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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 قدمة:ادل

كأشهد أنو ال إلو إال ه سبحانو كتعاىل كأشكره، م، أٛتدي مامل يعلى  م اإلنسافى اٟتمد  رب العا١تُت، عل  
و كصفٌيو من خلقو، أرسلو ه كرسولي ا عبدي ىو، لو ما ُب السموات كما ُب األرض كما ٖتت الثرل، كأشهد أف دمحم

تقيم، اللهم صٌل كسٌلم عليو كعلى آلو كصحبو كمن سار على رٛتة للعا١تُت، كمعلًٌما كىاداي إىل صراطو ا١تس
 درهبم إىل يـو الدين كسلم تسليما كثَتا.

ذلك من أعظم ما تبذؿ فيو األكقات، كتفٌت فيها األعمار، ما كاف أصالن للعلـو كلًٌها،  ن  فإ: أما بعد
أيتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو، حبل هللا ا١تتُت، ال كالـ هللا رب العا١تُت، ك فإنو  ىو القرآف الكرمي، 

بػ ريكفى  أىفىالى ﴿ قاؿ تعاىل: ،تشريع ١تن أراد أف حيتكم إليو، ككتاب بو فهو كتاب ىداية ١تن أراد أف يهتدم  يػىتىدى
فنا ًفيوً  لىوىجىديكا اّلل ً  غىٍَتً  ًعٍندً  ًمنٍ  كىافى  كىلىوٍ  اٍلقيٍرآفى  ًثَتنا اٍخًتالى  .[82]سورة النساء، اآلية: ﴾كى

 فهذه مذكرة تتناكؿ أْتااث ُب الدراسات القرآنية اٟتديثة، كىي عبارة عن دركسو أيلقيت ُب ااضرة،
فقد  ،لغة ودراسات قرآنية: ختصص، اللغة واحلضارة العربية اإلسالمية :قسم( 2للسنة الثانية ماسًت)

ة، ملتزما ابلربانمج ا١تقًتح من طرؼ ٚتعتي فيها ا١تادة العلمية الالزمة، كالوقوؼ على أىم ا١تسائل العلمي
اٞتهات الوصية، فنسألو تعاىل أف يكوف ىذا العمل خالصا لوجهو سبحانو كتعاىل، كأف ينتفع هبا طالبنا ُب 

 مسار تكوينهم العلمي.
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 الدرس األول:
 مدخل منهجي للمادة مع بيان ادلصادر العلمية للدراسات القرآنية

بوة كال تزاؿ مستمرة إىل أف يرث هللا أرض كمن عليها، غَت أهنا ر الن  ظهرت الدراسات القرآنية منذ عص
ماف كا١تكاف من حيث ا١تنهج كالعرض، فقد تناكلت الدراسات القرآنية ا١تعاصرة ٗتتلف ْتسب اختالؼ الزٌ 

فوظة فهي تتميز ابلعا١تية كالشمولية ٤ت ،كاالجتماعية ،كالثقافية ،كالسياسية ،جانبا من اٞتوانب االقتصادية
  .تعاىل إىل يـو الدين ْتفظ هللا

كاف   ]كنالحظ ُب بعض ىذه الدراسات القرآنية اٟتديثة أهنا أتثرت ابلعو١تة، كٔتا كتبو بعض ا١تستشرقُت 
ت علميا أفرزت بعض سبب كجودىا من أجل أغراض إمربايلية ٠تدمة مستعمرات الغرب غَت أهنا ١تا استقل  

كلكن سرعاف ما كجدت دراسات  [أهنا اب١تقابل حاكلت الطعن ُب القرآف الكرميالدراسات القرآنية اٞتادة غَت 
 ل.على شبهاهتم كبياف ما أشكى  ة للردٌ جادة متمسكة اب١تنهج العتيق ا١تبٍت على األصلُت الكتاب كالسن  

 تعريف مفردات العنوان
كدرستو الريح، يتعدل كال  سم،درس الر  كيقاؿ: ا٤تاؤه الدايسة. كدركس الرسم: الدراس:ك القراءة  الدراسة:

 . 1«كدرست ا١ترأة، أم: حاضت»يتعدل كيقاؿ: درس الثوب، أم: بلى. 
اقرأكه كتعهدكه لئال تنسوه. يقاؿ: درس يدرس درسا كدراسة. كأصل الدراسة الرايضة  :أم «تدارسوا القرآن»

 .2كالتعهد للشيء 
 يث أك الفقو أك األصوؿ كغَته.أم اآلايت القرآف الكرمي كخيرج هبذا القيد اٟتد قرآنية:
أم معاصرة كيبدأ ٖتديدا بداية من القرف السابع عشر ميالدم، فكانت مشاركات من ا١تسلمُت  حديثة:

ككذلك من ا١تستشرقُت فيهم ا١تنصف كفيهم من يريد الطعن ُب قداسة القرآف الكرمي سواء ُب اترخيو أك ُب 
نسوخ، أك ُب إعجازه كبيانو، مع االستفادة ما أحدثو العلم نزكؿ الوحي أك ُب ٚتعو أك ُب انسخو أك ُب م

 اٟتديث من ثركة معرفية كعلمية كمناىج ككسائل، كاستخدامها ُب التقدـ الديٍت كاٟتضارم.

                                            
معجم ديواف األدب، أبو إبراىيم إسحاؽ بن إبراىيم بن اٟتسُت الفارايب، ٖتقيق: دكتور أٛتد ٥تتار عمر، مراجعة: دكتور إبراىيم أنيس،   1
 ـ.2003 –ق1424فة كالطباعة كالنشر، القاىرة، ، مؤسسة دار الشعب للصحا144 /2ج
بَتكت  ، ا١تكتبة العلمية ػ٤2/113تمود دمحم الطناحي، ج  النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر، ابن األثَت، ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكم ػ  2
 ـ.1979ق ػ1399،
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   أمهية الدراسات القرآنية احلديثة:أوال: 
  كمظاىر الكوف، _ عظمة ىذا القرآف كأصالتو ُب أتصيلو للعلـو االنسانية كاالجتماعية كاالقتصادية

  مع بياف التوجيو القرآين ٢تذه العلـو اٟتديثة.
  تصحيح مسار بعض الدراسات اٟتديثة كاإلعجاز العلمي مثال ككضع قواعد متينة حىت ال _

 ٗترجو مقصده الذم أنزؿ.
  ٚتع معلومات حوؿ ما قيل ككتب عن القرآف الكرمي سواء مقاالت أك ندكات لتكوين موسوعة _

 ة.قرآنية معاصر 
 .الوقوؼ على ما كتبو ا١تستشرقوف حوؿ القرآف كدراسة أقوا٢تم مع بياف شبهاهتم ٍب الرد عليها _ 

يرل بعض الباحثُت أف مادة الدراسات القرآنية اٟتديثة جزء من مادة مناىج ا١تفسرين، فيبحثوف ُب مناىج 
ن أجل إجياد رؤية قرآنية حديثة ُب التفاسَت ا١تعاصرة، كيرل آخركف أهنا جزء من مادة الدراسات ا١توضوعية، م

 التفسَت مواكبا للعصر اٟتايل كيرل آخركف أف ا١تعاصرة أك اٟتديثة ما يتعلق ابٞتوانب اإلعجازية للقرآف الكرمي.
 :أوال ذمدكمن الكتب اليت اعتنت ابلدراسات القرآنية أك منهجية التفسَت  

 عبده مباشر.ل ،الشيخ الشعراكم كقضااي معاصرة .1
 علياء شيح دمحم. ،قرآف ابلسنة كرد شبهات معاصرةصلة ال .2
 ٤تمود البستاين. ،ا١تنهج البنائي ُب التفسَت .3
منهجية القرآف ا١تعرفية أسلمة فلسفة العلـو الطبيعية، دراسات معاصرة. مد أيب القاسم حاج  .4

 حسن.
 اثنيا: موضوعات مت دراستها دراسة قرآنية معاصرة:

 ـ.2011بية ا١تعاصرة من كجهة نظر قرآنية. رسالة جامعيةمفهـو الوقت ُب األمثاؿ العر  .1
 عامر الكفيشي. ،حركة التاريخ ُب القرآف الكرمي قضااي معاصرة .2
 دمحم رضا حكيمي ،القسط كالعدؿ كتاب قضااي معاصرة .3
 ـ.1996للباحث: اٞتمل دمحم أٛتد عبد العزيز، رسالة ماجستَت، األردف ، ،الغرائز من منظور قرآين .4
 ـ.1979عاشور حسن السيد، ماجستَت جامعة األزىر، ،القرآف الكرمي الغذاء ُب .5
العالقات الدكلية ُب القرآف الكرمي، للباحث: اٟتسن دمحم علي، أطركحة دكتوراه جامعة األزىر، مصر  .6

 ـ.1983
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العالج الًتبوم للمشكالت النفسية ُب القرآف الكرمي، للباحث: دمحم عبد الرٛتاف جعفر، رسالة  .7
 ـ.2002كلية أصوؿ الدين، أـ درماف السوداف، ماجستَت،  

عوامل ارتقاء األمم كا٨تدارىا ُب ضوء القرآف الكرمي للباحث: أبو مصطفى عودة سليماف عيد رسالة  .8
 ـ.2002ماجستَت، جامعة غزة كلية أصوؿ الدين، فلسطُت ،

ر رسالة ماجستَت، الطب الوقائي ُب القرآف الكرمي، دراسة موضوعية، للباحث: شوماف خليل دمحم قدك  .9
 ـ.2000جامعة آؿ البيت، األردف، 
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 الدرس الثاين
 أحباث يف القراءات القرآنية وعالقتها برسم ادلصحف

  تعريف القراءات:أوال: 
: كما قرأت جنينا، أم مل تضم رٛتها كىي اٞتمع كالضم يقاؿ ٚتع قراءة كىي مصدر قرأ» :اءات لغةالقر  -أ

كقرآان، كمنو ٝتًٌي القرآف. كقاؿ أبو عبيدة: ٝتًٌي القرآف ألنو جيمع الس وىرى على كلد. كقرأت الكتاب قراءة 
 .3«أم ٚتعو كقراءتو [17]سورة القيامة، اآلية: ﴾إف  علينا ٚتعو كقرآنو﴿فيضمها. كقولو تعاىل: 

 .4«لناقلو معزكا كاختالفها القرآف، كلمات أداء بكيفية علم» اصطالحا: اءاتالقر  -ب
 رسم؟ وماذا يعنون ابدلصحف؟ما دلراد ابل

أصلو األثر، كا١تراد: أثر الكتابة ُب اللفظ، كىو تصوير الكلمة ْتركؼ ىجائها بتقدير االبتداء هبا،  الرسم: -أ
 كالوقوؼ عليها.

 5ا١تصاحف العثمانية اليت أٚتع عليها الصحابة. وادلراد ابدلصحف: -ب 
، اٍبنً  حيح البخارم عنُب ص :األحاديث الواردة يف األحرف السبعةاثنيا:   عىٍبدً  ٍبنً  اّلل ً  عيبػىٍيدً  عىنٍ  ًشهىابو

بىةى  ٍبنً  اّلل ً   أىقػٍرىأىين : »قىاؿى  كىسىل مى، عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى اّلل ً  رىسيوؿى  أىف  : عىنػٍهيمىا اّلل ي  رىًضيى  عىب اسو  اٍبنً  عىنً  مىٍسعيودو، ٍبنً  عيتػٍ
، عىلىى ًجرٍبًيلي  بػٍعىةً  ًإىلى  انٍػتػىهىى حىىت   أىٍستىزًيديهي  زىؿٍ أى  فػىلىمٍ  حىٍرؼو  .6«أىٍحريؼو  سى

، اٍبنً  عىنٍ كُب موطأ مالك  ؛ عىٍبدو  ٍبنً  الر ٍٛتنً  عىٍبدً  عىنٍ  الز بػىٍَتً، ٍبنً  عيٍركىةى  عىنٍ  ًشهىابو ٍعتي : قىاؿى  أىن وي   اٍلقىارًمًٌ  عيمىرى  ٝتًى
ٍعتي : يػىقيوؿي  ا٠تٍىط اًب، ٍبنى  ـى  ٝتًى  .أىقػٍرىؤيىىا مىا غىٍَتً  عىلىى اٍلفيٍرقىافً  سيورىةى  يػىٍقرىأي  ًحزىاـو  ٍبنً  حىًكيمً  ٍبنى  ًىشىا

ٍلتيوي  ٍبي  . عىلىٍيوً  أىٍعجىلى  أىفٍ  فىًكٍدتي . أىقػٍرىأىنًيهىا كسلم عليو هللا صلى هللاً  رىسيوؿي  كىكىافى    لىبػ بػٍتيوي  ٍبي  . اٍنصىرىؼى  حىىت   أىٍمهى
ٍعتي  ًإيٌنً  هللًا، رىسيوؿى  ايى : فػىقيٍلتي . كسلم عليو هللا صلى هللاً  سيوؿى رى  بًوً  فىًجٍئتي  ًبرًدىائًًو، ا ٝتًى  اٍلفيٍرقىافً  سيورىةى  يػىٍقرىأي  ىذى

 .أىقػٍرىٍأتىًنيهىا مىا غىٍَتً  عىلىى

                                            
اعيل بن ٛتاد اٞتوىرم الفارايب ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور أبو نصر إٝت ."مادة "قرأ  الصحاح اتج اللغة كصحاح العربيةالصحاح للجوىرم   3

 .  ـ 1987 -  ىػ 1407طبعة: الرابعة بَتكت .ال –.دار العلم للماليُت 1/65عطار .ج
 الثالثة،: الطبعة، لبناف – العلمية الكتب دار، 06، صمهرة أنس ٖتقيق: اٖتاؼ فضالء البشر ُب القراءات األربعة عشر، الدديياطي،  4

 .ىػ1427 - ـ2006
 .211لطائف اإلشارات ُب علم القراءات، لشهاب الدين أيب العباس القسطالين، ص   5
 .3219البخارم، برقم   6
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ٍعتيوي  ال يًت  اٍلًقرىاءىةى  فػىقىرىأى  ،«اقػٍرىأٍ : قىاؿى  ٍبي   أىٍرًسٍلوي،: »هللاً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  : كسلم عليو هللا صلى هللاً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى . يػىٍقرىأي  ٝتًى
ا اقػٍرىٍأ،: يل  قىاؿى  ٍبي   أيٍنزًلىٍت، ىىكىذىا» ا: »فػىقىاؿى  .«فػىقىرىٍأتػيهى ا ًإف   أيٍنزًلىٍت؛ ىىكىذى بػٍعىةً  عىلىى أيٍنزًؿى  اٍلقيٍرآفى  ىذى ، سى  أىٍحريؼو

 . 7«تػىيىس ر مىا ًمٍنوي  فىاقػٍرىؤيا
ثبات كال شكل، غَت أهنا متفاكتة ُب اٟتذؼ كاإل 8تبت من غَت نقطال شك أف ا١تصاحف العثمانية ك

كالفصل كالوصل كغَتىا من ا١تسائل، ألف الرسم العثماين حيتمل القراءات القرآنية اليت ثبتت ُب العرضة األخَتة 
 .9كأف ىذا اٞتمع العثماين كاف مشتمال على األحرؼ السبعة

 ا حافظ متقن من الصحابة مهنع هللا يضر فكاف كما يلي: كأرسلت إىل األمصار كمعه 10فنسخت ا١تصاحف
 كالبصرة، كالكوفة. ،كالشاـ ،كمكة ،كأرسل إىل ا١تدينة ،كاحد لنفسو هنع هللا يضر احتفظ عثماف 

فراعى ُب ذلك حفظ الصدر كحفظ الصدكر، لذا كاف من قبوؿ القراءة الصحيحة اليت ذكرىا العلماء ثالثة 
  شركط كىي:

 ىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.صحة سندىا إ .1
  موافقتها لرسم ا١تصحف. .2
 موافقتها كجها من كجوه العربية. .3
 اٍحًتمىاالن  كىلىوً  اٍلعيٍثمىانًي ةً  اٍلمىصىاًحفً  أىحىدى  كىكىافػىقىتٍ  ًبوىٍجوو، كىلىوٍ  اٍلعىرىبًي ةى  كىافػىقىتً  ًقرىاءىةو  كيل  » :قال ابن اجلزري 

ل   كىالى  رىد ىىا جيىيوزي  الى  ال يًت  الص ًحيحىةي  اٍلًقرىاءىةي  فىًهيى  سىنىديىىا، كىصىح    الس بػٍعىةً  اأٍلىٍحريؼً  ًمنى  ًىيى  بىلٍ  ًإٍنكىاريىىا، حيًى
 عىنٍ  أىـٍ  رىًة،اٍلعىشٍ  عىنً  أىـٍ  الس بػٍعىًة، اأٍلىًئم ةً  عىنً  كىانىتٍ  سىوىاءه  قػىبيو٢تيىا، الن اسً  عىلىى كىكىجىبى  اٍلقيٍرآفي  هًبىا نػىزىؿى  ال يًت 

، اأٍلىًئم ةً  ًمنى  غىٍَتًًىمٍ  ٍقبيوًلُتى ثىةً  اأٍلىرٍكىافً  ىىًذهً  ًمنٍ  ريٍكنه  اٍختىل   كىمىىتى  اٍلمى ا أيٍطًلقى  الث الى  أىكٍ  شىاذ ةه  أىكٍ  ضىًعيفىةه  عىلىيػٍهى

                                            
أبو  -مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لألعماؿ ا٠تَتية كاإلنسانية ، 2/281موطأ ، مالك بن أنس، ٖتقيق: دمحم مصطفى األعظمي، ج  7

 .ـ 2004 -ىػ  1425األكىل،  الطبعة:، اإلمارات –ظيب 
ك سكوف أك تنوين، كىو أك مٌد أ، كىو العالمات الدالة على ما يعرض للحرؼ من حركة أك شدٌ  نقط اإلعراب: أحدمهاالنقط قسماف:   8

ى ذكات ، كىو الذم يدؿ علواثنيهما: نقط اإلعجام. -كىو الذم كضعو أبو األسود الدؤيل  –بذلك يكوف مرادفا ١تعٌت الضبط كالشكل
ينظر: رسم –كىي اليت كضعها انصر بن عاصم كأف يوضع نقطة ٖتت الباء كنقطتاف فوقو للتفريق بُت الباء كالتاء مثال  –اٟتركؼ كدييز بينها 

 دار السالـ للطباعة كالنشر، الطبعة: الثانية. .87صا١تصحف ك ضبطو بُت التوقيف ك االصطالحات اٟتديثة، شعباف دمحم إٝتاعيل.
 .73ص  ،٤تيسن سامل دمحم دمحمر: الفتح الرابين ُب عالقة القراءات ابلرسم العثماين، ينظ  9

 اختلف العلماء ُب عدد نسخ ا١تصاحف اليت أرسلت إىل االمصار قيل أربعة كقيل ٜتسة قيل ستة كقيل سبعة.   10
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ًطلىةه، هيٍم، أىٍكبػىري  ىيوى  عىم نٍ  أىـٍ  الس بػٍعىةً  عىنً  كىانىتٍ  سىوىاءه  ابى  الس لىفً  ًمنى  الت ٍحًقيقً  أىًئم ةً  ًعٍندى  الص ًحيحي  ىيوى  اىىذى  ًمنػٍ
 .11«كىا٠تٍىلىفً 

فلم تدخل العجمة ُب ألسنتهم، كما أف  ليقةأما العرب فكانوا على س-لإلسالـ فلما اتسعت الرقعة اٞتغرافية 
كدخل العجم ككثر اللحن على -الصحابة مهنع هللا يضر تلقوا القرآف الكرمي مشاهبة من النيب عليو الصالة كالسالـ

 من غَت مساس ابلرسم العثماين.-ٗتفيفا على الناس -القرآف فوضعوا النقط كالشكل 
 :أمثلة تطبيقيةاثلثا: 

 :12الكلمة اليت فيها قراءاتن وكتبت برسم خمتلف يف ادلصحف العثماين 1/
ا اّلل ي  اٗت ىذى  كىقىاليوا﴿قاؿ هللا تعاىل:  - انىوي  كىلىدن كتبت اب١تصحف الشامي بغَت [ 116: ، اآليةالبقرة ورة]س ﴾سيٍبحى

. ففي ىذا "الواك"على كجو االستئناؼ، أما ابقي ا١تصاحف فأثبتت فيو " ابن عامر"كىي قراءة  "كاك"
ا١تثاؿ يظهر أف الكلمتُت كتبتا برٝتُت ٥تتلفُت ُب ا١تصحف العثماين ليتفق كل رسم مع القراءة اليت 

  13كاحد ١تا كاف ىذا االختالؼ.يقرأ هبا فلو كتبت برسم 
كتبت ُب ا١تصحف ا١تدين [ 133 :، اآليةءاؿ عمراف ]سورة ﴾رىبًٌكيمٍ  ًمنٍ  مىٍغًفرىةو  ًإىلى  سىارًعيوا﴿قاؿ هللا تعاىل:  -

 "بواك"، ككتبت "كأبو جعفر"، "ابن عامر" ،"انفع "على االستئناؼ، كىي قراءة  "كاك"كالشاـ بغَت 
 ﴾كأطيعوا هللا كالرسوؿ لعلكم ترٛتوف﴿ حف معطوفا على قولو تعاىل:ُب سائر ا١تصا ﴾سارعوا﴿قبل 
 [.132 : ، اآليةءاؿ عمراف ]سورة

كتبت ُب ا١تصحف ا١تدين كالشامي [132: ، اآليةالبقرة ]سورة ﴾بىًنيوً  ًإبٍػرىاًىيمي  هًبىا كىكىص ى﴿قاؿ هللا تعاىل:   -
عفر[، ككتبت ُب ابقي ا١تصاحف بغَت كىي قراءة ]انفع كابن عامر، كأبو ج "كاكيُت"بُت  "أبلف"
 .[132:، اآليةالبقرة ]سورة ﴾ككصى هبا إبراىيم بنيو﴿قاؿ تعاىل:  "ألف"

كتب ابلنصب   ﴾قليل﴿الشاىد: [ 26: ، اآليةالنساء]سورة  ﴾ًمنػٍهيمٍ  قىًليله  ًإال   فػىعىليوهي  مىا﴿ قاؿ هللا تعاىل: -
، ككتب ابلرفع ُب ابقي ا١تصاحف "ابن عامر"ُب ا١تصحف الشامي على االستثناء كىي قراءة  ﴾قليال﴿

 .﴾فعلوه﴿ "كاك"العثمانية على أنو بدؿ من 

                                            
 .1/09ج ،النشر ُب القراءات العشر، البن اٞتزرم  11

 1/11ج  ا١تصدر نفسو، 12 
 دمحمالكشف عن كجوه القراءات، الفتح الرابين ُب عالقة القراءات ابلرسم العثماين،  .1/11 ج ،شر ُب القراءات العشر، البن اٞتزرمالن  13
  .77ص ، ٤تيسن سامل دمحم
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كتبت ُب ا١تصحف ا١تكي [ 100: ، اآليةالتوبة]سورة  ﴾اأٍلىنٍػهىاري  ٖتىٍتػىهىا ٕتىٍرًم جىن اتو  ٢تىيمٍ  كىأىعىد  ﴿قاؿ هللا تعاىل:  -
ُب سائر  ﴾نمً ﴿ءة ابن كثَت، ككتبت بغَت ، كىي قرا﴾هاٖتتً ﴿كجر  ﴾هنارٖتتها األ﴿ قبل ﴾نمً ﴿بزايدة 

 .﴾هاٖتتى ﴿ا١تصاحف العثمانية، مع فتح 
 "ابلفاء"كتبت  ﴾فال خياؼ﴿: الشاىد. [15: ، اآليةالشمس]سورة  ﴾عيٍقبىاىىا خيىىاؼي  كىالى ﴿ قاؿ هللا تعاىل: -

ة ٔتا قبلها  ي كىي قراءة انفع، ابن عامر كأبو جعفر. للمساك ُب ا١تصحف ا١تدين كالشام "واو"بدال من 
ـى  فػىعىقىريكىىا فىكىذ بيوهي ﴿ كما ُب قولو تعاىل: ٍمدى ٍنًبًهمٍ  رىبػ هيمٍ  عىلىٍيًهمٍ  فىدى ا ًبذى .  [14 :اآلية ،الشمس]سورة  ﴾فىسىو اىى

 ُب سائر ا١تصاحف العثمانية.- ﴾كالخياؼ﴿- "الواك"ككتبت ب
  :14مجيع ادلصاحف العثمانيةأمثلة تطبيقية عن كلمات فيها أكثر من قراءة يف رسم واحد يف / 2
انيوا ٔتىا أىلًيمه  عىذىابه  كى٢تىيمٍ ﴿قاؿ هللا تعاىل:  - قرأ: انفع كابن كثَت كابن عامر [ 10: اآلية ،البقرة]سورة  ﴾يىٍكًذبيوفى  كى

