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مسائل يف علوم القرآن
تهمّ الدُّعاة والْمُناظِرِين

كتَبَها الشيخ أبو يعقوب
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن صاحل السحيم
 -رمحه هللا تعاىل-

1439هـ

بسم هللا الرحمن الرحيم
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توطئة:
احلمـد هلل رب العـاملني ،والصـالة والسـالم عىل املبعـوث رمحـة للعاملني،
أما بعد:
فقد كان مما يلقيه أخي الشيخ عبدالرمحن أبو يققو

-رمحوه ا  -عو

الدعاة يف أفريقيا هذه املسائل من عل م القرآن ،وقد حرص -رمحوه ا  -عو
أن تتناول املسائل التي ملس  -من خالل جترتوه يف القلول بول الودعاة هنوا -
حاجتهم إليهوا ،فععودها وألقاهوا علويهم ،وهاقشوهم وحواورهم وا ،ى
وتلقو
أسئلتهم ح هلا ،ويف كل مرة يذهب ألفريقيا يضيف إليها بام يقتضيه املقام ،ويف
آخر زيارة له لدولة بروهدي طلب منه الدعاة أن يقدم هلم هسخة منهوا ،فللوب
موونهم أن يلهل و ه إ أن يق و ل إ الريوواا لينقحهووا ويبووححها ووم يبق هووا
إليهم ...وملا ت يف -رمحه ا  -حبل ت اصل بيني وبول اخخو ة يف بروهودي،
وسعلتهم عن املالة القللية التي كوان يلقيهوا يف لوراا الودعاة ،فوذكروا -مموا
ذكروا -هذا البحث ،ففتشت عنه عند طالبوه األصوفياف فعفوالوأ بوعن لود م
النسخة النهائية منها بقد تبحيحها ومراجقتها من قبل الشيخ هفسه ،وأهه كان
عازما ع أن يبق ها إليهم بقد ذلك ،ولكنه مل يبق ها ...ووفا ًف للشيخ ،وخدموة
للدعاة هنا  ،وخدمة للقلم ،ولقلها تك ن مما ألخره لي م ال ينفع فيه موال وال
بن ن ،ومتهيد ًا لذلك فقد طلبت من ا نل من أعضاف هيئة التودريس يف ااامقوة
من خ اص طلبة القلم يف ختبص القرآن وعل مه مراجقة هذا البحوث متهيود ًا
لنرشه ،فراجق ه جزاهم ا خري ًا وأحسن إلويهم ،وقودم ا بقومل املالح واا
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التي ال خيل منها علل برشي ،فام رأيته مناسب ًا منها وال ي قل البحث؛ علقتوه يف
احلاشية مذيال بو(م) لتلييز احل ايش التوي أفوفتها مون احلو ايش التوي علقهوا
الشيخ رمحه ا  ،ومل أتدخل يف متن البحوث؛ ليبقو البحوث كوام كتبوه؛ ولوئال
أهسب إليه شيئ ًا مل يقله.
ومما ينبغي أن يالحظ أن هذا البحث مل يلتزم به الشيخ -رمحه ا  -اللابع
األكاليلي –وه رجل أكاليلي– يف التعليف والكتابة من حيث ت ايل النقو ل
من عدمها ،وما تقارف ا عليه بلبللح (ظه ر شخبية الباحث) فونن الشويخ
كان يقد مالة عللية تك ن زال ًا للدعاة ،وقود استح

و حواجتهم للتوزول مون

احلجج والرباهل يف م اجهة شبه املنرصين والنبارى املنواظرين واملجواللل،
كام مل يكن هدف الشيخ هرش هذا البحث النرش املتقوارف عليوه مون خوالل لار
هرش ،ولذا كان حبيووس مكتبتووه بقد الفراغ من مراجقته ،ينت ور فيوه أن تفوتح
أمام الناس فرص السفر؛ فيذهب إ القارة التي عشق أرفها ،وأحب أهلهوا،
ووجد فيهوا أرفو ًا خببوووة للدعووو ة إ ا ؛ فيلقيوووه عو الودعاة هنوا ،
ويسلله هلم.
أسوعل ا أن ي قوول ذا القلل م ازين أخي وقرة عيني وصوفيي الشويخ
عبدالرمحن ،وأن ينفقنوا به ،وجيقلوه خالب ًا صو اب ًا متقب ً
ال شووافقا لنوا يو م أن
هلقوواه ،وأسووعل ا أن يغفوور ألخووي الشوويخ عبوودالرمحن ووالدينووا وذرياتنووا
وزوجاتنا ،ومن أحسن إ الشيخ وأعاهووه ع موا قوام بوه مون أعوامل علليوة
ولع ية وإغا يوة ،وأخص بالذكر والدعاف خ اص طالبه الذين ت اصل ا مقوي
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بقد وفاته -رمحه ا  -وأخربوأ بام لد م من علم الشيخ ،وأبدوا اسوتقدالهم
لتقديم كل ما لد م ،وقد وجدا منهم كل صود وبور ووفواف ،فجوزاهم ا
خري اازاف ع حف هم لقلم الشيخ وإعاهتهم له.
واحللد

ر القاملل والبالة والسالم ع أرشف األهبيواف واملرسولل

هبينا حملد وآله وصحبه أمجقل.
أ.د .حممد بن عبداهلل بن صالح السحيم
الرياض 1442/5/15هـ
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مقدمة:
احلمد هلل الذي بِنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل َمن ت ََرك ُأ ّمتــه
عىل املمَ َح ّجة البيضاء َل مي ُلها َكن ِ
َهارها؛ ال َيزيغ عنها إالّ هالك .أما بعد:
فقد قال أبو َذ ّر رضي هللا عنــهَ :ل َقدْ ت ََر َكنَا َر وسو ول ا ِ صلى

لىهلو لملى َو َموا

الس َامف إالى َذكىرهَا منْ وه ع ْل ًام(.)1
ب َطائ ٌر َجن َ
وي َق ِّل و
َاح ْيه يف ِ
يش ٍف
لس ْل َامن رضي لنوَ :قدْ َع ِل َلك ْوم هَب ُّيك ْوم صلى
َوملَىا قيل َ
لىهلو لملى ك ِول َ ْ
اْلرافةَ؟! َق َالَ :ف َق َالَ :أج ْل َل َقدْ َناهَا َأ ْن هَس َت ْقب َل ا ْلقب َل َة ل َغوائ ٍ
ٍَ ،أ ْو َبو ْ ٍلَ ،أ ْو
ْ
َ
ْ
َح ِت ْ َ َ
ََ
ال َ وة َأ ْح َجو ٍ
َأ ْن ه َْس َتنْج َي با ْل َيللَ ،أ ْو َأ ْن ه َْس َتنْج َي ب َع َقو ِل مو ْن َ َ
ارَ ،أ ْو َأ ْن ه َْسو َتنْج َي
ب َرجيعٍَ ،أ ْو ب َق ْ ٍم(.)2
َى
وملوا كووان القوورآن أع َ وم كتووا  ،وهو آخوور الكوتووب ولووه صو َفة الوودوام
واالستلرار؛ فقد تك ىفل ا بحف ه ،وقد اع َتنَت األ ىمة جي ً
ال بقد جيول بوالقرآن
الق يم.
ِ
أح َب ْب وت أن تك ن هذه الدروس التي تول َق ع الودُّ عاة يف
ومن هذا البابْ :
سوت َمسويس
وعل م القرآن ،و َمسائل تلتحق ا ،مما َ ىم الدُّ عاة واملْونَاظرين ،مما ملَ و
وف ْقف ك ري من الدعاة يف هذا اااهوب
القارة األفريقية خاصةَ ،
احلاجة إليه يف ى
من الق ْلم الرشعي املْوتق ِّلق بعرشف ال وقل م ،وه أصلها وأساسها.
( )1رواه اخمام أمحوود (  )21439وابوون جريوور يف تفسووريه (جووامع البيووان عوون تعويوول آي القوورآن)
(.)236/9
( )2رواه مسلم ( .)527
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أصل الق ْلم.
قال ابن عبدالرب :القرآن ْ
ورتَب ،ال ينبغي ت ََقودى ا،
وقال -رمحه اهللَ :-ط َلب القلم َل َرجاا و َمنَاقل و
ومون ت ََقودى ى َسوبيلهم
و َمن َت َقدى اها و ْ
السو َلف رمحهوم ا َ ،
مجلة فقد َت َقدى ى َسبيل ِ
وجو ىل
فوعول الق ْلوم :حفوظ كتوا ا
ى
عوز َ
عامدً ا َف ىل ،و َمن َت َقدى اه وُمْتَهدا َز ىل؛ ى
و َت َف ىهله ،وك ىول َما ويقل ع َف ْهله َف َ اجب َط َلبه مقه ،وال أقو ل :إن َح ْف وه ك ىولوه
ب أن َيكو ن ً
عاملوا َفقيهوا
أح ى
رشط الزم ع َمن َ
َف ْرا ،ولكني أق ل :إن ذلك َ ْ
هَاص ًبا َه ْفسه للق ْلم ،ليس من َبا ال َف ْرا(.)1

( )1جامع بيان القلم و َفضله (.)1129/2
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المَبْحَث األول
نُزول القرآن
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أول هذه املسائل :ما َيتع ّلق بِنُزول القرآن:
كيف نَـ َزل القرآن الكرمي؟
ه ََزل ج و
ربيل عليه البالة والسالم بوال وقرآن عو َقلوب حملود صلى

لىهلو

لمى .

قال ا تقا  { :وق ْل َم ْن ك َ
َان عَدو ًّوا ا ْرب َيل َفن ِه وه ه َِز َلو وه َعو َ َق ْلبو َك بون ْذن ا ِ

ل} [( )2البقرة.)1(]97 :
رشى ل ْل ول ْؤمن َ
وم َبدِّ ًقا ملَا َب ْ َ
ل َيدَ ْيه َو وهدً ى َو وب ْ َ

ل
الرو و األَمو و
وقال َع ىز َو َج ىلَ { :وإ ِه وه َل َتنْز ويل َر ِّ ا ْل َقاملَ َ
ل ( )192ه ََز َل به ُّ
ٍ
م ومبو ٍ
ل}[()26
(َ )193عو َ َق ْلبو َك لت وَكو َن مو َن املْو ْنوذري َن ( )194بل َسوان َعو َر ب
الشقراف.]195 - 192:
وقوال تبوار وتقوا  { :وق ْ
احل ِّق ل وي َ ِّبو َت
وووول ه َِز َل وه ورو و ا ْل وقدو س م ْن َر ِّب َك ب ْ َ
ل} [( )16النحل.]102:
رشى ل ْل ول ْسلل َ
ا ِلذي َن َآ َمنو ا َو وهدً ى َو وب ْ َ
يَ :و ْ
الرو
الرب و
قال ال َب َغ ِو ّ
يع َو َغ ْ وري وهَ :أ َرا َل بو ُّ
اخ َت َل وف ا يف ورو ا ْل وقدو س()2؛ َق َال ِ

( )1الرقم الذي بل األق اس ه رقم الس رة ،والذي بقده ه رقم اآلية؛ َفتَنَبىه هلذا.

( )2الرو يف القرآن الكريم ترل ويرال ا تارة الرو املخل قة كام يف ق لووه تقووا َ { :و َي ْسو َع ول ه ََك َعو ْن
الرو و م ْن َأ ْمر َر ِّم َو َما وأوتيت ْوم م ْن ا ْلق ْلم إالِ َقليالً} [س رة اخرساف ،]85:وتووارة يوورال ووا
الرو وق ْل ُّ
ُّ
احل ِّق[ }...سو رة
جربيل عليه السالم كام يف ق له تقووا  { :وقو ْل هَزِ َلو وه ورو و ا ْل وقودو س مو ْن َر ِّبو َك بو ْ َ
الرو و األَملو } [س رة الشقراف ،]193:وتارة يوورال بووه القوورآن
النحل ،]102:وق لوه تقا { :هَزَ َل به ُّ
الكريم كام يف ق له تقا َ { :وك ََذل َك َأ ْو َحيْنَا إ َليْ َك وروح ًا م ْن َأ ْمرهَا َما وكن َْت َتودْ ري َموا ا ْلك َتوا و َوال
ٍ
طاط وم ْسوتَقي ٍم}[سو رة
اخ َيام ون َو َلك ْن َج َق ْلنَا وه وه ر ًا ََنْدي به َم ْن ه ََشا وف م ْن ع َبال َهوا َوإ ِهو َك َلت َْهودي إ َ َ
الش رى ، ]52:وتارة يرال به ما جيقله ا يف قل أهبيائه وأوليائه من اهلدى والتعييد الذي يؤيوود ا
ْم اخ َيام َن َو َأ ِيدَ وه ْم ب ورو ٍ منْ وه[ }...س رة
َب يف وق ول
به رسله وأوليافه كام يف ق له تقا  {:وأ ْو َلئ َك َكت َ
املجاللة ،]22:اه ر كتا اا ا البحيح لشيخ اخسالم ابن تيلية .273/3
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يبوا ،ه َْحو َ َب ْيوت
ا ِلذي هوف َخ فيهَ ،وا ْل وقدو وس وه َ ا ِو َأ َفا َف وه إ َ َه ْفسه َتكْر ًيام َو َختْب ً
ا َِ ،وهَا َقة ا ِ ،ك ََام َق َالَ { :فنَ َف ْخنَا فيوه مو ْن وروح َنوا} [( )66التحوريمَ { ،]12:و ورو ٌ

منْ وه} [( )4النساف.]171:
َوقِ َ
وح وه وقدو ًسا.
الرو َ ال ِلاه َرةََ ،س ِل ور َ
يلَ :أ َرا َل با ْل وقدو س ال ِّل َه َارةََ ،ي ْقنيُّ :
َوقِ َ
وحا؛ ل َل َلا َفته َوملَكَاهَته م َن ا ْل َ ْحي ا ِلذي
السال وم ور ً
يل :وس ِّل َي ج ْرب ويل َع َل ْيه ِ
ب َح َياة ا ْل وق ول
وه َ َس َب و

(.)1

َت وا ب َقوو ْ له َت َقووا َ { :إ ِه وه َل َق ْ ول َر وس ٍل كَري ٍم}
قال ابن َحجرَ :وال وي ْقوو َ َ
[( )69احلاقوة]40:؛ ألَ ِن َم ْقنَا وه َق ْ ٌل َت َل ِقا وه َع ْن َر وس ٍل َكوري ٍمَ ،ك َق ْ لوه ت ََقوا َ َ { :فو َعج ْر وه

َح ِت َي ْس َل َع كَال َم ا ِ}[( )9الت بة.)2(]6:

وقال الشيخ الشنقيطيَ :ق ْ ول وه َت َقا َ { :إ ِه وه َل َق ْ ول َر وس ٍل كَري ٍم} َظاه ور َهذه
رص َح ٌة
اآل َية َي َت َ ِه وم منْ وه ْ َ
اااه ول َأ ِن ا ْل وق ْرآن كَال وم ج ْرب َيلَ ،م َع َأ ِن اآل َياا ا ْل وق ْرآه ِي َة وم َ ِّ

ب َك ْ َر ٍة ب َع ِهو وه َكوال وم ا َِ ،ك َق ْ لوهَ { :فو َعج ْر وه َح ِتو َي ْسو َل َع َكوال َم ا ِ}َ ،و َك َق ْ لوه:

{كتَا ٌ وأ ْحك َل ْت َآ َيا وت وه و ِم وف ِّب َل ْت م ْن َلدو ْن َحكي ٍم َخب ٍري} [( )11ه ل.]1:

احلاصو َل مو ْن َق ْ لوه{ :إ ِهو وه
اا َ ا و َواف ٌح م ْن َه ْفس اآل َية؛ ألَ ِن اخ َوا َم ْ َ
َو ْ َ

الر وس ل ،ألَ ِهو وه َيودو ُّل َعو َ َأ ِن ا ْل َكوال َم ل َغو ْريهَ ،لك ِنو وه وأ ْرسو َل
َل َق ْ ول} َيدْ َف وق وه ذك وْر ِ
ب َت ْبليغهَ ،ف َل ْقنَ َق ْ لهَ { :ل َق ْ ول َر وس ٍل} َأ ْيَ :ت ْبلي وغ وه َع ِل ْن َأ ْر َس َل وه م ْن َغ ْري ز َيوا َل ٍة

( )1مقامل التىنْزيل (.)120 ،119/2
( )2فتح الباري ،البن حجر (.)445/13
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َوال َه ْق ٍ
ص(.)1
الر وسل التي ََتلل الرسائل من املل ؛ إهام توب ِّلغ كالم امللو ،
وهكذا شعن ُّ
وإن هوسب الق ل إ الرس ل؛ ف ويقال :قال الرس ل كذا ،أو َيق ل لوك الرسو ل
كذا.
رص َحة بعن القرآن كالم ا  ،وأهوه
وال ت ْ َ
وَت اآلياا ال َب ِّينَاا ال َ اف َحاا املْو َ ِّ
اا ىهال يف أن القرآن َق ل جربيل!
من عنْد ا
ْ
ألجل ما َي َت ىّهه ْ و
ومما جواف طحيا يف أن القرآن من عند ر ى القاملل ،وأن جربيول َهو َزل بوه
لىهلو لملى  :ق له تبار وتقوا { َوإ ِهو وه َل َتنْز و
ل
ع حملد صلى
يول َر ِّ ا ْل َقوا َمل َ
ل (َ )193ع َ َق ْلب َك لت وَكو َن مو َن املْو ْنوذري َن ()194
الرو و األَم و
( )192ه ََز َل به ُّ
ٍ
م ومب ٍ
ل}[( )26الشقراف ،]195 -192:وق له َعو ىز َو َجو ىل{ :إ ِهوا ه َْحو ون ه َِز ْل َنوا
بل َسان َع َر ب
َع َل ْي َك ا ْل وق ْر َآ َن َتنْزي ً
ال}[( )76اخهسان ،]23:وغريها من اآلياا(.)2
وأما ما جاف يف ق له تقا  { :وق ْل َم ْن ك َ
َان عَدو ًّوا ا ْرب َيل َفن ِه وه ه َِز َل وه َع َ َق ْلب َك
ل}[( )2البقورة ،)3(]97 :فلويس
رشى ل ْل ولو ْؤمن َ
بن ْذن ا ِ وم َبدِّ ًقا ملَا َب ْ َ
ل َيدَ ْيه َو وهدً ى َو وب ْ َ
فيه وش ْب َهة أن َمن كان عَدو ىوا اربيل :أهه ه الوذي ْأهو َزل القورآن ،كوام ويلو ىبس بوه
بقمل النبارى.
واا ا عن ذلك:

( )1لفع إ ام االفلرا عن آياا الكتا (ص .)253
( )2واه ر ما تقدى م يف البفحة السابقة.
الضلري يف ق له تقا َ { :فن ِه وه}  :يق ول ع أقر مذك ٍر وهو جربيوول
( )3األصل يف ولغة القر أ ىن ى
عليه السالم (م).
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َت َلك ووم الودِ وار اآلَخو َر وة
أن س َيا اآلياا يف ذ ىم اليه ل ،وفيها { :وق ْل إ ْن كَاه ْ
ل (َ )94و َلو ْن
عنْدَ ا ِ َخال َب ًة م ْن ولون ِ
النواس َفت ََل ِنو و ا َْاملو ْ َ
ا إ ْن ك ْونوت ْوم َصوالق َ
ص
يم بال ِوامل َ
ل (َ )95و َلتَجودَ َِنو ْم َأ ْحو َر َ
َيت ََلنِ ْ وه َأ َبدً ا ب َام َقدِ َم ْت َأ ْيود ْم َوا ِو َعلو ٌ
النِاس َع َ حي ٍ
اة}[( )2البقرة.]96 - 94:
ََ
دو جربيل وهم :اليهو ل،
فكيف ويقال :إن عَدو ىو جربيل ه ىَزله ع قلبك؟ و َع ى
فكيف يعيت اْللا يف ذ ىم اليه ل و َم ْقت َطري َقتهم ،م ويقوال :إَنوم وهوم الوذين
أه َْزل ا القرآن؟!
َان عَدو ًّوا ِ َو َمالئكَته َو ور وسله َوج ْرب َ
وبقد تلك اآليةَ { :م ْن ك َ
يول َوم َ
يكو َال

احلكم ب وك ْفر َمن كان عَدو ىوا ا ْربيل!
َفن ِن ا َِ عَدو ٌّو ل ْلكَافري َن}[( )2البقرةَ ]98:يعيت ْ و
وقد تك ىفل ا َع ىز َو َج ىل ب َج ْلع القورآن يف قلوب حملود صلى

لىهلو لملى ،

َت ِّر ْ به ل َساه َ
مج َق وه َو وق ْر َآ َهو وه
َك ل َت ْق َج َل به ( )16إ ِن َع َل ْينَا َ ْ
فقال ا َع ىز َو َج ىل{ :ال و َ
(َ )17فن َذا َق َر ْأهَا وه َفاتِب ْع وق ْر َآ َه وه ( )18و ِم إ ِن َع َل ْينَا َب َيا َه وه} [( )75القيامة.]19 – 16 :
قال ا مب ُن َعبا ٍ
َت ِّر ْ به ل َساه َ
َك ل َت ْق َج َل
س ريض اهلل عنهام يف َق ْ له َت َقا َ { :الَ و َ
لىهو لمى إ َذا ه ََز َل ج ْرب ويل با ْل َ ْحيَ ،و َكو َ
به} َقال :ك َ
ان ِمموا
َان َر وس ول ا صى

حي ِّر و به ل َسا َه وه َو َش َف َت ْيه َف َي ْشتَدُّ َع َل ْيهَ ،وك َ
اآليو َة ا ِلتوي يف
َان وي ْق َر و
ف م ْنو وهَ ،فو َعه َْز َل ا ِو َ
وَ
َتو ِّر ْ بوه ل َسواه َ
مج َقو وه
َك ل َت ْق َجو َل بوه إ ِن َع َل ْي َنوا َ ْ
"الَ وأ ْقس وم ب َي ْ م ا ْلق َيا َمة" ({ :)1الَ و َ
َو وق ْرآ َه وه} َق َالَ :ع َل ْينَا َأ ْن ه َْج َل َق وه يف َصدْ ر َ َ ،و وق ْرآ َه وه َف َت ْق َر وؤ وهَ { ،فن َذا َق َر ْأهَا وه َفواتِب ْع
استَل ْع { و ِم إ ِن َع َل ْينَا َب َيا َه وه} َع َل ْينَا َأ ْن وه َب ِّينَ وه بل َساه َكَ ،قو َال:
وق ْرآ َه وه} َفن َذا َأه َْز ْلنَا وه َف ْ
( )1أي يف س رة القيامة ( ،)75وهذا ه رقم الس رة حسب ترتيب املبحف.

14

َفك َ
ب َق َر َأ وه ك ََام َوعَدَ وه ا ِو(.)1
َان إ َذا َأتَا وه ج ْرب ويل َأ ْط َر َ َ ،فن َذا َذ َه َ
وقووال تقوا َ { :وال َت ْق َج ْل با ْل وق ْر َآن م ْن َق ْبل َأ ْن وي ْق ََض إ َل ْي َك َو ْح وي وه}
[( )20طه ،]114:قال ابن عباسَ :ي ْقني :ال َت ْق َج ْل َح ِت وه َب ِّينَ وه َل َك(. )2
آنَ .قـ َال مابـ ُن َعبـا ٍ
سَ :كو َ
ف َي َت َل ِق ا ْل وق ْر َ
ان
قال اإلمام القرطبيَ :ع ِل َم هَب ِي وه َك ْي َ
الس َال وم وي َبال ور ج ْرب َيل َف َي ْق َر وأ َق ْب َل َأ ْن َي ْف ور َغ ج ْرب و
يول مو َن ْالو َ ْحي ح ْر ًصوا َعو َ
َع َل ْيه ِ

ْ
احل ْفظَ ،و َش َف َق ًة َع َ ا ْل وق ْرآن ََمَا َف َة الن ِّْس َيانَ ،فن ََها وه ا ِو َعو ْن َذلو َكَ ،و َأ ْهو َز َلَ { :وال

َت ِّر ْ به ل َساه َ
َك ل َت ْق َج َل به}(.)3
َت ْق َج ْل با ْل وق ْر َآن} ،وهذا َك َق له َت َقا َ { :الَ و َ
عز َو َج ىل لنَب ِّيه صلى
و َت َك ىفل ا ى

لىهلو لملى أن وي ْقرئه القورآن فوال َين َْسو :

{ َسنو ْقرئ َ
وك َفال َتن َْس ( )6إالِ َما َشا َف ا ِو}

[( )87األع

.]7 ،6:

قال ابن عباس ريض اهلل عنهام :إالى ما شئت أها ف وعهْسيك (. )4
َو َم ْقنَ ا ْلكَالمَ :فال َتن َْس إالى َما َشا َف ا ِو َأ ْن َتن َْسا وه َوال ت َْذك ْور وهَ ،قوا ول اَ :ذلو َك
الو َت وه (. )5
وه َ َما ه ََس َخ وه ا ِو م َن ا ْل وق ْرآنَ ،ف َر َف َع وحك َْل وه َوت َ
اسو َعل
وم له ما جاف يف ق له تقا َ { :فن ْن وكن َْت يف َش بك ِمموا َأه َْز ْل َنوا إ َل ْيو َك َف ْ
ا ِلذي َن َي ْق َر وف َ
احلو ُّق مو ْن َر ِّبو َك َفوال ت وَكو َه ِن مو َن
ون ا ْلكتَا َ م ْن َق ْبل َك َل َقدْ َجا َف َ ْ َ
( )1رواه البخاري (  )4929ومسلم (  ،)935ورمز ( ) َيرمز للحديث ،وما بقده رقووم احلووديث
يف الكتا .
( )2رواه ابن جرير يف تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن (.)180/16
( )3ااامع ألحكام القرآن (.)250/11
الدر املن ر ،للسي طي (.)483/8
()4
ى
( )5تفسري ابن جرير : :جامع البيان عن تعويوول آي القوورآن ( .)315/24وسوويعيت مووا ى
يتقلوق بالن ْىسوخ
وأه اعه .اه ر :ص ( )68وما بقدها من هذا البحث.
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املْو ْل ََتي َن}[( )10يو هس ،]94:فليس فيه إ بواا ى
شوك النبوي صلى

لىهلو لملى فويام

رشط ىيوة ،وال َي ْلو َزم منهوا ً بو ا
وأهْزل عليه ،فنن ما وصدِّ َرا به اآليوة { َفون ْن} َ ْ
الشك ،ى
احلو ُّق مو ْن َر ِّبو َك} ،ففيوه
ويدل عليه ما وخت َلت به اآلية { َل َقدْ َجوا َف َ ْ َ
احلق.
ى
لىهو لمى ه
إ باا أن ما وأهْزل إ حملد صى
لىهو لمى ع َيقل مما وأوحي إليه ،ولذلك مل َيسعل.

وكان النبي صى
ِ
اسو َعل
قال َسعيد بن ُج َب م ٍي يف َق ْ لهَ { :فن ْن وكن َْت يف َش بك ِمموا َأه َْز ْل َنوا إ َل ْيو َك َف ْ
ا ِلذي َن َي ْق َر وف َ
ون ا ْلكتَا َ م ْن َق ْبل َك} َق َالَ :ما َش ِكَ ،و َما َس َع َل(.)1
لىهو لمى .
ويف اآلية َق ل :أن املْوخا َطب ا غري رس ل ا صى

قال القرطبيَ :ق ْ ول وه َت َقا َ َ { :فن ْن وكن َْت يف َش بك ممِا َأه َْز ْلنَا إ َل ْيو َك} ْ
اْل َلوا و
لىهو لمى َواملْو َرا ول َغ ْ وري وهَ ،أ ْي َل ْس َت يف َش بك َو َلك ْن َغ ْ وري َ َش ِك.
للنِب ِّي صى
ِ
ِ ِ
ِ
رب َل
َق َال َأ ُبو ُع َم َر ُ َ
حممدُ مب ُن َع مبد ا مل َواحد الزاهدُ َ :سل ْق وت اخ َما َم ْل َ ْق َل ًبوا َو ْواملو َ ِّ
َي وق النَ :م ْقنَ { َفن ْن وكن َْت يف َش بك} َأ ْي :وق ْل َيا وحم َ ِلودو ل ْل َكوافرَ :فون ْن ك ْونو َت يف
اس َعل ا ِلذي َن َي ْق َر وف َ
ون ا ْلكتَا َ م ْن َق ْبل َك} َأ ْيَ :يوا َعابودَ
َش بك ممِا َأه َْز ْلنَا إ َل ْي َك { َف ْ
اس َع ْل َم ْن َأ ْس َل َم م َن ا ْل َي وه لَ ،ي ْقني َع ْبدَ ا ِ ْب َن
ا ْل َ َ ن إ ْن وكن َْت يف َش بك م َن ا ْل وق ْرآن َف ْ
َسال ٍم َو َأ ْم َا َل وه؛ ألَ ِن َع َبدَ َة األَ ْو َ ان كَا وه ا ويق ُّر َ
ون ل ْل َي وه ل َأ َِنو ْم َأ ْع َل وم من وْه ْم م ْن َأ ْجول
لىهلو لملى إ َ َأ ْن َي ْسو َع ول ا َمو ْن
الر وسو ول صلى
َأ َِنو ْم َأ ْص َحا و كتَا ٍ َ ،فودَ َع و
اه وم ِ
ويق ُّر َ
ون ب َع َِنو ْم َأ ْع َل وم من وْه ْمَ ،ه ْل َي ْب َق وث ا ِو ب َر وس ٍل م ْن َب ْقد وم َسو َ .و َقو َال ا ْل وقتَبو ُّي:
َه َذا خ َلا ٌ َمل ْن ك َ
لىهلو لملى ،
َان ال َي ْق َل وع ب َتكْذيب وحم َ ِلو ٍد َوال بت َْبوديقه صلى
( )1رواه ابن جرير اللربي يف تفسريه "جامع البيان عن تعويل آي القرآن" (.)287/12
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َب ْل ك َ
َان يف َش بك (.)1

وهذه اآلية م ل ق له تقا َ { :أ َف َل ْن ك َ
َان َع َ َب ِّين ٍَة مو ْن َر ِّبوه َو َيت وْلو وه َشواهدٌ
مح ًة وأو َلئ َك وي ْؤمنو َن بوه َو َمو ْن َيك وْفو ْر بوه مو َن
منْ وه َوم ْن َق ْبله كتَا و وم َس إ َما ًما َو َر ْ َ
ٍ
األَ ْح َزا َفالن وِار َم ْ عدو وه َفال ت و
احلو ُّق مو ْن َر ِّبو َك َو َلكو ِن َأ ْك َو َر
َك يف م ْر َية م ْنو وه إ ِهو وه ْ َ
لىهلو لملى :
النِاس ال وي ْؤمنو َن} [( )11هو لَ ]17:ق َال مابـ ُن ي مَيـ ٍدَ :ر وسو ول ا ِ صلى
َان َع َ َب ِّين ٍَة م ْن َر ِّبهَ ،وا ْل وق ْر و
ك َ
آن َي ْت ول وه َشاهدٌ منْ وه َأ ْي ًضا م َن ا ِ ب َع ِه وه َر وسو ول ا ِ صلى
لىهو لمى (.)2
متى بدأ نُزول القرآن عىل رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم؟
احلز ِ
قال إبراهيم بن املنذر م ِ
َامي :ال َيشك أحدٌ من وعلامئنا أهوه عليوه البوالة
والسالم وولد عام الفيل ،و وبقث ع رأس أربقل َسنَة من ال َفيل(.)3
فنذا كان عام الفيل ه عام 570م( ،)4فيك ن ابتداف وهو وزول الو َ ْحي يف عوام
610م.
َتنَزّالت القرآن:
قال د .فضل عباس :هل لل وقرآن الكريم أك ر من َتن َُّزل؟
تاموا ينبغوي أن هَقوف أموام هوذه اآليواا
لكي َي َت َب ىل لنوا هوذا األمور تب ىي ًنوا ًّ
الكريلة:
( )1ااامع ألحكام القرآن (.)382/8
( )2رواه ابن جرير اللربي يف تفسريه "جامع البيان عن تعويل آي القرآن" (.)355/12
( )3السرية النب ية ،البن ك ري (.)201/1
( )4اه ر :السرية النب ية البحيحة ،للدكت ر أكرم ال وقلري (.)97/1
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آن وهدً ى ِّللنِاس وبي َنو ٍ
ان ا ِلذي وأهز َل فيه ا ْل وق ْر و
 -1قال تقا { َش ْه ور َر َم َض َ
اا
َ َ ِّ
ِّم َن ْاهلودَ ٰى َوا ْل وف ْر َقان} [( )2البقرة.]185:

 -2قال سبحاهه {حم (َ )1وا ْلكتَا املْوبل ( )2إ ِها َأه َْز ْلنَا وه يف َل ْي َل ٍة وم َب َار َكو ٍة
إهِا وكنِا ومنْذري َن} [( )44الدخان.]3- 1 :

 -3قال سبحاهه{ :إهِا َأ َهز ْلنَا وه يف َل ْي َلة ا ْل َقدْ ر} [( )97ال َقدْ ر.]1 :
تبل ِ
أن القرآن الكريم وأهْزل يف رمضان ،وأهَه وأهوزل يف
هذه اآلياا الكريلة ِّ
ٍ
ليلة مباركَةِ ،
وأن هذه الليلة املوباركَة هي ليلة ال َقدر.
ـامء يف ذلــك عــىل
ولكن ما معنى نزول القرآن يف ليلة ال َقدر؟ اختلــا العلـ ُ
أقوال:
الق ل األولَ :ذ َهب بقمل القلامف إ ِ
أن القورآن الكوريم هوزل ك ُّولوه لفقو ًة
واحدة يف ليلة ال َقدر من الل

املحف ظ إ بيت الق ِزة من السامف الدُّ هيا.

و ِم َ
هزل من سامف الدُّ هيا ع قلب النبوي صلى

نج ًام يف بضو ٍع
لىهلو لملى ومو ِ

ٍ
عبواس
وعرشين َسنة .وقد استَدَ ُّل ا ع ما ذهب ا إليوه بث وار م ق فوة عون ابون
ريض ا عنهام وبقمل األحاليث املرف عة التي مل تَبح.
الق ل ال اأِ :
إن هنا َتن َُّزالً واحدً ا للقرآن الكريم ،وه هوزوله عو النبوي
صى

لىهو لمى يف لية ال َقدر ،يف شهر رمضان ،ولكن الوذي َهو َزل عو النبوي

صى

اآلياا األو من وس رة اقورأ ،فكيوف توف ِّ و ق لوه؟
لىهو لملى إهام هي
و

لائوام ببودْ ئها فلقنو ق لوه
يوؤرخ ً
قال ا :إن األم ر الق يلة والشؤون اْللرية ِ

ان ا ِلذي وأهز َل فيه ا ْل وق ْر و
سبحاههَ { :ش ْه ور َر َم َض َ
آن} أي :الذي وابتودئ فيوه هوزول
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ِبي.
القرآن عليك أ ا الن و

وكذلك ويقال يف ق له سبحاهه{ :إهِا َأ َهز ْلنَا وه يف َل ْي َلة ا ْل َقدْ ر} و{إهِا َأ َهز ْل َنوا وه
يف َل ْي َل ٍة ُّم َب َارك ٍَة} أي :ا ْبتَدَ أها إه َْزا َله.
أن القرآن الكريم كوام وي َ
الق ل ال الث :وجيل وع القلامف ع ِ
للوق عو القورآن

فلقنو َق لوه سوبحاهه{ :إ ِهوا
وك ىله فن ِه وه ويل َلوق ع اآلية واآليتول؛ وعو هوذا َ

اْللوس مون
َأ َهز ْلنَا وه يف َل ْي َلة ا ْل َقدْ ر} أي :أهزلنا اآليواا األو  ،وهوي اآليواا ْ َ
وس رة ال َق َلق (.)1()96
رأا القرآن ،وأهت تريد قرأا شيئا من القرآن.
وم لهَ :ق لكَ :ق و
لىهو لملى البون َمسوق ل رضلي لنلوْ :اقو َر ْأ َعو َ َِّ
ومنه :ق ل النبي صى
ا ْل وق ْر َ
ب َأ ْن َأ ْسو َل َق وه مو ْن
آن .وق ْل وت :أ ْق َر وأ َع َل ْي َكَ ،و َع َل ْيو َك وأ ْهوز َل؟ َقو َالَ :فون ِّأ وأحو ُّ
ف إ َذا ج ْئنَا مو ْن وكو ِّل وأ ِمو ٍة
ا َع َل ْيه وس َر َة الن َِّساف َح ِت َب َل ْغ وتَ { :ف َك ْي َ
َغ ْرييَ ،ف َق َر ْأ و
ب َشه ٍ
يد َوج ْئنَا ب َك َع َ َه وؤالف َشهيدً ا} َق َالَ :أ ْمس ْكَ ،فن َذا َع ْينَا وه ت َْذر َفان(.)2
َفا ْب ون َمسق ل َمل َيقرأ ع النبي صى

لىهو لمى ك ىول القرآن ،وإهام قرأ عليوه

هح ( )40آية من وس رة النساف.
قال ابن حجر يف رشح حديث ابن عباسَ " :وك َ
َان َي ْل َقوا وه يف وكو ِّل َل ْي َلو ٍة مو ْن
آن"( :)3ويف احلوديث إطوال و
ان َف ويدَ ار وس وه ا ْل وقو ْر َ
َر َم َض َ
القورآن عو َبقضوه وعو
( )1اتقان الربهان (.)204/1
( )2رواه البخاري (  )4582ومسلم ( .)1817
( )3رواه البخاري (  )6ومسلم ( .)6075
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وم ْق َله؛ ألن ىأول َرمضان من َبقد البق ة مل َيكن ه ََزل من القورآن إالى َبقضوه ،وم
كذلك ك ىول رمضان َبقده إ رمضان األخري فكان قد َهو َزل ك ىولوه ...ومون َ وم ال
َحينث َمن َحلف َل َي ْق َرأن ال وقرآنَ ،ف َقرأ َبقضه إالى إن َق َبد االيع(.)1
املواينة بني هذه األقوال:
فهوام
بالب ا  -أن الراجح ه ال َق الن األخوريان ،و
َي ْبدو و لنا  -وا أعلم ى
وم َت َقاربان بل َيكالان َيك هان ق الً واحدً ا؛ ِ
فنن ابتدا َف اخهوزال يف ِ
الشوهر الكوريم
باركة مقناه أه َْزل بقمل اآلياا ،وإهام اخَتا هذا الق ل ملا يَّ:
والليلة املْو َ
َ
ألن الق َل ِ
أوالاِ :
القرآن الكريم وأهوزل مون اللو املحفو ظ إ سوامف
بعن
الدُّ هيا يف ليلة ال َقدر يف رمضان ،مل َيبل إلينا من كتا ٍ أو وسون ٍِة صوحيحة ،وإهوام
ٍ
متحويص مون
رلا آ ار َم ق فة عن ابن عباس ريض ا عنهام وهي َتتاج إ
َو ْ
حيث أساهيدها .والق ل ِ
بعن م ل هذا ال يلكن أن يك َن رأ ًيا البن عبواس غوري
ومس ِلم ،فقد يك ن ابن عباس َفهم اآلية هذا ال َفهم ْ
صحت هذه األق ال عنه.
إن ِ
األول ،وه ِ
أن القرآن الكريم وأهزل يف شهر رمضوان
ثان اياَ :يلزم ع الق ل ِ
ولفقة واحدة إ السامف الدُّ هيا ،عدم هوزوله ع سيدها حملد صلى

لىهلو لملى يف

رمضان؛ ألَنم َي َرون ِ
أن الذي َذكَرتْه اآلياا يف حودي ها عون هوزول القورآن يف
رمضان ه هزوله لفقة واحدة إ السامف الدُّ هيا.
وهذا غري ومس ِلم به؛ ِ
السونِة
فنن الذي
ْ
أمجقت عليه األو ِمة إمجا ًعا ومسوتندً ا إ ُّ
حينَث" أي :ال
( )1فتح الباري ( .)44/9واه ر تتلة كالمه يف ص ( )46من هذا البحث .ومقن " :ال َ ْ
يع َ م وال َت ْلزَ مه الك ىفارة.
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البحيحة وإ الكتا الكريم ه ِ
أن القرآن ه ََزل ع سيدها حملد صلى

لىهلو

لمى يف رمضان.
ثال اثاِ :
إن املْوتَدَ ب َر لآلية الكريلة َجيزم  -بام ال ََحيتلول َشوكًّا  -بعَنوا تَتحودى
عن هوزول القرآن ع النبي عليه البالة والسالمَ ،ف ْلنَتَدَ ىبر هوذه اآليوة الكريلوة
ٍ
ان ِالوذي وأهوز َل فيوه ا ْل وقو ْر و
{ َش ْه ور َر َم َضو َ
اهلودَ ٰى
آن وهودً ى ِّل ِلنواس َو َب ِّي َنواا ِّمو َن ْ و
َوا ْل وف ْر َقان} ،فل كان املقب ل ه ووزوله إ سامف الدهيا مل ي وك ْن هنا كبوري فائودة يف
القلوب ،وتسوَتيح
ق له تقا  { :وهدً ى ِّللنِاس} ،إهام األمر الذي يللئن إليوه
و

فس ،هو ِ
أن القورآن َهو َزل عو سويدها حملود صلى
إليه الونِ و

لىهلو لملى وهودى

للناس(.)1
اا ْلع بول األقو ال:
و َي ْبدو و يل أهه ال تَقارا بل األق ال ال ال ة ،و ويلكن ْ َ
بعن ال َق ل األول ال َيقني َه ْفي القو لل األخوريين ،وذلوك بوعن وهوزول القورآن
للسامف الدُّ هيا إهام ه إعالم بنوزول القرآن.
قال ابن عباس ريض اهلل عنهام :وأهْزل القرآن مجلوة واحودة عو جربيول يف
ليلة ال َقدْ ر ،فكان ال َينْزل منه إالى بع ْم ٍر(.)2
وقال ابن جريج :كان َينْزل من القرآن يف ليلوة القودر كول يشف َي ْنوزل مون
السوامف السوابقة عو جربيول يف السوامف
السنَةَ ،فن ََزل ذلوك مون ى
القرآن يف تلك ِ

بترصف يسري.
( )1اتقان الربهان ( )204/1ى
( )2هذا الق ل والووذي بقووده :رواّهووا ابوون جريوور يف تفسووريه :جووامع البيووان عوون تعويوول آي القوورآن
(.)191/3
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الدى هيا ،فال َينْزل جربيل من ذلك ع حملد إالى ما أ َمره به.
وه ومت افق مع ما أخرب به النبي صى

لىهو لملى من هوزول األمور ،وهو

ال َ حي وغريه.
ب َبوت
قال رس ل ا صلى
لىهلو لملى  :إ َذا َق ََضو ا ِو األَ ْمو َر يف ِ
السو َامف َ َ
املَْالَئ َك وة ب َعجنحتها وخ ْضقاهًا ل َق لهَ ،ك َع ِهه س ْلسو َل ٌة َعو َ صو ْف ٍ
انَ ،فون َذا وفو ِّز َن َعو ْن
َ َ
و
ْ
َ
ْ َ
احل ِق َو وه َ ا ْل َق َُّّ ا ْلكَب وري(.)1
وق ول ْم َقا ول اَ :ما َذا َق َال َر ُّبك ْوم؟ َقا ول ا ل ِلذي َق َالَ ْ :
لىهلو لملى  :إذا َت َك ِلم
ابن مسعود رضي هللا عنه :قال رس ول ا صى
وقال ُ
البو َفا،
َجو ىر السلسولة عو
ِ
ا بال َ حي َسلع أهول السوامف للسوامف َص ْل َبولة ك َ
ف ويب َقق ن ،فال يزال ن كوذلك حتو يوعتيهم جربيول عليوه السوالم ،حتو إذا
جافهم جربيل وف ِّزن عن قل م ،قال :فيق ل ن :يوا جربيول ،مواذا قوال ربوك؟
احلق(.)2
احلق ،ى
فيق ل :احلق ،فيق ل ن :ى
وه ومت افق مع ق له تبار وتقا َ {:ح ِت إ َذا وف ِّز َن َع ْن وق ول ْم َقا ول ا َموا َذا

احل ِق َو وه َ ا ْل َق َُّّ ا ْلكَب وري} [( )34سبع.]23:
َق َال َر ُّبك ْوم َقا ول ا ْ َ

وأساهيد رواياا القورآن الكوريم مون القوارئ الوذي َيقورأ القورآن اليو م
باخسنال إ رس ل ا صى

لىهو لمى إ جربيل عن ر ى القاملل.

ارشة ،أو أ َم َره ا تقوا أن و
يعخوذه
َ
وس اف تَل ىقاه جربيل من ر ى القاملل وم َب َ َ
( )1رواه البخاري (  ،)4800ورواه مسوولم بنحو ه (  )5877مون حوديث ابوون عبوواس ريض ا
عنهام.
( )2رواه أب لاول (  ،)4738وإسناله صحيح ،وع ىل َقه البخاري ( )172/9م ق فا ع ابن مسق ل،
لىهو لمى .
إالى أن م له ال ويقال من َقبيل الرأي؛ َف َله وحكم احلديث املرف ن إ النبي صى
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من الكتا الذي يف السوامف الودهيا؛ ال َخيو ورج عون ك هوه كوالم ا َعو ىز َو َجو ىل
َو َو ْحيه(.)1
والقرآن َحمف ظ يف الل املحف ظ ،كام قوال ر ى القو ىزة سوبحاهه وتقوا :
{ب ْل وه وقر َآ ٌن َُميدٌ ( )21يف َل ٍ َحم ْ وف ٍ
ظ} [( )85الربوج.]22 ،21:
ْ
َ َ ْ
يم ( )77يف كتَا ٍ َمك وْنو ٍن ( )78ال
وه الكتا ا َْملكْن ن{ :إ ِه وه َل وق ْر َآ ٌن كَر ٌ
َي َل ُّس وه إالِ املْو َل ِه ور َ
ل} [( )56ال اققة.]80-77:
ون (َ )79تنْز ٌيل م ْن َر ِّ ا ْل َقاملَ َ
قال اإلمام الس مم َعاين :ق له{ :يف كتَا ٍ َم ْكنو ٍن} أيَ :م وب ن ،وقد وف ِّ و
بال ىل املحف ظ ،و وف ِّ أيضا بكتا يف السامف عند املالئكة فيه القرآن (.)2
وما كان جربيل َينْزل بال َ حي إالى بع ْمر ر ىبه تبار وتقا .

