختام سورة هود بيان لقصص األنبياء قال تعالى

.(٥) L¥ ¤ £ ¢ ¡M :وبدأت سورة يوسف بقصة أحد األنبياء بقوله
(٦)، وفي أول سورة  L y x w v u t sM :(د) في ختام سـورة اإلسـراء أمر اهللا باحلمد قال تعالى

.(٧) L ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « M :الكهف التي تليها قال تعالى
 h g f e M:(هـ) في ختام سورة احلج جاء األمر بالركوع والسجود والفالح، قال تعالى
(٨)، وبدأت سورة املؤمنون باحلديث عن الصالة  L o n m l k j i

.(٩) L ) ( ' & % $ # " ! M :والفالح، قال تعالى
  (١) سورة آل عمران: اآلية ٢٠٠.            (٢) سورة النساء: اآلية ١.             (٣) سورة املائدة: اآلية ١.

  (٤) سورة هود: اآلية ١٢٠.                   (٥) سورة يوسف: اآلية ٣.            (٦) سورة اإلسراء: اآلية ١١١.
  (٧) سورة الكهف: اآلية ١.                   (٨) سورة احلج: اآلية ٧٧.            (٩) سورة املؤمنون: اآليتان ١ -٢. 





L، وفي أول سورة احلديد  © ¨ § ¦ M :(و) في ختام سورة الواقعة  أمر اهللا بالتسبيح قال تعالى
  .L µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « M:بدأت بالتسبيح قال تعالى

املناسبة بني أول السورة وخامتتها، مثل: 
(١) L A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 M :(أ) سورة البقرة: بدأت بوصف املؤمنني قال تعالى

.(٢) L{ z y x w v u t s r q p M وختمت بوصف املؤمنني
(ب) سورة املائدة:  بدأت باألمر بالوفاء بالعقود وأن اهللا يحكم ما يريد، وختمت بقوله تعالى: 

(٣)  فالكون كله هللا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. L õ ô ó ò ñ ðï î í ì ë êM
،(٤) L¥ ¤ £ ¢ ¡M :(ج) سورة يوسف: بدأت باإلخبار عن قصة من قصص القرآن قال تعالى

.(٥) LÃ Â Á À ¿ ¾ ½M وختمت قال تعالى
(٦) وختمت بنفي  L# " ! M (د) سورة املؤمنون: بدأت ببيان الفالح ألهل اإلميان قال تعالى

.(٧) L É È Ç Æ M  الفالح عن الكافرين  قال تعالى
(٨) وختمت بالكالم عن  L % $ # "! M (هـ) سورة ص:  بدأت بكالم عن القرآن قال تعالى

.(٩) L = < ; : 9 M القرآن، قال تعالى

(١) سورة البقرة: اآلية ٤.                            (٢) سورة البقرة: اآلية ٢٨٥.                             (٣) سورة املائدة: اآلية ١٢٠.                  
(٤) سورة يوسف: اآلية ٣.                          (٥) سورة يوسف: اآلية ١١١.                           (٦) سورة املؤمنون: اآلية ١.
(٧) سورة املؤمنون: اآلية ١١٧.                    (٨) سورة ص: اآلية ١.                                     (٩) سورة ص: اآلية ٨٧.  

(١٠) سورة ص: اآلية ٢٩.                       

 G F E D C BM :١) حتقيق املقصد من إنزال هذا القرآن، وهو التدبر كما قال تعالى
.(١٠) LJ I H

٢) يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن الذي هو من أجلِّ أنواع التفسير.
٣) يعني على فهم كتاب اهللا تعالى فهًما صحيًحا، والتبحر في دالالته وهداياته، ودقائق معانيه.

٤) يبعث على رسوخ اإلميان، وزيادة نور القلب، مبا يتضح من روائع هذا العلم العظيم، ويحصل معه من 
اللذة واملتعة والسرور ما ال يحصل في غيره.

 شبنشور وال شق علم را
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ل  شبةنا شتنتا تو ششورة الن ة  لت 

حيية را

مــن مهــــــــارات التفكـير 
العالقة  إدراك  على  القدرة  الناقد 

بينها  والفصل  والــربــط  األشــيــاء  بــني 
حسب مقتضى احلال.. فهذه عالقة سببية 

طردية  عالقة  وهذه  ارتباطية  عالقة  وأخرى 
وأخرى عكسية وهكذا.. ومالحظة العالقة 
اآلي  أول  وبــني  وآخرها  السورة  أول  بني 

وختمها وبني مقطع اآليات وما قبلها 
ومـــا بعــــدها.. ينمــي التفكير 

الناقد.

اإلتقان في علوم القرآن                       جالل الدين السيوطي.• شر
مناهل العرفان في علوم القرآن             محمد عبد العظيم الزرقاني.• 
البرهان في علوم القرآن                      بدر الدين الزركشي.• 

١: عّرف علم املقاصد.

٢: مثِّل على علم املقاصد مبثال.

٣: عّرف علم املناسبات.

٤: اذكر ثالث فوائد على علم املقاصد واملناسبات.

التقويم





إثراء

:  يلب لآي الكرة منا�شبة،  ا   م م ه و د  :  ق ق  ا امل ن  اي ش� م ض ع  ا  : رك�شال ا
 ب ش�  ل ع و  ، ي  ن    ا  و ال  ب ش�  ل ع ا  ه ناأ  ا   ا  ش ف و  ، ة  ر  ت امل   ا  و ال ب  ش�  أنها عل
  ا اآي ا و هل ك  ر و ش� ة ب  ر م ون ن ك امل ات ك ال  ا م  ف و ل ع ة  ر كال   شال ك   ش امل ا، ف يب  ر  ة  ك  ا
  ك ة اآي ر ك  ا ل ه  م اأ وا اأ يه ف ر ا ن واأ ة د د ع ت م ام ك اأ   ت ت ا�ش و ل يم ظ ع ال اآن ر ق ال  اف  و ، ي  و الت 
 ا ةل     نا اأ  ك   ا  ر  م   ا ن  ك  و ت فا اأ  ك ت ي   ة و الت  ا   ا ر  ا و ،   ا �ش م ل ع م ك 

 l k j i h g f   M  نا ف ر اه ب ال   ظن و  ول ش�اأ   ب ال   ع امل  م و ، ة  ع ال ي 
١ L o n m

 ةل ق ت ش� امل م ث ، ةل ق ت ش� م وا اأ هل ب  ا مل ةل  ك ا م ه ن و ك  ع ء  ش  ك  واأ   ب ي ناأ ة اآي  ك    ب ن ي ي ال و : ا 
ا  م ا و هل ب  ا   ا ه ال شا   و بل ي ر و ال�ش  ا  ك ه و ، م  مل ع ك ل    ف ا هل ب  ا ا مل ه ت ب ا�ش ن م   ا و م
 و ه م ا ث هل ب  ة ور ال�ش   مت  ا مل ة ب ا�ش ن امل ة اي     د  و  ور ش�  ك اح ت ت اف ت  ت ا اع  ا و ،  ل  يق ش�

، كافتتاح �شورة اأنعام اد فان منا�شب تام �شورة املادة. ر اأ ر ه ظ ي و ة ار     ي
 _ ^M  ل و   ا م هل ب  ا م ام ت   ب ا�ش ن م  نا ا ف شياأ  د   ا ـ  ر اط ف ة ور ش� اح ت ت اف ك
 #  "  !  M  : ا ع   ا  ا   ك و  2 Lg  f  e  d  c  b  a  `
 ب ا�ش ن م  نا ف ي ب ش�الت  يد د  ا ة ور ش� اح ت ت اف ك و ٣ L + * ) ( ' &% $

L  )( '& % $ # " !  M   ل و ق   ة ر ق ب ال وكافتتاح   ، اأمر   عة مالوا �شورة   ام ت  
 ا  ة اي د ه ال األوا  ش� ا  مل  م ه ن اأ ك  L  9  8  7  M   ل و      ا ر شال  ا  ة ار شا
  ش�   ن ع ا م  ه و ، ات ك ال و ه  ي لا ة اي د ه ال مت لاأ ي �ش ال ا ر شال ك ل  م ه ل ي  يم ق ت ش� امل ا ر شال

٤. ة  ا ال  ة ر ق ب ال ة ور ش� ا ب  ار ي ف ر ه ظ ي

(٢) سورة سبأ آية ٥٤ (١) سورة هود آية ١  
(٤) البرهان ١ / ٣٧ (٣) سورة األنعام آية ٤٥ 
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لة اشتبهت األمور وتشابهت: التبست إلشباه بعضها بعًضا.
 اآليات املتكررة بألفاظ متشابهة. حشطا

ملعرفة املتشابه اللفظي أهمية تتلخص فيما يأتي:
١   بيان جلمال ألفاظ القرآن وقصصه.   بيان جلمال ألفاظ القرآن وقصصه.

