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 التعریف بعلوم القران:
القرآن حول كتبت التي والدراسات المباحث القرآن) (علوم عبارة           تعني
أو القرآن مصدر األول: أساسیة، موضوعات أربعة تتناول وهي           الكریم،
القرآن كتابة والثاني: له، وسلم علیه اهللا صلى النبي وتلقي إنزاله             كیفیة
والرابع: وقراءاته، القرآن تالوة والثالث: المصاحف، في ونسخه          وجمعه
الموضوعات هذه من موضوع كل ویتألف آیاته. فهم وكیفیة القرآن            تفسیر
القرآن، بعلوم یعرف ما مجموعها من یتكون التي المباحث من عدد             من
والدراسات القرآن، بفضائل المتعلقة المباحث أیضا القرآن بعلوم          ویتصل

 التي تبحث في وجوه إعجازه.
 الفرق بین علوم القران وتاریخ القران:

علیه محّمد نبّیه على تعالى اهللا أنزله الذي الكتاب هو : الكریم              القرآن
اهللا كالم هو الكریم فالقرآن الّسماوّیة، الكتب آخر لیكون والّسالم            الّصالة
وهو والّسالم، الّصالة علیه الّنبي على الوحي طریق عن أنزل الذي             تعالى
بدأ وقد وسوره، بآیاته المعجز بالتواتر المنقول بتالوته المتعبد           الكتاب
بهذا األّمة هذه تعالى اهللا شّرف وقد الّناس، بسورة وختوم الفاتحة             بسورة
ولو والجّن اإلنس تستطیع فال بحفظه تعالى اهللا تكّفل الذي العزیز             الكتاب

  اجتمعت على أن تحّرف منه سورة أو آیة.
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الّتاریخ مّر على المسلمون العلماء عني فقد : الكریم القرآن علوم             فأما
التي الكریم القرآن علوم نشأت حّتى وسوره، الكریم القرآن آیات            بدراسة
في والمتشابه والمحكم، والمنسوخ، الّناسخ، منها، كثیرة فروعًا          تضّمنت
واإلعجاز النزول، وأسباب الكریم، القرآن آیات تفسیر وعلم الكریم،           القرآن

  البیاني والعلمي في آیات القرآن.
القى قد اإلسالم نبي على نزوله منذ الكریم» «القرآن فان القرآن تاریخ              وأما
حدٍّ على والمستشرقین المسلمین ِقَبل من بالغًة عنایًة — یزال وال —            
والكتاب وعلومه. القرآن ثنایا في البحث بغرض العدیدة الكتب فُألَِّفت            سواء،
التي الكتب هذه أحد هو الزنجاني» اهللا عبد «أبي لمؤلِّفه أیدینا بین              الذي
المراحل بتتبُّع ُیعنى حیث تاریخي؛ منظور من القرآن بدراسة           اهتمت
وَجْمعه، وكتابته به الوحي نزول من بدایًة القرآن؛ بها مرَّ التي             المختلفة
من عدٍد على الضوَء ُیسلِّط كذلك اللغات، مختِلف إلى ترجمته            وأخیًرا
والتابعین، الصحابة مصاحف في السور ترتیب سیما ال الخالف؛           مواطن
وَفْهم تفسیر كذلك القرآن، سور تاریخ تفسیر في الغرب علماء بعض             ورأي

 معاني الحروف الواردة في بدایات بعض السور.
 لمحة تاریخیة عن علوم القران وتدوینها:

محمد سیدنا على الكریم القرآن نزول ببدء القرآن) (علوم نشأة            ترتبط
وتطورت بكتابته. أصحابه وأمره الناس، على وتالوته وسلم علیه اهللا            صلى
مرحلة من وانتقلت لألمة- والثقافیة العلمیة الحیاة تطور مع النشأة            تلك
ندرس أن ویمكن المدّون. المنهجي البحث مرحلة إلى المتفرقة           المالحظات

 نشأة (علوم القرآن) وتطورها من خالل المراحل األربع اآلتیة:
 

 المرحلة األولى: علوم القرآن قبل عصر تدوین العلوم:
متمثلة النبوة عصر في القرآن علوم بدایات یجد أن للباحث            یمكن
علیه اهللا صلى اهللا رسول عن الصحابة تلّقاها التي واألحادیث            بالمالحظات

 وسلم المتصلة بالقرآن
تلقیه كیفیة عن وسلم علیه اهللا صلى النبي الصحابة سؤال فمن             الكریم،
علیه اهللا صلى قراءته ومن القرآن، بنزول المتعلقة المباحث بدأت            القرآن
المباحث نشأت وحفظه تالوته على وحّثهم أصحابه على القرآن           وسلم
الوحي كّتاب وسلم علیه اهللا صلى أمره ومن القرآنیة، بالقراءات            الخاصة
في وجمعه القرآن كتابة سّنة تأكدت القرآن من علیه ینزل ما             بكتابة
بیانه ومن ورسمه، بكتابته المتعلقة المباحث ذلك من ونشأت           الصحف،
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أشكل حین القرآنیة والكلمات اآلیات من عدد لمعنى وسلم علیه اهللا             صلى
 فهمها على بعض الصحابة نشأت المباحث المتعلقة بفهم القرآن وتفسیره.

ذاكرتهم، واختزنتها الصحابة، علماء لدى المالحظات تلك         وتجمعت
ألن منظما، تدوینا یدّونوها لم لكنهم التابعین، من تالمذتهم إلى            ونقلوها
مدّون كتاب أول الكریم القرآن وكان عصرهم، في دّونت قد تكن لم              العلوم
لكن آخر، كتاب بجانبه یظهر أّال األول الجیل في وحرصوا األمة،             عرفته
وكان العلوم، تدوین وتابعیهم التابعین من األمة علماء على أملت            الضرورة

 نصیب علوم القرآن من جهودهم كبیرا.
 المرحلة الثانیة: علوم القرآن في عصر التدوین

في بدأ قد وغیرها القرآن وعلوم العربیة اللغة علوم تدوین إن القول              یمكن
لم الثاني القرن وأن الثاني، القرن ومطلع الهجري األول القرن            أواخر
الكتب أوائل ومن المؤلفات، فیها وظهرت دّونت قد العلوم ومعظم إال             ینقض
هـ) 68 (ت عباس بن اهللا لعبد «التفسیر» كتاب القرآن علوم في              المؤلفة
في كتاب ومنها ، هـ) 104 (ت المكي جبر بن مجاهد تلمیذه رواه               الذي
118 (ت الدمشقي الیحصبي عامر بن اهللا لعبد المصاحف (رسم)            هجاء
التألیف تتابع ثم ، هـ) 154 (ت العالء بن عمرو أبي قراءة وكتاب               هـ).

 وكثر في علوم القرآن.
التألیف حركة عن «الفهرست» كتابه في واضحة صورة الندیم ابن            ویقّدم
أكثر ذكر حیث الكتاب، تألیفه سنة وهي هـ 377 سنة حتى القرآن، علوم               في

 من 250 كتابا في موضوعات متعددة من علوم القرآن، نشیر إلى أهمها :
 الكتب المؤلفة في تفسیر القرآن: ذكر 14 كتابا.

 الكتب المؤلفة في معاني القرآن ومشكله ومجازه: ذكر 25 كتابا.
 الكتب المؤلفة في غریب القرآن: ذكر 14 كتابا.

 الكتب المؤلفة في القراءات: ذكر 22 كتابا.
 الكتب المؤلفة في الوقف واالبتداء في القرآن: ذكر 12 كتابا.

 الكتب المؤلفة في متشابه القرآن: ذكر 10 كتب.
 الكتب المؤلفة في فضائل القرآن: ذكر 12 كتابا.
 الكتب المؤلفة في عدد آي القرآن: ذكر 19 كتابا.

 الكتب المؤلفة في ناسخ القرآن ومنسوخه: ذكر 18 كتابا.
 الكتب المؤلفة في أحكام القرآن: ذكر 11 كتابا.

فالكتاب به، خاصة كتبا القرآن علوم من علم لكل بأن المرحلة هذه              وتتمیز
ظهرت قد الجامعة المؤلفات تكن فلم واحد، علم مباحث إال یتناول ال              الواحد

 بعد.
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 المرحلة الثالثة: مرحلة المؤلفات الجامعة
لعلوم الفهرست، كتابه من األولى المقالة من الثالث الفن الندیم ابن             خصص
الباطل یأتیه ال الذي الكتاب نعت في الثالث: «الفن مطلعه: في وقال              القرآن،
في المصنفة الكتب وأسماء حمید، حكیم من تنزیل خلفه من وال یدیه بین               من
بدایة یمثل هنا الندیم ابن فعله وما رواتهم». وأسماء القراء وأخبار             علومه،
كافة القرآن لعلوم خالصة بجمع یتمثل القرآن علوم في للتألیف جدید             اتجاه
منها كتاب كل یختص القرآن علوم كتب كانت أن بعد واحد، مكان              في

 بمباحث علم واحد. وأشهر الكتب التي اتبعت هذا المنهج:
(أبو الجوزي ابن تألیف القرآن، علوم عجائب في األفنان فنون كتاب - 1             

 الفرج عبد الرحمن بن علي المتوفى سنة 597 هـ).
الحسن (أبو السخاوي. الدین علم تألیف القراء، وكمال القراء جمال - 2            

  علي بن محمد بن عبد الصمد المتوفى سنة 643 هـ)
 3 - المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز، ألبي شامة المقدسي.

