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إن احلمد هللا؛ حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
  . أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

  . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
﴿           ﴾)١(.  
﴿                  

         ﴾)٢(.  
﴿                

      ﴾)٣(.  
   :أما بعد

: تصنيف العالمة اجلامع املتفنن" اإلتقان في علوم القرآن"فهذا تهذيب وترتيب كتاب 
  . -رمحه اهللا-) ’٩١١ت (السيوطي جالل الدين عبد الرمحن 

جيد فيه استطرادا وإطنابا وتتبعا لبعض الفروع واجلزئيات، " اإلتقان"والناظر في كتاب 
  .  زاخرا بفوائد ال توجد جمموعة في كتاب غريه في موضوعه-حبق-مما جيعل الكتاب 

قصود من مجيع وامل: -رمحه اهللا-لكن؛ ليس هذا بِمقصود الكتاب، حيث قال مصنفه 
  .’ا) ٤(أنواع هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد واألصول، ال استيعاب الفروع واجلزئيات

كما أن هذا االستطراد واإلطناب قد يشوش على من يطالع ويبحث عن مبادئ بعض 
  . أنواع علوم القرآن فيه

   ! من يهذبه ويقربهإلَىفاحتاج الكتاب 
وترتيبه لنفسي وملن " اإلتقان"على القيام بتهذيب كتاب  -تبارك وتعاىل-فاستخرت اهللا 

  .  عبارته السابقةفيحيتاج إليه من طالب العلم، وتحقيقًا لغرض مصنفه الذي صرح به 
   : ذلك ما يليفيوقد راعيت 

                                                           

  .١٠٢: اقتباس من سورة آل عمران) ١(
  .١: اقتباس من سورة النساء) ٢(
  .٧١ -٧٠: اقتباس من سورة األحزاب) ٣(
  ). أبو الفضل-٢٥٩/ ٢" ( علوم القرآنفيتقان اإل) "٤(



  .  حافظت على كالم املصنف حبروفه إال ما يقتضيه ربط الكالم:أوالً
:  هكذامعقوفتني بني - عناوين أم مجالً أم ألفاظًا سواء أكانت- وضعت الزيادات :ثانيا

.[ ]  
 اكتفيت من االستطرادات الطويلة ببعض األمثلة، أحيانا بثالثة، وأحيانا باثنني، :ثالثًا

  . وتارة بواحد فقط
  ). فائدة( حذفت أغلب ما أورده السيوطي حتت عنوان :رابعا

  :قني أعدت ترتيب الكتاب، وكان الترتيب على ش:خامسا
  .  ترتيب األنواع من بعضها بعضا-أ

  .  ترتيب معلومات النوع الواحد من نفسه-ب
وأعطيت لنفسي هنا احلرية في التقديم والتأخري إذا ظهرت يل فائدة ذلك في عرض 

  . حمتويات الكتاب وكل نوع
لى وحرصت في الشق األول من الترتيب على التنبيه إلَى رقم النوع في وضعه األصلي ع

  . ترتيب السيوطي
  :  خدمة نص الكتاب بِما تيسر يل مما يلي- بقدر ما أمكننِي الوقت-وحاولت 

  .  عزو اآليات إلَى سورها مع ذكر رقم اآلية-١
إىل  يف هذه الطبعة      وقد أسندت القيام بذلك    - الَّتي أوردها السيوطي   - ختريج األحاديث    -٢      

أمحد بن عمر بازمول، فقام بذلك مشكوراً جزاه اهللا خـرياً،           : أخي سعادة الدكتور فضيلة الشيخ      
وقد أدرجتـه يف هـذه   ). غاية البيان يف ختريج أحاديث وآثار ذيب وترتيب اإلتقان       (ومسى عمله   

   .وستأيت مقدمته عقب هذه املقدمة إن شاء اهللا تعاىل، الطبعة
- وكنت -إن تيسر يل-  إرجاع النقول إلَى مصادرها الَّتي رجع إليها السيوطي-٣

خاصة إذا كان  أنقل الكالم الذي ينقله السيوطي من مصدره، أو أصححه منه، -أحيانا
  . السيوطي قد اختصره أو نقله باملعىن، مع التنبيه على ذلك في اهلامش

 التعليق على مواضع يسرية من الكتاب، خاصة ما يتعلق بأمور العقيدة منها، فقد -٤
 أعلق عليه؛ مبينا الصواب -ف كالمه الذي خيالف فيه أهل السنة واجلماعةإذا لَم أحذ-كنت 

 لما -الذي حكاه السيوطي أو قاله- منبها إلَى خمالفة هذا القول -حسب علمي-في ذلك 
  . عليه أهل السنة واجلماعة

  :  على طبعتني للكتاب-بعد اهللا تبارك وتعاىل-هذا؛ وقد اعتمدت في قيامي بِهذا األمر 
/ ’١٣٨٧( الطبعة الَّتي حققها محمد أبو الفضل إبراهيم، وظهرت في عام :األوىل

  ). الطبعة الْمحققة" (اإلتقان: "، أو)أبو الفضل" (اإلتقان: "، وأشري إليها بـ)م١٩٦٧



/ ’١٣٩٩( طبعة مصطفى البايب احللبِي وأوالده بِمصر، وظهرت في عام :الثانية
  ).املطبوعة(، أو بـ )احللبِي" (اإلتقان ":، وأشري إليها بـ)م١٩٧٩

طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، جممع امللك فهد : الثالثة 
لطباعة املصحف الشريف، األمانة العامة الشؤون العلمية، حتقيق مركز الدراسات القرآنية، 

  .هـ١٤٢٦
  . قليلةولَم ألتزم باإلشارة إلَى الفروق إال في مواضع

: ومنهم األخ األستاذو ال يفوتين تسجيل شكري لكل من قدم يل مالحظة، أو توجيهاً، 
أخي أمحد الذي قدم يل العديد من امللحوظات اليت وقف عليها ومنهم . حممد ناصر حيي جده

أثناء التخريج، فللجميع شكري وتقديري، سائالً اهللا أن جيعل ما بذلوه من جهد يف موازين 
   .هلم الصاحلةأعما

هذا؛ وأسأل اهللا بأن له احلمد ال إله إال هو الْحنان املنان بديع السموات واألرض ذو 
أن يتقبل مني عملي خالصا لوجهه الكرمي، وأن يرزقنِي القبول في الدنيا : اجلالل واإلكرام

  . واآلخرة؛ إنه مسيع جميب
  
  

  محمد بن عمر بن سامل بازمول
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إنَّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،              
من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك لـه،                      

  . عبده ورسولهوأشهد أن حممداً
�يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ�

)١(.  
 �              هنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيـا  يم

�رِجاالً كَثرياً ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً
)٢(.    

�              رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصيداً يدالً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي   كُمـوبذُن لَكُم
  .)٣( � ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

، وشر األمور حمدثاا، وكـل      �أال وإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد           
  .حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار 

  :أما بعد 
هـ يعتـرب   ٩١١جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت     " رآناإلتقان يف علوم الق   "فإن كتاب   

أبو مالك حممـد  / أمجع كتاب يف علوم القرآن، وقد قام بترتيبه وذيبه فضيلة شيخنا األستاذ الدكتور      
، والتهذيب  "ذيب وترتيب اإلتقان يف علوم القرآن     "بن عمر بازمول حفظه اهللا تعاىل يف كتاب مساه          

كبرية من األحاديث النبوية واآلثار السلفية، واكتفـى شـيخنا بتخـريج            كأصله احتوى على مجلة     
األحاديث النبوية خترجياً خمتصراً، وقد نفدت نسخ الكتاب من املكتبات، وكثر الطلب عليه، فرغـب               
يف إعادة طبعه مرة ثانية، فأسند إيلَّ ختريج األحاديث واآلثار؛ حرصاً منه على تكميل الفائدة العلمية،                

 –عن ساعدي، واشتغلت بتخريج مجيع األحاديث واآلثار مع بيان درجتها صحة وضـعفاً              فشمرت  
  . إال مواضع يسرية مل أقف على خمرجيها أو إسنادها-بفضل اهللا تعاىل 


	��א�������W� �

                                                           

  ) .١٠٢:آل عمران () ١(
  ) .١:النساء () ٢(
  ) .٧١-٧٠:األحزاب () ٣(



�Wوأمسيت هذا التخريج �
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   :نهجي يف ختريج هذا الكتاب كما يليوكان م

يف طبعة الكتاب األوىل الـيت      قد استفدت من خترجيات شيخنا حممد بازمول،         -١
وأدرجتها ضمن خترجيي ومل أميزها، إال ما كان تنبيهـاً أو شـرحاً أو              نفذت،  

 .: ..."قال الشيخ: "تعليقاً منه فإين أثبته كما هو وأقول

أحدمها اكتفيت بذلك، وإذا مل يكن فيهما أو        وإذا كان اخلرب يف الصحيحني أو        -٢
  .أحدمها؛ فأخرجه حسب ما حيتاجه املقام 

 ببيان درجته إال    - خارج الصحيحني    -وقد صدرت ختريج كل حديث أو أثر         -٣
مواضع يسرية؛ لعدم وقويف على ترمجة بعض الرواة، فأترك حينها احلكم عليه،            

 ".على ترمجةويف إسناده من مل أقف له : "وأقول يف التخريج

فإذا كان اخلرب صحيحاً أو حسناً استغنيت بذكر درجته عن بيان حال رواتـه،              -٤
 .وإذا كان اخلرب ضعيفاً؛ فإين أذكر علته وأبينها