يعني احلافظ على ضبط القرآن الكرمي. ٢
يعني املفسر على استخراج الفروق من األلفاظ املتشابهة. ٣

يعني املتدبر على فهم القرآن واالستفادة منه.  ٤

رال


 ت�شا عر


ت�شا ات�شا ا

 l  k  j  i  h  gM تعـــالى:  قــــال 
 >  =  M وقــال:   (١)  L  n  m
 D  C  B  A@  ?
 O N ML K J I H GF E
 V  U  T  S  R  Q  P
 _  ^]  \  [  Z  Y  X  W
 f  e  d  c  b  a  `
 n  m  lk  j  i  h  g

.(٢) L r q p o
مــا الرابــط والعالقة بــني هذه اآليــات، وبني • 

اآليات املتشابهات؟

تعريف املتشابه. • 
أهمية معرفة املتشابه اللفظي.• 
أنواع املتشابه.• 
مثال لتوجيه املتشابه.• 

اللف ت�شة اعر يةا

(١) سورة احلجر آية ٩.
(٢) سورة العنكبوت اآليات ٤٧-٤٩.        
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القواعد العامة ل�شبط املت�شابهات
اإلخالص هلل تعالى.  1

كثرة القراءة واملراجعة الدائمة للقرآن الكرمي. 2
الدراسة على مشايخ متقنني. 3

ترك املعاصي والذنوب. 4
االلتزام بالقراءة في مصحف واحد. 5

الدعاء وااللتجاء إلى اهلل بسؤاله اإلعانة على ضبط وإتقان كالم اهلل. 6

قواعد يف �شبط املت�شابه اللفظي

وضع العلماء قواعد خاصة لضبط املتشابه اللفظي)1( منها:
القاعدة اآلأوىل: ال�شبط باملوافقة بني فوا�شل اآلآيات 

توضيح القاعدة: غالًبا تكون فواصل اآليات في السور متناسقة.
أمثلتها: 

قال اهلل تعالى في سورة املؤمنون: چ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ چ )2( 1
قال اهلل تعالى في سورة سبأ: چڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ چ  )3(

وجه التشابه بني چھ چ وچڻ چ  والضابط في هذا مراعاة فواصل اآلي، ففي سورة املؤمنون يغلب 
ختم اآليات بحرف النون أو حرف امليم، وفي سورة سبأ يغلب ختم اآليات بحروف القلقلة أو الياء أو الراء.

قال اهلل تعالى في سورة التوبة: چژ ڑ ڑ کچ )4( 2
قال اهلل تعالى في سورة هود:چ چ چ ڇ ڇ ڇچ )5(

وجه التشابه  بني چک چ  و چڇ چ والضابط في هذا مراعاة فواصل اآلي، ففي سورة التوبة يغلب ختم 
اآليات بحرف النون أو حرف امليم، وفي سورة هود يغلب ختم اآليات بحروف القلقلة.

)2( سورة املؤمنون اآلية 51. )1( وهد القواعد أغلبية ال كلية. 
)4( سورة التوبة اآلية 114. )3( سورة سبأ اآلية 11.  

)5( سورة هود اآلية ٧5.
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توضيح القاعدة: إذا وجدت آيتني متشابهتني، فإنه في الغالب تكون بداية املوضع املتشابه في اآلية األولى 
مبدوء بحرف أبجدي يسبق احلرف املبدوء به في املوضع الثاني من اآلية الثانية.

أمثلتها:
L وكال  m l k jM وقوله تعالى ،L 1 0 / .M :قال تعالى ١

املوضعني في سورة احلجر. 
مقدم على  الشني  القاعدة فحرف  من  وانطالًقا   LlM و   L0M بني  بينهما  التشابه  ووجه 

. LlM على L0M  حرف الصاد فنقدم
L وكال املوضعني  è ç æ å äM وقوله تعالى ،L Ã Â Á À ¿M :قال تعالى ٢

في سورة الكهف.
ووجه التشابه بينهما بني LÂM وLçM، وانطالًقا من القاعدة فالهمز مقدم على حرف النون، فنقدم  

.LçM على LÂM
قال تعالى في سورة يوسف: z yM } | { ~ ے L، وقال تعالى في سورة  ٣

L [ Z Y X W V UM الزخرف
ووجه التشابه بينهما بني LzM وLVM وانطالًقا من القاعدة فالهمز مقدم على حرف اجليم 

فنقدم  LzM على LVM وكذا في ترتيب السور.
   القة اللة العنة ة الواحة 

توضيح القاعدة: اآليات املتشابهة قد تنفرد عنها آية واحدة في جزء من اآلية.
أمثلتها:

 ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁM النمل:  ســورة  في  تعالى  قال  ١
 J IM هو املوضع الوحيد وما عداها LÐ Ï ÎM :فقوله تعالى   L Ö Õ Ô Ó Ò

.  LK
LYX W V U TM :قال تعالى في سورة املؤمنون ٢

L باإلفراد. ( M باجلمع هو املوضع الوحيد في القرآن، وما عداه L WM فلفظ
L ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨M :٣ قال تعالى في سورة الطور

فلفظ Lª       M   بإسكان حرف السني هو املوضع الوحيد في القرآن، وما عداه Ll        M بفتح حرف السني.





القة الراعة الر  اوشع ات�ش واشم الشورة 

توضيح القاعدة: في كثير من مواضع اآليات املتشابهة تكون هناك عالقة بني اآلية واسم السورة.
أمثلتها:

(١) LH G F E D C B A @M :قال تعالى في سورة اإلسراء ١
(٢) L) ( ' & % $ # " !M :وقال تعالى في سورة الكهف

&L على L% $ # M في سورة اإلسراء وتأخيرها في سورة  M التشابه تقدمي لفظ وجه 
الكهف، وانطالًقا من القاعدة نربط بني السني في الناس مع اسم سورة اإلسراء فتتقدم هناك، ونربط بني الفاء 

في  L% $ # " !M مع الفاء من اسم سورة الكهف فتتقدم هناك.

توضيح القاعدة: من القواعد النافعة لضبط اآليات املتشابهة وضع أبيات شعرية، ونظم مفيد.
أمثلتها:

وال أقول لكم إني ملك                في سورة األنعام قد بنيت لك ١
 z y x w v u t s r q p o nM :أشار في هذا البيت إلى اآلية من سورة األنعام
(٦) LRQPONMLKJIHGF M (٥)     لتشابهها مع آية سورة هود L| {

.Lz M  بدون
وحذف «هم»  قد  جاء في األعراف       يا فوز من يحظى بخل واف(٧)

�Li      بدون «هم»، وبقية املواضع جاء فيها ����h�g�M :إشارة إلى قوله تعالى في سورة األعراف
Li�����Ú�h�g�M  «هم»

القة اشة الشب ل�شعر 

ر
% $ # " !M  في

ر
(٣) LW V U T S R QM :قال تعالى في سورة البقرة

(٤) L> = < ; : 9 8 7 6M :وقال تعالى في سورة آل عمران
شورةشم الوا ت�ششع اوا  اال شة والق  

٢

(٣)  سورة البقرة اآلية ٨٠. (٢)  سورة الكهف اآلية ٥٤.    (١)  سورة االسراء اآلية ٨٩.   
(٦)  سورة هود اآلية ٣١.  (٥)  سورة األنعام اآلية ٥٠.   (٤)  سورة آل عمران اآلية ٢٤.  

(٧) هداية املرتاب وغاية احلفاظ والطالب في تبيني متشابه الكتاب.
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لقد وعدنا نحن قل مقدًما       في املؤمنون قبل هذا فاعلما(١) ٣
         وجاء النمل بعكس األمر        .....................

 ،(٢) Lے ~ } | { z y x w v u t M :إشارة إلى قوله تعالى في سورة املؤمنون
.(٣) L m l k j i h g f e d c b M وفي سورة النمل قال تعالى

فتقدم  L v u t M في سورة املؤمنون  L d c b M في سورة النمل.

أمثلتها:
(٤) L Ð Ï Î Í Ì Ë Ê M :قال تعالى في سورة الصافات ١

(٥)L M :وقال تعالى في سورة الواقعة
L   بكسر حرف الزاي، وانطالًقا من القاعدة   M بفتح حرف الزاي، وبني    L Ð M فالتشابه بني

L  وفتحة حرف الصاد في اسم سورة الصافات. Ð M نربط بني حرف الزاي  في
L وكسر القاف من اسم سورة الواقعة.  M ونربط بني كسرة حرف الزاي في

L ; : 9 M :قال تعالى في سورة يوسف ٢
L   2 1 0M قال تعالى في سورة الفتح

انطالقا من القاعدة نربط بني ضم حرف امليم في L 9 M بالضم في اسم سورة يوسف.
ونربط بني فتح حرف امليم في L 0M بالفتح في الفاء من اسم سورة الفتح.