ل َأ ْيودينَا َو َموا َخ ْل َف َنوا
قال ا َع ىز َو َج ىلَ { :و َما َه َتن َِز ول إالِ ب َع ْمر َر ِّب َك َل وه َما َبو ْ َ

ل َذل َك َو َما ك َ
َان َر ُّب َك هَس ًّيا} [( )19مريم.]64:
َو َما َب ْ َ

ور َهوا َأ ْك َو َر ِمموا
لىهلو لملى ا ْرب َيلَ :ما َي ْلن وَقو َك َأ ْن ت وَز َ

َق َال َر وس ول ا صلى
ل َأ ْيدينَا َو َما َخ ْل َفنَا}(.)3
ورهَا؟ َفن ََز َل ْتَ { :و َما َه َتن َِز ول إالِ ب َع ْمر َر ِّب َك َل وه َما َب ْ َ
ت وَز و

( )1الرأي املقتلد عند أهل السنة وااامعة أ ىن جربيل عليه السالم سلع القرآن الكووريم موون ا تقووا
مبارشة ،أما الق ل بعن جربيل عليه السالم أخذه من الل
( )2تفسري القرآن (.)359/5
( )3رواه البخاري ( .)4731

املحف ظ فه ق ل فقيف جد ًا (م).

المَبْحَث الثاني
كتابة القرآن وحِفظه
في زمن النبي (صى

لىهو لمى )
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كيا كان ال ُقرآن ُُي َفظ يف عهد رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم؟
كان ال َق َر وأ ىمة وأ ىم ىية ،ال تَقرأ وال تَكتوب إالى قليال؛ َفكَان اعتاملهم ع
احلفظ أك ر مون اعووتاملهم عو الكتابووة ،ومووع ذلووك فقوود وحفوظ القوورآن
بلريقتلْ :
الس ول ر.
احلفظ يف البدور ،والكتابة يف ُّ
لىهو لمى وكتىا َيكتوب ن له ال َ حي ،فنذا ه ََزل
َفكان لرس ل ا صى
ال َ حي َلعا أحد ال وكتىا َ ،فع َمره أن َيكتب له ما ه ََزل عليه مون القوورآن ،ووم
احل ىفاظ منهم؛ رجاالً وهسوواف؛
َح َف ه البحابة ،فنن َمل َحي َف ه وك ىلهم َحف َه ْ و
فاملْوجت ََلع املسلم ك ىله كان َيقيش مع القرآن.
قالت َعائ َش وة رضي لنهاَ :ي ْر َح وم ا و ه َسا َف املْو َهاج َراا األو َو َل؛ ملَِا َأه َْز َل
ْ
ا وَ { :و ْل َي ْ ْب َن ب وخ ولره ِن َع َ وج وي ِن} [( )24الن رَ ]31 :ش ِق ْق َن وم ورو َط وه ِن
َف ْ
اخت ََل ْر َن َا(.)1

ب ر َج ٌال م َن
ويف رواية :ملَِا ه ََز َل ْتَ { :و ْل َي ْ ْب َن ب وخ ولره ِن} :ا ْه َق َل َ

األَه َْبار إ َ ه َسائه ْم ي ْت ول ََنَا َع َل ْيه ِن(.)2
ت وس َر وة ال ُّن رَ { :و ْل َي ْ ْب َن ب وخ ولره ِن َع َ
ويف روايةَ :ل َقدْ وأهْز َل ْ
ب ر َج و
اهل و ِن إ َل ْيه ِن َي ْت ول َن َع َل ْيه ِن َما وأهْز َل إليهن فيها ،ويتل ا
وج وي ِن} :ا ْه َق َل َ
الر وج ول َع َ ا ْم َر َأته َوا ْبنَته َو وأ ْختهَ ،و َع َ ك ِّول ذي َق َرا َبته(.)3
ِ
( )1رواه البخاري ( .)4758
( )2تفسري ابن أم حاتم (.)2575/8
( )3تفسري ابن أم حاتم ( ،)2575/8واحلديث يف سنن أم لاوول ( .)14406 /
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والشاهد من هذا :أن املجت ََلع ك ىله كان َيتَنا َقل الو َ حي وم َشوا َف َهة حتو
َيبل إ النساف يف البي ا ،باخفافة إ أهه ويك َتب يف ال َ ْقت هفسه.
الوحي بعد نُزوله؟
متى كان ُي مكتَب َ
لىهللو

ارشة عو رسو ل ا صللى
كان ال حي ويكتَب بقد هوزولووه وم َبو َ
لىهللو لمللى
ؤجل إ َغ ٍد أو بقد َغود؛ َف َكوان رسو ل ا صللى
لمى  ،وال وي ِ

َيدْ ع الكَاتب ل َيكتوب ال َ حي بقد ه ووزوله.
ت {الَ َي ْس َت ي ا ْل َقاعدو َ
ل
ون م َن املْو ْؤمن َ
رباف رضي لنوَِ :ملا ه ََز َل ْ
َق َال ا ْل َ َ

َواملْو َجاهدو َ
لىهو لمى  :ا ْل ون يل َز ْيدً ا،
ون يف َسبيل ا } َق َال النِب ُّي صى
وب {الَ
َو ْل َيجيف بال ِل ْ َوالدِ َواة َوا ْلكَتفَ ،أو ا ْلكَتف َوالدِ َواة ،و ِم َق َال :ا ْكت ْ
َي ْس َت ي ا ْل َقاعدو َ
لىهو لمى َع ْل ورو ْب ون وأ ِّم
ف َظ ْهر النِب ِّي صى
ون} َو َخ ْل َ

َم ْك وت ٍم األَ ْع َل َق َالَ :يا َر وس َل ا َف َام َت ْع وم ورأ؟ َفن ِّأ َر وج ٌل َب وير ا ْل َب َرص،
َاَنَا{ :ال َي ْس َت ي ا ْل َقاعدو َ
ري وأويل ال ِ َ ر} [()4
ون م َن املْو ْؤمن َ
َفن ََز َل ْت َمك َ
ل َغ ْ و
النساف.)1( ]95:
أحد أذكياف األو ىموة
وزيد ه  :ابن ابت ،وه أحد وكتىا ال َ حي ،وه َ
مخسة عرش َي ًما.
اخسالمية ،فقد تق ىلم ولغة اليه ل يف َ
لىهللو لمللى
قوال َز ْيود بوون َ ابوت رضللي لنللوَِ :ملوا َقود َم النِبو ُّي صللى
ب مَ ،ف َقا ول اَ :يا َر وس َل
ب م إ َ النِب ِّي صى
لىهو لمى َ ،ف وع ْعج َ
املَْدينَ َة ،وذه َ
رش َة وسو َرةً،
ا َ ،ه َذا وغ َال ٌم م ْن َبني الن ِِجارَ ،م َق وه ممِا َأه َْز َل ا و َع َل ْي َك ب ْض َع َع ْ َ
( )1رواه البخاري ( .)4990
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لىهللو لمللى َ ،و َق َالَ :يا َز ْيدو َ ،ت َق ِل ْم يل كتَا َ َ و َل،
ب َذل َك النِب ِي صى
َف َع ْع َج َ
ا
َفن ِّأ َوا َما آ َم ون َ و َل َع َ كتَامَ .ق َال َز ْيدٌ َ :ف َت َق ِل ْل وت َل وه كتَا َ و ْم(َ ،)1موا َمو ِر ْ
رش َة َل ْي َل ًة(َ )2ح ِت َح َذ ْق وت وهَ ،و وكن وْت َأ ْقو َر وأ َلو وه ك ووتو َب وه ْم إ َذا َكت وَبو ا إ َل ْيوه،
م َْ
مخ َس َع ْ َ
َب(.)3
يب َعنْ وه إ َذا َكت َ
َو وأج و
فنذا كان َز ْيد بن َ ابت رضي لنللو قد تق ىلم بضووقة َعرشو وسو رة َق ْبول
هجرة النبي صى
للنبي صى

الزمتووه
لىهللو لمللى  ،فكيف يك ن تق ىلله بقد اهلجرة و وم َ

لىهو لمى ؟!
لىهللو لمللى  ،ففي رواية البخاري يف "التاريخ

وقد ْ
َربه النبي صللى
اخت َ َ
أا .أيَ :ط َلب منىي أن أقرأ.
َقر َأأَ ،ف َق َر و
فاست َ
الكبري"(ْ :)4
كَم كان َعدَ د كُـتاب الـم َو محي؟
َب َلغ َعدل الذين كوواه ا َيكتوبو ن ل َرسو ل ا صللى
َه ْف ًسا.
قال ابن القيم يف ذكْر وكتىابه صى

لىهللو لمللى )17( :

لىهو لمى :

أب بكر ،وعلر ،وع امن ،وعَّ ،والزبري ،وعامر بن وف َهرية ،و َعلرو بن
اْل ىٍ.
( )1قال ابن حجر يف "فتح الباري" (َ :)186/13واملْو َرا ول با ْلكتَا
َْ
وف َشو ٍ
هر
َرش َي ْ ًما .ويف رواية أم لاول :فلووم َي ولو ِر م إالى هبو و
( )2ويف رواية ألمحدَ :فتَ َق ِل ْلتو َها يف َسبْ َق َة ع َ َ
حتِ َحذ ْقتوه .واالع بل الروايتل :أن ذكر ( )17ي ما ع التحديد ،وذكر ( )15عو التقريووب،
ويك ن َط َر ما زال عن هبف الشهر .والتذكري يف " حذقتوه" راجع إ كتا َ و َل ،والتعهيووث يف
" َت َق ِل ْلتو َها" راجع إ اللغة.
( )3رواه اخمام أمحد (  )21618وأب لاول (  )3645والَتمووذي (  )2715وصووححه األلبوواأ
واألرهاؤوط .ورواه البخاري تَقلي ًقا (.)2631/6
(.)380/3( )4
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األر َقم ،و ابت بن َقيس بن َشو ىامس،
القاص ،و وأ َ ى
م بن كقب ،وعبد ا بن ْ
الربيع األو َس ْيدي( ،)1واملغرية بن شووقبة ،وعبوودا بوون َر َواحووة،
َ
وحن لة بن ِ
وخالد بن ال ليد ،وخالد بن سقيد بن القاص – وقيل :إهه ىأول َمن كتووب
وزيد بن ابووت ،وكووان ْألو َز َمهم هلووذا الشووعن
له  -ومقاوية بن أم سفيانَ ،
َ
وأخ ِبهم به(.)2
ويف صحيح ومسلم( )3ى
أن أبا سفيان رضي

لنو سعل النبي صللى

لىهللو

لمى ال ا – ومنها – قال :ومقاوية َ ْجت َقله كَات ًبا َب ْل َيدَ يك ،قال :هقم.
فالذي َي ْل َقن يف مقاوية رضي

أحد
لنو َيل َقن يف القرآن؛ ألن مقاوية َ

اْل َرب ال ابت.
وكتىا ال َ حي ذا ْ َ
راج َعة القرآن:
ُم َ
راج َقة ما ه ََزل من القرآن تَت ىم ك ىول َسنَة ،ففي حديث ا ْبن َع ِب ٍ
اس
كاهت وم َ
لىهللو لمللى َأ ْج َ َل النِاسَ ،وك َ
ريض ا عنهام َق َال :ك َ
َان
َان َر وس ول ا صى
ل َي ْل َقا وه ج ْرب ويلَ ،وك َ
َأ ْج َ ول َما َي وك ون يف َر َم َض َ
َان َي ْل َقا وه يف وكو ِّل َل ْي َلو ٍة مو ْن
ان ح َ
ان َف ويدَ ار وس وه ا ْل وق ْر َ
َر َم َض َ
آن(.)4
ويف رواية ملسلم :إ ِن ج ْرب َيل عليه السووالم َكو َ
ان َي ْل َقوا وه يف وكو ِّل َسون ٍَة يف
لىهو لمى ا ْل وق ْر َ
َر َم َض َ
آن.
ان َح ِت َين َْسل َخَ ،ف َي ْقر وا َع َل ْيه َر وس ول ا صى
( )1املقروف ب َح ْن َلة الكاتب [هتذيب الك ََامل ،لللزِّ ي (.] )438/7
( )2زال املقال (.)117/1
(.)6493 ( )3
( )4رواه البخاري ومسلم .وسبق خترجيه – ص (.)18
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قال ابن حجرَ " :ف ويدَ ار وسه ال وقرآن" ظاهره إن وك ًّ
ال منهام كان َيقوورأ عو
َ
اآلخر ،وهي وم َ افقة ل َق له " :وي َقار وفه" ف َيستَدعي ذلك َزماها زائدا ع مووا
ل َقرأ ال َ احد(.)1
املراج َعة:
وفائدة هذه
َ
إ َبواا املْو ْحكَم ،وت َْر ما هوس َخت تالوتووه ،و َت ْبيووت القوورآن يف َق ْلوب
لىهو لمى .
النبي صى
قال اإلمام ع ِ
َان ا ِو َت َقا َ وينْز ول ا ْل وق ْر َ
امر الش معبِ ّي :ك َ
السنَ َة وك ِل َهواَ ،فون َذا
َ
آن ِ
َان َش ْه ور َر َم َض َ
ك َ
السال وم با ْل وق ْرآنَ ،ف َين َْس وخ َموا َين َْسو وخ،
ان َع َار َف وه ج ْرب ويل َع َل ْيه ِ
حيك ومَ ،و وينْس وئ َما وينْس وئ(.)2
حيك وم َما و ْ
َو وي ْب وت َما وي َب وت َو و ْ
مرتل.
َف ىلام ا ْكت ََلل هوزول القرآن َمتىت وم َر َ
اجقته ى
َان وي َقار وفني ا ْل وق ْر َ
رس إ َ ِيل( )3إ ِن ج ْرب َيل ك َ
آن
َقا َل ْت فاطلة رضللي لنهللاَ :أ َ ِ
ك ِول َسن ٍَة َم ِرةًَ ،وإ ِه وه َع َار َفني ا ْل َقا َم َم ِرت َْلَ ،وال وأ َرا وه إالى َح َ َ َأ َجَّ(.)4
رواياا ك رية وأقو ال عوون ال َق ْر َفوة األخوورية ،وهووي
و"لقد جافا
ٌ
السنة القارشة مون اهلجوورة،
ال َق ْر َفة ال اهية من شهر رمضان الذي كان يف ِ
َ
القرآن ع جربيل َم ىرتل..
لىهو لمى َع َرا
فنن النبي صى
والذي أطلئ ُّن له و َألين به ،وأ ْل َق ا عليهِ :
أن ال َق ْر َفة األخرية كووان
( )1فتح الباري (.)45/9
( )2فضائل القرآن ،البن ال ُّ َ يس (ص .)75
(َ )3يقني :النبي صى

لىهو لمى .

( )4رواه البخاري (  )3623ومسلم ( .)2540
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للرسو ل عليووه
اهلودف منها زيالة َت ْبيت للقرآن الكوريم ،وزيوالة ال ىت ْبيت ى
فت احلياة بالنبي عليووه البووالة والسووالم بقوود
رش ْ
البالة والسوالم ،وقد َ و
وهر ،كاهووت كَافيووة أن َي َ
وري مون
هوذه ال َق ْرفة بام يزيد ع سوتىة أشو و
قلوم ك و ٌ
البحابوة رفو ان ا عليهم و َي َت َق ىل ولو ا ال َ ْفع األخري للقوورآن الكووريم،
كام ه عليه اآلن يف املبحف(.)1
الستىة أشهر ،كام سيعيت.
وقد ه ََزلت بقمل اآلياا يف تلك ِّ

( )1اتقان الربهان ،للدكت ر فضل حسن عباس (.)205/1
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المَبْحَث الثالث
جمْع القرآن
في عهد الصحابة (رضي

لنه )
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ِ
وُجِع يف املصحا؟
متى كُتب ال ُقرآن ُ
لنو ،ففي صوحيح البخواري( )1ى
أن

مجع لل وقرآن يف عهد أم بكر رضي
ىأول َ ْ
َزيد بن َ اب ٍ
ت األَه َْبار ِي رضي لنلو َ -وك َ
وب ا ْل َ ْح َي َ -قو َالَ :أ ْر َسو َل
َان مم ِ ْن َي ْكت و
ْ
إ َ ِيل َأ وب َبك ٍْر َم ْقت ََل َأ ْهل ا ْل َي َام َمة َوعنْدَ وه وع َل ورَ ،ف َق َال َأ وب َبك ٍْر :إ ِن وع َل َر َأتَاأ َف َق َال :إ ِن
است ََح ِر(َ )2ي ْ َم ا ْل َي َام َمة بالنِاسَ ،وإ ِّأ َأ ْخ َش َأ ْن َي ْستَح ِر ا ْل َق ْتو ول بوا ْل وق ِراف يف
ا ْل َقت َْل َقد ْ
جت َل َع ا ْل وقو ْر َ
آن...
جت َل وق وهَ ،وإ ِّأ ألَ َرى َأ ْن َ ْ
ب َك ٌري م َن ا ْل وق ْرآن إالِ َأ ْن َ ْ
املَْ َ اطن َف َي ْذ َه َ
َف َق َال َأ وب َبكْر( :)3إه َ
ب ْالو َ ْح َي
ِك َر وج ٌل َشوا ٌّ َعاقو ٌلَ ،وال َهتِه ولو َك؛ ك ْونو َت َتك وْتو و
لىهو لمى َ ،ف َت َت ِبع ا ْل وقو ْر َ
امج ْق وهَ ،ف َ ا َل ْ َك ِل َفني َه ْق َل َج َبو ٍل
ل َر وس ل ا صى
آن َف ْ َ
م َن ْ
اا َبال َما ك َ
ف َت ْف َقالن
مجع ا ْل وقو ْرآن ،وق ْلو وتَ :ك ْي َ
َان َأ ْ َق َل َع َ َِّ ممِا َأ َم َرأ به م ْن َ ْ
لىهلو لملى ؟ َف َق َال َأ وب َبك ٍْر :وهو َ َوا َخو ْ ٌريَ ،ف َلو ْم َأ َز ْل
َش ْي ًئا َمل ْ َي ْف َق ْل وه النِب ُّي صى
رش َ ا و َل وه َصدْ َر َأم َبك ٍْر َو وع َل َرَ ،ف وق ْلو وت
رش َ ا و َصدْ ري ل ِلذي َ َ
وأ َراج وق وه َح ِت َ َ
َف َت َت ِب ْق وت ا ْل وق ْر َ
الر َجوال(،)6
آن َأ ْ َ
الر َقوان َواألَك َْتواف َوا ْل وق وسوب(َ ،)5و وصودو ور ِّ
مج وق وه م َن ِّ
()4

()1
()2
()3
()4
()5

()6

( .)4679
استحر القتل أي :ك ور واشتدى .
السنىة ( :)515/4ق له:
قال البغ ي يف رش
ى
ُّ
يقني :قال لزَ ْيد بن ابت رضي لنو.
وخياطب أبا بكر وعلر ريض ا عنهام.
الرقان " بك الراف مجع ور ْق َقة مون أليووم أو َو َر أو هح ّهووا" .واألك َْتواف"
قال القسلالىأ" :من ِّ
بامل ناة الف قية مجع كَتفَ :ع م عَريمل يف أصل كَتف احلي ان ،ينشف و ويكتووب فيووه" .وال وقسووب"
بضم القل والسل املهللتل آخره م حدة مجع عَسويب ،وهو َجريوود النىخوول َيكشوول ن وخ َصوه
و َيكتب ن يف َط َر َفه ال َقريمل.
السونىة
مج وق وه مو َن ا ْل وق وسوب َوال ِّل َخواف .قووال البغو ي يف رش
ويف رواية للبخاريَ :فتَتَبِ ْق وت ا ْل وق ْرآ َن َأ ْ َ
ُّ
ْل َفوة،
( :)515/4وال وق وسب :مجع عَسيب وه َس َقف النخل .وال ِّلخاف قال أب عبيوود :واحوودهتا َ ْ
وهي حجارة بيمل رقا .
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ّها َمو َع َأ َحو ٍد
َح ِت َو َجدْ و
ا م ْن وس َرة ال ِت ْ َبة آ َيت َْل َم َع وخ َز ْي َل َة األَه َْبار ِّي َمل ْ َأجودْ و َ
يص َع َلو ْيك ْوم}
َغ ْريهَ { :ل َقدْ َجا َفك ْوم َر وس ٌل م ْن َأ ْه وفسك ْوم َعز ٌيز َع َل ْيه َما َعنت ُّْم َحر ٌ
ف ا ِلتي ومج َع ف َيهوا ا ْل وقو ْر و
آن ع ْنودَ َأم َب ْكو ٍر
الب وح و
ّهاَ ،وكَاهَت ُّ
[( )9الت بة ]128:إ َ آخر َ
َح ِت َت َ ِفا وه ا و ،و ِم عنْدَ وع َل َر َح ِت َت َ ِفا وه ا و ،و ِم عنْدَ َح ْف َب َة بنْت وع َل َر(.)1
حلفظ القرآن من الذها  ،إ ْذ كان هوذا
وهذا اجلمع األول ،وه َ ْ
مجع ومبكِّر ْ
اا ْلع بقد َو َفاة رس ل ا صلى
َْ

لىهلو لملى بع َق ىل من َسنة ،أو خالل َسونَة مون

َو َفاته.
إ ْذ وبدئ ب َج ْلقه َعقب َو َفاة النبي صى

لىهلو لملى ب ٍ
قوت قبوري ،وذلوك
َ

رش َة من اهلجورة النب يوة()2؛
بقد َم ْقتَل ال وق ىراف يف الياممة ،وذلك بقد َسنَة إ ْحدَ ى َع ْ َ
وذلك يف أول َسنة ا نتي َعرشة من اهلجرة ،أي :بقد ى
أقل من َسنة من َوفاة النبي
صى

لىهلو لملى  ،حيث كاهت َو َفاتوه صلى

لىهلو لملى يف شوهر ربيوع األول

رشة من اهلجرة(.)3
من َسنَة إحدَ ى َع ْ َ
ب َق ْتول َأ ْهول ا ْل َي َام َموة،
قال ابن حجرَ :ق ْ ول وهَ " :م ْقت وَل َأ ْهل ا ْل َي َام َمة"َ ،أ ْيَ :عقو َ
البو َحا َبة يف ا ْل َ ْق َقوة َمو َع وم َسو ْيل َل َة
َواملْو َرا ول ب َع ْهل ا ْل َي َام َمة وه َنواَ :مو ْن وقتو َل َوا مو َن ِ
ا ْلك َِذا (.)4
ٍ
السو َلف:
وقال ابن كثيَ :ق َال َخلي َف وة ْب ون َخ ِياط َو وحم َ ِلدو ْب ون َجر ٍير َو َخ ْل ٌق مو َن ِ
( )1اه ر :فتح الباري ،البن حجر (.)45 ،44 ،19/9
( )2اه ر :البداية والنهاية ،ابن ك ري (.)472- 465/9
( )3اه ر :تاريخ اللربي ،ابن جرير اللربي ( )203/3والبداية والنهاية ،ابن ك ري ( ،)233/5وفووتح
الباري البن َح َجر ( ،)44/9والرحيق املخت م (ص .)619
( )4فتح الباري (.)12/9
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رشوةََ .و َقو َال ْابو ون َقواهعٍ :يف آخر َهواَ .و َقو َال
كَاه ْ
َت َو ْق َق وة ا ْل َي َام َمة يف َسنَة إ ْحودَ ى َع ْ َ
آخ ور َ
ا ْل َ اقد ُّي َو َ
اا ْل وع َب ْين ََها َأ ِن ا ْبتودَ ا َف َها يف سونَة
ون :كَاه ْ
رشةََ .و ْ َ
َت يف َسنَة نْت َْي َع ْ َ
رش َة(.)1
رشةََ ،وا ْل َف َرا َغ من َْها يف َسنَة نْت َْي َع ْ َ
إ ْحدَ ى َع ْ َ
وبـ مني كِتابــة مــا
وهنا َي ِرد سؤال :كَم كان بني موسى عليه الصالة والسالم َ
بأيدي اليهود؟
وكم كان بني عيسى عليه الصالة والسالم وبني كِتابة األناجيل؟
قال ابن حزم :ك ري من َه ْقل اليه ل -بل ه أع ما عنودهم  -إالى أَنوم ال
قرب ن فيه من وم س َك وق ْربنا فيه من حملد صى
َي َ

لىهو لمى  ،بل َيق وف ن وال وبودى

حيث بينهم وبل م س عليه السالم أز َيد من ال ل عرص ًا يف ْأز َيود مون ْألوف
ومخسامئة عام ،وإهام َي ْب ولغ ن بالنِ ْقل إ هالل وشامأ و َم ْرعقيام وأم اهلم ...وأموا
النبارى فليس عندهم من صفة هذا النِ ْقل إالى َتريم اللال َوحده فقٍ ،عو
أن ََم ْ َرجه من ك ىَذا قد َص ىح كَذبه!(.)2
وقال ابن كثيَ :و َذك ََر َغ ْ وري َواح ٍد َأ ِن اخ ْهج َيل َه َق َل وه َعنْ وه َأ ْر َب َق ٌة :ول َقواَ ،و َم ِتو
ا َك و ٌري بالن ِّْسو َبة إ َ وكو ِّل
او ٌ
َو وم ْر وق وسَ ،و وي َحنِا(َ .)3و َب ْ َ
ل َهذه األَهَاجيل األَ ْر َب َقة ت ََفو و
( )1البداية والنهاية ،ابن ك ري (.)472/9
( )2الفبل يف امللل واأله اف والنحل (.)69/2
( )3النبارى ُملق ن ع أن املسيح عليه السالم مل يَت إهجيالً مكت ب ًا ،واألهاجيل األربقة امل جو لة
الي م يف أيدي النبارى ليس يشف منها منس ب ًا؛ بل هي منس بة لكتا ا ،وهؤالف األربقووة مل ت بووت
صحبتهم لللسيح عليه السالم ،وال ويقرف بعي لغة كتبت هذه الكتب األربقة ،وال تاريخ كتابتها،
وال أين كتبت؟( .م).
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ص بالن ِّْس َبة إ َ األو ْخ َرى(َ ،)1و َه وؤالف األَ ْر َب َقو وة
ه ْوس َخ ٍة َوه ْوس َخ ٍةَ ،وز َيا َل ٌ
اا َك َري ٌة َو َه ْق ٌ
ّها َم ِت َو وي َحنِاَ ،ومن وْه وم ا ْ نَان م ْن َأ ْص َحا
من وْه وم ا ْ نَان مم ِ ْن َأ ْل َر َ املَْس َ
يح َو َرآ وهَ ،و و َ
ّها وم ْر وق وس َو ول َقا(.)2
َأ ْص َحابه َ -وا ِو َأ ْع َل وم َ -و و َ
مج ًقا َملا ه مكت و وم افق ملَا ه حمف ظَ ،ف َق ْ ل
ومجع زيد للقرآن إهام كان َ ْ
َْ
َزيد رضي لنلوَ :ف َت َت ِب ْق وت ا ْل وق ْر َ
الر َقان َواألَ ْكتَاف َوا ْل وق وسب َو وصودو ور
آن َأ ْ َ
مج وق وه م َن ِّ
مجع ما كان َمك وت با َحم وف ظا عند البوحابة ب َلوري َقل :احلفوظ
الر َجالَ .يقني :أهه َ َ
ِّ
البدو ور والكتابة.
يف ى
قال ال َقسط ّ
مجع ما كان َمك وت ًبا(.)3
الين :وغا َيته َ ْ
ى
الر َقوان َواألَك َْتواف َوا ْل وق وسوب
ويدل عليه َق ْ ل زيد رضي لنلوَ :أ ْ َ
مج وق وه مو َن ِّ
الر َجالَ .
ومل َيقتَلد زيد رضلي
َو وصدو ور ِّ
املكت

مجع القورآن
لنلو ع ح ْف ه َو ْحدَ ه ،بل َ َ

الر َجال.
وقا َب َله ع املحف ظ يف وصدور ِّ
الرجال" حيث ال َجيد ذلوك مكت ًبوا ،أو الو او
قال القسطالّين " :و
وصدور ِّ

البدو ور(.)4
لللح وف ظ يف ُّ
بلقن " َمع" أي :أ ْك وت وبه من املك وت امل افق َ
َ
وأما ق لهَ :ح ِت َو َجدْ و
ا م ْن وس َرة ال ِت ْ َبة آ َي َتو ْل َمو َع وخ َز ْي َلو َة األه َْبوار ِّي َمل ْ
ّها َم َع َأ َح ٍد َغ ْريه؛ فنهام َوجدها مكت بة مقه ،وليس مقناه أهه مل َيكن حيف ها
َأجدْ و َ
( )1هذا َي وق له اخمام احلافظ اب ون ك ري يف زماهه ،وقد وت يف َسنَة  774هوَ .ف َكيْف باالختالف والتحريف
والزيالاا يف زَ ماهنا؟!
( )2البداية والنهاية (.)529 ،528/2
( )3إرشال الساري لرش صحيح البخاري (.)163/7
( )4إرشال الساري لرش صحيح البخاري (.)447/7
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وهم وك وور ،ومونهم كاتوب الو َ حي
غريه؛ ألن وح ىفوواظ القرآن َحيف و هه كامال ،و
زيد بن ابت َه ْفسه.
ا َآيو ًة مو ْن وسو َرة
البو وح َ
ف يف املَْ َبواحف َف َقودْ و
وكذلك ق له :ملَِا ه ََس ْخنَا ُّ
لىهلو لملى َي ْق َر وؤ َها َمل ْ َأجودْ َها َمو َع
األَ ْح َزا وكن وْت َك ًريا َأ ْس َل وع َر وس َل ا ِ صلى
لىهلو لملى َش َها َل َت وه
َأ َح ٍد إالى َم َع وخ َز ْي َل َة األَه َْبار ِّي ا ِلذي َج َق َل َر وس ول ا ِ صلى
ع َل ْيوه} [()33ا
اهودو وا ا َِ َ
َش َها َل َة َر وج َل ْل{ :مو ْن ْواملو ْؤمن َ
ل ر َجو ٌال َصودَ وق ا َموا َع َ
ألحزا

.)1( ]23:

قال اإلمام ال َبغـويَ :ق ْ ول وهَ " :مل ْ َأجدْ َها َم َع َأ َح ٍد إال َم َع وخ َز ْي َلو َة " َلو ْي َس فيوه
اا ا ْل وق ْرآن ب َق ْ ل ا ْل َ احد ،ألَ ِن َز ْيدً ا َكو َ
ان َقودْ َسول َق َهاَ ،و َعلو َم َم ْ فو َق َها مون
إ ْ َب و
البو َحا َبة،
لىهو لملى َ ،وك ََذل َك َغو ْ وري وه مو َن ِ

وس رة األحزا بتَقليم النبي صى
مجقوه َكو َ
السوت ْ َهار ،ال
الر َج َال يف َ ْ
ان ل ْ
َفلن وْه ْم َم ْن هَس َي َهاَ ،ف َل ِام َسل َع َذك ََرَ ،و َت َت ُّب وق وه ِّ
السوت ْحدَ ا ا ْلق ْلمَ ،ف َقووودْ َص ِح َع ْن َأه ٍ
مج َع ا ْل وق ْر َ
آن َع َ َع ْهوود
َس َأ ِه وه وسئ َلَ :م ْن َ َ
ْ
م ْبو ون ك َْقو ٍ
ب،
َر وس ل ا ِ صلى
لىهلو لملى ؟ َف َق َالَ :أ ْر َب َق ٌة وك ُّل وه ْم م َن األَه َْبار :وأ َ ُّ
ومقا وذ بن جب ٍل ،و َزيدو بن َ اب ٍ
تَ ،و َأ وب َز ْي ٍد(.)2
َ وَ ْ و ََ َ ْ ْ و
َو َقدْ َرشك وَه ْم َغ ْ وري وه ْم فيهَ ،وإ ْن ك َ
َان َه وؤالف َأ َشدِ ْاشت َه ًارا(.)3
ح ّفاظ القرآن من الصحابة:

( )1صحيح البخاري ( .)4411
( )2رواه البخاري (  )3810ومسلم (  .)6422ويف رواية :قال قتالة ألهَسَ :م ْن َأ وب زَ ْيو ٍد؟ َقو َال:
َأ َحدو ع وول َمتي.
( )3رش السنة (.)516/4
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ممن اشتَهر بِ ِ
حفظ القرآن وكِتا َبته :عبد اهلل بن مسعود رضي هللا عنه.
لىهلو لملى  :وخ وذوا ال وق ْر َ
آن م ْن َأ ْر َب َق ٍة :م ْن َع ْبد ا ِ ْبون
قال رس ل ا صى
ٍ
م ْبن َك ْق ٍ
ب(.)1
َم ْس وق لَ ،و َساملٍَ ،و وم َقاذ ْبن َج َب ٍلَ ،و وأ َ ِّ
احل ْرص" .وختبيص هؤالف األر َبقوة ِّ
بالوذكْر لون غوريهم
وهذا ال ويرال به ْ َ
ممن َحفظ القرآن من البحابة رضلي

وهم عَدَ ل ك ري؛ ِ
ألن هؤالف األربقة
للنه و

هم الذين َت َف ىرغ ا خقراف القرآن وتقليله لون غريهم ممن اشتغل بغري ذلك مون
القل م ،أو القبالاا ،أو ااهال ،وغري ذلك ،وحيتلل أن يك ن ذلك مون النبوي
صلى

لىهلو لملى ؛ ألهه َعلم أَنم وهم الوذين َينْتَبو وب ن ل َت ْقلويم النواس القورآن

بقده ،ول وي َ
فعحال عليهم ملَا َعلوم مون موثل ْأمورهم ،كوام قود أظهور
ؤخذ عنهم؛ َ
امل ج ل مون حواهلم؛ إ ْذ وهوم أئلوة و
القو ِراف ،وإلويهم َتنْتَهوي يف الغالوب أسواهيد
ال وف َضالف"(.)2
"فال ِواه ور َأ ِه وه َأ َم َر باألَ ْخذ َعن وْه ْم يف ا ْل َ ْقت ا ِلذي َصودَ َر فيوه َذلو َك ا ْل َقو ْ ول،
َوال َي ْل َز وم م ْن َذل َك َأ ْن ال َي وك َن َأ َحوودٌ يف َذل َك ا ْل َ ْقت َش َارك وَه ْم يف ح ْفظ ا ْل وق ْرآن،
َب و ْل َك و َ
اع و ٌة م و َن
مج َ
حي َف و و َن م ْ و َل ِال وذي َن َحف و وو وه َو َأ ْز َي ودو م ون وْه ْم َ َ
ان ا ِلذي وو َن َ ْ
الب َحا َبة"(.)3
ِ
قال القرطبيَ :ق َال ا ْب ون ال ِل ِّيب رضلي

لنلو ( :)4ال تَدو ُّل َهوذه اآل َ و وار َعو َ َأ ِن

( )1رواه البخاري (  )4999ومسلم ( .)2464
( )2امل ْفهم ،للقرطبي (.)110/20
( )3فتح الباري ،ابن حجر (.)48/9
( )4ه  :حملد بن الليب بن حملد ،القايض أب بكر البَاقالأ ،وله كتا "االهتبار للقرآن".
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ا ْل وق ْر َ
جي َل ْقو وه َغو ْ وري َأ ْر َب َقو ٍة مو َن
حي َف ْ وه يف َح َيواة النِبو ِّي صلى
لىهلو لملى َ ،و َمل ْ َ ْ
آن َمل ْ َ ْ
األَهْبار ،كَام َق َال َأهَس بن مال ٍ
مجو َع ا ْل وقو ْر َ
آن
كَ ،ف َقدْ َ َب َت بوال ُّل ور املْو َتو َ ات َرة َأ ِهو وه َ َ
َ
و ْ و َ
َ
البوامتَ ،و َع ْبودو ا ِ ْبو ون َع ْلورو ْبو ون
يم الدِ ار ُّيَ ،و وع َبووا َل وة ْبو ون ِ
وع ْ َام ون َو َع ٌََّّ ،و َمت ٌ
ٍ
ا ْل َقاصَ .ف َق ْ ول َأه ٍ
جي َلع ا ْل وقوو ْر َ
جي َلع ا ْل وق ْر َ
آن
حيتَل ول َأ ِه وه َمل ْ َ ْ
آن َغ ْ وري َأ ْر َب َقووة"ْ َ ،
َسَ " :مل ْ َ ْ
لىهلو لملى َغ ْ َري ت ْلو َك ْ
ااَ َام َعوةَ ،فون ِن َأ ْك َو َر وه ْم
َو َأ َخوو َذ وه َت ْلقينًا م ْن رس ل صلى
اا بو َع ِن األَئ ِلوو َة
الر َو َايو و
َأ َخ َذ َب ْق وض وه َعنْ وه َو َب ْق وضو وه مو ْن َغو ْريهَ ،و َقودْ َت َووو َ
اه َرا ِّ
مج وقو ا ا ْل وق ْر َ
آن َع َ َع ْهد النِب ِّي صلى
األَ ْر َب َقوو َة(َ َ )1
الر وس ل صى
اخ ْسالمَ ،وإ ْع َام ِ
ٍ
وساملًا م أم وحذيفة رضي
ا ِ ْب َن َم ْس وق لَ ،

لىهلو لملى ألَ ْجول َسو ْبقه ْم إ َ

لىهو لملى َهل و ْم .وق ْل وتَ :مل ْ َيو ْذكور ا ْل َقوايض َع ْبودَ
مجو َع
ّهوا ِممو ْن َ َ
لنه ف َيام َر َأ ْي وتَ ،و و َ

ا ْل وق ْر َ
آن(.)2
وقال ابن كثيَ :و َم ْقنَ َق ْ ل َأه ٍ
جي َلع ا ْل وق ْر َ
آن"َ :ي ْقني مو َن األَه َْبوار
َسَ " :و َمل ْ َ ْ
جي َل وقو َن ا ْل وقو ْر َ
كالبودِّ يق،
مج َ
س َ ى َه وؤالفَ ،وإالى َفل َن املْو َهاجري َن َ َ
آن ِّ
اعو ٌة َكوا وه ا َ ْ
َوا ْب ون َم ْس وق ٍلَ ،و َسامل ٌ َم ْ َ َأم وح َذ ْي َف َةَ ،و َغ ْ وري وه ْم.
ِ
َق َال الش مي ُخ َأ ُبو مَ
االفول َرار َأ ِن َر وسو َل
مح ُه اهللَُ :قدْ وعل َم ب ْ
ي َر َ
احل َس ِن األَ مش َع ِر ُّ
لىهو لملى َقدِ َم َأ َبا َبك ٍْر يف َم َرا املَْ ْ ا ل وي َب ِّ ََّ بالنِاس(َ ،)3و َقدْ َ َب َت يف
ا ِ صى
اْل َرب املْو َت َ اتر َأ ِن َر وس َل ا ِ صلى
لىهلو لملى َق َال" :ل َي وؤ ِم ا ْل َق ْ َم َأ ْق َر وؤ وه ْم"(َ ،)4ف َل ْ
َْ
( )1يقني :اْللفاف الراشدين :أب بكر وعولر وع امن وع ىَّ بن أم طالب رضي
( )2ااامع ألحكام القرآن ( ،)57/1و وين َر تفسري ابن ك ري (.)24/1
( )3كام يف صحيح البخاري (  )664ومسلم ( .)870
( )4رواه مسلم ( .)1477

لنه .
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البدِّ ويق َأ ْق َر َأ ا ْل َق ْ م ملَا َقدِ َم وه َع َل ْيه ْم(.)1
َمل ْ َيكون ِّ
وكان ابن مسعود رضي هللا عنه ممن ُي مم ِِل ال ُقرآن ِمن ِحفظِه.
فقلت :جئت يا أمري املوؤمنل
لر رضلي لنلو
و
(قال َقيس بن َمروان أت و
َيت وع َ
واهو َت َفخ
من الك فة ،وت ََركْت ا َر وجال وي ْلَّ املباحف عن َظهر َقلبه ،ف َغضب ْ

()2

الر ْحل ،فقال :و َمن ه َوحيك؟ قال :عبدا ابون
تي ِ
حت كال يلأل ما بل وشق َب ى
مسق لَ ،فام زال وي ْل َفع َو وي َ ِ ى عنه الغضب حت عال إ َحاله التي كوان عليهوا،
أحو ىق بوذلك منوه،
أحود هو َ
م قال :وحيك ! وا ما أعلله َبقوي مون النواس َ
وس وع َحدِّ ك عن ذلك ،كان رس ل ا صلى
بكر رضلي

لىهلو لملى ال َيزال َي ْس ولر عنود أم

لنلو الليلة كَذا يف األمر من أ ْمر املسللل ،وإهوه َسو َلر عنوده ذاا

ليلة وأها مقهَ ،ف َخ َرج رس ل ا صلى

وخ َر ْج َنوا مقوه ،فونذا َر ٌ
لىهلو لملى َ
جول

قائم وي َب َِّّ يف املسجد ،فقام رس ل ا صلى
كدْ ها أن هقرفه قال رس ل ا صلى

لىهلو لملى َيسوتلع قرافتوه ،فلوام

رسه أن يقرأ القورآن َر ْطبوا
لىهلو لملى َ :من َ ى

قرأه ع قرافة ابن أ ىم عبد)(.)3
كام وأهْزل فل َي َ
القبة :شدى ة حما َف ة األ ىمة ع القرآن؛ حت ويب ِلغ َخليفة املسللل
ويف هذه ى
ب َحال َر وجل يف القرا وي ْلَّ القرآن من ح ْف وه ،و َيغضوب اْلل َيفوة لوذلك ،وم
لىهو لمى بب ىحة ق َرافته.

َي ْسكن ملَىا وا ْخرب بعهه َمن َشهد له رس ل ا صى
آن:
وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام ممّن َح ِف َظ ا مل ُق مر َ
( )1تفسري القرآن الق يم (.)24/1
( )2يقني :علر رضي

لنو.

( )3رواه اخمام أمحد ( .)175
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َان ابن وع َلو َر َفافوالَ ،و َقودْ َحفو َظ ا ْل وقو ْر َ
الربَ :وك َ
آن َعو َ َع ْهود
قال ابن عبد َ ّ
لىهلو لملى يف َ َ ٍ
م ْبو ون ك َْقو ٍ
ب،
َر وس ل ا ِ صلى
مجا َعة مون وْه ْم :وعو ْ َام ونَ ،و َعو ٌََّّ ،و وأ َ ُّ
وابن مسق ٍل ،وسامل م َ َأم ح َذي َف َة ومقا وذ بن جب ٍل ،و َزيدو بن َ اب ٍ
تَ ،و َع ْبودو ا ِ
و ْ َ وَ ْ و ََ َ ْ ْ و
َ َ ٌ َْ
َ ْ و
ْب ون َع ْلرو ْبن ا ْل َقاصَ ،و َغ ْ وري وه ْم(.)1
وممن َح ِفظ القرآن ِمن الصحابة:
عبدا بن السائب رضي

لنو.

قال جماهد :وكنىا َه ْف َخر ع الناس ب َقارئنا عبدا بن السائب(.)2
و َمس َل َلة بن ََم ْ َلد األهباري رضي

لنو.

قال جماهـــد :كنت أفخر النواس بواحلفظ للقورآن حتو َصو ِل ْي وت َخ ْلوف
َمس َللة بن ََم َلد ،فا ْف َتتَح "ال َبقرة" َفام أخلع فيها َو ًاوا ،وال أل ًفا(.)3
ومتيم الداري رضي

لنو.

قال السائب بن يزيد رضي

م بن كقب ومتويم
لنوَ َ :
مجع وعلر الناس ع وأ َ ى

الداري(.)4
الز ومو ا َمسوجد رسو ل ا
الب ِفة ،الذين َ
وغريهم ك ري ،كام يف حال أهل ُّ
َفرغو ا للقبوالة ،ومنهوا:
صلى
لىهلو لملى  ،ومل يكن هلم أعامل وت ْلهيهم ،وإهوام ت ى
قرافة القرآن وحف ه.
( )1االستذكار (.)502/ 2
( )2رواه ابن أم شيبة ( .)30757
( )3رواه ابن أم شيبة ( .)30758
( )4رواه عبد الرزا ( .)7727
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قال ال َباقِالين" :ولقد َك ور ح ِفاظ القرآن ع عهود رسو ل ا صلى

لىهلو

لملى وا ْهت ََرشوا ،و وعر وف ا به حتو كواه ا ويودْ َع ن َ
أهول القورآن ،و
وقو ىرا َف القورآن،
َت وشودى ة احلاجوة إ
وال َق َرأ َة من البحابة ،و وينا َل ْون به يف املغازي وعنودَ املقو َ
ااهال واخ ْذكَار باآلخرة ،و َي َتنَا َلون بعصحا وس رة البقرة...
الب ِفة الذين كاه ا وم َت َبتىلل( )1لق َبالة ر م ،و ومنْتَببل لقورافة القورآن
وأهل ُّ
سائر أهل البوفة كواه ا وح ىفاظوا لكتوا ا
وحل ْف ه ،وأخذ أهفسهم به ،ولقل َ
ِ
ظاهر حاهلم ،ألَنم مل يكن هلم يف َز َمن رسو ل
وعز ع ما وي جبه و َيقتَضيه
جل ِ
و
ا صى

ٌ
الزمة املسجد والبوالة
لىهلو لملى
غري وم َ
علل وال مقيش ٌة وال ح ْرفة و

وتق ىلم القرآن والتىشا وغل ببوالح األعوامل ،ال َيت ََشوا َغ ول ن بسوف سو ى ذلوك،
ألجل موا َذكَرهواه مون أحو اهلم َحي ونو ن
وكان الناس قد َع َر وف هم بذلك فكاه ا ْ
عليهم ،و ويؤ روَنم ع أهفسهم ،و وي َراع ن وأمو رهم ،و ويرشوك َنم يف ْأقو َ اهتم،
يم الفضول بوام اهقلقو ا إليوه مون
و َي َرون َت ْفضي َلهم ع أهفسهم،
َ
وإجارهتم ع َ
التىشاغل بع ْمر اآلخرة واالهتبا حلفظ القرآن وتدارسه والبالة به.
ْ
وحسن الببوائر ،و اقوب
بلن ه لون هؤالف يف ال َفضل والدِّ ين و
واألش َب وه َ
ورسعوة احلفوظ واالقتودار عو الكوالم،
األفهام ،وصحة ال َقرائح والنحوائر ،و
و
وحفظ ما َق ورص وطال :أن ال ويبلئ ا و َيت َ
أصول
َخ ىل وف ا عن حفظ القرآن الذي ه
( )1التىبتىل ه االهقلان للقبالة ،ومنه ق له تقا َ { :و َتبَت ِْل إ َليْه َتبْتيالً} [( )73املزمول ]8:أي :اهقلووع يف
تص به[ .املفرلاا يف غريب القرآن ،للراغووب األصووفهاأ (ص
القبالة وإخالص النىية اهقلاعا َخي ى
.] )107
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و
وأفضل أعامهلم ،وأع له ابا عند ا تقوا َ ،ف َ ْفو وع
لينهم ،وعام ول رشيقتهم،
القالة يقتيض إحاط َة مجيع أهل الب ىفة بحفظ مجيع ما كان َي ْنو و
زل مون كتوا ا
تقا "(.)1
الب ِفة كَا وه ا ه َْح ً ا م ْن َأ ْر َبقامئَة َر وج ٍل"(.)2
و" َأ ْه ول ُّ
علر بن اْللوا رفو و
"ولقد ات َىسع ح و
ان ا
فظ القرآن يف الناس يف َزمن َ
عليه ،و َك ور وح ىفاظه والقائل ن به ،والتىا ول ن له ،حت إهه كان هلم يف ذلوك َه ْي َقو ٌة
يم مشه ر"(.)3
َ
وأمر ع ٌ
وف ىج ٌة ٌ
وأما مَ
تضمن:
اجل ممع الثاين؛ فقد ّ
مجع القرآن وترتيب اآلياا كام أ َمر رس ل ا صى
َْ
يف َع ْرا جربيل لرسو ل ا صلى

وكام هو
لىهو لمى َ ،

لىهلو لملى  ،واالقتبوار عو موا كوان يف

رفة األخرية ،التي َع َارا فيها جربيل النبوي صلى
ال َق َ

لىهلو لملى القورآن يف

لىهو لمى .