ونقلت أحكام أهل العلم على األحاديث واآلثار إن وقفت عليهـا، وذلـك              -٥
كم أحد  باعتبار متنه ال سنده إال ما نصوا عليه، وإذا حكمت عليها ومل أنقل ح             

 .فباعتبار سنده غالباً

 .وعلقت على ما احتاج إىل تعليق وتنبيه، وهي مواضع يسرية -٦

وجتنبت التنبيه على األخطاء املطبعية، وكذا األخطاء يف األحكام اإلسنادية اليت            -٧
مرت يب حني اشتغايل بالتخريج إال ما دعت احلاجة إىل بيانه؛ رغبـة مـين يف                

  .االختصار
عل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي، وأن يتقبله مين قبوالً حسناًُ، وأن جيعله             واهللا اسأل أن جي   

  .ذخراً يل يوم ألقاه، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم
  .واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  وكتبه

  أبو عمر أمحد بن عمر بازمول
   املساعد جبامعة أم القرىاألستاذ

  مكة املكرمة 
  ٢٧١٥:  ص ب
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  . وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
جالل الدين، جنل سيدنا : يقول سيدنا وشيخنا اإلمام العالم العالمة البحر الفهامة الرحلة

  .)١(، السيوطي، الشافعي، فسح اهللا في مدتهكمال الدين: اإلمام العالم العالمة
احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب؛ تبصرة ألويل األلباب، وأودعه من فنون العلوم 

 فيوأبلغها واحلكم العجب العجاب، وجعله أَجلّ الكتب قدرا، وأغزرها علما، وأعذبها نظما، 
  .  فيه وال ارتياب)٢(، ال شبهةاخلطاب؛ قرآنا عربيا غري ذي عوج، وال خملوق

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، رب األرباب، الذي عنت لقيوميته الوجوه، 
  . وخضعت لعظمته الرقاب
 إلَىا عبده ورسوله املبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب محمدوأشهد أن سيدنا 

ه وصحبه األنجاب، صالة وسالما دائمني خري أمة بأفضل كتاب، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آل
  .  يوم الْمآبإلَى

 قُنته وال يصار، إلَى؛ فإن العلم حبر زخار، ال يدرك له من قرار، وطود شامخ ال يسلك وبعد
 جيد لَم إحصائه؛ إلَى ذلك وصوالً، ومن رام الوصول إلَى يبلغ لَم استقصائه؛ إلَىمن أراد السبيل 

  !؟)٣(﴾     ﴿: ف وقد قال تعاىل خماطبا خللقه ذلك سبيالً، كيإلَى
 علم كل �وإن كتابنا القرآن هلو مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة مشسها ومطلعها، أودع فيه 

وعليه يعتمد، فالفقيه يستنبط منه ، شيء، وأبان فيه كل هدي وغي، فترى كل ذي فن منه يستمد
 معرفة فيويرجع إليه ، لنحوي يبنِي منه قواعد إعرابهويستخرج حكم احلالل واحلرام، وا، األحكام

 صوغ فيويعترب مسالك البالغة ،  حسن النظامإلَىخطأ القول من صوابه، والبياين يهتدي به 
وفيه من القصص واألخبار ما يذَكِّر أويل األبصار، ومن املواعظ واألمثال ما يزدجر به أولو ، الكالم

هذا؛ مع فصاحة لفظ . ذلك من علوم ال يقدر قدرها إال من علم حصرها غري إلَىالفكر واالعتبار، 
  . وبالغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب، وإعجاز نظم ال يقدر عليه إال عالم الغيوب

                                                           

قال الشيخ اإلمام، العامل العالمة، احلرب البحر الفهامة، احملقق املدقق، احلجة احلافظ ): "ط (وفي األصل، فيكذا ) ١(
 علوم سيد املرسلني، جالل الدين، أوحد اتهدين، أبو الفضل عبد اتهد، شيخ اإلسالم واملسلمني، وارث

من ". الرمحن ابن سيدنا الشيخ املرحوم كمال الدين، عامل املسلمني، أبو املناقب، أبو بكر السيوطي الشافعي
  ).  أبو الفضل" (اإلتقان"هامش 

  ). أبو الفضل" (اإلتقان"من هامش ". وال شبهة): "ط) (٢(
  .٨٥: سراءسورة اإل) ٣(



 أنواع علوم في يدونوا كتابا لَم زمان الطلب أتعجب من املتقدمني؛ إذ فيولقد كنت 
 علم احلديث، فسمعت شيخنا أستاذ األستاذين، وإنسان عني ىإلَالقرآن؛ كما وضعوا ذلك بالنسبة 

الناظرين، خالصة الوجود، عالمة الزمان، فجر العصر وعني األوان، أبا عبد اهللا حميي الدين 
 لَم علوم التفسري كتابا فيقد دونت :  يقول- أجله، وأسبغ عليه ظلهفيمد اهللا - )١(الكافيجي 
  : ا هو صغري احلجم جدا، وحاصل ما فيه بابانفكتبته عنه، فإذ، أُسبق إليه

  .  التفسري والتأويل والقرآن والسور واآليةمعنى ذكر في :األول
  .  شروط القول فيه بالرأيفي :والثاين

  .  آداب العالم واملتعلمفيوبعدمها خاتمة 
  .  املقصود سبيالًإلَى يهدين ولَمفلم يشف يل ذلك غليالً، 

شيخنا شيخ مشايخ اإلسالم، قاضي القضاة وخالصة األنام، حامل لواء املذهب  أوقفنِي ثُم
 ذلك ألخيه قاضي القضاة جالل في على كتاب -رمحه اهللا تعاىل-املطلبِي، علم الدين البلقينِي 

فرأيته تأليفًا لطيفًا، وجمموعا ظريفًا، ذا ترتيب " مواقع العلوم من مواقع النجوم: "مساه، )٢(الدين
  . رير، وتنويع وحتبريوتق

ضمنته ما ذكر البلقينِي من األنواع "  علوم التفسريفيالتحبري " ذلك كتابا مسيته فيفصنفت 
  .مع زيادة مثلها، وأضفت إليه فوائد مسحت القريحة بنقلها

 طبقة أشياخي في من سنة اثنتني وسبعني، وكتبه من هو -وهللا احلمد-وقد مت هذا الكتاب 
  . حقيقمن أويل الت
ا مضبوطًا، أسلك فيه طريق ثُما مبسوطًا، وجمموعخطر يل بعد ذلك أن أؤلف كتاب 

اإلحصاء، وأمشي فيه على منهاج االستقصاء، هذا كله وأنا أظن أين متفرد بذلك، غري مسبوق 
أن  ذلك فكرا، أقدم رِجالً وأؤخر أخرى؛ إذ بلغنِي في هذه املسالك، فبينا أنا أجيل فيباخلوض 

، أحد متأخري أصحابنا الشافعيني، ألف )٣( بن عبد اهللا الزركشيمحمدالشيخ اإلمام بدر الدين 
                                                           

 بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي احلنفي، من كبار العلماء باملعقوالت، الزمه السيوطي أكثر محمدهو ) ١(
 النحو، وويل وظائف بِمصر، منها في" الكافية"، وعرف بالكافيجي؛ لكثرة اشتغاله بـ ) عاما١٤(من 

/ ٧" (شذرات الذهب). "’٨٧٩(ية بِمصر، تويف سنة مشيخة اخلالقاه الشيخونية، وانتهت إليه رياسة احلنف
  ).أبو الفضل" (اإلتقان"من هامش ). ٣٢٦

هو عبد الرمحن بن عمر بن رسالن الكناين العسقالين، أبو الفضل، جالل الدين، من علماء احلديث بِمصر، ) ٢(
" سلك الدرر). "’٨٢٤(سنة وإليه انتهت رياسة الفتوى، وويل القضاء بالديار املصرية مرارا، مات بالقاهرة 

)٣٠٨/ ٢.(  
 في كتابه املوضوع في ضبطه كذلك -بضم الباء وسكون الالم وكسر القاف-البلقينِي : " حاشية األصلوفي  

  ).أبو الفضل" (اإلتقان"من هامش ". وقد مسعته منه، األنساب
، وتفقه بِمذهب )’٧٤٥(بالقاهرة سنة  بن عبد اهللا بن بهادر الزركشبِي، ولد محمدهو اإلمام بدر الدين ) ٣(



  .  وقفت عليهحتىفتطلبته "  علوم القرآنفيالربهان " ذلك حافالً، يسمى فيكتابا 
ولَما وقفت على هذا الكتاب؛ ازددت به سرورا، ومحدت اهللا كثريا، وقوي العزم على 

 إنشاء التصنيف الذي قصدته، فوضعت هذا الكتاب العلي فيما أضمرته، وشددت احلزم إبراز 
الشان، اجللي الربهان، الكثري الفوائد واإلتقان، ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب 

 -على ما فيه- بعض، وفصلت ما حقه أن يبان، وزدته في، وأدجمت بعض األنواع "الربهان"
  ". علوم القرآنفياإلتقان ": د والقواعد والشوارد ما يشنف اآلذان، ومسيته بـمن الفوائد والفرائ

 ما يصلح أن يكون بالتصنيف مفردا، -إن شاء اهللا تعاىل-وسترى في كل نوع منه 
وستروى من مناهله العذبة ريا ال ظمأ بعده أبدا، وقد جعلته مقدمة للتفسري الكبري الذي 

، اجلامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية، "مع البحرين ومطلع البدرينجم"شرعت فيه، ومسيته بـ 
ومن اهللا أستمد التوفيق واهلداية، واملعونة والرعاية؛ إنه قريب جميب، وما توفيقي إال باهللا، عليه 