   القة الششة ر حر اللة ات�شة ر اشم الشورة

 شا  ةع او ةعر شبال عةشة الالق   

(٣) سورة النمل: اآلية:٦٨. (٢) سورة املؤمنون: اآلية:٨٣.   (١) اإليقاظ لتذكير احلفاظ باآليات املتشابهة األلفاظ. 
(٥) سورة الواقعة: اآلية: ١٩ (٤) سورة الصافات: اآلية:٤٧.   

(٦) خاص بطبعة امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.
(٧) سورة األعراف: اآلية: ١٨٨                               (٨) سورة يونس: اآلية: ٤٩

أمثلتها:
(٧) L ' & % $ # " ! M :قال تعالى ١

(٨)L { z y x w v uM :وقال تعالى





 ت�شا  يلتو 

.L µ ´ ³ ² ± ° M :قوله تعالى
.L ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ M :وقال في سورة الصافات

L ´ M :للسائل أن يسأل فيقول: هذا في قصة واحدة، فجاء في موضع
فلم اختلفا مع أن القصة واحدة؟ L ¸ M وفي موضع

 Ë M أنه قال:  إبراهيم �  أّما في سورة األنبياء فإن اهللا تعالى أخبر فيها عن  واجلواب أن يقال: 
النار وأرادوا به كيًدا:  ألقوه في  الكفار ملا  L، ثم أخبر عن   Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
L والكيد: سعي في مضرة لتورد على غفلة، فذكر مكايدة بينهم وبني إبراهيم   ́³ M
�، فكادهم ولم يكيدوه فخسرت جتارتهم وعادت عليهم مكايدتهم؛ ألنه كّسر أصنامهم ولم يبلغوا 
من إحراقه مرادهم، فذكر األخسرين؛ ألنهم خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من املكايدة التي أضيفت 

إليهما. 
،L×ÖM اقتضى  مبا  فيها  الكفار  أخبر عن  تعالى  اهللا  فإن  الصافات  في سورة  التي  اآلية  وأما 

وهو أنه قال:L ±°¯®¬«ªM (٣)، فبنوا له بناء عالًيا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك 
وه منه إلى أسفل، عادوا هم األسفلني، ألنهم أهلكوا  إلى النار التي أّججوها، فلما علوا ذلك البناَء وَحطُّ
في الدنيا وسفل أمرهم في األخرى، واهللا تعالى َجنَّى نبيَّه ملسو هيلع هللا ىلص وأعاله عليهم، فانقلب عالي أمرهم في 
صعود البناء وسافل أمر  إبراهيم �. فلّما ُحطَّ إلى النار صار ذلك سافًال، وأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عالًيا، فلذلك 

.L ¸ ¶ M:اختصت هذه اآلية بقوله

L   والقاعدة في هذا: إن كان موقع اآلية على  y M و   L % M قد يتشابه على احلافظ التقدمي والتأخير بني
.L y M وإن كان موقع اآلية على الصفحة اليسرى فتقدم ،L % M  الصفحة اليمنى فتقدم

(٢) L   £ ¢ ¡M (١)   وفي موضع آخر في نفس السورة L Z Y XM قال تعالى في سورة هود ٢
    .L¡M     و  LXM  قد يتشابه احلفاظ بني

والقاعدة في هذا: إن كان موقع اآلية على الصفحة اليمنى تكون  LXM ، إن كان موقع اآلية على الصفحة 
.L¡M اليسرى تكون

(٣)  سورة الصافات اآلية ٩٧. (٢)  سورة هود اآلية ٥٨.   (١)  سورة هود اآلية ٨٢.   
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رر
اللف ت�شا  ييالت  يةاقة ار ا وح يلع ز ولتع

 وقة االطر

يةقة الالطر

١:  عّرف املتشابه اللفظي لغة واصطالًحا.

٢: ما أهمية معرفة املتشابه اللفظي؟

التقويم





إثراء
 بي  وال ااية او اهداية املر لك نظم هات، ومآيات املت�شاكر ا م القراء اأك

مت�شا الكتا٤٣١  يتالمام علم الدي عل  د ال�شاوي ت 6٤٣هـ  ا فيها: 

ومنها:

 ومنها:

ــِرُق ــْش ــرآُن ُنـــوٌر ُم ــُق ــاْل  َوَبـــْعـــُد َف
ــِد ــا ُمــَحــمَّ ــِدَن ــيِّ ــْن َس   َوَجــــاَء َعـ
اْملََهَرْة اْلُقَراِن  ُحَفاِظ  َفْضِل  ِفي   
ـــَرْة ــٍف ُمـــَطـــهَّ ــُحـ ــُه ِفـــي ُصـ ــ  ألنَّـ
اْملََلْك َساوى  َقْد  اْملُْتِقُن  اِفُظ  َفاْحلَ  
اْلَكِلِم اْشِتَباِه  ِفي  َنَظْمُت  َوَقْد   
ــاِب ــْرَتـ ــَة اْملُـ ــَداَيـ ــْبــُتــَهــــــــا: ِهـ  َلــقَّ
َعلى َتْخَفى  َمَواِضًعا  َأْوَدْعُتَها   
ــم  ع امل  و ــر   ــل ع ــا  ه ت ب  ر  

ــــُق ٌد ُمــــَوفَّ ــُه ُمـــــَســـــدَّ ــ ــُل ــ ــاِم ــ َح
ُسوِل اْملُْرِشِد ِذي اْلَفْضِل َواْلَفْخِر الرَّ
ــَرْة ــَف ــسَّ ــَراِم ال ــ ــِك ــ ــُم َمـــَع اْل ــُهـ َأَنـ
ــَرْه ِبــَأْيــِدِهــْم َكَما َقــْد َذَك ــَي  َوْه
َمَلْك َجدَّ  َفَمْن  دَّ  اْجلِ َفاْسَتْعِمِل 
ــِم ــظَّ ــَن ــِؤ اْملُ ــؤلُ ــلُّ ــال ُأْرُجــــــــوَزًة َك
ـــالِب ــاِظ َوالـــطُّ ــ ــَف ــ ــَة اْحلُ ــ ــاَي ــ َوَغ
َتال َمــْن  َوُتــِريــُح  اْلِكَتاِب  َتاِلي 
ُمْبَهِم َأْمــٍر  ُكلِّ  َعْن  َفَأْفَصَحْت 

  َوَجــــاَء ( ِإنِّي َعاِمــــٌل َسْوَف ) ِبــال
َتْنِزيِل ــْع  َم ــاِم  ــَع األْن ِفــي  ــاَء  َوَجـ  

ــِعــِب ــَل الــلَّ ــْب ــُو ِفــي األْعـــــَراِف َق ــْه ــلَّ َوال

ــْن َتــال ــَم ــْي ــُه ِف ــُل ــاْت ــاٍء ِبـــُهـــوٍد َف ــ َف
ــِديــل ــْب ــال َت ِبـــاْلـــَفـــاِء َفــــاْقــــَرْأُه ِبـ

ــِب ــُل ــاْط ــَذا ِفـــي اْلـــَعـــْنـــَكـــُبـــوِت َف ــ ــَك ــ َوَه
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دا داا

 ل ر واو ة اشة الوحرا ع الطلبة  عتو
واو شالق عن ر  

شرار الق  ةا شيو  
واوا شالق ش ي  

   يشراا ن ربع ا التع  ال�شر نا ل التعر  
ن الفوا شتنبوا  شو شةق التعر  



 القرا  شالق الع�شرو رال 
 القرا  شالق والع�شرو ا رال 

 القرا  شالق والع�شرو ال رال 

  







لة الَقّص: تتبع األثر. يقال: قصصت أثره: أي تتبعته، والقصص 
مصدر، قال تعالى: LNM L K J M (١)، أي 
رجعا يقصان األثر الذي جاءا به. وقال على لسان أم موسى:

رال


 شالق عن

  رال القرا  شالق رال القرا  شالق



إذا كثر ذكر الشيء في القرآن الكرمي • 
فما الذي يدّل عليه؟

ملاذا كثرت القصص في القرآن الكرمي؟• 

معنى القصص.  • 

فوائد قصص القرآن الكرمي.• 

تكرار القصص وحكمته.• 

يشتمل القرآن الكرمي على كثير من الِقصص التي تكرر ذكرها في غير موضع، فالقصة الواحدة يتعدد ذكرها 
في القرآن، وُتعرض في صور مختلفة من التقدمي والتأخير، واإليجاز واإلطناب، ومن حكمة هذا:

بيان بالغة القرآن الكرمي في أعلى مراتبها، فمن خصائص البالغة إبراز املعنى الواحد في صور مختلفة،  
والقصة املتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن اآلخر، وُتصاغ في قالب غير القالب، وال ميل 

اإلنسان من تكرارها، بل تتجدد في نفسه معان ال حتصل له بقراءتها في املواضع األخرى.
قوة اإلعجاز: فإيراد املعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن اإلتيان بصورة منها أبلغ في  

التحدي. 