  (أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعیل المتوفى سنة 665 هـ)
عبد بن (محمد الزركشي. الدین بدر تألیف القرآن، علوم في البرهان - 4             

  اهللا المتوفى سنة 794 هـ)
بن الرحمن (عبد السیوطي الدین جالل تألیف القرآن، علوم في اإلتقان - 5             

  أبي بكر المتوفى سنة 911 هـ)
السیوطي فیه جمع القرآن، علوم في كتاب أكبر هو «اإلتقان»            وكتاب
المؤلفات من استخلصها القرآن، علوم مباحث من مبحثا ثمانین           خالصة

 السابقة له، وكان خاتمة للمؤلفات الجامعة في العصور المتقدمة.
 المرحلة الرابعة: علوم القرآن في العصر الحدیث:

وتنوعت الحدیث، العصر في القرآن علوم في التألیف إلى العلماء            عاد
 اتجاهات التألیف عندهم:

(ت الجزائري طاهر الشیخ مثل الجامعة، المؤلفات منهج اتبع من            فمنهم
الذي بالقرآن»، المتعلقة المباحث لبعض «التبیان كتابه في م) 1920          
العظیم عبد محمد والشیخ للسیوطي. (االتقان) مباحث بعض فیه           اختصر
ونحا القرآن». علوم في العرفان «مناهل كتابه في م) 1948 (ت             الزرقاني
القرآن» علوم في «مباحث كتابه في الصالح صبحي الدكتور المنحى            هذا

 وغیر هؤالء كثیر.
تأریخ قضایا من قضیة أو القرآن علوم من واحد علم في أّلف من               ومنهم
العظیم» «النبأ وكتاب نبي، بن لمالك القرآنیة» «الظاهرة كتاب مثل            القرآن،
مصطفى للدكتور القرآن» في «النسخ وكتاب دراز، اهللا عبد محمد            للدكتور
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الرحمن، عبد عائشة للدكتورة للقرآن» البیاني «اإلعجاز وكتاب          زید،
أحمد، حنفي لألستاذ القرآن» في الكونیة لآلیات العلمي «التفسیر           وكتاب

 وغیرها كثیر أیضا.
أكثر لكن وعلومه، القرآن عن الحدیثة الدراسات في دور للمستشرقین            وكان
كتبوه ما وأشهر ، التعصب یشوبها نظرة من تنطلق كانت الدراسات             تلك
صدرت الذي نولدكه، تیودور األلماني للمستشرق القرآن» «تاریخ          كتاب
«وهو جفري: آثر المستشرق عنه قال والذي م، 1860 سنة األولى             طبعته
التفسیر «مذاهب وكتاب ، أوربا» في القرآن علوم في بحث كل أساس              اآلن
، م) 1920 (ت تسهیر جولد األصل المجري للمستشرق           اإلسالمي»
الفرنسي للمستشرق وتأثیره» ترجمته تدوینه، نزوله، «القرآن:         وكتاب

 بالشیر .
 ومن الكتب التي كتبها باحث غربي واتسمت بالموضوعیة إلى حد كبیر،

، بوكاي موریس الفرنسي للكاتب والعلم» والقرآن واإلنجیل «التوراة           كتاب
العلمیة المعارف ضوء في المقدسة الكتب (اختبار الكتاب هذا في أراد             الذي
عصر في المعارف حال إلى «وبالنظر بقوله: ختمه والذي ،            الحدیثة)
سمة لها التي القرآنیة األخبار من كثیرا بأن نفهم أن نستطیع ال              محمد،
یعتبر بأن لیس المشروع فإن ولذلك إنسان، عمل تكون أن یمكن             علمیة
من به یتمتع لما ممتازا مركزا یعطى بأن بل فقط، لوحي تعبیرا              القرآن
  األصالة الفریدة ولوجود أخبار علمیة لدیه ظهرت كتحد للتفسیر اإلنساني»

بدئه منذ ینقطع لم والخاص العام اتجاهیه في القرآن علوم في التألیف              إن
الدائمة والحاجة الكریم، بالقرآن األمة عنایة مقدار یعكس وهو زماننا،            إلى
إعجازه، وجوه عن وتكشف القرآني، النص تأریخ توضح مؤلفات           إلى
أفرادا البشریة إلیها تتطلع التي الهدایة ومعالم الحكمة من یتضمنه ما             وتبین

 وجماعات في جمیع العصور.
 عالقة علوم القران بالعلوم االسالمیة:

 عالقة علوم القران بالتفسیر:
علوم من هي التفسیر من معلومة فكل القرآن، علوم من جزء التفسیر              علم

 القرآن، ولیس كل معلومة من علوم القرآن هي من التفسیر.
 عالقة علوم القران بالعقائد:

عقیدة، كل یشَمل عام معنى معنیان: لها - العقیدة علماء - العلم هذا أهل                بین
هي العام بالمعنى فالعقیدة فقط، اإلسالمیة العقیدة َیشمل خاص           ومعنى
هذا أكان سواء معتقده، لدى شكٌّ إلیه ق یتطرَّ ال الذي الجازم والیقین              اإلیمان

  االعتقاد حقا أم باطًال.
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 والعقیدة بالمعنى الخاص َتخصُّ العقیدة اإلسالمیة فقط.
وُألوهیته - تعالى - اهللا بربوبیة الجازم اِإلیمان هي اإلسالمیة            والعقیدة
خیره والقدر اآلِخر، والیوم ورسله، وكتبه، ومالئكته، وصفاته،          وَأسمائه
علیه َأجمع وما الدِّین، وأصول الغیب، ُأمور من َثَبَت ما وسائر ه،             وشرِّ
والطاعة، والحكم، اَألمر، في - تعالى - هللا التام والتسلیم الصالح،             السلف

 واالتباع لرسوله - صلى اهللا علیه وسلم.
عن والنهي بالمعروف كاألمر الدِّین؛ قطعیات ِمن التي العملیة           واألمور
في َیندرج مما ذلك ونحو اهللا، في والبغض اهللا في والحب والجهاد،              الُمنَكر،
- عنهم اهللا رضي - الصحابة كحبِّ المسلمین؛ بین العالقات وفي             الواجبات،
هو مما ذلك ونحو الصاِلحین، وحبِّ العلماء، وحبِّ الصالح، السلف            وحبِّ

 ُمندِرج في أصول االعتقاد وثوابته.
رسوله أو اهللا عن جاء خبر كل هي اإلسالمیة العقیدة إن نقول: أن               وُیمكن
أمور ِمن ثَبت ما فسائر عَملي، شرعي حكم به یتعلَّق ال غیبیا خبًرا               یتضمَّن
النبي عن ت وصحَّ اهللا كتاب في جاءت التي واألخبار العقیدة، ِمن هو              الغیب
داخلة العملیة أو العلمیة والثوابت العقیدة، ِمن هي - وسلم علیه اهللا صلى -              
أصول والتزام الجملة، في - وجل عز - اهللا شرع كالتزام العقیدة؛              في

 الفضائل واألخالق الحمیدة ونفي ما ُیضادُّ ذلك.
األحكام مجموعة عن عبارة هي اإلسالمیة العقیدة إن نقول: أن            وُیمكن
عنده وتكون جازًما، إیماًنا بها یؤمن أن المسلم على یجب التي             الشرعیة
ظنا كانت ، شكٌّ أو ریب فیها كان فإن ریب، ُیخاِلطه وال ، شكٌّ َیشوبه ال                یقیًنا

 ال عقیدة.
هي العقیدة فنقول: مختَصر، بتعریف اإلسالمیة العقیدة تعریف          وُیمِكن
أو بمقتضاها، والعمل والسنَّة القرآن في الواردة بالعقائد الجازم           التصدیق
َینعِقد أن َیجب والتي ورسوله، اهللا عن الخبر بها صحَّ التي الِعلمیة              المسائل

 علیها قلب المسلم.
المصدر الكریم فالقران العقائد وعلم القران علوم بین العالقة نعلم هنا             ومن

 االول للعقیدة ومعرفة القران ضرورة لفهم العقیدة.
 عالقة علوم القران بأصول الفقه:

لفظ: إلى «أصول» لفظ: بإضافة مفردین لفظین من مركب الفقه            أصول
الفقه وأصول الفقه ، أدلة هي: مفردا باعتباره األصول ومعنى           «الفقه»،
وتستمد الفقه، علم علیها یعتمد التي الشرعیة، «األدلة اإلضافي:           بالمعنى
اإلجمالي، المركب أي: اللقبي، بمعناه الفقه» و«أصول أحكامه».          منها
وضعت التي بالقواعد «العلم هو: الفقه» «أصول بـ: المسمى العلم            بمعنى:
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87