آخر رمضان َصا َمه رس ل ا صى
واالقتبار ع القرآن ا ْوملتق ىبد بتالوته ،لون ما هوسو َخ ْت تالوتوه ،ولون موا
كان من قرافاا تفسريية؛ ألن من البحابة َمن كان َيكتوب القرافاا التفسوريية
بج ار اآلياا القرآهية.
( )1االهتبار لل وقرآن ( ،)152/1وقد َذكَر الباقالأ عَد ًلا ممن َحفظ القرآن من البحابة.
( )2تفسري القرطبي :ااامع ألحكام القرآن (.)340/3
والضج َة .قال أب ع َْل ٍرو:
ِ
( )3االهتبار لل وقرآن ،للباقالأ ( ،)153/1ومقن " َهيْ َق ٌة "َ :ي ْقني البيا َ
ا ِ
الشديدو [ .لسان القر ( .])378/8واملقنو  :أَنووم صووار هلووم صو ا
الب ْ و
اهلائقة وال اعية ِ
وظه ر من ك رهتم و
وشهرهتم.
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مجوع
مجع أم بكر لل وقرآن يف هوسخة واحدة حف ا له من الضيان ،أموا َ ْ
وكان َ ْ
ع امن فقد كان ه ً
لللبحف ،و َب َق ه لألمبار مع وق ىراف ويقرئ ن الناس.
َسخا و
ومجع ع امن
وح َف َتهْ َ ،
َْ
ومجع أم بكر كان خشية ذها القرآن بذها أهله َ
كان ح ْف ًا للقرآن و َل ْر ًفا للخالف واالختالف.
مجع ع امن رضلي
وال َخيتَلف َ ْ
مجوع عو امن رضلي
فنن َسوبب َ ْ

مجع أم بكر البودِّ يق رضلي
لنلو عن َ ْ

لنلو،

لنلو النواس عو مبوحف واحود هو ووقو ن

االختالف يف األحرف السبقة ،ومل َيزل ع ه َْسخ املباحف ،واالقتبار ع ما
ويزيل اْلالف؛ ألن ما يف ومبحف ع امن معخ ذ مما يف مبحف أم بكر.
( َقد َم وح َذ ْي َفة ْب ون ال َي َامن َع َ وع ْ َام َن َ -وك َ
َان وي َغازي َأ ْه َل ِ
الش ْعم يف َفتْح َأ ْرمين َي َة
يج َ
ان َم َع َأ ْهل الق َرا َ -ف َع ْف َز َن وح َذ ْي َف َة ْ
اخت َ
ال وف وه ْم يف الق َرا َفةَ ،ف َقو َال وح َذ ْي َفو وة
َو َأ ْذ َرب َ
خيتَل وفو ا يف الك َتوا ْ
َف
اخوتال َ
ل َأ ْلر ْ َهذه األو ِمو َة َق ْبو َل َأ ْن َ ْ
ل وق ْ َام َنَ :يا َأم َري املو ْؤمن َ
البو وحف َهن َْسو وخ َها
ال َي وه ل َوالن َِب َارى َف َع ْر َس َل وع ْ َام ون إ َ َح ْف َب َةَ :أ ْن َأ ْرسَّ إ َل ْينَا ب ُّ
يف املَ َباحف ،و ِم ه وَر ُّل َها إ َل ْيكَ ،ف َع ْر َس َل ْت َا َح ْف َبو وة إ َ وعو ْ َام َنَ ،فو َع َم َر َز ْيودَ ْبو َن
َ اب ٍ
()1
حلار ْبن ه َشا ٍم
الر ْ َ
ت َو َع ْبدَ ا ِ ْب َن ُّ
محن ْب َن ا َ
الز َب ْري َو َسقيدَ ْب َن ال َقاص َو َع ْبدَ ِ
ال َ ة :إ َذا ْ
ل ال ِ َ
اخ َت َل ْفت ْوم َأ ْهوت ْوم
َفن ََس وخ َها يف املَ َباحفَ ،و َق َال وع ْ َام ون ل ِلر ْهٍ ال وق َرش ِّي َ
ٍ
يش ٍف م َن ال وق ْرآن َفا ْك وت وب وه بل َسان وقو َر ْي ٍ
شَ ،فونه َِام َهو َز َل بل َسواَن ْم.
َو َز ْيدو ْب ون َ ابت يف َ ْ
فإ َ
الب و وح َ
الب و وح َ
ف يف املَ َب واحفَ ،ر ِل وع و ْ َام ون ُّ
َف َف َق ول و اَ ،ح ِت و إ َذا ه ََس و وخ ا ُّ
( )1وهؤالف من وح ىفاظ القرآن ،وال ى
شك أن َمجْع هؤالف من االحتياط للقوورآن؛ ألن ااامعووة أ ْب َقود عوون
اْللع من ال احد.
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ح ْفب َة ،و َأرس َل إ َ ك ِّول وأ وف ٍق بلبح ٍ
ف ممِا ه ََس وخ اَ ،و َأ َم َر ب َام س َ ا وه م َن و
القو ْرآن يف
و ْ َ
َ َ َ ْ َ
ٍ
ٍ
حي َر َ )(.)1
ك ِّول َصحي َفة َأ ْو وم ْب َحف َأ ْن و ْ
مجوع هفوس القورآن َبو ْل
قـال ال َباقِالين  ( :وع امن مل َيقبد َق ْبد أم بكور يف َ ْ
وفوووة عو الرسو ل
املقر َ
َل ْ حل ،وإهام َق َبوود مجقهم ع القرافاا ال ابتووة و
صى

جير َُمْرى ذلكْ ،
وأخوذهم بلبوحف عو امن ال
لىهو لملى  ،وإ ْل َغاف ما مل َ ْ

نس خ تالوتوه كوتوب موع
تقديم فيه وال تعخري ،وال تعويل وأ ْ بت مع َتنْزيل( ،)2و َم و
وم َبت َر ْسله ،و َم ْف وروا قرافته وحف ه ،وتسليم ما يف أيدي الناس مون ذلوك،
ملَا فيه من التىخليٍ وال َف َسالَ ،
وخشية ولخ ل ُّ
الشبهة ع َمن يعيت من َبقد ،وأهه مل
ويسقٍ شيئا من القرافاا ال ابتة عن رس ل ا صلى

لىهلو لملى  ،وال َمنَع منها

وح َ َرها)(.)3
َ
الر ْسم الق امأ الذي كوت َبوت بوه
وطريقة كتابة املبحف شاهدَ ة بذلك؛ فنن ِ
املباحف َحيتَلل أك ر من قرافة يف م افع ك رية.
اا ْلع األخري ع عهود عو امن بون ى
عفوان رضلي
وهذا ه ْ َ

لنلو ،والوذي

أمج َقت األ ىمة ع قب له.
َْ
قال َع ىَّ رضي

اا ْلع ال اأَ -ج ْمع ع امن رضلي
لنلو عن ْ َ

لنلوَ ( :-يا َأ ُّ َوا

اس ال َت ْغ ول و ا يف وع و ْ َام َنَ ،وال َت وق ول و ا َل و وه إالِ َخ و ْ ًريا يف املَْ َب واحف َوإ ْح و َرا
ِ
الن و و
( )1رواه البخاري (  ،)4987واه ر :جامع البيان ،ابن جرير (.)54/1
( )2ألهه ربام َأ ْبَت بقمل البحابة قرافاا تفسريية يف ومبحفه ،أو ما هوسو َخت تالوتووه؛ فع َبوت عو امن
رضي لنه ما يف املبحف الذي ومجع َقب َله ،وليس فيه قرافاا تفسريية ،وال ما هوس َخت تالوته.
( )3االهتبار للقرآن ( .)64/1
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املَْباحفَ ،ف ا ِ ما َفق َل ا ِلذي َفق َل يف املَْباحف إالِ َعن م ٍ
أل منِا َمجي ًقا)(.)1
َ
َ
َ َ
َ
َ
ْ َ
وف ْقل ع امن رضي لنو اتِفق عليه املسلل ن ،و َت َل ِقتْه األى ىمة بال َق وب ل.
(و َكو َ
ان َهو َذا مو ْن
قــال القرطبي يف تفسريه عن فقوول ع امن رضلي لنلوَ :
مج َع املْو َهوواجري َن َواألَه َْبوو َار َوج ِل َة َأ ْهوول اخ ْسووالم
وع ْ َام َن رضلي لنلو َب ْقدَ َأ ْن َ َ
صح َو َ َبت يف القرافاا ْ
املشو وه رة
او َر وه ْم يف ذلك؛ فا ىت َف وقوو ا ع َ ْ
مجقه بام ى
َو َشوو َ
است َْبو َ وب ا َر ْأ َيو وه َو َكو َ
ان َر ْأ ًيوا
عن النبي صى
لىهو لمى وا ِّط َرا ما سو اهاَ ،و ْ
ل)(.)2
مجق َ
مح وة ا ِ َع َل ْيه َو َع َل ْيه ْم َأ ْ َ
سديدا وم ىف ًقاَ ،ر ْ َ
فإن قيلِ :ل َ َل م َي ُأمر رســول اهلل صــلى هللا عليــه وســلم بِ َج ممـع القــرآن يف حــال
حياته؟
فاا ا  :أهه صلى

َت ىقب َمتَام َتن َُّزل القورآن ،موع ع ْللوه
لىهلو لملى كان َي َ َ

ى
حوث رسو ل ا
جت َلع القورآن ،ولوذلك
عليه البالة والسالم بعن وأ ىمتَه َس ف َ ْ
رس وه َأ ْن وحي ِب و وه ا ِو
صللى
لىهللو لمللى ع و القوورافة يف املبووحف ،فقووالَ :
(م و ْن َ ِ
َو َر وس ول وه َف ْل َي ْق َر ْأ يف املْو ْب َحف)(.)3
(حيت ََل ول َأ ْن َي وك َن صى
اْل ِل ُّ
قال ْ َ
ام َو َغ ْ وري وه :و ْ

جي َلع ا ْل وق ْر َ
آن
لىهو لمى إه َِام َمل ْ َ ْ

يف املْو ْب َحف ملَا ك َ
الوتهَ ،ف َل ِام
َت ِق وب وه م ْن وو ورول هَاس ٍخ ل َب ْقمل َأ ْحكَامه َأ ْو ت َ
َان َي َ َ
( )1رواه ابن أم لاول يف كتا املباحف (ص .)96
( )2ااامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) (.)88/1
( )3رواه ابن املقرئ يف "املقجم" (ص  )168وابوون شوواهل يف "الَتغيووب" (ص  )67وأبو هوقوويم يف
وحس ونه األلبوواأ يف
"ح ْليووة األوليوواف" ( )209/7والبيهقووي يف "شووقب اخيووامن" ( ،)2027
ى
"البحيحة" (  .)2342وهذا بخالف ما ذهب إليه ل .الرومووي يف :لراسوواا يف علو م القوورآن
الكريم( ،ص  )83ح ل تسلية املبحف.
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الراشدي َن َذل َك َو َفا ًف
ا ْه َق ََض ه ووزو ول وه ب َ َفاته صى
لىهو لمى َأ ْهل َ َم ا ِو ْ و
اْل َل َفا َف ِ
رش ًفا َ -فك َ
َان
ل َ ْعد ِ
البال ب َض َامن ح ْف ه َع َ َهذه األو ِمة املْو َح ِلد ِية َ -زا َل َها ا ِو َ َ
البدِّ يق رضي لنو ب َل وش رة وع َلرَ ،و وي َؤ ِّيد وه َما أخرجه ابن
ا ْبتدَ ا وف َذل َك َع َ َيد ِّ
ٍ
(سل ْق وت َعل ًّيا َي وق ول:
َأم َل واو َل يف املَْ َباحف( )1بن ْسنَال َح َس ٍن َع ْن َع ْبد َخ ْ ٍري َق َالَ :
مح وة ا ِ َع َ َأم َبك ٍْر ،وه َ َأ ِو ول َم ْن
َأ ْع َ وم النِاس يف املَْ َباحف َأ ْج ًرا َأ وب َبك ٍْرَ ،ر ْ َ
مج َع كتَا َ ا ِ)(.)2
ََ
لىهلو لملى َلكو ْن َغو ْ وري

َان ا ْل وق ْر و
" َو َقدْ ك َ
ب يف َع ْهود النِبو ِّي صلى
آن وك ُّل وه كوتو َ
ٍ
الس ر"(.)3
َُم ْ ول ٍن يف َم ْ ف ٍع َواحدَ ،وال وم َرتىب ُّ
البو وحف يف
قال ابن َح َجرَ " :و َقدْ َأ ْع َل َم ا ِو َت َقا َ يف ا ْل وق ْرآن ب َع ِه وه َُم ْ ولو ٌن يف ُّ

ان ا ْل وقو ْر و
اآليو َةَ ،و َكو َ
آن َم ْك وت ًبوا يف
َق ْ لهَ { :يت وْلو وصو وح ًفا وم َل ِهو َر ًة} [( )98البينوةَ ]2:
َت م َفر َق ًةَ ،فجلقها َأب بك ٍْر يف مك ٍ
َان َواح ٍد ،و و ِم ك ََاهو ْت َب ْقودَ وه
َ َ ََ و َ
ُّ
َ
الب وحف َلك ْن كَاه ْ و ِ
فَ ،و َأ ْر َسو َل َوا
َحم ْ وف َظ ًة إ َ َأ ْن َأ َم َر وع ْ َام ون بالن ِْسخ من َْهاَ ،فن ََس َخ من َْها عدِ َة َم َباح َ
إ َ األَ ْم َبار"(.)4
وكان القرآن َينْزل ع النبي صى

لىهو لمى حت ت ىفاه ا .

قال ابن حجر يف رشح حديث ابن عباسَ " :وك َ
َان جربيل َي ْل َقا وه يف ك ِّول َل ْي َلو ٍة
ان َف ويدَ ار وس وه ا ْل وق ْر َ
م ْن َر َم َض َ
آن".
ل ال ِل ْ َح ْل.
مج َع َب ْ َ
(( )1ص  ،)50 ،49وآخره ب َلفظَ :و وه َ َأ ِو ول َم ْن َ َ
( )2فتح الباري ،ابن حجر (.)12/9
( )3فتح الباري ،ابن حجر (.)12/9
( )4فتح الباري (.)13/9
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(ويف احلديث إطال ال وقرآن ع َبقضه وعو وم ْق َلوه؛ ى
ألن ىأول َرمضوان
من َبقد البق ة مل َيكن ه ََزل من ال وقرآن إالى َبقضه ،م كذلك ك ىول رمضان َبقوده إ
رمضان األخري فكان قد ه ََزل وك ىله إالى ما ى
تعخر ه ووزوله بقد رمضان املذك ر ،وكوان
يف َسنَة َع ْرش إ أن ماا النبوي صلى

لىهلو لملى يف ربيوع األول َسونة إحودى

عرشة ،ومما ه ََزل يف تلك املْودى ة ق له تقا { :ا ْل َيو ْ َم َأك َْل ْلو وت َل وكو ْم ليونَك ْوم}
املائدة ،]3:فنَنا ه ََز َلت َي م عرفة والنبي صى

[()5

لىهو لمى ا باال ِّت َفا )(.)1

و َي ى
دل ع ذلك حديث َطار ْبن ش َها ٍ رضلي

لنلو َق َالَ :جا َف َر وج ٌل مو َن

وَنَاَ ،ل ْ َع َل ْي َنوا ه ََز َلو ْت
ا ْل َي وه ل إ َ وع َل َرَ ،ف َق َالَ :يا َأم َري املْو ْؤمن َ
ل آ َي ٌة يف كتَابك ْوم َت ْق َر وؤ َ
رش ا ْل َي وهو ل الَ ِ َ
ختو ْذهَا َذلو َك ا ْل َيو ْ َم عيوودً اَ ،قوو َالَ :و َأ ُّي َآيو ٍة؟ َقوو َال{ :ا ْل َيو ْ َم
َم ْق َ َ
ينوا} [()5
يت َلك ووم اخ ْسوال َم ل ً
َأك َْل ْل وت َلك ْوم لينَك ْوم َو َأ ْمت َ ْل وت َع َل ْيك ْوم ه ْق َلتي َو َرف و
املائودةَ ،]3:ف َق َال وع َل ور :إ ِّأ ألَ ْع َل وم ا ْل َي ْ َم ا ِلذي ه ََز َل ْت فيهَ ،واملَْك َ
َان ا ِلذي ه ََز َلو ْت فيوه،
لىهو لمى بقر َف ٍ
مج َق ٍة(.)2
ه ََز َل ْت َع َ َر وس ل ا صى
اا يف َي ْ م و و
ََ
وهذا – ال َش ىك – أهه َي ى
األموة بوالقرآن ،إ ْذ َعو َرف وعلور
دل ع شدى ة عناية ى
رضلي

لنلو :ا ْل َي ْ َم ا ِلذي ه ََز َل ْت فيهَ ،واملَْك َ
واحلوال الوذي
َان ِالوذي ه ََز َلو ْت فيوهَ ْ ،

مجقة ،ويف َع َرفة ،وكان النبي صلى
ه ََز َل ْت فيه :يف ي م و و
يف َح ىجة ال َ َلان.

( )1فتح الباري (.)44/9
( )2رواه البخاري (  )45ومسلم ( .)7630

لىهلو لملى واق ًفا يف َع َرفة
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المَبْحَث الرابع
عِناية األمّة اإلسالمية
بالقرآن
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ا ْع َتنَت األ ىمة اخسالمية بالقرآن الكوريم ح ْف ًوا ولراسوة ى
وتقلوام و َت ْقلو ًيام،
وقرافة وإقراف ،وكتابة وص َياهة ،و َه ْف ًيا للتحريفَ ،سو اف بواألحرف أو بواملقن ،
ومحاية من الزيالة والنقبان ،وتفسري ًا ،و َب َيان املْورال.
فالقرآن َه ْقل الكا ىفة عن الكا ىفة ،أيَ :ه ْقل جيل عن ج ْيل.
وقد َحو ىث النبوي صلى

لىهلو لملى عو ت ى
َقلوم القورآن وتَقليلوه؛ فقوال:

القو ْر َ
آن َو َع ِل َل وه) ،ويف رواية( :إ ِن َأ ْف َض َلك ْوم َمو ْن َت َق ِلو َم و
(خ ْ وريك ْوم َم ْن َت َق ِل َم ال وق ْر َ
َ
آن
َو َع ِل َل وه)(.)1
لجرل القرافة،
ومن وهنا اع َتن ال وق َلامف بن ْق َراف القرآن ،فال ويك َت َف يف ال وقرآن ب ى
بل ال بدى أن ت َ
وؤخذ عن شيخ ومتقنَ ،يتَل ىقاها القارئ ومشا َف َهة ،و َينلوق كول َك َللوة
وخيرج احلوروف
هولقا صحيحا ،وحيكم َف ْبٍ كل كللة ،و ويتقن أحكام التج يد ،و
القربية من ََمارجها.
الس َلل ِّي َع ْن وع ْ َام َن رضي
الر ْ َ
محن ُّ
َر َوى َأب َع ْبد ِ

لنو َعن النِب ِّي صلى

لىهلو

لمى َق َالَ " :خ ْ وريك ْوم َم ْن َت َق ِل َم ال وق ْر َ
محن يف
الور ْ َ
آن َو َع ِل َل وه "َ ،ق َالَ :و َأ ْقو َر َأ َأ وبو َع ْبود ِ
إ ْم َرة وع ْ َام َنَ ،ح ِت ك َ
اج َق َالَ :و َذا َ ا ِلذي َأ ْق َقدَ أ َم ْق َقدي َه َذا (.)2
َان احلَ ِج و
ورسلها وكيف توكتوب الكللوة ،كوام
وا ْع َتنَ القلامف ب َض ْبٍ كلاما القرآن ْ
اعتن ا بنعرا القرآن حت ال ويقرأ بغري ما َقو َرأه رسو ل ا صلى
و َق َرأه عليه البحابة الكرام رضي

غري املقن .
لنه  ،وأال وي ْق َرأ ب َام وي ِّ

( )1الروايتان :رواّها اخمام البخاري ( .)5028 ،5027
( )2رواه البخاري ( .)5027

لىهلو لملى ،
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وكان البحابة رضلي

للنه و
يعخذون القرآن مون َفوم رسو ل ا صلى

لىهو لمى ومبارشة.
قـال َع مبدُ اهللِ بن مسـعود رضي هللا عنــهَ ( :وا ِ ا ِلووذي الَ إ َل َه َغ ْ وري وه َما وأهْز َلو ْت
وس َر ٌة م ْن كتَا ا ِ إالِ َأهَا َأ ْع َل وم َأ ْي َن وأهْز َل ْتَ ،والَ وأهْز َل ْت آ َي ٌة م ْن كتَا ا ِ إالِ َأ َهوا
يم وأهْز َل ْتَ ،و َل ْ َأ ْع َل وم َأ َحوودً ا َأ ْع َل َم منِّي بكتَا ا ِ ،وت َب ِّل وغوو وه اخب ول َل َرك ْب وت
َأ ْع َل وم ف َ
إ َل ْيه)(.)1
ا م ْن ِّيف َر وسو ل ا ِ صلى
(وا ِ َل َقدْ َأ َخ ْذ و
وقال رضي هللا عنــهَ :
لىهلو لملى َأ ِّأ مو ْن
ل وس َرةًَ ،وا ِ َل َقدْ َعل َم َأ ْص َحا و النِبو ِّي صلى
ب ْض ًقا َو َس ْبق َ
لىهلو لملى

َأ ْع َلله ْم بكتَا ا َِ ،و َما َأهَا ب َخ ْريه ْم)(.)2
وهذا ى
يدل ع شدى ة عناية األ ىمة بالقرآن.
تم االعتناف ب َقال َماا ال َ ْقف واال ْبتداف ،و َمت َحي وسن بالقارئ أن َيقف،
كام ى
ومت ال َحي وسن بوه أن َيقوف ،وامل افوع التوي جيوب أن َيقوف عنودها القوارئ
للقرآن ،والتي ال جي ز له أن َيقف عندها .و وأ ِّل َفت ال وكتوب يف ذلك(.)3
وأو َقواا
وا ْع َتنَ القلامف ب َلقرفة أسبا هوزول اآليواا ،وبلقرفوة أحو ال ْ
وأ َماكن هوزول القرآن؛ فب ىين ا من ذلك:
( )1رواه البخاري (  )5002ومسلم ( .)2463
( )2رواه البخاري (  )5000ومسلم ( .)2462
ومجَال ال وق ىراف وك ََامل اخقووراف،
( )3اه ر ع سبيل امل ال :املْو ْكتَ َف يف ال َ ْقف واال ْبتدَ ا ،ألم علرو الداأَ ،
اْل ىراز ،للتىنَِس.
ل َق َلم الدِّ ين ال ىسخاوي ،وال ىلراز يف رش فبٍ ْ َ
اْلو ىراز" ومجْلووة مون
وقد َذكَر الدكت ر أمحد رششال يف مقدمة َتقيقه لكتا "اللراز يف رش فبٍ ْ َ
املؤ ِل َفاا خاصة ما يتق ىلق بالضبٍْ والشكل.
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عرش َه ًعا :املك ىىي واملدأ،
" َم اطن الن وىزول وأوقاته وو َقائقه ،ويف ذلك ا نا َ
ايش
ويَّ والنهوواري ،ى
والبو ى
والسو َفري ْ َ
ِ
يفي والشووتائي ،والفو َر ى
واحل َ وي ،واللو ى
والن مي( ،)1وأسبا الن وىزول ،وأول ما ه ََزل وآخر ما هَزل"(.)2
السور املكية واملدنية:
قد َذكَر القلامف وف وروقا بل ما ه ََزل يف مكىة وما ه ََزل يف املد َينوة( ،)3وقود " َذ َكور
ال وق َلامف َطري َقل ملَقرفة املَْك ىىي واملَْدَ ىأ:
أحدّهاَ :س َامعي ،عولدَ ته النِ ْقل؛ كعن َيق ل بقمل البحابة :ه ََزلوت سو رة
كذا يف املدينة ،أو ه ََزلت س رة كذا ق ْبل اهلجرة.
واه ،وه و َف و ابٍ وخبووائص لكو ى
ول م ون املَْ ىك و ىي
واللريووق ال وواأ :قيو ى
واملَْدَ ىأ"(.)5( )4
ضوابط َم ِ
عرفة ا مل ُّس َور املمَ ّك ّية:
الس َ ر املَْكىية:
َذكَر ال وقلامف من ف ابٍ ُّ
مورة يف ()15
 -1ك ىول وس رة وذكر فيها كللة ( َكالى) ،والتوي وذكو َرا (ِ )33
()1
()2
()3
()4
()5

أي :يف َ
حال النِ م.
اختقان يف عل م القرآن ،للسي طي (.)17/1
اه رها يف :اختقان يف عل م القرآن ،للسي طي ( ،)44 - 36/1ومناهل القرفان يف عل م القوورآن،
للزِ ْرقاأ ( ،)163 ،162/1وإتقان الربهان ،للدكت ر فضل حسن عباس (.)384 - 382/1
بترصف واختبار يسري.
إتقان الربهان ،للدكت ر فضل حسن عباس ( )383 ،382/1ى
واملدأ ما هزل بقد اهلجرة ،وإن كان يف
وامل َش وه ر" :أ ِن املكي ما هزل قبل اهلجرة ،وإن كان باملدينة،
ى
مكة" ،وقد اعتلده ك ري من القلووامفْ ،
واشوتوهر بيوونهم  .اه وور :مناهوول القرفووان يف علو م القوورآن،
للزرقاأ ( ( .)160/1م ).
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والس َ ر املَْكىية أك ر من هذا القدل.
وس رة ،وك ىلها َم ىك ِيةُّ ،
 -2ك ىول وس رة فيها َس ْجدَ ة ،فهي َم ىك ِية.
فالس َ ر املَْدَ ه ىية لويس فيهوا كللوة َ
(كوالى)،
وهذان ِ
الضاب َلان وم ِلر َلان؛ ُّ
وليس فيها َس ْجدَ ة.
 -3ك ىول وس رة وذكر فيها قبوص األهبيواف علويهم البوالة والسوالم ،مون
حيث َل ْع َ هتم أل ْق امهم لقبالة ا َو ْحده ،وليس وُمو ىرل ذ ْكور األهبيواف
عليهم البالة والسالم.
 -4ك ىول وس رة ابتودئت باحلروف املْوق ِل َقة؛ فهي َم ىك ىية إالى الزهراوين :البقرة
وآل علران.
قبوة آلم عليوه البوالة والسوالم ،إالى وسو رة
 -5ك ىول وس رة وذك ْ
را فيها ى
البقرة
ِاس} ،وليس فيهاَ { :يا َأ ُّ َا ِالوذي َن
 -6ك ىول وس رة ا ْه َف َر َل ْ
ا بو { َيا َأ ُّ َا الن و
اجت ََل وع
وس و رة األعووراف ،ىأم وا إذا ْ
آ َم ون و ا} ،م وول :وس و رة ي و هس و

فالسو َرة
النِّدَ افانَ { :يا َأ ُّ َا ِ
النو و
اس} ،و{ َيوا َأ ُّ َوا ِالوذي َن آ َم ونو ا}؛ ُّ
َمدَ ه ِية ،وذلك م ل :س رة البقرة والنساف .ع أن َ
النودَ افين قود
هذ ْين ِّ
احلج كذلك(.)1
اجت ََلقا يف وس رة ى
ْ
احل ِّج وهي مكيوة ،سو ى وال آيواا :ق لوه
قـــال القرطبي :وسووو َرة ْ َ
تقا َ { :ه َذان َخبامن} [( )22احلو ىج ]19:إ َ َمتام َ وال آيو ٍ
ااَ ،ق َالو وه ْابو ون َع ِبو ٍ
اس
َ
َ
َ
ْ َ
( )1مناهل القرفان يف عل م القوورآن ،للزِ ْرقوواأ ( ،)163 ،162/1وإتقووان الربهووان ،للوودكت ر فضوول
بترصف واختبار يسري.
حسن عباس ( )384 ،383/1ى
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َو وُمَاهدٌ .
َو َعـ ِن ا مب ِن َعبا ٍ
احلريوق}
س َأ مي اضاَ :أ َِنو ِن َأ ْر َب وع آيواا ،إ ق لوهَ { :عو َذا َ ْ َ
الض ِحا و َوا ْب ون َع ِب ٍ
اس َأ ْي ًضوا :هو َي َمدَ ه ِيو ٌةَ ،و َق َالو وه َق َتوا َلةو :إالى
[( )22احلَ ىجَ ،]19:و َق َال ِ
َأربع آي ٍ
اا(.)1
َْ َ َ
ت يف املدينة ال ّن َبو ّية ،فمنها:
الس َور التي َن َز َل م
وأما َضوابِط معرفة ُّ
احلدو ول وال َف َرائمل ع التفبيل لون وُمو ىرل اخشوارة
 -1ك ىول وس َرة فيها ْ و
إليها؛ فهي َمدَ ه ىية.
 -2ك ىول وس َرة فيها إذن بااهال وبيان ألحكام ااهال؛ فهي َمدَ ه ىية(.)2
 -3وك ىل وس َرة فيها ذكْر املنافقل؛ فهي َمدَ ه ىية ،ما عَدَ ا س رة القنكب ا.
رشوة األو
والتحقيق أن وس رة القنكب ا َم ىك ىية ما عدا اآلياا اخحدى َع ْ َ
منها ،فنَنا َمدَ ه ىية .وهي التي وذكر فيها املناف وق ن(.)3
لنلو،

الس َفر ىي :وس رة ال َفتْح ،ففي حديث َأ َهوس بون َمالوك رضلي
وم ال ِ
َق َالَِ :ملا ه ََز َل ْت{ :إهِا َفت َْحنَا َل َك َفت ًْحا ومبينًا ( )1ل َي ْغف َر َل َك ا ِو} [( )48الفتح ]2 ،1:إ َ

احلو ْز ون
احلدَ ْيب َيةَ ،و وهو ْم و َ
خيوال ول وه وم ْ و
َق ْ لهَ { :ف ْ ًزا َع ًيام} [( )48الفوتحَ ]5:م ْرج َق وه م َن ْ و
ب إ َ ِيل
احلدَ ْيب َيةَ ،ف َق َالَ ( :ل َقدْ وأهْز َل ْت َعو َ َِّ َآيو ٌة هو َي َأ َحو ُّ
َوا ْلكَث َب وةَ ،و َقدْ ه ََح َر ْاهلَدْ َي ب ْ و

( )1ااامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبووي) ( ،)5/12واه وور :جووامع البيووان (تفسووري ابوون جريوور)
(.)494 - 489/16
( )2ىإال س رة احلج ،فهي َمو تلف فيها (م).
( )3مناهل القرفان يف عل م القرآن ،للزِ ْرقوواأ ( ،)163/1وإتقووان الربهووان ،للوودكت ر فضوول حسوون
بترصف واختبار يسري.
عباس ( )384/1ى
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م َن الدُّ ْه َيا َمجي ًقا)(.)1
رايش ى
يدل عليه ق ل رس ل ا صلى
والف ى

لىهلو لملى أل ىم َس َل َلة( :قال يوا

عَّ ال َ حي وأها يف حلاف ْامورأة
أم سللة ،ال توؤذيني يف عائشة؛ فنهه وا ما ه ََزل ى
منْك ىن َغريها)(.)2
احل َ ي؛ فه أك ور القورآن؛ ألن ال َغالوب مون حالوه عليوه البوالة
وأ ىما ْ َ
الس َفر.
والسالم االستقرار وعَدَ م ِ
ل
َق َال َأ َهوس رضلي لنلوَ :ب ْي َنوا َر وسو ول ا صلى
لىهلو لملى َذ َ
اا َيو ْ ٍم َبو ْ َ
َأ ْظ وهرهَا إ ْذ َأ ْغ َف إ ْغ َفا َفةً ،و ِم َر َف َع َر ْأ َس وه وم َت َب ِّس ًامَ ،ف وق ْل َنواَ :موا َأ ْفو َحك َ
َك َيوا َر وسو َل
ا ؟ َق َال ( :وأهْز َل ْت َع َ َِّ آه ًفا وسو َرةٌَ ،ف َقو َر َأ :بسل لرلن ا لرلن ه {إ ِهوا َأ ْع َل ْي َنوا َ
َت } [( )108الكو ر] ،و و ِم
ا ْل َك ْ َ َر (َ )1ف َب ِّل ل َر ِّب َك َواه َْح ْر ( )2إ ِن َشاه َئ َك وهو َ األَ ْبو َ و
َق َالَ :أتَدْ ور َ
ون َما ا ْل َك ْ َ ور؟ َف وق ْلنَا :ا ِو َو َر وس ول وه َأ ْع َل ومَ ،ق َالَ :فن ِه وه ََنْ ٌر َوعَدَ هيه َر ِّم َع ِز
اموة ،آه َي وتو وه َعودَ ول
َو َج ِلَ ،ع َل ْيه َخ ْ ٌري َك ٌري ،وهو َ َحو ْ ٌا َتور ول َع َل ْيوه وأ ِمتوي َيو ْ َم ا ْلق َي َ
الن وُّج م) (.)3
احل ِّج
وم ال
الليَّ والنهاري :ما َه َق َله ال وقرطبي عن ا ْل َغ ْز َه ىي يف شعن وس َرة ْ َ
ى
الس َ ر؛ ه ََز َل ْت َل ْيال َو ََنَ ًاراَ ،س َف ًرا َو َح َ ً اَ ،م ِّك ًّيا
أهه قالَ :وه َي م ْن َأ َعاجيب ُّ

( )1رواه ومسلم (  .)4660وروى البخاري ( َ )4834ع ْن َأه ٍ
َس رضلي
احلدَ ْيبيَة.
ومبينًا) َق َال ْ :و
( )2رواه البخاري ( .)3775
( )3رواه مسلم ( .)824

لنلو (إهِا َفت َْحنَا َل َك َفت ًْحوا
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َو َمدَ ه ًّيا ،س ْلل ًّيا َو َح ْرب ًّيا ،هَاس ًخا َو َمن وْس ًخا ،وحمْك ًَام َو ومت ََشا ًا(.)1
لىهلو لملى

يفي :آخر آية من وس رة النسواف ،فونن النبوي صلى
وم ال ى
الب ى
البويف التوي يف آخور وسو رة
قال ل وقلر رضلي لنلو :يا وعلر ،أالَ َتكْفيوك آيوة ِ
النساف؟ (.)2
الب ْيف ،ألَ َِنَا ه ََز َلو ْت يف
قال القرطبي عن هذه اآليةَ :هذه اآل َي وة ت َوس ِل بث َية ِ
الب ْيف(.)3
َز َمن ِ
وم ال ِّ
الشتَائي :آياا املَْ َ اريث يف أول وس رة النساف.
البو ْيف" فونن ا سوبحاهه ْأهو َزل يف
قال اخل ّطايب :أما َق لوه " و ْ
جتزيوك آيوة ى
الكَال َلة آ َيتَل :إحداّها يف ى
الشتاف ،وهي اآلية التي ه ََز َلت يف وس رة النساف ،وفيهوا
إمجال وإ ْ َام ال َيكال َي َت َب ىل هذا املقن من ظاهرها ،وم أهوزل اآليوة األخورى يف
َْ
البيف ،وهي يف آخر وس رة النساف ،وفيهوا مون زيوالة ال َب َيوان موا لويس يف آيوة
الشتاف(.)4
ومن َق ْبل :ا ْعت ََنو البوحابة الكورام رضلي
وسؤال النبي صى
و َم َقاهيه ومقاصده ،و

للنه بلقرفوة وعلو م و
القورآن

عام وي ْشكل عليهم ،وسوؤال
لىهلو لملى ى

بقضهم ل َبقمل َمن عنده ع ْلم يف اآلية التي توشكل عليه.
ومن ذلك ع سبيل امل ال:
( )1ااامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) (.)5/12
( )2رواه مسلم ( .)1195
( )3ااامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) (.)29/6
السنَن ،وه رش سنن أم لاول (.)94/4
(َ )4م َقامل ُّ
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هبارى ه َْج َران.
لنو مما ْأو َرله عليه
َ

ما ْأشكَل ع املغرية بن وشقبة رضي
ان َس َع ول أَ ،ف َقوا ول ا :إه وِكو ْم ت َْقو َر وؤ َ
َق َال املمُ ِغ َية بن ُش مع َب َة( :ملَِا َقد ْم وت ه َْج َر َ
ون:
{ َيا وأ ْخ َت َه وار َ
يس بك ََذا َوك ََذاَ ،ف َلو ِام َقود ْم وت
ون} [( )19مريمَ ،]28:و وم َس َق ْب َل ع َ
لىهو لملى َس َع ْل وت وه َع ْن َذلو َكَ ،ف َقو َال(:إ َِنو ْم َكوا وه ا وي َسو ُّل َن

َع َ َر وس ل ا صى
ل َق ْب َل وه ْم)(.)1
الباحل َ
ب َعهْب َيائه ْم َو ِ

َنو ْم ب و ْلو ٍم وأو َلئو َك َ وهلو وم
وملَىا ه ََزل ق له تقا { :ا ِلذي َن َآ َمنو ا َو َمل ْ َي ْلب وسو ا إ َيام َ و
األَ ْم ون َو وه ْم وم ْهتَدو َ
لَ ،ف َقا ول اَ :يا َر وس َل
ون} [( )6األهقامَ ،]82:شو ِق َذل َك َعو َ املْو ْسولل َ
الرشو و َ ،أ َمل ْ ت َْسو َل وق ا َموا
ا َأ ُّينَا ال َي ْل وم َه ْف َسوو وه؟ َقوو َالَ :ل ْيوو َس َذل َك ،إه َِام وهو َ ِّ ْ
يم}
الرشو َ َل و ْلو ٌم َع و ٌ
َق َال ول ْق َام ون ال ْبنه َو وه َ َيق و وهَ { :يا وبن َِي ال ت ْورش ْ بوا ِ إ ِن ِّ ْ
[( )31لقامن]13:؟(.)2
و َت َقدم قول ُع َمر يف آية املائدة{ :ا ْل َي ْ َم َأك َْل ْل وت َلك ْوم لينَك ْوم َو َأ ْمت َ ْل وت َع َل ْيك ْوم
يت َلك ووم اخ ْسوال َم ل ًينوا} [( )5املائودة( :]3:إ ِّأ ألَ ْع َلو وم ا ْل َيووو ْ َم ِالوذي
ه ْق َلتي َو َرف و
ه ََز َل ْت فيهَ ،واملَْك َ
َان ا ِلذي ه ََز َل ْت فيه؛ ه ََز َلو ْت َعو َ َر وسو ل ا صلى
بقر َف ٍ
مج َق ٍة)(.)3
اا يف َي ْ م و و
ََ

لىهلو لملى

وقول َع مبداهللِ بن مسعود رضي هللا عنــهَ ( :وا ِ ا ِلذي ال إ َل َه َغو ْ وري وه َموا وأهْز َلو ْت
وس َر ٌة م ْن ك َتا ا ِ إالِ َأهَا َأ ْع َل وم َأ ْي َن وأهْز َل ْتَ ،والَ وأهْز َل ْت آ َي ٌة م ْن كتَا ا ِ إالِ َأ َهوا
يم وأهْز َل ْتَ ،و َل ْ َأ ْع َل وم َأ َحدً ا َأ ْع َل َم منِّي بك َتوا ا ِ ،وت َب ِّل وغو وه اخبو ول َل َرك ْبو وت
َأ ْع َل وم ف َ
( )1رواه مسلم ( .)5649
( )2رواه البخاري (  )3429ومسلم ( .)242
( )3اه ر :ص ( )47-46من هذا البحث.
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إ َل ْيه)(.)1
ا م ْن ِّيف َر وس ل ا ِ صلى
وقوله رضــي هللا عنــهَ ( :وا ِ َل َقدْ َأ َخ ْذ و
لىهلو لملى َأ ِّأ مو ْن
ل وس َرةًَ ،وا ِ َل َقدْ َعل َم َأ ْص َحا و النِبو ِّي صلى
ب ْض ًقا َو َس ْبق َ
لىهلو لملى

َأ ْع َلله ْم بكتَا ا َِ ،و َما َأهَا ب َخ ْريه ْم)

(.)2

عِل بن أيب طالب رضي هللا عنه َو ُه َو َ م
بَ ( :س ول أ َعو ْن ك َتوا ا ِ،
َي ُط ُ
وقال ّ
َف َ ا ِ َما منْ وه آ َي ٌة إالى َو َأهَا َأ ْع َلو وم َأ َِنوا ب َل ْيو ٍل ه ََز َلو ْت َأ ْم بن ََهو ٍ
ارَ ،أ ْم ب َسو ْه ٍل ه ََز َلو ْت َأ ْم
َ
ب َج َب ٍل)(.)3
وهذا ك ىله ى
يدل ع شدى ة عناية األ ىمة اخسالمية بالقرآن الق يم ،موع أن موا
وذكر هنا ويقت ََرب إشاراا ،وليست إحاطاا(.)4
ترتيب وت مَس ِم َية ُّس َور ال ُقرآن:
ْ
يفي ،أو اجتهالي؟
اختولف يف ترتيب وت َْسل َية ُّس َ ر ال وقرآن :هل ه ت ق ى
السو َ ر؛ ى
يفيوا( ،)5وقود ات َِفوق عليوه
فالوذي َي هور أهوه لويس َت ق ً
أ ىما ت َْرتيب ُّ

( )1رواه البخاري ومسلم .وقد تقدى م ،اه ر :ص (.)51
( )2رواه البخاري ومسلم .وقد تقدى م ،اه ر :ص (.)51
( )3رواه األزرقي يف "أخبار مكة" ( ،)50/1وابن عبدالرب يف "جامع بيان القلم وفضله" (،)464/1
وأو َرله ابوون حجوور يف "فووتح البوواري" ( )315/1والسووي طي يف "ختقووان يف علوو م القوورآن"
ْ
(.)233/4
َسو ،و"اختقووان
(َ )4من أرال االستزالة؛ و
فرياجع" :الربهان يف عل م القرآن" ،تعليف :بدر الدِّ ين الزى ْرك ى
يف عل م القرآن" للسي طي.
( )5اختلف القلامف يف ترتيب س ر القرآن الكريم ع

ال ة أق ال:
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البحابة رضي

وأمجقت عليه األ ىمة بقد ذلوك؛ فوال
املباحفَ ْ ،
للنه يف كتابة َ

الس َ ر.
َجت ز وَما َلفة اخمجان يف كتا َبة َ
املباحف بتَغيري تَرتيب ُّ
الس َ ر يف القرافة يف البالة وخارجها؛ فال جيب أن يك ن
وأما ترتيب ُّ
بنفس ترتيب الكتابة.
ومما ى
الس َ ر ليس ت قيف ًيا يف القرافة ويف البالة :ما َجاف
يدل ع أن ترتيب ُّ
اا
(ص ِل ْي وت َم َع النِب ِّي صى
لىهو لمى َذ َ
يف َحديث وح َذ ْي َفة رضي لنوَ ،ق َالَ :
َل ْي َل ٍةَ ،فا ْف َتت ََح ا ْل َب َق َرةََ ،ف وق ْل وتَ :ي ْرك وَع عنْدَ املْ َئة ،و ِم َم ََضَ ،ف وق ْل وت :وي َب َِّّ َا يف َر ْك َق ٍة،
َف َل ََضَ ،ف وق ْل وتَ :ي ْرك وَع َا ،و ِم ا ْف َتت ََح الن َِّسا َفَ ،ف َق َر َأ َها ،و ِم ا ْف َتت ََح َآل ع ْل َر َ
ان،
َف َق َر َأ َها)(.)1
النساف قبل س رة آل علران.
ىبي صى
لىهو لمى قرأ ب وس رة َ
َفالن ى
لىهو لمى َر وجال َع َ َرس ِي ٍةَ ،وك َ
َان َي ْق َر وأ ألَ ْص َحابه يف
و َب َق َث النبي صى
األول :إن ترتيب الس ر ع مووا هو عليووه اآلن يف املبوواحف كووان باجتهووال البووحابة ،ومل يكوون
بت قيف من النبي  -صلى

لىهلو لملى  .-ينسب هذا الق ل إ اخمام مالووك ،ومجهو ر غفووري موون

القلامف.
الثاين :أن ترتيب مجيع الس ر كان بت قيف من النبي صلى

ويقرب عوون
لىهلو لملى كَتتيب اآليااِّ ،

هذا الرأي الكرماأ يف الربهان ،فيق ل :ترتيب الس ر هكذا ه عند ا يف اللو
هذا الَتتيب ،وعليه كان صى

املحفو ظ عو

لىهلو لملى يقرا ع جربيل كل سوونة ما كان جيتلع عنده منووه،

وعرفه عليه يف السنة التي ت يف فيها مرتل .أ .هو.
القول الثالث :أ ِن سو ر القرآن ترتيبها ت قيفي ىإال ً
قليال منها؛ فَتتيبيه عوون اجتهووال موون البووحابة
رضي

لنه  .لراساا يف عل م القرآن ،ملحلد بكر إسامعيل ،ص ( .63-60م).