(٢)، أي تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه. Lے ~ } M
 اإلخبار عن قضية ذات مراحل، يتبع بعضها بعًضا. حشطا

 توح شرار الق

(٢) سورة القصص آية ١١. (١) سورة الكهف آية ٦٤. 
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لقصص القرآن فوائد كثيرة، من أهمها ما يأتي:
 % $ # " ! M :إيضاح أسس الدعوة إلى اهللا، وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي 

.(١) L 0 / . - , + * ) ( ' &
تثبيت قلب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وقلوب األمة احملمدية على دين اهللا، وتقوية ثقة املؤمنني بُنصرة احلق وجنده،  

 N M L K J IH G F E D C B A @ ? M :وخذالن الباطل وأهله
.(٢) L Q P O

تصديق األنبياء السابقني ومعرفة أحوالهم ومدى استجابتهم ألمر اهللا وطاعته. 
إظهار صدق محمد ملسو هيلع هللا ىلص في دعوته مبا أخبر به عن أحوال املاضني عبر القرون واألجيال. 

البينات والُهدى، وحتديه لهم مبا كان في كتبهم قبل  مقارعته أهل الكتاب باحلجة فيما كتموه من  
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  M تعالى:  كقوله  والتبديل،  التحريف 

.(٣) L L K J I H G F E DC B A @ ? >
 ½ M :القصص نوع من أنواع األدب، يصغي إليه السمع، وترسخ ِعَبُره في النفس، كما قال تعالى 

 .(٤) L Ã Â Á À ¿ ¾
أنها مؤثرة في املتعلم ومهذب لسلوكه وتربيته. 

 القرا ش وا

(٢) سورة هود آية ١٢٠ (١) سورة األنبياء آية ٢٥ 
(٤) سورة يوسف آية ١١١ (٣) سورة آل عمران آية ٩٣ 

االهتمام بشأن القصة، لتمكني ِعَبِرها في النفس، فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات االهتمام. كما  
هو احلال في قصة موسى  مع فرعون؛ ألنها متثل الصراع بني احلق والباطل أمت متثيل، مع أن القصة ال 

تكرر في السورة الواحدة.
اختالف الغاية التي تساق من أجلها القصة، فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في مقام، وتبرز معان أخرى  

في سائر املقامات حسب اختالف مقتضيات األحوال. 

ر
في سائر املقامات حسب اختالف مقتضيات األحوال. 

ر
شورةال   الت شالق وح يلع ز وع ششورة الق ش شورة ا ت  





رر

حيية را

اإلتقان في علوم القرآن                       جالل الدين السيوطي.• شر
تيسير املنان في قصص القرآن             أحمد فريد.• 
مباحث في علوم القرآن                     صبحي الصالح.• 

القصــة  روايــة  ُتعــدَّ 
بشــكل مؤثــر وتوظيفهــا فــي 

ولفــت  واإلثــارة  واإلقنــاع  التأثيــر 
االنتبــاه وبــث الــدروس والعبــر مــن 

مهارات العرض والتقدمي.

١:  عرِّف القصص لغة واصطالًحا.

٢:  للقصص فوائد عدة، اذكر ثالًثا منها.

٣: لتكرار القصص فوائد وحكم، هات ثالًثا منها.

رشورة الت  ورو  الت شالق شا عا يلع ز ولتع

التقويم
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إثراء
: ل  ا اا  ا

 ا يتك ت اوا .التاأري شدم اللت  القراآن الكر  شةالنا�ض اأن الق ش� زعم م
 دمأض واأن اشض القع تلي ا، وزعم اأن القراآن الكرا فني شوير ادثةشوير ا  أديبا

.د عليا يعت اري ض القراآشعد الق  واواأ
  يال نشوير اللك الت ع من واأن ،م اك اأن القراآن الكر مي يوهو ال وامل�شلم ا
يعن في الوا التاأري، ولي�ض شض القراآن الكر  ا اقا التاريية شا  �شور ديعة 

:عا ا اعة.كأ�شاليب الرااملنتقاة، وا األا م
١.L ' & % $ # " ! M

2 .L À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ M
٣ .L R Q P O M

٤ .L , + * ) ( ' M
5 .L¦ ¥ ¤ £ ¢ M

6 .L z y x w v u t M

(٣) سورة املائدة آية ٤٨ (٢) سورة النساء آية ١٧٠  (١) سورة فاطر آية ٣١ 
(٦) سورة القصص آية ٣ (٥) سورة الكهف آية ١٣  (٤) سورة الرعد آية ١ 







 2 1 0 / M :أنها أصدق القصص؛ لقوله تعالى 
(١) وذلك لتمام مطابقتها للواقع. L 4 3

 £  ¢  ¡  M تعالى:  لقوله  القصص  أحسن  أنها  
وذلك  .(٢)L ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
الشتمالها على أعلى درجات الكمال في البالغة وجالل املعنى.
 À ¿ ¾ ½ M :أنها أنفع القصص، لقوله تعالى 

رال


رال القرا ش ش

رال القرا  شالق واا



  رال القرا  شالق رال القرا  شالق

ما القصص التي تكرر ذكرها في القرآن • 
الكرمي غير قصة موسى ؟

اجلواب:
...................................................................١
...................................................................٢
...................................................................٣

خصائص قصص القرآن الكرمي. • 
أنواع قصص القرآن الكرمي.• 
اإلسرائيليات تعريفها ومثالها.• 
املوقف من القصص اإلسرائيلية.• 

LÃ Â Á(٣). وذلك لقوة تأثيرها في إصالح القلوب واألعمال واألخالق.

واة ا رال القرا  شالق
النو او قصص األنبياء، وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم، واملعجزات التي أيدهم اهللا بها، وموقف املعاندين 
وموسى،  وإبراهيم،  نوح،  واملكذبني، كقصص  املؤمنني  وعاقبة  وتطورها  الدعوة  ومراحل  منهم، 
وهارون، وعيسى، ومحمد، وغيرهم من األنبياء واملرسلني، عليهم جميًعا أفضل الصالة والسالم.

النو ال قصص تتعلق بحوادث ماضية، أو أشخاص لم تثبت نبّوتهم، كقصة الذين أخرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر املوت. وطالوت وجالوت، وابني آدم، وأهل الكهف، وذي القرنني، وقارون، 

وأصحاب السبت، ومرمي، وأصحاب األخدود، وأصحاب الفيل ونحوهم.

(٣) سورة يوسف آية ١١١  ٣ (٢) سورة يوسف آية  (١) سورة النساء آية ٨٧  
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 يليشراا

النو الل قصص تتعلق باحلوادث التي وقعت في زمن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران، 
وغزوة حنني وتبوك في التوبة، وغزوة األحزاب في سورة األحزاب، والهجرة، واإلسراء، ونحو ذلك.

اشرايلي  األخبار املنقولة عن بني إسرائيل من اليهود 
أو النصارى.

يليشرار اش
١- مسلموا أهل الكتاب.

٢- من عرف من املسلمني بالنقل عن أهل الكتاب.
٣-  بعض التابعني ممن اشتهر عنه األخذ عن اإلسرائيليات.

٤-  كتب اليهود والنصارى كالتوراة واإلجنيل والزبور.

او  القش اشرايلية
موقف املسلم جتاه هذه القصص اإلسرائيليات يتلخص في األمور 

اآلتية:
التصديق مبا أخبر اهللا به ورسوله منها. 

يجب إخضاعها لشريعتنا، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما ينفيه. 
اإلعراض عما يذكره بعض املفسرين مما يخالف الكتاب أو السنة.  