كٗتفيفها. فلما كانت  ذاؿ"ال"ككسر  "الكاؼ"كفتح  "الياء"كأبو عمرك كأبو جعفر كيعقوب بضم 
 ية من النقط كالشكل احتملت عدة قراءات ُب رسم كاحد.ا١تصاحف العثمانية خال

ـي  فػىتػىلىق ى﴿ قاؿ هللا تعاىل: - ابن كثَت بنصب  قرأ [37: اآلية ،البقرة]سورة  ﴾عىلىٍيوً  فػىتىابى  كىًلمىاتو  رىبًٌوً  ًمنٍ  آدى
 ﴾ءادـ﴿، كقرأ الباقوف برفع﴾كلمات﴿على إسناد الفعل إىل  ﴾كلمات﴿" اتء"كرفع  ﴾ءادـ﴿

 ظىلىٍمنىا رىبػ نىا قىاالى  ﴿-أخذ ءادـ الكلمات :أم ﴾كلماتو ﴿ "اتء" لى أنو منصوب ابلكسرةكاب٠تفض ع
 من ربو فدعا هبا فتاب عليو. -﴾ا٠تٍىاًسرًينى  ًمنى  لىنىكيونىن   كىتػىٍرٛتىٍنىا لىنىا تػىٍغًفرٍ  ملىٍ  كىًإفٍ  أىنٍػفيسىنىا

 القراءات: أمثلة تطبيقية عن كلمات حذفت فيها األلف لإلشارة إىل أحد/ 3
بًًثُتى ﴿ قاؿ هللا تعاىل: - ُب  "األلف" 15ح ْتذؼكٍ . قرأ ٛتزة، كرى [23: اآلية ،النبأ]سورة  ﴾أىٍحقىاابن  ًفيهىا الى

 "الباء"ك "الالـ"بُت  "األلف"أبنو صفة مشبهة، كقرأ الباقوف ابأللف بزايدة  علنيف  على كزف  ﴾لبثُت﴿
بًًثُتى ﴿  على كزف فاعلُت، أبنو اسم فاعل.  ﴾الى

                                            
مت إبحصائها كجيب اإلشارة ىنا إىل أف الٌتخالف الذم كقع بُت ا١تصاحف إمنا كقع ُب تسعة كأربعُت موضعا فقط، كىي ا١تواضع اليت ق  14

. 93ُب الفصل ا٠تاص ابختالؼ مصاحف األمصار. القراءات ا١تتواترة كأثرىا ُب الرسم القرآين كاألحكاـ الشرعية ا١تؤلف: دمحم حبش .ص
 .ـ1999 -ىػ  1419دمشق الطبعة: األكىل،  –الناشر: دار الفكر 

دار الفرقاف، األردف، عماف، الطبعة: األكىل، .603صمفلح القضاة، ابن اٞتزرم، ٖتقيق: أٛتد دمحم  ،القراءات العشر ُب التيسَت ٖتبَت 15 
   ـ.2000،ق1421
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 :"اتء"التأنيث رمست  "اتء"أمثلة تطبيقية يف كل / 4
قال ابن كىي:  "ابلتاء"إال ُب سبعة مواضع رٝتت  "اب٢تاء"جاءت ُب ٚتيع القرآف  "امرأة"٨تو: كلمة 

، [35 ءاؿ عمراف، اآلية: ]سورة ﴾ًعٍمرىافى  اٍمرىأىتي  قىالىتً  ًإذٍ ﴿ُب سبعة مواضع ُب آؿ عمراف  ﴾امرأت﴿- » :اجلزري
 اٍمرىأىتي  كىقىالىتً ﴿، ُب القصص[51، 30 يوسف، اآلية: ]سورةُب ا١توضعُت  ﴾اٍلعىزًيزً  اٍمرىأىتي  قىالىتً ﴿يوسف كُب 

سورة التحرمي، ] ﴾ًفٍرعىٍوفى  اٍمرىأىتى ﴿ك  ﴾ليوطو  كىاٍمرىأىتى  نيوحو  اٍمرىأىتى ﴿، كُب التحرمي [09 القصص، اآلية: ]سورة ﴾ًفٍرعىٍوفى 

 .16«[11 ،10اآلية: 
 اخلالصة:

  رٝتها ابلكيفية السابقة. حيتملوإف ا١تصاحف العثمانية اشتملت على ما 
 رسمو م ُب ٚتيع ا١تصاحف بً سً ري  ،أف يقرأ بوجهُت أك عدة كجوه كالرسم حيتمل ذلك ا ديكنم 

 دكف نقط كال شكل.من كاحد 
 هتم طر ٔتا يوافق قراءم ُب مصحف كل قً سً ري  ،ما ال حيتملو الرسم من خالؼ ابلزايدة أك النقص

 .17غالبا
 
 
 

                                            
 .2/129ج  ،النشر ُب القراءات العشر، البن اٞتزرم  16
 ، دار السالـ للطباعة كالنشر.34رسم ا١تصحف كضبطو بُت التوقيف كاالصطالحات اٟتديثة، شعباف دمحم إٝتاعيل، ص   17
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 الدرس الثالث
18م فيهم عند ادلستشرقنيرواة القراءات ادلتكل    

 شبهة حول القراءات القرآنية ورو اهتا: أوال:
لقد حاكؿ ا١تستشرقوف الطعن ُب القرآف الكرمي من عدة كجوه فمرة يطعنوف ُب الوحي اترة ُب القراءات القرآنية 

القراءات  تابو ادلذاىب االسالمية يف تفسري القرآن أبن اختالفجولد تسيهر ادلستشرق اجملري يف كفهذا 
كالقسم األكرب من ىذه » ، كأف الركاة اجتهدكا ُب نقل ىذه القراءات فقاؿ ما ترٚتتو:راجع إىل اخلط العريب

القراءات يرجع السبب ُب ظهوره إىل خاصية ا٠تط العريب؛ فإف من خصائصو أف الرسم الواحد للكلمة 
كما أف عدـ كجود اٟتركات النحوية  ،تبعا النقط فوؽ اٟتركؼ أك ٖتتها د يقرأ أبشكاؿ ٥تتلفة؛الواحدة ق

فهذه  ،،كفقداف الشكل ُب ا٠تط العريب ديكن أف جيعل للكلمة حاالت ٥تتلفة من انحية موقعها من اإلعراب
سبب األكؿ لظهور كل ذلك كاف ال ٍب ىذه االختالفات ُب اٟتركات كالشكل، ،التكميالت للرسم الكتايب

 .19«مهل نقطو، أك شكلو من القرآفأحركة القراءات فيما 
كقاؿ أيضا إف القراءات القرآنية كانت عن ىول من القراء ال ترجع إىل التوثيق كالدراية ففي قولو تعاىل: 

 أف :كا١تعٌت»  "لوا أنفسكميفأق"كىي قراءة شاذة : "قتادة"فقد قرأ  [54]سورة البقرة، اآلية: ﴾فاقتلوا أنفسكم﴿
 ابلتوبة -وىايلي أقً فى  -ىلكت كقد تعاطيتموه، الذم العظيم الفعل هبذا تعاىل هللا عذاب ُب تورطت قد أىنٍػفيسىكيمٍ 

  .20«الطاعات إبظهار ا١تعاصي تلك آاثر كأزيلوا الطاعة، كالتزاـ
 .21«راءة ا١تخالفةكُب ىذا ا١تثاؿ نرل كجهة نظر موضوعية كانت سببا أدل إىل الق » فيقوؿ جولد تسيهر:

 ديكن الرٌد على الشبهة اليت أاثرىا جولد تسيهر من عدة أكجو منها: :على ىذه الشبهة الرد   اثنيا:
 عثماف هنع هللا يضرالقراءات سنة متبعة ،أساسها التلقي كالركاية كقد تليت كركيت قبل أف تكتب مصاحف » ف  إ -1

كإذا ىي صل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن رسوؿ هللا  ىذه الركاايت الثابتة ابلتلقي عثماف هنع هللا يضرٍب ٖترل الكتبة ُب عهد 

                                            
 :٧تد القرآنية القراءاتالرٌد على شبو ا١تستشرقُت ُب  تتناكل اليت الكتب من - 18 

 ق.1420القراءات ُب نظر ا١تستشرقُت كا١تلحدين عبد الفتاح عبد الغٍت القاضي، طبع سنة  -      
    كشبيو.  تسيهر جولد.فيو ردكد على ق1329رسم ا١تصحف كاالحتجاج بو ُب القراءات، عبد الفتاح إٝتاعيل شليب طبع  -      

 .4ص ، جولد تسيهر،ا١تذاىب اإلسالمية  19
 دار. 26/ 1ج عطية، البارم عبد علي: ٖتقيق األلوسي، ٤تمود الدين شهاب ا١تثاين، كالسبع العظيم القرآف تفسَت ُب ا١تعاين ركح 20

 .ىػ1415 األكىل،: الطبعة بَتكت، العلمية، الكتب
 .5ص جولد تسيهر، ا١تذاىب اإلسالمية  21
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ختالؼ من ادثُت من أف الرسم أصل ال كمن اتبعو "جولد سيهر"ال كما يقوؿ  كالرسم فرع عنها اتبع ٢تا،
القراءات ٔتا خال من النقط كالشكل ،كقد انقشت رأيو ،كبرىنت على خلطو ابألدلة ا١تستنبطة من طبيعة اللغة 

 .22«ية،كحقيقة الركا
 ُب  كىاأٍلىقػٍيىسً  الل غىةً  ُب  اأٍلىٍفشىى عىلىى اٍلقيٍرآفً  حيريكؼً  ًمنٍ  شىٍيءو  ُب  تػىٍعمىلي  الى  اٍلقير اءً  كىأىًئم ةي  »قاؿ أبو عمركا الداين: 

 ،ليغىةو  فيشيو   كىالى  عىرىبًي ةو  ًقيىاسي  يػىريد ىىا ملىٍ  عىنػٍهيمٍ  تى ثػىبى  ًإذىا كىالٌرًكىايىةً  النػ ٍقلً  ُب  كىاأٍلىصىحًٌ  اأٍلىثىرً  ُب  اأٍلىثٍػبىتً  عىلىى بىلٍ  اٍلعىرىبًي ًة،
ـي  ميتػ بػىعىةه  سين ةه  اٍلًقرىاءىةى  أًلىف    .23«إًلىيػٍهىا كىاٍلمىًصَتي  قػىبيو٢تيىا يػىٍلزى
ى من خالفت قراءتو عل أن الصحابة مهنع هللا يضر ، كان قد تعارف بينهم من عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ترك اإلنكار»كما -2

اقرؤؤا كما » قراءة اآلخر ...فكاف كل كاحد منهم يقرأ كما علم، كإف خالف قراءة صاحبو لقولو ملسو هيلع هللا ىلص:
 .24«علمتم

لصحت كل قراءة حيتملها رسم ا١تصحف،  "جولد تسيهر"كما يقوؿ:   لو كانت القراءة اتبعة للرسم -3
ما نسبت إىل  ﴾ًفيوً  رىٍيبى  الى  اٍلًكتىابي  ذىًلكى ﴿لرسم من قولو تعاىل: كلكن األمر على غَت ذلك، لقد حيتمل ا

 .25"فيو ال زيتذلك الكتب  "ٛتزة الزايت من أعدائو:
ّللً ً ﴿: تعاىل قولو ُب الرسم حيتمل كما  ميزاب ك" [02]سورة البقرة، اآلية: ﴾كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  ًمَتىاثي  كى

 .26ابلنقط خيتص فيما ىذا" كاألرض السموات
]سورة  ﴾اٍلميٍلكً  مىاًلكى  ﴿على:  القرآء ما كاف اتفاؽ فلو كان رسم ادلصحف سببا من أسباب االختالف-4

 ﴿لك عل حُت خيتلفوف ُب لك ال ا١تً مي من الٍ  [02]سورة الناس، اآلية: ﴾الن اسً  مىًلكً  ﴿ك  [26ءاؿ عمراف، اآلية: 
كإسقاطها، مع أف رسم الكلمات: مالك يـو  "األلف"فتقرأ إبثبات  [04اآلية:  ]سورة الفاٖتة، ﴾الدًٌينً  يػىٍوـً  مىاًلكً 

 .27الناس ُب ا١تصحف، كاحد غَت ٥تتلفالدين، كمالك ا١تلك، كملك 
أمل تػيٍركى الركاايت  فخطأ ُب الرأم، كابطل ُب التوجيو:...»إف زعمهم أبف االختالؼ يعود إىل ا٠تط العريب فهو

أكمل يكن القرآف ٤تفوظنا ُب الصدكر  ٍب أمل تػىرىىم كيف كانوا يتحركف كيتثبتوف؟ احف؟كتيتداكؿ قبل تدكين ا١تص

                                            
 مكتبة كىبة  ،82ص عبد الفتاح إٝتاعيل شليب. :ثماين ك أكىاـ ا١تستشرقُت ُب قراءات القراف الكرمي. الدكتوررسم ا١تصحف الع  22
 .11، 1/10ج اٞتزرم، البن العشر، القراءات ُب النشر  23
  .. ٖتقيق: الدكتور عبد الفتاح إٝتاعيل شليب47، 46اإلابنة عن معاين القراءات، أليب دمحم مكي، ص   24

 .36ا١تصحف العثماين كأكىاـ ا١تستشرقُت ُب قراءات القراف الكرمي: الدكتور: عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، ص رسم  25  
36نفس ا١ترجع، ص     26

  

 .48صرسم ا١تصحف العثماين كأكىاـ ا١تستشرقُت ُب قراءات القراف الكرمي: الدكتور: عبد الفتاح إٝتاعيل شليب،   27
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بلى! فلم يكن اختالؼ القراءات بُت قرٌاء األمصار راجعنا إىل رسم ا١تصحف؛ فهو يرجع إىل  قبل ٚتع القرآف؟
، ككانت ا١تصاحف أف اٞتهات اليت كجهت إليها ا١تصاحف كاف هبا من الصحابة من ٛتل عنو أىل تلك اٞتهة

خالية من النقط كالشكل، فاحتملت ما صح نقلو، كثبتت تالكتو عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ًإذ كاف االعتماد على اٟتفظ 
ال على ٣ترد ا٠تط، فثبت أىل كل انحية على ما كانوا تلقوه ٝتاعنا عن الصحابة بشرط موافقة ا٠تط، كتركوا ما 

 .28«الذم كافقو عليو الصحابة، ١تا رأكا ُب ذلك من االحتياط ُب القرآف عثماف هنع هللا يضرخيالف ا٠تط امتثاالن ألمر 
: قالوا أبنو نقل عن طريق اآلحاد من الشبهات اليت أاثرىا ادلستشرقون الطعن يف تواتر القرآنو اثلثا:  

 كىالعيسيبً  كىاألىٍكتىاًؼ، الرًٌقىاعً  ًمنى  أىٍٚتىعيوي  القيٍرآفى  فػىتػىتػىبػ ٍعتي  » كشبهتهم ُب ذلك حديث زيد بن اثبت هنع هللا يضر قاؿ:
 لىقىدٍ ﴿ غىٍَتًًه، أىحىدو  مىعى  أىًجٍدمهيىا ملىٍ  األىٍنصىارًمًٌ  خيزىدٍيىةى  مىعى  آيػىتػىٍُتً  التػ ٍوبىةً  سيورىةً  ًمنٍ  كىجىٍدتي  حىىت   الٌرًجىاًؿ، كىصيديكرً 
كقاؿ  29«آًخرمًًهىا ًإىلى [ 128 :اآلية ،التوبة]سورة  ﴾عىلىٍيكيمٍ  حىرًيصه  عىًنت مٍ  مىا عىلىٍيوً  عىزًيزه  أىنٍػفيًسكيمٍ  ًمنٍ  رىسيوؿه  جىاءىكيمٍ 

ىصىاًحًف، ُب  الص حيفى  نىسىٍختي  »أيضا زيد بن اثبت هنع هللا يضر ،قاؿ: 
 أىٍٝتىعي  كيٍنتي  األىٍحزىابً  سيورىةً  ًمنٍ  آيىةن  فػىفىقىٍدتي  ا١ت

ًبتو  ٍبنً  خيزىدٍيىةى  مىعى  ًإال   أىًجٍدىىا فػىلىمٍ  هًبىا، أي يػىٍقرى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى اّلل ً  رىسيوؿى   اّلل ً  رىسيوؿي  جىعىلى  ال ًذم األىٍنصىارًمًٌ  اثى
قيوا رًجىاؿه  ٍؤًمًنُتى ػي ا١ت ًمنى ﴿: قػىٍوليوي  كىىيوى  ،«رىجيلىٍُتً  شىهىادىةى  شىهىادىتىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى  ﴾لىٍيوً عى  اّلل ى  عىاىىديكا مىا صىدى
 .30«[23 :اآلية ،األحزاب]سورة 

 ًفيوً  لىٍيسى  خيزىدٍيىةى  مىعى  ًإال   أىًجٍدىىا ملىٍ  زًيدو  كىقػىٍوؿي  »زيد بن اثبت:  ها حديثقال الزركشي يف الربىان موج    -
ا أًلىف   اٍلوىاًحدً  ًٓتىربىً  اٍلقيٍرآفً  ًإثٍػبىاتي  عىهىا قىدٍ  كىافى  زىٍيدن  صىل ى الن يبًٌ  بًتػىٍعًليمً  اأٍلىٍحزىابً  سيورىةً  ُب  مىٍوًضعىهىا كىعىًلمى  ٝتًى

ابىةً  ًمنى  غىيػٍريهي  كىكىذىًلكى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  اّلل ي  عى  فػىلىم ا نىًسيػىهىا ٍبي   الص حى  الى  ًلاًلٍسًتٍظهىارً  كىافى  لًلٌرًجىاؿً  كىتػىتػىبػ عيوي  ذىكىرىهي  ٝتًى
 .31«اٍلًعٍلمً  اًلٍسًتٍحدىاثً 

 عىلىى اٍلقيٍرآفً  نػىٍقلً  ُب  ااًلٍعًتمىادى  ًإف   » :يقول ابن اجلزريلتواتر ىو التواتر اللفظي كما أف ا١تقصود اب   -
 تػىعىاىلى  اّلل ً  ًمنى  خىًصيصىةو  أىٍشرىؼي  كىىىًذهً  كىاٍلكيتيًب، اٍلمىصىاًحفً  ًحٍفظً  عىلىى الى  كىالص ديكرً  اٍلقيليوبً  ًحٍفظً 
 رىيبًٌ  ًإف  : قىاؿى  - كىسىل مى  عىلىٍيوً  اّلل ي  صىل ى - الن يب   أىف   ميٍسًلمه  رىكىاهي  ال ًذم لص ًحيحً ا اٟتٍىًديثً  فىًفي اأٍليم ًة، ٢ًتىًذهً 

                                            
 .33عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، ص  :الدكتور ،ا١تستشرقُت ُب قراءات القراف الكرميرسم ا١تصحف العثماين كأكىاـ   28
 .4679البخارم برقم   29
 .2807البخارم برقم   30
 .1/234، للزركشي، جُب علـو القرآف الربىاف   31
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تىًليكى : فػىقىاؿى  خيبػٍزىةن، يىدىعيوهي  حىىت   رىٍأًسي يػىثٍػلىغيوا ًإذنا رىبًٌ : لىوي  فػىقيٍلتي  فىأىٍنًذٍرىيمٍ  قػيرىٍيشو  ُب  قيمٍ : يل  قىاؿى   ميبػٍ
تى   .32«اٍلمىاءي  يػىٍغًسليوي  الى  ًكتىاابن  عىلىٍيكى  كىميٍنزًؿه  ًبكى  ًليكىميبػٍ

من أحب » كُب سنن ابن ماجو عن عبد هللا بن مسعود، أف أاب بكر، كعمر بشراه أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ :
 .33«أف يقرأ القرآف غضا كما أنزؿ، فليقرأه على قراءة ابن أـ عبد

 كركاهتم العشرة األئمة قراءات بو مقطوعا كصحيحا متواترا اليـو إلينا كصل مفالذ » :قال ابن اجلزري
 بالد كأما كاٟتجاز، كمصر كالعراؽ ابلشاـ اليـو الناس كعليو العلماء، أقواؿ من ٖترر الذم ىذا ا١تشهورين؛

 عشر األربعة ركاةال طرؽ من ابلسبع فؤك يقر  أهنم عنهم بلغنا لكن اليـو حا٢تا ما ندرم فال كاألندلس، ا١تغرب
 .34«عظيما معركفا إليهم ألسدل بالدان من أحد إليهم رحل فلو اٟتضرمي، ليعقوب يقرءكف كرٔتا فقط،

                                            
 .06/ 1النشر ُب القراءات العشر البن اٞتزرم، ج  32
 .138برقم  ،سنن ابن ماجو 33

 .24صالبن اٞتزرم،  مرشد الطالبُت، منجد ا١تقرئُت ك  34
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 الدرس الرابع
-هنع هللا يضر-جهود العلماء يف حترير مسألة خمالفة مصحف عثمان   

كعن الصحابة -ملسو هيلع هللا ىلص -سوؿ أاثرت قضية الرسم العثماين خالفا بُت العلماء منهم من يرل أنو توقيفي عن الر »
بكتابتو كأقرىم عليو، كمنهم من يرل أنو اصطالحي كال مانع من ٥تالفتو ككتابتو -ملسو هيلع هللا ىلص -حيث أمرىم -مهنع هللا يضر -

 .35«ابلطرؽ اٟتديثة ٖتقيقا للمصلحة العامة للمسلمُت
قد ظهر ُب كقت متأخر نسبيا ُب ا١تؤلفات اليت  إف استخداـ مصطلحي الرسم ا١تصحفي، كالرسم العثماين»

اىتمت ٔتوضوع خط ا١تصحف، كقد صار مصطلح الرسم ُب ٣تاؿ الدراسات القرآنية يدؿ على اٞتانب الذم 
 .36«يهتم بكيفية كتابة الكلمات ُب ا١تصحف

 :37اختلف العلماء يف مسألة االلتزام ابلرسم العثماين إىل ثالثة أقوال
فشأنو   38أصحاب ىذا القوؿ إىل كجوب االلتزاـ ابلرسم العثماين كإىل حرمة ٥تالفتوذىب  :القول األول

، 40، كاإلماـ أٛتد بن حنبل39كشأف ترتيب السور كاآلايت، ذىب إىل ىذا ٚتهور العلماء كاإلماـ مالك
 .42، كالبيهقي41كأبو عمرك الداين

                                            
 .24ص البن اٞتزرم، منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت،  35
رسم  :يراجع ،دار السالـ للطباعة كالنشر  ،63رسم ا١تصحف كضبطو بُت التوقيف كاالصطالحات اٟتديثة شعباف دمحم إٝتاعيل ،ص  36

 .156ص 155ا١تصحف لغاًل قدكرم ص 
يت ا١تاجستَت كاليت بعنواف: ترجيحات الشيخ صبحي الصاحل ُب علـو القرآف ٚتعا كدراسة، إبشراؼ الدكتور دمحم رسال :لالستزادة: ينظر  37

 .ـ2013، كلية العلـو اإلسالمية، سنة 1دراجي، ّتامعة اٞتزائر
كتبهم، كظهر عند ا١تتأخرين أما القوؿ أبف الرسم توقيفي فإف ا١تؤلفُت ُب رسم ا١تصحف من ا١تتقدمُت مل يتعرضوا ٢تذه ا١تسألة ُب    38

كا١تعاصرين، رأم اٞتمهور بوجوب اتباع الرسم على أنو دليل على التوقيف كبُت األمرين، فلم يقصد القائلوف بوجوب اافظة على الرسم 
علومات ، مركز الدراسات كا١ت47، 46ا١تيسر ُب علم رسم ا١تصحف كضبطو لغاًل قدكرم ص  :العثماين ُب كتابة ا١تصحف ىذا. يراجع

ـ. ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ صاحب كتاب ٝتَت الطالبُت ُب رسم كضبط الكتاب ا١تبُت  2012القرآنية ٔتعهد االماـ الشاطيب الطبعة األكىل 
ليس الصحابة كال لغَتىم ُب رسم القراف كال شعرة كاحدة، كإمنا »ـ. قاؿ الشيخ عبد العزيز:  1999ا١تكتبة االزىرية الطبعة األكىل  18ص
 .«و بتوفيق من النيب عليو السالـى

 .19ص ،التدمرية دار اٟتميد، فهد بن حسن بنت نورة: كٖتقيق دراسة ،أبو عمرك الداين ،ا١تقنع :ينظر  39
 .1/379الربىاف ُب علـو القراف، للزركشي، ج  40
 .19ص ،للداين ،ا١تقنع  41
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جاء فقاؿ ال إال على الكتبة سئل مالك ىل يكتب ا١تصحف على ما أحدثو الناس من ا٢ت» قاؿ أشهب :
 .43«٥تالف لو ُب ذلك من علماء األمة كال» ٍب قاؿ أبو عمرك: «األكىل

 .44«أك غَت ذلك "ألف"أك  "كاك"أك  "ايء"»ُب  عثماف هنع هللا يضرترحم ٥تالفة خط مصحف » قاؿ اإلماـ أٛتد:
 : مبا يلي استدل ىؤالء العلماء

كال » إٚتاع العلماء ُب االلتزاـ الرسم العثماين قاؿ: ٔتا حكى أبو عمرك الداين ُب كتابو ا١تقنع على أواًل:
 ابلقبوؿ كالرضا إذ كانوا فقد تلقاه الصحابة مهنع هللا يضر 45 «ُب ذلك من علماء األمة-أم قوؿ مالك -٥تالف لو 

 .اعشر ألف صحابي تااثن
 ابألدلة اآلتية: أف الرسم العثماين توقيفي ال جيوز تغيَته 46استدؿ اٞتمهور على صحة مذىبهم  اثنياً:
  على توثيق النص القرآين من جهتُت: -كل اٟترص-حريصا-ملسو هيلع هللا ىلص-لقد كاف الرسوؿ 

حيفظ كل ما ينزؿ عليو من الوحي، ٍب يقرئ أصحابو ٔتا حفظ، -ملسو هيلع هللا ىلص-: فقد كاف اجلهة األوىل: احلفظ
 كأيمرىم ْتفظو.