( )1رواه مسلم (  )1764واه ر :تفسري ابن ك ري ( )30/1وما بقدها.
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َصالَهت ْم َف َي ْخت وم بو { وق ْل وه َ ا ِو َأ َحدٌ }َ ،ف َل ِام َر َج وق ا َذك وَروا َذل َك للنِب ِّي صى
يش ٍف َي ْبن وَع َذل َك؟ َف َس َع ول وهَ ،ف َق َال :ألَ َِنَا ص َف وة
لىهو لمى َف َق َالَ :
(س ول وه ألَ ِّي َ ْ
ب َأ ْن َأ ْق َر َأ َاَ ،ف َق َال النِب ُّي صى
الر ْ َ
محنَ ،و َأهَا وأح ُّ
ِ

ربو وه َأ ِن ا َِ
لىهو لمى َ :أ ْخ و

وحي ُّب وه) (.)1
وأ ىما ت َْسل َياا وس ر القرآن؛ فا ىلذي َي َهر :أن بقمل الت ِْسل َياا لبقمل
السنىة ،وبقضها ليس َت قيف ًيا ،وإهام تَنا َقله
الس َ ر َت قيفي؛ ل و رول التسلية يف ُّ
ُّ
القلامف ،وتَل ىق ه بال َقب ل
فالنبي صى

الز ْه َر َاو ْين ا ْل َب َق َر َة َو وس َر َة آل
لىهو لمى قال( :ا ْق َر وؤوا ِ

ع ْل َر َ
ان)(.)2
ويف حديث حذيفة السابق جافا تَسلية ال وس ر.
ٍ
ف َو َم ْر َي وم َو َط َه
رسائ َيل(َ )3وا ْلك َْه و
وقال ابن َم مس ُعود رضي هللا عنهَ ( :بني إ ْ َ
َواألَهْب َيا وف ،وه ِن م َن ا ْلقتَا األو َولَ ،و وه ِن م ْن تالَلي)(.)4
(وه ىن من تاللي ،يقن  :وه ىن ممىا ه ََزل من القورآن ىأوالً .قوال
قال ابن ب ّطال :و
قوديام؛
صاحب ال َق ْل :ال َقتيق :ال َقديم من ك ىول يشف .والتِّاللَ :ما َك َسب من املال
ً
َف ورييد ىأَن ىن من ىأول َما َحف ه من ال وقرآن) (.)5
( )1رواه البخاري (  )7375ومسلم ( .)1842
( )2رواه مسلم (  .)1825واألحاليث يف تسلية بقمل وس ر القرآن ك رية.
وسل  :وس رة وسبحان؛ ألَنا ومفتتحة بو (سبحان).
( )3هي س رة اخرساف ،وت ى
( )4رواه البخاري ( .)4739
( )5رش صحيح البخاري (.)240/10
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احل ْرشو .قوال :وقول سو رة
وقال سعيد بن جبي :و
قلت البن عباس :سو رة ْ َ
النِضري(.)1
وسل س رة املائدة بس رة ال وق وق ل؛ ل رول ذكر ال وقق ل يف ىأوهلا.
وت ى
وسل بو س رة وسليامن.
وس رة النىلل ت ى
و َه َقل ابن عاش ر يف تفسريه عن ابن القرمَ (:أ َِنَا ت َوس ِل " وس َر َة ْاهلودْ وهود".
قالَ :و َو ْج وه األَ ْس َامف ال ِال َ ة َأ ِن َل ْف َظ الن ِْلل َو َل ْف َظ ْاهلودْ وهد َمل ْ ويو ْذك ََرا يف وسو َر ٍة مو َن
ا ْل وق ْرآن َغ ْري َهاَ ،و َأ ِما ت َْسل َيت َوها " وس َر َة وس َل ْي َام َن "؛ َفو َ
أل ِن َموا وذكو َر ف َيهوا مو ْن وم ْلوك
وس َل ْي َام َن وم َف ِبال َمل ْ وي ْذك َْر م ْ ول وه يف َغ ْري َها) (.)2

وسول سو رة وف ىبولت بوو
الس ْجدة بوو {أمل َتنْزيول} ،وت ى
وتوسوو ىل س رة ِ

{حم َتنْزيل}.

وسل س رة فاطر .بو سو رة املالئكوة؛ لو و ورول ذكور املالئكوة يف ىأوهلوا.
وت ى
وهكذا َس ىامها القلامف(.)3
" وس َر وة َغاف ٍرَ ،وه َي وس َر وة املْو ْؤمنَ ،وت َوس ِل وس َر وة ال ِل ْ ل"(.)4
(و َأ ِموا
(س َرة ا ْلقتَال) .قال ابن عاش ر يف تفسوريهَ :
َوت َوس ِل وس َرة وحم َ ِلد بو و
ت َْسل َيت َوها وس َرة ا ْلقتَال َف َ
رشوع ِي وة ا ْلقتَالَ ،وألَ َِنَا وذك َر ف َيها َل ْف و وه
أل َِنَا وذك َر ْ
ا ف َيها َم ْ و
( )1رواه البخاري (  ،)4029و وين ر " :اختقان يف عل م القرآن " السي طي (.)199 – 186/1
( )2التحرير والتن ير (.)215/19
( )3اه ر :صحيح البخوواري ( )153/6وجووامع الَتمووذي ( )362/5وتفسووري القرطبووي ()81/14
وتفسري ابن ك ري (.)515/7
( )4ااامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) (.)288/15

63

يف َق ْ له َت َقا َ َ { :و وذك َر ف َيها ا ْلقت وَال}) [( )47حملد.)1(]20:
اسو ًام غوري الوذي تقرفوه يف
الس َ ر ،فنذا رأيت ْ
وهذه أم لة الختالف أسامف ُّ
اسوم
كوتب أهل الق ْلم،
ى
وبخاصة كوتب التفسري ،فوال توبوالر باخهكوار ،أو تغيوري ْ
اا ىهال!
الس رة ،كام َيفقل بقمل ْ و
يوع
الس َ ر ت قيفي ،حيوث قوالَ :و َقودْ َ َبو َت َمج و
ور ىجح السي طي أن أسامف ُّ
َ
الس َ ر بال ِت ْ قيف م َن األَ َحاليث َواآل َ ار(.)2
َأ ْس َامف ُّ
ِ
السورة نفسها:
ترتيب اآليات َداخل ّ
الس رة وم ىت َفق عليه ،وه َحم َ ىل إمجان.
ترتيب اآلياا لاخل ُّ
ومن هنا :أ ْف َت البحابة رضلي للنه بعهه ال جي ز قورافة و
القورآن ومنك ًىسوا؛
كان َيقرأ مون آخور السو رة إ ىأوهلوا ،أو َيقورأ اآليواا موع ْ
َتتيوب
اخخوالل ب َ ْ
بحف.
املْو َ
وسئل ابن مسق ل رضلي

لنلوَ ( :أ َر َأ ْي َت َر وجال َي ْق َر وأ ا ْل وق ْر َ
آن َمنْ وك ًسوا؟ َقو َال:

َذل َك َمنْ وك وس ا ْل َق ْلب)(.)3
السو رة َمنْ وك َسوة ،و َي ْب َتودئ مون
قال ابن َب ّطال( :إهام َعنَ بذلك َمن َيقورأ ى
آخرها إ ىأوهلا؛ ألن ذلك َح َرام َحم ْ و ر ،ومن الناس َمن َي َت َقا َط هذا يف القورآن
والشقر ل وي َذ ِّلل ل َساهه بذلك ،و َي ْقتَدر ع احل ْفظ؛ وهذا مموا َح َوره ا و َمن ََقوه يف

( )1التحرير والتن ير (.)71/26
( )2اختقان يف عل م القرآن (.)186/1
( )3رواه عبدالرزا يف املْو َبنِف (  )7947وابن أم شيبة يف املْو َبنِف ( .)30307
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ق َرافة القرآن؛ ألهه إفسا ٌل ل وس و ره ،و
وَمَا َلفة ملَا وقبد ا) (.)1
فللنو ن َمن ًْقوا
السو ر مون آخرهوا إ ىأوهلوا؛ َ
وقال النووي( :وأ ىما قورافة ُّ
ومتَعكىدا ،فنهه وي ْذهب َبقمل وبو اخعجاز ،و ويزيل حكْلة تَرتيب اآلياا) (.)2
امن بون ى
َوملَىا قال عبدا بن الزبري ريض ا عونهام لقو َ
عفوان رضلي

لنلو:

({ َوا ِلذي َن وي َت َ ِف ْ َن منْك ْوم َو َي َذ ور َ
اآليو وة
اجوا} [( )2البقورةَ ]234:قودْ ه ََسو َخت َْها َ
ون َأ ْز َو ً
األو ْخ َرى(َ )3فل َم َت ْك وت وب َها َأ ْو َتودَ وع َها؟ َقو َالَ :يوا ْابو َن َأخوي الَ وأ َغو ِّ وري َشو ْي ًئا م ْنو وه مو ْن
َمكَاهه)(.)4
ألن اآلية املنسو خة تكو ن ومتقدِّ َموة عو اآليوة الناسوخة ،وهوذه ليسوت
كذلك ،واحت ىَج ع امن رضي

لنو بعن األ ْمر ت قيفي.

الوز َب ْري ل وقو ْ َام َن:
قال احلافظ ابن كثيَ ( :و َم ْقنَ َه َذا اخ ْشكَال ا ِلذي َقا َل وه ا ْب ون ُّ
َان وحك وْل َها َقدْ هوس َخ باألَ ْر َب َقة األَ ْش َهر َف َام ْ
إ َذا ك َ
احلك َْل وة يف إ ْب َقاف َر ْسول َها َمو َع َز َوال
وحكْل َهاَ ،و َب َقاف َر ْسل َها َب ْقدَ ا ِلتي ه ََسو َخت َْها ويو ه وم َب َقوا َف وحكْل َهوا؟ َف َع َج َابو وه َأمو وري
ل ب َع ِن َه َذا َأ ْم ٌر َت ْ قيف ٌّيَ ،و َأهَا َو َجدْ و َهتا وم َ ِب َتو ًة يف املْو ْبو َحف َكو َذل َك َب ْقودَ َها،
املْو ْؤمن َ
َف وع ْ بت َوها َح ْي وث َو َجدْ و َهتا)(.)5
وقال العيني :ق لهَ "( :فلم َت ْكتوبها" استفهام ع سبيل اخهكار ،بلقنو  :مل َ
( )1رش صحيح البخاري (.)239/10
( )2التبيان يف آلا محلة القرآن ،الن وي (ص .)99
احل ْ ل َغو ْ َري إ ْخو َر ٍ
اج}
(َ )3يقنيَ { :وا ِلذي َن ويتَ َ ِف ْ َن منْك ْوم َو َي َذ ورو َن َأزْ َو ً
اجا َوص ِي ًة ألَزْ َواجه ْم َمتَاعًا إ َ ْ َ
[( )2البقرة.]240:
( )4رواه البخاري ( .)4530
( )5تفسري القرآن الق يم (.)658/1
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تَكتوب هذه اآلية وقد ه ََس َختها اآلية األخرى)(.)1
وقال ابن َحزمم( :وال َي و ى َك ْ ن اآل َية املَْن وْسو َخة  -يف تَرتيوب املْو ْبو َحف يف
الَتتيوب،
اْل ىٍ والوت َ
َْ
السو َرةْ ،أو يف وسو َرة ومتقدِّ َموة يف ِ ْ
ِّالوة  -ومتقدِّ َموة يف ِأول ُّ
ألن و
الَتتيوب؛ ِ
الس َرة ْأو يف وس َرة وم ِّ
القو ْرآن مل
توعخ َرة يف ِ ْ
و َت وك ن النِاس َخة َهلا يف ُّ
ْ
واخكو َرام
ااوالل
وس َ ره َع َح َسب ه ووزول َذلكَ ،لكن ك ََام شواف وذو ْ َ
تورتىب آ َياته و
ٍ
اعواة ورت َْبوة
جيو ز وم َر َ
ومن َِّز وله ...و ومر ِّت وبه الذي مل َيكل ت َْرتيبه إ َ
أحود ول ْوهوه ...فوال َ َ
التِعليف يف َم ْقر َفة النِاسخ واملَْن وْس خ البتة)(.)2
و َه َقل اخمجان غري واحد من أهل الق ْلم ع أن ترتيب اآليواا َتو قيف ىي ال
جي ز تغيريه ،وال وَما َلفته يف الكتابة والقرافة.
ِ
وح ْور تقوديم
قال ال َباقالين( :ا ىت َف َقت األ ِمة ع وو وج ت َْرتيوب اآليوااَ ،
وغري ذلك) (.)3
بقضها ع بقمل وتغيريها يف الكتابة والتالوة،
و
وقال البغوي( :ت َْرتيب الن وُّزول غري ت َْرتيب التىالوة)(.)4
احلس ِن مب ُن َبط ٍ
الَ ( :ر َوى وي هوس عون ابون َو ْهوب قوالَ :سولقت
و َق َال َأ ُبو مَ َ
َمالكًا يقوو ل :إهىام وأ ِّلوف ال وقرآن ( )5ع ما كواه ا َي ْسو َلق هه من قورافة رسووو ل
ا صى

لىهو لمى .

( )1عولدة القاري (.)473/8
( )2اخحكام يف أص ل األحكام ،ابن حزم (.)505/1
( )3االهتبار للقرآن (.)281/1
( )4رش السنة ( ،)523/4و وين ر :التبيان يف آلا محلة القرآن ،الن وي (ص  .)50 ،49و "اختقووان
يف عل م القرآن" السي طي (.)179 - 176/1
يب وس َ ره.
( )5قال ابن ك ري يف تفسريه (َ :)47/1واملْو َرا ول م َن التِ ْعليف َه و
اهنَا :ت َْرت و
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ب َأ ْن
البالة َوالدِ ْرس َجي و
الو َة ا ْل وق ْرآن يف ِ
َو َم ْن َق َال َ َذا ا ْل َق ْ ل ال َي وق ول إ ِن ت َ
يف
ب َتو ْعل و
َت وك َن وم َر ِت َب ًة َع َ َح َسب الَتتيب املْو َقف َع َل ْيه يف املْو ْب َحفَ ،ب ْل إه َِام َجي و
يوب َذلو َك
اص ًةَ ،وال وي ْق َل وم َأ ِن َأ َحدً ا من وْه ْم َقو َال :إ ِن ت َْرت َ
اْل ٍِّ َخ ِ
الر ْسم َو ْ َ
وس َ ره يف ِ
البوالة َويف قو َرا َفة ا ْل وقو ْرآن َو َل ْرسوهَ ،و َأ ِهو وه ال َحيو ُّل ألَ َحو ٍد َأ ْن َيو َت َل ِق َن
ب يف ِ
َواج ٌ
يض ا ِو َعن َْهوا
ا ْلك َْه َ
ف َق ْب َل ا ْل َب َق َرة َوال ْ َ
احل ِج َق ْب َل ا ْلك َْهفَ ،أال ت ََرى َق ْ َل َعائ َشو َة َر َ
ا
ل ِلذي َس َع َهلَا أن توريه وم ْب َحفها ل َي ْكتوب ومبح ًفا ع تعليفه :ال َي و ُّ و َ َأ ِيو َة َقو َر ْأ َ
َق ْب ول)(.)1
قال القرطبيَ ( :و َقدْ ك َ
الس َر َة يف
َان النِب ُّي صى
لىهو لملى َي ْق َر وأ يف ِ
البالة ُّ
ٍ
ٍ
الس َرة ا ِلتي تَل َيها)(.)2
َر ْك َقة ،و ِم َي ْق َر وأ يف َر ْك َقة وأ ْخ َرى ب َغ ْري ُّ
فالبحابة الك َرام رضي
ِ

للنه أ ْ َب وتو ا اآليواا يف املبوحف عو َح َسوب

لىهو لمى  ،وه وم افق لل َق ْر َفة األخرية.
قرافة النبي صى
احلس ِن مب ُن َبط ٍ
ب إ باتوه يف املَْ َبواحف
الَ ( :وممِا َيدو ُّل َع َ َأ ِهو وه ال َجيو و
قال َأ ُبو مَ َ
جي َق ولو ا بقومل آيوة وسو رة يف
َع َ تَاريخ ه ووزوله؛ ألَنم ل َف َقل ا ذلك َل َ َجب أن َ ْ
السو َ ر وه َامهوا؛
وس رة أخرى ،وأن ينقب ا ما َوقف ا عليه من سوياقه تَرتيوب ُّ
السو َرة
ألهه قد َص ِح َو َ َب َت َأ ِن اآل َياا كَاه ْ
َت َتنْز ول باملَْد َينوة وفيوؤ َم وروا بن ْ باهتوا يف ُّ
املَْ ِّك ِية.
َأالَ ت ََرى َق ْ َل َعائ َش َة رضي

لنهاَ :و َما ه ََز َل ْت وس َر وة ا ْل َب َق َرة َوالن َِّساف إالى َو َأ َهوا

( )1رش صحيح البخاري ( ،)239/10و َه َق َله القرطبي يف تفسريه :ااامع ألحكام القرآن (.)98/1
( )2ااامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) (.)98/1
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عنْوودَ وه(َ )1ت ْقني باملَْدينَةَ .و َقدْ وقدِّ َمتَا يف املْو ْب َحف َع َ َما َهو َز َل َقو ْب َل وه َام مو َن ا ْل وقو ْرآن
الس َ ر)(.)2
ب َأ ْن َينْتَق َمل ت َْرت و
ب َل ِك َةَ ،و َل ْ َأ ِل وف وه َع َ تَاريخ الن وُّزول َل َ َج َ
يب آ َياا ُّ
السوو َ ر َأ ْم ٌر َت ْ قيف ٌّي وم َت َل ِقو
وقـال احلــافظ ابن كثـي( :ت َْرتيب اآل َياا يف ُّ
الر وسوو ل صلى
َعوون ِ
وع ْ َام َن ْبن َع ِف َ
ان رضي

ل
السوو َ ر َفل ْن َأمووري املْو ْؤمن َ
لىهلو لملى َ ،و َأ ِما ت َْرتيوو و
ب ُّ
لنو)(.)3

َتالفة ع أن تَرتيب اآلياا
وقال السيوطي( :اخمجان والن وُّب ص املْو َ َ
الز ْركَس يف
َت قيفي ،ال وش ْبهة يف ذلك ،وأما اخمجان َفنَ َقله غري واحد ،منهم :ى
َاس َباته ،وع َب َارته :ت َْرتيب اآلياا يف
الرب َهان" وأب جقفر بن الزبري يف ومن َ
" وْ
وس رها واقع ب َت قيفه صى

لىهو لمى وأ ْمره من غري خالف يف هذا بل

املسللل)(.)4
السو َ ر َحسوب ترتيوب
وأ ىما يف القرافة والتقليم فال َجيب أن تك ن قورافة ُّ
املبحف.
املبحف إ ىأوله ()5؛ َف َح َسون،
الب ْب َيان من آخر
َ
قال النووي( :وأ ىما تقليم ِّ
ليس هذا من هذا البا  ،فنن ذلك قرافة وم َت َفافلة يف أيام وم َت َقدى لة مع ما فيه مون
( )1رواه البخاري ( .)4609
( )2رش صحيح البخاري ( ،)240 ،239/10و َه َق َله القرطبي يف تفسووريه :ااووامع ألحكووام القوورآن
(.)98/1
( )3تفسري القرآن الق يم (.)30/1
( )4اختقان يف عل م القرآن (.)211/1
الببيان وحديث القهد باخسالم وهح هم من س رة النوواس إ سو رة النىبووع
تم تقليم ِّ
( )5يقني :أن َي ى
م ال.
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تَسهيل احلفظ عليهم) (.)1
الس ر يف القرافة يف البوالة؛ كوعن َيقورأ يف الركقوة
وأما اخخالل ب ََتتيب ُّ
األو س رة الناس ،م يقرأ يف الركقة ال اهية س رة اخخالص؛ فهذا جائز.
قال النووي( :ول خا َلف الَتتيب ف َقرأ س رة م قرأ التي قبلها أو َخوا َلف
املْو َ االة ف َقرأ َق ْبلها ما ال َيليها جاز ،وكان تَار ًكا لألفضل) (.)2
السنِ وة َأ ْن َي ْق َر َأ َع َ ت َْرتيب املْو ْب َحف وم َت َ ال ًياَ ،فن َذا َق َر َأ
وقالَ ( :ق َال َأ ْص َحا وبنَاُّ :
الر ْك َقة األوو َ وس َر ًة َق َر َأ يف ال ِاه َية ا ِلتي َب ْقدَ َها ومتِب َل ًة َاَ .ق َال املَْ وت ِّيلَ :ح ِت َل ْ
يف ِ
َق َر َأ يف األوو َ { وق ْل َأ وع وذ ب َر ِّ النِاس} َي ْق َر وأ يف ال ِاه َية م ْن َأ ِول ا ْل َب َق َرةَ ،و َلو ْ َقو َر َأ
األو َ  ،وال يشف َع َل ْيه)(.)3
وس َر ًة و ِم َق َر َأ يف ال ِاه َية التي قبلها ،فقد َخا َلف ْ
الس َ ر َع َ َب ْق ٍ
مل َج َاز)(.)4
وقال احلافظ ابن كثيَ ( :وإ ْن َقدِ َم َب ْق َمل ُّ

( )1التبيان يف آلا محلة القرآن ،الن وي (ص .)99
( )2التبيان يف آلا محلة القرآن ،الن وي (ص .)99
( )3املجل ن رش املْو َ
هذ (.)242/3
( )4تفسري القرآن الق يم (.)30/1

المَبْحَث الخامس
النسخ في القرآن الكريم
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الن مسخ يف القرآن:
احلكْم ال ابوت ب ْ
"الناسخ :ه ْ
اْل َلوا املْوتقودِّ م
اْل َلا الدِ ىال ع ارتفان ْ و
ع َو ْجه َل ْ اله َلكان َ ابتا مع ت ََراخيه عنه.
الزائل بقد َ َباته بخلا وم َت َقدِّ م بخلا َواقوع َبقودَ ه
احل ْكم ى
واملَْن وْس خ :ه ْ و
َتاخٍ عنه ى
لال ع ارتفاعه ع َو ْجه َل ْ اله لكان َ ابتًا " (.)1
وم َ َ
والن ِْسخ ابت يف القرآن ويف الرشائع السابقة.
قال ا تبار وتقا َ { :ما َهن َْس ْخ م ْن َآ َي ٍة َأ ْو وهنْس َها َه ْعا ب َخ ْ ٍري من َْها َأ ْو م ْل َها
يش ٍف َقد ٌير} [()2ا لبقرة.]106:
َأ َمل ْ َت ْق َل ْم َأ ِن ا َِ َع َ ك ِّول َ ْ
عز َو َج ىلَ { :وإ َذا َبدِ ْلنَا َآ َي ًة َمك َ
َان َآ َي ٍة َوا ِو َأ ْع َل وم ب َام وين َِّز ول َقا ول ا إ ِهو َام
وقال ا ى

ْت وم ْف َ ٍَت َب ْل َأ ْك َ ور وه ْم ال َي ْق َل ول َن} [( )16النحل.]101:
َأه َ

اا ْل وه ر يف َق له تَقا َ { :وإ َذا َبدِ ْلنَا َآ َي ًة َمك َ
َان َآ َيو ٍة َوا ِو
و َه َقل القرطبي َعن ْ و
َأ ْع َل وم ب َام وين َِّز ول}( :ه ََس ْخنَا آ َي ًة بث َي ٍة َأ َشدِ من َْهوا َع َلو ْيه ْمَ .والن ِْسو وخ َوالت ِْبود ويلَ :ر ْفو وع
السف مع َو ْفع غري َمكَا َه وه) (.)2
ِ ْ
قال البغويَ ( :ي ْقنيَ :وإ َذا ه ََسو ْخنَا وح ْكو َم َآيو ٍة َف َع ْبودَ ْلنَا َمك ََاهو وه وح ْكو ًام َ
آخو َر.
{ َوا ِو َأ ْع َل وم ب َام وين َِّز ول} َأ ْع َل وم ب َام وه َ َأ ْص َل وح ْلَلقه ف َيام وي َغ ِّ وري َو وي َبدِّ ول م ْن َأ ْحكَاموه.
السخاوي (ص  .)335وقد ِألوف القلووامف وكتوبووا يف مقرفووة
(َ )1مجَال ال وق ىراف وك ََامل اخقراف ،ل َق َلم الدِّ ين ى
النىاسخ واملنس خ ،منها :الناسخ واملنس خ لإلمام قتالة بن لعامة السدوه ،والناسووخ واملنسو خ
وف أهل الرس خ من علم الناسخ واملنس خ ،البن ااو زي ،وهاسووخ
لإلمام الزهري ،واملْو َب ىف بعك ى
القرآن القزيز ومنس خه ،البن البارزي .وهي ملب عة يف كتا واحد بتحقيق ل .حاتم الضامن.
( )2ااامع ألحكام القرآن (.)176/10
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ل َقوا ول ا :إ ِن
{ َقا ول ا إه َِام َأه َ
ْت} َيا وحم َ ِلدو  { .وم ْف َ ٍَت} وَمْتَلو ٌقَ .و َذلو َك َأ ِن املْو ْرشوك َ
اه ْم َع ْنو وه َغودً اَ ،موا وهو َ إ ِال وم ْفو َ ٍَت
وحم َ ِلدً ا َي ْس َخ ور ب َع ْص َحابه َي ْع وم ور وه وم ا ْل َي ْ َم ب َع ْم ٍر َو َين َْه و
َي َت َق ِ ول وه م ْن تلقاف هفسه ،قال ا َِ { :بو ْل َأ ْك َو ور وه ْم ال َي ْق َل ولو َن} َحق َيقو َة ا ْل وقو ْرآن،
َو َب َي َ
ان النِاسخ م َن املنس خ)(.)1
السابقة.
الرشائع ى
والن ِْسخ َوارل يف ى َ
الروافمل واْل راج الن ِْس َخ يف ا ْل وق ْرآن
قال ابن عبدالرب( :وقد أهكر ق م من ى
اه ْ ا يف َذل َك َق ْ َل ا ْل َي وه ل)(.)2
السنِةَ ،و َف َ
َو ُّ
ل لإل ْسالم املْو َتو َع ِّخري َن َجو َ َاز وه،
ا َط َ ائ و
وقال القرطبيَ ( :أ ْهك ََر ْ
ف م َن املْونْتَل َ
الرشي َقة.
السابق َع َ وو وق عه يف ِ
َو وه ْم َحم ْ وج وج َن بن ْ َ
الس َلف ِ
مجان ِ
ف م َن ا ْل َي وه لَ ،و وهو ْم َحم ْ وج وجو َن بو َام َجوا َف يف َتو ْ َراهت ْم
َو َأ ْهك ََر ْت وه َأ ْي ًضا َط َ ائ و
السوفينَة :إ ِّأ َقودْ
السال وم عنْدَ وخ وروجه م َن ِ
ب َز ْعله ْمَ :أ ِن ا َِ َت َقا َ َق َال لنو ٍ َع َل ْيه ِ
َج َق ْل وت ك ِول َلا ِب ٍة َم ْع َك ً
ال َل َك َول وذ ِّر ِيت َكَ ،و َأ ْط َل ْق وت َذل َك َلك ْوم َكن ََبواا ا ْل وق ْشوب ،موا
رسائ َ
يول َك و ًريا مو َن
َخال الدى م فال تَعكول ه .م قد َح ِر َم َعو َ وم َسو َو َعو َ َبنوي إ ْ َ
احل َي َ انَ ،وب َام ك َ
السال وم وي َز ِّو وج األَ َخ م َن األو ْختَ ،و َقدْ َح ِر َم ا ِو َذلو َك
َان آ َل وم َع َل ْيه ِ
َْ
اْلل َيل وأم َر ب َذ ْبح ا ْبنه و ِم َقو َال
يم ْ َ
السال وم َو َع َ َغ ْريهَ ،وب َع ِن إ ْب َراه َ
َع َ وم َس َع َل ْيه ِ
رسائ َيل َأ ْن َي ْق وت ول ا َم ْن َع َبدَ من وْه وم ا ْلق ْج َل ،و ِم
َل وه :ال ت َْذ َب ْح وهَ ،وب َع ِن وم َس َأ َم َر َبني إ ْ َ
الس ْيف َعن وْه ْمَ ،وب َع ِن وه وب ِ َت وه َغ ْ وري وم َت َق ِب ٍد َا َق ْب َل َب ْق ه ،و ِم وت وق ِّبدَ َوا َب ْقودَ
َأ َم َر وه ْم ب َر ْفع ِ
( )1مقامل التىنزيل (.)96/3
( )2التلهيد (.)215/3
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َذل َك ،إ َ َغ ْري َذل َك)(.)1
(واملْو ْسل ول َن وك ُّل وه ْم ومتِف وق َن َع َ َج َ از الن ِْسخ يف َأ ْح َكوام ا ِ
وقال ابن كثيَ :
َت َقا َ ؛ ملَا َل وه يف َذل َك م َن ْ
احلكَم ا ْل َبال َغةَ ،و وك ُّل وه ْم َق َال ب و وق عوهَ .و َقو َال َأ وبو وم ْسول ٍم
يف َمو ْر ولو ٌل
يش ٌف م ْن َذل َك يف ا ْل وق ْرآنَ .و َق ْ ول وه َهو َذا َفوق ٌ
اأ املْو َف ِّ و َ :مل ْ َي َق ْع َ ْ
األَ ْص َب َه ُّ
َم ْر وذ ٌ
ول)(.)2
ْ
فاألخ َبار والققائد ال َيدخلها الن ِْسوخ؛ ألَنوا ال
والن ِْسخ خاص باألحكَام؛
َغري وال َتتَبدِ ل.
َتت ِ
ِ
(و َهو َذا إ ِهو َام َي وكو ون يف األَ َوامور
قال ابن عبــدالرب عــن الناسـخ َواملمَن ُمسـو َ :
اْل َرب َعن ا ِ َعو ِز َو َجو ِل َأ ْو َعو ْن َر وسو له
السنِةَ ،و َأ ِما يف ْ َ
َوالنِ َ اهي م َن ا ْلكتَا َو ُّ
جي وز الن ِْس وخ يف األَ ْخ َبار ا ْل َب ِت َة)(.)3
صى
لىهو لمى َفال َ و
اْل َرب املَْ ْحمل)(.)4
قال ابن اجلويي( :النىسخ إهام َي َقع يف األمر والنهي لون ْ َ
السوت َحا َلة ت ََبودُّ ل ال َ اج َبواا
وقال القرطبي( :الن ِْسخ يف األخبار ال َ و
جيو زْ ،
والست َحا َلة الكَذ ع ا تَقا )(.)5
ال َق ْقل ىية،
ْ
ْ
(واألخبار ال َيدخلها الن ِْسخ)(.)6
وقال الشاطبي:
( )1ااامع ألحكام القرآن (.)63/2
( )2تفسري القرآن الق يم (.)379/1
( )3التلهيد (.)215/3
وف أهل الرس خ من علم الناسخ واملنس خ (ص .)12
( )4املْو َب ىف بعك ى
( )5ااامع ألحكام القرآن (.)15/9
( )6امل افقاا (.)345/3
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ومما ويستَدَ ىل به ع الن ِْسخَ :ما كان َحالالً لبني إرسائيل م وح ِّرم علويهم َىملوا
َح ِرمه َيقق

عليه البالة والسالم ع هفسه.

رسائ َ
قال ا تبار وتقا { :ك ُّول ال ِل َقام كَا َن ح ًّ
يول إالِ َموا َحو ِر َم
ال ل َبنوي إ ْ َ
رسائ ويل َع َ َه ْفسه م ْن َق ْبل َأ ْن وتن َِز َل ال ِت ْ َرا وة وق ْل َف ْع وت ا بوال ِت ْ َراة َفا ْت ول َهوا إ ْن ك ْونوت ْوم
إَْ
ل} [( )3آل علران.)1(]93:
َصالق َ
أنواع الن مسخ يف القرآن:
الور ْجم .قوال وعلور
 –1ما هوسووو َخت تالوتووه و َبقي وحكْله .م اله ( :)2آيوة ِ
رضي

لنو( :إ ِن ا َ َب َق َث وحم َ ِلدً ا صى

احل ِّق َو َأه َْز َل َع َل ْيوه ا ْلك َتوا َ
لىهلو لملى ب ْ َ

َفك َ
َاها؛ َر َج َم َر وس ول ا صلى
َاها َو َو َع ْين َ
َاها َو َع َق ْلن َ
الر ْجم َف َق َر ْأه َ
َان ممِا َأه َْز َل ا و آ َي َة ِ
مجنَا َب ْقدَ وهَ ،ف َع ْخ َش إ ْن َط َال بالنِاس َز َم ٌ
ان َأ ْن َي وق َل َقائ ٌلَ :وا َما
لىهلو لملى َو َر َ ْ
يض ٍة َأه َْز َهلَا ا و)(.)3
َت َفر َ
الر ْجم يف كتَا ا ! َف َيض ُّل ا ب َ ْ
هَجدو آ َي َة ِ
وحكْله .م اله :ق ل عائشة رضي لنها( :ك َ
َان فو َيام
 -2ما هوس َخت تالوته و
ٍ
ٍ
حيو ِّر ْم َن ،و و ِم هوسو ْخ َن ،ب َخ ْلو ٍ
س
رشو َر َفو َقاا َم ْق ول َمواا و َ
وأهْز َل مو َن ا ْل وقو ْرآنَ :ع ْ و
مق ول م ٍ
اا)(.)4
َْ َ

 -3ما هوس َخ وحكْله و َبق َيت تالوته .م الهَ { :ي ْس َع ول ه َ
اْل ْلور َواملَْ ْي و
َك َعن ْ َ

( )1واه ر :تقسيم وس َ ر القرآن ب َحسب ما َل َخله من الن ِْسخ وما مل َيدخله ،يف كتا "الربهووان يف علو م
َس (.)33/2
القرآن" للزِ رك ى
( )2سعكتفي يف كل ه ن بل ال واحد.
( )3رواه البخاري (  )6829ومسلم ( .)4436
( )4رواه مسلم ( .)3587
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ْرب م ْن َه ْفقه َام} [()2البقورة ]219:ه ََس َختْها
وق ْل فيه َام إ ْ ٌم كَب ٌري َو َمنَاف وع للنِاس َوإ ْ ول وه َام َأك َ و
اْل ْل ور َواملَْ ْي و َواألَه َْبوا و َواألَ ْزال وم ر ْجو ٌس
آية املائدةَ { :يا َأ ُّ َا ا ِلذي َن َآ َمنو ا إه َِام ْ َ
م ْن َع َلل ِ
اج َتن وب وه َل َق ِلك ْوم وت ْفل وح َن} [( )5املائدة.]90:
الش ْي َلان َف ْ
يش ٌف
 -4ما هوس َخ وحكْله إ غري َبدَ ل .م الوه :ق لوه تقوا َ { :وإ ْن َفوا َتك ْوم َ ْ
اج وهو ْم م ْو َل َموا َأ ْه َف وقو ا
م ْن َأ ْز َواجك ْوم إ َ ا ْل وك ِفار َف َقا َق ْبت ْوم َف َث وت ا ا ِلذي َن َذ َه َب ْت َأ ْز َو و

َوا ِت وق ا ا َِ ا ِلذي َأ ْهت ْوم به وم ْؤم ون َن} [( )60امللتحنة.]11:

قال ابن اجلويي :ى
لل عو أن األحكوام املوذك رة يف اآليوة مو ْن َأ َلاف املَْ ْهور
يلة َأ ْو مو ْن َصودَ ا ٍ َقودْ َو َجوب َر ىله
َو َأ ْخذه م َن ا ْل وك ِفار َو َت ْق يمل ِ
الز ْوج م َن ا ْل َغن َ
احل ْر َ :من وْس خ ،وقد هوص أمحود عو هوذا .قوال ومقاتول :وكو ىل هوذه
ع أهل ْ َ
الس ْيف(.)1
اآلياا هوس َخت بثية ِ
 -5التخبيص؛ وه ما َيقتَربه َبقومل القلوامف ه َْسو ًخا ،و َيقتوربه الوبقمل
َ
يبا.
اآلخر َختْب ً
وم اله :آياا البيامَ { :ف َل ْن ك َ
يضا َأ ْو َع َ َس َف ٍر َفقدِ ٌة م ْن َأ ِيا ٍم
َان منْك ْوم َمر ً
وأ َخ َر َو َع َ ا ِلذي َن ويلي وق َه وه فدْ َي ٌة َط َقا وم م ْسك ٍ
ل َف َل ْن َت َل ِ َن َخ ْ ًريا َف وه َ َخو ْ ٌري َلو وه َو َأ ْن
ت وَب وم ا َخو ْ ٌري َل وكو ْم إ ْن ك ْونوت ْوم َت ْق َل ولو َن} [( )2البقورة ]184:ه ََسو َختْها التوي بقودها:

الش ْه َر َف ْل َي وب ْل وه َو َم ْن ك َ
{ َف َل ْن َشهدَ منْك ووم ِ
يضا َأ ْو َع َ َس َف ٍر َفقدِ ٌة مو ْن َأ ِيوا ٍم
َان َمر ً
وأ َخ َر} .وابن عباس ريض ا عنهام يق لَ :ل ْي َس ْت ب َلن وْس َخ ٍة ،وه َ ِ
الش ْي وخ ا ْلكَبو وري

وف أهل الرس خ من علم الناسخ واملنس خ (ص .)52
( )1املْو َب ىف بعك ى
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َواملَْ ْر َأ وة ا ْلكَب َري وة َال َي ْستَلي َقان َأ ْن َي وب َما َف وي ْلق َامن َمك َ
َان ك ِّول َي ْ ٍم م ْسكينًا(.)1
قال ابن َح َجر :هذا مذهب ابن عباسَ ،و َخا َل َفه األك ر(.)2
ِ
ومن ِحكَم الن مسخ:
 -1التِدَ ىرج يف الت ْىرشيع ،كام يف ََتريم اْلَ ْلر.
 -2التذكري بن ْقلة ا تقا يف بقمل أه ان النسخ ،خاصوة الوذي يكو ن
فيها الن ْىسخ من أ قل إ َ
ف ،كام يف َه ْسخ قتال ال احد ل َق َرشة (.)3
أخ ى
قال َع َلـم الــدا ين السـ َ اوي( :وحك َْلوة الن ْىسوخ :الللوف بالقبوال،
ومح ولهم ع ما فيه إصوال هلوم .ومل يوزل البواري عوز وجول َع ً
املوا
َْ
باألمر األول وال اأ ،وب ولدى ة األول ،وا ْبتدَ اف ومودى ة ال واأ قبول إجيوال
َخ ْلقه ،و َتكْليفهم ذلك ،و َه ْقلهم عنه إ غريه)(.)4
ورمحتوه ،فونن ا َىملوا ه ََسوخ قتوال ال احود
 -3الدى اللة ع َسقة ع ْلم ا َ
ون َصواب ور َ
رشو َ
ون َي ْغل وبو ا
لقرشة من الك ىفار قال{ :إ ْن َي وك ْن منْك ْوم ع ْ و
ما َئت َْل َوإ ْن َي وك ْن منْك ْوم م َئ ٌة َي ْغل وب ا َأ ْل ًفا م َن ا ِلذي َن َك َف وروا بو َع َِنو ْم َقو ْ ٌم ال
ف ا ِو َعنْك ْوم َو َعل َم َأ ِن فيك ْوم َف ْق ًفا َفن ْن َي وك ْن
َي ْف َق وه َن ( )65اآلَ َن َخ ِف َ
ف َي ْغل وبو ا َأ ْل َفو ْل
منْك ْوم م َئ ٌة َصاب َر ٌة َي ْغل وب ا ما َئت َْل َوإ ْن َي وك ْن مونْك ْوم َأ ْلو ٌ
بن ْذن ا ِ} [( )8األهفال.]66 ،65:

( )1رواه البخاري ( .)4505
( )2فتح الباري (.)180/8
( )3س رة األهفال ( :)8اآلياا ( ،)66 ،65كام يف رقم ( )3ص.)72-71( :
(َ )4مجَال ال وق ىراف وك ََامل اخ ْقراف (ص .)336 ،335

76

اختبار إيامن َمن آ َمنَ ،
ْ -4
ْلبيث من ال ىل ىيب ،قال ا َعو ىز َو َجو ىل:
ومتْييز ا َ

اْلب َ
{ َما ك َ
يوث مو َن
َان ا ِو ل َي َذ َر املْو ْؤمن َ
ل َع َ َما َأ ْهت ْوم َع َل ْيه َح ِت َيل َيز ْ َ
ال ِل ِّيب َو َما ك َ
جيتَبي م ْن ور وسوله
َان ا ِو ل وي ْلل َقك ْوم َع َ ا ْل َغ ْيب َو َلك ِن ا َِ َ ْ

يم}
َم ْن َي َشا وف َف َثمنو ا با ِ َو ور وسله َوإ ْن ت ْوؤمنو ا َو َت ِت وق ا َف َلك ْوم َأ ْجو ٌر َع و ٌ
[( )3آل علران.]179:
وقال ا تبار وتقا َ { :و َي وق ول ا ِلذي َن َآ َمنو ا َل ْ ال ه ِّوز َل ْت وس َر ٌة َفن َذا
وأهْز َل ْت وس َر ٌة وحمْك ََل ٌة َو وذك َر ف َيها ا ْلقت وَال َر َأ ْي َت ا ِلذي َن يف وق ول ْم َم َر ٌا
َينْ و ور َ
اعو ٌة
س َع َل ْيه مو َن َْاملو ْ ا َفو َع ْو َ َ وهلو ْم (َ )20ط َ
ون إ َل ْي َك َه َ َر املَْ ْغ ِّ
وف َفن َذا َع َز َم األَ ْم ور َف َلو ْ َصودَ وق ا ا َِ َل َكو َ
ان َخو ْ ًريا َ وهلو ْم}
َو َق ْ ٌل َم ْق ور ٌ
[( )47حملد. ]21 ،20:
رشن ابتداف يف مكىة ،وإهام ورشن يف املدينة ع َم َراحل.
فنن القتال مل وي ْ َ
َ -5بقاف " ا التالوة واالمت ال"( )1أل ْمر ا َع ىز َو َج ىل.
كيا َي ِ
عرف الصحابة رضي هللا عــن م ما ن ُِسخ ِمن اآليــات ،فــال َيكتُبونــه يف
ِ
املصاحا؟
اا ا  :قد َت َك ىفل ا َع ىز َو َج ىل بحفظ كتابه ،فقال{ :إهِا ه َْح ون ه َِز ْلنَا ِّ
الذك َْر
حلاف و َن} [( )15احلجر.]9:
َوإهِا َل وه َ َ
للب َحابة من ال َب َيان الو ارل يف َق لوه َعو ىز
و َمقرفة ما هوس َخت تالوته وتَبيينه ِ
َو َج ىلَ { :و َأه َْز ْلنَا إ َل ْي َك ِّ
ل للنِاس َما وهو ِّز َل إ َلو ْيه ْم} [( )16النحولَ " ]44:أ َرا َل
الذك َْر ل وت َب ِّ َ
الذكْر ا ْل َ ْح َيَ ،وك َ
ب ِّ
َان النِبو ُّي صلى

لىهلو لملى وم َب ِّي ًنوا ل ْلو َ ْحيَ ،و َب َيو و
ان ا ْلك َتوا

( )1من كالم احلافظ ابن حجر يف َفتْح الباري (.)194/8
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السنِة"(.)1
وي ْل َل و
ب م َن ُّ
الوته للبحابة رضي
فال وبدى من َب َيان ما هوس َخ ْت ت َ

لنه .

الس ول ر.
ونسخ تالوته وير َفع؛ فال يبق ال يف ى
البدو ور وال يف ى
وما ت َ
قال ا َع ىز َو َج ىلَ { :ما َهن َْس ْخ م ْن َآ َي ٍة َأ ْو وهنْس َها َه ْعا ب َخ ْ ٍري من َْها َأ ْو م ْل َهوا}
[( )2البقورة .]106:ك َ
َان وين َْس وخ ْاآل َي وة ب ْاآل َية َب ْقودَ َهاَ ،و َي ْقو َر وأ هَبو ُّي ا ِ صلى
اآل َي َة َأ ْو َأ ْك َ َر م ْن َذل َك و ِم وتن َْس َوت ْور َف وع (.)2

لىهلو لملى

جتتَلوع عو
أمج َق ْت ع هذا ال وقرآن ،وقد َع َبوم ا
ىم إن األ ىمة ْ َ
األموة أن َ ْ
ى
جي َلو وع وأ ِمتوي َ -أ ْو َقو َال :وأ ِمو َة وحم َ ِلو ٍد
فاللة؛ لق له صى
لىهو لملى ( :إ ِن ا َِ ال َ ْ
لىهو لمى َ -ع َ َفال َل ٍة)(.)3
صى
وكان البوحابة رضلي

للنه َيقرفو ن اهقضواف السو رة ب ونوزول "بسل

الس َ ر.
لرن ا لرن ه " ،فهي التي تَفبل َب ْل ُّ
(كو َ
قال ابن عباس ريض اهلل عنهامَ :
ان النِبو ىي صلى
الس َرة َح ِت وتن َِز َل َع َل ْيه :بس
َف ْب َل ُّ

ف
لىهلو لملى الَ َي ْقور و

لرن ا لرن ه )(.)4

السو رة حوووت ت َْنوزل
ويف روايوة( :كان املسوولل ن ال َيق َل ولوو ن اهقضاف ى
السو َرة قود
"بس لرلن ا لرلن ه " ،فنذا وأهْز َلت بسل لرلن ا لرلن ه َعل ولو ا أن ى
( )1قاله البغ ي يف تفسريه "مقامل التىنْزيل" (.)21/5
ور َوى عن الربيع هح ه (.)393/2
( )2رواه ابن جرير يف تفسريه (َ )391/2
( )3رواه الَتمذي (  )2167من حديث ابن علر ،ورواه ابن ماجه (  )3950مون حووديث أهووس.
وصححه األلباأ واألرهاؤوط.
( )4رواه أب لاول (  .)788وصححه األلباأ واألرهاؤوط.
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ا ْه َق َضت)(.)1

( )1رواه البيهقي يف السنن الكربى (  .)2207ورواه عبوودالرزا (  )2617مون قو ل سووقيد بوون
جبري.

المَبْحَـث السادس
األسلوب القرآني
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ِ
وجد املمت ََشابِه يف ال ُقرآن؟
ملاذا ُي َ

()1

( )1أخرب ا يف حمكم تنزيله أن يف القرآن حمكام ومتشا ًا ف َق َال َت َقا َ  { :وه َ ا ِلذي َأهْزَ َل َع َل ْيو َك ا ْلك َتوا َ
اا} قال السي طي:
ا وه ِن وأ ُّم ا ْلكتَا َو وأ َخ ور ومت ََشا َ ٌ
اا وحمْك ََام ٌ
منْ وه آ َي ٌ
َو َقدْ َح َك ا ْب ون َحب ٍ
يب النِيْ َسا وب ر ُّي يف املَْ ْس َع َلة َ َال َ َة َأ ْق َ ال:

َأ َحدو َها َأ ِن ا ْل وق ْرآ َن وك ِل وه وحمْك ٌَم ل َق ْ له تقا {:كتَا ٌ وأ ْحك َل ْت آ َيا وت وه}.
اأ}.
ال ِاأ وك ُّل وه ومت ََشاب ٌه ل َق ْ له َت َقا َ {:كتَاب ًا ومت ََشا ًا َم َ َ
يح اهْق َسا وم وه إ َ حمو ْ َك ٍم َو ومت ََشاب ٍه ل ْآل َية املْو َبدِ ر َا.
البح و
ال ِال وث َو وه َ ِ
ف يف َت ْقيل املْو ْحكَم َواملْوت ََشابه َع َ َأ ْق َ ٍ
َو َقد ْ
ال:
اختول َ
السواعَة َو وخو وروج الوودِ ِجال
َفق َيل :املْو ْحك وَم َما عور َ
استَ ْع َ َر ا ِو بق ْللوه كَق َيوام ِ
ف املْو َرا ول منْ وهَ ،واملْوت ََشاب وه َما ْ
الس َ ر.
احل وروف املْو َق ِل َقة يف َأ َوائل ُّ
َو ْ و
يض وه.
َوق َيل :املْو ْحك وَم َما َو َف َح َم ْقنَا وه َواملْوت ََشاب وه هَق و
احت ََل َل َأ ْو وج ًها.
حيتَل ول م َن التِ ْعويل إ ِال َو ْج ًها َواحدً اَ ،واملْوت ََشاب وه َما ْ
َوق َيل :املْو ْحك وَم َما َال َ ْ
وقيل :املْو ْحك وَم َما ك َ
البو َل َ اا َو ْ
البويَام
اخت َبواص ِّ
َان َم ْق وق َل املَْ ْقنَ َ ،واملْوت ََشاب وه بخ َالفوه َك َع ْعودَ ال ِ
ب َر َم َضا َن ولو َن َش ْقبَ َ
او ْرل ُّي.
ان َقا َل وه املَْ َ
استَ َق ِل بنَ ْفسهَ ،واملْوت ََشاب وه َما َال َي ْستَق ُّل بنَ ْفسه إ ِال ب َر ِّله إ َ غ َْريه.
َوق َيل :املْو ْحك وَم َما ْ
َوق َيل :املْو ْحك وَم َما َت ْعوي ول وه َتنْزي ول وه ،واملتشابه ما ال يدري إ ِال بالتِ ْعويل.
َوق َيل :املْو ْحك وَم َما َمل ْ َتتَك َِر ْر َأ ْل َفا وظ وهَ ،و وم َقاب ول وه املْوت ََشاب وه.
ص َو ْاألَ ْم َ وال.
َوق َيل :املْو ْحك وَم ا ْل َف َرائ ومل َوا ْل َ عْدو َوا ْل َ عيدو َ ،واملْوت ََشاب وه ا ْلق َب و
اختقان يف عل م القرآن (. )4 -3/3
وينقسم املُتشابِه يف القرآن الكريم إىل ثالثة أقسام هي:
ا
(معنويَ /حقيقي) :وه ما ال يستليع البرش مجي ًقا أن يبوول ا
أوال :املُتشابه من ِجهة املَ معنى وحدهَ ،
إليه كالقلم بذاا ا  ،وحقائق صفاته ،وكالقلم بي م القيامة وهح ه موون ال وقلو م ا ىلتووي اسوتىع ر ا
تقا

ا.