  . توكلت وإليه أنيب
  . وغالب هذه األنواع فيها تصانيف مفردة، وقفت على كثري منها

وليس في احلقيقة مثله وال قريبا منه، وإنما هي - هذا النمط ومن املصنفات في مثل
" مجال القراء"البن اجلوزي، و" فنون األفنان في علوم القرآن: "-طائفة يسرية، ونبذة قصرية

أليب شامة، " املرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز"للشيخ علم الدين السخاوي، و
، )شيذلة(أليب املعايل عزيزي بن عبد امللك املعروف بـ " نالربهان في مشكالت القرآ"و

وكلها بالنسبة إلَى نوع هذا الكتاب كحبة رمل في جنب رمل عاجل، ونقطة قطر في حيال 
  .بحر زاخر

   :وهذا أسماء الكتب الَّتي نظرتها على هذا الكتاب، وخلصته منها
يب حامت، وابن مردويه، وأيب الشيخ ابن ابن جرير، وابن أ" تفسري ":فمن الكتب النقلية -

، -"سننه"وهو جزء من -حيان، والفريايب، وعبد الرزاق، وابن املنذر، وسعيد بن منصور 
فضائل "، وتفسري احلافظ عماد الدين ابن كثري، و-"مستدركه"وهو جزء من -واحلاكم 

بن أيب شيبة، ال" فضائل القرآن"البن الضريس، و" فضائل القرآن"أليب عبيد، و" القرآن
" الرد على من خالف مصحف عثمان"البن أشتة، " املصاحف"البن أيب داود، " املصاحف"

للنووي، " التبيان في آداب محلة القرآن"لآلجري، " القرآنأخالق محلة "أليب بكر بن األنباري، 
  . البن حجر" شرح البخاري"

  .  ما ال حيصىومن جوامع احلديث واملسانيد -
                                                                                                                                                                      

الشافعي، والزم مجال الدين اإلسنوي رئيس الشافعية مبصر، وخترج على الشيخ سراج الدين البلقينِي واحلافظ 
). ١٨٥/ ١" (حسن احملاضرة). "’٧٩٤( الْحديث والفقه الشافعي واألصول، وتويف سنة فيمغلطاي، وألف 

  ). أبو الفضل" (اإلتقان"من هامش 



البن " النشر والتقريب"للسخاوي، " مجال القراء ":القراءات وتعلقات األداءومن كتب  -
البن غلبون، " الشواذ"للواسطي، " اإلرشاد في القراءات العشر"للهذيل، " الكامل"اجلزري، 

قرة "وللداين وللعماين والبن النكزاوي، البن األنباري وللسجاوندي وللنحاس " الوقف واالبتداء"
  . البن القاصح" تح واإلمالة بني اللفظنيالعني في الف

غريب "للراغب، " مفردات القرآن ":ومن كتب اللغات والغريب والعربية واإلعراب -
الواحد "للنيسابوري والبن عبد الصمد، " الوجوه والنظائر"البن قتيبة وللعزيزي، " القرآن

شرح التسهيل "ألنباري، البن ا" الزاهر"أليب احلسن األخفش األوسط، " واجلمع في القرآن
البن أم " الْجنِى الداين في حروف املعاين"البن هشام، " الْمغنِي"أليب حيان، " واالرتشاف

الْمحتسب في "أليب البقاء وللسمني وللسفاقسي وملنتجب الدين، " إعراب القرآن"قاسم، 
، "أمايل ابن احلاجب "له،" ذا القد"له، " اخلاطريات"له، " اخلصائص"البن جين، " توجيه الشواذ

للقاسم بن " اللغات الَّتي نزل بِها القرآن"البن قتيبة، " مشكل القرآن"للجواليقي، " الْمعرب"
  . البن تيمية"  التفسريفيقواعد "للكرماين، " الغرائب والعجائب"، )١(سالم

الء وأليب إلمساعيل القاضي ولبكر بن الع" أحكام القرآن ":ومن كتب األحكام وتعلقاتها
" الناسخ واملنسوخ" والبن خويزمنداد، )٢(بكر الرازي وللكيا اهلراسي والبن العريب والبن الفرس

ملكي والبن احلصار وللسعيدي وأليب جعفر النحاس والبن العريب وأليب داود السجستاين وأليب 
"  أدلة األحكاميفاإلمام " وأليب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، )٣(عبيد القاسم بن سالم

  . للشيخ عز الدين بن عبد السالم
للخطايب وللرماين والبن " إعجاز القرآن ": ومن الكتب املتعلقة باإلعجاز وفنون البالغة-

سراقة وللقاضي أيب بكر الباقالين ولعبد القاهر اجلرجاين ولإلمام فخر الدين، والبن أيب اإلصبع 
، -"الْمجيد"وامسه -، وخمتصره له -أيضا" الربهان"ه وامس-، وللزملكاين -"الربهان"وامسه -
 أسرار في التأميل نِهاية"البن القيم، "  الْمجازفياإلجياز "البن عبد السالم، " جماز القرآن"

" بدائع القرآن"له، "  أحكام التوكيدفياملنهج املفيد "له، "  البيانفيالتبيان "للزملكاين، " التنزيل
" أسرار التنزيل"له، "  أسرار الفواتحفياخلواطر السوانح "له، " التحبري"ع، البن أيب اإلصب

البن رشيق، " العمدة"حلازم، " منهاج البلغاء"للتنوخي، " األقصى القريب"للشرف البارزي، 
" الكنايات"للطيبِي، " التبيان"لبدر الدين بن مالك، " املصباح"للعسكري، " الصناعتني"

                                                           

" اإلتقان"، وهو خطأ، نبه عليه مصحح الطبعة الكاستلية لـ " بن عبد اهللامحمدأليب القاسم : " األصولفي) ١(
حب ، وهو صا)على ترتيب السيوطي: يعنِي(وكذا أول النوع السابع واألربعون : الشيخ نصر اهلورينِي؛ قال

  ).أبو الفضل" (اإلتقان"من هامش . املصنف" الغريب"كتاب 
  . القرن السادسفيللزركلي، تويف " األعالم "في، له ترمجة محمد وهو عبد املنعم بن -بالفاء-ابن الفرس ) ٢(
  ).أبو الفضل" (اإلتقان"من هامش . وصوابه من األصل" رسالن): "ط (في) ٣(



االقتناص "للشيخ تقي الدين السبكي، "  الفرق بني الكناية والتعريضفي اإلغريض"للجرجاين، 
 فيروض األفهام "لولده بهاء الدين، " عروس األفراح"له، "  الفرق بني احلصر واالختصاصفي

له، "  إقامة الظاهر مقام الضمريفينشر العبري "للشيخ مشس الدين بن الصائغ، " أقسام االستفهام
مناسبات ترتيب "له، "  أحكام اآليفيإحكام الراي "له، " سر األلفاظ املقدمة فياملقدمة "

الفلك الدائر "البن األثري، " املثل السائر"للطويف، " فواصل اآليات"أليب جعفر بن الزبري، " السور
  . للموفق عبد اللطيف" شرح بديع قدامة"البن األثري، " كنز الرباعة"، )١(" على املثل السائر

درة "للكرماين، " الربهان في متشابه القرآن ": الكتب فيما سوى ذلك من األنواعومن
 )٢("كشف املعاين في املتشابه املثاين"أليب عبد اهللا الرازي، " التنزيل وغرة التأويل في املتشابه
 جواهر"البن القيم، " أقسام القرآن"للماوردي، " أمثال القرآن"للقاضي بدر الدين بن مجاعة، 

للسهيلي، "  واألعالماألسماء القرآن من فيالتعريف واإلعالم فيما وقع "للغزايل، " القرآن
 أسماء"للقاضي بدر الدين بن مجاعة، "  مبهمات القرآنفيالتبيان "البن عساكر، " الذيل عليه"

للموصلي، "  عدد اآلي وشرحهافيذات الرشد "إلمساعيل الضرير، " من نزل فيهم القرآن
  . لليافعي"  منافع القرآن العظيمفيالدر النظيم "البن اللبان، " شرح آيات الصفات"

  .البن جبارة" شرحها"، )٣( للسخاوي"شرح الرائية"للداين، " املقنع ":ومن كتب الرسم -
للشيخ عز الدين بن عبد " كنز الفوائد"البن القيم، " بدائع الفوائد ":ومن الكتب اجلامعة -
البن " جامع الفنون"البدر بن الصاحب، " تذكرة"للشريف املرتضى، " رر والدررالغ"السالم، 

  . أليب الليث السمرقندي" البستان"البن اجلوزي، " النفيس"شبيب احلنبلي، 
اإلمام فخر الدين، " تفسري"وحاشيته للطيبِي، " الكشاف ":ومن تفاسري غري الْمحدثني -

 وابن عطية والقشريي والْمرسي وابن اجلوزي وابن عقيل األصبهاين واحلويف وأيب حيان" تفسري"
وابن رزين والواحدي والكواشي واملاوردي وسليم الرازي وإمام احلرمني وابن برجان وابن 

  . ابن النقيب" تفسري"الرافعي على الفاحتة، مقدمة " أمايل"بزيزة وابن املنري، 
  .  املقصود بعون امللك املعبودفيوهذا أوان الشروع 

  ا���ع ا�ول
                                                           

  ).أبو الفضل" (اإلتقان"مش من ها. البن أيب احلديد) ١(
 مما، وذكر مجلة "كشف املعاين عن متشابه املثاين: "بعنوان" كشف الظنون "في املطبوعتني، وذكره فيكذا ) ٢(