قصص ا�نبياء

أنواع القصص في القرآن

قصص تتعلق 
بالحوادث في عهد 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص

قصص تتعلق بحوادث 
غابرة أو أشخاص لم 

تثبت نبوتهم





قصص األنبياء                                للحافظ إسماعيل ابن كثير.• شر
تيسير املنان في قصص القرآن             أحمد فريد.• 
قصص القرآن الكرمي                        فضل حسن عباس.• 
اإلسرائيليات وموضوعات التفسير       محمد بن أبي شهبة.• 

١:  ما خصائص القصص القرآني؟

٢:  ما أنواع القصص في القرآن الكرمي مع التمثيل؟

٣: ما املراد بالقصص اإلسرائيلية؟

٤: ما موقف املسلم من القصص اإلسرائيلية؟

رر

شة   ة ر ع ي ةالوار شع القا م  رشورة الف ا ولر 

التقويم
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حيية را التثبت والفحص ملا تقرأ
الناقد  التفكير  ينمي  وتسمع 

لــك جمال  ــســّوغ  ُي لــديــك.. وال 
القصة أو اخلبر أن تقبله أو تنقله دون 
أن تتأكد من صدقه وحقيقته.. ومن 

ميزات قصص القرآن أنها جمعت 
بني الصدق واحلسن.

إثراء
:يا ا  اا ا ا

ا  شــك في اأن القشة املكة الديقة ر امل�شــام - ون ا الن�ــض الب�شــرية �شــهولة وي�شر، 
و�ش�ش م �شياها امل�شاعر   و ك، ويراد العق عنا�شرها فين م قولها اأزاه والثار.
والدرو�ض التلقينية والقاية ور املل، و �شتي الناشة اأن تاعها و�شتوعب عنا�شرها ا شعوة 

ا، واأك فادة. عن داأ ششالق أ�شلوا كان اول ،ش اأمد شدة، واو
 عشة، ورواية الق ا شكاية، ويا اش� ا ال ي ولة- اأنياة ال  ت - واملعهود

.شويق اكيفي ،ل روما ي اكر
ه الظاهرة الرية الن�شية ينب للر اأن ييدوا منها  ات التعليم،  �شيا التهيب 

.في يوام التوي هو لب التعليم، وال ،الدين







(١): قصص القرآن الكرمي كثيرة، ومن أكثرها وروًدا قصة موسى
   ع     النبوة   ب    شو شة  شة 

القرا  ة تفرا ا
 لقصة موسى  سيرة طويلة، وقد ساق اهللا قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة، وليس في قصص 
القرآن أكثر من قصة موسى؛ ألنه دعا فرعون وجنوده، وعالج بني إسرائيل أشد املعاجلة، وهو أعظم أنبياء بني 
إسرائيل، وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، وأتباعه أكثر أتباع األنبياء غير أمة 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وله من القوة العظيمة في إقامة دين اهللا والدعوة إليه والغيرة العظيمة الشيء الكثير، وقد ولد في 
وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل: فكان يذبح ُكلَّ مولود ذكر يولد من بني إسرائيل، ويستحيي 
النساء للخدمة، فلما ولدته أمه خافت عليه خوًفا شديداً؛ فإن فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم 
ومواليدهم، وكان بيتها على ضفة نهر النيل، فألهمها اهللا أن تضع له تابوًتا فإذا خافت أحًدا ألقته في اليّم، 
إليك،  إنا راّدوه  لها أن ال تخافي وال حتزني،  أنه أوحى  بها  املاء، ومن لطف اهللا  به  وربطته بحبل لئال يجري 

وجاعلوه من املرسلني.
وقع  أن  اهللا  َقــَدر  ومن  موسى،  وسطه  في  الذي  بالتابوت  املاء  فذهب  التابوت،  رباط  انفلت  يوم  ذات  ألقته  فلما 

رال


رال القرا ش  طبيق ر

  رال القرا  شالق رال القرا  شالق

أمثلة من قصص القرآن الكرمي.• 

خالصة قصة موسى  قبل النبوة.• 

 •. الفوائد املستنبطة من قصة موسى

(١) انظر: تيسير اللطيف املنان في خالصة تفسير القرآن ج١ ص٢٣٢.

ما أوجه التشابه بني حياة موسى وحياة • 
نبينا محمد عليهما الصالة والسالم؟
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(١) انظر: تيسير اللطيف املنان في خالصة تفسير القرآن ج١ ص٢٣٢.

 شو شة  شتنبطةا الفوا 

ا شديًدا ألنها ال تنجب أوالًدا، وكان  امرأة فرعون آسية، فلما رأته أحبته حّبً إلى  به  في يد آل فرعون، وجيء 
امرأته: ال تقتلوه،  ليقتله، فقالت  إلى فرعون، فطلبه  القلوب، وشاع اخلبر ووصل  ألقى عليه احملبة في  اهللا قد 
الطيب  األثــر  هــذا  وكــان  قتلهم،  من  السبب  بهذا  فنجا  ولـــًدا،  نتخذه  أو  ينفعنا  أن  عسى  ولــك،  لي  عني  قــرة 
ذلك. بعد    مبوسى  وإميانها  هدايتها  أسباب  من  هذا  فكان  اهللا،  عند  املشكور  السعي  من  الصاحلة  واملقدمة 

أما ُأّم موسى فإنها َفِزَعْت، وأصبح فؤادها فارًغا، وكاد الصبر أن ينفد منها، إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على 
قلبها لتكون من املؤمنني، وقالت ألخته: ُقّصْيه وحتسسي عنه، وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه املراضع فلم 
يقبل ثدي امرأة، وعطش وجعل يتلوى من اجلوع، وأخرجوه إلى الطريق؛ لعل اهللا أن ييسر له أحًدا، فحانت من أخته 
نظرة إليه، وبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون بشأنها، فلما أقبلت عليه وفهمت منهم أنهم يطلبون له مرضًعا 
قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرده اهللا إلى أمه كي تقر عينها وال حتزن، ثم 

ذكر اهللا في سورة القصص قصة مفصلة واضحة، وكيف تنقلت به األحوال.

الفوائد من قصة موسى كثيرة، من أهمها:
لطف اهللا بأم موسى بذلك اإللهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من اهللا لها برّده إليها، التي لوالها  
لقضى عليها احلزن على ولدها، ثم رّده إليها بإجلائه إليها قدًرا بتحرمي املراضع عليه، وأتاها ابنها ترضعه 
هذا  وفي  إميانها،  وازداد  قلبها،  اطمأن  وبذلك  وقــدًرا،  شرًعا  أّمه  وتسّمى  أجًرا،  عليه  وتأخذ  جهًرا، 
مصداق لقوله تعالى:L.-,+*)( M (١) فال أكره ألم موسى من وقوع ابنها 

بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه احلميدة، وآثاره الطيبة.
أ أسبابه، وأتى به شيًئا فشيًئا بالتدريج ال دفعة واحدة. أن اهللا إذا أراد شيًئا هيَّ 

.(٢) L | { z y M:أن اإلميان يزيد وينقص لقوله 
أن من أعظم نعم اهللا على العبد تثبيت اهللا له عند املقلقات واملخاوف، فإنه كما يزداد به إميانه وثوابه  
فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة، وأما من لم يحصل له هذا 

الثبات، فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره، ويذهل عقله، وال ينتفع بنفسه في تلك احلال. 
جواز أخذ األجرة على الكفالة والرضاع، كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في  

شرعنا ما ينسخه.

ر

ذكر اهللا في سورة القصص قصة مفصلة واضحة، وكيف تنقلت به األحوال.

ر
قةشال احا ل  الت ا ح ششورة الق ا ولر

(٢)  سورة القصص اآلية ١٠. (١)  سورة البقرة اآلية ٢١٦.   





رر
حي  ن شتفي وا  را رال   شو شةق تعر   

قصص األنبياء                                للحافظ إسماعيل ابن كثير.• شر
تيسير املنان في قصص القرآن             أحمد فريد.• 
قصص القرآن الكرمي                         فضل حسن عباس.• 
اإلسرائيليات وموضوعات التفسير       محمد بن أبي شهبة.• 

١:  ملاذا كانت قصة نبي اهللا موسى  من أكثر القصص وروًدا في كتاب اهللا عز وجل؟

. ٢: خلص الفوائد من قصة موسى

التقويم
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حيية را القـــــدرة على االستنباط

مــن  والفوائــد  العبــر  واســتخراج 
أمــارات دقــة التفكيــر والفهــم.. وقــراءة 
اســتنباطات اآلخرين وممارسة االستنباط 

كذلك ينمي التفكير ويقويه.

إثراء
:ه ،اأو مو�شع مو�ش  وردت  ،القراآن الكر  تكرر  ض التشالق

ا عليا. مكان  دري�ضا شة رف
- شة اة اراهيم  للنرود، وم�شاهد اياء ال، وشة  ولد الويد.