كاف لو كتاب يكتبوف لو الوحي، ٍب يراجعهم -ملسو هيلع هللا ىلص -أنو -فيما سبق-نا كقد بي الكتابة: هة الثانية:اجل      
 .فيما كتبوا، حىت إذا كجد خطأ أمرىم إبصالحو

 وً عىلىيٍ  نػىزىؿى  ًإذىا كىكىافى  كىسىل مى، عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى هللاً  لًرىسيوؿً  اْلو ْحي   أ ْكُتبُ  ُكْنتُ  »هنع هللا يضر قاؿ:-عن زيد بن اثبت
ٍتوي  ةه  بػيرىحىاءه  أىخىذى ا عىرىقنا كىعىرًؽى  شىًديدى  أىكٍ  اٍلقىتىبً  ًبًقٍطعىةً  عىلىٍيوً  أىٍدخىلي  فىكيٍنتي  عىٍنوي، سيٌرًمى  ٍبي   اٍٞتيمىاًف، ًمٍثلى  شىًديدن
ًٍلي كىىيوى  فىأىٍكتيبي  ًكٍسرىةو  ، ديي  عىلىى أىٍمًشي الى  أىقيوؿى  حىىت   اٍلقيٍرآفً  قىلً ثً  ًمنٍ  تػىٍنكىًسري  رًٍجلىي   تىكىادى  حىىت   أىفػٍرىغي  فىمىا عىلىي 
ا، رًٍجلىي    .47«الن اسً  ًإىلى  بًوً  أىٍخرىجي  ٍبي   أىقىامىوي، سىٍقطه  ًفيوً  كىافى  فىًإفٍ  «اقػٍرىٍأهي : »قىاؿى  فػىرىٍغتي  فىًإذىا أىبىدن

                                                                                                                                                   
ي أف حيافظ على ا٢تجاء اليت كتبوا هبا تلك ا١تصاحف كال من كتب مصحفا فينبغ»، قاؿ: 4/219ج  ،ُب شعب اإلدياف ،البيهقي  42

نا استدراكا خيالفهم فيها كال يغَت ٦تا كتبوه شيئا فإهنم كانوا أكثر علما كأصدؽ قلبا كلساان، كأعظم أمانة منا فال ينبغي لنا أف نظن أبنفس
 ـ.2003دار السلفية ببومبام اب٢تند، الطبعة األكىل ،. مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع ابلرايض ابلتعاكف مع ال«عليهم كال تسقطا ٢تم

 .19للداين، ص ،ا١تقنع   43
 .1/379للزركشي، ج ،الربىاف ُب علـو القراف  44

 .165ينظر ا١تقنع، للداين، ص  36ا
 ، دار السالـ للطباعة كالنشر.64شعباف دمحم إٝتاعيل، ص ،رسم ا١تصحف كضبطو بُت التوقيف كاالصطالحات اٟتديثة  46
 الطبعة: الثانية، القاىرة –دار النشر: مكتبة ابن تيمية ، 5/142،جٛتدم بن عبد اجمليد السلفي، ٖتقيق: الطرباينركاه   47
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  مهنع هللا يضر على ىذه الكتابة كالتقرير  الصحابة ، كأقر  -ملسو هيلع هللا ىلص -كما أف القرآف الكرمي كتب بُت يدم النيب
أحد أقساـ السنة، كىو حجة عند ادثُت كاألصوليُت، فلو كاف ىناؾ خطأ ُب الكتابة ١تا أقرىم على ذلك 

 .[09]سورة اٟتجر، اآلية: ﴾إان ٨تن نزلنا الذكر كإان لو ٟتافظوف﴿ألنو يناقض صريح قولو تعاىل: 
 فمن الثابت أف أاب بكر -مهنع هللا يضر-على أف الرسم العثماين توقيفي فعل الصحابة  :مهنع هللا يضر : فعل الصحابةاثلثا

-١تا توىل ا٠تالفة كأمر ّتمع القرآف كتبو الكتبة على نفس ا٢تيئة اليت كتب عليها أايـ الرسوؿ -هنع هللا يضر -
 على ىذا الرسم. -هنع هللا يضر-ف أيب بكركأمر بنسخ ا١تصاحف من مصح-هنع هللا يضر-ٍب جاء عثماف -ملسو هيلع هللا ىلص
 كمزاايه اليت يضمنها االلتزاـ ابلرسم العثماين كال تتحقق ن للرسم العثماين فوائده وحكموإ -رابًعا ،

 .48ُب سواه
 حبسب القواعد االمالئية الكلمات ادلرسومة يف ادلصحف العثماين

 رب العا١تُت رب العلمُت
 إٝتاعيل اٝتعيل

 ما ٢تذا الرسوؿ وؿماؿ ىذا الرس
 كال تقولن كال تقولن لشائ

 كأف لو استقاموا كألو استقموا
 

يضر ىذا التعديل البسيط كال حيصل بو إخالؿ ْتكم من أحكاـ  ال أبس بو إذ ال»نالحظ أف ىذه الكلمات 
لقا ضر أك مل لكن مل جيوز أحد من األئمة كالعلماء ٥تالفة الرسم العثماين ُب نسخ ا١تصحف كطبعو مط-التالكة

 .49«من ىذا اٟتكم شيئا من الكلماتيضر كمل يستحقوا 
 : فوائد كتابة الرسم العثماين لإلشارة إىل القراءات

كقد كرد ُب " ابراىاـ" "ابن عامر"فقد قرأىا " ابرىم"اليت رٝتت ُب البقرة ىكذا "إبراىيم"  كلمة»-فمثال : 
سورة ] ﴾عوف هللا كالذين ءامنواخيدى ﴿من آية  ﴾خيدعون﴿ة كلم- ...غَت سورة البقرة قراءة ابراىيم ابراىاـ

 .50«﴾خيدعوف﴿لفاتت قراءة  "خيادعوف"لو رٝتت ابأللف ىكذا  [09البقرة، اآلية: 

                                            
، حقوؽ الطبع ٤تفوظة للمؤلف375دراسات ُب علـو القرآف الكرمي: أ. د. فهد بن عبد الرٛتن بن سليماف الركمي، ص  48 

ـ.2003 -ىػ 1424الطبعة: الثانية عشرة،      
 .141اتريخ القراف الكرمي .دمحم طاىر بن عبد القادر الكردم .ص  49
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 ﴾لًكن ا ىيوى اّلل ي ﴿كقرأ ابن عامر:  [38]سورة الكهف، اآلية،  ﴾رىيبًٌ  اّلل ي  ىيوى  لىًكن ا﴿ُب آية  ﴾لكنا﴿ كلمة -
، كقرأ غَته ْتذفها كصال، كال خالؼ بُت "النوف"اليت بعد  "األلف"كصال كا١تراد  ﴾ن الكً ﴿ "ألف"إبثبات 

 ..51القراء ُب إثباهتا كقفا
، كما لغة ىذيلا١تضارعة من غَت جاـز على  "ايء": حذؼ من أمثلة ما جاء حمققا لبعض لغات العرب -

.  فقد حذؼ [105:اآلية ،ىود]سورة ﴾كىسىًعيده  شىًقي   فىًمنػٍهيمٍ  ٍذنًوً إبًً  ًإال   نػىٍفسه  تىكىل مي  الى  أيىٍتً  يػىٍوـى ﴿ُب قولو تعاىل: 
 .52«، كليس قبلها جاـز﴾أيت﴿الياء من 

كقولو تعاىل:  ﴾كىزيكرنا ظيٍلمنا جىاءيكا﴿ ، كقولو تعاىل:﴾عىًظيمو  ًبًسٍحرو  كىجىاءيكا﴿ كمثل ذلك قولو تعاىل: -
ىيمٍ  كىجىاءيكا﴿» . كل ىذه األفعاؿ حذفت ﴾كىًذبو  ًبدىـو  قىًميًصوً  عىلىى كىجىاءيكا﴿لو تعاىل: كقو  ﴾يػىٍبكيوفى  ًعشىاءن  أىابى

لإلشارة إىل أف ٣تيئهم على كجو غَت صحيح كيغلب عليو الكذب  ﴾جاءكا﴿منها األلف بعد كاك اٞتماعة ُب 
 .53«كالتزكير

 [247:اآلية ،البقرة]سورة ﴾ةن بىٍسطى ﴿دكف  [ 69:اآلية ،األعراؼ]سورة  ﴾بىٍسطىةن ﴿كلذلك كاف ا٠تالؼ ا١تشهور ُب  -

ُب البقرة ١تا  ﴾بسطة﴿.كمعناه: أف كلمة 54"ابلصاد"كحرؼ األعراؼ  "ابلسُت"لكوف حرؼ  البقرة كتب 
أما حرؼ األعراؼ فلما   ،"ابلسُت"بل الكل متفق على قراءهتا  ،"ابلصاد"مل جييئ فيها قراءة  "ابلسُت"كتبت 
 .فجاز فيها الوجها "ابلصاد"كتب 

كالقراءة  ،عن القراءة ذلك أن القراءة اتبعة للرسم، فإن رسم ادلصاحف جاء متأخرا وليس معىن
قصده ىنا: أف ا١تصاحف كتبت بطريقة ٖتتمل كل الوجوه اليت صحت عن رسوؿ نكالذم  ،ة متبعةن  سي 
 سس صحيحة.كتبوا ا١تصاحف بناء على قواعد كأ-مهنع هللا يضر -كىذا يدؿ على أف الصحابة  ،ملسو هيلع هللا ىلص-هللا

                                                                                                                                                   
 .140اتريخ القراف الكرمي. دمحم طاىر بن عبد القادر الكردم. ص  50
. مكتبة السوادم للتوزيع .الطبعة: 312الواُب ُب شرح الشاطبية ُب القراءات السبع. عبد الفتاح بن عبد الغٍت بن دمحم القاضي. ص  51
 ـ1992 -ىػ  1412ة، الرابع
رسم ا١تصحف كضبطو بُت . 178اتريخ القراف الكرمي. دمحم طاىر بن عبد القادر الكردم. ص. 1/375مناىل العرفاف، للزرقاين، ج  52

 .، دار السالـ للطباعة كالنشر40ص شعباف دمحم إٝتاعيل،، التوقيف كاالصطالحات اٟتديثة
 .382/ 1الربىاف، للزركشي، ج  53
 .1/12، ج، البن اٞتزرم العشر القراءات ُب النشر  54
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إىل أف الرسم العثماين اصطالحي، فيجوز كتابتو ابإلمالء  ىذا القوؿ صحابأذىب  :القول الثاين
، 57كالشوكاين ُب تفسَته، 56ن تيميةابك  ،ُب كتابو االنتصار 55اٟتديث، ك٦تن قاؿ بو أبو بكر الباقالين

 .58كابن خلدكف ُب مقدمتو
هللا كال سنة كال إٚتاع متيقن كال قياس صحيح يلـز بعدـ كجود نص من كتاب  واستدل أصحاب ىذا القول

ف أ كاؼ على إتباع ىذا الرسم كما قالوا أبف االختالؼ اجملود ُب رسم بعض الكلمات ىو كحده دليل بُتًٌ 
؟ أـ "التابوه"ػىل تكتب ب : "التابوت"الرسم كالكتابة اصطالحياف اختلفا ابختالؼ الكاتبُت. كلفظة

 يش.على لغة قر  "التابوت"ػب
 القول الثالث:

صوصيات الرسم العثماين، ٓت كتابة ا١تصحف العثماين ابلرسم اإلمالئي إذا كاف الشخص جاىال  ّتوازقالوا 
كاف عا١تا ابلرسم فهذا جيب عليو اتباع الرسم العثماين، بو قاؿ العز بن عبد السالـ، ماؿ إليو الزركشي   فما إأك 

 .60ف، كالزرقاين ُب مناىل العرفا59ُب الربىاف

                                            
كمل أيخذ على كتبة القراف كحفاظ ا١تصاحف رٝتهم بعينو دكف غَته ». قاؿ رٛتو هللا: 548-2/547ج، الباقالين، للقراف االنتصار  55

مونو كٟتنو أف رسم أكجبو عليهم كحظر ما عداه، ألف ذلك ال جيب لو كاف كاجبا ابلسمع كالتوقيف، كليس ُب نص الكتاب كال ُب مض
جيوز ٕتاكز إىل غَته، كال ُب نص السنة أيضا ما يوجب ذلك كيدؿ عليو، كال  القراف كخطو ال جيوز إال على كجو ٥تصوص كحد ٤تدكد، كال

 .«ىو ٦تا أٚتعت عليو األمة، كال دلت عليو ا١تقاييس الشرعية
اتباع رسم ا٠تط ْتيث يكتبو ابلكوُب فال جيب عند أحد من ا١تسلمُت  كأما»قاؿ رٛتو هللا:  ٣13/421تموع الفتاكل، البن تيمية، ج   56

ككذلك اتباعو فيما كتبو ابلواك كاأللف ىو حسن لفظ رسم خط ا١تصحف ...لكن متابعة خطهم أحسن ىكذا نقل عن مالك كغَته كهللا 
 .«أعلم 

لياء للكسرة ُب أكلو كقد كتبوه ُب ا١تصحف ابلواك...كىذا ٣ترد كقياس كتابة الراب اب»، قاؿ رٛتو هللا: 1/388ج  ، للشوكاين،فتح القدير  57
اصطالح ال يلـز ا١تشي عليو، فإف ىذه النقوش الكتابية أمور اصطالحية ال يشاحح ُب مثلها إال فيما كاف يدؿ بو منها على اٟترؼ الذم  

يلزموف بو أنفسهم، كيعيبوف من خالفو، فإف ذلك من كاف ُب أصل الكلمة...كال تشغل ٔتا يعتربه كثَت من أىل العلم ُب ىذه النقوش، ك 
 .«ا١تشاححة ُب األمور االصطالحية اليت ال تلـز أحدا أف يتقيد هبا

ص  شحادة، خليل :ٖتقيق ،(األكرب الشأف ذكم من عاصرىم كمن كالرببر العرب اتريخ ُب كا٠ترب ا١تبتدأ ديواف)بن خلدكف ال ،مقدمة  58
 .ـ1988 - ىػ1408 الثانية،: الطبعة بَتكت الفكر، دار.527 ، 526

ك كاف ىذا ُب الصدر األكؿ ك العلم حي غض  » : -معقبا على كالـ أٛتد بن حنبل  -. قاؿ الزركشي1/379الربىاف، الزركشي، ج  59
ألكؿ ابصطالح ف على الرسم اف فقد خيشى اإللباس ك ٢تذا قاؿ الشيخ عز الدين بن عبد السالـ : ال ٕتوز كتابة ا١تصحف اآلما اآلأك 

األئمة لئال يوقع ُب تغيَت من اٞتهاؿ. كلكن ال ينبغي إجراء ىذا على إطالقو لئال يؤدم اىل دركس العلم. ك شيئ قد احكمتو القدماء ال 
ز بن . يقوؿ الشيخ غاًل قدكرم اف بعض الباحثُت خلط بُت قوؿ الع«يًتؾ مراعات اٞتهل اٞتاىلُت. كلكن ٗتلو األرض من قائم  ابٟتجة
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 .61خشية االلتباس على العامة، كا٠توؼ من ٖتريف القراءة عند من جيهل الرسم العثماين وحجتهم
أبف تالكة القرآف ُب ذاهتا البد فيها من الكيفيات ا٠تاصة الثابتة ابلركاية كالنقل  على ىذا القول واعرتض
د فيو من التلقي، كاألخذ عن تعرؼ إال ابلتلقي كالتعليم، فالقرآف ال يؤخذ من ا١تصحف بل الب كىي ال

 .62تعرؼ من ٣ترد ا٠تط الشيوخ، المتصاص تالكتو أبحكاـ ال
لرسم العثماين، إىل ما ذىب إليو الشيخ العز بن عبد ابتزاـ لُب مسألة اال ح الشيخ صبحي الصاحلرج  

ا إذا كاف ال يلتبس السالـ، ْتجة أف من كاف جاىال بقواعد الرسم، ال جيب عليو االلتزاـ ابلرسم العثماين، أم
كإان لنذىب ُب رسم القرآف » عليو األمر، فهذا جيب عليو اتباع الرسم العثماين قاؿ الشيخ صبحي الصاحل:

مذىبا أبعد من ىذا، فال نرل جواز ٥تالفتو جملرد اٟتجج اليت أكردىا الباقالين، بل أنخذ برأم العز بن عبد 
 .63«السالـ

العلم ُب ىذه ا١تسألة ىو القوؿ الثالث كىو الذم  ؿ ذكر أقواؿ أىلمن خال -هللا أعلمك-الذي يظهر يل
 رٛتو العز بن عبد السالـ كالشيخ صبحي صاحل، كذلك ألسباب منها:

 مراعاة جانب ا١تصلحة كالتيسَت على األمة اإلسالمية. أوال:
 .فيو مراعاة اٟتاؿ العامي اثنيا:
 ريف فيو.اافظة على القرآف الكرمي من كقوع التح اثلثا:

                                                                                                                                                   
ف قوؿ أتناقض ُب ما أكرده . ك من جهة أخرل يرل الشيخ عبد اٟتي الفرماكم  إىل عبد السالـ ك بُت تعقيب الزركشي عليو، فأدل ذلك

الزركشي ىو جزء من مذىب العز بن عبد السالـ . ك صرح الدكتور أبو شهبة بنسبتو القوؿ ابلتفصيل اىل الشيخ العز بن عبد السالـ عند 
 .٣387تمع البحوث اإلسالمية . ينظر رسم ا١تصحف ك ضبطو، للفرماكم، ص أعضاءالقوؿ على عرضو ٢تذا 

يقـو على رعاية االحتياط للقراف من  –كالـ العز بن عبد السالـ   –كىذا الرأم »، حيث قاؿ: 1/324مناىل العرفاف ، للزرقاين، ج  60
دا للناس عن اللبس ك ا٠تلط ُب القراف ك انحية إبقاء رٝتو األكؿ ا١تأثور يقرؤه انحيتُت : انحية كتابتو ُب كل عصر ابلرسم ا١تعركؼ فيو ابعا

 .«العارفوف ك من ال خيشى عليهم االلتباس. كال شك اف االحتياط مطلب ديٍت جليل خصوصا ُب جانب ٛتاية التنزيل
 ـ.2004كىل ا١تكتبة ا١تلكية الطبعة األ، 383يراجع رسم ا١تصحف للدكتور عبد اٟتي الفرماكم، ص 61 
 .385ص  ،للفرماكم ،يراجع رسم ا١تصحف ك نقطو  62
 .«سم توقيفيار  ال مري أف يكوف أ شيء فليس من ا١تنطق ُب» :277، قاؿ أيضا ُب ص280الصاحل، ص يمباحث ُب علـو القراف، لصبح  63
 .ـ2000يناير ،الثاين كانوف ،كالعشركف الرابعة :الطبعة للماليُت، العلم دار
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 الدرس اخلامس
جهود العلماء يف دراسة وتوجيو موقف عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر من مجع القرآن وبيان حقيقة مصحفو 

 .واختيار حرفو
ا١تصاحف ابلقبوؿ كاالستحساف غَت أهنم ىناؾ من احتفظ  عثماف هنع هللا يضرلقد تلقى الصحابة مهنع هللا يضر ٚتع         

ود، كال خيفى على أحد فضل كقدر عبد هللا بن مسعود عند النيب صلى هللا عليو ٔتصحفو كعبد هللا بن مسع
  :كاآليت ثالثة أمور وىيكسلم كعند الصحبة مهنع هللا يضر كلقد عارض هنع هللا يضر ٚتع عثماف هنع هللا يضر ُب 

 :مسعود هنع هللا يضر عبد هللا بن دون هنع هللا يضر األول: تولية زيد بن اثبت-
قد اقتدل  هنع هللا يضرُب ٚتع ا١تصحف ككاف عثماف  هنع هللا يضرُب الكوفة حُت شرع عثماف  هنع هللا يضرابن مسعود كاف  

٢تذه  هنع هللا يضر رضي هللا عنهما ُب اختيار زيد بن اثبت بن ا٠تطاب كعمر الصديق بكر وأبكمها: ابلشيخُت قبلو 
 ٍبني  اّلل ً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  يىرميى، ٍبنً  ىيبػىيػٍرىةى  عىنٍ ن النسائي ا١تهمة لكن أغضب ذلك عبد هللا بن مسعود ففي سن

 سيورىةن، كىسىٍبًعُتى  ًبٍضعنا كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى اّلل ً  رىسيوؿً  عىلىى قػىرىٍأتي  لىقىدٍ » أىقػٍرىأي، أتىٍميريكيٌنً  مىنٍ  ًقرىاءىةً  عىلىى: مىٍسعيودو 
ا كىًإف   يىافً  مىعى  يػىٍلعىبي  ؤىابػىتػىٍُتً ذي  لىصىاًحبي  زىٍيدن بػٍ  .64«الصًٌ

، عىنٍ كُب صحيح مسلم    أىٍعلىمي  أىانى  ًإال   سيورىةه  هللاً  ًكتىابً  ًمنٍ  مىا غىيػٍريهي  إًلىوى  الى  كىال ًذم: »قىاؿى  هللًا، عىٍبدً  عىنٍ  مىٍسريكؽو
ا أىٍعلىمي  أىانى  ًإال   آيىةو  ًمنٍ  كىمىا نػىزىلىٍت، حىٍيثي  ا أىٍعلىمي  كىلىوٍ  ،أيٍنزًلىتٍ  ًفيمى ، هللاً  ًبًكتىابً  أىٍعلىمي  ىيوى  أىحىدن ليغيوي  ًمٍتًٌ ًبلي، تػىبػٍ  اإٍلً
  .65«إًلىٍيوً  لىرىًكٍبتي 

 ُب الناس خطيبا كما ُب صحيح البخارم هنع هللا يضر اب١تصاحف قاـ عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر ١تا أمر عثمافككذلك 
ثػىنىا قاؿ:  اّلل ً  رىسيوؿً  ُب  ًمنٍ  أىخىٍذتي  لىقىدٍ  كىاّلل ً : »فػىقىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبني  اّلل ً  عىٍبدي  خىطىبػىنىا: قىاؿى  مىةى،سىلى  ٍبني  شىًقيقي  حىد 
 أىٍعلىًمًهمٍ  ًمنٍ  أىيٌنً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى الن يبًٌ  أىٍصحىابي  عىًلمى  لىقىدٍ  كىاّلل ً  سيورىةن، كىسىٍبًعُتى  ًبٍضعنا كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى

، ًبًكتىابً  ٍعتي  فىمىا يػىقيوليوفى، مىا أىٍٝتىعي  اٟتًلىقً  ُب  فىجىلىٍستي : شىًقيقه  قىاؿى  ،«ًٓتىٍَتًًىمٍ  أىانى  كىمىا اّللً   غىيػٍرى  يػىقيوؿي  رىادًّا ٝتًى
  .66«ذىًلكى 

                                            
 . كاٟتديث صحيح لغَته.5063ائي، برقم سنن النس  64
 . 2463صحيح مسلم، برقم   65
 .5000صحيح البخارم، برقم   66

( ٚتع حلقة كىي القـو اٟتًلىقً ( ما بُت الثالث إىل التسع. )ًبٍضعنا( ٝتعت منو مباشرة. )اّلل ً  رىسيوؿً  ُب  ًمنٍ  أىخىٍذتي » ): بيان غريب اللفظ
مصطفى ديب البغا على  ،ينظر: تعليقات« .عا١تا يرد قوؿ ابن مسعود هنع هللا يضر أك خيالفو (رىادًّااجملتمعوف مستديرين ليستمعوا العلم ك٨توه. )

 ىػ.1422دمحم زىَت بن انصر الناصر، دار طوؽ النجاة، الطبعة: األكىل،  . ٖتقيق:6/186صحيح البخارم ، ج
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 : هنع هللا يضر لسببنيوديكن توجيو غضب عبد هللا بن مسعود
 عنايتو ابلقرآف الكرمي، كما تشهد لو بذلك اآلاثر النبوية.بو من نفسً  بن مسعود هنع هللا يضرعبد هللا  ما يعلمو :أ