  ). ١٤٦ -١٤٢/ ٩" (طبقات الشافعية "فيفيه ابن السبكي 
ا بعنوانثُميكشف املعاين : " رأيته مطبوععبد اجلواد خلف، توزيع دار . د: ؛ بتحقيق" املتشابه من املثاينف

  .الوفاء، مصر، املنصورة
 رسم املصحف، نظم قاسم بن فريه في، " أسىن املقاصدفيعقيلة أتراب القصائد : "هي القصيدة املسماة: الرائية) ٣(

  ). أبو الفضل" (اإلتقان"من هامش ". كشف الظنون. "الشاطيب



   #�ر(وأْ#َ"�ء �%�� أ#"�!  ِ��

:  مسى اهللا كتابه امسا خمالفًا لَما مسى العرب كالمهم على اجلمل والتفصيل:قال اجلاحظ
مسى مجلته قرآنا؛ كما مسوا ديوانا، وبعضه سورة؛ كقصيدة، وبعضها آية؛ كالبيت، وآخرها 

  . فاصلة؛ كالقافية
مساه كتابا ومبينا : ه أسماء كثرية تبلغ مخسا ومخسني امسا؛ منها مسى اهللا كتاب:قال العزيزي

وذكرا . )٢(﴾  ﴿:  قولهفي، وقرآنا وكريما )١(﴾   ﴿: في قوله
  .)٤(﴾   ﴿: ، وفرقانا)٣(﴾   ﴿: ومباركًا
 والكتاب  فلجمعه أنواع العلوم والقصص واألخبار على أبلغ وجه،:فأما تسميته كتابا -

  . اجلمع: لغة
  : وأما القرآن؛ فاختلف فيه-
 هو اسم علم غري مشتق خاص بكالم اهللا، فهو غري مهموز، وبه قرأ ابن :قال مجاعةف -

  . كثري، وهو مروي عن الشافعي
وال يهمز ) قراءة(أنه كان يهمز :  عنه)٧(غريمهاو) ٦( والْخطيب)٥(وأخرج البيهقي

 يؤخذ من قراءة، ولكنه اسم لكتاب اهللا؛ ولَم وليس بِمهموز، القرآن اسم: ، ويقول)القرآن(
  . )٨(التوراة، واإلجنيل: مثل

                                                           

  .هو النوع السابع عشر على ترتيب السيوطي ≅
  .  ٢ و١: سورة الزخرف) ١(
  .٧٧: سورة الواقعة) ٢(
  .٥٠: سورة األنبياء) ٣(
  .١: سورة الفرقان) ٤(
  ).٣٤٥ص " ( والصفاتاألسماء"، و)٢٧٧ و٢٧٦/ ١(للبيهقي " مناقب الشافعي) "٥(
  ). ٦٢/ ٢" (تاريخ بغداد) "٦(
  ).١٩١ص (للرازي " الشافعيمناقب اإلمام "، )١٤٣ص (البن أيب حامت " آداب الشافعي ومناقبه") ٧(
ومن ) ١٤٣(أخرجه ابن أيب حامت يف مناقب الشافعي        : إسناده صحيح لذاته عن الشافعي    : " قال يف غاية البيان   ) ٨(

وعنه وعن غـريه    ) ٢/٢٥٠(املستدرك  وأخرجه احلاكم يف    ) ٥١/٢٩٣(دمشق  طريقه ابن عساكر يف تاريخ      
) ٣٤٥(ويف األمسـاء الـصفات      ) ٧/٥٦٧(عرفة السنن   ويف م ) ٢٧٧-١/٢٧٦(البيهقي يف مناقب الشافعي     

 حممد بن عن) ٥١/٢٩٣(دمشق ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ ) ٢/٦٢(وأخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد 
 ولـيس   ،ن اسم آالقر:"عبد اهللا بن عبداحلكم أخربنا الشافعي قرأت على إمساعيل بن قسطنطني وكان يقول              

لقرآن مثل التـوراة    ل ولكنه اسم    ، لكان كل ما قرئ قرآناً     : أخذ من قرأت    ولو . ومل يؤخذ من قرأت    ،مبهموز
نـسب  : تنبيـه ". يهمز قرأت وال يهمز القران �وإذا قرأت القرآن  � ، يهمز قرأت وال يهمز القرآن     ،واإلجنيل

ـ اه."أنه قول شيخه إمساعيل بن قسطنطني     :  القول للشافعي، والذي يف الرواية     – رمحه اهللا تعاىل     -السيوطي  
 وهى قـراءة    وابن كثري من القراء السبعة يقرأ بغري مهز،       . فلعله اعتربه من قول الشافعي حلكايته وإقراره      : قلت

 !الشافعي أيضا



 إلَىإذا ضممت أحدمها :  هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء:وقال قوم منهم األشعري
  . اآلخر، ومسي به لقران السور واآليات واحلروف فيه

يصدق بعضها بعضا، ويشابه بعضها  هو مشتق من القرائن؛ ألن اآليات منه :وقال الفراء
  .بعضا، وهي قرائن

  . وعلى القولني بال مهز أيضا، ونونه أصلية
 هذا القول سهو، والصحيح أن ترك اهلمز فيه من باب التخفيف، ونقل :وقال الزجاج

  .  الساكن قبلهاإلَىحركة اهلمز 
   :واختلف القائلون بأنه مهموز

؛ كالرجحان، والغفران، مسي به الكتاب )قرأت( لـ  هو مصدر:فقال قوم منهم اللحياين
  . من باب تسمية املفعول باملصدر

اجلمع، : بِمعنى هو وصف على فعالن، مشتق من القرء؛ :وقال آخرون منهم الزجاج
  . مجعته:  احلوض؛ أيفيقرأت املاء : ومنه

  . مسي بذلك ألنه مجع السور بعضها إلَى بعض و:قال أبو عبيدة
  . قرآن: قرآن، وال جلمع كل كالم:  ال يقال لكل مجع:غبوقال الرا

ألنه مجع أنواع :  وإنما مسي قرآنا لكونه مجع ثَمرات الكتب السالفة الْمنزلة، وقيل:قال
  . العلوم كلها

 أنه مسي قرآنا ألن القارئ يظهره ويبينه من فيه؛ أخذًا من قول :وحكى قطرب قوالً
ما محلت : ما أسقطت ولدا؛ أي: ما رمت بولد؛ أي: قط؛ أيما قرأت الناقة سال : العرب

  .)١(قط، والقرآن يلْفُظُه القارئ من فِيه ويلقيه، فسمي قرآنا
  .  هذه املسألة ما نص عليه الشافعيفي واملختار عندي ]:قال السيوطي[
  . فألنه فرق بني احلق والباطلوأما الفرقان؛  -
الشرف؛ قال : عظ وأخبار األمم املاضية، والذكر أيضا فلما فيه من املواوأما الذكر؛ -

  . شرف؛ ألنه بلغتهم: ؛ أي)٢(﴾     ﴿: تعاىل

   ا�-�رأْ#َ"�ء ِ���,+ 

                                                           

، )٦٣٥/ ٥" (زاد املعاد" كتابه الفذ فيوالبن القيم حتقيق بديع يلتقي فيه مع ما حكاه قطرب، أورده ) ١(
، وأما املهموز من )قرى يقري( هو من باب الياء من املعتل، من إنماأن الذي هو مشتق من اجلمع : وخالصته

؛ فإنه من الظهور واخلروج على وجه التوقيت والتحديد، ومنه قراءة القرآن؛ ألن قارئه يظهره )قرأ يقرأ(
  .وخيرجه حمددا ال يزيد وال ينقص

  .٤٤: سورة الزخرف) ٢(



أفضلت، : ؛ أي)أسأرت(تهمز وال تهمز، فمن مهزها؛ جعلها من :  السورة:)١(قال القتبِي
 من القرآن، ومن لَم يهمزها؛ من السؤر، وهو ما بقي من الشراب في اإلناء؛ كأنها قطعة

  . جعلها من الْمعنى املتقدم، وسهل مهزها
  . منزلة بعد منزلة:القطعة منه؛ أي: ومنهم من يشبهها بسورة البناء؛ أي

 من سور املدينة؛ إلحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور، ومنه :وقيل
  . السوار؛ إلحاطته بالساعد

  : الْمنزلة الرفيعة، قال النابغة: ا؛ ألنها كالم اهللا، والسورة الرتفاعه:وقيل
  )٢(  ترى كل ملك دونها يتذبذب  أمل تر أن اهللا أعطـاك سورة

 ﴿: التصاعد والتركيب، ومنه:  لتركيب بعضها على بعض، من التسور؛ بِمعنى:وقيل
 ﴾)٣(.  