. شة يو�ش -

- شة  البقرة.
. شرا م شة لقاء مو�ش -

- شة طالوت والوت.
.ملكة �شباأ لقي�ض شة -

.ي القرن شة -
.الكه اشة اأ�ش -

 املا لي رآوا ،اأعنا نات مو نو ما م ا ل ا يعتدهاأ اورياملت لشة الر -
.رةآوا شكرو تونع عا ا كري ولكن

- شة اأ�شا انة الي اأرادوا اأن يرموا القراء وامل�شاك م عاياهم و�شدات اأموالهم، 
.شهاعرو اوية عل نةوا روم عوافر

- شة الر�ش الثثة الي عثهم عي�ش  لدعو، واعتد عليهم الكار وتلوهم.
- شة اأ�شا الي، و لك.
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الوحة اا

 ل ر واو ة اشة الوحرا ع الطلبة  عتو

  ا ت  واوا  التعر  

ا شر وا ر  

  شة النعر رق  ييالت  

  رال القرا  شالن شا ل التعر  

رال القرا  شالن  ةة اعر  



القرا  ا والع�شرو لال رال 
القرا  شالن ع والع�شروالرا رال 

الوحة روةالوح رو







لة النظير والشبيه؛ ويطلق على احلال والقصة العجيبة، نحو قوله 
. (١)L«ª©¨§¦¥¤ M:تعالى

أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها.
 تشبيه شيء بشيء، في حكمه، وتقريب املعقول  حشطا

من احملسوس.
 لتا

 األمثلة كثيرة منها:

رال


ا عر 

رال القرا  ارال القرا  ا 

احلقائق واملعاني تتضح أكثر إذا جاءت بطريقة 
ضرب األمثال، يبرز فيها املعنى بصورة حية 
الغائب  واضحة محسوسة، وذلك بتشبيه 
باحلاضر، واخلفي باجللي، واملعقول باحملسوس، 
والنظير على النظير، ومن األساليب التي 

املثل. جاءت في كتاب اهللا ضرب 

تعريف املثل.• 
أمثلته.• 
أنواع األمثال في القرآن الكرمي.• 
فوائد األمثال في القرآن الكرمي.• 

 ) ( ' & % $ # " ! M :ضرب اهللا للمنافقني مثلني، مثًال نارّيًا، فقال تعالى 
(٢)، ملا في النار من مادة النور، حيث ضرب اهللا املثل للمنافق مبن  L 10/.-, + *
استوقد ناًرا لالستفادة من نورها وحرارتها فأذهب اهللا ما في النار من اإلضاءة وبقي ما فيها من اإلحراق، فاملنافق 

استفاد في دخوله اإلسالم ظاهًرا ولم يكن له أثر في إميانه وقلبه.
DCBA@?>=<;:M تعالى:  فقال  ا،  مائّيً مثًال  اهللا  وضرب   
(٣) ملا في املاء من مادة احلياة، فشبه اهللا املنافق  LNMLKJIHG FE
بحال من نزل عليه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخاف فوضع أصبعيه في أذنيه وأغمض عينينه خوًفا من 
إصابته بصاعقة ونحوها، كذلك كالم اهللا مبا اشتمل عليه من الزواجر والنواهي التي هي كالصواعق على 

املنافق، فال ينتفع بها، وال حتمله على اإلميان والعمل الصالح. 
(١) سورة يونس: آية: ٢٤.         (٢) سورة البقرة: آية: ١٧       (٣) سورة البقرة: آية: ١٩
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(١) سورة يونس: آية: ٢٤.         (٢) سورة البقرة: آية: ١٧       (٣) سورة البقرة: آية: ١٩

 7 6 5 4 3 2 M :ضرب اهللا مثًال ملن يكفر بنعم اهللا وال يشكرها فقال تعالى 
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

(١) L J I H G
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥   M مثٌل مائي للحق، فقال تعالى:  وضرب اهللا مثلني، األول:  
¦ § ¨ © L (٢) فشبه اهللا الوحي الذي نزل به جبريل على نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص الذي به حياة 
القلوب باملاء الذي أنزله من السماء - الذي فيه حياة األرض بالنبات -، وشبه القلوب باألودية والسيل إذا 
جرى في الوادي حمل معه زبًدا وغثًاء، فكذلك الوحي والعلم والهدى إذا سرى في القلب أخرج ما فيه 

من الشبهات والشهوات.
 ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  M تعالى:  فقال  للباطل،  ناري  مثل والثاني: 
 Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹
فضرب اهللا في هذا املثل الناري باملعادن من الذهب والفضة حني َسْبكها، تصهر في  (٣) LÐ Ï
النار لكي يخرج خبثها وتخرج اجلوهر الصافي الذي ينتفع به الناس، فكذلك الوحي يخرج خبث القلوب 

ويصفيها من الشوائب حتى تتشرب الوحي، فتثمر عمًال صاًحلا.

 تنقسم األمثال في كتاب اهللا عز وجل إلى ثالثة أقسام:
 ا اشرحة 

عرف ما صرح فيها بلفظ املثل أو ما يدل على التشبيه.
.(٤)L , + * ) ( ' & % $ # " ! M :قوله تعالى ،ل 

 ا النة 
عرف هي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل.

لتا
 1 0 / . M :ما في معنى: (خير األمور الوسط)، يقابله من أمثال القرآن الكرمي قوله تعالى 

.(٥) L 7 6 5 4 3 2
(٣) سورة الرعد: آية: ١٧ (٢) سورة الرعد: آية: ١٧   (١) سورة النحل: آية: ١١٢   

(٥) سورة اإلسراء: آية: ٢٩ (٤) سورة البقرة: آية: ١٧  

رال القرا  ا واا





 0 / .  M :ما في معنى: (ليس اخلبر كاملعاينة)، يقابله من أمثال القرآن الكرمي قوله تعالى 
.(١) L2 1

 ا ارشلة 
عرف وهي جمل ُأرسلت إرساًال من غير تصريح بلفظ التشبيه فهي آيات جارية مجرى األمثال.

 لتا
.(٢)L º ¹ ¸ ¶ µ ´ M :قوله تعالى 

.(٣)L/.-,+*)( M :قوله تعالى 

.(٤) L w v u t s M :قوله تعالى 

(١)  سورة البقرة اآلية: ٢٦٠.
(٢)  سورة فاطر اآلية: ٤٣.

(٣)  سورة البقرة اآلية: ٢١٦.
(٤)  سورة التوبة اآلية: ٩١.

القرا  ا واا

 ا
اشرحة

ا
النة

ا
ارشلة
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لألمثال فوائد عدة، من أهمها:
 ةالعبو قي 

(١) M:قال تعالى
ة اب  ال�شر  رالت 

.(٢)L M :قال تعالى
شور اعن ارا و�ش اق ور ال  عر اشر 

(٣) L- , + * ) ( ' & % $ # " ! M :قال تعالى
للذي  املثل  الذهن، كضرب  إلى  لتقريبه  بصورة حسية  املعنى  وتصور  رام ا ل ع 

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ M :ينفق ماله رياء فال يكون له أجر بقوله تعالى
(٤) L Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ

الي  ع ا  وذلك بتشبيه عاقبة ذلك مبا هو محبب إلى النفس، كضرب املثل ملن  
 O N M M :ينفق ماله في سبيل اهللا بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، قال تعالى
 d cb a ` _ ^] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

.(٥)L g f e
وذلك بتمثيل فعلها مبا تنفر منه النفوس، كتمثيل الغيبة بأكل حلم  شعا  التنف 

 <; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / M :امليت، قال تعالى
.(٦)L D C B A @ ?> =

 F E D C B  M  :   كقوله تعالى في الصحابة  ا  

.(٧) L L K J I H G

(١) سورة الذاريات اآلية: ٥٦.
(٢) سورة البقرة اآلية: ١١٦.
(٣) سورة البقرة اآلية: ٢٧٥.
(٤)  سورة البقرة اآلية: ٢٦٤.
(٥) سورة البقرة اآلية: ٢٦١.

(٦) سورة احلجرات اآلية: ١٢.
(٧) سورة الفتح اآلية: ٢٩.

 رال القرا  ا وا 





 § ¦ ¥  M :حني تكون له صفة قبيحة كقوله تعالى   ا  
 º ¹ ¸¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨

(١). L Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
القرآن  في  األمــثــال  كثرت  ــذا  ول نا  ور واوال الو  لوا النف  عوا ا 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  M تعالى:  قــال  والــعــبــرة،  للتذكرة  الــكــرمي 
L³²(٢)، كما استعملها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في كثير من األحاديث، فينبغي أن يستعني بها أهل 
العلم والتربية والتعليم ويعدوها من وسائل جذب االنتباه واإليضاح والتشويق، ليتمكنوا من إيصال 

ما يريدون إلى املستمع بكل سهولة ويسر؛ أخذاً مبنهج القرآن الكرمي والسنة املطهرة.