التفصیلیة».وبعبارة أدلتها من الشرعیة األحكام استنباط إلى         للوصول
األحكام الستنباط األصولیة القواعد یضع علم هو الفقه أصول           أخری:
وما اإلجمالیة، الفقه أدلة یدرس هو: «علم أو الصحیحة. أدّلتها من            الشرعیة
أدلتها، من الشرعیة األحكام استنباط وطرق األدلة، إلى به           یتوصل
أدلة وموضوعه: الفقهي »،  االستدالل «منهج فهو: واالستدالل».         واالجتهاد
االستنباط، كیفیة في ویبحث األدلة. إلى به یتوصل اإلجمالیة،وما           الفقه

  وقواعده وشروطه.
وحال منها، االستفادة وكیفیة اإلجمالیة الفقه أدلة في یبحث «علم هو:             أو
من كاستنباطه دلیله، من الحكم استنباط كیفیة ویبین (المجتهد)»،           المستفید
من أو مفهومهما، من أو النبوي ، الحدیث أو القرآنیة، اآلیة نص             صراحة
بصفتها األدلة في یبحث الفقه أصول وعلم ذلك، بغیر أو علیهما،             القیاس
ببعض، أنواعها ارتباط وكیفیة منها نوع كل وخصائص          اإلجمالیة،
في یلتزمه أن علیه یجب الذي المسلك للفقیه تبین التي والشروط             والقواعد

  استخراج األحكام من أدلتها.
في والتابعین الصحابة فقهاء أذهان في حاضرة معرفة الفقه أصول            كانت
أخذت التي االستدالل قواعد لعلم بحاجة یكونوا لم حیث األول،            الصدر
الشرع نقل معرفة في وخبرتهم لسانیة، ملكة أصحاب ألنهم عنهم؛            معظمها
العلوم تدوین عصر وظهور األول الصدر فترة انتهاء وبعد العصر،            وقرب
الستفادة وقواعده االستنباط قوانین تحصیل إلى والمجتهدون الفقهاء          احتاج
ابن قال الفقه. أصول سموه برأسه قائما فنا فكتبوها األدلة من             األحكام
فیه أملى عنه، تعالى اهللا رضي الشافعي فیه كتب من أول «وكان              خلدون :
والنسخ والخبر والبیان والنواهي األوامر في فیها تكلم المشهورة           رسالته
تلك وحققوا فیه الحنفیة فقهاء كتب ثم القیاس ، من المنصوصة العلة             وحكم
مصادر وفي كذلك». أیضا المتكلمون وكتب فیها القول وأوسعوا           القواعد
أبو القواعد: وضبط الفقه أصول علم في صنف من أول إن قیل فقد               أخرى
هو بل وقیل: وحده، یوسف أبو بل وقیل: حنیفة ، أبي تلمیذا ومحمد              یوسف ،
من یصل لم ولكن الرأي، كتاب أسماه كتابًا كتب حیث النعمان حنیفة              أبو
علم في دون من أول الشافعي أن وحدیثا: قدیما اشتهر والذي شيء،              ذلك
«الرسالة » المشهور: كتابه في مستقلة بصورة فیه وكتب الفقه،           أصول
وابن خلكان كابن جمع بذلك صرح وقد مطبوع- متداول كتاب            -وهو

  خلدون.
األربعة وهذه والقیاس ، واإلجماع والسنة  الكتاب اإلجمالیة: الفقه          وأدلة
عداها وما الفقهاء، جمهور عند علیها المتفق األساسیة األصول هي            األدلة
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87#%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87#%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)


وتشمل: بالكلیة، إنكارها في ال بها، االستدالل تفاصیل في مختلف األدلة             من
أهل وعمل والعرف ، المرسلة ، والمصالح واالستحسان الحال،         استصحاب

  المدینة  عند  المالكیة ،  وقول الصحابي .
  نشأة أصول الفقه

ظهرت التي العلوم من والتدوین الّتألیف حیث من الفقه أصول علم             ُیعَتبر
بدأ فقد الفقه أحكام استنباط حیث من أما الهجرّي، الثاني القرن أواخر              في
یستنبطون كانوا إّنهم حیث علیهم، اهللا رضوان الصحابة كبار عصر            في
فقد ضوابط، غیر من جدیدة وأحداث وقائع على لتطبیقها الشرعّیة            األحكام
والناسخ القرآن، نزول وأسباب العربّیة، باللغة تاّمة درایة على           كانوا
ُمعایشتهم إلى باإلضافة الفقه، أصول یخّص مّما ذلك غیر إلى            والمنسوخ،

  وُمشاهدتهم ألفعال النبي علیه الّصالة والّسالم.
كثرة بسبب األحكام استنباط إلى الحاجة َكُثرت بعدهم ومن التابعین عهد             في
الحاجة فدعت اإلسالمّیة، البالد اّتساع عن الّناتجة والُمستجّدات          الحوادث
علم أّن غیر األحكام. استنباط في علیها للسیر ُمحّددة قواعد وضع             إلى
جاء حتى ونظریات، قواعد إلى ُمترجم غیر تطبیقیا علمًا بقي الفقه             أصول
كثرت ذلك بعد الرسالة، كتابه في مسائله وجمع اهللا رحمه الشافعّي             اإلمام
ألن را؛ ُمیس األدّلة من واالستنباط االجتهاد وأصبح األصولّیة          الُمؤّلفات
واضحًة أصبحت االستنباط وطرق ومعلومًة، محصورًة أصبحت         األحكام

  وُمنضبطًة.
المصدر فالقران الفقه اصول وعلم القران علوم بین العالقة نجد هنا             ومن

 االول للتشریع كما ان دراسة اصول الفقه تعین على فهم القران الكریم.
 التفسیر:

في السیوطي اإلمام أوردها القرآن، تفسیر تعریف في أقوال عدة            للعلماء
  (اإلتقان في علوم القرآن )، منها ما یأتي:

ثم فیها ، النازلة واألسباب  وقصصها، وشؤونها، اآلیات نزول علم           هو
وخاصها ومنسوخها ، وناسخها ومتشابهها، ومحكمها ومدنیها ، مكیها         ترتیب
ووعدها وحرامها ، وحاللها  ومفسرها، ومجملها ومقیدها، ومطلقها         وعامها،

  ووعیدها، وأمرها ونهیها، وعبرها وأمثالها.
عن فیه یبحث علم التفسیر المحیط ): (البحر في األندلسي حیان أبو             وقال
والتركیبیة اإلفرادیة وأحكامها ومدلوالتها القرآن بألفاظ النطق         كیفیة
هو (علم): فقولنا لذلك. وتتمات التركیب حالة علیها تحمل التي            ومعانیها
القرآن) بألفاظ النطق كیفیة عن فیه (یبحث وقولنا: العلوم. سائر یشمل             جنس
وهذا األلفاظ، تلك مدلوالت أي (ومدلوالتها) وقولنا: القراءات . علم هو            هذا
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AE_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)


اإلفرادیة (وأحكامها وقولنا: العلم. هذا في إلیه یحتاج الذي اللغة علم             هو
وعلم  البیان وعلم اإلعراب وعلم التصریف علم یشمل هذا           والتركیبیة)
داللته ما یشمل التركیب) حالة علیها تحمل التي (ومعانیها وقولنا:            البدیع .
ویصد شیئا، بظاهره یقتضي قد التركیب فإن بالمجاز ، داللته وما            بالحقیقة،
الظاهر غیر على یحمل أن ذلك ألجل فیحتاج صاد، الظاهر على الحمل              عن
النزول ، وسبب النسخ ،  معرفة مثل هو لذلك) (وتتمات وقولنا: المجاز.            وهو

  وقصة توضح بعض ما أبهم في القرآن، ونحو ذلك.
به یفهم علم هو القرآن ): علوم في (البرهان في الزركشي الدین بدر              وقال
معانیه وبیان وسلم علیه اهللا صلى محمد نبیه على المنزل اهللا             كتاب
والنحو  اللغة علم من ذلك واستمداد وحكمه، أحكامه          واستخراج
أسباب لمعرفة ویحتاج والقراءات ، الفقه ، وأصول  البیان ، وعلم          والتصریف ،

  النزول  والناسخ والمنسوخ .
علوم في العرفان (مناهل في الزرقاني العظیم عبد محمد الشیخ            وقال
على داللته حیث من الكریم، القرآن أحوال عن فیه یبحث علم هو              القرآن ):

  مراد اهللا تعالى، بقدر الطاقة البشریة.
(التحریر تفسیره مقدمة في عاشور بن الطاهر محمد اإلمام           وعّرفه
ألفاظ معاني بیان عن الباحث للعلم اسم هو ملخصه: ما فقال             والتنویر )
القرآن ألفاظ التفسیر: وموضوع توسع. أو باختصار منها یستفاد وما            القرآن

  من حیث البحث عن معانیه وما یستنبط منه.
 االعجاز:

من وإخراجهم الناس، لهدایة السالم - -علیهم الرسل تعالى اهللا أرسل            لقد
لنبوتهم. وتصدیقًا لهم تأییدًا بالمعجزات وأمدهم النور إلى          الظلمات
كانت وسلم علیه اهللا صلى محمد النبي قبل جاؤوا الذین األنبیاء             ومعجزات
وأقوامهم، ألوضاعهم وفقًا تأتي كانت فقد ومادیة، حسیة معجزات           جلها
حجة تكون وال زمنهم، بانتهاء وقوعها وینتهي به، اشتهروا وما            وأعرافهم
بزمان خاصة كانت فقد لذلك بالتواتر إلیه وصلت أو شاهدها من على              إال

  ومكان وقوم معینین.
النبي نبوة صدق على الدالة الخالدة الكبرى المعجزة فهو الكریم القرآن             أما
البیاني ، اإلعجاز منها: متعددة صور في اإلعجاز ذلك تجلى وقد            محمد

  واإلعجاز التاریخي، واإلعجاز الغیبي، واإلعجاز العلمي.
 