 اٍلًقرىاءىتػىٍُتً  أىم  : قىاؿى رضي هللا عنهما بن عباس عبد هللا عن فعلى النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ده للعرضة األخريةو شه :ب
؟ تػىعيد كفى  ،: قىاؿى  ،هللاً  عىٍبدً  ًقرىاءىةى : قىاليوا أىك ؿى  هللاي  صىل ى هللاً  رىسيوؿً  عىلىى اٍلقيٍرآفي  يػيٍعرىضي  كىافى » اآٍلًخرىةي، ًىيى  بىلٍ  الى

ـي  كىافى  فػىلىم ا مىر ةن، عىاـو  كيلًٌ  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هي  مىر تػىٍُتً، عىلىٍيوً  عيًرضى  ًفيًو، قيًبضى  ال ًذم اٍلعىا  مىا فػىعىًلمى  هللًا، عىٍبدي  فىشىًهدى
 .67 «بيدًٌؿى  كىمىا ًمٍنوي  ًسخى ني 

 من ادلعوذتني: هنع هللا يضر موقف عبد هللا بن مسعود الثاين:
ا حسب أهنما دعاء أكحي إىل مل جيحد أف تكوان ٦تا أنزلو هللا كإمن هنع هللا يضر أما شأف ا١تعوذتُت فإف ابن مسعود

 ًإنػ هيمىا: كىيػىقيوؿي  مىصىاًحًفًو، ًمنٍ  اٍلميعىوًٌذىتػىٍُتً  حيىيك  » هللًا، عىٍبدي  كىافى : قىاؿى  يىزًيدى، ٍبنً  الر ٍٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ فرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
 .68«هللاً  ًكتىابً  ًمنٍ  لىٍيسىتىا

 أىمىرى  ًإمن ىا: »وؿي كىيػىقي  اٍلمىصىاًحًف، ًمنى  اٍلميعىوًٌذىتػىٍُتً  حيىيك   كىافى : أىن وي  هللًا، عىٍبدً  عىنٍ  عىٍلقىمىةى،عن  طرباينكُب ركاية ال 
ا يػىٍقرىأي  يىكينٍ  كىملىٍ  هًبًمىا، يػيتػىعىو ذى  أىفٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى هللاً  رىسيوؿي   .69«هًبًمى

، الر ٍٛتىنً  عىٍبدً  أىيب  عىنٍ ككاف عبد هللا ال يقرأ هبما.    ًلطيواٗتىٍ  الى : »يػىقيوؿي  كىافى : أىن وي  مىٍسعيودو، اٍبنً  عىنً  الس لىًميًٌ
فً  مهيىا فىًإمن ىا ًفيًو، لىٍيسى  مىا اًبٍلقيٍرآفً  ا تػىعىو ذى  ميعىوًٌذىاتى  أىعيوذي  كىقيلٍ  اٍلفىلىًق، ًبرىبًٌ  أىعيوذي  قيلٍ : كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى الن يب   هًبًمى

 .70«اٍلميٍصحىفً  ًمنى  ديىٍحيومهيىا هللاً  عىٍبدي  كىكىافى  ،" الن اسً  ًبرىبًٌ 
  يلي: ا سبق نستخلص مادم
 .ة على من مل يعلمكمن علم حج   ،قد علم همل يعلم كغَت  هنع هللا يضرمسعود عبد هللا بن  إف  / 1
 . مهنع هللا يضر ٚتاع عامة الصحابةإل ]عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر[٥تالفتو ذلك إضافة إىل/ 2
 :السنة ا١تركية عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كأدلة أخرل من/ 3

أمثلة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب اٟتديث صراحة أهنما قرآف كأنو كاف يقرأ هبما ُب الصالة كما ُب سنن النسائي  -
ته  عىلىي   أيٍنزًؿى  »: قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى الن يبًٌ  عىنً  عىاًمرو، ٍبنً  عيٍقبىةى  عىنٍ   أىعيوذي  قيلٍ ﴿ ًمثٍػليهين   يػيرى  ملىٍ  آايى

                                            
 إسناده صحيح على شرط الشيخُت.  . قاؿ شعيب األرانؤكط:3422أٛتد برقم  مسند،  67
 . ٖتقيق شعيب االرانؤكط35/117ج  ،أٛتدمسند،   68
 9/235ركاه الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت. ج   69
 9/235جالطرباين ُب الكبَت.   70
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 آًخرً  ًإىلى [ 1 :اآلية ،الناس]سورة  ﴾الن اسً  ًبرىبًٌ  أىعيوذي  قيلٍ ﴿ كى  الس ورىةً  آًخرً  ًإىلى  ،[1: الفلق]سورة  ﴾اٍلفىلىقً  ًبرىبًٌ 
 .71«الس ورىةً 

 عىلىى يىًدم فػىوىضىٍعتي  ًكبه رىا  كىىيوى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى اّلل ً  رىسيوؿى  اتػ بػىٍعتي : قىاؿى  عىاًمرو  ٍبنً  عيٍقبىةى  عىنٍ ك   -
ًموً  ئنا تػىٍقرىأى  لىنٍ : »فػىقىاؿى . ييوسيفى  كىسيورىةى  ىيودو، سيورىةى  اّلل ً  رىسيوؿى  ايى  أىٍقرًٍئًٍت : فػىقيٍلتي  قىدى يػٍ  قيلٍ ﴿ ًمنٍ  اّلل ً  ًعٍندى  أىبٍػلىغى  شى
 .72 «﴾الن اسً  ًبرىبًٌ  أىعيوذي  قيلٍ ﴿كى  ،﴾اٍلفىلىقً  ًبرىبًٌ  أىعيوذي 

ابً  عىنٍ ك  -  أىقػٍرىأي  كىمىاذىا: قػيٍلتي  «جىاًبري  ايى  اقػٍرىأٍ : »كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى اّلل ً  رىسيوؿي  يل  قىاؿى : قىاؿى  اّلل ً  عىٍبدً  ٍبنً  رً جى
؟ رىسيوؿى  ايى  كىأيمًٌي أىٍنتى  أبًىيب  : فػىقىاؿى  فػىقىرىٍأتػيهيمىا، «﴾الن اسً  بًرىبًٌ  أىعيوذي  قيلٍ ﴿كى  ،﴾اٍلفىلىقً  بًرىبًٌ  أىعيوذي  قيلٍ ﴿: »قىاؿى  اّللً 

 .73«ٔتًٍثًلًهمىا تػىٍقرىأى  كىلىنٍ  هًبًمىا، اقػٍرىأٍ »
من ا١تعوذتُت فرده ٔتا  ٝتعو من النيب ملسو هيلع هللا ىلص  هنع هللا يضر ث ٔتوقف ابن مسعوددًٌ كاف أيب بن كعب هنع هللا يضر ،حي    -
، ٍبنً  زًرًٌ  عىنٍ ف ًفًو، ُب  اٍلميعىوًٌذىتػىٍُتً  يىٍكتيبي  الى  كىافى  مىٍسعيودو  اٍبنى  ًإف  : كىٍعبو  نً بٍ  أًلييبىًٌ  قػيٍلتي : قىاؿى  حيبػىٍيشو : فػىقىاؿى  ميٍصحى
 فػىقيٍلتػيهىا، ،﴾اٍلفىلىقً  ًبرىبًٌ  أىعيوذي  قيلٍ ﴿: لىوي  قىاؿى  ًجرٍبًيلى  أىف  : أىٍخبػىرىين  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى هللاً  رىسيوؿى  أىف   أىٍشهىدي »

  .74«كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى الن يب   قىاؿى  مىا نػىقيوؿي  فػىنىٍحني ".  فػىقيٍلتػيهىا ،﴾الن اسً  ًبرىبًٌ  أىعيوذي  قيلٍ ﴿: فػىقىاؿى 
 .حتريق ادلصاحف اليت ال توافق ادلصحف العثماين  بن مسعود هنع هللا يضرعبد هللا  الثالث: إنكار -
 النٌاس مرجع كاف كرٌٔتا ألنفسهم، انتسخوىا اٌليت صاحفا١ت عندىم كانت اإلماـ ا١تصحف قبل النٌاس إفٌ  »
 اختالؼ بسبب سواء االختالؼ، عليها فجائز غَتىم، أك الٌصحابة من القرٌاء من منو ٝتعوا من إىل ذلك ُب

 على ا١تسلمُت توحيد إىل قصد إمٌنا عثماف هنع هللا يضر كصنيع الٌنسخ، بسبب أـ عليها، القرآف بلغهم اٌليت اٟتركؼ
 ُب للمسلمُت ا١ترجع عثماف هنع هللا يضر ا١تؤمنُت أمَت جعلها العثمانٌية ا١تصاحف كتبت ُتفح .كاحد مصحف

 كأفىت مصحفو، يسٌلم أف كأىب مسعود، ابن ذلك فساء غَتىا، عن كتب ٦تٌا سواىا ما إبزالة كأمر مصاحفهم،
 .75 «عنو األخبار ذلك على تدؿٌ  كما ٔتصاحفهم، ابالحتفاظ الٌناس

 ثىًكلىٍتكى : فػىقىاؿى  ،كذاؾ ابلكوفة[] أيصىلًٌي كىأىانى  رىجيله  عىلىي   أىتىى: قىاؿى  شيرىٍحًبيلى، ٍبنً  ٍمرًكعى  مىٍيسىرىةى  أىيب  عىنٍ عن ف
، ، كيل   دييىز ؽى  أىفٍ  اّلل ً  ًبًكتىابً  رى أيم كىقىدٍ  تيصىلًٌي، أىرىاؾى  أىالى  أيم كى ٌب، ُب  فػىتىجىو ٍزتي : قىاؿى  ٦تيىز ؽو ، كىكيٍنتي  صىالى  أىٍجًلسي

                                            
 .  كاٟتديث صحيح .5444سنن النسائي، برقم   71
 .  كاٟتديث صحيح .5439، برقم ا١تصدر نفسو  72
 .  كاٟتديث حسن صحيح .5441سنن النسائي، برقم   73
  ٖتقيق: شعيب األرانؤكط.إسناده حسن. . 35/116سند، أٛتد. ج م  74
 . 108ا١تقدمات األساسية ُب علـو القراف، عبد هللا اٞتديع، ص  75
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، دىخىٍلتي فى  ، أىانى  فىًإذىا أىٍجًلٍس، فػىلىمٍ  كىرىًقيتي  أىٍجًلٍس، كىملىٍ  الد ارى يٍػفىةى، اًبأٍلىٍشعىرًمًٌ ًف، مىٍسعيودو  كىاٍبن كىحيذى يٍػفىةي  يػىتػىقىاكىالى  كىحيذى
ا إًلىٍيًهمٍ  اٍدفىعٍ : مىٍسعيودو  اًلٍبنً  يػىقيوؿي   عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى اّلل ً  رىسيوؿي  أىقػٍرىأىين  لىٍيًهٍم،إً  أىٍدفػىعيوي  الى  كىاّلل ً : »قىاؿى . اٍلميٍصحىفى  ىىذى
 .76«إًلىٍيًهمٍ  أىٍدفػىعيوي  الى  كىاّلل ً  إًلىٍيًهٍم، أىٍدفػىعيوي  ٍبي   سيورىةن، كىسىٍبًعُتى  ًبٍضعنا كىسىل مى 

 :العثماين مبا يلي مجع مصحفيف  عمل عثمان بن عفان هنع هللا يضروديكن توجيو 
ألنو كاف من كتبت الوحي كحضر العرضة األخَتة،  هنع هللا يضر زيد بن اثبت هنع هللا يضر افقدـ عثماف بن عف 

 هنع هللا يضر على اٞتمع األكؿ كما اعًتض ابن مسعود هنع هللا يضر كعمر الفاركؽ هنع هللا يضر كائتمنو أبو بكر الصديق
 عليهما ُب ذلك.

ُب  هنع هللا يضر كال غَته الغض من منزلة ابن مسعود هنع هللا يضر ال عثمافما قصد أحد من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص  -
 اإلسالـ، بل فضلو عندىم ٣تمع عليو كإف اختاركا غَته ٢تذه الوظيفة.

كمل يعتمد  هنع هللا يضر الصديقُب اٞتمع إمنا كاف الصحف اليت ٚتعها ُب عهد  هنع هللا يضر بن اثبت مستند زيد -
 ردا.حفظو أك حفظ غَته ٣ت

 مل ينفرد بشيء غَت التكليف ٔتسؤكلية كظيفة اٞتمع كقد كافقو عثماف هنع هللا يضر بن اثبت زيد كذلك فإف -
٦تن تنتهي  مهنع هللا يضر حيث ًب ذلك إبشرافو، كعلي بن أيب طالب كأيب بن كعب كغَتىم من كبار الصحابة هنع هللا يضر

 الرسم بل إٚتاع ُب القراءات اليت ىي على كفاؽ ا١تصحفمن  اإليهم أسانيد قراءات القراء السبعة كغَتى
 الصحابة كعامة التابعُت حاصل على ذلك.

 :العثماين مبا يلي يف مجع مصحف هنع هللا يضر موقف عبد هللا بن مسعودوديكن توجيو  -
دعاء أكحي إىل  مل جيحد أف تكوان ٦تا أنزلو هللا، كإمنا حسب أهنما هنع هللا يضر ا١تعوذتُت فإف ابن مسعود شأفي  -

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
عن تسليم مصحفو  هنع هللا يضر كأما قضية ٖتريق ا١تصاحف غَت ا١تصحف العثماين فإف امتناع ابن مسعود -

كأمره الناس إبخفاء مصاحفهم اليت نسخوىا ألنفسهم قبل ا١تصحف اإلماـ فهو نتيجة منصورة ١توقفو 
ده للعرضة األخَتة على النيب و شهك  .عنايتو ابلقرآف الكرميبو من نفسً  مسعود هنع هللا يضرعبد هللا بن  ما يعلمو]ا١تتقدـ

 .[ملسو هيلع هللا ىلص

                                            
 .2896ا١تستدرؾ ، للحاكم. برقم   76
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صار ُب آخر أمره إىل موافقة اٞتماعة كإف كاف قد احتفظ  هنع هللا يضر بن مسعودعبد هللا : يبدك أف خالصة القول
قع بينو كبينهم إمنا كاف ُب اٟترؼ أك ُب اٟتفظ، كليس ابلقراءة على حرفو؛ ألنو أدرؾ أف االختالؼ الذم ك 

 ىذا من قبيل اختالؼ التضاد.
ٍعتي  قىدٍ  ًإيٌنً »: هللاً  عىٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ،[بن كائل] شىًقيقو  عىنٍ ف - ًمٍعتػيهيمٍ  اٍلقير اءى  ٝتًى  كىمىا فىاقػٍرىءيكا ميتػىقىارًًبُتى، فىسى

كيمٍ  عىًلٍمتيٍم، ؼى كىا كىالتػ نىط عى  كىًإاي   .77«كىتػىعىاؿى  ىىليم  : أىحىدًكيمٍ  كىقىٍوؿً  ىيوى  فىًإمن ىا اًلٍخًتالى

                                            
 .1409ا١تعجم األكسط، للطرباين، برقم   77
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 الدرس السادس
وجهود العلماء يف دراسة إعجاز القرآن ووجوى  

 خاصة، بدراسة بعضهم أفرده كقد موفورا، نصيبا القرآف مباحث ُب" اإلعجاز" نصيب كاف كلقد »
 كانت اليت ىي اإلعجاز مباحث أكثر أف إال...  كالباقالين كا٠تطايب كالرماين اٞترجاين القاىر عبد فعل كما
 تفاسَتىم صدكر ُب جيعلوا أف حاكلوا القرآف فسركا الذين فمعظم …القراءات أك التفسَت مباحث ضمن ٕتيء

 .إعجازه كُب القرآف فضل ُب آراءىم تتضمن إشارات
" الكشاؼ" تفسَته كاف إذ ١تقاـ،ا ىذا ُب ابلذكر كأكالىم ا١تفسرين ىؤالء أشهر" الز٥تشرم" كلعل

   .78«كلمة كلمة، كلماتو، كُب آية، آية آايتو، ُب …هللا كتاب ُب اإلعجاز مناط عن يبحث
 :79حملة خمتصرة عن جهود العلماء يف دراسة إعجاز القرآنأوال: 
لصرفة ُب ق( ابلقوؿ اب 224مقولة النظاـ )ت سنة  شهد القرن الثاين وأوائل القرن الثالث اذلجرينيلقد 

 .إعجاز القرآف
فصنف كتااب  ٢تذا األمر، يف القرن الثالث اذلجريق( 255)ت  أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظفنهض 

 كٖتدثكىو كتاب غَت موجود ،كإمنا تشَت إليو ا١تراجع األخرل من كتب اٞتاحظ نفسو  ،«القرآف نظم» ٝتاه:
 كبديع أتليفو كغريب القرآف لنظم االحتجاج ُب كتايب عبت كما: »قاؿ أحدىا كٌٝتى كتبو ُب النظم عن

 .80«تركيبو
 يقدر ال الذم البديع نظمو صدؽ، أنٌو على يدلٌنا الذم ا١تنٌزؿ كتابنا كُب »: ُب كتابو اٟتيوافقاؿ اٞتاحظ ك 

، حىت كإف كاف يرل من جهة 81«بو جاء من هبا جاء اليت الٌدالئل من ذلك سول ما مع العباد، مثلو على
 خطبائهم من رجل على قرأ لو العرب من رجالن  ألف ...» آف غَت أنو اشًتط شركطا فقاؿ رٛتو هللا:نظم القر 
 عن عاجز أنو كطبعها، لفظها كُب ك٥ترجها، نظامها ُب لو لتبُت قصَتة، أك طويلة كاحدة، سورة كبلغائهم

                                            
العدد  -لة اٞتامعة اإلسالمية، ا١تدينة ا١تنورة، السنة الثانية عشر، ٣ت99أضواء القراف الكرمي ) بالغتو (، عبد الفتاح دمحم سالمة، ص   78

 ق1400ٚتادل الثانية ، -ٚتادل األكىل –ربيع االخر  -السادس ك االربعوف
 البحوث إدارات رائسة إبذف طبع، 3/873،جالركمي سليماف بن الرٛتن عبد بن فهد. د. أ، عشر الرابع القرف ُب التفسَت إتاىات  79

 .ـ1986 -ىػ1407 األكىل: الطبعة، السعودية العربية ا١تملكة ُب كاالرشاد كالدعوة كاالفتاء العلمية
 .ىػ1424الطبعة: الثانية، ، بَتكت ،دار الكتب العلمية ،1/11، للجاحظ، جاٟتيواف  80
  .305/.4، جا١تصدر نفسو  81
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 كالكلمة كاٟترفُت، رؼاٟت ُب ذلك ] اإلعجاز[كليس. عنها عجزه لظهر العرب أبلغ هبا ٖتدل كلو. مثلها
 .82«كالكلمتُت

)إعجاز  ق( كتااب ٝتاه306كضع أبو عبد هللا دمحم بن يزيد الواسطي)ت ويف أواخر القرن الثالث اذلجري-
 .القرآف ُب نظمو كأتليفو( كىو يعد بناء على ما ابتدأه اٞتاحظ

ق( كتااب صغَتا ٝتاه:) 386تكفيو ألف أبو اٟتسن على بن عيسى الرماين ) مث جاء القرن الرابع اذلجري 
النكت ُب إعجاز القرآف( كقد جاء ُب شكل جواب عن سؤاؿ كجو للرماين عن ذكر نكت إعجاز القرآف 

 .دكف التطويل كاٟتجاج
ق( الذم عاصر 388طايب)تكتب أبو سليماف ٛتد بن دمحم بن إبراىيم ا٠ت   ]الرابع ا٢تجرم[نفسو كُب القرف 

 بو كمعٌت حامل، لفظ: الثالثة األشياء هبذه»قاؿ رٛتو هللا مبينا أف الكالـ يقـو  ، (بياف إعجاز القرآفالرماين )
 ترل ال حىت كالفضيلة، الشرؼ غاية ُب منو األمور ىذه كجدت القرآف أتٌملت كإذا. انظم ٢تما كرابط قائم،
 كتشاكال تالؤما كأشدٌ  أتليفا، أحسن نظما ترل كال ألفاظو، من أعذب كال أجزؿ كال أفصح األلفاظ من شيئا
 انقش القوؿ ابلصرفة. ، كما83«نظمو من
ُب إعجاز القرآف كانتشرت كتبهم  ن كتبكاحد من أشهر مى  القرن اخلامس اذلجريُب  جاء بعد ذلكٍب 

 ق( فألف كتابو ) إعجاز القرآف(.403،كىو اإلماـ أبو بكر دمحم بن الطيب الباقالين )ت
ق(  471ماـ أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتاف اٞترجاين )تكذلك ألف اإل اذلجري ويف القرن اخلامس

،كرد  ( الذم كشف فيو عن كجوه إعجاز القرآف كما رآىا ،كأهنا ُب بالغتو كفصاحتودالئل اإلعجاز) :كتابو
 ".الكرمي القرآن إعجاز يف الشافية الرسالة" ٝتاىا لةرساكلو  .فيو على ا١تعتزلة قو٢تم ابلصرفة

 .الكشاؼ هتفسَت  ( ق538ت) ألف الز٥تشرمدس اذلجري ويف القرن السا
 :ق( كتابو606)ت  ٍب توالت ا١تؤلفات ُب اإلعجاز على القركف التالية فكتب اإلماـ فخر الدين الرازم 

 )هناية اإلجياز ُب دراية اإلعجاز(.