  ]التعريف االصطالحي[
شتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها ثالث قرآن ي:  حد السورة:وقال اجلعربي

  . آيات
 النبِياملسماة باسم خاص بتوقيف من : الطائفة املترمجة توقيفًا؛ أي:  السورة:وقال غريه

  . ج
  .  أمساء السور بالتوقيف من األحاديث واآلثار)٤(وقد ثبت مجيع

: ن الْمشركون يقولونكا$:  ما أخرجه ابن أيب حامت عن عكرمة؛ قال: يدل لذلكومما
  .)٦(#)٥(﴾ ﴿: ، فنزلبِهاسورة البقرة، وسورة العنكبوت؛ يستهزئون 

ال $:  والبيهقي عن أنس مرفوعا سورة كذا؛ لما رواه الطرباين:وقد كره بعضهم أن يقال
ورة الس:  سورة البقرة، وال سورة آل عمران، وال سورة النساء، وكذا القرآن كله، ولكن قولوا:تقولوا

  . )٧(#اليت تذكر فيها البقرة، واليت فيها البقرة، واليت يذكر فيها آل عمران، وكذا القرآن كله
                                                           

  . النصيف، وتصرف السيوطي )٣٤ص " (تفسري غريب القرآن) "١(
  : ، ورواه السيوطي بلفظ"الديوان"، وهذه رواية )٢٨ص " (ديوانه) "٢(
  .ترى كل ملك حوهلا يتذبذب    ............................   
  . ٢١: سورة ص) ٣(
  .  طبعة أيب الفضل إبراهيمفي طبعة احلليب، غري موجودة فيموجودة " مجيع"كلمة ) ٤(
  . ٩٥: سورة احلجر) ٥(
، وليس يف سياقه مايدل داللة واضحة على أنه سبب )٥/١٠٤(الدر املنثور : قال الشيخ: " غاية البيان قال يف)٦(

، وما هاهنا من تصرف السيوطي، واهللا )١٣٢ص" (لباب املنقول"الرتول، ولذا مل يورده السيوطي نفسه يف 
   اهـ"أعلم

ـ : ضعيف جداً مرفوع، حـسن موقـوف      : " قال يف غاية البيان     ) ٧( ه الطـرباين يف املعجـم األوسـط        أخرج



 يعرف موقوفًا إنما: وإسناده ضعيف، بل ادعى ابن اجلوزي أنه موضوع، وقال البيهقي
  .  أخرجه عنه بسند صحيحثُم، على ابن عمر

(جوقد صح إطالق سورة البقرة وغريها عنه 
١( .  

  .)٢(#هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة$:  الصحيح عن ابن مسعود أنه قالوفي
                                                                                                                                                                      

ختريج -١/١٧٣(وابن مردويه يف التفسري     ) الفتح-٩/٨٨(وأبو احلسني بن قانع يف فوائده       ) ٥٧٥٥رقم٦/٤٧(
) ٢٥٨٢رقم٢/٥١٩(والبيهقي يف شعب اإلميان     ) ٧٢١رقم٢/٥١١(واملستغفري يف فضائل القرآن     ) الكشاف

مـن  ) ٣/٤١٨(وعنه العقيلي يف الضعفاء     ) ٥٩٥٣رقم٣/٤٥٨(وعبد اهللا بن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال         
قال أيب حديث منكر يعين حديث عبيس عن :"قال عبد اهللا . طريق عبيس عن موسى بن أنس عن أبيه عنه به 

بن عمر ا وهذا ال يصح وإمنا يروي فيه عن ، منكر احلديث؛عبيس بن ميمون:" وقال البيهقي". موسى بن أنس
 بن ميمون هذا هو عبيس ال يصح رفعه و؛هذا حديث غريب) :"١/٣٦(تفسري يف الوقال ابن كثري     ".من قوله 

) :" ١/١٧٣( أحاديث الكشاف ختريج  وقال الزيلعي يف    ".  وهو ضعيف الرواية ال حيتج به      ،أبو سلمة اخلواص  
فتح وقال احلافظ يف    ". بن ميمون وهو أبو سلمة اخلواص وهو ضعيف ال حيتج به          بعبيس  هذا احلديث معلول    

 ،بن اجلوزي يف املوضـوعات    ا وأورده   . وهو ضعيف  ،يف سنده عبيس بن ميمون العطار     ) :" ٩/٨٨(الباري  
):" ٧/١٥٧" (جممع الزوائـد  "قال يف   : ضعيف جداً :"قال الشيخ   ". ونقل عن أمحد أنه قال هو حديث منكر       

، )١/٢٩١" (لـشريعة ترتيه ا "وانظر  . اهـ"، وفيه عبيس بن ميمون، وهو متروك      "األوسط"رواه الطرباين يف    
أخرجـه املـستغفري يف فـضائل القـرآن         : قول ابـن عمـر    : قلت. اهـ)"٣٠٥ص(والفوائد اموعة   

من طريق شعبة عن خالد احلذاء عن نافع ) ٢٥٨٣رقم٢/٥١٩(والبيهقي يف شعب اإلميان ) ٧٢٠رقم٢/٥١١(
وإسناده حـسن   ". كر فيها البقرة  السورة اليت يذ  : ولكن قولوا ! ال تقولوا سورة البقرة   :" عن ابن عمر أنه قال    

  ..اهـ"للحافظ) ٩/٨٨(فتح الباري : وانظر). ١/٤٦(الدر املنثور وصححه السيوطي يف . لذاته
بـاب  كتاب املغازي    )٣٧٨٦رقم(أما سورة البقرة فقد أخرج البخاري يف الصحيح         : " قال يف غاية البيان     ) ١(

 بـاب فـضل الفاحتـة       اب صالة املسافرين وقصرها   كت) ٨٠٨رقم( ومسلم يف الصحيح     شهود املالئكة بدراً  
 قال رسول   : قال �عن أيب مسعود البدري     وخواتيم سورة البقرة، واحلث على قراءة اآليتني من آخر البقرة           

كتـاب صـالة     صحيحوأخرج مسلم يف ال   ".  اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها يف ليلة كفتاه          :"�اهللا  
 عـن أيب هريـرة أن      )٧٨٠رقم( ب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد        باب استحبا  املسافرين وقصرها 

وأما غري ".  ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة:" قال �رسول اهللا   
ـ     بابتاب التفسري   ك )٤٢٠٤رقم(صحيح  سورة البقرة فمن ذلك ما أخرجه البخاري يف ال         ة  ما جاء يف فاحت

 يـا   : فقلت . فلم أجبه  ،� رسول اهللا   فدعاين ، كنت أصلي يف املسجد    :الكتاب عن أيب سعيد بن املعلى قال      
 :"   مث قال يل}استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم { أمل يقل اهللا:" فقال. إين كنت أصلي،رسول اهللا

 . فلما أراد أن خيـرج     ، مث أخذ بيدي   ،جد قبل أن خترج من املس     ،ألعلمنك سورة هي أعظم السور يف القرآن      
 هي الـسبع    }احلمد هللا رب العاملني   { :" قال " ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن       :" أمل تقل  :قلت له 

كتـاب صـالة    ) ٨٠٩رقـم (صحيح  ومن ذلك ما أخرجه مسلم يف ال      ". املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته    
 من حفظ عشر    :" قال � عن أيب الدرداء أن النيب        ية الكرسي باب فضل سورة الكهف وآ     املسافرين وقصرها 

 جاءت فيـه    ):"٩/٨٨(فتح الباري   قال احلافظ يف    : فائدة". آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال       
إىل أن   - جيوز أن يقول سورة البقـرة        ":األذكار"قال النووي يف    . � أحاديث كثرية صحيحة من لفظ النيب     

 والـصواب  ! يكره ذلك: وقال بعض السلف  . وال كراهة يف ذلك    . وكذلك الباقي  .ت وسورة العنكبو  - قال
 أكثر من أن حتصر وكذلك عن الصحابة فمـن          �األول وهو قول اجلماهري واألحاديث فيه عن رسول اهللا          

 .اهـ"".بعدهم

ن بطن الوادي  باب رمي اجلمار مكتاب احلج ) ١٦٦٠رقم(أخرجه البخاري يف الصحيح : "قال يف غاية البيان) ٢(
  .اهـ"كتاب احلج، باب رمي العقبة من بطن الوادي) ١٢٩٦رقم(ومسلم يف الصحيح 



  .  يكرهه اجلمهورلَم مثَومن 

+,�  

الفاحتة، : قد يكون للسورة اسم واحد، وهو كثري، وقد يكون لَها امسان فأكثر؛ من ذلك
رة األسماء دالة على وقد وقفت لَها على نيف وعشرين امسا، وذلك يدل على شرفها؛ فإن كث

  . شرف املسمى
   :تنبيه ≅

 بِماينبغي البحث عن تعداد األسامي؛ هل هو توقيفي أو : )١("الربهان"قال الزركشي في 
يظهر من املناسبات؟ فإن كان الثاين؛ فلم يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاين كثرية 

  . تقتضي اشتقاق أمساء هلا، وهو بعيد
ميت به، وال شك أن العرب تراعي يف س بِما النظر يف اختصاص كل سورة  وينبغي:قال

كثري من املسميات أخذ أمسائها من نادر أو مستغرب يكون يف الشيء؛ من خلق أو صفة ختصه 
أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق إلدراك الرائي للمسمى، ويسمون اجلملة من الكالم 

  . هر فيها، وعلى ذلك جرت أمساء سور القرآنهو أش بِماوالقصيدة الطويلة 

+,�  

وكما سميت السورة الواحدة بأسماء؛ سميت سور باسم واحد؛ كالسورة املسماة بـ 
  . على القول بأن فواتح السور أسماء لَها. ﴾﴿، و ﴾﴿

�"��.  