ثانيا :املُتشابه من ِجهة الّ ِ
لفظ وحده( ،الّلفظي) :وه ما يسووتليع كو ىول إهسو ٍ
وان مقرفتووه عوون طريووق
َ
ا
والَتتيووب،
اخمجَال والبَ ْسوٍ واخ ْط َنوا  ،ى
البَ ْحث والدى رس ،كاملوتشا اا ا ىلتي هَشع التشابه فيها من ْ
وغرابة اللفظ ،وهح ذلك.
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حلكَم َع يلة ،منها:
 –1أن َيت ىَبل إيامن املؤمن الذي ويؤمن با وكتابه ،و ويس ِّلم أ ْمره .
اآليو َة
لىهلو لملى َهوذه َ

قا َل ْت َعائ َش َة رضلي لنهلاَ ( :ت َ
ال َر وسو ول ا صلى
ا وهو ِن وأ ُّم ا ْلك َتوا َو وأ َخو ور
اا وحم ْ َكو َام ٌ
{ وه َ ا ِلذي َأه َْز َل َع َل ْيو َك ا ْلك َتوا َ م ْنو وه َآ َيو ٌ
اا َف َع ِما ا ِلذي َن يف وق ول ْم َز ْي ٌغ َف َيتِب وق َن َما ت ََشا َب َه منْ وه ا ْبت َغا َف ا ْلفت َْنوة َوا ْبت َغوا َف
ومت ََشا َ ٌ
الراس وخ َن يف ا ْلق ْلم َي وق ول َن َآ َمنِا به ك ٌّول م ْن ع ْنود
َت ْعويله َو َما َي ْق َل وم َت ْعوي َل وه إالِ ا ِو َو ِ

َر ِّبنَا َو َما َي ِذك وِر إالِ وأو ول األَ ْل َبا } [( )3آل علرانَ ]7:قا َل ْتَ :قو َال َر وسو ول ا صلى
لىهلو لملى َ :فن َذا َر َأ ْي َت ا ِلذي َن َيتِب وقو َن َموا ت ََشوا َب َه م ْنو وه َف وعو َلئو َك ِالوذي َن َسو ِل ا ِو
وه ْم)(.)1
اح َذ ور و
َف ْ
 –2أن ويق َلم أن ا َعامل الغيب والشهالة ،وأهه َيق َلم ما ال َيق َلل ن.
ٍ
الس َام َواا
قال ا تبار وتقا َ { :عامل ا ْل َغ ْيب ال َي ْق وز و َعنْ وه م ْ َق وال َذ ِرة يف ِ
ْرب إالِ يف كتَا ٍ ومب ٍ
ل} [( )34سبع.]3:
َوال يف األَ ْرا َوال َأ ْص َغ ور م ْن َذل َك َوال َأك َ و
 –3إحاطة ا بك ىول يشف.
يش ٍف َقد ٌير َو َأ ِن ا َِ َقودْ َأ َحو َ
اط
قال ا َع ىز َو َج ىل{ :ل َت ْق َل ول ا َأ ِن ا َِ َع َ ك ِّول َ ْ
يش ٍف ع ْل ًام} [( )65اللال .]12:
بك ِّول َ ْ
وح ْجب ع ْللوه عون ْ
اْلَ ْلوق فيوه َمبوالح
 –4وو وج ل ما َيستع ر ا بقللهَ ،
اص ال وقلووامف لون
عا(،معنوي ولَفظي) :وه مووا َيقللووه َخو ى
ثالثاا :املُتشابه من ِج َهة املعنى واللفظ َم َ
عا ىمتهم ،اه ر :مناهل القرفان يف عل م القرآن ،للزى رقوواأ (، )222 – 220/2والووذي أشووار إليووه
الشيخ – رمحه ا – يف بابه ،ه الن ن األول من املتشابه( ،م).
( )1رواه البخاري (  )4547ومسلم ( .)6869
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واا َامل.
للقبال ،وت َف ىرل ذي ااالل بالكَامل ْ َ
قال ابن عباس ريض اهلل عنهامَ :ت ْفسري ال وقرآن ع ْأر َب َقة وو وج ه:
أحود
القو َر  ،و َت ْفسو ٌري ال وي ْقو َذر َ
( َت ْفس ٌري َت ْق َللوه ال وق َلو َامف ،و َت ْفسو ٌري َت ْقر وفوه َ
واحلو َرام  -و َت ْفسو ٌري ال َي ْق َلوم ت َ
َعويلوه إالِ ا َ ،مون
احلالل ْ َ
ب َج َها َلته َ -يق ل :من ْ َ
ا ىل َع ع ْلله فه كَاذ )(.)1
ِ
َقسيم َصحيح .فع ِما الذي َت ْقر وفه ال َق َر فه الوذي
َِش( :وهذا ت ْ
قال الز مرك ّ
وي ْر َجع فيه إ ل َساَنم ،وذلك َشعن الل َغة واخ ْع َرا .
أس َامئها.
فع ِما الل َغة َف َق َ املْو َف ِّ َم ْقر َفة َم َقاهيها و وم َس ِل َياا ْ
لللقن َو َجب ع املْو َف ِّ و َ
والقوارئ
وأما اخ ْع َرا ؛ فام كان اختالفه وحميال َ
احلكوم ،ول َي ْسو َلم َ
القوارئ مون اللحون ،وإن مل
تَق ىلله ل َي َت ىصل املْو َف ِّ إ َمقرفة ْ و
لللقن َو َجب تَق ىلله ع القارئ ل َي ْسلم من ال ىل ْحن.
يكن وحميال َ
ال اأ :ما ال وي َ
أحد ب ْجهله ،وه ما َت َت َبا َلر األ ْف َهام إ مقرفة َمقنواه مون
قذر َ
رشائع األحكام و َلالئل الت حيود ،وكول لفوظ أفوال مقنو
الن وُّب ص املْوت ََض ِّلنة َ َ
واحدا َجل ًّيا ال س اه ويق َلم أهه وم َرال ا تقا .
أحود ويودْ ر َمقنو
فهذا الق ْسم ال َخيتَلف وحكْله وال َي ْلتَبس تعوي وله ،إ ْذ ك ىول َ
الت حيد من َق لوه تقوا َ { :فوا ْع َل ْم َأ ِهو وه ال إ َلو َه إالِ ا ِو} [( )47حملود ،]19:وأهوه ال
َرشيك َله يف َإهل ىيته.
جيرى َُمْرى ال وغي
ال الث :ما ال َيق َلله إال ا تقا ؛ فه َما َ ْ

 ،ه َْحو اآلي

( )1رواه عبدالرزا يف تفسريه ( ،)253/1وابن جرير اللربي يف تفسريه (جامع البيان عن تعويوول آي
القرآن) (.)70/1
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وهو وزول ال َغيووث ،ومووا يف األرحووام ،و َت ْفسووري الو ُّورو ،
املْوت ََضو ِّلنَة قيووام السوواعة ،و
واحلروف ا ْومل َق ِلقة ،وك ىول ومت ََشابه يف القرآن عند أهل احلق فال َم َساغ لالجتهال يف
ص مون
تفسريه ،وال طريق إ ذلك إالى بال ِت قيف من أحد ال ة ْأو وجوه :ىإموا َهو ى
إمجان األو ىمة ع تعويلوه ،فونذا َمل
ال ىتنْزيل ،أو َبيان من النبي صى
لىهو لمى  ،أو ْ َ
استَع َ ر ا تقا بق ْلله.
َيرل فيه َت قيف من هذه ااهاا َعل ْلنا أهه مما ْ
والرابع :ما َي ْرجع إ اجتهوال القلوامف ،وهو الوذي َيغلوب عليوه إطوال
طف اللفظ إ َما َيؤول إليهَ ،فاملْو َف ِّ هَاقلْ ،و
ؤول وم ْسو َتنْبٍ،
واملو ى
التعويل ،وه َ ْ
وذلك استنباط األحكام ،و َب َيان ا ْومل ْج َللَ ،
وختْبيص ال وق ول م.
وكل لفوظ احت ََلول َم ْقنَيول َف َبواعدا ،فهو الوذي ال جيو ز لغوري القلوامف
االجتهال فيه وع القلامف اعتامل الش اهد والودالئل ،ولويس هلوم أن َيقتَلودوا
وُم َ ىرل َرأ م فيه)(.)1
ىم إن َمنْع الق َبال بقمل الق ْلم من َمباحلهم.
قال ابن القيم -رمحه اهلل -وه وي ىبل القلم املَْ ْلنو

للقبال والق ْلم املَْ ْل ون ن:

( م َمنَ َقهم سبحاهه ع ْلم ما س ى ذلك [أي علم ما س ى ما َيونفقهم] مموا
ليس يف شعَنم ،وال فيه مبلحة هلم وال ه َْشعهتم قابلة له ،كَق ْلم ال َغيب وع ْلم موا
الرمال و َم َسواقٍ
كان وك ىول ما يك ن ،والق ْلم ب َقدل ال َق ْلر وأ ْم َ اج ال َب ْحر و َذ ىراا ِّ
األورا وعدل ال َك اكب و َم َقاليرها ،وع ْلم ما ف
ْ

السل اا وما َتت ال رى،

اج الب َحار وأقلار ال َق َامل ،وما ويكنُّه الناس يف وصدورهم ،وما ََتلل كول
وما يف ْ َ
( )1الربهان يف عل م القرآن (.)166 – 164/2
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أه وما تَغيمل األرحام وما تَزلال ،إ سائر ما َع َز عنهم ع ْللهَ ،ف َلن َت َك ىلف
ااهول
َمقرفة ذلك فقد َظ َلم هفسه و َب َخس من الت فيق َح ىه ،ومل حيبل إالى ع ْ َ
واْل َيال ال َفاسد يف أك ر أ ْمره.
املْو َركِبَ ْ ،
السواعة،
وقال ا
أيضا :ومن حك َْلته سوبحاهه موا َمونَقهم مون الق ْلوم :ع ْلوم ِ
و َمقرفة آجاهلم ،ويف ذلك من ْ
احلكلة ال َبالغة َما ال َحيتواج إ َه َور ،فلو َعو َرف
اخهسان م ْقدار وع ولره فنن كان قبري ال وقلر مل َيت ََهنىع بال َقيش ،وكيف َيت ََهنىع به وه
ْلربت الودهيا ،وإهوام ع َامرهتوا
َي ََت ىقب املَْ ا يف ذلك ال قتَ ،فل ال وط ل األ َمل َ َ
باآلمال ،وإن كان ط يل ال وقلر وقد َتقق ذلوك ،فهو وا وق بال َبقواف فوال وي َبوايل
االَنام يف ِ
الش َه اا واملقوا
ب ْ

وأهو ان الفسوال ،ويقو ل :إذا َقور ال َ قوت

وج ىل من عبواله ،وال َي ْقبلوه
أحدَ ْ وت َت بة ،وهذا مذهب ال َي ْرتَضيه ا تقا َع ىز َ
ْ
القو َامل إالى عو هوذا الوذي
القو َامل ،وال َيبولح َ
أحو ال َ
منهم ،وال تَبلح عليوه ْ
وس َبق يف ع ْلله...
اقتضته حكلته َ
ان أن من حكلة ا وه َقله عو عبواله ْ
إ أن قال -رمحه ا َ :-ف َب َ
أن َسو ََت
َت ىقوب املو ا وقود
عنهم مقالير آجاهلم و َم ْبلغ أ ْع َامرهوم ،فوال يوزال الكو ِّيس َي َ َ
وجيتهد فيام َينْفقه و وي ُّ و بوه عنود
َو َفقه َبل َعينيهَ ،ف َينْك ى
َف َع ىام َي ى ه يف مقالهَ ،
ال وقدو وم)(.)1
ِمن ِحكم إ منزَال ال ُقرآن؟
قال ا تبار وتقا َ { :و َأه َْز ْلنَا إ َل ْي َك ِّ
ل ل ِلنواس َموا وهو ِّز َل إ َلو ْيه ْم
الذك َْر ل وت َب ِّ َ
( )1مفتا لار السقالة (.)284 – 281/1
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َو َل َق ِل وه ْم َي َت َفك وِر َ
ون} [( )16النحل.]44:

قال الشيخ الشنقيطي( :املرال ِّ
بالذكر يف هذه اآلية :القرآنَ ،ك َق لوه{ :إ ِهوا

ه َْح ون ه َِز ْلنَا ِّ
حلاف و َن} [( )15احلجر.]9:
الذك َْر َوإهِا َل وه َ َ
وقد ذكر ى
جل وعال يف هذه اآلية حك َْلتَل مون حكوم ْإهو َزال و
القورآن عو
النبي صى

لىهو لمى :

األو  :أن وي َب ىل للناس ما ه ِّوزل إليهم يف هذا الكتا من األوامر والنى اهي،
وال َ ْعد وال َ عيد ،وهح ذلك .وقد َب ِل هذه ْ
احلكلة يف غري هذا امل فع أيضوا،

ل َ وهلو وم ِالوذي ْ
اخ َت َل وفو ا فيوه َو وهودً ى
َك َق لهَ { :و َما َأه َْز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكتَا َ إالى لت َوبو ِّ َ
احل ِّق
َو َر ْ َ
مح ًة ل َق ْ ٍم وي ْؤمنو َن} [()16النحل ،]64 :وق له{ :إهِا َأه َْز ْلنَا إ َل ْيو َك ا ْلك َتوا َ بو ْ َ
ل النِاس} اآلية [( )4النساف.]105 :
لت َْحك َوم َب ْ َ

ال اهيووة :هووي ال ىت َف ُّكور يف آياتووه واالت َِّقواظ ووا ،كووام قووال هنوواَ { :و َل َق ِل وهو ْم
َي َت َفك وِر َ
ون} ،وقد َب ِل هذه احلكلة يف غري هذا امل فع أيضاَ ،ك َق لوه{ :ك َتوا ٌ

َأه َْز ْلنَا وه إ َل ْي َك وم َب َار ٌ ل َيدِ ِب وروا َآ َياته َول َيت ََذك َِر وأو ول األَ ْل َبوا }[( )38ص ،]29 :وق لوه:
اخت ً
ون ا ْل وق ْر َآ َن َو َل ْ ك َ
{ َأ َفال َيتَدَ ِب ور َ
َان م ْن عنْد َغ ْري ا ِ َل َ َجدو وا فيه ْ
الفوا َك و ًريا}
[( )4النسوواف ،]82 :وقوو لووهَ { :أ َفووال َي َتودَ ِب ور َ
اهلوا}
ون ا ْل وقو ْر َآ َن َأ ْم َعو َ وق ولو ٍ َأ ْق َف و َ
[( )47حملد ،]24:إ غري ذلك من اآلياا)(.)1
وقال -رمحه اهلل -يف تفسوري ق لوه تقوا { :ك َتوا ٌ َأه َْز ْل َنوا وه إ َل ْيو َك وم َبو َار ٌ
ل َيدِ ِب وروا َآ َياته َول َيت ََذك َِر وأو ول األَ ْل َبا } [( )38ص.]29:
( )1تفسري أف اف البيان (.)380/2
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وقد َذكَر َج ىل و َعال يف هذه اآلية الكريلة أهوه ْأهو َزل هوذا الكتوا  ،وم َق ِّو ًام
َه ْفسه ى
بوار  ،وأن مون حكوم إهْزالوه :أن
اا ْلع ،وأهه كتوا وم َ
جل و َعال ببيغة ْ َ
فهلو ا
َيتد ىبر الناس آياته ،أيَ :ي َت َف ىهل ها و َي َت َق ىقل ها و وي ْلق ون ا النِ َر فيها ،حتو َي َ
ما فيها من أه ان ْاهلودَ ى ،وأن يتذكىر وأو ول ا األلبا أيَ :يتىقظ أصوحا الققو ل
السليلة من ش ائب االختالل.
ى
وأ ىما َك ْ ن تذكىر وأويل األلبا مون حكوم إهزالوه؛ فقود َذكوره يف غوري هوذا
قَتها ببقمل ْ
احلكَم األخرى التي مل وتو ْذكَر يف آيوة (ص) هوذهَ ،ك َق لوه
امل فع وم َ

تقا يف س رة إبراهيمَ { :ه َذا َبال ٌغ للنِاس َول وين َْذ وروا به َول َي ْق َل ولو ا َأ ِهو َام وهو َ إ َلو ٌه
َواحدٌ َول َي ِذك َِر وأو ول األَ ْل َبا } [( )14إبوراهيم ،]52:فقد َب ِل يف هذه اآلية الكوريم ،أن
خريل من حكم إهزاله،
كلتل وأ َ
تَذكُّر أويل األلبا من حكم إه َْزاله وم َب ِّينا منها ح َ
ّها:
َو و َ
– إنذار الناس به ،وحتقيق معنى ال إله إال اهلل.
و َك ن إهذار الناس وتذكُّر أويل األلبا من حكوم إه َْزالوهَ ،ذ َكوره يف ق لوه
تقا { :كتَا ٌ وأهْز َل إ َل ْي َك َفال َي وكو ْن يف َصودْ ر َ َحو َر ٌج م ْنو وه لت ْونوذ َر بوه َوذ ْكو َرى
ل} [()7ا ألعراف.]2 :
ل ْل ول ْؤمن َ
و َذكَر حكْلة اخهذار يف آياا ك ريةَ ،ك َق لهَ { :ت َب َار َ ِالوذي َهو ِز َل ا ْل وف ْر َقو َ
ان
ل هَذ ًيرا} [( )25الفرقان.]1:
َع َ َع ْبده ل َي وك َن ل ْل َقا َمل َ
وق لووه تقووا َ { :و وأوح و َي إ َ ِيل َه و َذا ا ْل وق و ْر َآ ون ألو ْه وذ َرك ْوم ب وه َو َم و ْن َب َل و َغ}
[()6األهقام .]19:وق لووه تقوا َ { :تنْز َ
الورحيم .لت ْونوذ َر َق ْ ًموا َموا وأ ْهوذ َر
يول ا ْل َقزيوز ِ
اؤ وه ْم} اآليووة [( )36يس .]6 - 5:وق له تقا { :ل وي ْنوذ َر َمو ْن َكو َ
ان َح ًّيوا} اآليوة
َآ َب و
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[( )36يس.]70:
 ومن حكم إه َْزاله :اخهذار والتبشري م ًقاَ ،ك َق له تقا َ { :فنه َِام َي ِ ْ هَا وهل َو وتنْذ َر به َق ْ ًما ولدًّ ا} [()19مريم .]97:وق له تقا :
رش به املْوتِق َ
بل َساه َك ل وت َب ِّ َ

جي َق ْل َل وه ع َ ًجا (َ )1ق ِّي ًام
احل ْلدو ِ ا ِلذي َأه َْز َل َع َ َع ْبده ا ْلكتَا َ َو َمل ْ َ ْ
{ َْ
احلاا َأ ِن
رش املْو ْؤمن َ
ل ا ِلذي َن َي ْق َل ول َن ِ
الب َ
ل وينْذ َر َب ْع ًسا َشديدً ا م ْن َلدو ْه وه َو وي َب ِّ َ
َهل و ْم َأ ْج ًرا َح َسنًا} اآلية [( )18الكهف.)1(]2 - 1:

رش
و َك َق له تبار وتقا { :إ ِن َه َذا ا ْل وق ْر َآ َن َ ْدي ل ِلتي ه َي َأ ْق َ وم َو وي َب ِّ و
احلاا َأ ِن َهل و ْم َأ ْج ًرا كَب ًريا (َ )9و َأ ِن ا ِلذي َن ال
املْو ْؤمن َ
ل ا ِلذي َن َي ْق َل ول َن ِ
الب َ
وي ْؤمنو َن باآلَخ َرة َأ ْعتَدْ هَا َهل و ْم َع َذا ًبا َأل ًيام} [( )17اخرساف.]10 ،9:

 -ومن حكم إه َْزاله أن وي َب ِّل صى

لىهو لمى للناس ما وأهْزل إليهم،

وألجل أن َيتَفك وىروا ،وذلك ق له تقا َ { :و َأه َْز ْلنَا إ َل ْي َك ِّ
ل
الذك َْر ل وت َب ِّ َ
ْ

للنِاس َما ه ِّوز َل إ َل ْيه ْم َو َل َق ِل وه ْم َي َت َفك وِر َ
ون} [( )16النحل.]44:

محة ،يف ق له تقا :
الر ْ َ
 و َذكَر حكْلة ال ىت ْبيل املذ وك رة مع حكلة ْاهلودى و ِل َهل و وم ا ِلذي ْ
اخ َت َل وف ا فيه َو وهدً ى
{ َو َما َأه َْز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكتَا َ إالِ ل وت َب ِّ َ
مح ًة ل َق ْ ٍم وي ْؤمنو َن} [( )16النحل.]64:
َو َر ْ َ

 ومن حكم إه َْزالهَ :ت ْبيت املؤمنلْ ،لللسللل يف ق له
واهلودَ ى وال وب ْرشى و
احل ِّق ل وي َ ِّب َت ا ِلذي َن َآ َم ون ا
تقا  { :وق ْل ه َِز َل وه ورو و ا ْل وقدو س م ْن َر ِّب َك ب ْ َ

( )1أف اف البيان ( )346/6باختبار.
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ل} [( )16النحل.]102:
رشى ل ْل ول ْسلل َ
َو وهدً ى َو وب ْ َ
 -ومن حكم إه َْزاله إ النبي صى

حيكم َب ْل الناس بام
لىهو لمى  :أن َ و

احل ِّق لت َْحك َوم
أراه ا  ،وذلك يف ق له تقا { :إ ِها َأه َْز ْلنَا إ َل ْي َك ا ْلكتَا َ ب ْ َ
ل النِاس ب َام َأ َرا َ ا ِو} [( )4النساف.)1(]105:
َب ْ َ

 -ومن حكَم إهْزال القرآنَ :ت ْبيت النبي صى

لىهو لمى  ،كام يف ق له

مج َل ًة َواحدَ ًة
تبار وتقا َ { :و َق َال ا ِلذي َن َك َف وروا َل ْ ال ه ِّوز َل َع َل ْيه ا ْل وق ْر َآ ون و ْ

َك ب َل َ ٍل إالِ
ال (َ )32وال َي ْع وت ه َ
ك ََذل َك لنو َ ِّب َت به وف َؤا َل َ َو َر ِت ْلنَا وه ت َْرتي ً
احل ِّق َو َأ ْح َس َن َت ْفس ًريا} [( )25ال وفرقان.)2(]32،33:
ج ْئنَا َ ب ْ َ
وال وقرآن ه املقجزة الباقية لنب ِّينا حملد صى

لىهو لمى :

(ج َقل ا و وم ْقج َز َة ك ِّول هَب ِّي م ْن جنْس َما ك َ
َان َغال ًبوا َعو َ َأ ْهول
َق َال
الراييَ :
ُّ
الز َمان؛ َف َل ِام ك َ
السوال وم ك ََاهو ْت
َذل َك ِ
الس ْح ور َغال ًبا َع َ َأ ْهل َز َمان وم َس َع َل ْيوه ِ
َان ِّ
ان ِّ
احلق َيقوةَ .و َِملوا َكو َ
الس ْحرَ ،وإ ْن ك َ
ب
اللو ُّ
لسو ْحر يف ْ َ
َان وَمَال ًفا ل ِّ
وم ْقج َز وت وه َشب َيه ًة ب ِّ
بَ .و َِملوا
السالم ،كَاه ْ
َت وم ْقج َز وت وه م ْن جنْس ال ِّل ِّ
يس َع َل ْيه ِ
َغال ًبا َع َ َأ ْهل َز َمان ع َ
َت
اح وة َغال َب ًة َع َ َأ ْهل َز َمان وحم َ ِل ٍد عليه البالة والسالم ال َج َر َم كَاه ْ
كَاهَت ا ْل َف َب َ
احة)(.)3
وم ْقج َز وت وه م ْن جنْس ا ْل َف َب َ
ابن ٍ
ب َأ ْهو َل َذلو َك
كثي( :كَاه ْ
َت وم ْقج َز وة ك ِّول هَبو بي يف َز َماهوه بو َام وينَاسو و
و َق َال ُ
( )1أف اف البيان ( )346/6باختبار.

مج َل ًة َواحدَ ًة ك ََذل َك لنو َبِّ َت به وفؤَ ا َل َ
( )2وكذلك ق له تقا َ { :و َق َال ا ِلذي َن َك َف وروا َل ْ ال هوزِّ َل َع َليْه ا ْل وق ْر و
آن و ْ
َو َر ِت ْلنَا وه ت َْرتيالً ([ })32س رة الفرقان.]32:
بترصف يسري.
( )3مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) ( )333/14ى
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الز َمان؛ َف َذك وَروا ِ
ب أهول زماهوه،
السال وم كَاه ْ
ِ
َت وم ْقج َز وت وه ممِا وينَاسو و
أن وم َس َع َل ْيه ِ
ٍ
الر َقوا و َ ،و َِملوا
وكاه ا َس َح َر ًة َأ ْذك َيا َفَ ،ف وبق َث بث َياا َ َ َرا األَ ْب َب َار َو َخ َض َق ْت َهلَا ِّ
ك َ
الس ْحر َو َما َينْتَهي إ َل ْيه َو َعا َينو ا َما َعا َينو ا مو َن األَ ْمور
الس َح َر وة َخبريي َن ب وفنو ن ِّ
َان ِ
اْلار َ َع َ َيدَ ْيه
ا ْل َباهر ْاهلَائل ا ِلذي ال وي ْلك ون صدوره إالى َع ىلن َأ ِيدَ وه ا ِو َو َأ ْج َرى ْ َ
يس ابن َم ْر َي َم وبقو َث يف َز َمون
رسا ًعا َو َمل ْ َي َت َل ْق َ ول اَ ،و َهك ََذا ع َ
ت َْبدي ًقا َل وه؛ َأ ْس َل ول ا َ
احلكَامفَ ،ف وعرس َل بلقج َز ٍ
اا ال َي ْسوتَلي وق ََنَا َوال َ ْ َتودو َ
ون إ َل ْي َهوا؛ َو َأ ِهو
و ْ
ْ
ال ِل َبائق ِية ْ و َ
أعل َ -واألَ ْبو َرص َوا َْمل ْجو وذوم،
حلكي ٍم إ ْب َرا وف األَك َْله  -ا ِلذي وه َ َأ ْس َ وأ َحاالً من َ
َ
يم املَْ ِّيو َت مو ْن
َو َم ْن به َم َر ٌا وم ْزم ٌن؟ َو َك ْي َ
ف َي َت َ ِص ول َأ َحدٌ مو َن ْ َ
اْل ْلوق إ َ َأ ْن ويقو َ
امو ْت بوه وعو وقودْ َرة
َق ْربه؟ َه َذا ممِا َي ْق َل وم ك ُّول أحد وم ْقج َز ٌة َلا ِل ٌة َع َ صدْ َم ْن َق َ
َمن ْأر َسله.
اا ا ِ َو َسال وم وه َع َل ْيه ،وبق َث يف َز َمن ا ْل وف َبو َحاف ا ْل وب َل َغواف،
َو َهك ََذا وحم َ ِلدٌ َص َل َ و
َف َعه َْز َل ا ِو َع َل ْيه ا ْل وق ْر َ
يم ،ا ِلذي ال َي ْعتيه ا ْل َباط ول م ْن َب ْل َيدَ ْيه َوال م ْن َخ ْلفه،
آن ا ْل َق َ
َتنْز ٌيل من حكي ٍم َمح ٍ
يدَ ،ف َل ْف و وه وم ْقج ٌز ََتَدِ ى به اخه َْس َو ْ
اا ِن َأ ْن َيو ْع وت ا بل ْلوهَ ،أ ْو
ْ َ
ب َق ْرش وس َ ٍر م ْن َم َله َأ ْو ب وس َر ٍةَ ،و َق َل َع َع َل ْيه ْم ب َع َِنو ْم ال َي ْقد ور َ
احلوال َوال
ون ،ال يف ْ َ
اْلوالق َعو ِز
االست ْق َبالَ [ ،فن َِنم] َمل ْ َي ْف َق ول ا َو َل ْن َي ْف َق ول اَ ،و َما َذا َ إالِ ألَ ِه وه كَال وم ْ َ
يف ْ
يش ٌف ال يف َذاته َوال يف ص َفاته َوال يف َأ ْف َقاله)(.)1
َو َج ِلَ ،وا ِو َت َقا َ ال وي ْشب وه وه َ ْ
ول َذا َق َال َر وس ول ا صى
لىهلو لملى َق َالَ ( :ما م َن األَهْب َياف م ْن هَب بي إالِ َقودْ
رشَ ،وإه َِام ك َ
يت َو ْح ًيوا َأ ْو َحو
َان ا ِلذي وأوت و
وا ْعل َي م َن اآل َياا َما م ْ ول وه آ َم َن َع َل ْيه ا ْل َب َ و

( )1البداية والنهاية ( ،)99/2واه ر ( ،)306 ،305/9وما بل املقك فتل زيالة ليستقيم الكالم.
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ا ِو إ َ ِيلَ ،ف َع ْر وج َأ ْن َأ وك َن َأ ْك َ َر وه ْم تَاب ًقا َي ْ َم ا ْلق َيا َمة)(.)1
ابن ٍ
كثيَ ( :م ْقنَا وهَ :أ ِن وم ْقج َز َة ك ِّول هَب بي ا ْه َق َر َف ْت ب َل ْ توهَ ،و َهو َذا ا ْل وقو ْر و
آن
َق َال ُ
الور ِّلَ ،وال َي ْشو َب وع
وح ِج ٌة َباق َي ٌة َع َ اآل َبال ،ال َتنْ َقيض َع َجائ وب وهَ ،وال َ ْ
خي َل وق َعو ْن َك ْو َرة ِ
اهل َ ْزلَ .م ْن ت ََر َك وه م ْن َج ِب ٍ
منْ وه ا ْل وق َل َام وف وه َ ا ْل َف ْب ول َل ْي َس ب ْ
ار َق َبو َل وه ا وَ ،و َمون ا ْب َ
تغو
اهلودَ ى من غريه َأ َف ِل وه ا ِ)(.)2
يوام َن
(واملَْ ْقنَ َأ ِن ك ِول هَب بي َقدْ وأ َ
وقالَ :
ويت م ْن َخ َ ار ا ْل َقا َلاا َموا َي ْقتَيضو إ َ
الش َقافَ " .وإه َِام َكو َ
َم ْن َر َأى َذل َك م ْن وأويل ا ْل َب َبائر َوالن َُّه  ،ال م ْن َأ ْهل ا ْلقنَال َو ِ
ان
ا ِلذي وأوتي وت وه "َ ،أ ْي :وج ُّل وه َو َأ ْع َ ول وه َو َأ ْ َ ور وه :ا ْل وق ْر و
آن ا ِلذي َأ ْو َحا وه ا ِو إ َل ْيوهَ ،فن ِهو وه ال
اا األَهْب َيواف َوا ْه َق َضو ْت باهْق َضواف َأ ِيوامه ْم َفو َال
ب ك ََام َذ َه َب ْت وم ْقجو َز و
َيبيدو َوال َي ْذ َه و
اآلحال بخالف ا ْل وق ْرآن ا ْل َق ويمَ ،فن ِهو وه وم ْقجو َز ٌة
ت َوش َ
ْرب َعن َْها بال ِت َ اتور َأو َ
اهدو َ ،ب ْل وخي َ و
وم َت َ ات َر ٌة َعنْ وه ،وم ْستَل ِر ٌة َلائ َل وة ا ْل َب َقاف َب ْقدَ وهَ ،م ْس ول َع ٌة لك بول َم ْن َأ ْل َقو
السو ْل َع َو وهو َ
ِ
َشهيدٌ )(.)3
َو َقدْ ََتدِ ى ا و ال َق َر َ ْ
اخهس وااو ِن،
أن َيعت ا بل ْل َه َذا القرآنَ ،ب ْل ََتدى ى
َ
اجت ََل َقت اخه وْس
افدو وا و َت َقاو وه ا ،ف َق َال ِ
اجت ََل وق ا َو َت َق َ
عز َو َج ىل { :وق ْل َلئن ْ
ول ْ
ان َب ْق وضو وه ْم لو َب ْق ٍ
َو ْ
اا ُّن َع َ َأ ْن َي ْع وت ا بل ْل َه َذا ا ْل وق ْر َآن ال َي ْع وت َن بل ْله َو َلو ْ َكو َ
مل

َظه ًريا} [( )17اخرساف.]88:

( )1رواه البخاري (  )4981ومسلم ( .)302
الر ِّل" أي :ال َيب َ وال ويلو ىول إذا ك وور
( )2تفسري القرآن الق يم ( .)461/4وق لهَ " :وال َ ْ
خي َل وق َع ْن َك ْ َرة ِ
ترلاله وتكراره.
( )3البداية والنهاية (.)306 ،305/9
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أن يوعت ا بسو ٍ
َ
وَتَدِ واهم ْ
رة مو ْن
أن َيعت ا ب َق ْرش وس ٍر م ْن م لوه (َ ،)1و ََتودى واهم ْ َ
م ْله.
قال ابن حجرْ ( :
النبوي صلى
وأش َهر وم ْقجزاا
ى
صى

لىهلو لملى و
القورآن؛ ألهوه

وهم أ ْف َبح الناس ل َساها ،وأشدهم ا ْقتودَ ًارا
لىهو لملى ََتَدى ى به ال َق َر  ،و

وصودِّ هم
ع الكالم بعن يع وت ا ب وس رة م لوه؛ ف َق َجوزوا موع شودى ة عوداوهتم لوه َ
عنه)(.)2
أن يعت ا بس ٍ
رة م ْله َ َذين ال َقيدَ ين:
َوملَىا ََتَدى ى ا و القر َ ََتدى واه ْم ْ َ
 - 1س رة.
 - 2م ْل وه.
ص
م ْل القرآن يف
َضولنَ ْت وه هبو و
َ
فباحته وبالغته و َه ْله وإعجازه ،وموا ت ِ
بواا
بواا الت حيود ،وإ و
القرآن ،واشتامل الكالم ع مقاصد القرآن ال ال ة :إ و
باا النب ى اا.
املقال ،وإ و
َ
كس ْجع الك ِوهان!
يس َج وق ا َ
ومل ْ َي وك ْن ويقج وز فبحاف ال َق َر أن ْ
وشقرا وف ،وك َ
َب ْل ك َ
َان فيهم ق ْب َل النب ة وفبحا وف َو وبلغا وف و
َان فيهم وخلبا وف َه َل وق ا
ْ
باحلك َْلة ،م ْ ول :وق ِّس بن ساعدَ ةَ ،وغريه.
َو َمل ْ َي وك ْن ق ول أولئك َي ْشتَب وه بام َجوا َف بوه رسو ول ا صلى

لىهلو لملى مو َن

( )1وينكر بقضهم لفظ "التحدى ي" ،وقد َج َرى ع ألسنَة القلامف؛ كابن علية يف تفسريه ،وسيعيت ق لووه،
والقرطبي يف تفسريه ،وابن ك ري يف تفسريه ،وقد َم ََض ق له ،وابن َح َجر يف فووتح البوواري ،وسوويعيت
ق له.
( )2فتح الباري (.)582/6
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َ
َ
وأهول
أولئكَ ،مو َع كو َنم أربوا َ الفبواحة
القرآنَ ،و َمل ْ ويقار وف ه بل ْل ق ل
اللغة.
وان بسو ٍ
رة مو ْن م وول القوورآنَ ،
ألن التحوودى ي كو َ
ِ
ومل ْ َي وكو ْن التحوودى ي بكووال ٍم
َم ْس وج نٍ ،فنن أسل

القور  ،حتو قوال قوائلهم ،وهو
القرآن الق يم أ ْ َور َ

َيبف القرآن الذي أ َت به حملود صلى

الوةً،
حلو َ
لىهلو لملى َ :
(وا ِ إ ِن ل َق ْ لو وه َ َ

َت َت وهَ ،وإ ِه وه َل َي ْق ول َوال وي ْق َ )(.)1
َوإ ِه وه َل َي ْحل وم َما َ ْ
ولذلك َخيتَلف أسل

القرآن عن غريه مون األسواليب مهوام َب َل َغو ْت مون

احة.
واا َزالة وال َف َب َ
ال وق ى ة ْ َ
خصائص األسلوب القرآين:
خبائص ل ْي َس ْت لغريهَ ،فل ْن ذل َك:
امتاز األسل و القرآأ ب
َ
َ
جيبو ٌة ،توتج ِ يف ه اموه
فنَنا َمسح ٌة خال َب ٌة َع َ
أوالاَ -م ْس َح وة القرآن اللف ي وة ِ
ومجاله اللغ ِّي.
الب يت َ
ى
َ
واْلاص َة .ومقن هوذا ِ
رأتو وه
القورآن
أن
إرفاؤه القا ِم َة
الكوريم إذا َق َ
ثاني ااَ -
ِ
َ
الوتو وه ،و َفه ولو ا منوه عو َقودْ ر
أح ُّس ا َجال َل وه ،و َذاق ا َح َ
القا ِمة ْأو وقر َئ عليهم ى
رئ
استقدالهم ما ويريض عق َهلوم وع اط َف وهم ،وكذل َك اْلاص ٌة إذا َقو َرؤوه ْأو وقو َ
أح ُّس ا َجال َل وه ،وذاق ا حالو َت وه ،و َفه ول ا منْ وه أ ْك َ َر مما َي ْف َه وم القامو وة ،ورأوا
عليهم ى
ليباجتوه وال يف امتالئوه
بل يودي كوال ٍم َلو ْي َس كَل لوه كوال ٌم ال يف إرشا
ِأَنم َ
َ
و روته.
( )1جامع البيان عن تعويل آي القرآن (تفسري ابن جرير) (.)429/23
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َ
الققل والقاط َف َة .ومقن هذا ِ
ب
إرفاؤه
ثالث ااَ -
أن أسو ول َ القورآن وخياطو و
َ
َ
وااامل م ًقا.
احلق
والقلب َم ًقاَ ،و َجي َل وع ِ
الققل
َ
قارن هوب ص القرآن بام جاف يف بقمل األهاجيل !
"فقال هلم َي وس ن :احلق احلق أق ل لكم :إن مل توعكل ا َج ْسود ابون اخهسوان
َرشب ا َل َمه؛ فليس لكم حياة فيكمَ ،من يعكل َج َسدي ويرش َلمي َف َله حيواة
وت ْ َ
أ َبدَ ية وأها أقيله يف الي م األخري"(.)1
السامف لكي يعكل منه اخهسان وال يل ا"(.)2
"هذا ه اْلبز النازل من ى
َ
رسله .و َم ْق َن هذا ِ
القرآن َب َلو َغ مو ْن
أن
رابع ااَ -ج ل وة َسبك القرآن وإحكا وم َ ْ
ترابٍ أجزائهَ ،
أي كوال ٍم
اسك كلامته و َ
وس ره َمبل ًغا ال ويداينَ وه فيه ُّ
ومجله وآياته و
ومت َ و
َ
آخ َر َم َع ط ل َه َفسه ،وتن ن مقاصده وافتناهه وتل ينه يف امل ف ن ال احد .وأهوه
ه ََزل يف (َ )23سنَة غري ومتناقمل وال ومتنافر.
والس َ ر ،م ل:
وقد وأ ِّل َفت الكوتب يف تناسق اآلياا ُّ
كتا "الربهان يف تناسب وس ر القرآن" تعليف :ابن الزبري الغرهاطي.
وكتا "ه م الدرر يف تناسب اآلياا والس ر" تعليف :إبراهيم بون وعلور
البقاعي.
وكتا " َمراصد امللالع يف تناسب املقاطع وامللالع" تعليف :جالل الدين
السي طي.
( )1إهجيل وي حنىا ( .)54 ،6:53واه ر :إهجيل متى (.)26
( )2إهجيل وي حنىا (.)50:6
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خامس ااَ -براع وت وه يف ترصيف الق ل و روته يف أ َفاهل الكالم .واستقامل ى
كل
َل ْفظ يف َحم ىله ،بحيث ال ويلكن ه َْزن َلف َوة واسوتبداهلا ب َلف وة ومرال َفوة هلوا ،م ول:
ا} [( )2ال َب َقرة ،]60:ويف [( )7األعرافَ { ]160:فا ْه َب َج َس ْت}.
{ َفا ْه َف َج َر ْ
ا}َ ،ويف األَ ْع َراف { َفا ْه َب َج َسو ْت}؛ ألَن
قال الكِ مرماينَ :ق ْ له { َفا ْه َف َج َر ْ
()1
االهفجار اهْب َبا ا َملاف ب َك ْ َرة ،واالهْب َجاس وظ وه ر ا َْملافَ .وك َ
السو َرة
َان يف َهوذه ُّ
ارش وب ا} َف وذكر ب َل ْفظ بليغَ ،ويف األَ ْعو َراف{ :ك وولو ا مو ْن َط ِّي َبواا َموا
{ وك ول ا َو ْ َ
ارش وب اَ ،فلم وي َبالغ فيه(.)2
َر َز ْقنَاك ْوم} َو َل ْي َس فيه َو ْ َ
و
بل اخمجال وال َبيوانَ ،مو َع ِأَنوام غا َيتوان ومتقابلتوان ال
مج َع
القرآن َ
سادس ااَ َ -
َجيتلقان يف كال ٍم واحد للناس ،بل كالمهم إ ىما وُم ْ َلل وإ ىما وم َب ِل؛ ألن الكللة إما
وأموا و
القورآن
وافحة املقن ال َتتاج إ َب َيان ،وإما َخف ىية املقن َتتاج إ َب َيان ،ى
اا ْللووة منه وإذا هي َب ِّينَووة وُم ْ َللووة يف آن واحد؛ أ ىما أَنا َب ِّي َنووة أو وم َب ِينوة
َفت َْس َلع ْ و
 بتشديد الياف و َفتْحها  -فألَنا َواف َحة املَْ ْغ َزى وو وف حا ويريح النِ ْفس من َعنوافال ىتنْقيب والبحث ألول و ْه َلة ،فونذا أمق ْنوت الن ور فيهوا؛ الحو ْت منهوا مقو ٍ
ان
ََ
َ
َْ
ى َ
َ
َجديدة وك ىلها صحيح أو وحمْتَلل ْ
ألن يك ن صحيحا ،وكلوام أ ْم َق ْنوت فيهوا النى ور

( )1يقني :س رة القرة.
احل ىجة والبيان (ص .)74
( )2الربهان يف ت جيه ومت ََشابه القرآن ملَا فيه من ْ و
وغرة التعويوول" ،تووعليف :اْلليووب اخسووكايف.
وت َ
لرة التِنْزيل ى
وراجع يف هذا البا الكوتب التالية " :ى
و"ك َْشف املَْ َقاأ يف املْوت ََشابه واملَْ َاأ" ،تعليف :ابن مجاعووة .و"التقبووري القوورآأ" ،تووعليف :ل .فافول
السا ومرائي.
ِ
و"ه راا لغ ية يف القرآن الكريم" ،تعليف :ل .صالح القايد.
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َتلول مون
زا َلتك من املقارف واألرسار ب َقدْ ر َما توبيب أهت من النِ َور ،وموا َ ْ
االستقدال.
سابع ااَ -ق ْبدو القرآن يف اللفظ َم َع َوفائه باملَْ ْقنَ ( ،)1ومقن ذلك :االختبار
السو َ ر يف
يف اللفظ مع ال َ فاف باملقن ؛ فقد تعيت قبوة بقومل األهبيواف يف بقومل ُّ
َسلر أو يف َس ْل َرين ،وهي وافية فيام سي َقت له ذلك املَْ َسا يف تلك الس رة.
وع سبيل امل ال :قبة ه

َرصة يف
عليه البالة والسالمَ ،و َر َل ْ
ا وَمت َ َ

ا ومل ى لة يف س رة ه ل ()11
وو َر َل ْ
س رة الفرقان ( )25يف اآلية (َ ،)37
اآلياا ( )48-25ويف س رة ه

(.)71

و ويزا ول َع َل ْي َها:
 -8ت ََض ُّلن ال وقرآن لألخ َبار املستقبل ِيةَ ،س ا ًف منْها َموا َكو َ
ان يف َز َمون هوزولوه
لىهو لمى َ ،أ ْو ك َ
َان َب ْقدَ ذل َك.
النبي صى
ع
ِّ
َفل ْن َذل َكْ :
احل و
الوروم يف
والروم،
وإخبار وه باهتبار ُّ
و
ديث َع ْن َح ْر ف َار َس ُّ
الروم".
ب ْضع سنل ،ك ََام يف ف اتح وس َرة " ُّ
ورصة املؤمنل.
لىهو لمى وه َ

ورصة ا ل َرس له صى
و
واخخبار َع ْن ه ْ َ
ُّرصو وة
قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَ :و َأ ِما ا ْل وف وت و ا ِلتوي وفت َحو ْت َع َلو ْيه ْمَ ،والن ْ َ
رب به(.)2
رب به يف َأ َوائل َم ْب َق هَ ،و َو َق َع َما َأ ْخ َ َ
ورصوا؛ َف َقدْ َأ ْخ َ َ
ا ِلتي ه و
رقاأ َ -رمحَه ا و  -يف كتابه النافع "مناهل القرفان" ( ،)324/2و َه َقلتوهووا باختبووار
(َ )1هذه َذك ََرها الزِ
ى
يسري ،وزيالة يف بقمل امل افع.
( )2اا ا البحيح ملن بدل لين املسيح (.)150/4
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ويف هذا تَبديق ا لرس له صى