                                            
 ـ.1964القاىرة،  ا٠تا٧تي، مكتبة .3/224، جىاركف دمحم السالـ عبد: كشرح ٖتقيق، رسائل اٞتاحظ  82
 دار .27، صسالـ  زغلوؿ دمحم. د هللا، خلف دمحم :ٖتقيق،  القرآف إعجاز ُب رسائل ثالث: ضمن مطبوع، القرآف إعجاز بياف  83

 .ـ1976 الثالثة،: الطبعة ٔتصر، ا١تعارؼ
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م ألف سفره ق( الذ911ي )تكُب القرف العاشر ٧تد اٟتافظ جالؿ الدين عبد الرٛتاف بن أيب بكر السيوط
اإلتقاف ُب علـو القرآف( كضمنو ٙتانُت نوعا من مباحث علـو القرآف خصص النوع الرابع كالستُت منها القيم )

 للكالـ ُب إعجاز القرآف.
ق( لقضية اإلعجاز بكتاب قيم ىو :)إعجاز 1356) مصطفى صادق الرافعيُب القرف الرابع عشر تصدل 

كمن بعد الرافعي كتب الكثَتكف  على معٌت اإلعجاز كمذاىب القدماء فيو.القرآف كالبالغة النبوية( تكلم فيو 
( )مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ُب مبحث ُب  مؤلفو دمحم العظيم الزرقاينُب إعجاز القرآف ،مثل : الشيخ 

عائشة عبد تورة ُب ) ا١تعجزة الكربل( كالدك دمحم أبو زىرةالنبأ العظيم( كالشيخ ُب ) دمحم عبد هللا درازكالشيخ 
ُب )اإلعجاز البياين للقرآف( إىل جانب العشرات من الرسائل العلمية اٞتامعية اليت تتناكؿ إعجاز  نالرمح

 .84القرآف ُب جوانبو ا١تختلفة
 :وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمياثنيا: 

 إىل عشرة كجوه، فمنهم من أكصلها 85تباينت أقواؿ العلماء ُب ٖتديد كجوه اإلعجاز ُب القرآف الكرمي 
  ا.كمنهم من جعل كجوه اإلعجاز كجها كاحدن 

فً  كىالز اءي  كىاٍٞتًيمي  اٍلعىٍُتي » قاؿ ابن فارس:: تعريف اإلعجاز : لغة -أ  ع ل ى أ ح ُدمُه ا يىديؿ   صىًحيحىاًف، أىٍصالى
 عىٍنوي  - تػىعىاىلى  - اّلل ي  يػىٍعًجزي  الى  أىمٍ  شىٍيءه، - اىلى تػىعى  - اّلل ى  يػيٍعًجزى  كىلىنٍ  ....الش ٍيءً  ميؤىخ رً  عىلىى كىاآٍلخىري  ،الض ْعف  

 .86«أىٍعجىازه  كىاٞتٍىٍمعي  الش ٍيًء، ميؤىخ ري : ف اْلع ُجزُ  اآْلخ رُ  اأْل ْصلُ  و أ م ا ....شىاءى  مىىتى 
، فػىهيوى  عىٍجزنا، يػىٍعًجزي  الش ٍيءً  عىنً  عىًجزى  فىاأٍلىك ؿي    .ضىًعيفه  أىمٍ  عىاًجزه

: مصطلح اإلعجاز كا١تعجزة مل يرد ال ُب الكتاب كال ُب السنة كال ُب كالـ السلف حااصطال -ب
فلفظ ا١تعجزة كاإلعجاز ابعتباره مصطلحا إمنا كرد عند ا١تتكلمُت الذين ىم الصحابة كالتابعوف كأتباع التابعُت، 

،كاآلية ىي أغلب  والسلطان ،انالربىك ،اآليةيقابلو:  ما بل الذم كرد ُب القرآف من ا١تعتزلة ٍب سار بعدىم.
﴾ اٍلكيبػٍرىل اآٍليىةى  فىأىرىاهي  ﴿ما كرد من الداللة على ا١تعجزة كما ُب قولو سبحانو كتعاىل ُب موسى عليو السالـ 

 .ٝتاىا آية كمل يسمها معجزة [20:اآلية ،النازعات]سورة 

                                            
 ْتذؼ.   34 -23عناية ا١تسلمُت إببراز كجوه االعجاز ُب القراف الكرمي، دمحم السيد جربيل, ص  84
 .ـ2005/ ىػ 1426 الثالثة،: الطبعة دمشق، – القلم دار .113ص  ،د مصطفى مسلم ،عجاز القرافإمباحث ُب   85
 .ـ1979 ، الفكر دار، ىاركف دمحم السالـ عبد، ٖتقيق: 233،  4/232مقاييس اللغة، ألٛتد بن فارس، ج  86
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 سامل ابلتحدم مقركف لًٍلعىادىةً  خىارًؽه  أىٍمره  ًجزىةى اٍلميعٍ  أىف   اٍعلىمٍ  » قاؿ السيوطي ُب االتقاف: :تعريف ادلعجزة -ت
ي ةه  ًإم ا كىًىيى  اٍلميعىارىضىةً  عن  .87«عىٍقًلي ةه  كىًإم ا ًحسًٌ
كليست ىذه دعوة إللغاء مصطلح ا١تعجزة، كإمنا للتنبيو على ما كقع اترخييان ُب موضوع ا١تعجزة، كمعرفة »

كتعاىل حيث ٝت اىا آية؛ ألف فيها داللة على صدؽ النيب صٌلى هللا كالـ هللا سبحانو  الصحيح ا١تقابل ٢تا من
عليو كسٌلم، فا سبحانو كتعاىل أرسل موسى إىل فرعوف ابآلايت؛ لتدؿ على صدؽ موسى كليؤمن فرعوف 

 كقومو.
، لكاف «ىي اآلية الدالة على صدق النيب اليت ال ديكن أن أتيت من غريه»ولو قُلت يف تعريف ادلعجزة: 

األنبياء مل يلتزموا بتحدم أقوامهم اب١تعجزات، إمنا أظهركىا لكي يؤمن القـو فقط ال  ...صطلح القرآف.أقرب ١ت
غَت؛ كلذا فقيد التحدم ُب التعريف ليس موجودان ُب ٚتيع ا١تعجزات فقد أجرل هللا على نبيو آايت مل يكن 

 فيها ٖتٌد.
ّتنس معجزات األنبياء لعدـ قيد التحدم؛ ألف اٞتهة منفكة  كال ييفهم من ىذا أف األقواـ قادرة على اإلتياف

بُت األمرين، فا١تعجزات جاءت معهم للتدليل على صدقهم كالبشر غَت قادرين على اإلتياف ٔتثلها؛ فعدـ 
 الشيء لكن ابلغيبيات، كاإلخبار كثَتة القرآف ُب اإلعجاز كجوه....القدرة شيء كالتحدم شيء آخر.

 تبع فهي ا١توجودة ا١تعاين أما ،«العريب كالبياف النظم» ذلك ىو ٔتثلو أيتوا أف كٖتداىم بالعر  عنو عجز الذم
 ﴾اًبلص رٍبً  كىتػىوىاصىٍوا اًبٟتٍىقًٌ  كىتػىوىاصىٍوا الص اًٟتىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا ال ًذينى  ًإال  ﴿: مثالن  العصر فسورة أصالن، كليست

 بو ٘تيز الذم لكن ....ابلنظم يتعلق ما فيها بل تشريعي، أك غييب إعجاز فيها ليس[ 03، اآلية: العصر]سورة 
 الذم كىو بو، لا١تتحد   ىو فهذا ٔتثلو، أيتوا أف العرب يستطيع ال الذم كالبياف ابلنظم يتعلق ما ىو القرآف
نىاؾى أىٍعطى  ًإان  ﴿: مثالن  السور، بعض ُب فتختلف األخرل اإلعجاز كجوه أما القرآف، سور ٚتيع ُب ينتظم  يػٍ

ٍوثػىرى   تشريعي، إعجاز فيها ليس لكن كالبياف، النظم ُب كإعجاز غييب إعجاز فيها [1: ، اآليةالكوثر]سورة  ﴾اٍلكى
 :، اآلية.88«غييب إعجاز فيها كليس كالبياف، النظم كإعجاز تشريعي إعجاز فيها أخرل سورة إىل أنٌب كقد

 :وىيديكن أن ذممع األقوال مجيعا يف أربعة وجوه اثلثا: 

                                            
 .ـ1974/ ىػ1394 للكتاب، العامة ا١تصرية ٢تيئة، ا4/3ج إبراىيم، الفضل أبو دمحم: ٖتقيق ، للسيوطي،ُب علـو القرآف االتقاف  87
، ص اٞترب صاحل بن انصر بن بدر: هبا اعتٌت، الطيار انصر بن سليماف بن مساعد د، جزم البن التنزيل لعلـو التسهيل مقدمة شرح  88

 .ىػ 1431 األكىل،: الطبعة، اٞتوزم ابن دار. 279، ص 275



---  ختصص: لغة ودراسات قرآنية  ------------------2ماسرت -------------مقياس: دراسات قرآنية حديثة
---------------------------------------------------------------------------  

30 
 

اثلثا: اإلعجاز التشريعي. رابعا: اإلعجاز  : اإلعجاز البياين .اثنيا: اإلعجاز العلمي ) التجرييب(.أوال
 الغييب.

 اإلعجاز البياين: أوال:
 :فصاحة القرآن وبالغتو/ 1
  تعريف الفصاحة والبالغة:: أ

 فػىقىدٍ  كىضىحى، مىا ككل  . كىاٍستػىبىافى  هؤي ضو  بىدىا: الص بحي  كأىٍفصىحى  »: ُب اللغة :الظهور كالبياف ،الفصاحة-
 .89«أىٍفصىحى 

 .90التعقيد من الكالـ خلوص: وفصاحة الكالم يف االصطالح 
 .91االنتهاء منوك : مأخوذة من البلوغ كىو الوصوؿ إىل الشيء والبالغة يف اللغة-
 إخالؿ، بال إجياز مع مراده، كنو بعبارتو ا١تتكلم يبلغ أف ىي»:  ويف االصطالح: البالغة يف الكالم-

 .92«إمالؿ غَت من كإطالة
ك٧تد أف تعاريف البالغة تدكر معظمها حوؿ: إيصاؿ ا١تعٌت إىل قلب ا١تخاطب بعبارة سهلة موجزة ،مراعيا ُب 
ذلك مقتضى حاؿ السامع ْتيث يؤثر ُب نفسو كيبلغ منها ما يريد القائل. كىو ما دؿ عليو التعريف األكؿ 

 حها.كلعلو أرجى 
ىناؾ من ال يفرؽ بينهما كمن العلماء من يفرؽ بينهما فقالوا البالغة ُب  .93ني الفصاحة والبالغةالفرق ب-

 ا١تعاين ،كالفصاحة ُب األلفاظ .يقاؿ: معٌت بليغ كلفظ فصيح.
 :أمثلة على بعض الفنون البالغية -ب

 مكاف كمن ذلك أنو يستعمل صيغة ٚتع ُب مكاف ٍب يستعمل صيغة ٚتع أخرل ُب :عبارة الكلمة -
ب ةو أىنٍػبػىتىٍت ﴿ آخر يبدك شبيها ابألكؿ كذلك ٨تو قولو تعاىل: ثىًل حى ًبيًل اّللً  كىمى مىثىلي ال ًذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىا٢تىيٍم ُب سى

ب ةو كىاّلل ي ييضىاًعفي ًلمىٍن يىشىاءي كىاّلل ي كىاًسعه عىًليمه  بػيلىةو ًمائىةي حى ، البقرةسورة ] ﴾(261) سىٍبعى سىنىاًبلى ُب كيلًٌ سينػٍ

                                            
 .2/544، جمنظور ابن، لساف العرب  89
، بَتكت-البحار دار بَتكت،-ا٢تالؿ كمكتبة دار، 414/ 2، جشقيو عصاـ، ٖتقيق: اٟتموم حجة ابن، األرب كغاية األدب خزانة  90

 .ـ2004
 .8/419، جابن منظور، لساف العرب  91
 .2/414، جاٟتموم حجة ابن، األرب كغاية األدب خزانة   92
 .2/414، جمرجع نفسو  93
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ًبسىاتو ﴿ كقولو:[. 261:اآلية تو خيٍضرو كىأيخىرى ايى  ﴾ًإيٌنً أىرىل سىٍبعى بػىقىرىاتو ًٝتىافو أيىٍكيليهين  سىٍبعه ًعجىاؼه كىسىٍبعى سينػٍبيالى
مرة  ﴾تسنبال﴿ فأنت ترل العدد ُب اآليتُت كاحد ىو سبع، كلكن استعمل معو :[. 43:، اآليةيوسفسورة ]

كسر ذلك أف سنابل ٚتع كثرة كسنبالت ٚتع قلة، كقد سقيت اآلية األكىل ُب مقاـ  ﴾سنابل﴿ أخرل:كمرة 
فجاء هبا  ﴾سبع سنبالت﴿ لبياف التكثَت. كأما قولو : ﴾سنابل﴿التكبَت كمضاعفة األجور فجيء هبا على

 سياؽ.على لفظ القلة ألف السبعة قليلة كال مقتضى التكبَت. فجاء لكل موضع ٔتا يقتضيو ال
ًنيفنا كىملىٍ  ﴿ ما جاء ُب قولو تعاىل: ومن لطف استعمال القلة والكثرة - ًإف  ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيم ةن قىانًتنا ّللًً  حى

اهي ًإىلى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ) أل  نـُْعم و  ( شىاًكرنا 120يىكي ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى )  120:، اآليةالنحلسورة ] ﴾(121اٍجتػىبىاهي كىىىدى
-121.] 

ًطنىةن كىًمنى أىملٍى تػىرىٍكا أىف  اّلل ى سىخ رى لىكيٍم مىا ُب الس مىاكىاًت كىمىا ُب اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن  ﴿ كقولو :  كىابى
 [.20:، اآليةلقمافسورة ] ﴾(20الن اًس مىٍن جييىاًدؿي ُب اّللً  ًبغىٍَتً ًعٍلمو كىالى ىيدنل كىالى ًكتىابو ميًنَتو )

كذلك أف نعم هللا  ﴾نعمو ﴿كٚتعها ُب لقماف ٚتع كثرة ﴾مأنعي ﴿ فجمع النعمة ُب آية النحل ٚتع قلة 
 الٖتصى، فال يطيق اإلنساف شكرىا ٚتيعها، كلكن قد يشكر قسما منها.

ال ًذم ىيوى ييٍطًعميًٍت كىيىٍسًقًُت ( كى 78ال ًذم خىلىقىًٍت فػىهيوى يػىٍهًديًن ) ﴿،ادلسائل اليت فيها بعض اللبس تؤكد -
ًيتيًٍت ٍبي  حييًٍيًُت )80( كىًإذىا مىًرٍضتي فػىهيوى يىٍشًفًُت )79)   .[81-78:، اآليةالشعراءسورة ]  ﴾( 81( كىال ًذم ديي

، الشعراءسورة ]  ﴾كالذم دييتٍت ٍب حييُت﴿ إمنا قاؿ : ﴾فهو حييُت ﴿ كمل يقل: ﴾كالذم دييتٍت ﴿

دكف الرابعة؟ ألف  بضمَت الرفع ا١تنفصل على سبيل التأسيس ُب الثالث األكىل يئلماذا جف،[81:اآلية
فقد يقوؿ العبد ىداين فالف ، كأطعمٍت كسقاين فالف،  كأف الطبيب  فيها لبس عند العباد الثالث األكىل

حد أف الذم دييت فال يشك أ [81:، اآليةالشعراءسورة ] ﴾كالذم دييتٍت ٍب حييُت﴿ ، كأما قولو:اينىو شفى 
 كحييي ىو هللا تبارؾ كتعاىل؛ كلذلك مل حيتج إىل ضمَت الرفع.

 اإلعجاز العلمي التجرييب:: اثنيا
 السموات: من مفرداتو كتذكر الكوف، ىذا معامل عن تتحدث آية ألف على يزيد ما الكرمي القرآف ُب»

، كالكواكب كالقمر، كالشمس كاألرض،  إىل.. كالربؽ كالرعد كا١تطر هنار،كاأل كالبحار كاٞتباؿ كالنجـو
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 هللا قدرة مظاىر إىل األنظار لفت سياؽ ُب ا١تفردات تلك ذكرت قد اآلايت ىذه كانت كإذا آخره
 .94 «كاأللوىية ابلربوبية سبحانو تفرده على استدالالن  ا٠تلق، ُب كجل عز

 : شروط قبول االعجاز العلمي -أ
 .الٌسٌنة صحيح أك القرآف ةدالل بنفس معلوما أصال يصادـ ال أف -1 

 .الٌلغة جهة من الٌلفظ حيتملو أف - 2
 غرضا القرآف نصوص ٕتعل أف خشية ٤تتملة، نظريٌة ٣تٌرد ال ابلرباىُت، ثبتت علمٌية حقيقة يكوف أف - 3

 .الٌناس لتجارب
 ُب  آايتًنا سىنيرًيًهمٍ : قاؿ تعاىل هللا فإفٌ  الٌتفسَت، من الٌنوع ىذا قبوؿ من مانع فال الٌشركط ىذه اجتمعت فإذا

ى  حىىت   أىنٍػفيًسًهمٍ  كىُب  اآٍلفاؽً   .95 «[53: ، اآليةفٌصلت]سورة  اٟتٍىق   أىن وي  ٢تىيمٍ  يػىتػىبػىُت 
( 14( كىقىٍد خىلىقىكيٍم أىٍطوىارنا )13مىا لىكيٍم الى تػىٍرجيوفى ّللًً  كىقىارنا )﴿فتأمل مقالو ُب األنفس ُب قوؿ هللا عز كجل:  

لىةو ﴿[،ٍب أتمل تفسَت تلك األطوار ُب قولو : 14 -13:، اآليةنوحرة ]سو 14﴾ ٍنسىافى ًمٍن سيالى كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً
لىٍقنىا 13( ٍبي  جىعىٍلنىاهي نيٍطفىةن ُب قػىرىارو مىًكُتو )12ًمٍن ًطُتو ) لىٍقنىا اٍلعىلىقىةى ميٍضغىةن فىخى ( ٍبي  خىلىٍقنىا الن ٍطفىةى عىلىقىةن فىخى

ٍلقنا آخىرى فػىتػىبىارىؾى اّلل ي أىٍحسىني ا٠تٍىالًقً  هي خى منا ٍبي  أىٍنشىٍأانى ـى ٟتٍى ، ا١تؤمنوفسورة ] ﴾( 14ُتى )اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا فىكىسىٍوانى اٍلًعظىا
 [.14 -12:اآلية
 كىاأٍلىٍرضى  الس مىاكىاتً  أىف   كىفىريكا ال ًذينى  يػىرى  أىكىملىٍ ﴿: تعاىل يقوؿ ا١تاء عنصر إىل اٟتياة كحاجة الكوف كحدة كُب»

انػىتىا  اإلشارات تلك [30سورة األنبياء، اآلية:]﴾يػيٍؤًمنيوفى  أىفىال حىيٌو  شىٍيءو  كيل   اٍلمىاءً  ًمنى  كىجىعىٍلنىا فػىفىتػىٍقنىامهيىا رىٍتقان  كى
 .96«تدبركي فيها يبحث أف البشرم كللعقل اإل٢تية، ا٢تداية سياؽ ُب جاءت القرآف ُب كنظائرىا العلمية
 .97اإلعجاز التشريعي اثلثا:

 .98«ا١تتقن احملكم الكامل الشامل الكرمي القرآف بو جاء الذم" التشريع" ذلكم الوجو هبذا كا١تراد»

                                            
 اب١تدينة الشريف ا١تصحف لطباعة فهد ا١تلك ٣تمع، 59، صعجار ُب القراف الكرمي، دمحم السيد جربيل اإل١تسلمُت إببراز كجوه عناية ا  94

 .ا١تنورة
 األكىل،: الطبعة بريطانيا – ليدز اإلسالمية البحوث مركز .390، صٞتديع ا يوسف بن هللا عبدا١تقدمات األساسية  ُب علـو القراف ،   95

 .ـ2001 - ىػ 1422
 ـ2000 -ىػ1421 الثالثة لطبعة، كالتوزيع للنشر ا١تعارؼ مكتبة، 281، صالقطاف خليل بن مناع، القرآف علـو ُب مباحث  96
 .القاىرة العريب، الفكر دار إٝتاعيل، إبراىيم ، دمحمالتشريعي كإعجازه القرآف لالستزادة يراجع:  97
 .ـ2003 - ىػ1424 عشرة الثانية: الطبعة، 300، صالركمي سليماف بن الرٛتن عبد بن فهد. د. أ، الكرمي القرآف علـو ُب دراسات  98
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األنظمة اليت حيتاجها البشر ُب حياهتم ا١تناسبة كمل يدع جانبا من جوانب اٟتياة  ٞتميع شاملالقرآف الكرمي ف
، قاؿ 99ستقل ْتيث ينتج من ٣تموع أنظمتو تشريع متكامل ١تناحي اٟتياة كلهاإال كانت لو نظرتو كتشريعو ا١ت

ـى ًديننااٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍ٘تىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىضً ﴿ تعاىل: ٍسالى   [.5:، اآليةا١تائدةسورة ] ﴾يتي لىكيمي اإٍلً
 من مزاي االعجاز التشريعي أنو:

، أفضل تشريع، ديتاز ابلشمولية سواء على مستول األفراد أك اٞتماعات، اليسر كرفع مظهر ا٢تداية -
 اٟترج. 

  :100اإلعجاز الغييب: رابعا 
 يف إخباره ابلغيوب ادلستقلة:ه / إعجاز 1
ا أىيب ٢تىىبو كىتىب   ﴿ من أبرز كجوه اإلعجاز اليت ُب القرآف اإلعجاز الغييب؛ كما ُب قولو تعاىل: -  تػىب ٍت يىدى
رنا ذىاتى ٢تىىبو )2( مىا أىٍغٌتى عىٍنوي مىاليوي كىمىا كىسىبى )1) ( ُب ًجيًدىىا 4( كىاٍمرىأىتيوي ٛتى الىةى اٟتٍىطىًب )3( سىيىٍصلىى انى

كقد  آمنت زكجو أـ ٚتيل،ءفلم يؤمن أبو ٢تب ،كال  ،[5-4-3-2-1، اآلية: ا١تسدسورة ] ﴾(5حىٍبله ًمٍن مىسىدو )
 كمل يتخلف ىذا ا٠ترب اآلية. كمضى على ىذا التنزيل فًتة من الزمن حىت ماات، افرين بو،أخرب أهنما ديواتف ك

إخبار بنصر ا١تؤمنُت كإحقاؽ اٟتق ،كىزدية الكفار كاندحارىم ، أخرب ذلك قبل أكؿ قتاؿ ُب بدر  -
تػيٍغلىبيوفى كىٖتيٍشىريكفى ًإىلى جى ﴿ ،كذلك ُب قوؿ هللا تعاىل: آؿ  ]سورة ﴾(12) هىن مى كىبًٍئسى اٍلًمهىادي قيٍل لًل ًذينى كىفىريكا سى

بػيرى ﴿سبحانو:  كمن قولو .[12: ، اآليةعمراف ـي اٞتٍىٍمعي كىيػيوىل وفى الد  يػيٍهزى . كقد نزلت ىذه [45]سورة القمر، اآلية: ﴾سى
 اآلية ُب مكة، كقد حدث ما أخربت بو ُب ا١تدينة ُب بدر بدقة كانت مثار عجب عند الصحابة رضواف هللا

بػيرى ﴿لىم ا نػىزىلىٍت »عليهم أنفسهم،  ـي اٞتٍىٍمعي كىيػيوىل وفى الد  يػيٍهزى ؟  [45]سورة القمر، اآلية: ﴾سى قىاؿى عمر: أٌم ٚتىع يهـز
: فػىلىم ا كىافى يػىٍوـي بىٍدرو رىأىٍيتي رىسيوؿى اّللً  صىل ى اّلل ي عىلىٍيًو كىسىل مى يىًثبي  أٌم ٚتىٍع ؟ قىاؿى عيمىري ُب الدًٌرًٍع، كىىيوى يػيٍغلىبي
 : بػيرى ﴿يػىقيوؿي ـي اٞتٍىٍمعي كىيػيوىل وفى الد  يػيٍهزى ا يػىٍومىًئذو  [45]سورة القمر، اآلية: ﴾سى  .101«فػىعىرىٍفتي أتىًٍكيلىهى

لىقىٍد صىدىؽى اّلل ي  ﴿ إخباره  بدخوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كا١تسلمُت ا١تسجد اٟتراـ آمنُت، كذلك ُب قولو تعاىل: -
ـى ًإٍف شىاءى اّلل ي آًمًنُتى ٤تيىلًًٌقُتى ريءيكسىكيٍم كىميقىصًٌ رىسي  رًينى الى ٗتىىافيوفى فػىعىًلمى مىا ملىٍ ولىوي الر ٍؤايى اًبٟتٍىقًٌ لىتىٍدخيلين  اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا

                                            
 ًإيلى   أيكًحيى  مىا ُب  أىًجدي  الى  قيلٍ ﴿[، كءاية: 24 -23]سورة النساء، اآلية: ﴾ . . .أيم هىاتيكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  حيٌرًمىتٍ )﴿ : ارمات آيةينظر: مثال   99

مى  أىكٍ  مىٍسفيوحنا دىمنا أىكٍ  مىيػٍتىةن  يىكيوفى  أىفٍ  ًإال   عىميوي يىطٍ  طىاًعمو  عىلىى ٤تيىر منا غو  غىيػٍرى  اٍضطير   فىمىنً  بًوً  اّلل ً  لًغىٍَتً  أيًىل   ًفٍسقنا أىكٍ  رًٍجسه  فىًإن وي  ًخٍنزًيرو  ٟتٍى  عىادو  كىالى  ابى
 [.145]سورة األنعاـ، اآلية:﴾رىًحيمه  غىفيوره  رىب كى  فىًإف  

 .47، ص43. صجربيل السيد دمحم، الكرمي القرآف ُب اإلعجاز كجوه إببراز ا١تسلمُت عنايةيراجع :   100
 ـ1999/ ىػ1420 الثانية: الطبعة، كالتوزيع للنشر طيبة دار .482، 7/481كثَت، ٖتقيق: دمحم سالمة، جابن   ،العظيم القرآف تفسَت  101
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ٖتقق ذلك كدخلو النيب صلى هللا . كقد [27: ، اآليةالفتح ]سورة ﴾(27تػىٍعلىميوا فىجىعىلى ًمٍن ديكًف ذىًلكى فػىٍتحنا قىرًيبنا )
 عليو كسلم كأصحابو ُب عمرة القضاء. 