(١) سورة األعراف اآلية: ١٧٦ - ١٧٧.
(٢) سورة الزمر اآلية: ٢٧.

 ةالعبو قي

ة اب  ال�شر  رالت

شور اعن ارا و�ش اق ور ال  عر اشر

رام ا ل ع

ا ع  يال

شعا  التنف

  ا 

  ا 

نا  ور واوال الو  لوا النف  عوا ا

 اد 
 مال

 
 اا
ا
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رر

ا وا شح بووالعن الن شور  ة ا ر  يلع ز وع 
ة ا شر ا ااة الشورة

١:   اختر اإلجابة الصحيحة بوضع خط حتتها:
أ - هي ما صرح فيها بلفظ املثل أو ما يدل على التشبية ( األمثال الكامنة – األمثال املصرحة –

األمثال املرسلة).
ب - هي التي لم يصرح فيها بذكر املثل ولكنها تدل على معاٍن رائعة في إيجاز ( األمثال املرسلة 

– األمثال املصرحة – األمثال الكامنة ).
ج- هي جمل أرسلت إرساًال من غير تصريح بلفظ التشبيه فهي آيات جارية مجرى األمثال 

(األمثال املرسلة – األمثال املصرحة – األمثال الكامنة).
L يدل على: ( األمثال املصرحة – األمثال  wvuts M :د - قوله تعالى

الكامنة – األمثال املرسلة ).

التقويم





٢:  بنيِّ نوع املثل في كل آية من اآليات اآلتية:
L ,+*)('&%$#"! M :أ  - قال تعالى

L 2 1 0 / .M :ب- قال تعالى
L º¹¸¶µ´M :ج - قال تعالى

٣: اذكر الفائدة من املثل في كل آية من اآليات اآلتية:
±°¯® ¬«ª©¨§¦¥ M :أ- قال تعالى

L ¼»º¹¸¶µ´³²
LLKJIHGFEDCB M :ب- قال تعالى

LXWVUTSRQPONM M :ج- قال تعالى
A@>=<;:987654 M :د- قال تعالى

.L CB

٤: هات ثالث فوائد لألمثال في القرآن الكرمي؟ مع االستشهاد على ذلك.
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حيية را

شر
أمثال القرآن                 محمد بن حسني النيسابوري.• 
 أمثال القرآن                أحمد بن عبداهللا التبريزي.• 
األمثال القرآنية              ألبي احلسن املاوردي.• 
 أمثال القرآن               البن قيم اجلوزية.• 

مـــن مـــجـــاالت الـــقـــراءة 
واحلكم،  األمــثــال  قـــراءة  املهمة، 

فهي تنمي اخلبرات احلياتية مبا تتضمنه 
التجارب والعبر..  من احلكمة واختصار 
ــجــازه  ــي تــقــريــب املــعــنــى وإي وتــســهــم ف
وترسيخه في األذهان.. والقرآن اشتمل 

على خير األمثلة وأحسنها.







ة َمَعان، منها: غة على ِعدَّ ُيطَلق النَّْسُخ في اللُّ
)، أي: أزاَلْتُه. لَّ اإلزالة: ُيقال: (َنَسَخِت الشمُس الظِّ 

 ' & % $ # " M :ْبديل: ومنه قوله تعالى التَّ 
.(٢) L , + * ) (

 رفع حكم شرعي ثبت بنص شرعي بنص آخر متأخر  حشطا
عنه.

رال


 ش الن عر

رال القرا  شالنرال القرا  شالن
تعريف النسخ.• 
أمثلة النسخ.• 
نَّة.•  ثبوُت النَّْسِخ في الكتاب والسُّ
طرق معرفة النسخ.• 

  
للنسخ أمثلة كثيرة من أهمها:

الة باستقبال الكعبة. َنْسِخ َفْرِض استقباِل بيِت املقِدِس في الصَّ
ل مبا َنَزَل في آِخِرها. مِّ ل سورة املزَّ َنْسخ َفْرِض قياِم اللَّيل في أوَّ

الة بركعاتها املعلومة، فعن أمِّ املؤمنني عائشة  َكَعات، ُثمَّ َنْسِخ ذلك بفرض الصَّ ة الرَّ الة في ِقلَّ التَّدّرج في الصَّ
 زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أنها قالت: فرضت الصالة ركعتني ركعتني في احلضر والسفر فأقرت صالة السفر 

وزيد في صالة احلضر(٣).
(٢) سورة البقرة: آية: ١٠٦   (١) الناسخ واملنسوخ، عبد القاهر البغدادي ص١١.  

(٣)   أخرجه البخاريُّ في كتاب الصالة في اإلسراء برقم ٠٥٣ومسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة املسافرين 
وقصرها برقم ٦٨٥.


روى ابن عبد البر بسنده عن يحيى بن 
أكثم قال: (ليس من العلوم كلها علم 
هو واجب على العلماء وعلى املتعلمني 
وعلى كافة املسلمني من علم ناسخ القرآن 
ومنسوخه؛ ألن األخذ بناسخه واجب 
فرًضا، والعمل به واجب ديانة، واملنسوخ 
ال يعمل به وال ينتهى إليه، فالواجب على 
كل عالم علم ذلك؛ لئال يوجب على 
نفسه وعلى عباد اهللا أمًرا لم يوجبه اهللا، 

أو يضع عنهم فرًضا أوجبه اهللا (١).

أقسام النسخ.• 
اِحلْكَمُة ِمَن النَّْسخ.• 

  شلة النا
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بو النش  الت والشنة

ْسُخ َواِقٌع في ُنُصوِص الوحي، َفِمْن َأِدلَِّة ذلك ِمَن ِكَتاب اهللا تعالى ما يأتي: النَّ
 .(١)L6 5 4 3 2 1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " M :قوله تعالى 
هذه اآليُة برهاٌن صريٌح على وقوع النَّْسخ في القرآن، مبعنى اإلزالة والتَّبديل، وذلك بأْن ُيْنزَل اهللا على 

ُر ُحْكَمها ِإلى ُحْكٍم جديٍد. نبيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص آيًة على خالِف آيٍة َنَزَلْت قبَلَها، ُتغيِّ
 ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬  M قوله تعالى:  
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
(٢). قال مجاهٌد: L ± ° ¯ ® ¬ M رفعناها  L

فأنزلنا غيرها.

يقع النسخ في األحكام وال يقع في أمور االعتقاد واألخبار.

ُيْعَرُف النَّسُخ بواِحَدٍة ِمْن ُطُرٍق ثالٍث، هي:

 شراحة  في   الن  فل   ا 
 X W V UT S R Q P O M :َفِمثالُُه في َلْفِظ اآلية: َنْسُخ اُحلْكِم في قوله تعالى
 j i h g f e d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y
 z y x w v u ts r q p o n m l M :(٣)، بقوِلِه َبْعَدُه L k

.(٤) L ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |{

ا َنَزَلْت: L ]\ [ Z Y X W V M َشقَّ ذلك على  وعن عبداهللا بن عبَّاس  قال: َلـمَّ
 p o n m l M :املسلمني، حني ُفِرَض عليهم أن ال َيِفرَّ واِحٌد ِمْن َعَشَرٍة، فجاء التَّْخفيُف، فقال تعالى
ة، َنَقَص ِمَن  َف اهللا عنهم ِمَن الِعدَّّ ا َخفَّ L{ z y x w v u ts r q، قال: َفَلمَّ

َف عنهم  (٥). بر بَقْدِر ما ُخفِّ الصَّ

(١) سورة البقرة: آية ١٠٦                  (٢) سورة النحل: آية ١٠١-١٠٢     
(٣) سورة األنفال: آية ٦٥                  (٤) سورة األنفال: آية ٦٦

(٥) في كتاب تفسير القرآ ن باب L ts r q p o n m l M برقم ٤٦٥٣.

فأنزلنا غيرها.