 

 اإلعجاز البیاني:

 
9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AE_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A


منهج كان لقد الكریم: بالقرآن مراحل في والجن اإلنس تعالى اهللا تحدى              لقد
  القرآن الكریم في تقریر عجز اإلنس والجن بأن تحداهم على ثالث مراحل:
 ( التحدي بالقرآن الكریم كله ، التحدي بعشر سور ، التحدي بسورة واحدة )

 اإلعجاز العلمي في القرآن  :
عدم ثبت مشهودٍة, علمیة بحقیقٍة الكریم القرآن إخبار هو العلمي            اإلعجاز

  إمكانیة إدراكها بالوسائل في زمن الرسول صلى اهللا علیه وسلم.
العلمیة اإلشارات بعض اإلیمان إلى الكریم القرآن دعوة معرض في            وردت
أظهرت وقد الحدیث، العلمي للتقدم نتیجة للناس تتكشف بدأت           التي
متخلفة كانت العلوم أن مع اإلشارات هذه دقة المعاصرة العلمیة            االكتشافات
یكتب وال یقرأ ال أمي محمد والنبي الحاضر، الوقت في علیه نحن              عما
إیمانا المؤمنین زاد ما وهذا االكتشافات، هذه بمثل معرفته عدم عن             فضال
آیات مع المكتشفة العلم حقائق تتعارض ولم اهللا، عند من القرآن هذه              بأن
أحدهما یصدق بل أبدا یتصادمان ال وصنعه اهللا ، كالم ألن الكریم،             القرآن

  اآلخر ألن مصدرهما واحد.
 القصص القرآني

القرآن في ذكرها ورد فقد اآلثر، تتبع عملیة أّنها على لغًة القصة              ُتعرف
آَثاِرِهَما َعَلى (َفاْرَتدَّا الكهف سورة في وتعالى سبحانه اهللا قال حیث             الكریم
من یتكون الذي الخبر فتعني اصطالحًا أما ،[64 [الكهف:           َقَصًصا)

 مجموعة من األحداث المترابطة التي تتخللها قصة .
استخدم لكن الماضي، الزمن عن كنایًة والخبر النبأ الكریم القرآن            استخدم
النبأ استخدم حین في القریبة، األحداث عن الحدیث حال في ومشتقاته             الخبر
من ذلك على ونستدل بعید، زمن منذ حدثت التي األحداث عن الحدیث              عند
بالذكر ویجدر ،[13 [الكهف: ( ِباْلَحقِّ َنَبَأُهم َعَلْیَك َنُقصُّ (نَّْحُن تعالى:            قوله
أحداث عن لألخبار األحیان بعض في الخبر یستخدم الكریم القرآن            أن
الدُُّبَر) َوُیَولُّوَن اْلَجْمُع (َسُیْهَزُم تعالى: قوله ذلك ومثال المستقبل، في            ستحدث

  [القمر: 45].
 ممیزات وخصائص القصص القرآني:

ال كما فیه، للخیال مجال ال حیث حقیقة، لمشاهد واقعًا القرآني القصص              یعد
والتي المؤلفون، یحیكها التي واألساطیر بالحكایات له وعالقة روابط           یوجد

 عادًة تكون من نسج الخیال.
لما مناسبًا جاء إذ وتعالى، سبحانه اهللا من القرآني القصص مصدر             یعد
أنفسهم لمكنون مخاطبًا جاء كما وتعالیم، عبر من إلیه الناس            یحتاج

 وعقولهم.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


من بالرغم والمؤرخین المؤلفین لمنهج طبقًا والناس للبشریة تأریخًا یعتبر            ال
بتحلیل یهتم لم إّنه حیث الحقائق؛ من وتألف الواقع من مستنبطًا جاء              أّنه
اإلسالمیة الدعوة ینفع ما التاریخ من تناول إّنما األماكن، أو            األحداث

 ویفیدها.
واألولى، الرئیسیة القضیة لخدمة القرآني للقصص القصصي التكوین          یهدف

 أال وهي الدعوة لتوحید اهللا وعبادته وحده ال شریك له.
ال إذ والزمان، المكان عنصر من لكل واهتمامًا عنایًة الكریم القرآن یولى              ال

 یذكرهما إال في حال كانا یخدمان القضیة األساسیة.
كبیرًا دورًا بها واالستعانة بذكرها القرآني القصص قام التي المشاهد            لعبت

 في تحقیق الهدف المنشود الذي تم ذكرها من أجله.
التأكید هو مواقع عدة في مرة من أكثر الواحدة القصة تكرار من الهدف               یعد

 والتوضیح.
المعنى أو العبرة في یؤثر ال إذ وراٍق، شیقًا أسلوبًا القرآني األسلوب              یعد

 المستهدف من ذكر القصة التي یتحدث عنها القرآن.
  أهداف ومقاصد القصص القرآني

من● وتطهیرها البشریة النفس وتنقیة السلیمة، والعقیدة الدین          تثبیت
ومالئكته وكتبه تعالى باهللا اإلنسان إیمان الرساء إضافة          الخرافات،

 ورسله والقدر شره وخیره والیوم اآلخر.
المؤمنین● وتثبیت باالعتبار والسالم الصالة علیه الرسول         مواساة

الدعوة على والعزیمة اإلصرار في السابقین بالصالحین         واالهتداء
أو كافر من خوف أو ملل أو كلل دون وتعالى سبحانه هللا دین               إلى

 فاسق أو جائر.
إال● أمیًا كان أّنه من بالرغم فهو والسالم، الصالة علیه للرسول             التأیید

التي واألحداث سابقًا حدثت التي باألحداث یخبر دومًا كان           أّنه
 ستحدث مستقبًال.

المسلم● نفس وتربیة الناس، نفوس في والحمیدة النبیلة األخالق           غرس
الدین إلى الدعوة ومتاعب مشاق لتحمل وتهیئته باهللا، اإلیمان           على

 اإلسالمي، إضافًة إلى الجهاد من أجل نشر منهجه ودینه.
له،● شریك ال وحده وعبادته وتعالى، سبحانه اهللا دین إلى            الدعوة

 ونشر التوحید.
أحوال● عن القرآن في اهللا بها أخبر التي القصص هي القرآن             قصص

اشتمل وقد ‘ الواقعة والحوادث السابقة، والنبوات الماضیة،          األمم
البالد وذكر األمم، وتاریخ الماضي، وقائع من كثیر على           القرآن
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علیه كانوا لما ناطقة صورة عنهم وحكى قوم، كل آثار وتتبع             والدیار.
 وذلك لقوة تأثیرها في إصالح القلوب واألعمال واألخالق

 طریقة عرض قصص القرآن:
  للقرآن في طریقة عرض القصص صور متعددة:

 یسرد القصة من أولها إلى آخرها كما في سورة یوسف.●
 یعرض جانبا من القصة في سورة والجانب اآلخر في سورة أخرى.●
العبرة● مكان ویراعي مقبوضة، ومرة مبسوطة مرة السورة          یعرض

 ومقتضى المقام والغرض من القصة.
 القصص المذكورة في القرآن : هي كثیرة وفي محاور متعددة:

 
 

 المحكم والمتشابه:
لتفسیر یتصدى من إلیها یحتاج التي عشر الخمسة بالعلوم المفسر أحاط             إذا
اشترطها التي المقصد وصحة االعتقاد صحة له تحققت وإذا الكریم،            القرآن

 

 من قصص
 األنبیاء و الرسل

 من
 قصص
 الحكماء

 من
 قصص
 النساء

 من قصص
 األقوام

 من قصص
 الظالمین

 من قصص
 الحیوانات

 آدم         نوح
 هود       صالح

 إبراهیم
 إسماعیل

إسحاق  لوط       
 یعقوب
 یوسف

الكفل ذو     أیوب
یونس  شعیب
هارون  موسى
سلیمان   داود
عیسى   زكریا
إلیاس  یحیى       

 لقمان
 الحكیم

 

 هاجر
 سارة
 بلقیس
 حواء

بنت   آسیة
 مزاحم

 امرأة نوح
 امرأة لوط

 زلیخة
 مریم

 قوم ثمود
 قوم عاد
 قوم تبع

 أصحاب
 الرس

 أصحاب
 السبت

 أصحاب
 الجنة

 أصحاب
 األیكة

 أصحاب
 األخدود
 أصحاب

 الكهف
 سد مأرب

 فرعون
 هامان
 قارون
 نمرود
 جالوت

 قابیل
 السامري

 ابرهة
 الحبشي

 

 أصحاب الفیل
بني   بقرة

 إسرائیل
 ناقة صالح

 نملة سلیمان
 حوت یونس
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%AB%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A8%D8%B9
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تفسیر من یتمكن سوف المفسر أن یعني ال ذلك فإن التفسیر لصحة              العلماء
العلماء الحظ فقد والبیان، التفصیل من واحدة بدرجة الكریم القرآن آیات             كل
العقل مدركات من أوسع هي أمور عن یتحدث ما القرآن آیات من              أن
داللة من یؤخذ مما بأكثر توضیحها عن البشري العقل فیعجز            البشري،

 األلفاظ المعبرة عنها.
 وبناء على تلك الحقیقة قّسم العلماء القرآن على ثالثة أوجه :

وحجب بعلمه، اهللا استأثر الذي وهو إلیه، الوصول إلى سبیل ال             أحدها:
التي الحادثة األمور آجال من كان ما أوقات وهو خلقه، جمیع عن              علمه
بن عیسى نزول ووقت الساعة، قیام وقت مثل كائنة، أنها كتابه في اهللا               أخبر
 مریم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في الصور، وما أشبه ذلك.