 :/إعجازه يف إخباره عن القرآن السابقة واألمم البائدة2
، فجاء ىم من األممالرسل مع أقوامهم، كمن غَت األنبياء ك السابقُت األكلُت من  ذكر أخبارلقد حفل القرآف ب 

كشعيب كلوط كموسى كحيي كزكراي كعيسى كغَتىم عليهم ٚتيعا فيو قصص: آدـ كنوح كإبراىيم كىود كصاحل 
 السالـ، كما جاء ُب قصص: ابٍت آدـ ،كأصحاب الكهف ،كأصحاب السبت، كأصحاب اٞتنة، كأصحاب

 .األخدكد ،كلقماف ،كقاركف كغَتىم
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 الدرس السابع
 جهود ادلفكرين يف اإلعجاز القرآين

 :٧تدُب اإلعجاز القرآين ف من ا١تعاصرين ٦تن أل   إعجاز القرآن يف دراسات ادلعاصرين:أوال: 
 :"إعجاز القرآن والبالغة النبوية"وكتابو  مصطفى صادق الرافعيالشيخ / 1

اتريخ آداب العرب(، ٍب بدأ ١تؤلفو أف يفرد ىذا الباب ) والكتاب ُب أصلو كاف اباب من أبواب كتاب 
حيدد الرافعي ُب كتابو جهات اإلعجاز  -داكلو كتناك٢تا. بكتاب مستقل ؛ لتعم بو ا١تنفعة، كيسهل على الناس ت

ا » فيقوؿ:  قامت الذم اإلعجاز سر ُب قائلوف اآلف فنحن تركيبو، كطريقة القرآف نظم من صفات اٞتهات تلك إمن 
: األول» ، فالرافعي رٛتو هللا يقسم النظم إىل حركؼ ككلمات كٚتل 102«النظم ذلك بو كانفرد الطريقة ىذه عليو

: الداللة العقلية الثاين م ا١تناسبة بُت الكلمة كمدلو٢تا.اللة الكلمة ا١توضعية الذم ٝتاه )صوت النفس( أد
: تفاكت اٞتمل ُب دقة التصوير الثالث انية.للكلمات ُب اٞتملة كالذم ٝتاه )صوت العقل( كىي داللة الكلمة البي

 .103«كاإلبداع، كالذم ٝتاه )صوت اٟتٌس( كىو أبلغ الثالث
 :الدكتور دمحم عبد هللا الدراز / 2

: سنة ألفو الذم "العظيم أالنب" كتابو ُب الدراز هللا عبد دمحم الدكتور اإلعجاز عن ٖتدثوا الذين من» 
 اإلعجاز -3 .العلمي اإلعجاز -2 .اللغوم اإلعجاز - 1 :اإلعجاز من أكجو ثالثة فيو كذكر، ـ 1933
 .104«ابلقرآف التحٌدم جهتو من كقع الذم ىو نوأل األكؿ، الوجو ُب فصل كقد .التشريعي

 :لألستاذ مالك بن نيب "الظاىرة القرآنية"كتاب -/3
فماذا عن مضموف الكتاب؟ األمر الذم ينبغي أف يذكر ىنا، أف ىذا الكتاب كضع ُب األساس ألىل  

الكتاب مل يوضع  الغرب ،لفهم اإلسالـ عموما، الفهم ظاىرة القرآف على كجو ا٠تصوص. كابلتايل، فإف ىذا
للمسلمُت ؛ إذ إف ا١تسلم ُب غنية عنو ابلرجوع إىل مصادره اإلسالمية للوقوؼ على كل ما يتعلق ابلشأف القرآين، 

أىم ما يبُت قيمة ىذا الكتاب كأمهيتو، ما ذكره األستاذ ٤تمود شاكر ُب مقدمة  علل، َتا، كظاىرةاترخيا، كتفس
 تقدديو ٢تذا الكتاب.

                                            
 - ىػ1425 - الثامنة الطبعة، بَتكت - العريب الكتاب دار ،145الرافعي، ص صادؽ مصطفى، النبوية كالبالغة القرآف إعجاز  102

  .ـ2005
  .100مسلم، ص مصطفى القرآف، د إعجاز ُب مباحث  103
  .104ص، 103، صمسلم مصطفى د، القرآف إعجاز ُب مباحث  104
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ٍب يًتجم ا١تًتٚتوف ما يكتب  كإمنا يكتب ابلفرنسية، يالحظ ُب ىذا الكتاب أف مالك بن نيب ال يكتب ابلعربية،
من أفكار. كال شك أف الًتٚتة تشوش فكرة الكاتب أحباان، كرٔتا تفيدان، أك على األقل ال تعرب ٘تاما عما يريد  

ـ،كقاـ 1958كصدرت طبعتو العربية األكىل  ـ،1946كاتب األصل قولو. الكتاب صدر طبعتو األكىل ابلفرنسية 
 .105بًتٚتتو عبد الصبور شاىُت

 مسألة ُب جدا قيم ْتث كىو" القرآنية الظاىرة" نيب بن مالك كاألستاذ» قاؿ دمحم صبحي الصاحل:
 .106«الوحي

ذا لعل أىم ما يبُت قيمة ىذا الكتاب كأمهيتو، ما ذكره األستاذ ٤تمود شاكر ُب مقدمة تقدديو ٢ت 
 توىل ٍب ا١تستشرقُت، ٣تالت بعض ُب( مرجليوث) ا١تستشرؽ أاثرىا كاليت»: األولالكتاب، كيتمثل ذلك ُب أمرين :

 ال أثران  اإلسالمي، العامل ُب اٟتديث( العقل) ُب تركت قد ....(اٞتاىلي الشعر ُب) كتابو ُب( حسُت طو) كربىا
الشعر  عالقةلكن ما ] قوؿ الفصل ُب ىذه القضية..كقد بُت الشيخ ابختصار ال107«جهيد جهد بعد إال ديحى

 .[؟-الشعر اٞتاىلي-كىل يًتتب عليو ضرر معرُب ُب إنكاره  ؟مع القرآف الكرمياٞتاىلي 
 ال أمر كاف، ككيف ىو كما) إعجاز القرآف(  »حيث قرر الشيخ شاكر أف معرفة كالثاين: حقيقة اإلعجاز القرآين،

 .108«لدارس كال ١تسلم عنو غٌت
 ...» ف القرآف معجز ُب نظمو، كدليل على صدؽ نبوتو ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ رٛتو هللا:أ مالك بن نيب بُت   لقد

 كعلى نبوتو، صدؽ على - كسلم عليو هللا صلى - النيب دليل كىو كاترخيو، لفظو عليو يدؿ كما( القرآف إعجاز)
 ىو فما. ذلك عن خارج بشيء ال كبيانو كنظمو القرآف لفظب ٖتدٌو  ىو إمنا... القرآف ىذا إليو يوحى هللا رسوؿ أنو

 علم يدركو ال ما بعلم كال تنزيلو، من دىر بعد تصديقو أيٌب الذم ابلغيب كال ا١تكنوف، ابلغيب ابإلخبار بتحدٌو 
 .109«كالبياف ابلنظم يتصل ال ٦تا ا١تعاين من بشيء كال العرب، من بو ا١تخاطبُت

                                            
 يراجع: موقع اسالـ كايب.  105
 ـ.2000 يناير/ الثاين كانوف كالعشركف الرابعة عةالطب، للماليُت العلم دار.126، صالصاحل صبحي، القرآف علـو ُب مباحث  106
- ىػ1420 الرابعة،: الطبعة، سورية دمشق - الفكر دار، 22مقدمة الظاىرة القرآنية، مالك بن نيب، تقدمي ٤تمود شاكر، ص  107

 .ـ2000
 .27ص-26الظاىرة القرآنية، مالك بن نيب، تقدمي ٤تمود شاكر، ص  108
 .25ص -24، ص ا١تصدر نفسو  109
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فقد ذكر من كجوه اإلعجاز البياين بضعة أكجو فقاؿ  :"ادلعجزة الكربى" دمحم أبو زىرة يف كتابو/   4
كإنو ألجل ىذا يصعب على الكاتب أف أيٌب بكل كجوه اإلعجاز البياين ،كلكنو يقارب كال يباعد » رٛتو هللا:

 ي:ة كجوه نتكلم فيها ،عساان نصل إىل تقريب معاين اإلعجاز من غَت حد كال استقراء كامل كىت،كلنذكر س
 األلفاظ كاٟتركؼ.-1
 األسلوب،كما يكوف من صور بيانية.-2
 التصريف ُب القوؿ كا١تعاين .-3
 النظم كفواصل الكلم.-4
 اإلجياز ا١تعجز كاٟتكم كاألمثاؿ كاإلخبار عن الغيب.-5
 .110« جدؿ القرآف-6

                                            
 .73يب زىرة ، صأل ،ا١تعجزة الكربل  110
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 الدرس الثامن
 جهود ادلفسرين ومناىجهم يف اإلعجاز القرآين.

ستطاعوا كلن يستطيعوا ا فما القرآف،ىذا نس كاٞتن أبف يؤتوا ٔتثل ار قريش كاإلكفلقد ٖتدل هللا تعاىل  
 تآايأما ك لذلك سبيال، كإذا كاف العرب عجزكا عن ذلك كىم أصحاب فصاحة كبياف، فدكهنم أعجز، 

 . كالطور كاإلسراء، كىود،. يونسكُب  البقرة سورة: كاآلٌب  هيفالقرآف الكرمي  ذكورة ُبا١تالتحدم 
 راحل التحدي:م -أ

ْثل و   حب  د يث   فـ ْلي ْأُتوا( 33) يػيٍؤًمنيوفى  الى  بىلٍ  تػىقىو لىوي  يػىقيوليوفى  أىـٍ ﴿ سورة الطور قاؿ تعاىل: ُب ما جاء -/1  ًإفٍ  م 
انيوا  [.34 -33]سورة طور، اآلية:  ﴾(34) صىاًدًقُتى  كى

ْثل و   ُسو ر   ب ع ْشر   واف ْأتُ  قيلٍ  افػٍتػىرىاهي  يػىقيوليوفى  أىـٍ ﴿ سورة ىود قاؿ تعاىل: -/ 2 ت   م   ًمنٍ  اٍستىطىٍعتيمٍ  مىنً  كىاٍدعيوا ُمْفتـ ر اي 
تيمٍ  ًإفٍ  اّلل ً  ديكفً   .[13]سورة ىود، اآلية:  ﴾(13) صىاًدًقُتى  كينػٍ

ْثل و   ب ُسور ة   ف ْأُتوا قيلٍ  افػٍتػىرىاهي  يػىقيوليوفى  أىـٍ ﴿: يونس سورةً  ُب -/ 3  كينػٍتيمٍ  ًإفٍ  اّلل ً  ديكفً  نٍ مً  اٍستىطىٍعتيمٍ  مىنً  كىاٍدعيوا م 
 .[38]سورة يونس، اآلية:  ﴾(38) صىاًدًقُتى 

ْثل و   م نْ  ب ُسور ة   ف ْأُتوا عىٍبًدانى  عىلىى نػىز ٍلنىا ٦ت ا رىٍيبو  ُب  كينػٍتيمٍ  كىًإفٍ ﴿: البقرة سورةً / 4 اءىكيمٍ  كىاٍدعيوا م   اّلل ً  ديكفً  ًمنٍ  شيهىدى
تيمٍ  ًإفٍ  ا ال يًت  الن ارى  فىاتػ قيوا تػىٍفعىليوا كىلىنٍ  تػىٍفعىليوا ملىٍ  فىًإفٍ ( 23) صىاًدًقُتى  كينػٍ اًفرًينى  أيًعد تٍ  كىاٟتًٍجىارىةي  الن اسي  كىقيوديىى  لًٍلكى
 .[24 -23]سورة البقرة، اآلية: ﴾(24)
ٍنسي  اٍجتىمىعىتً  لىًئنً  قيلٍ ﴿: اإلسراء سورةٍب جاء التحدًٌم للجميع كما ُب  -/5 ُتوا أ نْ  عىلىى ن  كىاٞتًٍ  اإٍلً  مب  ْثل   َيْ 

ا ٍتيوفى  الى  اْلُقْرآن   ى ذ   .[88]سورة االسراء، اآلية: .﴾(88) ظىًهَتنا لًبػىٍعضو  بػىٍعضيهيمٍ  كىافى  كىلىوٍ  ٔتًٍثًلوً  أيى
اختالؼ العلماء ُب ٖتديد القدر ا١تعجز من القرآف الكرمي على ثالثة  :ز من القرآن الكرميجالقدر ادلع -ب

 :111أقواؿ
  .112، ال ُب بعضو، كىذا القوؿ نسب إىل ا١تعتزلةإف التحدم كقع ّتميع القرآفالقول األول: 
 كبسورة مثلو. ،ٔتا كرد ُب آايت التحدم بعشر سور مفًتايت، كْتديث مثلو كىذا القوؿ ييردٌ 

                                            
 الدين نور. الكرمي القرآف علـو .مصر – ا١تعارؼ دار .254ص الباقالين: القرآف إعجازُب كتب علـو القرآف كػ :يراجع ىذه ا١تسألة  111

  .272ص،271ص الركمي سليماف بن الرٛتن عبد بن فهد. د. أ ،الكرمي القرآف علـو ُب دراسات. 194، ص اٟتليب عًت دمحم
 . 40القراف. دكتور مصطفى مسلم . صعجاز إمباحث ُب   112
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 العلماء.كنسب ىذا القوؿ إىل ٚتهور  إف اإلعجاز متعلق بسورة اتمة قصَتة كانت أك طويلة.القول الثاين: 
 ٔتقدار، كىذا بقليل القرآف ك كثَته، ألف هللا ٖتدل القـو ّتنس القرآف الكقع إف التحدم القول الثالث: 

 ُب ٧تده ألننا معُت؛ قدر ُب اإلعجاز نرل ال ك٨تن» : رٛتو هللا قاؿ مناع القطاف. هللا أعلمالذم منيل إليو ك
 .113«ككفى هللا كالـ فالقرآف سورة،كال اآلية ُب ٧تده كما كلماتو، ككقع حركفو أصوات

 طريقة عرض وجوه اإلعجاز عند ادلفسرين: -جـ
 :طريقتني إبحدى تفاسريىم يف الكرمي القرآن يف اإلعجاز وجوه لذكر ادلفسرون تعرض»لقد 

 كحيثما. كاإلسراء كىود كيونس البقرة سورة ُب التحدم آلايت تفسَتىم عند القرآف إعجاز عن التحدث -أ
 فيها، كالفصاحة البالغة كجو لبياف كثَتا تعرضوا فقد إجياز، فيو كأبسلوب غزيرة ١تعاف جامعة تآاي ذكرت
 ذلك كل ُب كىم الكرمي القرآف ُب البياين اإلعجاز إلبراز تطبيقي كأسلوب كذلك. البالغية النكات كإبراز

 العقل إرشاد" ُب السعود وكأب ،"ايط البحر" ُب حياف أبو ىؤالء من. مقتصد كبُت عرضها ُب مطنب بُت
 : "القدير فتح" ُب كالشوكاين ،"الكرمي القرآف مزااي إىل السليم

 القرآف علـو ُب ٔتوضوعات تتعلق مقدمات التفسَت ُب لكتبهم مقدماهتم ُب ا١تفسرين بعض كخصص -ب 
 .القرآف إعجاز بياف ا١توضوعات ىذه كمن

 ُب عطية ابن ا١تفسرين ىؤالء من. ذلك على األمثلة عضب كضربوا اإلعجاز كجو ُب العلماء أقواؿ فذكركا
 ُب ا١تعاين ركح" تفسَته ُب كاأللوسي ،"القرآف ألحكاـ اٞتامع" تفسَته ُب كالقرطيب ،"الوجيز ارر" تفسَته
 .114«"ا١تثاين كالسبع الكرمي القرآف تفسَت

 اإلعجاز ُب مقدمة تفسَته ،ففي فقد تطرؽ إىل "ارر الوجيز "من ىؤالء ا١تفسرين ابن عطية ُب تفسَته 
 ا١تقدمة أكرد ثالثة أكجو اإلعجاز كرجح األخَت كىي كاآلٌب:

كأف العرب كلفت ُب ذلك ما ال يطاؽ كفيو كقع ، الكالـ القدمي الذم ىو صفة هللا / التحدم كقع ُب1
 عجزىا.

 / التحدم كقع ُب كتاب هللا من األنباء الصادقة كالغيوب ا١تسركدة.2
 .115دم إمنا كقع ُب نظمو كصحة معانيو كتويل فصاحة ألفاظو/ التح3

                                            
 ـ2000 -ىػ1421 الثالثة الطبعة. كالتوزيع للنشر ا١تعارؼ مكتبة. 272. صالقطاف خليل بن مناع. القرآف علـو ُب مباحث  113
  .96القراف. دكتور مصطفى مسلم . صمباحث ُب اعجاز   114
، بَتكت – العلمية الكتب دار، دمحم الشاُب عبد السالـ عبد ٖتقيق: .1/52ج ابن عطية، ،عزيزال الكتاب تفسَت ُب الوجيز ارر  115

 .ىػ1422 ،األكىل: الطبعة
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 ،(وحقيقتها ادلعجزة وشرائط القرآن إعجاز يف ذكر ابب) :ُب مقدمة تفسَته عنواف (ىػ671)القرطيب  ككتب
 :116عىٍشرىةه  كىيكجوه إعجاز القرآف تطرؽ إىل بياف ، ٍب كحقيقتها كطهاكشر  فتحدث عن ا١تعجزة

ه ا -1 نـْ  نظم من ليس نظمو أًلىف   غىٍَتًىىا، كىُب  اٍلعىرىبً  ًلسىافً  ُب  مىٍعهيودو  نىٍظمو  ًلكيلًٌ  اٍلميخىاًلفي  بىًديعي الٍ  الن ٍظمي  م 
ٍعرى  عىل ٍمناهي  كىما﴿ :نىٍظمىوي  تػىوىىل   ال ًذم اٍلًعز ةً  رىب   قىاؿى  كىكىذىًلكى  ،ءشي ُب الشعر بىًغي كىما الشًٌ ، يسسورة ]﴾لىوي  يػىنػٍ

 [69:اآلية
ه ا -2 نـْ  .اٍلعىرىبً  أىسىالًيبً  ًٞتىًميعً  اٍلميخىاًلفي  اأٍليٍسليوبي : و م 
ه ا -3 نـْ ، ٥تىٍليوؽو  ًمنٍ  تىًصح   الى  ال يًت  اٞتٍىزىالىةي : و م  أتىىم لٍ  ًْتىاؿو ، ؽسورة ]﴾اٍلمىًجيدً  كىاٍلقيٍرآفً  ؽ﴿سيورىةً  ُب  ذىًلكى  كى

انىوي  كىقػىٍوليوي  آًخرًىىا، ًإىلى   .[01:اآلية يعان  كىاأٍلىٍرضي ﴿ :سيٍبحى  آًخرً  ًإىلى  [67:، اآليةالزمرسورة ]﴾اٍلًقيامىةً  يػىٍوـى  قػىٍبضىتيوي  ٚتًى
 .الس ورىةً 

ه ا -4 نـْ هيمي  يػىقىعى  حىىت   عىرىيب ، ًبوً  يىٍستىًقل   الى  كىٍجوو  عىلىى اٍلعىرىبً  ًلسىافً  ُب  الت صىر ؼي  و م  يًعًهمٍ  ًمنٍ  ااًلتًٌفىاؽي  ًمنػٍ  عىلىى ٚتًى
 .مىٍوًضعىوي  كىحىٍرؼو  كىًلمىةو  كيلًٌ  كىٍضعً  ُب  ابىًتوً ًإصى 
ه ا  -5 نـْ ٍخبىاري : و م   قػىٍبًلوً  ًمنٍ  يػىتػٍليو كىافى  مىا أيمًٌيٌو  ًمنٍ  تزكلو كقت إىل الدنيا أكؿ ُب تػىقىد مىتٍ  ال يًت  اأٍليميورً  عىنً  اإٍلً

، ًمنٍ  ًهىا، مىعى  اأٍلىٍنًبيىاءً  ًقصىصً  ًمنٍ  افى كى  ٔتىا فىأىٍخبػىرى  بًيىًميًنًو، خيىيط وي  كىالى  ًكتىابو  مىا كىذىكىرى  دىٍىرًىىا، ُب  ا٠تٍىالًيىةً  كىاٍلقيريكفً  أي٦تى
ـي، عىلىٍيًهمىا كىا٠تٍىًضرً  ميوسىى كىشىٍأفً  اٍلكىٍهًف، أىٍىلً  قصص من بو كٖتدكه عنو، الكتاب أىٍىلي  سىأىلىوي   كىحىاؿً  الس الى
ي ةو، أيم ةو  ًمنٍ  أيمًٌي   ىيوى كى  فىجىاءىىيمٍ  اٍلقىٍرنػىٍُتً، ًذم  ًصح تىوي، الس الًفىةً  اٍلكيتيبً  ًمنى  عىرىفيوا ٔتىا ًعٍلمه  ًبذىًلكى  ٢تىىا لىٍيسى  أيمًٌ

 .ًصٍدقىوي  فػىتىحىق قيوا
ه ا -6  نـْ  أىٍخبىارًهً  ًإىلى : نػٍقىًسمي كىيػى  سبحاف، اّلل ي  كىعىدى  مىا كيلًٌ  ُب  اٍلعىيىاًف، ُب  ابٟتسن ا١تدرؾ اًبٍلوىٍعًد، اٍلوىفىاءي : و م 

ـي، عىلىٍيوً  رىسيولًوً  بًنىٍصرً  كىوىٍعًدهً  اٍلميٍطلىقىًة، ، ميقىي دو  كإىل. كىطىًنوً  مىنٍ  أىٍخرىجيوهي  ال ًذينى  كىًإٍخرىاجً  الس الى  :كىقىٍولًوً  ًبشىٍرطو
 [11:، اآليةالتغابنسورة ]﴾قػىٍلبىوي  يػىٍهدً  اًبّلل ً  يػيٍؤًمنٍ  كىمىنٍ ﴿ ،[03:، اآليةالطالؽسورة ]﴾حىٍسبيوي  فػىهيوى  اّلل ً  عىلىى يػىتػىوىك لٍ  كىمىنٍ ﴿

 .[02:، اآليةالطالؽ سورة]﴾٥تىٍرىجان  لىوي  جيىٍعىلٍ  اّلل ى  يػىت قً  كىمىنٍ ﴿،
ه ا -7 نـْ ٍخبىاري : و م   نىًبي وي  اّلل ي  كىعىدى  مىا :ذلك فمن ًي،اًبٍلوىحٍ  ًإال   عىلىيػٍهىا يىط ًلعي  الى  ال يًت  اٍلميٍستػىٍقبىلً  ُب  اٍلميغىيػ بىاتً  عىنً  اإٍلً

ـي  عىلىٍيوً  فً  عىلىى ًدينىوي  سىييٍظًهري  أىن وي  الس الى  سورة] اآٍليىةى ﴾اٟتٍىقًٌ  كىًدينً  اًب٢ٍتيدل رىسيولىوي  أىٍرسىلى  ال ًذم ىيوى ﴿تػىعىاىلى  ًبقىٍولًوً  اأٍلىٍدايى

 .ذىًلكى  فػىفىعىلى  [33:، اآليةالتوبة

                                            
 الكتب دار، 1/73ج ،أطفيش كإبراىيم الربدكين أٛتد: ٖتقيق القرطيب، دمحم هللا عبد أبو ،(القرطيب تفسَت) القرآف ألحكاـ اٞتامع  116
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ه ا  -8 نـْ ـي  ىيوى  ال ًذم اٍلًعٍلمً  ًمنى  اٍلقيٍرآفي  تىضىم نىوي  مىا: و م  يعً  ًقوىا ، ٚتًى ـً ؿً  ُب  اأٍلىانى ، اٟتٍىالى اـً  سىائًرً  كىُب  كىاٟتٍىرىاـً  .اأٍلىٍحكى
ه ا -9 نـْ ثٍػرىهًتىا ُب  تىٍصديرى  أبًىفٍ  اٍلعىادىةي  ٕتىٍرً  ملىٍ  ال يًت  اٍلبىالًغىةي  اٟتًٍكىمي  :و م   .ًميٌو آدى  ًمنٍ  كىشىرىًفهىا كى

ه ا -10 نـْ يعً  ُب  التػ نىاسيبي : و م  ًطننا ظىاًىرنا تىضىم نىوي  مىا ٚتًى ؼو  غىٍَتً  ًمنٍ  كىابى  ًمنٍ  كافى  كىلىوٍ ﴿ :تػىعىاىلى  اّلل ي  قىاؿى : اٍخًتالى
ًثَتان  اٍخًتالفان  ًفيوً  لىوىجىديكا اّلل ً  غىٍَتً  ًعٍندً   .[82: ، اآليةالنساءسورة ] ﴾كى
 كىكىٍجوه  عىلىٍيًهٍم، اّلل ً  رىٍٛتىةي  عيلىمىاؤيانى  ذكرىا أكجو عشرة فهذه»العشرة قاؿ: األكجو   ىذه كبعد أف ذكر القرطيب  

ـي  قىالىوي  عىٍشرى  حىاًدم رًي ةً  كىبػىٍعضي  الن ظ ا . ٔتثلو التحدم عند كالصرفة معارتو، من ا١تنع ىو اإٍلًٍعجىازً  كىٍجوى  أىف  : اٍلقىدى
 ٖتىىدًٌيًهمٍ  مىعى  ميعىارىضىًتوً  عىنٍ  مًهىمىهيمٍ  صىرىؼى  تعاؿ هللا أف كىذىًلكى  اٍلقيٍرآًف، ذىاتً  ديكفى  اٍلميٍعًجزىةي  وى ىي  كىالص ٍرفىةى  ا١تنة كأف
ٍتيوا أبًىفٍ  ا. ًمٍثًلوً  ًمنٍ  ًبسيورىةو  أيى  قػيٍلنىا فلوا عجز،ا١ت ىو اٍلقيٍرآفى  أىف   اٍلميخىاًلفً  حيديكثً  قػىٍبلى  اأٍليم ةً  ًإٍٚتىاعى  أًلىف   فىاًسده، كىىىذى
ٍنعى  ًإف    عيًلمى  كىذىًلكى  كىافى  كإذ اإلٚتاع، خالؼ كذلك معجزا، كونو أف عن القرآف ٠تىىرىجى  اٍلميٍعًجزي  ىيوى  كىالص ٍرفىةى  اٍلمى
، ىيوى  اٍلقيٍرآفً  نػىٍفسى  أىف   تىوي  أًلىف   اٍلميٍعًجزي غىتىوي  فىصىاحى ـه  قىط   ييوجىدي  ملىٍ  ًإذٍ  لًٍلعىادىًة، خىارًؽه  أىٍمره  كىبىالى ا عىلىى كىالى  اٍلوىٍجًو، ىىذى