   :قُسم القرآن إلَى أربعة أقسام، وجعل لكل قسم منه اسم
أُعطيت مكان $:  قالج أن رسول اهللا :من حديث واثلة بن األسقع وغريه أخرج أمحد

التوراة السبع الطوال، وأُعطيت مكان الزبور املئني، وأُعطيت مكان اإلجنيل املثاين، وفُضلت 
  .)٢(#باملفصل

                                                           

)٢٧١ -٢٧٠/ ١) (١.(  
وعنه اإلمام أمحد يف املسند     ) ١٠١٢رقم١٣٦(سند  أخرجه الطيالسي يف امل   : صحيح لغريه : "قال يف غاية البيان     )٢(

ويف السنن الـصغرى  ) ٢٤١٥رقم٢/٤٦٥(ميان ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي يف شعب اإل ) ٤/١٠٧(
والطرباين ) ١/٧(والنحاس يف القطع واإلتناف     ) ١٠٨(وأخرجه املروزي يف قيام الليل       )١٠٠٥رقم١/٥٥٠(

شعب اإلميان والبيهقي يف ) ٢٧٣٤رقم٤/٢٦(ويف مسند الشاميني) ١٨٧، ١٨٦رقم٢٢/٧٥(يف املعجم الكبري 
واحلـديث  .   عنه به ادة عن أيب املليح عن واثلة بن األسقع     عن قت  من طريقني ) ٢٤٨٥،  ٢٤٨٤رقم٢/٤٨٧(

  ). ١٤٨٠رقم٣/٤٦٩(السلسلة الصحيحة صححه لغريه األلباين يف 



 القرآن ميادين وبساتني ومقاصري وعرائس في: قال بعض السلف: )١("مجال القراء "وفي
: ، ومقاصريه﴾﴿ما افتتح بـ : ، وبساتينه﴾﴿ما افتتح بـ : ميادينهوديابيج ورياض، وف
الطواسيم : وقالوا. الْمفصل: آل عمران، ورياضه: الْمسبحات، وديابيجه: احلامدات، وعرائسه

  . واحلواميم﴾﴿والطواسني، وآل 
  .)٢(#حواميم ديباج القرآنالْ$:  عن ابن مسعود؛ قال وأخرج احلاكم]:قال السيوطي[

 ألنها ويتحصن، مسيت بذلك بِها يتعوذ الَّتياآليات : وقوارع القرآن :)٣( السخاويقال
  . تفزع الشيطان وتدفعه وتقمعه؛ كآية الكرسي واملعوذتني وحنوها

  ﴿آية العز $: من حديث معاذ بن أنس مرفوعا" مسند أمحد "وفي ]:قال السيوطي[
(#اآلية... )٤(﴾   

٥( .  

                                                                                                                                                                      

فضائل القرآن البن " البقرة، وآل عمران، واملائدة، واألنعام، واألعراف، ويونس: والسبع الطوال:" قال الشيخ
ما ويل السبع الطوال، : واملئون. وقيل غري ذلك). رشاك-١٠٢-١/١٠١" (تفسري الطربي"، )١٥٠ص(الضريس 

كانت : ما ويل املئني؛ ألا ثنتها، أي: واملثاين. ومسيت بذلك؛ ألن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقارا
ما ويل املثاين من قصار السور، مسي بذلك؛ لكثرة الفصول اليت بني السور : واملفصل. بعدها، فهي هلا ثوان

. أيضاً، واختلف يف أول املُفصل على اثين عشر قوالً) احملكم(لقلة املنسوخ منه، وهلذا يسمى بـ: سملة، وقيلبالب
  .اهـ)."احلليب-١/٨٤" (اإلتقان"، )دار الفكر-٤٦-١/٤٥" (تفسري الطربي: "انظر

  ).٣٥/ ١" (مجال القراء) "١(
وابن أيب شـيبة يف     ) ٦٠٣١رقم٣/٣٨١( يف املصنف    أخرجه عبد الرزاق  : إسناده ضعيف : " قال يف غاية البيان   )٢(

واحلـاكم يف املـستدرك     ) ٢٠٣رقم٢٠٤(وابن الضريس يف فضائل القرآن      ) ٣٠٢٨٣رقم٦/١٥٣(املصنف  
وأخرجه املـستغفري يف فـضائل القـرآن        ) ٢٤٧١رقم٢/٤٨٣(وعنه البيهقي يف شعب اإلميان      ) ٢/٤٣٧(
جماهد مل : وإسناده ضعيف؛ فيه  .  ابن مسعود عنه به    من طريق ابن أيب جنيح عن جماهد عن       ) ٨٨٥رقم٢/٦٠١(

  .اهـ."عن ابن مسعود عنه به) املختصر-٧٧(وأخرجه املروزي يف قيام الليل . يسمع من ابن مسعود
  ).٤٢/ ١" (مجال القراء) "٣(
  .١١١: سورة اإلسراء) ٤(
  .هو النوع التاسع عشر على ترتيب السيوطي ≅

والطـرباين يف املعجـم الكـبري       ) ٣/٤٣٩(أخرجـه أمحـد يف املـسند        : ضـعيف : " قال يف غاية البيـان     )٥(
عن بن معاذ   زبان عن سهل    من طريقني عن    ) ١٧٣٢رقم٣/١٥٨٢(ويف الدعاء   ) ٤٣٠-٤٢٩رقم٢٠/١٩٢(

وقال األلباين يف ) ١١٨٢رقم٣/١٨٢(واحلديث ضعف إسناده العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء .  عنه به أبيه
  اهـ"."ضعيف) :"١٥٤٧رقم٤/٥٣(السلسلة الضعيفة 

 



   ��د #�ر( و����  وآ�"��  و1و� �0��ِ ا���ع ا�/�

وثالث عشرة؛ جبعل : أما سوره؛ فمائة وأربع عشرة سورة بإمجاع من يعتد به، وقيل
  . األنفال وبراءة سورة واحدة

   ��د ا5يِ���,+ 

   :أفرده مجاعة من القراء بالتصنيف
قطع، مندرج ، ذو مبدأ وم-ولو تقديرا-قرآن مركب من مجل :  حد اآلية:قال اجلعربي

. عالمة للفضل والصدق ها؛ ألن)١(﴾  ﴿: وأصلها العالمة، ومنه. في سورة
ها مجاعة كلمةواجلماعة؛ ألن .  

  . طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها: آلية ا: غريهوقال
  .  هي الواحدة من املعدودات في السورة:وقيل

ألنها :  أتى بِها، وعلى عجز الْمتحدى بِها، وقيلسميت به؛ ألنها عالمة على صدق من
  . عالمة على انقطاع ما قبلها من الكالم وانقطاعه مما بعدها

آية، لوال : جيوز على هذا القول تسمية أقل من اآلية:  وبعض أصحابنا قال:قال الواحدي
  . أن التوقيف ورد بِما هي عليه اآلن

  .)٢(﴾﴿: كلمة هي وحدها آية إال قوله ال أعلم :وقال أبو عمرو الداين
 وكذا فواتح ،)٥(﴾﴿، )٤(﴾﴿، )٣(﴾﴿:  بل فيه غريها؛ مثل:وقال غريه

  . السور عند من عدها
  .  تعلم بتوقيف من الشارع؛ كمعرفة السورةإنماأن اآلية :  الصحيح:قال بعضهم

 عن الكالم الذي ىنمعطائفة من حروف القرآن، علم بالتوقيف انقطاعها :  فاآلية:قال
 في آخر القرآن، وعما قبلها وما بعدها في أول القرآن، وعن الكالم الذي قبلها فيبعدها 

  . غريمها غري مشتمل على مثل ذلك
  . القيد خرجت السورةوبِهذا :قال

                                                           

  .٢٤٨: سورة البقرة) ١(
  .٦٤: سورة الرمحن) ٢(
  .، وهو تصحيف﴾﴿:  املطبوعةوفي، ١: سورة الفجر) ٣(
  .١: سورة الضحى) ٤(
  .١: سورة العصر) ٥(



 آية )١(﴾﴿علم توقيفي ال جمال للقياس فيه، ولذلك عدوا :  اآليات:وقال الزخمشري
 في آية )٥(﴾﴿، وعدوا )٤(﴾﴿ و)٣(﴾﴿ يعدوا ولَم، )٢(﴾﴿حيث وقعت و

  .)٨(﴾﴿ يعدوا ولَم، )٧(﴾﴿ و)٦(﴾﴿سورها و
من طريق " مسنده "في )٩(ما أخرجه أمحد :  يدل على أنه توقيفيومما ]:قال السيوطي[

 سورة من الثالثني جأقرأين رسول اهللا $: عاصم بن أيب النجود عن زر عن ابن مسعود؛ قال
كانت السورة إذا كانت أكثر من ثالثني : وقال. األحقاف: يعنِي: قال. )١٠(#﴾﴿من آل 

  . احلديث... آية مسيت الثالثني
، وسورة امللك ثالثون آية، وصح أنه  أن الفاحتة سبع آياتج ذكر النبِي :وقال ابن العريب

  .)١١(قرأ العشر اآليات اخلوامت من سورة آل عمران
                                                           

  .البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة:  مفتتح سورةفيجاءت ) ١(
  .١:سورة األعراف) ٢(
  .١: سورة الرعد) ٣(
  .يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، واحلجر:  مفتتح سورةفيجاءت ) ٤(
  .غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، واجلاثية، واألحقاف:  مفتتح سورةفيجاءت ) ٥(
  . ١: سورة طه) ٦(
  . ١: سورة يس) ٧(
  . ١: سورة النمل) ٨(
  .’ا. إسناده صحيح: شاكر أمحد ؛ قال الشيخ)٣٩٨١حديث رقم ) (٣٥/ ٦) (٩(
عاصمٍ من طريقني عن    ) ٤١٩،  ١/٤٠١(سند  أخرجه أمحد يف امل   . إسناده حسن لذاته    : " قال يف غاية البيان   ) ١٠(

 لٍ عن عبد اللَّهائاهـ)."٣٩٨١رقم٧/٨٨(وحسن إسناده األرناؤوط يف حتقيق املسند .  عنه به عن أيب و 

والبيهقي يف ) ٥١٠٢رقم٥/٢٠٨(سورة الفاحتة فأخرج الطرباين يف املعجم األوسط أما : " قال يف غاية البيان) ١١(
وأخرجه الدارقطين يف .  من طريق علي بن ثابت) ٣٨٦رقم١/٢٤٨(ويف الصغرى ) ٢/٤٥(السنن الكربى 