لىهلو لملى  ،و َي هر بوذلك مقنو مون

مقاأ ق له تقا َ { :وك َ
ل} [الروم (.]47:)30
َرص املْو ْؤمن َ
َان َح ًّقا َع َل ْينَا ه ْ و

ى
و
ويودل
رب وه َب ْقودَ حول،
وما ت ََض ِلنَ وه
القرآن م َن األخبار املستقبل ِية ممِا ويق َل وم َخ َ و
ع صدْ رس ل ا صى

لىهو لمى  ،وأهه جاف باحلَق واليقلَ { :و َما َينْلو وق

َعن ْاهل َ َ ى ( )3إ ْن وه َ إالِ َو ْح ٌي وي َح } [النجم (.]4 ،3:)53
َ
رب به ممِا َمل ْ َي َق ْع إ َ
اآلن َف َك ٌريَ ،و َقدْ
قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَ :و َأ ِما َما َأ ْخ َ َ
رب(.)1
رب ب َع ْش َيا َف م َن املْو َغ ِي َبااَ ،و َو َق َق ْت يف َز َماههَ ،و ووجدَ ْ
ا ك ََام َأ ْخ َ َ
َأ ْخ َ َ

و
َ
-9
و
اخخبار ع ْن أ ْخ َبار األ َمم املاف َية ،وذك وْر األهبياف ،و َما َجو َرى َ وهلوم ِمموا َمل ْ
ب سويا
بارة ،ولذل َك َيوعيت
التوذكري وذا َعقو َ
َي وك ْن َمقل ًما لقريش يف ْأو َجز ع َ
و

الق َبص ،كام َق َال َت َقا { :ت ْل َك م ْن َأ ْه َباف ا ْل َغ ْيب وه ح َيها إ َل ْي َك َما ك ْونو َت َت ْق َل ول َهوا

ل} [( )11وه ل.]49:
َأه َ
رب إ ِن ا ْل َقاق َب َة ل ْل ولتِق َ
ْت َوال َق ْ وم َك م ْن َق ْبل َه َذا َف ْ
اص ْ

أخ َبو ٍ
َوال َي و
ف املؤ ِّيد ملَا جا َف يف القورآن مو ْن ْ
ار
ف َم ق َ
ِجريبي َيق و
زال الق ْل وم الت
ُّ
وحقائ َق ،ال وينْك ورها إالِ َجاه ٌل أو ومقاهدٌ ومكاب ٌر!
فنن قيل :ملاذا تك ن تلك االكتشافاا وال ص ل إليها ع أيدي ال وك ىفار؟
ورصة ْ
احل ىق مما ل جاف وا ومسولم؛
فاا ا  :أن هذا أ ْب َلغ يف تعييد الدى ين ،وه ْ َ
ألن املسلم قد ويتىهم باملبالغة.
م إن ت ىصل الكافر إ هذا االكتشاف َيق له إ اخسوالم إذا َعلوم أن موا

( )1اا ا البحيح ملن بدل لين املسيح (.)151/4
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ت ىصل إليه الق ْلم التجريبي احلديث قد جاف به القرآن قبول أك ور مون ()1000
َسنة!
ٍ
إعجو ٍ
و
َ
وبالغو ٍة ،يف أ ْف َبوح
وفبواح ٍة
وبيوان
از
 -10ما ت ََض ِلنَ وه
َ
القرآن مو ْن َ
ٍ
وأر َق أسل ٍ  ،ممِا أ ْع َج َز القور َ َعو ْن ْ
أن َيوعت ا ب وسو َر ٍة مو ْن م ْلوه ،موع
عبارة ْ
باْللق واأل ْمر.
اخحاطة ْ َ
ِ
(و ْج وه الت َِحدِّ ي يف ا ْل وق ْرآن :إه َِام وهو َ بنَ ْلوه َوصو ِحة َم َقاهيوه،
َق َال ا مب ُن َعطي َةَ :
احة َأ ْل َفاظه.
َو َت َ ايل َف َب َ
يش ٍف ع ْلامَ ،و َأ َح َ
َو َو ْج وه إ ْع َجازهَ :أ ِن ا َِ َت َقا َ َقدْ َأ َ
اط با ْلكَالم وك ِّله
حاط بك ِّول َ ْ
ٍ
ل املَْ ْقنَ َب ْقدَ املَْ ْقنَ  ،و و ِم
ََّ األوو َ َ ،و وت َب ِّ َ
ع ْل ًامَ ،ف َقل َم بن َحا َطته َأ ِي َل ْف َة ت َْب ول وح َأ ْن ت َ
ان َو ُّ
اا ْهو ول َوالن ِّْسو َي و
الوذ وه ول،
رشو َم َق وهو وم ْ َ
ك ََذل َك م ْن َأ ِول ا ْل وق ْرآن إ َ آخورهَ .وا ْل َب َ و
رشا َمل ْ َي وك ْن قٍ وحمي ًلا؛ َفب َهوذا َجوا َف َه ْو وم ا ْل وقو ْرآن يف ا ْل َغ َايوة
ب َ
ور ًة َأ ِن َب َ ً
َو َم ْق ول ٌم َ و
ا ْل وق ْب َ ى م َن الفباحة)(.)1
ل َو ْج ًهوا مو ْن ووجو ه إعجواز
مح وه ا و  -ال ًة و ال َ
طي َ -ر َ
و َقدْ َذكَر السي ُّ
قَت األ ْقران يف إعجاز القرآن".
القرآن ،وذل َك يف كتابه " وم َ
 –11ال َب َيان ل ى
كل ما وحيتَاج إليه.
يش ٍف َو وهودً ى
قال ا تبار وتقا َ { :وه َِز ْلنَا َع َل ْيو َك ا ْلك َتوا َ ت ْب َي ًاهوا ل وكو ِّل َ ْ

ل}[( )16النحل.]89:
رشى ل ْل ول ْسلل َ
َو َر ْ َ
مح ًة َو وب ْ َ

مح وه ا و  -يف مقد َمة تفسريه "أف اف البيوان"
وقد َذكَر الشيخ
الشنقيلي َ -ر َ
ُّ
( )1املحرر ال جيز يف تفسري الكتا القزيز (.)52/1
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و
القرآن.
تضلنها
ا نل وعرشي َن َه عا م ْن أه ان البيان التي ى
َ –12تنَ ى ن القبص والق َرب يف ك ىول م فع بام ويناسبه.
وي ْر َوى َأ ِن َج ْق َف َر ْب َن وحم َ ِلو ٍد وسوئ َلَ :موا َم ْق َنو َتكْريور ا ْل َق َبوص يف ا ْل وقو ْرآن؟
حي َف وظ ا ْل وق ْر َ
او َاز َأ ْن
َف َق َالَ :عل َم ا ِو َأ ِن ك ِول النِاس ال َ ْ
آنَ ،ف َل ْ َمل ْ َتكون ا ْلق ِب وة ومك َِر َر ًة َ َ
َت وك َن عنْدَ َب ْقمل النِاس َوال َت وك ون عنْدَ َب ْق ٍ
ا ل َت وك َن ع ْنودَ َمو ْن َحفو َظ
ملَ ،فك ِّور َر ْ
ا ْل َب ْق َمل(.)1
فهذا األسل

القرآأ ال ويلكن ل َب َرش أن َيعيت بل لوه ،وال أن ويدَ اهيوه؛ ألهوه

كَالم ر ى القاملل ،و {ال َي ْعتيه ا ْل َباط ول م ْن َب ْل َيدَ ْيه َوال مو ْن َخ ْلفوه َتنْز ٌ
يول مو ْن
حكي ٍم َمح ٍ
يد} [( )41وف ىبلت.]42:
َ
و َل تعم ْلنَا َأ ْقرص س ٍ
رة م ْن وس ر القرآنَ ،وه َي س ر وة الك رَ ،ل َجودَ هَا ِأَنوا
ْ ى
َ َ
الرشائع السامو ِيوو وةَ ،وه َي مقاصودو القورآن ال ال و وة
تضلوون َْت ما ا ِت َف َقوو ْت َع َل ْيه
و
ى
واا
واا املقووال ،وإ بو و
واا الت حيوووود ،وإ بو و
كو َوام َب ىينهووا القلووامف  ،-وهووي :إ بو والنب ى اا(.)2
اا ال َقلوافِ ،
بواا للت حيود ،وإ ْ َبو و
فضلري التق يم {إهِا} إ ٌ
وأن ا َ وهو َ
و
املقلي .وهذا من ت حيد الرب بية.
ٍ
تضول ٌن خ بواا
وهو َ وم
إخبوار َعو ْن
وق ولهَ { :أ ْع َل ْينَا َ ا ْل َك ْ َ َر}
غيوب ،و
ى
ٌ
املَْقال.

( )1ااامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) (.)168/2
( )2اه ر كالم الش كاأ( ،ص  )130من هذا البحث.
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النبوي صلى
باا صود
َت} إ و
ِّ
وق وله{ :إ ِن َشاه َئ َك وه َ األَ ْب َ و

لىهلو لملى ،

اا هوب ى ته.
املْو ْس َت ْلزم إ ْ َب و
فك َ
أخرب به رس ول ا صلى
َان ما َ َ

لىهلو لملى هو َحو ُّق وصودْ و  ،إ ْذ َكو َ
ان

َت املقل ون الذي اهق َل َع ذك وْر وه ،ومل َين َقلع ذكْر النبوي صلى
وم ْبغ وض وه وشاه وئه وه َ األب و
لىهو لمى .

الس رة القبرية م ْن أ ْم ٍر بالقبالة { َف َب ِّل ل َر ِّبو َك َواه َْحو ْر}؛
َ
مع ما يف هذه ى

فاألمر بالبالة والن ِْحر :من ت حيد القبالة "األل هية" ،وق له {ل َر ِّب َك} ْأمور
بنخالص القبالة تبار وتقا .
قال القرطبي :س رة "الك ر" ال آياا ق َبار ،وهوي أقرصو سو رة يف
تضلنت اخخبار عن وم َغ ِي َبل:
القرآن ،وقد ى
وس َقته و َك رة َأواهيه ،وذلك ى
يدل ع
أحدّها :اخخبار عن ال َك ر وع َله َ
أن املْو َبدِّ قل به صى

الر وسل.
لىهو لمى أك ر من أتْبان سائر ُّ

وريةَ ،و َقدْ َكوو َ
اآليوة
ان عنْوودَ وهو وزول َ
َوال ِاأ :اخ ْخ َبوو وار َعن ا ْل َ ليوود بن املْوغ َ
ٍ
ٍ
احلو ُّقَ { :ذ ْرأ َو َمو ْن َخ َل ْقو وت َوحيودً ا
َذا َمووال َو َو َلدَ ،ع َ َما َي ْقتَضيوووه َق ْ ولوو وه ْ َ

ا َلو وه َمتْهيودً ا}
ل وش وه ًلا (َ )13و َم ِهدْ و
)و َبن َ
(َ )11و َج َق ْل وت َل وه َماالً َممْدو و ًلا (َ 12
[( )74املدى ر.)1(]14-11 :
و َه َقل القرطبي ق ل وم َقاتل( :كَا وه ا َس ْب َق ًة وك ُّل وه ْم ر َج ٌالَ ،أ ْس َل َم مون وْه ْم َ ال َ و ٌة:

( )1ااامع ألحكام القرآن ،تفسري القرطبي (.)74/1
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اآليوة يف
َخالدٌ َ ،وه َشا ٌمَ ،وا ْل َ ليدو ْب ون ا ْل َ ليدَ .ق َالَ :ف َام َز َال ا ْل َ ليدو (َ )1ب ْقدَ ه ووزول َهذه َ
وه ْقب ٍ
ان م ْن َماله َو َو َلده َح ِت َه َل َك)(.)2
َ
تضلنت:
أقرص وس رة؛ إالى أَنا ى
وس رة "الك ر" ر ْغم َك َنا َ
 -1تق يم ا .
 -2وإ باا ت حيد الرب بية وت حيد األل هية.
 -3واأل ْمر بق َبالتل :البالة والن ِْحر ،مع األ ْمر باخخالص.
يبي ،واخ ْخ َب وار َعن
 -4واخخبار ب ولغ ىي َب ْل :اخخبار عن الك ر ،وه أ ْمر َغ ى
ا ْل َ ليد ْبن املْوغ َرية وما َآل إليه أ ْمره بقد ذلك من م ته ع الكوفر؛ وهذا َي ى
دل عو
أخرب به ،وه الرس ل صى
صدْ َمن َ

لىهو لمى .

َت} َأ ْي :إ ِن وم ْبغ َضووو َك
(و َق ْ ولوو وه{ :إ ِن َشاه َئ َك وه َ ْ
قــال ابن كثيَ :
األبو َ و

النو ر
السواطع َو ُّ
رب َهوان ِ
احلو ِّق َوا ْل و ْ
 َيا وحم َ ِلدو َ -و وم ْبغ َمل َما ج ْئ َت به م َن ْاهلودَ ى َو ْ ََت األَ َق ُّل األَ َذ ُّل املْونْ َقل وع ذك وْره)(.)3
املْوبل؛ وه َ األَ ْب َ و
 –5ت َْسوول َية و َت بيووت املؤمنوول؛ فنذا َ َبووت عنوودهم أن ومبغوومل النبوي
صى

األبو ََت و
املقلو ن؛ َزال َيقيونهم ببودْ النبوي صلى
لىهو لمى ه
ْ

لىهلو

لمى  ،ى
وأن ما ووعدو وا به من ال و ورول ع ال َك َ ر َح ىق.
َ
و
َ
يتضول ون أخبوارا عون ْك ىوفوار قوري َش ،ومل
وكان
القرآن ي َتن ىَز ول يف م ىك َة،
وكان
ى

(َ )1يقني :ا ْل َ ليد بن املْوغ َرية.
( )2ااامع ألحكام القرآن ،تفسري القرطبي (.)72/19
( )3تفسري القرآن الق يم (.)504/8
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لىهو لمى .

باا فدِّ َما َقا َله رس ول ا صى
َي وك ْن بلقدوره ْم تكذي وب وه ،وال إ و
ٍ
إخبار ع ْن أم ٍ
وأهو وه هو
وع سبيل امل ال :س ر وة املَْ َسد ،وما فيها من
هلوب ِ
َو َز ْو َج وت وه يف النِار ..ومل ي وك ْن بلقدور أم ٍ
هلب إ باا فدِّ ذل َك ،وال ا ِّلعا َف اخيامن
واخسالم!
بالس َفاهة ،وأخورب ا أَنوم َسو َي وق ول ن قو الً؛
وه ََزل القرآن ب َ ْصف اليه ل ِ
ف َقا ول ه.
النواس َموا َوالِ وهو ْم َعو ْن ق ْب َلوته وم
الس َف َها وف م َن ِ
قال ا َع ىز َو َج ىلَ { :س َي وق ول ُّ
ا ِلتي كَا وه ا َع َل ْي َها} [( )2البقرة.]142:
اؤ وه هَب ِيو وه صلى
قال ابن جريرَ ( :أ ْع َلو َم ا ِو َجو ِل َ َنو و

لىهلو لملى َموا ا ْل َي وهو ول

الشوام إ َ
َت يول ق ْب َلتوه َوق ْب َلوة َأ ْصو َحابه َعون ِ
َواملْونَاف وق َن َقائ ول َن م َن ا ْل َق ْ ل عنْدَ َ ْ
اا ِ ا )(.)1
احل َرامَ ،و َع ِل َل وه َما َينْ َبغي َأ ْن َي وك َن م ْن َر ِّله َع َل ْيه ْم م َن ْ َ
املَْ ْسجد ْ َ
أن يعت ا بسو ٍ
رة مو ْن م ول
وملَِا ََتدى ى ا و أ ْق َحا َ القر وأربا َ الفباحة ْ َ
و
القرآن من فباح ٍة وب ٍ
يان.
تض ِلنَ وه
القرآن ،عجزوا ع ْن ذل َك لق ْللهم ما َ
و ْ َ َ َ

( )1جامع البيان عن تعويل آي القرآن (تفسري ابن جرير) (.)618/2
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َُيتَج بعض النصارى عىل ُأ ُل ِ
وه ّية عيسى عليه الصالة والســالم بأنــه ُُييــي
م ّ
املوتى:
أجو َراه ا َعو ىز َو َجو ىل مون إحيواف
وإن مما ويبلل هذا االحتجاج :أن وي ِبل ما ْ
امل ت ع أيدي األهبياف قبل عيس ابن مريم ،وإ باا أن إحيواف املو ت َجو َرى
وو َقع بقد عيس أع َم مون إحيواف
قبل عيس ابن مريم عليه البالة والسالمَ ،
امل ت .
ومن ذلك:
مرات يف ُسورة ال َب َق َرة:
أن إحياء املوتى ُذكِر ّ
ِست ّ
بالباع َقة م إحياؤهم.
امل فع األولَ :م ْ ا بني إرسائيل ِ

قال ا تبار وتقا َ { :وإ ْذ وق ْلت ْوم َيا وم َس َل ْن ه ْوؤم َن َلو َك َح ِتو َهو َرى ا َِ
الباع َق وة َو َأ ْهت ْوم َتنْ وو ور َ
ون ( )55و و ِم َب َق ْ َنواك ْوم مو ْن َب ْقود َمو ْ تك ْوم
َج ْه َر ًة َف َع َخ َذ ْتك ووم ِ

َل َق ِلك ْوم ت َْشك وور َ
ون} [( )2البقرة.]56 ،55:

آجاهل ْم(.)1
الباع َق وة ،و ِم َب َق َ وه وم ا ِو َت َقا َ ل ويكْل ول ا َبق ِي َة َ
قال َقتَا َدةَ :أ َخ َذ ْ وهت وم ِ
مح ِن مب ُن َي مي ِد مب ِن َأ مس َل َمَ :جا َف ْ وهت ْم َصاع َق ٌة َب ْقدَ ال ِت ْ َبةَ ،ف َب َق َقت وْه ْم،
و َق َال َع مبدُ الر م َ
اه وم ا ِو م ْن َب ْقد َم ْ هت ْم (.)2
َف َام وت ا َأ ْ َ
مج وق َنَ .ق َال :و ِم َأ ْح َي و
اج َعو َ َمو ْن َمل ْ ويو ْؤم ْن با ْل َب ْقوث مو ْن وقو َر ْي ٍ
ش،
احت َجو ٌ
اسَ :و َهو َذا ْ
َقـ َال النحـ ُ
ربوا َ َذا (.)3
احت َج ٌ
َو ْ
اج َع َ َأ ْهل ا ْلكتَا إ ْذ وخ ِّ و
( )1رواه ابن جرير يف تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن (.)696/1
(َ )2ه َق َله ابن ك ري يف تفسريه (.)265/1
(َ )3ه َق َله القرطبي يف تفسريه "ااامع ألحكام القرآن" (.)404/1
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امل فع ال اأ :يف قبة ال َب َق َرة واأل ْمر ب َذبحهاَ { :وإ ْذ َق َت ْلت ْوم َه ْف ًسوا َفوا ِل َار ْأت ْوم
حييوي ا ِو
ف َيها َوا ِو وَمْر ٌج َما وكنْت ْوم َت ْكت وول َن (َ )72ف وق ْلنَا ْ
اب وب وه ب َب ْقضو َها َكو َذل َك و ْ
املَْ ْ َت َو ويريك ْوم َآ َياته َل َق ِلك ْوم َت ْقق ول َن} [( )2البقرة.]73 ،72 :
اب وب وه ب َب ْقض َها) َق َال :ب َفخذ َهاَ ،ف َل ِام وب َ َا َعو َ
اَ،
قال ِعك ِمر َمةَ ( :ف وق ْلنَا ْ
َو َق َالَ :ق َت َلني وف ٌ
الن؛ و ِم َعا َل إ َ َحاله (.)1
اب وبو وه ب َب ْقضو َها ل َي ْح َيواَ ،ف َ َ و وب وه
قال ابن جريرَ :و َم ْق َن ا ْلكَالمَ :ف وق ْل َنواْ :
َف َحي َي(.)2
فعماهتم ا
امل فع ال الث :الذين َف ُّروا من ال ىلا وع ن؛
َ

أحياهم.
م
و

ف َحو َذ َر
قال ا تقا َ { :أ َمل ْ ت ََر إ َ ا ِلذي َن َخ َر وج ا مو ْن ل َيواره ْم َو وهو ْم وأ ولو ٌ
النواس َو َلكو ِن َأ ْك َو َر
اه ْم إ ِن ا َِ َل وذو َف ْض ٍل َع َ ِ
املَْ ْ ا َف َق َال َهل و وم ا ِو وم وت ا و ِم َأ ْح َي و
النِاس ال َي ْشك وور َ
ون} [( )2البقرة.]243 :
قال مَ
ف
احل َسن يف َق ْ لهَ { :أ َمل ْ ت ََر إ َ ا ِلذي َن َخ َر وج ا مو ْن ل َيواره ْم َو وهو ْم وأ ولو ٌ
َح َذ َر املَْ ْ ا} َق َالَ :فو ُّروا مو َن ِ
اه ْم
اللوا وع نَ ،ف َقو َال َ وهلو وم ا ِو :وم وتو ا ،و و ِم َأ ْح َيو و

آجاهل ْم(.)3
ل ويكْل ول ا َبق ِي َة َ
امل فع الرابع :الذي أماته ا ( )100عام م َبق َه.
قال ا تبار وتقا َ { :أ ْو كَا ِلذي َم ِر َع َ َق ْر َي ٍة َوه َي َخاو َي ٌة َع َ وع وروشو َها
حييي َهذه ا ِو َب ْقدَ َم ْ َهتا َف َع َما َت وه ا ِو م َئ َة َعا ٍم و ِم َب َق َ وه َقو َال َكو ْم َلب ْو َت َقو َال
َق َال َأ ِه و ْ
( )1رواه ابن جرير يف تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن (.)125/2
( )2جامع البيان عن تعويل آي القرآن (تفسري اللربي) (.)128/2
( )3رواه ابن جرير يف تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن ( ،)421/4واحلسن ه البرصي.
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َلب ْ وت َي ْ ًما َأ ْو َب ْق َمل َي ْ ٍم َق َال َب ْل َلب ْ َت م َئ َة َعوا ٍم َفوا ْه و ْر إ َ َط َقامو َك َو َ َ
رشابو َك َمل ْ
ف وهنْش وز َها و و ِم
محار َ َولن َْج َق َل َك َآ َي ًة للنِاس َوا ْه و ْر إ َ ا ْلق َام َك ْي َ
َيت ََسنِ ْه َوا ْه و ْر إ َ َ
يش ٍف َقد ٌير} [( )2البقرة.]259 :
حل ًام َف َل ِام َت َب ِ َ
َهك وْس َها َ ْ
ل َل وه َق َال َأ ْع َل وم َأ ِن ا َِ َع َ ك ِّول َ ْ
َان ا ْب ون َع ِب ٍ
ك َ
اس َي وق ول :وه وع َز ْير(.)1
(وا ْه وو ْر إ َ
امل فع اْلامس :يف َه ْفس الق ىبة :إحياف َ
محار وع َز ْير بقد َم توهَ :
محار َ ) قال عكْر َمة :ملَِا َقا َم َه َو َر إ َ َم َفاصوله وم َت َف ِّر َقو ًةَ ،ف َل ََضو وكو ُّل َم ْفبو ٍل إ َ
َ
حل ًام
َصاحبه َف َل ِام ات َِب َلت املَْ َفاص ول كوس َي ْت َ ْ
محاره َيتِب ول َب ْق وضو وه إ َ َب ْقو ٍ
اا
مل َ -و َقودْ كوان َمو َ
ابن َج ِريرَ ( :ه َ َر إ َ َ
قال ُ
(.)2

اسو َت َ ى ،و و ِم
َم َق َه -با ْل وق ورو َوا ْل َق َبب ،و ِم َك ْي َ
وِس َذل َك منْ وه ال ِل ْحو َمَ ،ح ِتو ْ
فك َ
الرو و َ ،ف َقا َم َين َْه وق) (. )3
َج َرى فيه ُّ
السالس :يف قبة إبراهيم اْلليل عليه البالة والسالم.
امل فع ى
َ
يم َر ِّ َأرأ َك ْي َ
ف وْ
قال ا َع ىز َو َج ىلَ { :وإ ْذ َق َال إ ْب َراه و
َتيي املَْ ْ َت َقو َال أ َو َمل ْ
رص وه ِن إ َل ْيو َك و و ِم
ت ْوؤم ْن َق َال َب َ َو َلك ْن ل َي ْل َلئ ِن َق ْلبي َق َال َف وخ ْذ َأ ْر َب َق ًة م َن ال ِل ْري َف و ْ
يوز
اج َق ْل َع َ ك ِّول َج َب ٍل من وْه ِن وج ْز ًفا و ِم ا ْل وع وهو ِن َي ْعت َينو َك َسو ْق ًيا َوا ْع َلو ْم َأ ِن ا َِ َعز ٌ
ْ

يم} [( )2البقرة.]260:
َحك ٌ

وروى ابن جرير أقو االً
( )1رواه ابن جرير يف تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن (َ ،)579/4
اسم الذي أماته ا
أخرى يف تقيل ْ

م أحيَاه.

( )2تفسري ابن أم حاتم (.)504/2
( )3جامع البيان عن تعويل آي القرآن ( ،)587/4والنىهيق ه َص ا ْ
احل َامر.
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ِِ
ِ
رص وه ِن إ َل ْي َك} َق َالَ :ف َل ِّز ْق وه ِنَ ،ق َال :وأمو َر َأ ْن َخيْلو ٍَ
قال َقتَا َدة يف َق مولهَ { :ف و ْ
الر َ
الريش(.)1
يش ب ِّ
الدِّ َما َف بالدِّ َمافَ ،و ِّ

اج َق ْل َع َ ك ِّول َج َب ٍل من وْه ِن وج ْز ًفا} َق َال :و ِم َبدِّ ْل وه ِن َع َ
وقال وُمَاهد { :و ِم ْ

حييي ا ِو املَْ ْ َت (.)2
ك ِّول َج َب ٍل َي ْعتين ََك َس ْق ًياَ ،وك ََذل َك و ْ
ِ
الو َقائع ،وه أن َتتَح ى ل ال َقبوا ال َياب َسوة إ
أعجب من هذه َ
وهناك ما هو َ
مراا.
ََم ْ ول َيت ََح ىر و َي ْس َق  ،م تَق ل َعبا ،م تتك ىَرر هذه املْوقجزة ال
ى
َت ى َلت ال َقبا إ ح ىية ،م عالا
ففي قبة م س عليه البالة والسالمَ َ :
َعبا كام كاهت ،م َت ى لت القبا إ ح ىية يف ُملس فرع ن ،م عالا َعبا كام
السو َح َرة،
كاهت ،م َت ى لت ال َقبا إ ح ىية يف ي م ِّ
الزينَة ،وا ْب َت َل َق ْت كل ما أ ْل َقواه ِ
أعجب من وُم ىرل إحياف م ىيت كان قبل ذلك ح ىيا ،كام يف ومقجزة عيس ابون
وهذا َ
مريم عليه البالة والسالم.
ى
جل جاللهَ { :و َما ت ْل َك ب َيلين َك َيا وم
قال ا
َأ َت َ ِك وع َع َل ْي َها َو َأ وه ُّش َا َع َ َغنَلي َو َيل ف َيها َمو َثر و

اي
َس (َ )17ق َال هو َي َع َبو َ
وأ ْخو َرى (َ )18قو َال َأ ْلق َهوا َيوا

اها َفن َذا ه َي َح ِي ٌة ت َْس َق (َ )20ق َال وخ ْذ َها َوال َ َ
ف َسونوقيدو َها
ختو ْ
وم َس (َ )19ف َع ْل َق َ
س َري َ َهتا األوو َ } [( )20طه.]21 – 17:
املرة األو عندما َك ىلله ر ُّبه يف ال الي املْوقدِ س.
هذه ى
وال اهية يف ُملس فرع ن:
( )1رواه ابن جرير يف تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن (.)641/4
( )2رواه ابن جرير يف تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن (.)647/4
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{ َق َال َأ َو َل ْ ج ْئت َوك ب َس ٍف ومب ٍ
ل
البوالق َ
ل (َ )30ق َال َف ْعا به إ ْن ك ْونو َت مو َن ِ
ْ
(َ )31ف َع ْل َق َع َبا وه َفن َذا ه َي و ْق َب ٌ
ل} [( )26الشقراف.]32-30:
ان ومب ٌ
وال ال ة ي م الزينة:
{ َقا ول ا َيا وم َس إ ِما َأ ْن وت ْلق َي َوإ ِما َأ ْن َه وك َن َأ ِو َل َم ْن َأ ْل َق (َ )65قو َال َبو ْل
َأ ْل وق ا َفن َذا ح َب و
خي ِي ول إ َل ْيه م ْن س ْحره ْم َأ َِنَا ت َْس َق (َ )66فو َع ْو َج َس يف
اهل و ْم َوعب ُّي وه ْم و َ
َف إ ِهو َك َأ ْهو َت األَ ْعو َ (َ )68و َأ ْلوق َموا يف
َه ْفسه خي َفوو ًة وم َس ( )67وق ْلنَا ال َخت ْ
الساح ور َح ْيو وث َأ َتو }
َيلين َك َت ْل َق ْ
ف َما َصنَ وق ا إه َِام َصنَ وق ا َك ْيدو َساح ٍر َوال وي ْفل وح ِ
[( )20طه.]69-65:
أجل إظهوار َبورافة م سو
بل وأح َيا ا
هارون عليه البالة والسالم من ْ
َ
عليه البالة والسالم من وهت َلة َقتْله.
اس َع ْن َعو َِّّ ْبون َأم َطالو ٍ
(ر َوى ا ْب ون َع ِب ٍ
ب رضلي
َ

لنلو يف َقو ْ ل ا ِ{ :ال

رب َأ وه ا ِو ِمموا َقوا ول ا}
َت وك وه ا كَا ِلذي َن َآ َذ ْوا وم َس َف َ ِ
رسائ َ
ا َه وار و
َصقدَ وم َس َو َه وار و
يولَ :أ ْهو َت َق َت ْل َتو وه،
اا َب َلَ ،ف َام َ
ون ْ َ
ونَ ،ف َقا َل ْت َبنو إ ْ َ
َوك َ
ل َلنَا من َْكَ ،فث َذو وه ب َذل َكَ ،ف َع َم َر ا ِو املَْالئ َك َة َف َح َل َل ْتو وه
َان َأ َشدِ وح ًّبا َلنَا من َْكَ ،و َأ ْل َ َ
[( )33األحوزا

اآليو َةَ ،قو َال:
َ ]69 :

رسائ َ
ف َب ونو
يولَ ،و َت َك ِل َلوت املَْالئ َكو وة ب َل ْ توهَ ،ح ِتو َعو َر َ
َح ِت وم ُّروا به َع َ َبني إ ْ َ
رب َأ وه ا ِو م ْن َذل َك َفا ْه َل َل وق ا به َفدَ َفنو وهَ ،ف َل ْم َي ىللع َع َ َق ْربه
رسائ َيل َأ ِه وه َقدْ َم َ
ااَ ،ف َ ِ
إَْ
الر َخ َم)(.)1
َأ َحدٌ م ْن َخ َلق ا ِ إالِ ِ
مخو وة َطوائ ٌر
الر َ َ
( )1رواه ابن جرير يف تفسريه ( )194/19وابن أم حاتم يف تفسووريه ( .)3158/10و" ِ
َي ْعك وول ا ْل َقذ َرةََ ،و وه َ م ْن ْ
البيْد" (املببا املنري ،لل َفيى مي .)224/1
اْلَبَائثَ ،و َليْ َس م ْن ِ
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رسائ َ
يول َقوا ول ا
عَّ رضي لنوَ :ف َل ِام َر َج َع وم َس إ َ َبنوي إ ْ َ
(ويف رواية عن ى
َل وهَ :أ ْي َن َها ور و
ْت َق َت ْل َت وهَ ،ح َسدْ َتنَا َع َ وخ ولقه َولينوهَ ،أ ْو
ون؟ َق َالَ :ت َ ِفا وه ا ِوَ .قا ول اَ :أه َ
اخت وَاروا َم ْن ش ْئت ْوم َق َالَ :ف ْ
كَل َل ٌة ه َْح َ َها َق َالَ :ف ْ
ل َر وجالَ .ق َالَ :ف َذل َك
اختَاروا َس ْبق َ
َق ْ ول وهَ { :و ْ
ل َر وج ً
ال ملي َقاتنَا} [( )7األعورافَ ]155 :قوالَ :ف َلو ِام
اخت ََار وم َس َق ْ َم وه َس ْبق َ
ا ْهت ََه ْ ا إ َل ْيه َقووا ول اَ :يا َهوو وار و
ون َمو ْن َق َتووو َل َك؟ َقو َالَ :موا َق َت َلنوي َأ َحودٌ َ ،و َلكنِنوي
َت َ ِفاأ ا ِو)(.)1
ربَ ،ق َال وم َس َ :أ وقت ْل َت َأ ْو وم ِت؟ َق َال :وم ُّت).
ويف روايةَ ( :ف َل ِام َأ َت ْ ا ا ْل َق ْ َ
ويف روايةْ :
ربَ ،قو َال وم َسو :
(فاخت ََار من وْه ْم َس ْبق َ
ل َر وجالَ .ق َالَ :ف َل ِام َأ َت ْ ا ا ْل َق ْ َ
َأ وقت ْل َت َأ ْو وم ِت؟ َق َال :وم ُّتَ .ق َالَ :ف وع ْصق وق اَ ،ف َق َال وم َسو َ :ر ِّ َموا َأ وقو ول ل َبنوي
ْت َق َت ْلت وَه ْمَ ،ق َالَ :ف وع ْح وي ا َو وجق ول ا َأهْب َيا َف) (.)2
رسائ َيل إ َذا َر َج ْق وت؟ َي وق ول َنَ :أه َ
إَْ
حرج ،بول
َتور َ
احل َجر كام َ ْ
وتودَ و
جيري األحياف؛ ولويس وُمو ىرل ى
وأجرى ا و ْ َ
َ
َج ْر ًيا ع غري القالة؛ خظهار برافة م س عليه البالة والسالم.
ال َحي ًّيوا سوت ًِّريا ،الَ
لىهلو لملى  :إ ِن وم َس َكو َ
ان َر وجو ً
َق َال َر وس ول ا صلى
رسائ َ
يولَ ،ف َقوا ول اَ :موا
يش ٌفْ ،
است ْح َيا ًف منْ وهَ ،فث َذا وه َم ْن آ َذا وه م ْن َبني إ ْ َ
وي َرى م ْن ج ْلده َ ْ
َت إالِ م ْن َع ْي ٍ
صَ ،وإ ِما وأ ْل َر ٌة (َ ،)3وإ ِما آ َف ٌةَ ،وإ ِن ا َِ
ب بج ْلده إ ِما َب َر ٌ
ََت َه َذا الت َِس ُّ َ
َي ْست و
رب َئ وه ممِا َقا ول ا ملو َس َ ،ف َخ َ
احل َجور و و ِم
ال َي ْ ًما َو ْحودَ وه َف َ َفو َع َي َابو وه َعو َ ْ َ
َأ َرا َل َأ ْن وي َ ِّ
( )1رواه ابن جرير يف تفسريه ( .)470/10ويف البحيحل – وسيعيت – :وذكر َسبب َ
آخر يف أذ ىية بنووي
إرسائيل مل س عليه البالة والسالم ،وتَربئة ا له .وال ماهوع من أن تكوو ن أذ ىية بنووي إرسائيوول
مل س عليه البالة والسالم قد تكررا بعك ر من َم قف ،ويك ن لتربئته أك ر من سبب.
( )2رواه ابن جرير يف تفسريه (.)471/10
بالض ِّمَ :ه ْف ىخ ٌة يف اْلو ْبيَة (النهاية يف غريب األ ر ،ابن األ ري (.)60/1
( )3األ ْل َر وة ِ
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احل َج َر عَدَ ا( )1ب َ ْ بهَ ،ف َع َخ َذ وم َسو
ا ْغت ََس َلَ ،ف َل ِام َف َر َغ َأ ْق َب َل إ َ َيابه ل َي ْع وخ َذ َهاَ ،وإ ِن ْ َ
م َح َج ور(َ ،)2ح ِتو ا ْهت ََهو إ َ
م َح َج ورَ ْ َ ،
احل َج َرَ ،ف َج َق َل َي وق ولَ ْ َ :
َع َبا وه َو َط َل َ
ب َْ
َم ٍ
أح َس َن َما َخ َل َق ا ِوَ ،و َأ ْب َر َأ وه ممِا َي وق ولو َنَ ،و َقوا َم
رسائ َيل َف َر َأ ْو وه وع ْر َياهًا ْ
إل م ْن َبني إ ْ َ
احل َجر َل َنودَ ًبا
ب ًبا ب َق َبا وهَ .ف َ ا ِ إ ِن بو ْ َ
احل َج ورَ ،ف َع َخ َذ َ ْ َب وه َف َلب َس وهَ ،و َطف َق ب ْ َ
َْ
احل َجر َ ْ
ببه َ َ
مخ ًساَ ،ف َذل َك َق ْ ول وهَ { :يوا َأ ُّ َوا ِالوذي َن َآ َم ونو ا ال
ال ً اَ ،أ ْو َأ ْر َب ًقاَ ،أ ْو َ ْ
م ْن َأ َ ر َ ْ
رب َأ وه ا ِو ِمموا َقوا ول ا َو َكو َ
يهوا} [()33
ان ع ْنودَ ا ِ َوج ً
َت وك وه ا كَا ِلذي َن َآ َذ ْوا وم َس َفو َ ِ
األحزا

.)3(]69 :
وكاهت اآلياا واملقجزاا التي أعلاها ا ملو َس أك ر ممىا وأعلوي عيسو

ابن مريم عليهم السالم.
اا بي َنو ٍ
ٍ
اا}
قـال القرطبيَ ( :ق ْ ولوو وه َت َقا َ َ { :و َل َقدْ َآ َت ْينَا وم َسو ت ْسو َع َآ َيو َ ِّ
السو ون َنَ ،وا ْل َيودو َ ،والودِ ومَ ،وال ُّل َفو و
ااو َرا ول
انَ ،و ْ َ
[( )17اخرسافَ ]101:وه َي :ا ْل َق َباَ ،و ُّ
الض َفال ونَ ،و َف ْلو وق ا ْل َب ْحورَ .وق َ
التو ْ َراةوَ ،و َموا ف َيهوا مو َن
ااِ :
يول :ا ْل َب ِّي َنو و
َوا ْل وق ِل ولَ ،و ِ
الدِ الالا)(.)4
فنن كاهت ومقجزة إحياف امل ت التي أعلاها لقيس بن مريم عليه البوالة
والسالم َس َب ًبا ى
الختاذه َ
(إهلًا) أو (ابن إله) كام تَزعم النبارى؛ فنن م سو عليوه
وأرسن.
( )1أي َج َرى ْ َ
حل َجر :هوواا و م .قووال ابوون حجوور :أي :أعلنووي و م ،أو ور ىل َ و م (فووتح البوواري
( )2أي :وينالي ا َ
.)437/6
( )3رواه البخاري (  )3404ومسلم ( .)6222
( )4ااامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) (.)30/2
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أحق بذلك لك ورة ومقجزاتوه ،وآلم عليوه البوالة والسوالم
البووالة والسالم ى
أحق أن َيك ن (ابن إلوه) ،لو كوان
وأس َجد له مالئكتووه؛ فكان ى
َخ َل َقه ا بيدهْ ،
عام يقوو ل ن وعل ى ا كبرياَ { -ل ْ َأ َرا َل ا ِو
ا ومتىخوو ًذا َو َلدا – سووبحاهه وتقووا ى
خي ول وق َما َي َشا وف وسو ْب َحا َه وه وهو َ ا ِو ا ْل َ احودو ا ْل َق ِهو وار}
الص َل َف ممِا َ ْ
َأ ْن َيتِخوو َذ َو َلدً ا ْ
[( )39الزمر.]4:
وكذلك :ما جاء يف قصة داود عليــه الصــالة والســالم وأن ِ
اجلبــال كانــت
تُس ابح معه.
ال َيا ج َب وال َأ ِّوم َم َق وه َو ِ
قال ا َع ىز َو َج ىلَ { :و َل َقدْ َآ َت ْينَا َل واوو َل منِا َف ْض ً
اللو ْ َري
احلديدَ } [( )34سبع.]10:
َو َأ َلنِا َل وه ْ َ
فع ْه َلق ا اابال ومقجزة لنَب ىيه لاول عليه البالة والسالم.
الر وسول،
فنذا أ َت عيس ابن َمريم بث َية م ل بقمل ما َسبق ،ف َل ْيس بدْ ًعا من ُّ
أج َراهوا ا َعو ىز َو َجو ىل
َفرل ب ولقجزة إحياف امل ت  ،بول ْ
ومل َينفرل باملْو ْقجزة ،وال ت ى
ع أيدي َمن َذكَرها من األهبياف من َق ْبله.
ُبوة َنبِ ّينا حممد صلى هللا عليه وسلم الشجر مَ
واحل َجر.
وقد َش ِهد بِن ّ
(جاف جربيل إ النبي صلى

لىهلو لملى ذاا ي ٍم وه جالس َحزينًا ،قود

بقمل أهل مك َة قال :فقال له :ما َل َك؟ فقال لهَ :ف َق َل م
ب َب وه و
وخ ِّض َ
ب بالدمافَ َ ،
ب ْ
أن وأر َ
يوك آيوة؟ قوال:
هؤالف و َف َق ول ا ،قال :فقال له جربيل عليه السالم :وأَت ى
هقم ،قال :فن َر إ شجرة من وراف ال الي ،فقال :ا ْل ون بتلك ى
الشجرةَ ،فودَ َعاها
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فلَتج ْع ،فع َم َرهوا َف َر َج َقو ْت إ
فجافا متس حت
ْ
ْ
قامت بل َيديه ،فقال :وم ْرها َ ْ
لىهو لمى َ :ح ْسبيَ ،ح ْسبي)(.)1
َمكاَنا ،فقال رس ل ا صى
جاءت َتَ م ِِش إليه.
وملَّا َد َعا َنبِ ّينا حممد صلى هللا عليه وسلم َش َجر اة
م
علر ريض ا عنهام ):وكنىا مع رس ل ا صلى
قال اب ون َ
فلام َلهَا منه قال له رس ل ا صلى
فعق َب َل أعرام ،ى

لىهلو لملى يف َس َفر

لىهلو لملى  :أين توريد؟ قوال:

أهَّ ،قال :هل َ
لك يف َخري؟ قال :وموا وهو ؟ قوال :تَشوهد أن ال إلو َه إال ا و
إ ْ
َ
شهدو ع ما َت وق ل؟
وحدَ ه ال
رشيك َل وه ،وأن حملدا عبدو ه ورس وله .فقال :و َمن َي َ
الس و َل َل وة(َ .)2ف ودَ َعاها رس و ل ا صللى
قووال :هووذه ِ

لىهللو لمللى وهووي ب َش واطئ

ال الي ،فع ْق َب َل ْت َ و
فاست َْشو َهدَ ها ال وا،
األرا َخدى ا حت
ختدُّ
ْ
َ
قاموت بول يديوهْ ،
َ
ور َجوع األعورام إ َق موه،
فشهدا ال ا أهه ك ََام قال ،م َرجقوت إ َمنْ َبتهواَ ،
ونت َمقك)(.)3
قت فك و
وقال :إن ا ىت َبق أ َأ َت ْيتوك م ،وإالى َر َج و
وجاف أعرام آخر إ رس ل ا صى

أعورف أهوك
لىهو لمى فقال( :ب َم ْ

َشوهد إأ رسو ول ا ؟
هَب ٌّي؟ قال :إن َل َع و
ا هذا القذ َ ( )4مون هوذه الن ِْخلوة ،أت َ
َفدَ َعاه رس ل ا صلى

فجقل َينْزل من النىخلة حت َس َقٍ إ النبي
لىهلو لملى َ

( )1رواه ابوون أم شوويبة (  )31732اخمام أمحد (  )12112والوودارمي (  )23وابوون ماجووووه
(  ،)4028وه حديث َح َسن.
الش َجر .وق له َ " :و
الس َلمَ ،ه ْ ن من ِ
األرا َخدى ا" يقني :ت وَش ىق األرا َش ىقا.
ختدُّ
َ
( )2واحدَ ة ِ
( )3رواه اخمام الدارمي ( .)16
( )4القذ  :ال َقن  ،وه الذي َيك ن فيه البَ َلح.
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صى

فعس َلم األعرام)(.)1
لىهو لمى  ،م قال :ارجعَ ،ف َقالْ ،
وسلم مَ
ُجاد  -عىل َنبِ ّينا حممد صلى هللا عليه وسلم.
احل َجر  -وهو َ َ
َ
قال رس ل ا صى

حجورا بلكو َة كوان وي َسو ِّلم
ألعرف
و
لىهلو لملى ( :إأ
ً

عَّ قبل أن وأ ْب َق َث ،إأ ألعرفه اآلن)(.)2
ى
ابت له م ِ
اجل َبال.
واست ََج م
م
لىهلو لملى َج َبل وأ وحود َو َأ وبو َب ْكو ٍر َو وع َلو ور َو وعو ْ َام ون،
فقد َصقدَ النِب ُّي صى
ف ْمَ ،ف َ َ َب وه بر ْجلوهَ ،ف َقو َال( :ا ْ وبو ْت وأ وحودو َ ،فونه َِام َع َل ْيو َك هَبو ٌّي َوصودِّ ٌيق
َف َر َج َ
َو َشهيدَ ان)(.)3
لنلو ( َأ ِن َر وسو َل ا صلى

لىهلو لملى َكو َ
ان

ويف حديث َأم وه َر ْي َر َة رضي
الوز َب ْ وريَ ،فت ََح ِر َكوت
َع َ ح َر ٍاف وه َ َو َأ وب َبك ٍْرَ ،و وع َل ورَ ،و وع ْ َام ونَ ،و َعو ٌََّّ ،و َط ْل َحو وةَ ،و ُّ
لىهلو لملى ْ :اهودَ ْأَ ،فو َام َع َل ْيو َك إالِ هَبو ٌّيَ ،أ ْو
الب ْخ َرةوَ ،ف َقو َال َر وسو ول ا صلى
ِ
صدِّ ٌيقَ ،أ ْو َشهيدٌ )(.)4
وقال رس ل ا صلى

(ه َذا َج َب ٌل وحي ُّبنَا َوهوح ُّب وه)
لىهلو لملى عن َج َبل وأ وحدَ :

( )1رواه اخمام أمحد (  )1954والَتمذي (  ،)3628وه حديث صحيح.
( )2رواه مسلم ( .)6003
( )3رواه البخاري (  )3675من حديث أهس رضي

لنو.