سائر دون وسلم علیه اهللا صلى نبّیه تأویله بعلم اهللا خّص ما الثاني:               والوجه
ذلك علم إلى سبیل فال الحاجة، تأویله علم إلى بعباده مما فیه ما وهو                أمته،

 إال ببیان الرسول صلى اهللا علیه وسلم لهم تأویله.
وذلك القرآن، به نزل الذي اللسان أهل عند علمه كان ما منها:              والثالث

 تأویل عربیته، وإعرابه، ال یوصل إلى علم ذلك إلى من قبلهم.
ذكرناها التي عباس بن اهللا عبد عن المنقولة الروایة إلى التقسیم هذا              ویستند
والمفسرین العلماء جمهور أن كما التفسیر، في جهوده عن الحدیث            عند
قوله وهي ذلك، ضوء في عمران آل سورة في السابعة اآلیة             یفسرون
َوُأَخُر اْلِكتاِب ُأمُّ ُهنَّ ُمْحَكماٌت آیاٌت ِمْنُه اْلِكتاَب َعَلْیَك َأْنَزَل الَِّذي ُهَو              تعالى:
اْلِفْتَنِة اْبِتغاَء ِمْنُه َتشاَبَه ما َفَیتَِّبُعوَن َزْیٌغ ُقُلوِبِهْم ِفي الَِّذیَن ا َفَأمَّ             ُمَتشاِبهاٌت
ِبِه آَمنَّا َیُقوُلوَن اْلِعْلِم ِفي اِسُخوَن َوالرَّ اهللاَُّ ِإالَّ َتْأِویَلُه َیْعَلُم َوما َتْأِویِلِه              َواْبِتغاَء

ُر ِإالَّ ُأوُلوا اْألَْلباِب  [آل عمران].  ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َوما َیذَّكَّ
 قال الطبري: المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأویله، وفهموا معناه

بعلمه اهللا استأثر مما سبیل، علمه إلى ألحد یكن لم ما والمتشابه              وتفسیره،
ال َربِّنا ِعْنِد ِمْن ُكلٌّ ِبِه آَمنَّا یقولون: العلم في والراسخون خلقه،              دون
هو اهللا بأن العلم غیرهم: على ذلك في علمهم فضل ولكن ذلك،              یعلمون

 العالم بذلك دون سواه من خلقه .
بن عبیدة فقال السابقة، الكریمة اآلیة السلف علماء فهم النحو هذا             وعلى
عبد تالمذة وأحد الكوفة، أهل تابعي من وهو هـ) 72 (ت السلماني              عمرو
أن إلى الراسخین علم انتهى وإنما تأویله؟ یعلمون أین من مسعود: بن              اهللا

 قالوا:
قوله عن هـ) 179 (ت أنس بن مالك اإلمام وسئل َربِّنا. ِعْنِد ِمْن ُكلٌّ ِبِه                 آَمنَّا
ال، قال: العلم؟ في الراسخون تأویله أیعلم اهللاَُّ ِإالَّ َتْأِویَلُه َیْعَلُم َوما              تعالى:
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والراسخون فقال: أخبر ثم اهللا، إال تأویله یعلم وما قال: أن ذلك معنى               وإنما
  في العلم یقولون: آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا ولیس یعلمون تأویله

من العلماء وجمهور وأتباعهم والتابعین الصحابة من األكثرون ذهب           وقد
ذلك على ویدل ، المتشابه تأویل یعلمون ال العلم في الراسخین أن إلى               بعدهم

 أمور منها:
عنها، اهللا رضي عائشة، عن وغیرهما، ومسلم البخاري أخرجه ما - 1            

 قال: تال
... اْلِكتاَب َعَلْیَك َأْنَزَل الَِّذي ُهَو اآلیة: هذه وسلم، علیه اهللا صلى اهللا،               رسول
اهللا سّمى الذین فأولئك منه تشابه ما یتبعون الذین رأیت «فإذا             وقال:

 فاحذروهم».
ابن عن مستدركه، في والحاكم تفسیره، في الرزاق عبد أخرجه ما - 2             
العلم في الراسخون ویقول اهللا، إال تأویله یعلم «وما یقرأ: كان أنه              عباس
خط ومخالفتها تواترها، لعدم شاذة كانت وإن القراءة، وهذه به»،            آمنا
أن على تدل عباس ابن عن صحیح تفسیر أنها درجاتها أقل             المصحف،

 الراسخین في العلم ال یعلمون تأویله.
بالزیغ ووصفهم المتشابه مّتبعي ذم على دلت اآلیة أن ذلك ویؤید - 3             
اهللا: أنزل بما وآمنوا اهللا، إلى العلم فوضوا الذین مدح وعلى الفتنة،              وابتغاء

 محكمه ومتشابهه، قائلین: كّل من عند اهللا.
 وبناء على رأي الجمهور في تفسیر اآلیة تكون الواو في تفسیر قوله:

مستأنفة جملة بعدها ما ویكون لالستئناف، َیُقوُلوَن اْلِعْلِم ِفي اِسُخوَن           َوالرَّ
خالف وهو للعطف، غیرهم رأي على الواو وتكون وخبر، مبتدأ من             مكونة
أن على واالبتداء الوقف علماء وینص العلم. أهل جمهور إلیه ذهب             ما
َتْأِویَلُه َیْعَلُم َوما قوله: من المعظم (اهللا) لفظ عند یكون اآلیة في التام               الوقف

اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم.  ِإالَّ اهللاَُّ ثم یستأنف القارئ بعد ذلك قراءته بقوله َوالرَّ
على البشریة فأطلع الغیب حجب عن الستر كشف قد الكریم القرآن             إن
بعض عن وكشف والنار، والجنة والحساب والبعث اآلخر الیوم           أخبار
أمور إلى ورمز وإدراكهم، البشر وقابلیة یتناسب بما وحقائقه الكون            أسرار
في عنا وحجبها بعلمها اهللا استأثر البشري العقل مدركات من لیست             أخرى
الفطرة سواء عن وضالل وانحراف زیغ قلوبهم في فالذین الدنیا،            الحیاة
والمنهج والشریعة العقیدة علیها تقوم التي الواضحة األصول          یتركون
على فیه یعّول الذي المتشابه وراء ویجرون اإلسالمیة، للحیاة           العلمي
بینما كله، الحق یعلم الذي هو بأنه والتسلیم مصدره، بصدق            اإلیمان
بلغ الذین العلم في الراسخون وأما المجال. محدود نسبي البشري            اإلدراك
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المجال وحدود البشري التفكیر وطبیعة العقل مجال یعرفوا أن علمهم            من
ِمْن ُكلٌّ ِبِه آَمنَّا یقولون: فإنهم لهم، الممنوحة بوسائله فیه العمل یملك              الذي

  ِعْنِد َربِّنا
أو معنى له لیس أنه بعلمه اهللا استأثر ما القرآن من إن العلماء قول یعني                 وال
طوق في لیس معناه حقیقة على الوقوف أن یعني وإنما علیها، یدل              حقیقة
هذه مثل في یقولون السلف كان ثم ومن ، عندنا» نظیره «لعدم              البشر
الظاهرة الداللة عند یقف القارئ أن أي تفسیرها» اآلیة «قراءة            اآلیات:

 أللفاظها، من غیر تعمق في البحث عن تفصیالت ذلك المعنى.
 وهاهنا ثمة مالحظتان:

ال ما هذا عند یتشابه فقد نسبي، أمر التشابه أن العلماء بعض ذهب               األولى:
وهناك أحد، على فیها تشابه ال محكمات آیات هناك ولكن غیره، عند              یتشابه

 آیات متشابهات ال سبیل ألحد للقول في تفسیرها
ُثمَّ آیاُتُه ُأْحِكَمْت ِكتاٌب قوله: في باإلحكام القرآن وصف تعالى اهللا أن              الثانیة:
تطرق وعدم إتقانه یعني هنا وإحكامه [هود]، َخِبیٍر َحِكیٍم َلُدْن ِمْن َلْت             ُفصِّ
اهللاَُّ قوله: في متشابه بأنه وصفه تعالى اهللا أن كما إلیه، واالختالف              النقص
هنا بتشابهه والمراد [الزمر]، (23) َمثاِنَي ُمَتشاِبهًا ِكتابًا اْلَحِدیِث َأْحَسَن َل            َنزَّ
هذه من والقرآن واإلعجاز، والصدق الحق في بعضا بعضه یشبه            كونه
هذه في عنه تحدثنا الذي المعنى غیر وهذا جمیعه. متشابه محكم             الناحیة