ـي  ذىًلكى  يىكينٍ  ملىٍ  فػىلىم ا ٍنعى  أىف   عىلىى دىؿ   ًمنػٍهيمٍ  ميٍعتىادنا مىٍأليوفنا اٍلكىالى  .117«معجزا يكن مل كىالص ٍرفىةى  اٍلمى
يعتد ابلصرفة. كهللا  القرطيب ذكر الوجو اٟتادم عشر مع أنكاره لو ،كاألكىل أال يذكره ألنو ال نرل أفٌ  اكىن

 أعلم.
كأغلب ىذه الوجوه تتعلق ابإلعجاز البياين كجعل اإلخبار ابلغيب من كجوه إعجاز القرآف، كأشار       

مقتضبة إىل اإلعجاز التشريعي بقولو: )كمنها: ما تضمنو من العلم الذم ىو قواـ ٚتيع األانـ ُب اٟتالؿ 
 كردىا. كاٟتراـ كُب سائر األحكاـ( ٍب ذكر الصرفة

٧تد من خالؿ العرض السريع السابق أف القرطيب قد اطلع على ما كتبو السابقوف ُب إعجاز القرآف 
كابألخص ا٠تطايب كالباقالين ك٠تص آرائهما كعرضها عرضا موجزا ُب مقدمة تفسَته. كصنيع القرطيب ىو ما 

 .118عملو بعض ا١تفسرين كما تقدمت اإلشارة إليهم 
 الدليل كإقامة القرآف إعجاز ُبفسَته معامل التنزيل ُب الباب اٟتادم عشر ٝتاه: "كما ذكر ابن جزم ُب ت

 :أكجو عشرة فذكر "كجل عز هللا عند من أنو على
 آايتو قواطع من الغريب كأسلوبو العجيب نظمو: الثاين. ا١تخلوقُت كالـ عن هبا امتاز اليت فصاحتو :األو ل»

 ما :الرابع. ٔتثلو اإلتياف عن اآلف إىل ذلك كبعد نزكلو زماف ُب ا١تخلوقُت عجز :الثالث. كلماتو كفواصل

                                            
 .1/75تفسَت القرطيب، ج  117
 .97د مصطفى مسلم. ص ،عجاز القرافإمباحث ُب   118
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 ُب قرأه كال ذلك تعلم كسٌلم عليو هللا صٌلى النيب يكن كمل ا١تاضية كالقركف السالفة األمم أخبار من فيو أخرب
 من فيو ما: السادس. قاؿ ما حسب على فوقعت ا١تستقبلة الغيوب من فيو أخرب ما :اخلامس. كتاب

 إىل ا٠تلق كدعوة عليو، يستحيل كما. عليو جيوز كما كأٝتائو، صفاتو كذكر. جاللو جل ابلبارم عريفالت
 يعلم كلو كذلك الكفار، أصناؼ على كالردٌ  الواضحة، كاٟتجج القاطعة، الرباىُت كإقامة كتوحيده، عبادتو

 من صدؽ ُب عاقل يشك كال ا٠تبَت، العليم من بوحي بل نفسو، تلقاء من بشر إليو يصل ال أنو ابلضركرة
 من فيو شرع ما :السابع. ا١تستقيم صراطو إىل هللا عباد كدعا التعظيم ذلك جاللو كعظم ا١تعرفة تلك هللا عرؼ

 األخالؽ، مكاـر من إليو كأرشد كاآلخرة، الدنيا مصاحل من إليو كىدل كاٟتراـ، اٟتالؿ من كبُت األحكاـ
 على كالتبديل التغيَت عن ٤تركسا كالنقصاف، الزايدة عن ٤تفوظا كونو :منالثا. العلـو كٙترة اٟتكمة غاية كذلك
 قارئو ديلو ال كونو:العاشر. اب١تعاينة معلـو كذلك للحفظ تيسَته :التاسع. الكتب سائر ٓتالؼ الزماف، طوؿ
 .119«الكالـ سائر ٓتالؼ الًتديد، كثرة على سامعو كال
 

                                            
بَتكت،  الطبعة:  –شركة دار األرقم بن أيب األرقم  ،1/26ج التسهيل لعلـو التنزيل، ابن جزم، ٖتقيق: الدكتور عبد هللا ا٠تالدم،  119
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 الدرس التاسع
 .احلديثة لالصطالح ادلصطلح القرآين والنظرايت

كعلى رأسهم الفكر حرب ا١تصطلحات اليت ٕترم ُب الساحة الفكرية، ٢تا أسباهبا ك أىدافها،  إف  
كاالنسداد،  كإف أغلب ىذه ا١تصطلحات أصيبت ابال٨تطاطاٟتداثي، أك الفكر التنويرم كغَتىا من األٝتاء، 

كأهنم يبدعوف ُب فهم النصوص، كأف مقاالهتم إلصالح الثقاُب، سعوف ليكيزعم أصحاب ىذا االٕتاه أبهنم 
ما عالقة النظرايت ك ، ؟كلكنهم كاذبوف ُب دعواىم. فما معٌت ا١تصطلح القرآينموجهة إىل الطبقة ا١تثقفة، 

 .اٟتديثة ُب االصطالح ؟
 ،علمي مفهـو على للداللة يستخدـ الذم اللغوم الرمز أك اللفظ» أبنو :تعريف ادلصطلح اصطالحا -1
 .120«خاصة طبيعة ذم موضوع أم أك ،فٍت أك ،ليعم أك
 ُب اللغة عكس القدمي. :احلداثة -2
مذىب فكري جديد حيمل جذوره من الغرب، خمالفا حقيقة  :ديكن أن نعرفو أبنو: احلداثة اصطالحا -أ 

 ن احلداثة منبثقة من رحم العلمانية.إ، وبقول  خمتصر الدين االسالمي
 داخل اكتسب مركبان  أك كاف مفردان  القرآف ألفاظ من لفظ كل»أبنورؼ : عتعريف ادلصطلح القرآين -ب

 القرآنيةالرؤية  داخل خاص موقع لو معُت مفهـو عن تعبَتان  منو جعلت داللية خصوصية القرآين االستعماؿ
  .121«ا١تفهومي كنسقها

ا، فال ينبغي العدكؿ يفهم من ىذا التعريف أبف االستعماؿ األصلي للكلمة القرآنية ٢تا مفهومها ك دالالهت
، فال يكتفي تفسَت القرآف ابللغة دكف الرجوع إىل ا١تصطلح عنها إىل مصطلحو حداثيو خيالف األصل الوضعي

صحيح ال يراد هبا ا١تعصية كما ُب ُب سورة األنعاـ، ك  القرآين فمثال لفظة الظلم ُب القرآف جاءت ٔتعٌت الشرؾ
، األنعاـسورة ] ﴾يػىٍلًبسيوا كىملىٍ  آمىنيوا ال ًذينى ﴿: اآليىةي  ىىًذهً  نػىزىلىتٍ  لىم ا » :قىاؿى   البخارم عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر

 اّلل ً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  نػىٍفسىوي؟ يىٍظًلمٍ  ملىٍ  أىيػ نىا: كىقىاليوا كىسىل مى، عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى الن يبًٌ  أىٍصحىابً  عىلىى ذىًلكى  شىق  [ 4:: اآلية

                                            
 .ـ2009 تشرين، جامعة: سورية، دكتوراه رسالة ،11:ص ،العيسى هللا عبد ٤تسن. كاٟتديث القدمي بُت العريب ١تصطلحا علم  120

 .ـ2012، 1القاىرة: دار السالـ، ط ،109ص ،دراسات مصطلحية. الشاىد البوشيخي  121



---  ختصص: لغة ودراسات قرآنية  ------------------2ماسرت -------------مقياس: دراسات قرآنية حديثة
---------------------------------------------------------------------------  

44 
 

ٍرؾى  ًإف   اًبّلل ً  تيٍشرًؾٍ  الى  بػيٍتى   ايى ﴿: اًلٍبًنوً  ليٍقمىافي  قىاؿى  كىمىا ىيوى  ًإمن ىا تىظين وفى، كىمىا لىٍيسى : كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  ىصىل     الشًٌ
 .122«[35: ، اآليةلقمافسورة ]﴾عىًظيمه  لىظيٍلمه 

م بُت ٢تلكن  ، مل يلبسوا إدياهنم ابدلعصيةأم:  ١تعصيةابالظلم ُب سورة األنعاـ فهموا  الصحابة مهنع هللا يضر  ٧تد أف
ٍرؾى  ًإف  ﴿ىنا الشرؾ كما قاؿ تعاىل:  لظلماب ا١ترادالنيب ملسو هيلع هللا ىلص أبف  مل أم:  [35: ، اآليةلقمافسورة ]﴾عىًظيمه  لىظيٍلمه   الشًٌ

 .  يلبسوا إدياهنم ب شرك 
 النظرايت احلديثة يف االصطالح: -ـ3

من اٟتداثيُت كغَتىم إىل إعادة النظر ُب ا١تصطلحات القرآنية ْتجة أهنا ال تتناسب مع العصر  ىناؾ دعاكل
قضية ا١تساكة بُت ا١ترأة كذا ك  ،، فهو بتعبَتىم قابل للمناقشة ك النقدلقرآف نصأبف ا كالدًٌعائهماٟتديث،  

ـ، ك أضحية العيد كغَتىا من كالرجل ُب ا١تَتاث. كقضية اٞتهاد ُب سبيل هللا، كالصالة، كاٟتج، كالصيا
 .123القضااي اليت أاثرىا ىؤالء اٟتداثيوف

 اٟترية أـ اإلسالـ تعاليم ىي ىل اجملتمع؟ ٖتكم اليت القيم »ػفهم ينطلقوف من فكرة طرح بعض التساؤالت ك
 فليك الذم العقوابت نظاـ ىو كما شرقية؟ أك غربية ثقافات من بقيود مقيدة حرية أـ قيد، كل من ا١تطلقة
 تعطيو جواب عندىا ليس الليربالية الوضعية؟ اٞتنائية القوانُت أـ الشرعية اٟتدكد ىل اجملتمع، ُب األمن
 اإلجابة ُب أحرار فهم ٢تواه، كعابد لنفسو إلوه  كل   الناسى  دىعيوا: ىو العاـ كمبدؤىا األسئلة، ىذه على للناس
 .124«فؤك كيشا يشتهوف كما األسئلة ىذه على

 أف صحيح حدين، ذا كسيفان  ا٠تطورة كشديد قواين  سالحا... » الدين يعترب: أبف حلداثيونوزعم ىؤالء ا
 ٧تد مل كما... الدين ىو األساس اٞتذر أف إال كثَتة جذكر إىل يعود أنثى أـ كاف ذكران  العريب الفرد ٗتلف
 ا٢تياكل تغيَت ُب ننجح لن فإننا العريب الفرد تشكيل عن الدين إلبعاد كطريقة للدين جديدان  تفسَتان 

 .125«االجتماعية
 كمن بُت القضااي اليت أاثركىا قضية ا١ترأة ُب ا١تَتاث يقولوف أبف الدين ظلم حق ا١ترأة ُب ا١تَتاث.

                                            
 6937صحيح البخارم، برقم   122
 ـ.2006 ،1ط ،دمشق النهضة دار مفتاح، اٞتيالين .الكرمي كالقرآف األخَتة ثةالثال العقود ُب العرب اٟتداثيوفلالستزادة يراجع:   123
 .اإلسالمي الفتح دار الراشدين، ا٠تلفاء دار، 28، ص27ص ،صقر دمحم شحاتة .جيتمعاف ال نقيضاف كالليربالية اإلسالـ - 124
 للنشر األىلية: األردف. 49: ص. الشرقي أمل :ترٚتة .اسبوزيتو جوف ك حداد، إيفوف ،االجتماعي كالتغَت كاٞتنوسة اإلسالـ- 125

 ـ.2003 1كالتوزيع،ط
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 للرد على ىذه الشبهة الباطلة من وجوه:
 اكإمن كاألنوثة، الذكورة ليست اإلسالـ ُب اإلرث اعتبارات »ال شك أف ما يدعونو ابطل من أساسو ألف -

 أنثى، كتلك أنثى كىذه اجتمعتا إذا األخت مع مَتاثها ُب تتساكل ال البنت فإف ا١تيت، مع القرابة درجة
  .126«أنثى كتلك أنثى كىذه البنت، بنت مع تتساكل ال فالبنت اعتباره، لو الوارث اٞتيل موقع كأيضان 

ت ك الباقي يتساكل معها أك أف الرجل يفضل على ا١ترأة ُب ٜتس حاال درؾإف الدارس لعلم الفرائض ي -
 .127تزيد عليو

                                            
: ص ،ابيل السالـ عبد كحيد الشيخ: تقدمي  ،ا١تصرم الربكاٌب الشحات عاصم أبو ،اإلسالـ ُب ا١ترأة مَتاث حوؿ الشبهات تفنيد- 126
 .ـ2010 األكىل،: الطبعة. ابالسكندرية كا١تركة الصفا دار .48

 مات إذا األـ ضعف يرث األب احلالة الثالثة: ،الزكجة من الزكج مَتاث احلالة الثانية: ،للمتوَب كإاناثن  ذكورا الدأك  احلالة االوىل:- 127
احلالة  .أخيهما من كاألخوات األخوة مَتاث:  احلالة الرابعة .الثلثاف كىو الباقي، كلألب الثلث، لألـ .أبواه إال كارث لو يكن كمل كلدمها

 تفنيديراجع:  .الثلث كىو لألب، كالباقي السدس، كلألـ ،ت النصفللبن .كاحدة ابنة كلو كلدمها مات إذا األـ ضعف يرث األب: اخلامسة
 كما بعدىا. 50، صا١تصرم الربكاٌب الشحات عاصم أبو اإلسالـ، ُب ا١ترأة مَتاث حوؿ الشبهات
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 الدرس العاشر
مصطلح البيان يف القرآن الكرمي، مصطلح التأويل يف القرآن الكرمي، مصطلح النسخ يف القرآن 

 الكرمي.
 نتناكؿ ُب ىذه ااضرة ثالثة ٤تاكر أساسية كىي مصطلح البياف كالتأكيل ك النسخ ُب القرآف الكرمي.

 :ان يف القرآن الكرميمصطلح البي أوال:
ـ معٌت ًإٍظهىار ىيوى »ك  ىو التفسَت، :تعريف البيان  .128«اٍلكىالى

 ابإلنساف، ٥تتص النطق ألفٌ  النطق، من أعمٌ  كىو الشيء، عن الكشف: كالبػىيىاف»صفهاين: قاؿ الراغب األ
 .129«بياان بو بٌُت  ما كيسٌمى

: مأ فالف، من أبُت كفالفه  اتضح،: الشيء ابف الشيء، عن الكشف: كالبياف» كقاؿ ابن اٞتوزم:
 .130«أفصح

نىا ًإف   ٍبي  ﴿ :٨تو قولو تعاىل كيستعمل البياف إلظهار اجململ كا١تبهم من الكالـ ، [19:، اآليةالقيامةسورة ] ﴾بػىيىانىوي  عىلىيػٍ
ى  الذًٌٍكرى  إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىا٨تو قولو تعاىل:  فتقوؿ بينتو كأبينتو إذا كشفتو  يػىتػىفىك ريكفى  كىلىعىل هيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيٌزًؿى  مىا لن اسً لً  لًتػيبػىُتًٌ

 .131[44:، اآليةالنحلسورة ]
ى  قىدٍ ﴿٨تو قولو تعاىل:  132كما كردت لفظة البياف ُب القرآف ْتسب سياقها كما ذكر الراغب األصفهاين  تػىبػىُت 

ى ﴿ ،[118 :، اآليةعمراف آؿسورة ]﴾اآٍلايتً  لىكيمي  بػىيػ ن ا قىدٍ ﴿ ،[ 256، اآلية: البقرة]سورة  ﴾اٍلغىيًٌ  ًمنى  الر ٍشدي   لىكيمٍ  كىأًليبػىُتًٌ
  .[63 ، اآلية:الزخرؼ]سورة  ﴾ًفيوً  ٗتىٍتىًلفيوفى  ال ًذم بػىٍعضى 

                                            
 األكىل،: الطبعة، السعودية – الرايض الوطن، دار، 1/360،جغنيم بن عباس بن كغنيم إبراىيم بن ايسر: ٖتقيق، تفسَت السمعاين - 128

 ـ1997 -ىػ1418
 دمشق - الشامية الدار القلم، دار، 157، صالداكدم عدانف صفواف: ٖتقيق األصفهاين، القرآف، الراغب غريب ُب ا١تفردات - 129

 ىػ 1412 - األكىل: الطبعة، بَتكت
 - األكىل: الطبعة، بَتكت - العريب الكتاب دار، 1/328،جا١تهدم الرزاؽ عبد: قيقٖت، اٞتوزم ابن التفسَت، علم ُب ا١تسَت زاد - 130

 .ىػ1422
 .ىػ 1405، العرب سجل مؤسسة، 8/78،جا١تهدم الرزاؽ عبد: ٖتقيق، األبيارم إٝتاعيل بن إبراىيم ،القرآنية ا١توسوعة - 131
 . 157ص األصفهاين، القرآف، الراغب غريب ُب ا١تفردات - 132
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 : مصطلح التأويل يف القرآن الكرمي: اثنيا
 عىنً  كأيٍلتي . رىجىعىو: الشيءى  إًليو كأىك ؿى . رىجىع: كمىآالن  أىٍكالن  يػىؤيكؿي  الشيءي  آؿى . الر جيوعي »: التأول يف اللغة -أ

 .133«اٍرتىدىٍدتي : الش ٍيءً 
يطلق التأكيل كيراد بو صرؼ معٌت اآلية الكردية ْتيث يتضمنو ا١تعٌت ك يستسيغو، كاختلف ُب أصل  كقد

كقيل  اشتقاقها ىل يقصد بو األمر األكؿ أـ بياف مرجع الشيء ك مآلو،  كمها من حيث ا١تعٌت متقارابف،
 اآلية، ٖتتملو بوجو اآلية معٌت فصرؼ التٍأكيل كأىم ا » قاؿ الفَتكز آابدم: اإلايلة كىي السياسة مشتق من

 ال ذل ءيالش بياف التٍأكيل فيكوف. الر جوع كىو األٍكؿ من واشتقاقو. بعده ١تا مالئمان  قبلو، ١تا موافقا كيكوف
. كالعاًقبة ا١ترًجع ٔتعٌت ا١تآؿ من واشتقاقو. ءً ِتالش بةعاق ًإبداءي  التأكيل كقيل كمقصودىا اآلية معٌت إًليو يرجع

 أىك لو ًإىل الكالـ صرؼ كىو. األىٌكؿ لفظ من اشتقاقو: وقيل. كعاقبة معٌت من إًليو [ؿك تؤ ] ما اآلية فتٍأكيل
 ؤك٢تاي الرعية آؿ » قاؿ الز٥تشرم: .134«السياسة ٔتعٌت اإًلايلة من اشتقاقو وقيل ...متقارابف القوالفً  كىذافً 

 .135«٤تتكم سائسه  :أم ،عليهم مقتاؿ لقومو مؤاتؿ كىو ائتا٢تاك  اإلايلة، حسن كىو حسنة، إايلة
 التأويل اصطالحا: -ب

 بو، يقًتف لدليل ا١ترجوح االحتماؿ إىل الراجح االحتماؿ عن اللفظ صرؼ :األول»التأكيل لو ثالثة معاين 
 ييفهم حىت اللفظ بو يفس ر الذم الكالـ فهو التفسَت، ٔتعٌت التأكيل :الثاين .ا١تتأخرين أكثر اصطالح ىو كىذا
 .معناه

 ذاتو حقيقة ىو كصفاتو ذاتو عن بو هللا أخرب ما فتأكيل الكالـ، إليها يؤكؿ اليت اٟتقيقة ىو: التأويل :الثالث
 اليـو ُب يكوف ما نفسو ىو اآلخر اليـو عن بو هللا أخرب ما كأتكيل الصفات، حقائق من ٢تا كما ا١تقدسة
 . 136«اآلخر

                                            
 . 11/32ح ،منظور ابن، العربلساف  - 133
 اإلسالمية للشئوف األعلى اجمللس. 1/79ج ،النجار علي دمحمٖتقيق:  ، الفَتكزآابدل، العزيز الكتاب لطائف ُب التمييز ذكم بصائر  - 134

 .القاىرة اإلسالمي، الًتاث إحياء ٞتنة -
 األكىل،: الطبعة، لبناف – بَتكت العلمية، الكتب دار. 1/39ج ،السود عيوف ابسل دمحم: ٖتقيق ،الفَتكزآابدل، البالغة أساس - 135

 ـ1998 - ىػ 1419
 . 223ص ،القطاف خليل بن مناع، القرآف علـو ُب مباحث  136
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 الفرق بني التفسري و التأويل:جـ: 
 اّلل ي  ًإال   أتىًٍكيلىوي  يػىٍعلىمي  كىمىا﴿: تػىعىاىلى  قػىٍولًوً  ُب  ٣تيىاًىدو  عىنٍ كىو اصطالح ا١تتقدمُت  التأويل ىو التفسري -1

 أتىًٍكيلىوي  يػىٍعلىميوفى  اٍلًعٍلمً  ُب  الر اًسخيوفى : »قىاؿى  [7: ، اآليةعمراف آؿسورة ] ﴾ًبوً  آمىن ا يػىقيوليوفى  اٍلًعٍلمً  ُب  كىالر اًسخيوفى 
 .137«ًبوً  آمىن ا كىيػىقيوليوفى 

 ﴾رىبًٌنا ًعٍندً  ًمنٍ  كيل   بًوً  آمىن ا﴿: يقولوا أف إال ا١تتشابو ُب حظ العلم ُب للراسخُت يكن مل كلو» قاؿ ابن قتيبة:
 .138«ا١تتعلمُت على فضل للراسخُت يكن مل -[7:، اآليةعمراف آؿسورة ]

 أتكيل ُب القوؿ »: كقولو139 «قولو أتكيل ُب التأكيل أىل كاختلف»: ُب تفسَته الطربم جرير ابنككصنيع 
 .141«ثناؤه جل قولو أتكيل ُب القوؿ» ،كقولو:140 «[تعاىل]: قولو
 ُب فيكو  ما نفس ىو اآلخر اليـو عن بو أخرب ما فتأكيل»: إليو حقيقة اخلطاب  مبعىن ما تؤول التأويل -2

 الذم ىو التأكيل كىذا ،العلية بصفاتو ا١توصوفة ا١تقدسة نفسو ىو نفسو عن بو أخرب ما كأتكيل اآلخر، اليـو
 .142«هللا إال يعلمو ال
 صرؼ بذلك كيريدكف»: التأويل صرف اللفظ عن ادلعىن الراجح إىل معىن مرجوع لدليل يقرتن بو -3

 .143«ا١تنحرفة همئكآرا مذاىبهم هبا ليؤيدكا ابطلة افمع إىل اٟتقيقية معانيها عن القرآنية األلفاظ
 مصطلح النسخ يف القرآن الكرمي. :اثلثا

ٍتوي  الظل   الشمسي  نىسىخىتً »: تقول  ،ىو اإلزالةالنسخ لغة:  -أ : الدارً  آاثرى  الريحي  كنىسىخىتً . أزالتو: كانٍػتىسىخى
هتا  .144«منسوخةه  كاألكىل انًسخىةه  لثانيةفا حٍكمها، ًمثل إزالة: ابآليةً  اآليةً  كنىٍسخي  ...غىَت 

 .145«عنو متأخر بشرع شرع زكاؿ :فإنو النسخ»اصطالحا:  -ب

                                            
 - دمشق) كثَت ابن دار. 100، صالدين تقي ككفاء خرابة، ك٤تسن العطية، مركاف: ٖتقيق ،سالٌـ بن القاسم عيبيد أبو، القرآف فضائل  137

 .ـ1995- ىػ 1415 األكىل،: الطبعة (بَتكت
 لبناف - بَتكت العلمية، الكتب دار، 67، صالدين مشس إبراىيم، ٖتقيق: الدينورم قتيبة بنا، القرآف مشكل أتكيل  138
 1/376ج، تفسَت الطربم  139
 .1/114ج، ا١تصدر نفسو  140
 .1/122ج، تفسَت الطربم  141
 .400ص، الركمي فهد. د. أ، الكرمي القرآف علـو ُب دراسات  142
 .402، صا١تصدر نفسو  143
 .ـ1987 -  ىػ 1407 الرابعة: الطبعة، بَتكت ،للماليُت العلم دار .1/433، جعطار الغفور عبد أٛتد: ٖتقيق، اٞتوىرم، الصحاح  144
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  :146حكمة النسخ -ت
 .العباد مصاحل مراعاة -3
 .الناس حاؿ كتطور الدعوة تطور حسب الكماؿ مرتبة إىل التشريع تطور -4
 .كعدمو ابالمتثاؿ كاختباره ا١تكل ف ابتالء -5
 أخف إىل كاف كإف الثواب، زايدة ففيو أشق   إىل كاف إف النسخ ألف عليها؛ كالتيسَت مةلأل ا٠تَت إرادة -6