عن عبد كالمها  بكر احلنفي أيبمن طريق ) ٢/٤٥(ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى ) ١/٣١٢(سنن ال
 :"نه كان يقولأ:  � يب هريرة عن النيبأيب بالل عن سعيد املقربي عن أد بن جعفر عن نوح بن احلمي

 ، وهي السبع املثاين والقرآن العظيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم: أحدهن، سبع آيات}احلمد هللا رب العاملني{
بن مردويه يف التفسري وأخرجه ا. للدارقطين) ٨/١٤٨(العلل : وانظر".  وفاحتة الكتاب،م القرآنأوهي 

) ٢٣٢٥، ٢٣٢٤رقم٢/٤٣٦(ويف شعب اإلميان ) ٢/٣٧٦(والبيهقي يف السنن الكربى ) ابن كثري-١/١٠(
يب بالل عن أعن عبد احلميد بن جعفر عن نوح بن من طريق املعاىف بن عمران ) ١/٨٩(والثعليب يف التفسري 

مل يرو هذا احلديث عن نوح بن أيب :" الطرباين قال: صحيح لذاته.  عن أيب هريرة عنه بهسعيد املقربيأيب 
إذ مل يتفرد به علي، بل توبع، تابعه املعاىف : كذا قال". بالل إال عبد احلميد بن جعفر تفرد به علي بن ثابت

وقال احلافظ ". رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات) :"٢/١٠٩(مع قال اهليثمي يف ا. وأبو بكر احلنفي
سنن أخرجه الدارقطين يف ال: وجاء موقوفاً". هذَا الْإِسناد رِجالُه ثقَات) :" ١/٢٣٣(احلبري تلخيص يف ال

 بعد رواية قالأنه  بكر احلنفي أيبمن طريق ) ٢/٤٥(ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى ) ١/٣١٢(
قال الدارقطين .  مبثله ومل يرفعه فحدثين عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرةمث لقيت نوحاً: املرفوع

) :" ١/٢٣٣(تلخيص احلبري وقال احلافظ يف ال".  هو أشبهها بالصواب:"عن املوقوف ) ٨/١٤٨(العلل يف 
هفْععلى ر قْفَهو ةممن الْأَئ داحو رغَي ححص، لَّهأَعا وددرذا الت فيه !بن الْقَطَّان كَلَّمتلِ بن الْا ومن أَج زِيوج



 آياته طويل وقصري، ومنه ما ينقطع، ومنه وفيمن معضالت القرآن،  وتعديد اآلي :قال
  .  أثنائهفي تمام الكالم، ومنه ما يكون إلَىما ينتهي 

 كان يقف عند رءوس اآلي ج النبِيأن :  عدد اآليفي )١( سبب اختالفهم:وقال غريه
 هاللتوقيف، فإذا علم حملها؛ وصل للتمام، فيحسب السامع حينئذليست فاصلة أن .  

مجيع $:  من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس؛ قالوقد أخرج ابن الضريس
ئة ألف حرف ا ثلثم:القرآنئة آية وست عشرة آية، ومجيع حروف ا ستة آالف آية وستم:آي القرآن

(#ئة حرف وأحد وسبعون حرفًااوثالثة وعشرون ألف حرف وستم
٢(.  

                                                                                                                                                                      

 لَكنه يف حكْمِ ، وإِنْ كان نوح وقَفَه، ولَكن متابعةَ نوحٍ له مما تقَويه، فإن فيه مقَالًا؛عبد الْحميد بن جعفَرٍ
هذا ) :" ٣/١٧٩ (سلة الصحيحةالسل قال األلباين يفو".  إذْ لَا مدخلَ للاجتهاد يف عد آيِ الْقُرآن؛الْمرفُوعِ

 ألن الراوي قد ؛ال يعل املرفوع،  واملوقوف، ثقة وكذا من دونه فإن نوحاً وموقوفاًإسناد صحيح مرفوعاً
وأما   ". و اهللا أعلم.  فهو زيادة جيب قبوهلا منه -ثقة   وهو-  فإذا رواه مرفوعاًيوقف احلديث أحياناً

 )١٢٢رقم١/١٧٤(سند وإسحاق يف امل) ٤١٧رقم١/٤٦٥(لقرآن فأخرج أبو عبيد يف فضائل اسورة تبارك 
ومـن طريق إسحاق ابن راهوية  )١١٦١٢، ١٠٥٤٦رقم٤٩٦ ،٦/١٧٨(السنن الكربى وعنه النسائي يف 

ومن طريقه ابن اجلوزي ) ٢/٢٩٩(وأخرجه أمحد يف املسند ) ٧٨٧رقم٣/٦٧(أخرجه ابن حبان يف الصحيح 
) ٢/٣٢١(وأخرجه أمحد يف املسند ) ١/٥٦٥(اكم يف املستدرك وكذا احل) ٤٤٩رقم١/٣٤٦(يف التحقيق 

وابن ماجه يف ) ٢٨٩١رقم٥/١٥١(والترمذي فـي السنن ) ١٤٠٠رقـم٢/١١٩(وأبو داود يف السنن 
والفريايب فـي فضائل ) ٢٣٧، ٢٣٦رقم١٧٥(وابن الضريس يف فضائل القرآن  )٣٧٨٦رقم٤/٢٤١(سنن ال

) ٦٨٣رقم٦٣٢(عمل اليوم والليلة وابن السين فـي ) ٧٠(م الليل واملروزي يف قيا) ٣٣رقم١٤٣(القرآن 
تاريخ أصبهان وأبو نعيم يف ) ١/٥٦٥(واحلاكم يف املستدرك ) ٧٨٨رقم٣/٦٩(وابن حبان يف الصحيح 

ويف ) ٢٥٠٦رقم٢/٤٩٣(والبيهقي يف شعب اإلميان ) ٢٢٦رقم١/١٠٩(وابن بشران يف األمايل ) ٢/٦٠٢(
التمهيد وابن عبد الرب يف ) ١٠١٠رقم١/٥٥٢(السنن الصغرى ويف ) ١٥١رقم١٠٠(إثبات عذاب القرب 

مي شعن شعبة عن قتادة عن عباس اجلُمن طرق ) ٥٢رقم٩٩(والضياء املقدسي يف فضائل القرآن ) ٧/٢٦٢(
تبارك الَّذي �إن سورة يف القرآن ثالثون آية شفعت لصاحبها حىت غفر له :" قال � عن أيب هريرة عن النيب

واحلاكم يف املستدرك ) املنتخب-١٤٤٣رقم٣/٢٠٧(وأخرجه عبد بن محيد يف املسند . �يده الْملْكبِ
وقال . اهـ "هذا حديث حسن:"قال الترمذي . من طريق عمران القطان عن قتادة عنه به حنوه ) ٢/٤٩٧(

تادة ال يضر هنا ؛ ألنه وإسناده حسن لذاته وتدليس ق. اهـ "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه:"احلاكم 
واحلديث قواه احلافظ . للمزي ) ٢٣/٥١١(ذيب الكمال : انظر . من رواية شعبة عنه، وقد كفانا تدليسه

وأما قراءة ) . ٣٧٨٦رقم٦٢٤(وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه ) .  ١/٢٣٤(يف التلخيص احلبري 
كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد ) ١٨١مرق( فأخرج البخاري يف الصحيح :خوامت سورة آل عمران

عن كتاب صالة املسافرين وقصرها باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه  ) ٧٦٣رقم(احلدث ومسلم يف الصحيح 
 ، فاضطجعت يف عرض الوسادة:قال – وهي خالته - بن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة أم املؤمننيا

 ،حىت انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، �  فنام رسول اهللا،وأهله يف طوهلا، � واضطجع رسول اهللا
  مث قرأ العشر اآليات اخلوامت من سورة آل عمران،فجعل ميسح النوم عن وجهه بيده، � استيقظ رسول اهللا

  اهـ."احلديث..."
  ".  عدد اآليفيسبب اختالف السلف : " طبعة أيب الفضلوفي طبعة احلليب، فيكذا ) ١(
من طريق عمر بن هارون عن    ) ٧٣(أخرجه ابن الضريس يف فضائل القرآن       : ضعيف جداً : "قال يف غاية البيان      )٢(

إىل ابـن  ) ٨/٦٩٩(وزاد السيوطي نسبته يف الـدر املنثـور        .  عمر بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس عنه به           
متروك، وكان  ):٤١٧ص" (لتقريبا"عمر بن هارون، قال يف      : إسناده ضعيف جداً؛ فيه   : قال الشيخ . مردويه



دد آيات القرآن ستة آالف آية، مث اختلفوا فيما زاد على  أمجعوا على أن ع: الداينقال
: وأربع عشرة، وقيل: ومائتا آية وأربع آيات، وقيل: ذلك، فمنهم من مل يزد، ومنهم من قال

  . وست وثالثون: ومخس وعشرون، وقيل: وتسع عشرة، وقيل
وال يف ايل قسم مل خيتلف فيه ال يف إمج:  مث سور القرآن على ثالثة أقسام: املوصليقال

  . تفصيلي، وقسم اختلف فيه تفصيالً ال إمجاالً، وقسم اختلف فيه إمجاالً وتفصيالً

+,�  

: كلمة، وقيلوعد قوم كلمات القرآن سبعة وسبعني ألف كلمة وتسعمائة وأربعا وثالثني 
  . ومائتان وسبع وسبعون، وقيل غري ذلك: وأربعمائة وسبعا وثالثني، وقيل

أن الكلمة لَها حقيقة وجماز، ولفظ ورسم، : ف في عد الكلمات سبب االختال:وقيل
  .واعتبار كل منها جائز، وكل من العلماء اعترب أحد اجلوائز

+,�  

وتقدم عن ابن عباس عدد حروفه، وفيه أقوال أخر، واالشتغال باستيعاب ذلك مما ال 
 إلَى األصناف واألثالث ، وعد)١("فنون األفنان"طائل حتته، وقد استوعبه ابن اجلوزي في 

 ذلك، فراجعه؛ فإن كتابنا موضوع للمهمات ال ملثل هذه فياألعشار، وأوسع القول 
  .البطاالت

 فإنما ال أعلم لعدد الكلمات واحلروف من فائدة؛ ألن ذلك إن أفاد؛ :وقد قال السخاوي
   . كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن ال يمكن فيه ذلكفييفيد 

من قرأ $: عن ابن مسعود مرفوعا ا أخرجه الترمذي م: اعتبار احلروففيومن األحاديث 
 حرف، ولكن؛ ألف ﴾الـم﴿: حرفًا من كتاب اهللا؛ فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثالها، ال أقول

(#حرف، والم حرف، وميم حرف
٢(.  