شالن ي قع 

  ش ة النعر رق





لي    نةر ق الني ش   ا 
 % $ # " !M :َواني في البيوت الوارد في قوله تعالى  ُنْسِخ ُحْكِم َحْبِس الزَّ
 5 4 3 2 1 0 / . - , + *) ( ' &
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يِِّب  يُِّب بالثَّ بحديث: «خذوا َعنِّي، خذوا َعنِّي قد َجَعَل اهللا َلُهنَّ سبيال، الِبْكُر بالِبْكِر َجْلُد ِمَئٍة َوَنْفُي َسَنٍة، والثَّ

ْجُم» . َجْلُد ِمَئٍة والرَّ

 ر  ت  وال  ق ت ال ر  ر ع  ا 
ْأُن في َنْسِخ الِقْبَلِة ِمْن َبيِت املْقِدس إلى الكعبة. وِممَّا ُيفيُد  ِم، كما ُهَو الشَّ ُر في َتْشريِعِه ناِسٌخ للُمتقدِّ فاْملُتأخِّ

. يِّ واملدنيِّ م في ُنُزوله مبعرفة املكِّ في هذا متييُز املتقدِّ

يأتي النسخ في القرآن على أقسام هي:

 ة والت  ق  ع م  ا  ش  وا م ش الق
 + *) ( ' & % $ # " !  M تعالى:  قوله    ل 
بقوله  ُنِسَخ   ،(٢) L  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

. (٣)، كما ثَبَت ذلك عن ابن َعبَّاٍس  L2 1 0 / . - , + M :تعالى
اِمِت  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ُخُذوا َعنِّي، ُخُذوا َعنِّي، قد َجَعَل اهللا َلُهنَّ سبيًال،  وعن ُعَبادَة بِن الصَّ

ْجُم» (٤). يِِّب َجْلُد ِمَئٍة والرَّ يُِّب بالثَّ الِبْكُر بالِبْكِر َجْلُد ِمَئٍة َوَنْفُي َسَنٍة، والثَّ
نَّة، ذلك ِملَا َلُه ِمَن اَألثِر في األحكام  ْسِخ َفْرٌض على الَفِقيه َمتْييُزُه في ُنصوِص الكتاب والسُّ وهذا النَّوع ِمَن النَّ

ِعِه َوَجْمِعِه. ِة، وُهَو الَّذي اجتهد اْملَُصنُِّفون في باب النَّْسخ في َتَتبُّ الَعَمليَّ

 م  ا  ق  ع  ة والت  ش ال م ش الق
ْقِل  ا ُعِرَف َعْن َطِريِق النَّ ُصوِص اْملَْنُقوَلِة إلينا، وُثبوُت ُحْكِمِه َمَع َنْسِخ ِتالَوِتِه ِإمنَّ وهذا النَّوع قليُل الوُجود في النُّ

الثَّابت.

(١) سورة النساء: آية ١٥                  (٢) سورة النساء: آية١٥     (٣) سورة النور: آية ٢              
(٤)  أخرجه مسلم في كتاب احلدود باب حد الزنا برقم ١٦٩٠

. يِّ واملدنيِّ م في ُنُزوله مبعرفة املكِّ في هذا متييُز املتقدِّ

رال القرا   ش الن ش ا
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، َوَأْنَزَل عليه الكتاَب، فكان ِممَّا َأْنَزَل  ًدا ملسو هيلع هللا ىلص باحلقِّ اِب  قال: إنَّ اَهللا َبَعَث ُمَحمَّ  حديُث ُعَمَر بِن اَخلطَّ ل 
َفاْرُجُموُهَما  َزَنَيا  ِإَذا  يَخُة  والشَّ يُخ  الشَّ َقَرْأُتَها:  وقد  ِرَوايٍة:  َوَوَعْيَناَها (وفي  َوَعَقْلَناَها  َفَقَرْأَناَها  ْجِم،  الرَّ آَيُة  اهللا 
اْلَبتَّة)، َرَجَم رسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَجْمَنا َبْعَدُه، (وفي ِرَوايٍة: َوَلْوال أْن يقولُوا: أْثَبَت في كتاِب اهللا ما ليَس فيه، 
اهللا،  ْجِم في كتاب  الرَّ آيَة  ُد  َجنِ ما  واِهللا،  قائٌل:  يُقول  أْن  َزَماٌن  اِس  بالنَّ َطاَل  إْن  فأْخَشى  ُأْنِزَلْت)،  َكَما  َها  َألثَبتُّ
َجال والنِّساء، ِإَذا قاَمِت  ْجُم في كتاِب اِهللا َحقٌّ على َمْن َزَنى ِإَذا ُأْحِصَن ِمَن الرِّ وا بَتْرِك َفِريضٍة َأْنَزَلَها اهللا، والرَّ َفَيِضلُّ

َنُة، أْو َكاَن اَحلَبُل، أِو االْعِتَراُف (١). الَبيِّ

 م  ة وا والت  ش لال م ش الق
ْمَن،   كما في حديث عائشة  قالت: كاَن فيما ُأْنِزَل ِمَن القرآن: َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعلوَماٍت ُيَحرِّ ل 

ُثمَّ ُنِسْخَن ِبَخْمٍس َمْعُلوَماٍت، فُتوفي رسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وُهنَّ فيما ُيْقَرُأ ِمَن القرآن. (٢)

(١)  أخرجه البخاري في كتاب احلدود، باب رجم احلبلي من الزنا إذا أمضت، برقم ٦٨٣٠
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الرضاع، باب التحرمي بخمس رضعات، برقم ١٤٥٢

 ة والت  ق  ع م  ا  ش 

م  ا  ق  ع  ة والت  ش 

م  ة وا والت  ش 










  ش الن   ة   ا
للنسخ ِحَكٌم منها:

تعالى: قــولــه  نـــزول  فــي  كما  إميــانــهــم،  صــدق  وامــتــحــان  اختبارهم  ألجــل  املكلَّفني؛  على  التخفيف  
(١)، فقد نال  L_ ̂  ] \ [ Z YX W V U T S R Q P O M

  ̈§M :ا وقع منهم التَّْسليم واالنقياد َأْنَزَل اهللا عزَّ وجلَّ تصديَق ما في قلوبهم املسلمني منه حرٌج شديٌد، فلمَّ
وَرَة َنْسًخا. (٢)، وَنَزَلِت اآليُة بعَدها بالتَّخفيف. هذا الوجه على قول َمْن َيُعدُّ هِذِه الصُّ L¬ « ª ©

اإلسالم،  على  قلوبهم  تأليف  ِمْن  فيه  ما  يخفى  وال  باجلاهلية،  النَّاس  حلداثة  التَّشريع  في  ج  التَّدرُّ 
وتهيَئِتِهم ِملَا ُأريُدوا له ِمْن َنْصِر ديِن اهللا.  

ُة  التَّْكليف، ومثالُُه: ِعدَّ َأْنواِع  يِق بنوٍع سابٍق ِمْن  ِنْعَمِة اِهللا َعزَّ وجلَّ مبا يرفُع به ِمَن اَحلَرِج والضِّ إظهاُر  
 ;M :ل األمر، كما في قوله تعالى املتوفَّى عنها َزوُجَها، حيث َفَرَض اهللا عليها أْن َتعتدَّ عاًما كامًال أوَّ
ة  > = < ? @ LF E D C B A(٣)، وهذه املـدَّ
وَعْشًرا. أْشُهٍر  أربعَة  َجَعَلَها  بأْن  النِّساء  عِن  اهللا  َف  َفَخَفّ في اجلاهليَّة،  املرأة  ُه  تعتدُّ ما كانت  ِوَفاِق  على 
.(٤) L* ) ( ' & % $ # " ! M :كما في قوله تعالى
 ل ش  ر   ظ وا   ا  ل ة  ا    ييت  شا  و فو ملسو هيلع هللا ىلص   ا  و ش ر   ف  طيي  

َلْت  الُة إلى بيت املْقِدس، ُثمَّ ُحوِّ ُة َنْسِخ استقبال القبلة، حيُث كاَنْت القبلة حني ُفِرَضْت الصَّ ومثالُُه: ِقصَّ
ِإلى الكعبة.

(١) سورة البقرة: آية: ٢٨٤.             (٢) سورة البقرة: آية: ٢٨٦. 
(٣) سورة  البقرة: آية: ٢٤٠.              (٤) سورة البقرة: آية: ٢٣٤.
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  ش الن   ة   ا

فلا ل فيالت

 لية ة النا عشر�الت   رالت

و   ا ة  ع رظملسو هيلع هللا ىلصا ا و ش ر  ف طيي  

 ييت  شا و فو

 ل ش  ر  ظوا   ا  ل ة  ا 


 





حيية را

املفتي البد له من اإلملام بالناسخ 
واملنسوخ.

كتاب الناسخ واملنسوخ                    أحمد بن إسماعيل النحاس.• شر
اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه        محمد مكي بن أبي طالب.• 
ناسخ القرآن ومنسوخه                      ابن اجلوزي.• 
الناسخ واملنسوخ                              ابن حزم األندلسي.• 

١:  عّرف النسخ اصطالًحا.

٢:  اذكر دليًال على ثبوت النسخ من القرآن.

٣: حتدث باختصار عن احلكمة من النسخ في القرآن الكرمي.

٤: يعرف النسخ بواحدة من طرق ثالث، اذكر أحدها مع الشرح والتوضيح.

التقويم
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