احل َل ي :ح َراف بالك
( )4رواه مسلم (  .)6327وقال ياق ا ْ َ
َمكىة (مقجم البو ْلدَ ان .)233/2

والتخفيف واملَْدى َ :ج َبول مون ج َبوال
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(.)1
أعجب من إحياف م ىيت كاهت تَد ى فيه احلياة.
وهذا َ
وأو َرد ابن كثي َ
قول اإلمام الشافعي( :ما أ ْع َل ا هَب ًّيوا موا أ ْع َلو حملودا
م
لىهلو لملى  .فقيوول له :أ ْع َل عيس إحيوا َف ا َْمل ْ َت  .فقال :أ ْع َل حملودً ا
صلى
صى

لىهو لملى ْ
ربَ :حو ىن
اا َ
ذن الذي كان َخيلب إ َجنبه حول وهيوئ لوه املنو و

ْ
رب من ذا .
اا ْذ ون حت وسلع َص توه ،فهذا أك و
ثم قال ابن كثي :واملرال من إيرال ما هَذكره يف هذا البا التنبي وه عو َرشف
ما أع َل ا أهبيافه عليهم السالم من اآلياا الب ىيناا ،واْلو ار القاطقواا،
َ
وخوامتهم
مجع ل َقبده ورس له َس ىيد األهبيواف
واحلجج ال افحاا ،وأن ا تقا َ َ
من مجيع أه ان املَْ َحاسن واآلياا ،مع ما اخت ىَبه ا به مما مل ويؤا أحدً ا َق ْبله....
ااوذن لويس
وإهام قال [يقني :اخمام الشافقي] :فهذا أك َْرب من ذلوك؛ ألن
َ
للحياة ،ومع هذا حبل له شق ٌر َو َو ْجدٌ (َ ،)2ىملوا ََتو ى ل عنوه إ املنورب َفو ِ
َحم َ ًّ
عن
ال َ
نل الق َشار( )3حتو َهو َزل إليوه رسو ول ا صلى
وح ىن َح َ
َ

لىهلو لملى فاحت ََضونَه

( )1رواه البخاري (  )1481ومسلم (  )3350من حديث َأم و َ ٍ
الساعد ىي رضي
محيْد ِ
البخاري (  )7333ومسلم (  )3300من حديث أهس رضي

لنلو .ورواه

لنو.

( )2ال َ ْجوود ما ويبالف ال َق ْلب و َيرل عليووه بوال َتك ىَلوف وت ََبونىع (الت قيووف عو مهوواما التقوواريف،
لللناوي – ص .)718
و
ورشاف .قال الراغب:
( )3ق لهَ " :فع ِن َ
وح ىن " األوو من األَهل ،وال اهية من ْ َ
احلنل .والق َشارَ :مجْع ها َقة ع َ َ
ٍ
وار وع ِّل َلو ْت}
َرش وة
أشهر ،ومجقها ع َشوار .قووال تقووا َ { :وإ َذا ا ْلقشو و
ورشافَ :م ىرا من محلها ع َ َ
هاقة ع َ َ
(املفرلاا يف غريب القرآن – ص .)567
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وسكِنه حت َسكَن(.)1
َ
وأما َع ل احلياة إ ج ٍ
أعجب وأع وم
سد كاهت فيه بنذن ا َف َق يم ،وهذا
و
َ
و
من إجيال حياة وشق ر يف َحم َ بل ليس مع ول ًفا لذلك مل تكن فيه َق ْبل بال وك ىل ىية) (.)2
ِ
ومن اآليات التي ُُيت ّج هبا عىل النصارى ،وهي تُوافِق ما عندهم:

ق له تبار وتقا عن عيس بن مريم عليه البوالة والسوالم { :وهو َ إالِ
َع ْبدٌ َأ ْه َق ْلنَا َع َل ْيه َو َج َق ْلنَا وه َم َ ً
رسائ َيل}[( )43الزخورف .]59:وم قوال ا َعو ىز
ال ل َبني إ ْ َ
ط ٌ
يم}
اط وم ْسوتَق ٌ
لسا َعة َفال َمت ْ َ و
َو َج ىل عنهَ { :وإ ِه وه َلق ْل ٌم ل ِ
َت ِن َا َواتِب وقو ن َهو َذا َ
[( )43الزخرف.]61:
السا َعة ،ألَ ِن وظ وه َر وه
يس وظ وه ور وه ع ْل ٌم وي ْق َل وم به َُمي وف ِ
و َم ْقنَ ا ْلكَالمَ :وإ ِن ع َ
رشاط َهاَ ،وه ووزو َل وه إ َ األَ ْرا َلل ٌيل َع َ َفنَاف الدُّ ْه َيا َوإ ْق َبال اآلخ َرة(.)3
م ْن َأ ْ َ
كان ا ْبن َع ِب ٍ
لسا َعة} َق َال :ه ووز و
َ
يس ا ْبن َم ْر َي َم(.)4
ول ع َ
اس َي ْق َر وأ { َوإ ِه وه َل َق َل ٌم ل ِ
لسوا َعة} َي ْقنوي:
قال البغويَ :
السال ومَ { ،لق ْل ٌم ل ِ
يس َع َل ْيه ِ
(وإ ِه وه) َي ْقني ع َ

السا َعة وي ْق َل وم به وق ْر و َاَ .و َق َر َأ ا ْب ون َع ِبو ٍ
اس َو َأ وبو وه َر ْيو َر َة َو َق َتوا َلةو:
رشاط ِ
ه ووزو َل وه م ْن َأ ْ َ
لسا َعة" ب َفتْح الالىم َوا ْل َق ْلَ ،أ ْيَ :أ َم َار ٌة َو َعال َم ٌة(.)5
" َوإ ِه وه َل َق َل ٌم ل ِ
أخربها به هَب ىينا حملد صى
وهذا ما َ

لىهو لمى .

( )1قبة َحنل ْ
ااذن :رواها البخاري ( .)3585 ،3583
( )2البداية والنهاية ( .)353/9واه ر أه ان ومقجزاته صلى

لىهلو لملى يف كتا "اا ا البووحيح

َرصة.
ملن بدى ل لين املسيح" لشيخ اخسالم ابن تيلية ( ،)227 – 161/4وستعيت َمو ت َ َ
( )3جامع البيان عن تعويل آي القرآن (تفسري اللربي) (.)631/20
( )4رواه ابن جرير يف تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن (.)632/20
( )5مقامل التىنْزيل (.)219/7
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َق َال َر وس ول ا صلى

لىهلو لملى َ :وا ِلذي َه ْفِسو ب َيوده َل وي شو َك ِن َأ ْن َي ْنوز َل

اْلنْز َيرَ ،و َي َضو وع ْ
يبَ ،و َي ْقت وول ْ
اا ْز َيو َة،
البل َ
في وك وم ا ْب ون َم ْر َي َم َحك ًَام وم ْقس ًلاَ ،ف َي ْك و ِ
يمل املَْ وال َح ِت الَ َي ْق َب َل وه َأ َحدٌ (.)1
َو َيف و
و َك ْ

عيس

للبليب و َقتْله للخنْزير؛ ألن النبارى
ابن مريم
ِ

وزورا.
اح ها ،وألَنا هوس َبت إ َرشي َقته كَذبا و
اس َت َب و
ْ
قال النووي :وق له صى

لىهو لمى " :ف َيك

البوليب" مقنواه َيك وه
ِ

حقيقة ،و وي ْبلل ما َيز وعله النبارى من تَق يله.
وفيه لليل ع تغيوري املنكوراا وآالا الباطول ،وقتول اْلنْزيور مون هوذا
ال َقبيل(.)2
ويف هووذا احلووديث :أن عيسو ابون موريم صلى

لىهلو لملى َسووو َيق م

بععامل جليلة ،منها:
وو ْفوع
ومولف األرا قسولا َ
وعودْ الَ ،
ُّ
البو ْل َبان ،و َق ْتول اْلنوازيرَ ،
َك ْ
ْ
أح ٍد إالى اخسالم ،و َت ْك ور اْلرياا يف َزمان عيسو ؛ حيوث
ااز َية؛ فال َيق َبل من َ
َيك ر املال َح ِت الَ َي ْق َب َل وه َأ َحد.
وصلب ه َمن َيك
الب ْل َبان؛ ألن الذي َز َع ول ا أهه وقتل و
ُّ
و َك ْ
احل ىق ،سو َيقتول َمسويح
وعيس اب ون مريم ه الذي س َيقتول الدِ جال؛ َف َلسيح ْ َ
البليب!
ى

الض َ
ال َلة.
ِ

( )1رواه البخاري (  )2222ومسلم ( .)306
( )2املنهاج رش صحيح مسلم بن احلجاج (.)281/1
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قال رس ل ا صى

لىهلو لملى وه وخيرب عن الدِ َجالَ :ف َب ْين ََام وهو َ َكو َذل َك

ل
رشقو ِي ل َم ْشو َق(َ ،)1بو ْ َ
إ ْذ َب َق َث ا ِو املَْس َ
يح ا ْب َن َم ْر َي َمَ ،ف َينْز ول عنْدَ املَْن ََارة ا ْل َب ْي َضواف َ ْ
َم ْه ورو َلت َْل(َ ،)2واف ًقا َك ِف ْيه َع َ َأ ْجن َحة َم َلك َْل ،إ َذا َط ْع َط َع َر ْأ َسو وه َق َلو َرَ ،وإ َذا َر َف َقو وه
مج ٌ
ان كَال ُّل ْؤ ولؤ(َ ،)3ف َ
ااَ ،و َه َف وس وه َينْتَهوي
يح َه َفسه إالِ َم َ
ََتَدِ َر منْ وه و َ
ال َحي ُّل لكَاف ٍر َجيدو ر َ
َح ْي وث َينْتَهي َط ْر وف وهَ ،ف َي ْل ول وب وه َح ِت ويدْ ر َك وه ب َبا ولودب (َ ،)4ف َي ْق وت ول وه(.)5
وس َيقتول الدِ ىجال يف فلسلل.
َفقيس ابن مريم وولد يف فلسللَ ،
وه ووزول عيس ابن مريم يف آخر الزمان وم افق ملَا عند أهل الكتا  ،وه ما
َي ى
دل عليه ق له تقا َ { :وإ ْن م ْن َأ ْهل ا ْلكتَا إالِ َل ويو ْؤمنَ ِن بوه َق ْبو َل َم ْ توه َو َيو ْ َم

ا ْلق َيا َمة َي وك ون َع َل ْيه ْم َشهيدً ا} [( )4النساف.]159:

يس (.)6
َق َال ابن عباس ريض اهلل عنهامَ :ق ْب َل َم ْ ا ع َ
و َقال َ
يسو َ ،وا ِ إ ِهو وه َ
حلو ُّي ع ْنودَ ا ِ،
اآلن َ َ
احل َسن ال َب مْصيَ :ق ْبو َل َمو ْ ا ع َ

رشق ىي ل َم ْشق (رش صحيح مسلم .)327/9
( )1قال الن ويَ :و َهذه ا َْملن ََارة َم ْ وج َلة ا ْليَ ْ م َ ْ
ٍ
( )2قال الن ويَ :م ْقنَا وه :البس َم ْه ورو َلت َْلَ ،أ ْيَ ْ َ :ب ْل َم ْببو غ َْل ب َ ْر ٍ
س و و ِم بزَ ْع َفو َران (رش صووحيح
مسلم .)327/9
اا َامن ب َض ِّم ْ
اايم َو َختْفيف املْيم :ه َي َحبِاا م ْن ا ْلف ِضة ت ْوبنَع َع َ َهيْئَة ال ُّلؤْ ولؤ ا ْلكبَار،
( )3قال الن وي ْ :و
البو َفاف (رش
َواملْو َرالَ :يت ََحدِ ر منْ وه املَْاف َع َ َهيْئَة ال ُّلؤْ ولؤ يف َص َفائهَ ،ف وس ِّل َي املَْواف ومج ًَاهوا ل َشوبَهه بوه يف ِ
صحيح مسلم .)327/9
رصوفَ ،و وه َ َب ْلودَ ة َقر َيبوة مو ْن َب ْيوت املَْ ْقودس (رش
( )4قال الن وي :وه َ ب َض ِّم الالىم َوت َْشديد الدِ ال َم ْ و
صحيح مسلم .)327/9
( )5رواه مسلم ( .)4783
( )6رواه ابن جرير يف تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن (.)664/7
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مج وق َن(.)1
َو َلك ْن إ َذا ه ََز َل آ َم ون ا به َأ ْ َ
و"يف إهْجيل وم ْرقس يف الفبل السالس عرش الت ِْرصيح ب َر ْفع املَْسويح عليوه
الس َامف"(.)2
السالم إ ِ

يسو إ ِّأ
وه وم افق ملَا يف ال وقرآنَ ،ففي القرآن الكريم{ :إ ْذ َقو َال ا ِو َيوا ع َ

يك َو َراف وق َك إ َ ِيل َو وم َل ِّه ور َ م َن ا ِلذي َن َك َف وروا َو َجاعو ول ِالوذي َن ا ِت َب وقو َ َفو ْ َ
وم َت َ ِّف َ
اموة و و ِم إ َ ِيل َمو ْرج وقك ْوم َفو َع ْحك ووم َب ْيونَك ْوم فو َيام ك ْونوت ْوم فيوه
ا ِلذي َن َك َف وروا إ َ َيو ْ م ا ْلق َي َ
َْ
ختتَل وف َن} [( )3آل علران.]55:

الب ِحة عنْدَ هَا َقو ْ ول َمو ْن َقوال:
قال ابن جرير الطربيَ :و َأ ْو َ َهذه األَ ْق َ ال ب ِّ
َم ْق َن َذل َك :إ ِّأ َقاب وض َك م َن األَ ْرا َو َراف وق َك إ َ ِيل؛ ل َت َ اتور األَ ْخ َبوار َعو ْن َر وسو ل
يسو ْابو ون َمو ْر َي َم َف وي ْق َتو ول الودِ ِج َال" و و ِم
ا ِ صى
لىهلو لملى َأ ِه وه َق َالَ " :ي ْنوز ول ع َ
َي ْلك و
وث يف األَ ْرا ومدِ ٌة َذك ََر َهاْ ،
اَ ،ف وي َبو َِّّ
الر َوا َي وة يف َم ْب َلغ َها ،و ِم َي ولو و
اخ َت َل َفت ِّ
َع َل ْيه ا ْومل ْسل ول َن َو َيدْ فنو َه وه(.)3
والبحيح ِ
السو َامف مون غوري َو َفواة وال
قال القرطبيِ :
أن ا تقا َر َف َقه إ ِ
احل َسن وابن َزيد ،وه ْ
البوحيح عون ابون
اخت َيار ال ِلربي ،وهو ِ
َه م ،كام قال ْ َ
الض ِحا "(.)4
عباس ،و َقاله ِ
البوليب بقود َر ْفوع املسويح بنحو ()200
ولذلك :فنن ىأول ما ُّاختذ عيد ِ
( )1رواه ابن جرير يف تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن (.)665/7
( )2هقال عن :حماسن التعويل ،للقاسلي (.)455/10
( )3تفسريه :جامع البيان عن تعويل آي القرآن (.)450/5
( )4ااامع ألحكام القرآن (.)101 ،100/4
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َسنَة.
البليب ا ِلذي َج َق ول وه يف َو ْقوت وظ وهو ر
قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَ :وعيد ِ
ل َب ْقودَ ا َْملسويح َع َل ْيوه
احل ِراه ِي وة ا ْل وفنْدو َقاه ِي وة وأ ُّم وق ْسو َلنْل َ
ِ
البليب ،ملَِا َأ ْظ َه َر ْت وه هيال َه وة ْ َ
ل (.)1
السن َ
السال وم بام َئت َْل م َن ِّ
ِ
ويستَحيل أن ي ِ
رسل اهلل رسوالا َيدعو الناس إىل عبادة اهللَ ،ف َي ُأمرهم بِ ِعبــادة
ُ
َ
غي اهلل.
َان ل َب َ ٍ
عز َو َج ىلَ { :ما ك َ
احلك َْم َوالنُّ وب ِ َة و و ِم
قال ا ى
رش َأ ْن وي ْؤت َي وه ا ِو ا ْلكتَا َ َو ْ و
ل ب َام ك ْونوت ْوم وت َق ِّل ولو َن
َي وق َل للنِاس وك وه ا ع َبا ًلا يل م ْن ولون ا ِ َو َلك ْن وك وه ا َر ِباه ِّي َ
ل َأ ْر َبا ًبا
ا ْلكتَا َ َوب َام وكنْت ْوم تَدْ ور وس َن (َ )79وال َي ْع وم َرك ْوم َأ ْن َتتِخ وذوا ا َْملالئ َك َة َوالنِب ِّي َ

َأ َي ْع وم ورك ْوم با ْل وك ْفر َب ْقدَ إ ْذ َأ ْهت ْوم وم ْسل ول َن} [( )3آل علران.]80 ،79:
قال ابن كثيَ :أ ْيَ :ما َينْ َبغي ل َب َ ٍ
حلكْم َوالنُّ وب ِ َة َأ ْن َي وقو َل
رش آتَا وه ا ِو ا ْلكتَا َ وا و
للنِاس :ا ْع وبدو وأ م ْن ولون ا َِ .أ ْيَ :م َع ا َِ ،فن َذا َكو َ
ان َهو َذا ال َي ْبو ول وح لنَبو بي َوال
ملو ْر َس ٍلَ ،ف َ
أل ْن ال َي ْب ول َح ألَ َح ٍد م َن النِاس َغ ْ َري وه ْم ب َلريق األَ ْو َ َواألَ ْح َرى...

ل َأ ْر َب ًابوا} َأ ْيَ :وال
ُثم َقـ َالَ { :وال َيو ْع وم َرك ْوم َأ ْن َتتِخو وذوا املَْالئ َكو َة َوالنِب ِّيو َ
ي ْعمر وكم بقبالة َأح ٍد َغري ا ِ ،ال هَبي مرس ٍل وال م َل ٍ
ك وم َق ِر { َأ َيو ْع وم ورك ْوم بوا ْل وك ْفر
ب وْ َ َ َ
َ وو ْ َ َ َ ْ
َب ْقدَ إ ْذ َأ ْهت ْوم وم ْسل ول َن} َأ ْي :ال َي ْف َقل َذل َك؛ ِ
ألن َم ْن َل َعا إ َ ع َبا َلة َغو ْري ا ِ َف َقودْ
َل َعا إ َ ا ْل َك ْفرَ ،واألَهْب َيا وف إه َِام َي ْع وم ور َ
ون باخ َيامنَ ،و وه َ ع َبوا َل وة ا ِ َو ْحودَ وه ال َرش َ
يوك
َل وه ،ك ََام َق َال َت َقا َ َ { :و َما َأ ْر َس ْلنَا م ْن َق ْبل َك م ْن َر وس ٍل إالِ وه حي إ َل ْيوه َأ ِهو وه ال إ َلو َه
( )1اا ا البحيح ملن بدل لين املسيح (.)366/1
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إالِ َأهَا َفا ْع وبدو ون} [()21األَهْبيَافَ ،]25:و َق َال َت َقا َ َ { :و َل َقدْ َب َق ْنَا يف وكو ِّل وأ ِمو ٍة َر وسو الً
ا} اآل َي َة [( )16الن ِْحل.)1(]36:
اجتَن وب ا ال ِلا وغ َ
َأن وا ْع وبدو وا ا َِ َو ْ
ومما وأهْزل ع هَب ِّينا حملد صلى

لىهلو لملى  :لع ة أهول الكتوا ( اليهو ل

والنبارى) إ كللة الت حيد.
قال ا َع ىز َو َج ىل { :وق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكتَا َت َقا َل ْ ا إ َ كَل َل ٍة َس َ ٍاف َب ْينَنَا َو َب ْينَك ْوم
َأالِ َه ْق وبدَ إالِ ا َِ َوال ه ْورش َ به َش ْي ًئا َوال َيتِخ َذ َب ْق وضنَا َب ْق ًضا َأ ْر َبا ًبا م ْن ولون ا ِ َفون ْن

َت َ ِل ْ ا َف وق ول ا ْاش َهدو وا ب َعهِا وم ْسل ول َن} [( )3آل علران.]64:
َفدينونا ه لين األهبياف كا ىفة.

يم
قال ا تبار وتقا  { :وق ول ا َآ َمنِا با ِ َو َما وأهْز َل إ َل ْينَا َو َما وأهْز َل إ َ إ ْب َراه َ
ويت
يسو َو َموا وأ َ
َوإ ْس َامع َيل َوإ ْس َحا َ َو َي ْق وق َ َواألَ ْس َباط َو َموا وأ َ
ويت وم َسو َوع َ
ل َأ َح ٍد من وْه ْم َوه َْح ون َل وه وم ْسل ول َن} [( )2البقرة.]136:
النِب ُّي َن م ْن َر ِّ ْم ال وه َف ِّر و َب ْ َ
يم
وقال َع ىز َو َج ىل { :وق ْل َآ َمنِا با ِ َو َما وأ ْهوز َل َع َل ْي َنوا َو َموا وأ ْهوز َل َعو َ إ ْبو َراه َ
يس َوالنِب ُّي َن مو ْن
َوإ ْس َامع َيل َوإ ْس َحا َ َو َي ْق وق َ َواألَ ْس َباط َو َما وأ َ
ويت وم َس َوع َ
ل َأ َح ٍد من وْه ْم َوه َْح ون َل وه وم ْسل ول َن} [( )3آل علران.]84:
َر ِّ ْم ال وه َف ِّر و َب ْ َ
وقد جاف خلا أهل الكتا يف القرآن ك ريا ،فلن ذلك :ق له َع ىز َو َج ىل:
ل َلك ْوم َك ًريا ممِا وكنْت ْوم و ْ
خت وف َن م َن ا ْلك َتوا
{ َيا َأ ْه َل ا ْلكتَا َقدْ َجا َفك ْوم َر وس ولنَا وي َب ِّ و
ل (ْ َ )15دي به ا ِو َمن ات َِبو َع
َو َي ْق وف َع ْن َك ٍري َقدْ َجا َفك ْوم م َن ا ِ وه ٌر َوكتَا ٌ ومب ٌ
ر ْف ا َهه سب َل السالم و وخيْرجهم من ال ُّ ولاما إ َ النُّ ر بن ْذهه و ود م إ َ ط ٍ
اط
َ و و ْ َ
ْ
َ
َ و و و ِ
َ
َ َْ
( )1تفسري القرآن الق يم (.)67 ،66/2
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وم ْستَقي ٍم} [( )5املائدة.]16-15:
اجة النصارى:
آيات وضوابط يف ُحم ّ

جتال ول ا َأ ْه َل ا ْلك َتوا إالِ بوا ِلتي هو َي َأ ْح َسو ون إالِ
قال ا َع ىز َو َج ىلَ { :وال و َ
ا ِلذي َن َظ َل ول ا من وْه ْم َو وق ول ا َآ َمنِا با ِلذي وأهْز َل إ َل ْي َنوا َو وأ ْهوز َل إ َلو ْيك ْوم َوإ َهل و َنوا َوإ َهل و وكو ْم
َواحدٌ َوه َْح ون َل وه وم ْسل ول َن} [( )29القنكب ا.]46:
جم ِ
اهدٌ  :ه َي وحمْك ََل ٌة؛ َف َي وج وز وُمَا َل َل وة َأ ْهل ا ْلكتَا با ِلتي ه َي َأ ْح َسو ون َعو َ
َق َال ُ َ
َم ْقنَ الدُّ َعاف َهل و ْم إ َ ا ِ َع ِز َو َج ِلَ ،وال ِتنْبيه َع َ وح َججه َوآ َياتوهَ ،ر َجوا َف إ َجوا َبته ْم
إ َ اخ َيامن ،ال َع َ َطريق اخ ْغالظ َواملْو َخ َ
اشنَة(.)1
ِ
احلجج التي ت ِ
ومن مُ
ُلزم النصارى :أن ويسع ول ا عن اعتقوالهم يف عيسو ابون
تفرق ن وَمتَلف ن يف اعتقوالهم بقيسو ابون موريم عليوه البوالة
مريم؛ فنَنم وم ِّ
والسالم.
اْل ْلوق؟
فنن َزعل ا أهه إ َله أو ابن ا – تقا ا – ،ف ويقال هلمَ :مون َخ َلوق ْ َ
َمن َخ َلق السامواا واألرا؟ فس ويجيب ن :ا  .ف ويسوعل ن عنودها :مواذا َخ َلوق
وأو َجد عيس ابن مريم بنفسه؟ هل َخ َلق عيس شيئا؟!
ْ
فوونن االبن َيفقل م ل ما َيفقل أب ه ،فنن كوان ابون ا – كوام تَز وعلو ن –
اْل ْلووق واخجيال؟! فنذا كان َمل َخي ولق شوويئا ،فنهنوا َ
هقلوم يقينوا أهوه
فعين ص َفووة ْ َ
ليس إله!
و ُيسأل النصارى:
( )1تفسري القرطبي :ااامع ألحكام القرآن ()350/13
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قبو هني و َي ى
ويوؤذوهني وال
ققو هني و
أرأيتم ل كان يل مخسة أبناف ،أربقوة َي و
البوار الراشود املليوع .فونذا عا َق ْبوت اْلوامس ألجول
ويليق هني ،واْلامس ه
ى
األربقة ،أ وك ن ظاملا أو عالالً؟! فس ويجي وب ن :تك ن ظاملًا!
ف ويقال هلم عندها :هذا اعتقالكم َ
بنهلكوم! تقتقدون أن املسويح وصولب مون
أجل ذه

اْل ْلق ،أو من أجل وذه
َْ

آلم ،كام يقتقد بقضهم!

كنوي منوه ألوؤذيوه
مورة :لو أن امورأة مقهوا َولود وَت ىبوه ،فهول ومت ى
وسعلتهم ى
ى
وأعذبه؟!
فعجا َبت النساف :ال.
فقلت :أهتم تقتقدون أن ا َمكىن أعداف املسيح من َص ْلبه وتَقذيبه!
هحن خري منكم يف االعتقال يف املسيح ،حيوث هقتقود أن ا َر َفوع املسويح،
و َع َبله من أعدائه.
قال ا َع ىز َو َج ىل َر ىلا ع َمزاعم وافَتافاا اليه لَ { :وبك ْوفوره ْم َو َقو ْ هل ْم
يس ْابو َن َمو ْر َي َم َر وسو َل
َع َ َم ْر َي َم و ْتَاهًا َع ًيام (َ )156و َق ْ هل ْم إهِا َق َت ْلنَا املَْس َ
يح ع َ
ا ِ َو َما َق َت ول وه َو َما َص َل وب وه َو َلك ْن وش ِّب َه َهل و ْم َوإ ِن ا ِلذي َن ْ
اخ َت َل وف ا فيه َلفي َش بك منْ وه َما
ان ال ِ ِّن َو َما َق َت ول وه َيقينًا (َ )157ب ْل َر َف َق وه ا ِو إ َل ْيه َو َكو َ
ان ا ِو
َهل و ْم به م ْن ع ْل ٍم إالِ ا ِّت َب َ

َعز ًيزا َحك ًيام} [( )5املائدة.]158 - 156:

فال َق ل ب َب ْلب املسيح إهام كان من َق ل اليه ل ومن افَتائهم.
ألجل ُذنُوب ال َب ََش؟
ماذا يرتتّب عىل ال َقول بِ َص ملب املسيح م
وقرر النبارى بعن ا ع كل يشف قدير .وهذا ويق ىرون به.
أوالا :ه ِّ
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وقرر َت َب ًقا لذلك :أن من كَامل وقدرته مغفرة الذه
م ه ِّ

 .وأن األهبياف مجيقوا

وهم أن ا غافر ِّ
َل َع ا أق امهم إ االستغفارْ ،
الذهْب.
رب و
وأخ َ و

اس َت ْغف وروا َر ِبك ْوم إ ِه وه َكو َ
ان
قال هَب ىي ا وه عليه البالة والسالم لق مهْ { :
َغ ِفارا ( )10ويرسل السامف َع َل ْيكوم مدْ رارا (َ )11و ويلد ْلكوم ب َعم َ ٍ
جي َقو ْل
ال َو َبن َ
ل َو َ ْ
ْ ْ
ْ
ْ َ ً
َِ َ
ْ
ً
ٍ
جي َق ْل َلك ْوم َأ َْنَ ًارا} [( )71ه .]12-10:
َلك ْوم َجنِاا َو َ ْ
اسو َت ْغف وروا
وقال هَب ىي ا وه ل عليه البوالة والسوالم لق موهَ { :و َيوا َقو ْ م ْ

الس َام َف َع َل ْيك ْوم مودْ َر ًارا َو َيوز ْلك ْوم وقو ِ ًة إ َ وقو ِ تك ْوم}
َر ِبك ْوم و ِم وت وبوو ا إ َل ْيه وي ْرسل ِ
[( )11ه ل.]52:
وقال هَب ىي ا صالح عليه البالة والسالم لق مهَ { :يا َق ْ م ا ْع وبودو وا ا َِ َموا
ٍ
اس َت ْغف ورو وه و ِم وت وبو ا
اس َت ْق َل َرك ْوم ف َيها َف ْ
َلك ْوم م ْن إ َله َغ ْ وري وه وه َ َأه َْش َعك ْوم م َن األَ ْرا َو ْ
يب} [( )11ه ل.]61:
يب وُم ٌ
إ َل ْيه إ ِن َر ِّم َقر ٌ
اسو َت ْغف وروا َر ِب وكو ْم
وقال هَب ىي ا حملد عليه البالة والسالم لق مهَ { :و َأن ْ
و ِم وت وب ا إ َل ْيه وي َل ِّت ْقك ْوم َمتَا ًعا َح َسنًا إ َ َأ َج ٍل وم َس ًّل َو وي ْؤا ك ِول ذي َف ْضو ٍل َف ْضو َل وه
اف َع َل ْيك ْوم َع َذا َ َي ْ ٍم كَب ٍري} [( )11ه ل.]3:
َوإ ْن َت َ ِل ْ ا َفن ِّأ َأ َخ و
َتتىب ع ال َق ل ب َب ْلب املسيح ألجل وذ وه
ثاني ااَ :ي َ َ
ع َمغفرة ى
الذه

ال َب َرش :أن ا ال َيقدر

 ،إالى ب ولقا َق َبة َمن ليس له َذهْب ! وهذا خالف ما َق ىررهاه ،وما

الر وسل.
اتىف َق ْت عليه ُّ
ثالث ااَ :يَتتىب ع ذلكَ :متَالي ال وقباة يف املقا
والتىاملي يف اارائم إذا َعلل ا أهه َمغف ر هلم!

َف عنها ،بول
 ،وعدم الك ى

124

رابع اا :هحون َهورى الكنوائس توبنو يف كول مكوان؛ فلوامذا وت ْب َنو الكنوائس
و َي ْرتَالها النبارى إذا كان قد وغفر هلم ب َب ْلب املسيح؟؟!
سول بالتىقليود يف املواف أو َر ىَ املواف ،وهوذا
خامس اا :عند ال َق َساوسة موا وي ى
بزعلهم ألجل َمغفرة ى
الذه

تم التقليود يف املواف إذا كاهوت ى
الوذه
 .فلامذا َي ى

مغف رة ب َب ْلب املسيح؟؟!
أهل الكِتاب يف اخلطاب ال ُقرآين:
قال القامل الربواأ ابون قويم اا زيوة  -رمحوه ا  -عون أهول الكتوا يف
اْللا ال وقرآأ:
األقسام أربقة:
َاه وم ا ْلكتَا َ } وهوذا ال َيو ْذكوره سوبحاهه إالى يف َمقورا
{ -1ا ِلذي َن آ َت ْين و
املَْدْ .
 -2و{ا ِلذي َن وأ ْو وت ْا هَبي ًبا ِّمو َن ا ْلك َتوا } ال َيكو ن ى
قوٍ إالى يف َمقورا
ِ
الذ ىم.

فورل
أعم منه ،فنهه قد َي َتن َ
َاوهلام ،ولكون ال وي َ
 -3و{ا ِلذي َن وأو وت ْا ا ْلكتَا َ } ى
وح ن قٍ.
به املَْ ْلدو و
 -4و{ َيوا َأ ْهو َل ا ْلك َتوا } َي وقو ىم ْ
ااونْس ك ىولوه ،و َيتَنوواول املَْ ْلودو و منووه
واملَْ ْذ وم م َك َق لهَ { :ل ْي وس ا َس َ ا ًف م ْن َأ ْهول ا ْلك َتوا وأ ِمو ٌة َقائ َلو ٌة َيت وْلو َن
َآ َياا ا ِ َآ َهوا َف ال ِل ْيول َو وهو ْم َي ْسو وجدو َ
ون ( )113وي ْؤم ونو َن بوا ِ َوا ْل َيو ْ م

اآلَخر} اآلية [( )3آل علران.]114 ،113:
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وقووال يف الو ِ
ل
وذ ىمَ { :مل ْ َي وكون ِالوذي َن ك ََفو وروا مو ْن َأ ْهول ا ْلك َتوا َواملْو ْرشوك َ

ِّل} [( )98البَيِّنَة.)1( ]1:
ومن َفك َ

و َلقل هذه األ ْم لوووة األخووورية مون َقبيول ال َ ْصوف ولويس مون جونْس
اْللا .
وإهام الذي َيبد عليه أهه خ َلا  ،ق له تقا يف الذمَ { :يا َأ ْه َل ا ْلك َتوا
ون ب َث َياا ا ِ َو َأ ْهت ْوم ت َْش َهدو َ
مل َ َت ْك وف ور َ
احلو ِق
ون (َ )70يوا َأ ْهو َل ا ْلك َتوا مل َ َت ْلب وسو َن ْ َ
احل ِق َو َأ ْهت ْوم َت ْق َل ول َن} [()3آل علران.]71 ،70:
با ْل َباطل َو َت ْكت وول َن ْ َ

ل َل وكو ْم َك و ًريا ِّ ِمموا
و َك َق له تقا َ { :يا َأ ْه َل ا ْلكتَا َقدْ َجافك ْوم َر وسو ولنَا وي َبو ِّ و
كونت ْوم و ْ
ل}
خت وف َن م َن ا ْلكتَا َو َي ْق وف َعن َك ٍري َقدْ َجافكوم ِّم َن ا ى وه ٌر َوكتَا ٌ ُّمبو ٌ
[()5املائدة.]15:
و ويلكن إفافة ه ن خامس ،وه :
 -5األمر والنهي يف { َيا َأ ْه َل ا ْلكتَا }.

كق له تقا َ { :يا َأ ْه َل ا ْلكتَا َت َقا َل ْ ْا إ َ َك َل َل ٍة َس َ اف َب ْينَنَا َو َب ْينَك ْوم َأالِ َه ْق وبودَ

إالِ ا ىَ َوالَ ه ْورش َ به َش ْي ًئا} اآلية [( )3آل علران.]64:

و َك َق له تبار وتقا َ { :يا َأ ْه َل ا ْلكتَا الَ َت ْغ ول ْا يف لينك ْوم َوالَ َت وق ول ْا َع َ

احل ِّق} اآلية [( )4النساف.]171:
ا ى إالِ ْ َ

شلل اليه ل والنبارى ،و ويقبد به أحياها اليه ل ،وأحياها
ْ
وأهل الكتا َي َ
املقب ل من سيا الكَالم.
أخرى النبارى ،و وي ْف َهم و
( )1مفتا لار السقالة (.)104/1
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ِ
والذ ىم
و َيرل َو ْصف أهل الكتا باملَْدْ
ِ
والذ ىم يف آية واحدة؛ َك َق له تقا َ { :وم ْن َأ ْهل ا ْلكتَا َمو ْن
وقد َيرل املَْدْ
ار وي َؤ ِّله إ َل ْي َك َومنْ وهم ِم ْن إن َت ْع َمنْ وه بدين ٍ
إن َت ْع َمنْ وه بقن َل ٍ
َار الِ وي َؤ ِّله إ َل ْي َك إالِ َما ول ْمو َت
َع َل ْيه َقثئ ًام َذل َك ب َع َِنو ْم َقا ول ْا َل ْي َس َع َل ْينَا يف األو ِّم ِّي َ
ل َسب ٌيل َو َي وق ول َن َع َ ا ى ا ْلكَذ َ
قبد به اليه ل.
َو وه ْم َي ْق َل ول َن} [( )3آل علران ،]75:وهذا وي َ

وأخرب ا تبار وتقا عن أق ال اليهو ل والنبوارىْ ،
احل ىجوة
وألو َز َمهم ب ْ و
َ
ال ىاهرة والدليل القاطع وبلالن أق اهلم.
يح ْابو ون َمو ْر َي َم وقو ْل َف َلو ْن
فقال تقا َ { :ل َقدْ َك َف َر ا ِلذي َن َقا ول ا إ ِن ا َِ وه َ املَْس و
يح ْابو َن َمو ْر َي َم َو وأ ِمو وه َو َمو ْن يف األَ ْرا
َي ْلل وك م َن ا ِ َش ْي ًئا إ ْن َأ َرا َل َأ ْن و ْل َك املَْسو َ
يش ٍف
الس َام َواا َواألَ ْرا َو َما َب ْين وَه َام ْ
َمجي ًقا َو ِ وم ْل وك ِ
خي ول وق َما َي َشا وف َوا ِو َعو َ وكو ِّل َ ْ
اؤ وه وقو ْل َفلو َم وي َقو ِّذ وبك ْوم
َقد ٌير (َ )17و َقا َلت ا ْل َي وه ول َوالن َِب َارى ه َْح ون َأ ْبنَا وف ا ِ َو َأح ِب و
رش مم ِ ْن َخ َل َق َي ْغف ور َملو ْن َي َشوا وف َو وي َقو ِّذ و َمو ْن َي َشوا وف َو ِ وم ْلو وك
ب وذ وه بك ْوم َب ْل َأ ْهت ْوم َب َ ٌ
الس َام َواا َواألَ ْرا َو َما َب ْين وَه َام َوإ َل ْيه املَْب وري} [( )5املائدة.]18-17:
ِ
يسو
ور ىبك أع َلم َ { :-وإ ْذ َقو َال ا ِو َيوا ع َ
و َىملا سعل ا و عيس ابن مريم – َ
ْت وق ْل َت للنِاس ِاخت وذوأ َو وأ ِّم َي إ َهل َ ْل م ْن ولون ا ِ}؟ كوان َجو َ ا
ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأه َ

عيس عليه البالة والسالم { :وس ْب َحاه َ
َك َما َي وك ون يل َأ ْن َأ وق َل َما َل ْي َس يل ب َح بق
إ ْن وكن وْت وق ْل وت وه َف َقدْ َعل ْل َت وه َت ْق َل وم َما يف َه ْفِس َوال َأ ْع َل وم َما يف َه ْفس َك إه َ
ْت َع ى
ال وم
ِك َأه َ
ا ْل وغ وي (َ )116ما وق ْل وت َهل و ْم إالِ َما َأ َم ْرتَني به َأن ا ْع وبدو وا ا َِ َر ِّم َو َر ِب وكو ْم َوك ْونو وت
يب َع َلو ْيه ْم َو َأ ْهو َت َعو َ
َع َل ْيه ْم َشهيدً ا َما ول ْم وت فيه ْم َف َل ِام َت َ ِف ْيتَني وكن َْت َأه َ
الرق َ
ْت ِ
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يش ٍف َشهيدٌ } [( )5املائدة.]117 ،116:
ك ِّول َ ْ
وها ،بل ه َع ْبدٌ َوهَبو ىي َلعوا
َربأ مما هوسب إليه من ِّاختاذه إ َل ً
َفقيس ابن مريم ت َ ى
الناس إ عبالة ا وحده تبار وتقا .
وبَّ ع املسيح عيس ابن مريم ى
وهَحن وأمرها أن ه ِّ
كلوام َذكَرهواه ،أو َذكَرهوا
غريه من األهبياف.
قال هَب ىينا حملد صى

لىهو لمى َ :صو ُّل ا َعو َ َأهْب َيواف ا ِ َو ور وسولهَ ،فون ِن ا َِ

َب َق َ وه ْم(.)1
و َهب ىينا حملد صلى

أجا َل ْع ة
لىهلو لملى َ

لي عندما َل َعاه ،وأكَل مون

َط َقامه(.)2
ويف حديث َأهَس بن مال ٍ
ك رضي لنو َأ ِن َ و ل ِي ًة َأ َتوت النِبو ِي صلى
ْ َ
لمى ب َش ٍ
اة َم ْس ول َم ٍةَ ،ف َعك ََل من َْهاَ ،فجي َف َا َفق َيل َأالَ َه ْق وت ول َها؟ َق َال :ال(.)3
لىهو لملى َ ،ف َس َع َهلَا َعو ْن َذلو َك؟
ويف روايةَ :فجي َف َا إ َ َر وس ل ا صى
ا ألَ ْق وت َل َك! َق َالَ :ما ك َ
َان ا ِو ل وي َس ِّل َلك َع َ َذا َ .ق َالَ :أ ْو َق َالَ ،ع َ َِّ.
َف َقا َل ْتَ :أ َر ْل و

لىهلو

وي يف " وش وقب اخيووامن (  ،)130وصووححه
( )1رواه عبوودالرزا يف املْو َب ونِف (  )3118وال َبيهقو ى
األلباأ يف سلسلة األحاليث البحيحة برقم (.)2963
( )2كام يف مسند اخمام أمحد ( .)13201
( )3رواه البخاري (  )2617ومسلم ( .)5756
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المَبْحَث الثامن
أرقام وحقائق قرآنية
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ِ
مرة ،و وذكر اسله
ُذكر عيسى عليه الصالة والسالم يف القرآن الكريم ( )25ى
مرة.
اسم (املسيح) ( )11ى
كامال (عيس ابن مريم) ( )16مرة ،و وذكر ب ْ
ِ
ِ
مراا يف :وس رة
مرة ،منها ( )6ى
باسمها ( )11ى
و ُذكرت مريم عليها السالم م
آل علران.
محل مريم بقيس
اسم ( َمريم) ،وذكر فيها تفاصيل َ ْ
ويف القرآن س رة كاملة ب ْ
وواللته ،وتك ىلم عيس يف املهد ،وإظهار ا برافة مريم.
اسوم (آل علوران) ،وكيوف
و وذكرا واللة مريم عليها السالم يف سو رة ب ْ
كاهت كفالة زكريا عليه البالة والسالم هلوا(.)1
ِ
مراا.
و ُذكِر "
احلوار ّيون" يف القرآن ( )5ى
ِ
مرة.
و ُذكر إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم أك ر من ( )60ى
ِ
مرة.
و ُذكر موسى عليه الصالة والسالم أك ر من ( )130ى
ِ
موراا ،واحودة مونهن يف
بينام ُذكـر اســم حممــد صــلى هللا عليــه وســلم ( )4ى
م فع َمدْ  ،وه ق له تبار وتقا  { :وحم َ ِلدٌ َر وس ول ا ِ َو ِالوذي َن َم َقو وه َأشودِ ا وف

محا وف َب ْين وَه ْم ت ََر واه ْم ورك ًِقوا وسو ِجدً ا} اآليوة [( )48الفوتح ،]29:وامل افوع
َع َ ا ْل وك ِفار ور َ َ
ال ال ووة الباقيووة يف إ َبوواا َب َرشوو ىيته صللى
،

علران )33([ ]144:األحزا

لىهللو لمللى  ،وهووي يف وسوو ر:

[( )3آل

 )47([ ،]40:حملد.]2:

ومل توذكر واحدة من هسواف النبوي حملود صلى

لىهلو لملى  ،وال أحود مون

باسله إالى (زيود)؛ وذ ْكوره ل َب َيوان وح ْكوم مون
أقاربه ،وال وذكر أحدٌ من أصحابه ْ
( )1س رة آل علران ( ،)3اآلياا من (.)37 - 35
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األحكام الرشع ىية ،وذلك يف ق لوه تقوا َ { :وإ ْذ ت وَقو ول ل ِلوذي َأه َْقو َم ا ِو َع َل ْيوه
َو َأ ْه َق ْل َت َع َل ْيه َأ ْمس ْك َع َل ْي َك َز ْو َج َك َواتِق ا َِ َو وختْفوي يف َه ْفسو َك َموا ا ِو وم ْبديوه
ِاس َوا ِو َأ َح ُّق َأ ْن َخت َْشوا وه َف َل ِام َق ََض َز ْيدٌ من َْها َو َطو ًرا َز ِو ْج َنوواك ََها ل َكو ْي
َو َخت َْش الن َ
ل َحو َر ٌج يف َأ ْز َواج َأ ْلع َيوائه ْم إ َذا َق َض ْ ا من وْهو ِن َو َط ًرا َو َكو َ
ان
ال َي وكو َن َع َ املْو ْؤمن َ
َأ ْم ور ا ِ َم ْف وق الً}

[( )33األحزا

.]37:

َفسوه وأهلوه أك ور مموا َذ َكور
فل كان القرآن من عنود حملود َه ْفسوه َلو َذكَر ه َ
َ
اآلخرين.
وفائدة مقرفة هذه األرقوام :أن وي َ
قلوم أن و
القورآن مون عنود ا  ،وأن ليون
وحبوه ،كوام قوال رسو ل ا
األهبيوواف واحد ،وأهىنا هوؤمن بقيوووس ابن موريم وه ى
لىهلو لملى َ :أهَا َأو َ النِاس بابن مريم ،واألَهْبياف َأوالل َعال ٍ
ىاَ ،ل ْي َس َب ْيني
صلى
َ و ْ و
ْ ََْ َ َ
ْ
َو َب ْينَ وه هَب ٌّي(.)1
وقال رس ل ا صى

ٍ
اهت ْم َشو ِت
لىهو لملى  :األَهْب َيا وف إ ْخ َ ٌة ل َقوالىا؛ وأ ِم َهو و و

َولين ووه ْم َواحدٌ (.)2
ِا" أو " َأوالل َعال ٍ
ومقن "إ ْخ ة لقال ٍ
هاهتم وَمْتَلف ٌة َو َأ وبو وه ْم
ِا" :ا ِلذي َن أ ِم و
ْ
َ َ
واحدٌ .
أرا َل ِ
إيامَنم واحدٌ  ،ورشائ َق وهم وَمْتَلفة(.)3
أن َ
( )1رواه البخاري (  )3442ومسلم ( .)6206
( )2رواه البخاري (  )3443ومسلم ( .)6208
( )3النهاية يف غريب احلديث واأل ر ،البن األ ري (.)291/3
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جت َلقهم األص لَ ،
أي :ى
وختتَلف َرشائقهم.
كعن األهبياف إخ ة أل ْ َ ،
َفدي ون األهبياف من حيث األصول واحود ،فاالعتقوال واحود ،وإن ْ
اخ َت َل َفوت
الرشائع.
ىَ
بواا
بواا املقوال ،وإ و
باا الت حيود ،وإ و
و َيتىفق األهبياف يف إ باا َ ال  :إ و
النب ى اا.
ويو رل األل ِلوة
كررهوا و
قال الشوكاينَ :وأما َم َقاصد ا ْل وق ْرآن ا ْل َكوريم ا ِلتوي وي ِّ
ْ
احل ىسية والققلية َع َل ْي َهاَ ،و ويشري إ َل ْي َها يف َمجيع وس رهَ ،ويف َغالب قببه َو َأ ْم َالوه؛
وج لة تَبو ى ر،
َفه َي َ َال َ ة َم َقاصدَ ،يقرف َذلك َمن َل وه ك ََامل َف ْهمَ ،و وحسن تَد ىبرَ ،
َو َف ْضل َت َفكىر:
املَْ ْقبد األول :إ ْ َباا ال ِت ْ حيد.
املَْ ْقبد ال ِاأ :إ ْ َباا املَْ َقال.
املَْ ْقبد ال ِالث إ ْ َباا النب اا(.)1
وأن ال وقرآن ال َق يم ومشتَلل ع أخبار األهبياف واألمم املافية ،وأهوه َحو ىق،
وقد تَك ىفل ا بحف ه ،كام قال تقا { :إهِا ه َْح ون ه َِز ْلنَا ِّ
حلاف و َن}
الذك َْر َوإهِا َل وه َ َ
[( )15احلجر.]9:
فعفا وع ها ،كوام قوال تقوا :
السابقة ف و كل ح ْف ها إ أهلهاَ ،
وأما ال وكتوب ِ
حيك ووم َا النِب ُّي َن ا ِلذي َن َأ ْس َل ول ا ل ِلذي َن َها ولوا
{إهِا َأه َْز ْلنَا ال ِت ْ َرا َة ف َيها وهدً ى َو وه ٌر َ ْ
است ْوحف و ا م ْن كتَا ا ِ} [( )5املائدة.]44:
الر ِباه ُّي َن َواألَ ْح َب وار ب َام ْ
َو ِ
( )1إرشال ال قاا إ اتىفا الرشائع ع الت حيد واملقال والنب اا (ص .)4 ،3
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لللعم ن -وه أمري إ ىذ ذا ُ -ملس َه َورَ ،فودَ خل
قال ُييى بن أ مك َثم :كان َ
الرائحة ،قوال:
يف مجلة الناس َرجل ليَ ،ح َس َن ال ِ َ ،ح َسن ال َ ْجهَ ،ط ِّيب ِ
فعح َسن الكَالم والقبارة ،قال :فلام َت َق ِ ا املَْ ْجلس َل َعاه املوع وم ن ،فقوال
َف َت َك ِلم ْ
ووعَدَ ه ،فقوال:
وأصنَعَ ،
أسلم حت أفقل بك ْ
له :إرسائيَّ؟ قال :هقم .قال لهْ :
ليني ولين آبائي ،واهرصف .قال :فلام كان بقد سنة َجا َفها وم ْسل ًام .قوالَ :فو َت َك ِلم
فعح َسن الكَالمَ ،ف َل ِام َت َق ِ ا املَْ ْجلوس َل َعواه َْاملوعم ن ،وقوال :أ َل ْسو َت
ع الف ْقه ْ
ْرص ْف وت من
صاحبنا باألمس؟ قال له :ب  .قال :فام كان َسبب إسالمك؟ قال اه َ َ
ا
اْلو ىٍَ ،ف َقلودْ و
فعح َب ْب وت أن أمتحن هذه األليان ،وأهت تَراأ َح َسن ْ َ
َح ْ َ تك ْ
لا فيهوا و َه َق ْبو وت ،وألخلتهوا الكَنيسوة
إ الت راة َف َك َت ْب وت ال ه َوسوخ َفوز و
لا فيهووا
فاشو و
ا إ اخهجيوول َف َكت َْب و وت َ وال هوسووخ ،فووز و
وَت َيت م ِّن وي ،و َعل ودْ و
()1

ا إ القرآن َف َقل ْلو وت وال
و َه َق ْب وت ،وألخلتها الب ْي َقة و
فاشَتيت منِّي ،و َعلدْ و
فلوام أن َو َجودوا
هوسخ ،وز و
لا فيها وهقبت وألخلتها الو ِراقل ،فت ََبو ىف وح ها ى
شَتوهاَ ،ف َقل ْل وت ِ
أن هذا ك َتوا َحم ْ وفو ظ،
فيها الزيالة والنقبان َر َم ا اَ ،ف َلم َي َ و
إسالمي.
َفكان هذا َس َبب ْ
ا
يت سفيان ابن عيينة َف َذك َْر و
السنَة َف َلق و
قال ُييى بن أكثمَ :ف َح َج ْج وت تلك ِ
عوز َو ى
أي
جول! قوال:
اْل َرب ،فقال يل :م ْبودَ ا هوذا يف كتوا ا
و
ى
قلوت :يف ى
له ْ َ
َم فووع؟ قووووال :يف قوو ل ا تبووار وتقووا يف التوو راة واخهجيوول{ :بوو َام
عوز
است ْوحف و ا م ْن كتَا ا ِ} [( )5املائودةَ ]44:ف َج َقل ح ْف ه إليهم َف َضوان ،وقوال ى
ْ

( )1هكذا يف املبالر ،ولقل هوسخ الت راة وأ ْلخ َلت إ البي َقة؛ ألَنا لليه ل ،واألهاجيل وأ ْلخ َلت الكنيسة؛
ألَنا للنبارى.
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َو ى
جل{ :إهِا ه َْح ون ه َِز ْلنَا ِّ
حلاف و َن} [( )15احلجورَ ،]9:ف َحف َوه ا عوز
الذك َْر َوإهِا َل وه َ َ
وجل َعلينا َف َلم َيضع(.)1

( )1القبة رواها ابن اا زي يف "املْونْتَ َم يف تاريخ األمم وامللو " ( )51/10والقرطبووي يف تفسووريه
(ااامع ألحكام القرآن) (.)6/10

المَبْحَث التاسع

معجزاته (صى

لىهو لمى ) سِوى

القرآن الكريم
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ملَىا كان القرآن أع َم ومقجزاا النبي حملود صلى
فنوشري إ أه ان ومقجزاته صى

لىهلو لملى  ،كوام تقودِ م،

لىهو لمى املْو َت َق ِّل َق وة بال وقدْ َرة والف ْقل والتىع ري.