 الفقرة.
 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم

بین إجماع محل وهو الحق، شرعي بدلیل سابق، شرعي حكم رفع :              النسخ
جوازه حیث ِمن تابعه، وَمن األصفهاني مسلم أبي ظهوِر َقبل من             المسلمین
الحكمة على شریعَته أقام - وتعالى سبحانه - فاهللا شرًعا، ووقوعه             عقًال،
بعض في األحكام ببعض یأذن أن حكمته وِمن المتجددة، والمصالح            البالغة،
محدوًدا، أمًدا لها یجعل أن على معها، وتناسقها لها، لمالءمتها            األوقات؛
أكثر وتكون متجددة، ألوقات مخالفة أحكاٌم محلها في لتحل مقدَّرة،            ونهایة
إرادة من خلقه، في اهللا سنة به جرت ما حسب نفًعا، وأعظم              صالحیة،
َواهللاَُّ ﴿ یقول: حیث - تعالى - اهللا وصدق العام، والصالح والیسر،              الخیر،
[البقرة: ﴾ َحِكیٌم َعِزیٌز اهللاََّ ِإنَّ َألَْعَنَتُكْم اهللاَُّ َشاَء َوَلْو اْلُمْصِلِح ِمَن اْلُمْفِسَد               َیْعَلُم

.[220 
اهللا، عند معلوم میقات على األول للحكم انتهاٌء إال هو ما واقعه في               فالنسخ
والقرآن بالناسخ، أعلمنا حین به أعَلَمنا اهللا ولكن قبل؛ ِمن لنا معلوًما              ولیس
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ِبَخْیٍر َنْأِت ُنْنِسَها َأْو َآَیٍة ِمْن َنْنَسْخ َما ﴿ :- تعالى - قوله في ذلك یقرر                  الكریم
 ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ اهللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر ﴾ [البقرة: 106].

مقتضى على بها اهللا یذهب آیة كل أن الكریمة اآلیة هذه من              فالمفهوم
عما یقل ال ذلك من یلحق ما فإن - بدل غیر إلى أو عنها، بدل إلى                  حكمته،
علیه متفوق وإما الثواب، في ذهب لما مماثل إما فالبدل ونفًعا، أجًرا              ذهب
العبادات فروع في إال - یقع ولن - النسخ یقع لم ولذلك ومصلحة؛               ثواًبا
الخالدة، األخالق وأصول الثابتة، العقائد من غیرها أما          والمعامالت،
بما واألخبار المعامالت، وأصول الماضیة، واألخبار القصص         ومفاهیم
وما وحساب، وحشر ونشور، بعث ِمن الغیب ظهر هو مما الحیاة،             وراء
حقائَق، تحكي أمور ألنها للنسخ؛ مجاٌل هذا من شيء في ولیس ذلك،              إلى
والمكان الزمان باختالف تختلف وال التبدیل، وال التغییر َتقَبل ال            والحقائُق
ِبِه ى َوصَّ َما الدِّیِن ِمَن َلُكْم َشَرَع ﴿ :- تعالى - اهللا یقول ذلك وفي                 واألقران؛
َأِقیُموا َأْن َوِعیَسى َوُموَسى ِإْبَراِهیَم ِبِه ْیَنا َوصَّ َوَما ِإَلْیَك َأْوَحْیَنا َوالَِّذي             ُنوًحا

ُقوا ِفیِه ﴾ [الشورى: 13].  الدِّیَن َوَال َتَتَفرَّ
العلماء، جمهور رأي على والمنسوخ، الناسخ على األمثلة بعض           ولنضرب

 مما جاء في الكتاب العزیز:
ِفیِه ِقَتاٌل ُقْل ِفیِه ِقَتاٍل اْلَحَراِم ْهِر الشَّ َعِن َیْسَأُلوَنَك ﴿ :- تعالى - اهللا                1.یقول
الحرم األشهر في للمشركین القتال حرمة تفید فاآلیة ،[217 [البقرة: ﴾             َكِبیٌر
ابن روى وقد ورجب، والمحرم، الحجة، وذو القعدة، ذو وهي:            األربعة؛
َوَقاِتُلوا ﴿ :- تعالى - بقوله منسوخة أنها میسرة: بن عطاء عن              جریر
النحاس جعفر أبو ونقل ،[36 [التوبة: ﴾ َكافًَّة ُیَقاِتُلوَنُكْم َكَما َكافًَّة             اْلُمْشِرِكیَن
أفادت قد الثانیة اآلیة أن ذلك وبیان عطاء، عدا ما ذلك، على العلماء               إجماَع
ما اإلفادَة هذه یدعم ومما األزمان، لعموم المستلزم المشركین، قتال            عموم
هوازَن قاَتَل - وَسلَّم علیه اهللا صلَّى - اهللا رسول أن السیرة كتُب به                جاءت
وذو الهجرة، من ثماٍن سنة القعدة وذي شوال في بالطائف وثقیًفا             بُحَنْین،
كما اآلیة، هذه نزول سبب في كذلك جاء وما الحرم، األشهر أحُد              القعدة
في والبیهقي "الكبیر"، في والطبراني حاتم، أبي وابن جریر، ابن            أخرجه
بعث - وَسلَّم علیه اهللا صلَّى - اهللا رسول أن عبداهللا: بن جندب عن                "سننه"،
ولم فقتلوه، الحضرمي ابن فلُقوا جحش، بن عبداهللا علیهم وبعث            رهًطا،
فعیَّرهم رجب، من أو جمادى من هو فیه، قتلوه الذي الیوم ذلك أن               یدروا
َیْسَأُلوَنَك ﴿ اهللا: فأنزل الحرام، الشهر في قتلتم للمسلمین: وقالوا            المشركون،
فلما اآلیة، [217 [البقرة: ﴾ َكِبیٌر ِفیِه ِقَتاٌل ُقْل ِفیِه ِقَتاٍل اْلَحَراِم ْهِر الشَّ               َعِن

 نزلت َفِهم بعض المسلمین أنها لرفع الوزر، ال لثبوت األجر.
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َوالَِّذیَن َآَمُنوا الَِّذیَن ِإنَّ ﴿ اآلیة: تلك عقیب - تعالى - قوله ذلك بعد                فنزل
﴾ َرِحیٌم َغُفوٌر َواهللاَُّ اهللاَِّ َرْحَمَة َیْرُجوَن ُأوَلِئَك اهللاَِّ َسِبیِل ِفي َوَجاَهُدوا              َهاَجُروا
بن عثمان طریق عن "الصحابة"، في منده ابن وأخرجه ،[218            [البقرة:
وجدناها الثانیة اآلیة مكان تتبعنا وإذا عباس، ابن عن أبیه، عن             عطاء،
َشْهًرا َعَشَر اْثَنا اهللاَِّ ِعْنَد ُهوِر الشُّ ِعدََّة ِإنَّ ﴿ هكذا: الحرم، األشهر آلیة               متممة
اْلَقیُِّم الدِّیُن َذِلَك ُحُرٌم َأْرَبَعٌة ِمْنَها َواْألَْرَض َمَواِت السَّ َخَلَق َیْوَم اهللاَِّ ِكَتاِب              ِفي
َواْعَلُموا َكافًَّة ُیَقاِتُلوَنُكْم َكَما َكافًَّة اْلُمْشِرِكیَن َوَقاِتُلوا َأْنُفَسُكْم ِفیِهنَّ َتْظِلُموا            َفَال
تزال ال الحرم األشهر حرمة فتكون ،[36 [التوبة: ﴾ اْلُمتَِّقیَن َمَع اهللاََّ              َأنَّ
وأعظم وزًرا، أشد فیها ألنها عموًما؛ المعاصي عن االمتناع في هي             باقیة،
إن وقیل: المعاصي، قبیل من لیس المشركین وقتال غیرها، في منها             ُنكًرا
[التوبة: ﴾ َوَجْدُتُموُهْم َحْیُث اْلُمْشِرِكیَن َفاْقُتُلوا ﴿ :- تعالى - بقوله وقع              النسخ
الحكمة اقتضت سابق، حكم وانتهى النسخ، وقع فقد القول، كان ما وأیا ،[5             
وإعالن المؤقت، الحكم إنهاَء الحكمة تلك اقتضت ثم الزمان، من فترة             بقاءه