 .كييسر سهولة ففيو
 أقسام النسخ : -ث 
في سنن ابن ف ُب رجم الشيخ كالشيخة إذا زنيا ما كرد كمثاؿ على ذلك: نسخ التالوة دون احلكم -1

 مىا: قىاًئله  يػىقيوؿى  حىىت   زىمىافه  اًبلن اسً  يىطيوؿى  أىفٍ  خىًشيتي  لىقىدٍ »: ا٠تٍىط ابً  ٍبني  عيمىري  قىاؿى : قىاؿى  عىب اسو  اٍبنً  عىنً ماجو 
، ًكتىابً  ُب  الر ٍجمى  أىًجدي  ، فػىرىاًئضً  ًمنٍ  فىرًيضىةو  بًتػىٍرؾً  فػىيىًضل وا اّللً   كىقىامىتً  الر جيلي  أيٍحًصنى  ًإذىا حىق ، الر ٍجمى  كىًإف   أىالى  اّللً 
، أىكً  ٛتىٍله  كىافى  أىكٍ  نىةي،اٍلبػىيًٌ   .147«اْلبـ ت ة   ف اْرمُجُومُه ا ز نـ ي ا إ ذ ا و الش ْيخ ةُ  الش ْيخُ  قػىرىٍأتػيهىا كىقىدٍ  اٍعًتىاؼه
 عىٍشري : اٍلقيٍرآفً  ًمنى  أيٍنزًؿى  ًفيمىا كىافى »: قىالىتٍ  أىنػ هىا عىاًئشىةى، عىنٍ  عىٍمرىةى، عىنٍ  : نسخ التالوة واحلكم معا -2

، ًٓتىٍمسو  نيًسٍخنى، ٍبي   حييىٌرًٍمنى، مىٍعليومىاتو  عىاتو رىضى  ى  مىٍعليومىاتو  يػيٍقرىأي  ًفيمىا كىىين   كىسىل مى، عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى هللاً  رىسيوؿي  فػىتػيويٌُبً
 .148«اٍلقيٍرآفً  ًمنى 

ى  كمعٌت ، ال يفهم من ىذا بقاء التالكة قاؿ اٍلقيٍرآفً  ًمنى  ٍقرىأي يػي  ًفيمىا كىىين   كىسىل مى، عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى هللاً  رىسيوؿي  فػىتػيويٌُبً
كىةى  أىف   أىكٍ  اٍلوىفىاةى  قىارىبى  »السيوطي:   صىل ى اّلل ً  رىسيوؿً  كىفىاةً  بػىٍعدى  ًإال   الن اسً  كيل   ذىًلكى  يػىبػٍليغٍ  كىملىٍ  أىٍيضنا نيًسخىتٍ  التًٌالى

ى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  اّلل ي  ا الن اسً  كىبػىٍعضي  فػىتػيويٌُبً  .149«يػىٍقرىؤيىى
 » قاؿ الزركشي: اكنسخ عدة ا١تتوَب زكجها من اٟتوؿ إىل أربعة أشهر كعشر : نسخ احلكم دون التالوة -3
كىتيوي  كىبىًقيى  حيٍكميوي  نيًسخى  مىا ثو  ُب  كىىيوى  ًتالى  كفكيذر  منكم يػيتػىوىفػ ٍوفى  كىال ًذينى ﴿: تػىعىاىلى  كىقىٍولًوً  سيورىةن  كىًستًٌُتى  ثىالى

ٍرأىةي  فىكىانىتً  [456:اآٍليىةى  ]سورة البقرة،﴾أزكاجا  كىاًمالن  حىٍوالن  اٍلًعد ةً  اٍنًقضىاءً  بػىٍعدى  التػ رىب صى  لىزًمىتً  زىٍكجيهىا مىاتى  ًإذىا اٍلمى

                                                                                                                                                   
 ا١تأموف ارد .335، صخرابة ٤تسن. د - العطي ة مركاف. د: ٖتقيق، السخاكم الدين علم دمحم بن علي، اإلقراء ككماؿ القراء ٚتاؿ  145

 .ـ1997 - ىػ 1418 األكىل: الطبعة ،بَتكت ،دمشق ،للًتاث
 .247، ص246 مباحث ُب علـو القرآف، مناع القطاف، ص  146
  .2553سنن ابن ماجو، برقم   147
  .1452صحيح مسلم، برقم   148
 .3/70االتقاف ُب علـو القرآف، السيوطي، ج  149
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ا ا ٢تىىا ًمَتىاثى  كىالى  الز ٍكجً  مىاؿً  ُب  كىنػىفىقىتػيهى  [462 ]سورة البقرة، اآلية:﴾ًإٍخرىاجو  غىيػٍرى  اٟتٍىٍوؿً  ًإىلى  مىتىاعنا﴿: قػىٍولًوً  مىٍعٌتى  كىىىذى
ا [456اآٍليىةى: ]سورة البقرة،﴾كىعىٍشرنا أىٍشهيرو  أىٍربػىعىةى  أبًىنٍػفيًسًهن   يػىتػىرىب ٍصنى ﴿: ًبقىٍولًوً  ذىًلكى   اّلل ي  فػىنىسىخى  اآٍليىةى   الن اًسخي  كىىىذى
ـه   .150«اٍلمىٍنسيوخً  عىلىى الن ٍظمً  ُب  ميقىد 

                                            
 .38، 2/37الربىاف ُب علـو القرآف، الزركشي، ج  150



---  ختصص: لغة ودراسات قرآنية  ------------------2ماسرت -------------مقياس: دراسات قرآنية حديثة
---------------------------------------------------------------------------  

51 
 

 اخلادتة:
كلقد  ن الدراسات اليت القت عناية كبَتة لدل العلماء ك الباحثُت، الدراسات القرآنية اٟتديثة،مً 

حاكلتي ٚتع ا١تادة العلمية، كترتيبها تبعا للربانمج ا١تقرر للسنة الثانية ماسًت، ٗتصص: لغة كدراسات قرآنية، 
من اٟتداثًيُت، معتمدا على أقواؿ فقد اعتٌت البحثي بنقد بعض الشبهات اليت آثرىا ا١تستشرقوف كغَتىم 

 ، فقد ظهرت يل بعض النتائج كىي كاآلٌب:العلماء ك ا١تتخصصُت ُب الدراسات القرآنية اٟتديثة
 أمهية الدراسات القرآنية اٟتديثة، ُب تناكؿ القضااي العلمية. /1
 رين ُب كجوه اإلعجاز القرآين.بياف جهود العلماء كا١تفكًٌ  /2
 لكرمي، كأنو كالـ رب العا١تُت، فالقرآف أصلي العلـو كلًٌها.عا١تية القرآف ا /3
 توجيو بعض الدراسات ُب اإلعجاز العلمي، كبياف ا١تسار الصحيح للوصوؿ إىل التفسَت الصحيح. /4
 ُب الدراسات القرآنية اٟتديثة، فبمعرفتها تنحل  كثَتا من االشكاالت. القرآءات القرآنيةمكانة  /5

.ء اب١تصطلح الشرعي، كالرٌد على شبهات اٟتداثيُت ُب تبديل اٟتقائق الشرعيةأمهية االعتنا /6
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 .ـ8:;3/ ىػ3629 األكىل: الطبعة السعودية، العربية ا١تملكة ُب كاالرشاد كالدعوة كاالفتاء العلمية
: الطبعة لبناف، – العلمية الكتب دار مهرة، أنس: ٖتقيق الدديياطي، عشر، األربعة القراءات ُب البشر فضالء اٖتاؼ .5

 .ىػ3649 / ـ4228 الثالثة،
/ ىػ6;35، للكتاب العامة ا١تصرية ا٢تيئة ،إبراىيم الفضل أبو دمحم ، ٖتقيق:السيوطي الدين جالؿ القرآف، علـو ُب االتقاف .6

 ـ.96;3
 ىل،األك : الطبعة لبناف، ،بَتكت العلمية، الكتب دار السود، عيوف ابسل دمحم: ٖتقيق ،مالفَتكزآابد البالغة، أساس .7

 .ـ:;;3 / ىػ ;363
 للنشر األىلية األردف، الشرقي، أمل: ترٚتة. اسبوزيتو جوف ك حداد، إيفوف االجتماعي، كالتغَت كاٞتنوسة اإلسالـ .8

 .ـ4225 األكىل، الطبعة كالتوزيع،
 .اإلسالمي الفتح دار الراشدين، ا٠تلفاء دار صقر، دمحم شحاتة. جيتمعاف ال نقيضاف كالليربالية اإلسالـ .9
 الثانية السنة ا١تنورة، ا١تدينة اإلسالمية، اٞتامعة ٣تلة سالمة، دمحم الفتاح عبد ،( كإعجازه بالغتو) الكرمي القرآف على ضواءأ .:

 .ق3622، الثانية ٚتادل -األكىل ٚتادل –االخر ربيع -االربعوف ك السادس العدد -عشر
 /ىػ3647 ،الثامنة الطبعة بَتكت، - العريب تابالك دار الرافعي، صادؽ مصطفى النبوية، كالبالغة القرآف إعجاز .;

  .ـ4227
 .اٟتليب عًت دمحم الدين نور. الكرمي القرآف علـو. مصر – ا١تعارؼ دار الباقالين، القرآف، جازعإ .32
، ابن دار عىم اف، الفتح، دار القضاة، عصاـ دمحم. د: ٖتقيق الباقالين، للقراف، االنتصار .33 : الطبعة بَتكت، حـز

 .ـ4223/ ىػ3644 األكىل
 الكتب إحياء دار إبراىيم، الفضل أبو دمحم: ٖتقيق الزركشي، الدين بدر هللا عبد أبو القرآف، علـو ُب الربىاف .34

 .ـ79;3/ىػ3598 األكىل،: الطبعة كشركائو، اٟتليب الباىب عيسى العربية
 للشئوف األعلى اجمللس لنجار،ا علي دمحم: ٖتقيق ، الفَتكزآابدل العزيز، الكتاب لطائف ُب التمييز ذكم بصائر .35

 .القاىرة اإلسالمي، الًتاث إحياء ٞتنة - اإلسالمية
 سالـ زغلوؿ دمحم. د هللا، خلف دمحم: ٖتقيق ، القرآف إعجاز ُب رسائل ثالث: ضمن مطبوع القرآف، إعجاز بياف .36

 .ـ98;3 الثالثة،: الطبعة ٔتصر، ا١تعارؼ دار ،



---  ختصص: لغة ودراسات قرآنية  ------------------2ماسرت -------------مقياس: دراسات قرآنية حديثة
---------------------------------------------------------------------------  

53 
 

 اب٢تند، ببومبام السلفية الدار مع ابلتعاكف ابلرايض كالتوزيع للنشر دالرش مكتبة اإلدياف، شعب ُب البيهقي، .37
 .ـ4225، األكىل الطبعة

 . الكردم القادر عبد بن طاىر دمحم. الكرمي القراف اتريخ .38

 (، ٖتقيق:األكرب الشأف ذكم من عاصرىم كمن كالرببر العرب اتريخ ُب كا٠ترب ا١تبتدأ ديواف) اتريخ ابن خلدكف .39
 .ـ::;3 - ىػ :362 الثانية،: بَتكت الطبعة الفكر، دار ،شحادة خليل

 .لبناف – بَتكت العلمية، الكتب دار الدين، مشس إبراىيم: ٖتقيق الدينورم، قتيبة ابن القرآف، مشكل أتكيل .:3

 عماف، األردف، الفرقاف، دار القضاة، مفلح دمحم أٛتد: ٖتقيق اٞتزرم، ابن القراءات، العشر ُب التيسَت ٖتبَت .;3
 .  ـ4222ق،3643 األكىل،: عةالطب

  بَتكت، – األرقم أيب بن األرقم دار شركة ا٠تالدم، هللا عبد الدكتور: ٖتقيق جزم، ابن التنزيل، لعلـو التسهيل .42
 .   ىػ3638 - األكىل: الطبعة

: عةالطب السعودية، – الرايض الوطن، دار غنيم، بن عباس بن كغنيم إبراىيم بن ايسر: ٖتقيق السمعاين، تفسَت .43
 .ـ9;;3/ىػ:363 األكىل،

 ىػ3642 الثانية: الطبعة كالتوزيع، للنشر طيبة دار سالمة، دمحم: ٖتقيق كثَت، ابن العظيم، القرآف تفسَت .44
 .ـ;;;3/
 عبد كحيد الشيخ: تقدمي  ا١تصرم، الربكاٌب الشحات عاصم أبو اإلسالـ، ُب ا١ترأة مَتاث حوؿ الشبهات تفنيد .45

 .ـ4232 األكىل،: الطبعة. ابالسكندرية ١تركةكا الصفا دار. ابيل السالـ
 األكىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة شاكر، دمحم أٛتد: ٖتقيق الطربم، جرير ابن القرآف، أتكيل ُب البياف جامع .46

 .ـ 4222 / ىػ 3642
 دار طفيش،أ كإبراىيم الربدكين أٛتد: ٖتقيق القرطيب، دمحم هللا عبد أبو ،(القرطيب تفسَت) القرآف ألحكاـ اٞتامع .47

 . ـ86;3/  ىػ35:6 الثانية،: الطبعة القاىرة، ا١تصرية، الكتب

 دار خرابة، ٤تسن. د - العطي ة مركاف. د: ٖتقيق السخاكم، الدين علم دمحم بن علي اإلقراء، ككماؿ القراء ٚتاؿ .48
 .ـ9;;3 /ىػ :363 األكىل: الطبعة بَتكت، دمشق، للًتاث، ا١تأموف

 األكىل، الطبعة دمشق، النهضة دار مفتاح، اٞتيالين. الكرمي كالقرآف األخَتة الثالثة دالعقو  ُب العرب اٟتداثيوف .49
 .ـ4228

 .ىػ3646 الثانية،: الطبعة بَتكت، – العلمية الكتب دار اٞتاحظ، اٟتيواف، .:4
-البحار دار بَتكت،-ا٢تالؿ كمكتبة دار شقيو، عصاـ: ٖتقيق اٟتموم، حجة ابن األرب، كغاية األدب خزانة .;4

 .ـ4226 كت،بَت 



---  ختصص: لغة ودراسات قرآنية  ------------------2ماسرت -------------مقياس: دراسات قرآنية حديثة
---------------------------------------------------------------------------  

54 
 

 ىػ3646 عشرة الثانية: الطبعة الركمي، سليماف بن الرٛتن عبد بن فهد. د. أ الكرمي، القرآف علـو ُب دراسات .52
 .ـ4225 /
 .ـ4234 األكىل، الطبعة السالـ، دار: القاىرة البوشيخي، الشاىد مصطلحية، دراسات .53
 .ـ86;3 القاىرة، ي،ا٠تا٧ت مكتبة ىاركف، دمحم السالـ عبد: كشرح ٖتقيق اٞتاحظ، رسائل .54
 .ـ4226 األكىل الطبعة ا١تلكية ا١تكتبة الفرماكم، اٟتي عبد لدكتورا ،ا١تصحف رسم .55
 للطباعة السالـ دار إٝتاعيل، دمحم شعباف اٟتديثة، االصطالحات ك التوقيف بُت ضبطو ك ا١تصحف رسم .56

 .الثانية: الطبعة كالنشر،
 . قدكرم غاًل ا١تصحف، رسم .57
 البارم عبد علي: ٖتقيق األلوسي، ٤تمود الدين شهاب ا١تثاين، كالسبع العظيم القرآف تفسَت ُب ا١تعاين ركح .58

 .ىػ3637 األكىل،: الطبعة بَتكت، العلمية، الكتب دار عطية،
: الطبعة بَتكت، - العريب الكتاب دار ا١تهدم، الرزاؽ عبد: ٖتقيق اٞتوزم، ابن التفسَت، علم ُب ا١تسَت زاد .59

 .ىػ3644 - األكىل
 . ـ ;;;3 األكىل الطبعة االزىرية ا١تكتبة ا١تبُت، الكتاب كضبط رسم ُب الطالبُت ٝتَت .:5
 .اٟتليب البايب عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد دمحم: ٖتقيق .ماجو ابن سنن .;5
 – ق3628 ية،الثان: الطبعة ،حلب ،اإلسالمية ا١تطبوعات غدة مكتب أبو الفتاح عبد ٖتقيق:  .النسائي سنن .62

 ـ.8:;3
 انصر بن بدر: هبا اعتٌت الطيار، انصر بن سليماف بن مساعد د جزم، البن التنزيل لعلـو التسهيل مقدمة شرح .63

 .ىػ 3653 األكىل،: الطبعة اٞتوزم، ابن دار اٞترب، صاحل بن
: ٖتقيق ارايبالف اٞتوىرم ٛتاد بن إٝتاعيل نصر أبو العربية، كصحاح اللغة اتج الصحاح للجوىرم الصحاح .64

 .  ـ9:;3/  ىػ3629 الرابعة: الطبعة. بَتكت – للماليُت العلم دار عطار، الغفور عبد أٛتد
 .ىػ3644 األكىل،: الطبعة، النجاة طوؽ دار، الناصر انصر بن زىَت دمحمٖتقيق:  .البخارم صحيح .65
 .بَتكت – العريب الًتاث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد دمحمٖتقيق:  .مسلم صحيح .66
 تشرين، جامعة: سورية دكتوراه، رسالة العيسى، هللا عبد ٤تسن كاٟتديث، القدمي بُت العريب ا١تصطلح علم .67

 .ـ;422
 ا١تصحف لطباعة فهد ا١تلك ٣تمع جربيل، السيد دمحم الكرمي، القراف ُب االعجاز كجوه إببراز ا١تسلمُت عناية .68

 .ا١تنورة اب١تدينة الشريف
 .٤تيسن سامل دمحم دمحم العثماين، ابلرسم اءاتالقر  عالقة ُب الرابين الفتح .69



---  ختصص: لغة ودراسات قرآنية  ------------------2ماسرت -------------مقياس: دراسات قرآنية حديثة
---------------------------------------------------------------------------  

55 
 

 األكىل،: الطبعة بَتكت دمشق، الطيب، الكلم دار كثَت، ابن دار الشوكاين، علي بن دمحم القدير، فتح .:6
 .ق3636

 كثَت ابن دار الدين، تقي ككفاء خرابة، ك٤تسن العطية، مركاف: ٖتقيق سالٌـ، بن القاسم عيبيد أبو القرآف، فضائل .;6
 .ـ7;;3/ ىػ 3637 األكىل،: الطبعة( بَتكت - دمشق)
: الطبعة دمشق الفكر، دار: الناشر حبش، دمحم ،الشرعية كاألحكاـ القرآين الرسم ُب كأثرىا ا١تتواترة القراءات .72

 .ـ;;;3 / ىػ ;363 األكىل،
 .القاىرة العريب، الفكر دار إٝتاعيل، إبراىيم دمحم التشريعي، كإعجازه القرآف .73
 .ىػ 3636 ،الثالثة: الطبعة بَتكت، – صادر دار منظور، ناب العرب، لساف .74
 . القسطالين العباس أيب الدين لشهاب القراءات، علم ُب اإلشارات لطائف .75
 .ـ4227/ ىػ 3648 الثالثة،: الطبعة دمشق، – القلم دار مسلم، مصطفى .د القرآف، إعجاز ُب مباحث .76
 الثالثة الطبعة. كالتوزيع للنشر ا١تعارؼ ةمكتب القطاف، خليل بن مناع. القرآف علـو ُب مباحث .77

 .ـ4222/ىػ3643
 يناير ،الثاين كانوف كالعشركف الرابعة الطبعة للماليُت، العلم دار الصاحل، صبحي القرآف، علـو ُب مباحث .78

 .ـ4222
 /ىػ3643 الثالثة لطبعة كالتوزيع، للنشر ا١تعارؼ مكتبة القطاف، خليل بن مناع القرآف، علـو ُب مباحث .79

 .ـ4222
 الشريف، ا١تصحف لطباعة فهد ا١تلك ٣تمع قاسم، بن دمحم بن الرٛتن عبد: ٖتقيق تيمية، ابن الفتاكل، ٣تموع .:7

 .  ـ7;;3/ىػ3638 السعودية، العربية ا١تملكة النبوية، ا١تدينة
 – العلمية الكتب دار دمحم، الشاُب عبد السالـ عبد: ٖتقيق عطية، ابن العزيز، الكتاب تفسَت ُب الوجيز ارر .;7

 .ىػ3644 األكىل،: الطبعة بَتكت،
 .  تسيهر جولد ، القرآف تفسَت ُب اإلسالمية ا١تذاىب .82
 األكىل،: الطبعة بَتكت العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى: ٖتقيق. النيسابورم اٟتاكم ، ا١تستدرؾ .83

 .ـ2;;3 / ىػ3633
 .ـ 4223 /ىػ3643 األكىل،: الطبعة الرسالة مؤسسة االرانؤكط، شعيب ٖتقيق حنبل، بن أٛتد  مسند، .84
 .العريب الفكر دار. زىرة أليب الكربل ا١تعجزة .85
 اٟترمُت، دار اٟتسيٍت إبراىيم بن اسن عبد دمحم، بن هللا عوض بن طارؽ: ٖتقيق الطرباين، األكسط، ا١تعجم .86

 .القاىرة
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: الطبعة القاىرة، ،تيمية ابن مكتبة: النشر ردا السلفي، اجمليد عبد بن ٛتدم: ٖتقيق الطرباين، الكبَت، ا١تعجم .87
 .الثانية

 عمر، ٥تتار أٛتد دكتور: ٖتقيق الفارايب، اٟتسُت بن إبراىيم بن إسحاؽ إبراىيم أبو األدب، ديواف معجم .88
 .ـ4225 ،ق 3646 القاىرة، كالنشر، كالطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة أنيس، إبراىيم دكتور: مراجعة

 ،الشامية الدار القلم، دار الداكدم، عدانف صفواف: ٖتقيق األصفهاين، الراغب القرآف، بغري ُب ا١تفردات .89
 .ىػ 3634 ،األكىل: الطبعة بَتكت، دمشق

 .ـ;9;3  الفكر، دار ىاركف، دمحم السالـ عبد: ٖتقيق فارس، بن ألٛتد اللغة، مقاييس .:8
 بريطانيا – ليدز اإلسالمية البحوث مركز ، اٞتديع يوسف بن هللا عبد ، القراف علـو ُب األساسية ا١تقدمات .;8

 .ـ4223 / ىػ 3644 األكىل،: الطبعة
 الرابعة،: الطبعة سورية، دمشق - الفكر دار شاكر، ٤تمود تقدمي نيب، بن مالك القرآنية، الظاىرة مقدمة .92

 .ـ4222- ىػ 3642
 .التدمرية دار اٟتميد، فهد بن حسن بنت نورة: كٖتقيق دراسة الداين، عمرك أبو ا١تقنع، .93
 .الزرقاين العظيم عبد دمحم  القرآف، علـو ُب العرفاف مناىل .94
 .ـ;;;3/  ىػ3642 األكىل: الطبعة العلمية، الكتب دار اٞتزرم، البن الطالبُت، مرشد ك ا١تقرئُت منجد .95
 .ىػ 3627 العرب، سجل مؤسسة ا١تهدم، الرزاؽ عبد: ٖتقيق األبيارم، إٝتاعيل بن إبراىيم القرآنية، ا١توسوعة .96
              ا٠تَتية لألعماؿ هنياف آؿ سلطاف بن زايد مؤسسة األعظمي، مصطفى دمحم: ٖتقيق أنس، بن مالك ، موطأ .97

 .ـ 4226 /ىػ 3647 األكىل،: الطبعة اإلمارات، – ظيب أبو - كاإلنسانية
 الشاطيب االماـ عهدٔت القرآنية كا١تعلومات الدراسات مركز قدكرم، لغاًل كضبطو ا١تصحف رسم علم ُب ا١تيسر .98

 . ـ 4234 األكىل الطبعة
 .العلمية الكتاب دار تصوير ،الضباع دمحم علي، ٖتقيق: اٞتزرم البن العشر، القراءات ُب النشر .99
 ػ العلمية ا١تكتبة الطناحي، دمحم ٤تمود ػ الزاكم أٛتد طاىر: ٖتقيق األثَت، ابن كاألثر، اٟتديث غريب ُب النهاية .:9

 .ـ;9;3/  ق;;35، بَتكت
 للتوزيع السوادم مكتبة القاضي، دمحم بن الغٍت عبد بن الفتاح عبد. السبع القراءات ُب الشاطبية شرح ُب الواُب .;9

 .ـ4;;3 /ىػ 3634 الرابعة،: الطبعة.
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