أنواع ُمعجزاته صلى هللا عليه وسلم:
قال شيخ اإلسالم ابن تيميــة :وآياتوه صلى

لىهلو لملى املْو َت َق ِّل َقو وة ب و
القودْ َرة

والف ْقل والتىع ري أه ان(.)1
األول منها :ما ه يف القا َمل ال وقلو ىي؛ كاهْشوقا ال َق َلور ،وح َراسوة السوامف
ُّ
بالشهب احلراس َة التىام َة ملَىا وبقث ،وكَل ْق َراجه إ السامف.
َاست ْس َقائه صلى
اا ى ؛ ك ْ
والن ن ال اأ :آياا ْ َ
الس َحا له ،وه ووزول امل َلر بدو عائه صى
وطاعة ِ
رضي

لنلو ( ،)3وفيه :أن النبي صلى

لىهلو لملى  ،واست ْبو َحائه(،)2
لىهلو لملى  ،كام يف حديث أهس

لىهلو لملى َل َعا وه ع املنرب ي م االقة

َفن ََزل امللر أسب عا كامال ،م َل َعا االقة التي تَليها ،فت ىقف هوزول امل َلر.
َرصفه يف احلي ان :اخهس ،واان ،والبهائم؛ و َذ َكو َر شويخ
والن ن ال الث :ت َ ى
اخسالم ابن تيلية وَما َط َبته صى

للحي ان وال ِل ْري ْ
واا ىن.
لىهو لمى َ

َ
بت ال َبحر
حديث َسفينَ َة َم ْ رس ل ا صلى
و َذكَر
لىهلو لملى  ،قالَ :رك و
اَ ،فركبت َل حا منها ف َلرحني يف َأ َ َ ٍ
أسدٌ  ،فلم َي ور ْعني
َ َ
ْ ً
مجة فيها َ
يف سفينة ،فا ْه َك َ ْ َ
( )1سعكتَفي بل ال واحد أو ا نل من با االختبار ،و َمن أرال االستزالة ف ْل ورياجوع كتووا  :ااو ا
البحيح ملن بدى ل لين املسيح ،لشيخ اخسالم ابن تيلية (.)227 – 161/4
الب ْح إذا ك ور املَْ َلر.
( )2االست ْس َقافَ :ط َلب وسقيا املَْ َلر،
واالست ْب َحافَ :طلب ى
ْ
( )3رواه البخاري (  )1013ومسلم ( .)897
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إالى به ،فقلت :يا أبا احلوار  ،أهوا َمو

رسو ل ا صلى

لىهلو لملى  ،فلعطوع

وغلز ب َلنْكبه ش ِّقيَ ،فام َزال َي ْغلزأ ،و َ ْديني إ اللريق ،حت َو َف َقني
رأسهَ ،
ّه َهمَ ،ف َنَن وْت أهه وي َ ىلعنوي(.)1
فلام َو َف َقني َ ْ
ع اللريق ى
ويف حديث ع َ
امن بن أم القاص رضلي

لنلو قال :يا رس َل ا َعو َرا يل

و
ا منه،
يشف يف َص َل ايت حت ما ألري ما وأ َص ىَّ .قال :ذا
الشيلان ،أ ْلهوهَ ،فدَ َه و
َصدْ ري بيده ،وت َفل يف َفلي ،وقوال:
فج َل ْس وت ع وصدور َقد َم ىي ،قال :ف َ
َ
ٍ
ْ
قللوك .فقوال
حلو ْق ب َ
اخ ورج عدو ا  -ففقل ذلك وال َ موراا  -وم قوال :ا ْ َ
أحس وبه خا َل َلني َبقد(.)2
ع امنَ :فل َق ْلري ما َ
وملَىا َل َخل النبي صلى
النبي صلى
رأى ِ

حائٍ َر ٍ
َ
فلوام
لىهلو لملى
جل من األهبار فنذا َ َ
مج ٌل ،ى

النبوي صلى
وذرفت َع ْينَاه ،فعتاه
لىهلو لملى َح ِن
ْ
ُّ

لىهلو لملى

و
االول؟ فجواف
االل؟ ملَن هوذا
فسك َ
َت ،فقالَ :من َر ُّ َه َذا َ
فل َس َح ذ ْفراه (َ ،)3
َ
يلة التي
ف ًت من األهبار فقال :يل يارس َل ا ِ ،فقال :أفال َتتىقي ا َ يف هذه ال َبه َ
َم ِلك َ
إيل أهك وجتي وق وه َوتودْ ئ وب وه (.)4
َك ا ِو إياها؟ فنهه َشكَا َ ِ
وحدِ
َ

عبدو ا ِ ب ون َم ْس وق ل رضي

لنو فقال :ك ىونوا موع رسو ل ا صلى

محر ًة مقها َف ْر َخوان ،فعخوذها َف ْر َخيهوا،
َ
لىهو لملى يف َس َفر،
اجتهَ ،ف َرأينا و ى
حل َ
فاهللق َ
ووا َف َقه الذهبي .وق له:
( )1رواه احلاكم (  ،)4235وقال :هذا حديث صحيح اخسنال ومل وخي ىَر َجاهَ .
األسد وي ِّلعه.
يا أبا احلار  ،هي وكنْ َية األسد .وق لهَ " :ف َنَن وْت أهه وي َ ىلعنوي" َيقنيَ :ظ ىن أن َ
( )2رواه ابن ماجه (  )35478وصححه األلباأ.
( )3قال ابن اا زيِّ :
الذ ْف َرى من البقري وم ِّ
ؤخ ور رأسه (غريب احلديث .)361/1
( )4رواه اخمام أمحد (  )1754وأب لاول (  ،)2551وصححه األلباأ واألرهاؤوط.
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َفرَ( ،)1فجاف النبوي صلى
احل ِل َر وة َف َج َق َل ْت ت و
فجافا ْ و

لىهلو لملى  ،فقوالَ :مون

َف َجع هذه ب َ لدها؟ ور ىلوا َولدَ ها إليها .ورأى َقرية ه َْلل قد َح َرقناها ،فقوالَ :مون
َح َر هذه؟ قلنا :هحن ،قال :إهه ال َينْ َبغي أن وي ِّ
قذ َ بالنار إالى ر ُّ النار(.)2
لىهلو لملى يف َسوفرَ ،فودخل َر وجول

ويف رواية :وكنىا موع رسو ل ا صلى
فعخرج منها بيض َة و ى ٍ
ف ع رأس رسو ل ا صلى
حل ىلر وة تَر ُّ
َ
محرة ،فجافا ا و
َغيض ًة ْ َ

لىهو لملى وأصحابه فقال :أيكُّم َف َجو َع هوذه؟ فقوال َر وجول مون القو م :أهوا
مح ًة هلا(.)3
و
أخذا َبيضتَها ،فقال :ور ىله ور ىلهَ ،ر ْ َ
َ
واْلشب؛ و َذكَر شيخ اخسالم ابن تيلية
والن ون الرابع :آ وار وه يف األشجار
حديث َحنل ْ
است َجا َبة ِ
الش َجر له صى
ااذن( ،)4وتقدِ م أيضا ْ

لىهو لمى (.)5

ربكَته َف
والن ون اْلامس :آ اره يف املاف واللقام وال امر ،حيث كان َي ْك ر ب َ َ
القالة .و َذكَر شيخ اخسالم ابن تيلية تك ريه صى

لىهو لمى لل ِلقام

احللر وة  -بضم احلاف وتشديد امليم  -وقد و َ
طائر صغري كَا ْل وق ْب وف ر( .النهايووة
خت ىففٌ :
( )1قال ابن األ ريِ :
يف غريب احلديث .)1044/1
َفرَ" وه أن تقر َ من األرا وت ْ
ف بجناحيهووا
ورفور و
وقال ابن اا زي :يف احلديثَ " :فجق َلت ت و
(غريب احلديث .)186/2
( )2رواه أب لاول (  )2677واحلوواكم (  )7599وصووححه ووافقووه الووذهبي ،وصووححه األلبوواأ
واألرهاؤوط.
الليالِس (  )334واخموووام أمحوود (  )3835والبخوواري يف "األل املفو َورل"
( )3رواها :أب لاو َل
ى
(  )382بذكْر َبيْ َض ٍة َبدَ ل ذكر َفرخ.
( )4سبق خترجيه ص (.)112
( )5اه ر ص ( )110-109من هذا البحث.
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والرشا وال ِّ َامر.
َِ
فلن ذلك:
أهه صلى

ف شوخص،
وبار يف طقوام قليول ،فك ََفو َأ ْلو َ
لىهلو لملى لعا َ

وذلك ي وم اْلند .
قال جابر :فع ْقس وم با لقد أكَل ا حت َتر وك ه واه َْح َر وف ا ،وإن وب ْر َمت َنوا َلوتَغ ٍُّ
ك ََام هي ،ى
وإن َعجينَ َتنَا َلت ْ
وخ َب وز كام هي(.)1
قال النووي :وقد تضلن هذا احلديث َع َل َلل من أعالم النب ة:
أحدّها :تك وري اللقام القليل.
لله صلى
وال اأ :ع و

لىهلو لملى ى
بعن هذا اللقوام القليول الوذي َيكفوي يف

القالة مخسة أهفس أو هح هم سيك ر ف َيكفي أل ًفا وزيالةَ ،فدَ َعا لوه ً
ألفوا َق ْبول أن
ان َشق ٍري َو و َ ْي َلة(.)2
َيبل إليه وقد َعلم أهه َص و
ويف حووديث أهووس رضللي

وي صللى
لنللو :وأ َ
يت النبو ُّ

لىهللو لمللى ب َنه واف وه و

نبع من بل أصابقه ،ف َت ىفع َ
القو م.
َ
بالزوراف ،ف َ فع َيده يف اخهافَ ،ف َج َقل املا وف َي و
قال قتالةو :قلت ألهس :كَم كونتم؟ قال :ال امئة أو وزها وف ال امئة(.)3
ويف حديث جابر رضلي لنلوَ :ر َأ ْيتونوي َمو َع النِبو ِّي صلى
لىهلو لملى َو َقودْ
ٍ
ٍ
يت النِبو ُّي صلى
رصَ ،و َل ْي َس َم َقنَا َما ٌف َغ ْ َري َف ْض َلةَ ،ف وجق َل يف إهَاف َفو وع َ
َح َ َ ا ال َق ْ و
( )1رواه البخاري (  )4102ومسلم ( .)5365
حل ىجاج (.)92/7
( )2املنهاج رش صحيح مسلم بن ا َ
ا ال َق م
( )3رواه البخاري (  )3572ومسلم (  .)6007قال ابن األ ريَ :أ ْي َقدْ َر َ َال َامئ ٍَة ،م ْن زَ َه ْ و
إ َذا َحزَ ْر َهتم( .النهاية يف غريب احلديث واأل ر .)323/2
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لىهلو لملى بهَ ،ف َع ْل َخ َل َيدَ وه فيه َو َف ِر َج َأ َصاب َق وه ،و ِم َق َالَ :ح ِي َعو َ َأ ْهول ال و وفو ف،
ِاس
الرب َك وة م َن ا ِ .قال جابرَ :ف َل َقدْ َر َأ ْي وت املَا َف َي َت َف ِج ور م ْن َب ْل َأ َصابقهَ ،ف َت َ ِف َع الن و
ََ
َو َرش وب ا .قال َسامل و ْب ون َأم ااَ ْقد :وق ْل وت اَاب ٍر :ك َْم وكنْت ْوم َي ْ َمئ ٍذ؟ َق َالَ :أ ْل ًفا َو َأ ْر َبو َع
مائ ٍَة(.)1
ويف قبة َل ْين عبدا بن َح َرام رضي

لنو – والد جابر بون عبودا ريض

ب َف َب ْيود ْر
ا عنهامَ -قال رس ل ا صلى
لىهلو لملى اَابر رضلي لنلو :ا ْذ َه ْ
ك ِول َمت ْ ٍر َع َ هَاح َي ٍةَ ،ف َف َق ْل وت و ِم َل َع ْ وت وهَ ،ف َلو ِام َه َو وروا إ َل ْيوه َكو َع َِنو ْم وأ ْغو وروا م ت ْلو َك
ال َ مر ٍ
اا و ِم َج َلو َس
السا َع َة َف َل ِام َر َأى َما َي ْبنَ وق َن َأ َط َ
اف َح ْ َل َأ ْع َل َها َب ْيدَ ًرا َ َ َ ِ
ِ
َع َل ْيه ،و ِم َق َال :ا ْل ون َل َك َأ ْص َحا َب َكَ .ف َام َز َال َيك ويل َهل و ْم َح ِتو َأ ِلى ا ِو َعو ْن َوالودي
َأ َما َه َت وهَ ،و َأهَا َأ ْر ََض َأ ْن ويو َؤ ِّل َي ا ِو َأ َم َاهو َة َوالوديَ ،والَ َأ ْرجو َع إ َ َأ َخو َ ايت بت َْلو َر ٍة،
َف َس ِل َم ا ِو ا ْل َب َيال َر وك ِل َها َو َح ِت إ ِّأ َأ ْه و ور إ َ ا ْل َب ْيدَ ر ا ِلذي ك َ
َان َع َل ْيوه النِبو ُّي صلى
()2

ص َمت ْ َر ًة َواحدَ ًة(.)3
لىهو لمى َك َع َِنَا َمل ْ َتنْ وق ْ
وتسخريها له.
وترص وفه فيها،
و
وأما الن ن السالس :فتَع وريه يف األحجارُّ َ ،
وتقدِ م ت َْسليم احلَ َجر عليه صى

لىهلو لملى  ،و
وَما َط َبتوه صلى

اَ َبل وأ وحد(.)4
والن ن السابع :تعييدو ا له بلالئكته.
( )1رواه البخاري (  )5639ومسلم ( .)1856
( )2أي :اجقل كل صنف يف َبيْدَ ر ،أيَ :جرين َخي ىبه (فتح الباري ،البن حجر .)414/5
( )3رواه البخاري ( .)2781
( )4سبق ْذكر بقمل األحاليث ،اه ر  -ص (.)111

لىهلو لملى
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قال ا تقا { :إ ْذ تَستَغي و َن ربكوم َفاستَجا َلكوم َأ ِّأ وممدُّ كوم بو َع ْل ٍ
ف مو َن
َِ ْ ْ َ َ
ْ
ْ
ْ
ل َأ َلو ْن َيكْفو َيك ْوم
ل} [()8األهفوال ،]9:وقال تقا { :إ ْذ َت وق ول ل ْل ول ْؤمن َ
املَْالئكَة وم ْرلف َ
َأ ْن يلدِ كوم ربكوم ب َال َ ة َآ ٍ
ربوا َو َتت وِقو ا
الف م َن املَْالئكَة ومن َْزل َ
و
ل (َ )124ب َ إ ْن ت َْب و
ْ َ ُّ ْ
وي ْع وت كوم من َف رهم َه َذا يلدلكوم ربكوم ب َخلسة َآ ٍ
ل}
الف م َن املَْالئكَة وم َسو ِّ م َ
ََ
و ْ ْ ْ َ ُّ ْ ْ َ
ْ ْ ْ ْ
[( )3آل علران.]125 ،124:
ويف البحيحل  -واللفظ ملو ْسلم  -عن ابن عباس عن وعلور بون اْللوا
ف،
ل َو وه ْم َأ ْلو ٌ
لىهلو لملى إ َ املْو ْرشك َ

قال :ملَىا كان ي م َبدْ ر َه َر رس ل ا صلى
ٍ
َو َأ ْص َحا وب وه َ َ
لىهلو لملى
اسو َت ْق َب َل هَبو ُّي ا صلى
رش َر وجوالًَ ،ف ْ
ال و م َئة َوت ْس َق َة َع َ َ
ف ب َر ِّبه :ال ِل وه ِم َأهْج ْز يل َما َوعَدْ تَني ،ال ِل وه ِم آا َموا
ا ْلق ْب َل َة ،و ِم َمدِ َيدَ ْيهَ ،ف َج َق َل َ ْت و
َوعَدْ تَني ،ال ِل وه ِم إ ْن و ْهتل ْك َهذه ا ْلق َبا َب َة م ْن َأ ْهل اخ ْسالَم الَ وت ْق َبدْ يف األَ ْراَ ،ف َام
ف ب َر ِّبهَ ،ما ًّلا َيدَ ْيه وم ْس َت ْقب َل ا ْلق ْب َلةَ ،ح ِت َس َق ٍَ ر َل واؤ وه َعو ْن َمنْك َب ْيوهَ ،ف َع َتوا وه
َز َال َ ْت و
َأ وب َبك ٍْر َف َع َخ َذ ر َلا َف وهَ ،ف َع ْل َقا وه َع َ َمنْك َب ْيه ،و ِم ا ْلت ََز َم وه م ْن َو َرائهَ ،و َق َالَ :يوا هَبو ِي ا ،
َاشدَ ت َ
َك َفا َ ومن َ
وك َر ِب َكَ ،فن ِه وه َس وينْج وز َل َك َما َو َعودَ َ َ ،فو َعه َْز َل ا ِو َعو ِز َو َجو ِل{ :إ ْذ
تَستَغي و َن ربكوم َفاستَجا َلكوم َأ ِّأ وممدُّ كوم بو َع ْل ٍ
ل}
ف مو َن املَْالئ َكوة ومو ْرلف َ
َِ ْ ْ َ َ
ْ
ْ
ْ
األهفالَ ،]9:ف َع َمدِ وه ا ِو باملَْالَئكَة.

[()8

قال ا ْب ون َع ِب ٍ
ل َي ْ َمئو ٍذ َي ْشوتَدُّ يف َأ َ ور َر وجو ٍل مو َن
اسَ :ب ْين ََام َر وج ٌل مو َن املْو ْسولل َ
ا ا ْل َفوارس َي وقو ولَ :أ ْقود ْم
الس ْ ط َف ْ َقو وه َو َصو ْ َ
املْو ْرشك َ
ب َب ًة ب ِ
ل َأ َما َم وه ،إ ْذ َسل َع َ ْ
َح ْي وزو ومَ ،فنَ َ َر إ َ املْو ْرش َأ َما َم وه َف َخ ِر وم ْس َت ْلق ًياَ ،فنَ َ َر إ َل ْيه َفن َذا وه َ َقدْ وخلو َم َأه وْفو وه،
مجو وعَ ،ف َجوا َف األَه َْبوار ُّيَ ،ف َحودِ َ
الس ْ ط َف ْ
اخ َ ِ َذل َك َأ ْ َ
َو وش ِق َو ْج وه وهَ ،ك َ ْ َبة ِ
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السو َامف
لىهلو لملى َ ،ف َقو َالَ :صودَ ْق َتَ ،ذلو َك مو ْن َمودَ ل ِ

ب َذل َك َر وس َل ا صلى
ل(.)1
رسوا َس ْبق َ
ال ِال َةَ .ف َق َت ول ا َي ْ َمئ ٍذ َس ْبق َ
لَ ،و َأ َ و

والن ن ال امن :يف كفاية ا له أعدا َفه ،وع ْب َلته له من الناس.
فقد َع َب َله ا من َمكْر اليه ل ،ففي حديث َأه ٍ
َسَ ،أ ِن ْامو َر َأ ًة َ و ل ِيو ًة َأ َتو ْت
لىهو لملى ب َش ٍ
اة َم ْس ول َم ٍةَ ،ف َعك ََل من َْهاَ ،فجوي َف َوا إ َ َر وسو ل
َر وس َل ا صى
ا ألَ ْق وت َل َكَ ،ق َالَ :موا َكو َ
ان
ا صى
لىهو لمى َ ،ف َس َع َهلَا َع ْن َذل َك؟ َف َقا َل ْتَ :أ َر ْل و
ا ِو ل وي َس ِّل َلك َع َ َذا َ ،ق َالَ :أ ْو َق َالَ ،ع َ َِّ(.)2
وح َر َسه من كَيد املرشكل و َب ْلشهم.
وحف ه ا
َ
َ
ل َأ ْظ وهورك ْوم؟ َفق َ
يول :ه ََقو ْمَ ،ف َقو َال:
قال َأ وب َج ْه ٍلَ :ه ْل وي َق ِّف ور وحم َ ِلدٌ َو ْج َه وه َبو ْ َ
َوالالِا َوا ْل وق ِزى َلئ ْن َر َأ ْي وت وه َي ْف َق ول َذل َك ألَ َط َع ِن َع َ َر َق َبتوهَ ،أ ْو ألو َع ِّفو َر ِن َو ْج َهو وه يف
لىهو لملى َو وهو َ وي َبو ََِّّ ،ز َعو َم ل َي َلو َع َعو َ

الَتا َ ،ق َالَ :ف َع َت َر وس َل ا صى
ُّ َ
وص َع َ َعق َب ْيه َو َيتِقي ب َيدَ ْيهَ ،قو َالَ :فق َ
يول
َر َق َبتهَ ،ق َالَ :ف َام َفج َئ وه ْم منْ وه إالِ َو وه َ َينْك و
ْلنْدَ ًقا م ْن ه ٍ
َار َو َه ْ الً َو َأ ْجن َح ًة.
َل وهَ :ما َل َك؟ َف َق َال :إ ِن َب ْيني َو َب ْينَ وه َ َ
َف َق َال َر وس ول ا صى

لىهو لمى َ :ل ْ َلهَا منِّي الَ ْخ َت َل َف ْتو وه املَْالَئ َكو وة وع ْضو ً ا

وع ْض ً ا(.)3
وهذا فيه :كفايوة ا لنَب ىيوه صلى

لىهلو لملى أعودا َفه ،وع ْبولته لوه مون

( )1رواه مسلم ( َ ،)4610
ومل أره يف صحيح البخاري.
( )2رواه البخاري (  )2617ومسلم ( .)5756
( )3رواه مسلم (  .)7167ورواه البخاري ( َ )4958مو ْتَرصووا مون حووديث ابوون عبوواس ريض ا
عنهام.
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الناس ،وتعييده له باملالئكة.
و َع َب َم ا َر وس له من ومؤا َمراا املْو ْرشكل.
أل م ْن وق َر ْي ٍ
ففي حديث ا ْبن َع ِب ٍ
اسَ :أ ِن املَْ َ
اجت ََل وق ا يف ْ
اهودو وا
احل ْجورَ ،ف َت َق َ
ش ْ
بالالىا َوا ْل وق ِزى َو َمنَا َة ال ِال َة األو ْخ َرىَ :ل ْ َقدْ َر َأ ْينَا وحم َ ِلدً ا ،وق ْلنَا إ َل ْيوه ق َيوا َم َر وجو ٍل
َواح ٍدَ ،ف َل ْم وه َفار ْق وه َح ِت َه ْق وت َل وهَ ،ق َالَ :ف َع ْق َب َل ْت َفاط َلو وة َت ْبكوي َح ِتو َل َخ َلو ْت َعو َ
َأب َيهاَ ،ف َقا َل ْتَ :ه وؤالف املَْ و
اهودو واَ :أ ْن َلو ْ َقودْ َر َأ ْو َ
أل م ْن َق ْ م َك يف ْ
احل ْجرَ ،قودْ َت َق َ
ف هَبي َب وه م ْن َلم َكَ ،قو َالَ " :يوا
َقا وم ا إ َل ْي َك َف َق َت ول َ َ ،ف َل ْي َس منْ وه ْم َر وج ٌل إالِ َقدْ َع َر َ
وبنَ ِي وة َأ ْلأ َو وف ًفا " َف َت َ ِف َع و ِم َل َخ َل َع َل ْيه وم املَْ ْسجدَ َ ،ف َل ِام َر َأ ْو وهَ ،قا ول ا :وهو َ َهو َذا،
وه َ َه َذاَ .ف َخ َف وض ا َأ ْب َب َار وه ْمَ ،و وعق وروا يف َُمَالسه ْمَ ،ف َل ْم َي ْر َف وق ا إ َل ْيوه َأ ْب َبو َار وه ْم،
َو َمل ْ َي وق و ْم م ون وْه ْم َر وج و ٌلَ ،ف َع ْق َب و َل َر وس و ول ا صللى

لىهللو لمللى َح ِت و َق وا َم َع و َ

اهت ا ْل و وج وه" َقو َال:
ور وفوسه ْمَ ،ف َع َخ َذ َق ْب َض ًة م ْن ت َورا ٍ َ ،ف َح َب َب وه ْم َاَ ،و َق َالَ " :ش َ
َف َام َأ َصا َب ْت َر وجال من وْه ْم َح َبا ٌة إالى وقت َل َي ْ َم َبدْ ٍر كَاف ًرا(.)1
والن ن التاسع من ومقجزاته صى
تقوودِ م أن رسوو ل ا صللى

لىهو لمى  :إجابة لع ته.
ربووه يوو م َبوودْ ر( ،)2وأن ا
لىهللو لمللى َل َعووا ِ

ورفقه ،فاستجا لعافه(.)3
استجا ولعافه ،و َل َعا يف طلب املَْ َلر َ
( )1رواه اخمام أمحد (  )3485وقال الشيخ شقيب األرهاؤوط :إسناله ق ي ع رشط مسلم.
ْل ف .وقيوول :هو أن ي ْف َجوعه الو ِورو ون
ائله من ا َ
قال ابن األ ري :ال َق َقر ب َفتْحتل :أن ت ْوسل َم و
الرج َل ق و
َفيدْ َ
هش وال يستلي َع أن يتقدِ َم أو يتعخر (النهاية يف غريب احلديث .)529/3
( )2ص (.)139
( )3ص (.)134
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فعجوا ا
و َلعا ع قريش فقال :ال ِل وه ِم اكْفنيه ْم ب َس ْب ٍع ك ََس ْبع وي وسو َ
ف()1؛ َ
َلع ته.
و َلعا ع ابن أم هلب ،فاستجا ا ولعافه.
ب ْب ون َأم َهل َ ٍ
ك َ
لىهلو لملى َ ،ف َقو َال النِبو ُّي صلى
ب النِب ِي صلى
ب َي وس ُّ
َان َهل َ و
لىهلو لملى  :ال ِل وه ِم َس ِّل ٍْ َع َل ْيه َك ْل َب َك " َف َخ َر َج يف َقاف َلو ٍة ويريودو ِ
الشا َمَ ،فن ََز َل َم ْنوزالً،
اف َل ْعو َ َة وحم َ ِلوو ٍدَ ،قووا ول ا َلو وهَ :كووالىَ ،ف َح ُّلوو ا َم َتوا َع وه ْم َح ْ َلووو وه
َف َق َال :إ ِّأ َأ َخ و
ب به"(.)2
حي ور وس َه وهَ ،ف َجا َف األَ َسدو َفا ْهت ََز َع وهَ ،ف َذ َه َ
َو َق َقدو وا َ ْ
لىهو لمى و َق َقت ك ريا.
وإجاباا لع اته صى
والنى ن القارش – مما مل َيذكره شيخ اخسوالم ابون تيليوة –َ :تقوق َو ْعوده،
وتَبديق ا له يف حال حياته وبقد وفاته صى

لىهو لمى .

ومن ذلك :أهه ْ
أخ َرب ب َل َبارن أعدائه ،وأشار إ أماكن َقوتْلهم؛ فكوان كوام
أخرب عليه البالة والسالم.
لىهلو لملى يو م َبودْ رَ :هو َذا

قال أهس رضلي لنلوَ :ق َال َر وسو ول ا صلى
مرصن وف ٍ
اه َنواَ ،قو َالَ :فو َام َمو َ
اط
اهنَاَ ،ه و
النَ ،ق َالَ :و َي َض وع َيودَ وه َعو َ األَ ْراَ :هوو و
َ ْ َ و
لىهو لمى (.)3

َأ َحدو وه ْم َع ْن َم ْ فع َيد َر وس ل ا صى
قال النووي :ق لهَ " :ف َام َم َ
اط َأ َحدو وه ْم" َأ ْيَ :ت َباعَدَ (. )4
( )1رواه البخاري (  )4693ومسلم ( .)7168
وحسنه ابن َح َجر يف
يح اخ ْسنَال َو َمل ْ وخي َِّر َجا وه ،ووافقه الذهبي،
( )2رواه احلاكم (  )3984وقالَ :صح و
ى
"فتح الباري" (.)39/4
( )3رواه مسلم ( .)1779
( )4املنهاج رش صحيح مسلم بن احلجاج (.)128/12
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واملقن  :أهه ما جتاوز أحدٌ منهم امل فع الوذي َحودى له النبوي صلى

لىهلو

لمى َمل ْقتله فيه و َت ِعد املْورش أن َي ْقتوله؛ َف َق َت َله
ٍ
لىهلو لملى ب َق ْوم َحائو ٍل،
اا َلح ُّي إ َ النِب ِّي صلى
وملَىا َجا َف وأ َ ُّ
م ْب ون َخ َلف ْ و
يم؟ َو وه َ َي وف ُّت ا ْل َق ْ َمَ .ف َق َال النِبو ُّي صلى
َف َق َال :ا ِو وحمْيي َه َذا َيا وحم َ ِلدو َو وه َ َرم ٌ
حيييه ا ِو ،و ِم ويليت َوك ،و ِم ويدْ خ ول َك الن َِارَ .ق َال الزهريَ :ف َلو ِام َكو َ
ان َيو ْ وم
لىهلو لملى  :و ْ
لىهلو لملى َف َق َال:
وأ وح ٍد َق َالَ :وا ِ ألَ ْق وت َل ِن وحم َ ِلدً ا إ َذا َر َأ ْي وت وهَ ،ف َب َل َغ َذل َك النِب ِي صى
َب ْل َأهَا َأ ْق وت ول وه إ ْن َشا َف ا ِو(.)1
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :والنبي صلى

أكلول النواس
لىهلو لملى كان َ

م بون
احل َر  ،ومل َيقتول بيوده إالى وأ َ ى
يف هذه الشجاعة ،التي هي املقب لة يف أئلة ْ َ
َخ َلفَ ،ق َت َله ي م وأ وحد ،ومل َي ْقتل بيده أحدً ا ال َق ْبلها وال َبقدها(.)2
احلديود،
وقال ابن القيمَ :و َأ ْق َبو َل وأ َ ى
م بون َخ َلوف َعودو ُّو ا َِ ،و وهو َ وم َق ِنو ٌع يف ْ َ
ا إ ْن ه ََجا وحم َ ِلدٌ َ ،وك َ
ف ب َل ِك َة َأ ْن َي ْقت َول َر وس َل ا ِ صلى
َان َح َل َ
َي وق ول :ال ه ََجوو ْ و
ٍ
رصو َر وسو ول ا ِ صلى
اس َت ْق َب َل وه وم ْب َق و
لىهلو لملى َ ،ف ْ
ب ْب ون وع َل ْريَ ،ف وقت َل مبقبَ ،و َأ ْب َ َ
ل َساب َغة الودِّ ْرن َوا ْل َب ْي َضوةَ ،ف َل َق َنو وه
م بن َخ َلف م ْن وف ْر َج ٍة َب ْ َ
لىهلو لملى ت َْر وق َ َة وأ َ ى
خي ور وخ َ َار ال ِ ْ رَ ،ف َقوا ول اَ :موا
احت ََل َل وه َأ ْص َحا وب وهَ ،و وه َ َ و
ب َح ْر َبتهَ ،ف َ َق َع َع ْن َف َرسهَ ،ف ْ
لىهو لملى َ :ب ْل َأ َهوا َأ ْقت وولو وه
َأ ْج َز َع َك؟ إه َِام وه َ َخدْ ٌََ ،ف َذك ََر َهل و ْم َق ْ َل النِب ِّي صى
ا ب َرابغ(.)3
إ ْن َشا َف ا ِو َت َقا َ َ .ف َام َ
( )1رواه ابن جرير اللربي يف "تفسريه" ( ،)87/11وه من َم َراسيل الزهري.
( )2منهاج السنة النب ية (.)78/8
( )3زال املقال (.)188/3
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وأما ما بقد وفاته( )1صى

لىهو لملى ؛ فه ك وري ،ومنوه :أهوه صلى

لىهلو

لملى ْ
أخ َرب ب وخروج هار من أرا احلجازَ ،ف َ َقع ما أخرب بوه بقود وفاتوه صلى
لىهو لمى بعك ر من (َ )600سنة.
َار م ْن َأ ْرا احل َجاز تويض وف
السا َع وة َح ِت َخت وْر َج ه ٌ
ويف احلديث :الَ َت وق وم ِ
رصى(.)2
َأ ْعنَا َ اخبل ب وب ْ َ

( )1أي ومما َتقق من األخبار املستقبلية التي أخرب عنها الرس ل صى
( )2رواه البخاري (  )7118ومسلم ( .)2902

لىهو لمى ( ...م).
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المَبْحَث العاشر
الفَرْق بين القُرآن والحديث
والحديث القُدسي
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يف َناية هذا البحوث أشوري إ و
الفو ورو بول القورآن واحلوديث القوده،
وال َف ْر بل احلديث القده واحلديث النِ َب ي.
ديس:
ال َف مرق بني ال ُقرآن واحلديث ال ُق ّ
 ال وقرآن :ه ََزل به جربيل عليوه البوالة والسوالم عو هبينوا حملود عليوهالبالة والسالم ،وال َ ْحي أه ان.
شَتط فيه أن يك ن ال اسلة فيه جربيل ،فقود
أما احلديث القده فال وي َ
يك ن جربيل ه ال اسلة فيه ،أو يك ن ْ
باخهلَام ،أو َيك ن ب َغري ذلك.
قلقي ال ىب ا ،فه وم َت اتر وك ىله.
 ال وقرآن:ى
أما احلديث القده فلنه البحيح والضقيف وامل ف ن.
فلن َقورأه َف َلوه ب وكو ىل َحورف َح َسونة ،واحلسونة
 ال وقرآن :ومتَق ىبد بتالوتهَ ،بقرشة أم اهلا.
وأما احلديث القدهَ :فغري ومت َق ىبد بتالوته.
 ال وقرآن :وم َق ىسم إ وس ر وآياا وأحزا وأجزاف.قسم هذا التقسيم.
وأما احلديث القده :فال وي ى
 ال وقرآن :ومقجز ب َلف ه و َمقناه.وأما احلديث القده :فليس كذلك.
 ال وقرآن :جاحده ويك وفر ،بل َمن َجي َحد َح ْرفا واحدا منه َيك وفر.وأما احلديث القده :فنن َمن َج َحود حودي ا أو اسوتنكره ه ور ًا حلوال
بقمل ورواته ،فال يكفر.
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 ال وقرآن :ال جت ز ر َوايته أو تالوته باملقن .وأما احلديث القده :فتج ز روايته باملقن .
 ال وقرآن :كالم ا لف ًا ومقن .فلقناه من عند ا و َلف ه من عند النبي صلى
وأما احلديث القدهَ :
لىهو لمى .
 ال وقرآنََ :تدى ى ا ال َقاملَل أن يع وت ا بل له َل ْف ا و َمقن .وأما احلديث القده :فليس َحم ىل ََتَدب .
 -ال وقرآن :كان النبي صى

لىهو لمى يع ومر بكتا َبته.

وأما احلديث القدهَ :ف َلم َيكون النبي صى

لىهلو لملى يوع ومر بكتا َبتوه.

والفرق بني احلديث النبوي واحلديث القديس:
احلديث القدهَ :ينْسبه النبي صى

لىهو لمى إ َر ىبه تبار وتقا .

وأما احلديث النب ي :فال َينسبه إ ربه سبحاهه.
األحاليث القدسية :أغلبها يتقلق بل ف عاا اْل ف والرجواف ،وكوالم
الر ى ى
تقرا لألحكام التكليفية.
جل وعال مع َمل قاته ،وقليل منها َي ى
وأمووا األحاليووث النب يووة :فيتلوور إ هووذه امل ف و عاا باخفووافة إ
األحكام.
األحاليث القدسية :قليلة بالنسبة ملجل ن األحاليث.
وأما األحاليث النب ية :فهي ك رية جدا.
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وعل ما:
األحاليث القدسيةَ :ق ْ ل ىية.
واألحاليث النب يةَ :ق ْ ل ىية وف ْقل ىية و َت ْقرير ىية(.)1
وأما كيا َي ِ
عرف الصحابة و ُيم ايزون بني القرآن وغيه؟
فاا ا  :من عدى ة أوجه:
قرف بام ويت َ منه يف البوالة وموا َيقورأه النبوي
ال َ ْجه األول :أن ال وقوورآن وي َ
صى

لىهو لمى عليهم.

لىهو لملى كان يع ومر بكتابة ال وقرآن ،وال يوع ومر
ال َ ْجه ال اأ :أن النبي صى
بكتابة ما َعداه إالى قليال ،كام أمر بكتابة وخلبته ألم ٍ
شاه (.)2
َ
َ
ال َ ْجه ال الث :أن ال َقر كاهت تَقرف الكالم و
ومت ِّيز بل أه اعه ،حت َمون
مل ويسلم كان ويل ِّيز القرآن من غريه من الكَالم.
وملَىا َذكَر ومسوويللة بقمل ما ا ِلعوواه من ال َ حي ،سعل َع ْلورو بون القواص
رضلي

لنلو عن رأيه فيام قال ،فقال َعلرو :فقلت :وا إهوك َلوتَقلم أهوك مون

الكَاذبل(.)3
البودى يق رضلي
أجار ا ْب ون الدِ غ َنوة أبوا بكور ِّ
وملَِا َ

لنلو قالوت قوريش البون

الدِ غنَة :وم ْر َأ َبا َبك ٍْر َف ْل َي ْق وبدْ َر ِب وه يف َلارهَ ،ف ْل وي َب ِّل َو ْل َي ْق َر ْأ َما َشا َفَ ،والَ وي ْؤذينَا ب َذل َك،
( )1وين ر لذلك" :البحيح املْو ْسنَد من األحاليث القدسية" للشيخ مبلف القدوي.
( )2احلديث رواه البخاري (  )2434ومسلم ( .)3284
حجور ( )439/5وتفسووري ابوون ك ووري ( )356/4والبدايووة
( )3اه ر :اخصابة يف متييز البحابة ،البن َ
والنهاية ،البن ك ري (.)474/9
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َوالَ َي ْس َت ْقل ْن بهَ ،فنهِا َقدْ َخشينَا َأ ْن َي ْفت َن َأ ْبنَا َفهَا َوه َسا َفهَاَ ،قو َال َذلو َك ْابو ون الدِ غ َنوة
البالَة َوالَ ا ْلقو َرا َفة يف
ألَم َبك ٍْرَ ،ف َلف َق َأ وب َبك ٍْر َي ْق وبدو َر ِب وه يف َلارهَ ،والَ َي ْس َت ْقل ون ب ِ
َغ ْري َلاره ،و ِم َبدَ ا ألَم َبك ٍْر َفا ْب َتنَ َم ْسجدً ا بفنَاف َلاره َو َب َر َزَ ،فك َ
َان وي َب َِّّ فيه َو َي ْق َر وأ
ون إ َل ْيه َو َكو َ
َاؤ وه ْم َي ْق َج وب َن َو َينْ و ور َ
ا ْل وق ْر َ
ان
آنَ ،ف َي َت َق ِب و
ل َو َأ ْبن و
ف(َ )1ع َل ْيه ه َسا وف املْو ْرشك َ
اف وقو َر ْي ٍ
ل َي ْق َر وأ ا ْل وق ْر َ
َأ وب َبك ٍْر َر وج ً
ش
رش َ
ال َبكِا ًف الَ َي ْلل وك َل ْم َق وه ح َ
آنَ ،ف َع ْف َز َن َذل َك َأ ْ َ
لَ ،ف َع ْر َس ول ا إ َ ا ْبن الدِ غنَةَ ،ف َقد َم َع َل ْيه ْمَ ،ف َقا ول ا َل وه :إهِا وكنِا َأ َج ْرهَا َأ َبوا
م َن املْو ْرشك َ
او َز َذل َك َفا ْب َتنَ َم ْسجدً ا بفنَاف َلاره َو َأ ْع َلو َن
َبك ٍْر َع َ َأ ْن َي ْق وبدَ َر ِب وه يف َلارهَ ،وإ ِه وه َج َ
الب َ
ال َة َوا ْلق َرا َفةََ ،و َقدْ َخشينَا َأ ْن َي ْفت َن َأ ْبنَا َفهَا َوه َسا َفهَا(.)2
ِ
الفراغ الذي بقده يزال.
والشاهد من هذا :أن املْو ْرشكل َي ْستَلق ن إ ال وقرآن ،ف َيقرف ن القرآن مون
وهم مل ويؤمن ا به ،فالذي آ َمن بالقرآن ْأو َ أن َيقرف القرآن من غريه مون
غريه ،و
سائر الكالم ،ول توَّ بنفس طريقة تالوة القرآن.
واهلل تعاىل أعلم.

كان الفراغ منه يف شهر ُجادى اآلخرة 1439هـ  -الرياض.
حمرم 1441هـ.
وَتَ ّت ُم َ
راجعته يف شوال 1439هـ .ثم املراجعة النهائية يف ّ
وأسأل اهلل التوفيق وال َعون وال َقبول.
مح ن عليه حت َي ْسقٍ بقضهم ع بقملَ ،فيَكال َينْ َك  ،وأ ْطلق َيتَ َق ىبف
( )1قال ال َق ْسلالىأ :أيَ :يزْ َل و
ومبَا َلغة (إرشال الساري لرش صحيح البخاري .)268/4
( )2رواه البخاري ( .)2297
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{ َر ِبنَا َت َق ِب ْل منِا إه َ
يم}.
ِك َأه َ
السل و
يع ا ْل َقل و
ْت ِ
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