 حكم جدید لعهد جدید.
َعَلْیِهنَّ َفاْسَتْشِهُدوا ِنَساِئُكْم ِمْن اْلَفاِحَشَة َیْأِتیَن ِتي َوالالَّ ﴿ :- تعالى - اهللا              2.یقول
َیْجَعَل َأْو اْلَمْوُت َیَتَوفَّاُهنَّ َحتَّى اْلُبُیوِت ِفي َفَأْمِسُكوُهنَّ َشِهُدوا َفِإْن ِمْنُكْم             َأْرَبَعًة
َفَأْعِرُضوا َوَأْصَلَحا َتاَبا َفِإْن َفَآُذوُهَما ِمْنُكْم َیْأِتَیاِنَها َواللََّذاِن * َسِبیًال َلُهنَّ             اهللاَُّ
بآیة منسوخة فإنها ،[16 ،15 [النساء: ﴾ َرِحیًما اًبا َتوَّ َكاَن اهللاََّ ِإنَّ              َعْنُهَما
َوَال َجْلَدٍة ِماَئَة ِمْنُهَما َواِحٍد ُكلَّ َفاْجِلُدوا اِني َوالزَّ اِنَیُة الزَّ ﴿ وهي:             النور،
َوْلَیْشَهْد اْآلَِخِر َواْلَیْوِم ِباهللاَِّ ُتْؤِمُنوَن ُكْنُتْم ِإْن اهللاَِّ ِدیِن ِفي َرْأَفٌة ِبِهَما              َتْأُخْذُكْم
رجًال البكر، إلى بالنسبة وذلك ،[2 [النور: ﴾ اْلُمْؤِمِنیَن ِمَن َطاِئَفٌة             َعَذاَبُهَما
إلیهما، بالنسبة األول الحكم ُنسخ فقد الجنسین، من الثیب أما امرأة، أو              كان
- الرسول حیاة في والغامدیة ماعز رجم علیه دل الذي الرجم، به              وأبدل
وهي: حكًما، ال تالوًة ُنسخت آیة علیه دلت كما - وَسلَّم علیه اهللا               صلَّى
حكیم"، عزیز واهللا اهللا من نكاًال ألبتة فارجموهما زنیا إذا والشیخة             "الشیخ
15 آیة (النساء الجاللین" "تفسیر في جاء كما - والثانیة األولى اآلیة             ومعنى
رجال من أربعة بذلك وشهد النساء، ِمن الزنا فاحشَة یأتي َمن أن :- (16 ،               
لهن اهللا یجعل أن إلى أو الموت، حتى البیوت في فاحبسوهن             المسلمین،

 طریًقا إلى الخروج.
رسول قال حین الطریَق، هذا لهن اهللا جعل ثم اإلسالم، أول في ذلك               وكان
عني، خذوا عني، ((خذوا مسلم: روایة في كما - وَسلَّم علیه اهللا صلَّى -                اهللا
وتغریبها مائة، البكر جلد بأنه السبیَل ذلك وبیَّن سبیًال))، لهن اهللا جعل              قد
لحكم تعرَّض النساء، حكم بیَّن ولما والمحصن، المحصنة ورجم           عاًما،
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بأنهم لواًطا، أو زًنا كانت سواء الخطیئة، نفس یرتكبون الذین            الرجال
فال العمل، ویصلحا یتوبا، حتى بالنعال، والضرب بالسبِّ األذى           َیلحقهم
بسیاسة أخًذا اإلسالمیة، الدعوة مطلع في ذلك وكان ذلك، بعد األذى             یلحقهما
رویًدا المحكمة الشریعة طریق إلى بالناس واالنتقال التشریع، في ج           التدرُّ
األول للحكم فكان قناُتهم، وَتِلین ِقیاُدهم، یسلس حتى درجة، ودرجة            رویًدا،
في تتحدد أن قبل اهللا ِعلم في محددة زمنیة فرصًة النساء آیتي في               المقرر
إثر في الحدیث بالناسخ علیها اُهللا أطلَعنا أن بعد علمنا في تحددت ثم               علمنا،
﴿ العلیم: اهللا قدرة مع یتنافى ال حكیم، تنظیمي أمر وهو القدیم،              المنسوخ

 َیْمُحو اهللاَُّ َما َیَشاُء َوُیْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب ﴾ [الرعد: 39].
َیُكْن ِإْن اْلِقَتاِل َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِض َحرِّ النَِّبيُّ َأیَُّها َیا ﴿ :- تعالى - اهللا                3.یقول
ِمَن َأْلًفا َیْغِلُبوا ِماَئٌة ِمْنُكْم َیُكْن َوِإْن ِماَئَتْیِن َیْغِلُبوا َصاِبُروَن ِعْشُروَن             ِمْنُكْم
- بقوله منسوخة فإنها ،[65 [األنفال: ﴾ َیْفَقُهوَن َال َقْوٌم ِبَأنَُّهْم َكَفُروا              الَِّذیَن
ِماَئٌة ِمْنُكْم َیُكْن َفِإْن َضْعًفا ِفیُكْم َأنَّ َوَعِلَم َعْنُكْم اهللاَُّ َخفََّف اْآلََن ﴿ :-                تعالى
َمَع َواهللاَُّ اهللاَِّ ِبِإْذِن َأْلَفْیِن َیْغِلُبوا َأْلٌف ِمْنُكْم َیُكْن َوِإْن ِماَئَتْیِن َیْغِلُبوا              َصاِبَرٌة
األمر؛ بمعنى خبٌر األولى اآلیة أن النسخ ووجه ،[66 [األنفال: ﴾ اِبِریَن             الصَّ
أن الواحد وعلى باأللف، والمائة منهم، المائتین منكم العشرون لیقاِتِل            أي
كبیرة مرتكًبا الزحف یوم تولَّى ممن فهو فرَّ فإن ، َیِفرَّ وال العشرة أمام               َیثُبت
اهللا خفَّف المسلمون كثر فلما ومقته، اهللا لسخط نفسه ًضا ومعرِّ الكبائر،             من
نفوس على كثیًرا یشق ال الذي المیسر، الحكَم هذا لهم وشرع             عنهم،
الثانیة اآلیة فأفادت القتال، في األهوال ركوب على یحملهم وال            المجاهدین،
وإن الشدید، الوعید تحت دخل أمامهما فر فإن لالثنین، الواحد ثبات             وجوَب
كان وإن منه، تقصیر وال علیه، جناح ال معذور، فهو منهما أكثر أمام               فر
الرخصة من بدًال بالعزیمة آخًذا ویكون كان، عدد ألي الثبات في له              یؤَذن
بعونه الصابرین مع واهللا عنه، وتخفیًفا به، لطًفا له؛ اهللا شرعها             التي
ابن عن "مسنده"، في راهویه بن إسحاق أخرج وتوفیقه، ونصره            وتأییده،
الواحُد یقاِتَل أن علیهم اهللا افترض لما قال: اآلیة، نزول سبب في              العباس
الواحُد یقاتل أن إلى عنهم ذلك اهللا فوضع ، وشقَّ علیهم ذلك ثُقل              عشرًة،

 الرجلین، وأنزل قوله - تعالى -: ﴿ ِإْن َیُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن ﴾ [األنفال: 65].
لبعضها توقیت ولكنه الشرعیة؛ لألحكام إبطاًال لیس النسخ أن نرى            وهكذا
- وأنه بعباده، ورحمته شرعه، في اهللا حكمة تظهر حتى اآلخر؛             ببعضها
- وأفعاله یفعل، عما ُیْسَأل ال یرید، لما فعَّال كله هذا قبل - وتعالى                سبحانه
تسعفنا وقد اإلصالح، جوهر وهي الحكمة، عین هي - وتعالى            سبحانه
ِعلمنا، آفاق فوق حكمتها تعلو وقد منها، جوانَب بإدراك وأفكارنا            عقوُلنا
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بال القدرة له نثبت وأن یدیه، بین بالعجز أوًال ُنقر أن حال كل في                وعلینا
 نهایة، والعلم بدون حدود، إن اهللا على كل شيء قدیر.

﴾ اهللاَُّ ِبِه ُیَحاِسْبُكْم ُتْخُفوُه َأْو َأْنُفِسُكْم ِفي َما ُتْبُدوا َوِإْن ﴿ :- تعالى - اهللا                  4.یقول
ِإالَّ َنْفًسا اهللاَُّ ُیَكلُِّف َال ﴿ :- قائل من عز - بقوله منسوخة فإنها ،[284                 [البقرة:

تجاوز قد - وتعالى سبحانه - اهللا أن ذلك وبیان ،[286 [البقرة: ﴾ َلَها                ُوْسَعَها
الحدیث في جاء كما تفعل، أو تقل لم ما نفَسها، بها حدَّثت عمَّا األمة                لهذه

 الشریف الصحیح.
معاٍن من نفُسه به تهجس وما شر، من المرء خاطر في یعتلج ما كل إن                 أي
العفو دائرة في داخل كلٌّ - یقظة وأحالم النفس، وأحادیث وأخیلة،             وصور
سیئًة صاحبه على ُیكَتب فإنه المصمم، العزم درجة إلى یصل لم ما              اإللهي،
بهم، الواسعة ورحمته عباده، على - تعالى - اهللا فضل من وهذا              واحدة،
دفعها، في لإلنسان حیلة ال التي البشریة، النفس طبائع من هو فیما              وتسامحه
یلقي حدیًثا النفس علماء قرره ما ولعل العسر، بمنتهى إال منها الخالص              أو
عندهم الشعور فإن الالشعور، وفكرة الباطن، العقل على          أضواء
َتِرُد التي المعلومات یختزن والثاني اإلنسان، في العقل یشكالن           والالشعور
ولكن اإلدراك، بؤرة في الظهور دائًما تحاول هي ثم الحس، طریق عن              إلیه
أو وانسجام، هدوء نتیجة الشعور تراخى فإذا تمنعها، والوعي الشعور            حالة
وصاَحَبها البؤرة، في الالشعور أفكار ظهرت - ذلك نحو أو غفلة، أو              راحة
الشر نزعة علیها تغلب قد بأحادیَث اإلنسان فیها یحدِّث للیقظة، أحالٌم             غالًبا
األحادیث تلك عن فعفا - وتعالى سبحانه - اهللا ل تفضَّ وقد اللذة،              أو
األولى، اآلیة نزلت حین العباَد بها اهللا یؤاخذ كان أن بعد أخیًرا،              والهواجس
َوِإْن ﴿ البقرة: آیة نزلت "لما النزول": أسباب في النقول "لباب كتاب              وفي
شكا ،[284 [البقرة: ﴾ اهللاَُّ ِبِه ُیَحاِسْبُكْم ُتْخُفوُه َأْو َأْنُفِسُكْم ِفي َما              ُتْبُدوا
:- تعالى - قوله فنزل بها، المحاسبُة علیهم وشقَّ الوسوسة، من             المؤمنون
َما َلَها ﴿ قدرتها، تسعه أي 286]؛ [البقرة: ُوْسَعَها} ِإالَّ َنْفًسا اهللاَُّ ُیَكلُِّف               {َال
286]؛ [البقرة: ﴾ اْكَتَسَبْت َما َوَعَلْیَها ﴿ الخیر، من 286]؛ [البقرة: ﴾              َكَسَبْت
به وسوست مما یكتسبه ال بما وال أحد، بذنب أحد یؤاَخذ وال الشر، وزر                أي

 نفسه".
الذنوب"؛ من الخطرة "هي الصغیرة: تعریف في السدي عن ُنقل ما             وأما
سیئاُت األبرار حسناِت أن یعني وكأنه بقوله: الزمخشري علیه عقب            فقد
وهي النفس، أحادیث من جزء القلوب في الذنوب خطرات إن إذ             المقربین؛
رأي هو وهذا عمل، أو بقول تقترن لم ما فیها، مؤاخذة وال األمة، لهذه                عفو

 الجمهور في اآلیتین.
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– وإظهارها الشهادة بكتمان خاصة وأنها محَكمة، األولى بأن القول            أما
محكمة، أنها بعضهم وقول التخصیص، هذا على دلیل ال بأنه            فمردوٌد؛
والكافرین، المؤمنین یحاسب اهللا أن المعنى: وأن عمومها، على           وباقیة
تعالى - قوله في ﴾ نفًسا ﴿ بأن أیًضا؛ مردوٌد - اآلخرین دون لألولین                فیغفر
النفي، سیاق في نكرٌة [286 [البقرة: ﴾ ُوْسَعَها ِإالَّ َنْفًسا اهللاَُّ ُیَكلُِّف َال ﴿ :-               

 فتفید العموم للمؤمن والكافر على السواء، وال دلیل على الخصوص.
اهللاََّ اتَُّقوا َآَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّها َیا ﴿ :- تعالى - اهللا قول ومنسوًخا ناسًخا جاء                 ومما
السیوطي: قال ،[102 عمران: [آل ﴾ ُمْسِلُموَن َوَأْنُتْم ِإالَّ َتُموُتنَّ َوَال ُتَقاِتِه              َحقَّ
فإنها اآلیة، هذه إال النسخ، دعوى فیها یصح آیٌة عمران آل في              لیس
وبیان ،[16 [التغابن: ﴾ اْسَتَطْعُتْم َما اهللاََّ َفاتَُّقوا ﴿ :- تعالى - بقوله               منسوخة
وترَكِت التقوى، حقَّ اهللا ُیتَّقى بأن أمرْت قد بظاهرها األولى اآلیة أن              ذلك:
همَّته مؤمن كلُّ یشحذ حتى بها؛ والعمل اآلیة هذه فهم أمام مفتوًحا              الباَب
تحدیًدا محددة غیر وهي التقوى، أعمال من بلوُغه یمكن ما أقصى             لبلوغ
وحتى ووضوح، بیسر وأعماقه أبعاده وإدراك به، واإلحاطة حصره           یسهل
یتیسر وال والشمول، العموم علیها یبدو اآلیة هذه تفسیر في الواردة             اآلثار
وُیشَكر ُیعصى، فال ُیطاع ((أن تفسیرها: في قیل فقد واإللمام، التحدید             فیها
على یقوى وَمن اهللا، رسول "یا فقالوا: ُینسى))، فال وُیذَكر ُیكفر،             فال
وقد ،[16 [التغابن: ﴾ اْسَتَطْعُتْم َما اهللاََّ َفاتَُّقوا ﴿ :- تعالى - بقوله فُنسخ                ذلك؟"،
وما وبطَنه وعى، وما رأَسه اإلنسان یحفظ أن كذلك: تفسیرها في             ورد
قال: ُجبیر، بن سعید عن حاتم أبي ابن وأخرج والبلى، الموت وَیذُكَر              حوى،
القوم على اشتدَّ ﴾ ُتَقاِتِه َحقَّ اهللاََّ اتَُّقوا َآَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّها َیا ﴿ آیة: نزلت                 لما
تخفیًفا اهللا فأنزل جباههم، وتقرحت عراقیُبهم، ورمْت حتى فقاموا           العمُل،

 على المسلمین: ﴿ َفاتَُّقوا اهللاََّ َما اْسَتَطْعُتْم ﴾.
أصول في مثًال للناس یضرب وَسلَّم - علیه اهللا صلَّى - الرسوُل ذا هو               وها
وأنام، وأقوم وأفطر، أصوم ((لكني فیقول: وفعله، بقوله المتوازن،           التدین

 وأتزوج النساء، فَمن رغب عن سنتي فلیس مني))؛ رواه الشیخان.
 غریب القرآن :

من التفسیر علم من جزء أیضا وهو القرآن علوم من علم القرآن              غریب
هذا إلى ویشار للمفسر، ضروري القرآن- غریب معرفة - معرفته أن             حیث
تتناول التي المصنفات في والمعلومات، المعارف من مجموعة أي           العلم،

  علوم القرآن بـ "معرفة غریبه"
جماعة فیه صنف العلم وهذا اْلَمْدُلوِل، َمْعِرَفُة هو القرآن غریب            معرفة
كتاب المعرفة هذه في ألف كتاب أحسن أن البرهان صاحب            ویرى
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86


اْألَْلَفاِظ َمْدُلوَالِت ِألَنَّ َیاِق السِّ ِمَن اْلَمَعاِنَي َیَتَصیَُّد فإنه للراغب           المفردات
الُمراد لیس الغریب: معنى الطیار سلیمان بن مساعد ویوضح هذا ة.            َخاصَّ
مفرداِت تفسیُر به: المراُد وإنما غیره، دون المعنى غامَض كان ما             بالغریب
والماء والسماء كاألرض معناه؛ ُیجهل ال ما هذا من (ویخرج عمومًا             القرآِن
بداللِة ُتعنى القرآن غریِب فُكتُب ،( بیانِِ إلى یحتاج ال مما فإنها             وغیرها،

  ألفاِظه ، دوَن غیِرها من المباحِث المتعلقِة بالتفسیِر أو المعاني .
بیاِن على یقوُم القرآِن معاني علَم ألن ؛ القرآِن معاني علِم من جزٌء               وهو
العرِب بأسلوِب االعتناِء مع ، باآلیِة المراَد المعنى ُیبیُِّن ثم ، أوال              المفرداِت

 الذي نزَل به القرآُن
 أمثلة من الغریب

الحسن: قال كسبوا)؛ بما ُأْبِسلوا الذین (ُأولئك تعالى: قوله في ورد             أبسل؛
مجاهد وقال ُأهِلكوا، وقیل اْرُتِهنوا، َأي وقیل بَجرائرهم، ُأسِلموا           ُأْبِسلوا
للهالك؛ ُتْسَلم َأي كَسَبت؛ بما نفس ُتْبَسل وَأن ُحِبسوا. قتادة وقال             ُفِضحوا،
ُتبسل (َأن تعالى قوله بَعملها، العذاب ِإلى نفس ُتْسلم لئال َأي منصور َأبو               قال
َأي بَجِریرته َأْبَسْلته یقال الهیثم: َأبو جهنم. في ُتْحَبس َأي كَسبت): بما              نفس

ضه  َأْسلمته بها، قال: ویقال َجَزْیته بها: ابن سیده: َأْبَسله لكذا َرِهقه وَعرَّ
ذلك صار أي قلوبهم) على ران (بل الجلیل، الشيء یعلو صدأ الرین:              ران؛
الشاعر وقال الشر. من الخیر معرفة علیهم فعمي قلوبهم، جالء على             كصدأ

 "إذا ران النعاس بهم" وقد رین على قلبه
یحصب ما الحصب، جهنم)، حصب اهللا دون من تعبدون وما (إنكم             حصب؛
من وأصله به، رمیته أي بحجر، وحصبته فیها، یلقى أي النار، في              به

  الحصباء، وهي الحصى.وحصب النار بالحصب: أضرمها.
 كتب عن غریب القرآن

 ومن الكتب القدیمة  :  المفردات في غریب القرآن ،  الراغب األصفهاني
 من الكتب المبسطة الحدیثة  :  كلمات القرآن ، للشیخ  حسنین محمد مخلوف
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