ف وسبعة وعشرون القرآن ألف ألف حر$ :وأخرج الطرباين عن عمر بن اخلطاب مرفوعا
                                                                                                                                                                      

 اهـ."ويف املنت نكارة ال ختفى على املتأمل. حافظاًاهـ

  ).٢٧٧ -٢٤٦ص ) (١(
ومن طريقه ابن عساكر يف     ) ١/٢١٦(التاريخ الكبري   أخرجه البخاري يف    : صحيح لغريه :" قال يف غاية البيان   ) ٢(

والبيهقـي يف شـعب اإلميـان       ) ٢٩١٠رقـم ٥/١٧٥(وأخرجه الترمذي يف الـسنن      ) ٥٥/١٣٧(تاريخ دمشق   
الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى مسعت حممد بـن كعـب    من طريقني عن    ) ١٩٨٤-١٩٨٣رقم٢/٣٤٢(

هذا حديث حسن صحيح غريب مـن هـذا         :" قال الترمذي . عنه به مرفوعاً    القرظي مسعت عبد اهللا بن مسعود       
 اهـ.")٣٣٢٧رقم/٧/٢(السلسلة الصحيحة واحلديث صححه لغريه األلباين يف ". الوجه



  .#ألف حرف، فمن قرأه صابرا حمتسبا؛ كان له بكل حرف زوجة من احلور العني
 بن عبيد بن آدم بن أيب إياس؛ تكلم فيه الذهبِي محمدرجاله ثقات؛ إال شيخ الطرباين 

  .)١(هلذا احلديث 
  .ذا العددوقد محل ذلك على ما نسخ رمسه من القرآن أيضا؛ إذ املوجود اآلن ال يبلغ ه

   :فائدة ≅
حتقيق كون السورة بِمجردها معجزة وآية من :  تسوير القرآن سورافي احلكمة :قيل

 أن كل سورة نمط مستقل، فسورة يوسف تترجم عن قصته، وسورة إلَىآيات اهللا، واإلشارة 
  .  غري ذلكإلَى... براءة تترجم عن أحوال املنافقني وأسرارهم

وساطًا وقصارا؛ تنبيها على أن الطول ليس من شرط اإلعجاز، والسور سورا طواالً وأ
 ظهرت لذلك حكمة من ثُم، فهذه سورة الكوثر ثالث آيات، وهي معجزة إعجاز سورة البقرة

 ما فوقها؛ تيسريا من اهللا على عباده؛ حلفظ إلَىالتعليم وتدريج األطفال من السور القصار 
  . كتابه

: فهالَّ كانت الكتب السالفة كذلك؟ قلت: فإن قلت: )٢("الربهان "فيقال الزركشي 
  :لوجهني

  .  تكن معجزات من جهة النظم والترتيبلَم أنها :أحدمها
  .  تيسر للحفظلَم أنها :واآلخر

 تفصيل القرآن فيالفوائد : )٣("الكشاف "فيلكن ذكر الزخمشري ما خيالفه، فقال 
 أنبيائه مسورة، إلَى اهللا التوارة واإلجنيل والزبور وما أوحاه وتقطيعه سورا كثرية، وكذلك أنزل

  : كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجمفيوبوب املصنفون 
 اجلنس إذا انطوت حتته أنواع وأصناف؛ كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا :منها -

  . واحدا
                                                           

 حدثنا حممد بن عبيد بن )٦٦١٦رقم٦/٣٦١(املعجم األوسط أخرجه الطرباين يف   : باطل: " قال يف غاية البيان     )١(
آدم بن أيب إياس العسقالين حدثين أيب عن جدي آدم بن أيب إياس ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن                      

إىل ابن مردويه وأيب نصر السجزي يف ) ٨/٢١٥(ع اجلوامع وزاد نسبته يف مج. عنه بهأبيه عن عمر بن اخلطاب 
وقال ".  إال ذا اإلسناد تفرد به حفص بن ميسرة        �يروى هذا احلديث عن عمر       ال: "قال الطرباين . اإلبانة

حممد بن عبيد بن آدم بن      ) :" ٦/٢٥١(يزان  وقال الذهيب يف امل    ". غريب اإلسناد واملنت  :"أبو نصر السجزى    
وقال اهليثمي ) . ٥/٢٧٦(مث ذكر هذا احلديث، وأقره احلافظ يف اللسان ". لعسقالين تفرد خبرب باطلأيب إياس ا

 ذكره الذهيب ،بن أيب إياسا رواه الطرباين يف األوسط عن شيخه حممد بن عبيد بن آدم   ) :"٧/١٦٣(مع  يف ا 
وقال األلباين يف السلسلة الضعيفة ". قات وبقية رجاله ث   ، ومل أجد لغريه يف ذلك كالماً      ،يف امليزان هلذا احلديث   

  اهـ"."باطل) :"٤٠٧٣رقم٩/٧٠(
)٢٦٥/ ١) (٢.(  
)٤٨/ ١) (٣.(  



 أخذ في آخر؛ كان أنشط له  أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب، ثُم:ومنها -
وأبعث على التحصيل منه لو استقر على الكتاب بطوله، ومثله املسافر إذا قطع ميالً أو فرسخا؛ 

  . نفس ذلك منه، ونشط للسري، ومن ثَم جزئ القرآن أجزاًء وأمخسا
أن احلافظ إذا حذق السورة؛ اعتقد أنه أخذ من كتاب اهللا طائفة مستقلة : ومنها -

كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران؛ $: سها، فيعظم عنده ما حفظه، ومنه حديث أنسبنف
  .  كانت القراءة يف الصالة بسورة أفضلمثَ، ومن )١(#جد فينا
 أن التفصيل يسبب تالحق األشكال والنظائر، ومالءمة بعضها لبعضٍ وبذلك :ومنها - 

  . انتهى. وائد غري ذلك من الفإلَى... تتالحظ املعاين والنظم
وما ذكره الزخمشري من تسوير سائر الكتب هو الصحيح أو الصواب؛ فقد أخرج ابن 

كنا نتحدث أن الزبور مائة ومخسون سورة؛ كلها مواعظ وثناء، $: أيب حامت عن قتادة؛ قال
 اإلجنيل سورة تسمى سورة فيوال فرائض وال حدود، وذكروا أن ، ليس فيه حالل وال حرام

   .���#األمثال
   :فائدة ≅

  :يترتب على معرفة اآلي وعدها وفواصلها أحكام فقهية
  . اعتبارها فيمن جهل الفاتحة؛ فإنه جيب عليه بدهلا سبع آيات:منها -
 اعتبارها في اخلطبة؛ فإنه جيب فيها قراءة آية كاملة، وال يكفي شطرها إن لَم :ومنها -

إن ما اختلف في كونه : وهاهنا حبث، وهو. رتكن طويلة، وكذا الطويلة على ما أطلقه اجلمهو
  . آخر آية؛ هل تكفي القراءة به في اخلطبة؟ حمل نظر، ولَم أر من ذكره

:  اعتبارها في السورة الَّتي تقرأ في الصالة، أو ما يقوم مقامها، ففي الصحيح:ومنها -
(# املائةإلَى الصبح بالستني في كان يقرأ جأنه $

٣(.  
 يكتب من لَممن قرأ بعشر آيات؛ :  قراءة قيام الليل، ففي أحاديثفيعتبارها  ا:ومنها -

 ليلة؛ كُتب من احلافظني، ومن قرأ مبئة آية كتب من القانتني، فيالغافلني، ومن قرأ خبمسني آية 
ومن قرأ مبئيت آية كتب من الفائزين، ومن قرأ بثالمثئة آية؛ كُتب له قنطار من األجر، ومن قرأ 

                                                           

ختريج -١/٥١(وابن أيب شيبة يف املسند ) ٣/١٢٠(سند أخرجه أمحد يف امل: صحيح لذاته: " قال يف غاية البيان ) ١(
  اهـ. "عنه به محيد عن أنس عن من طريقني ) ٣٥رقم٥٢(وقوام السنة يف دالئل النبوة  )الكشاف

حدثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد : قال) ١٥/١٠٣(تفسري أخرجه ابن جرير يف ال  : حسن لذاته : "قال يف غاية البيان   ) ٢(
 كنا حندث دعاء علمه داود حتميد ومتجيد ليس فيه حالل وال حرام وال              آتى داود زبوراً  :" ... قالعن قتادة   

 اهـ"."بن أيب حامت وغريهاأخرجه ):" ٦/٤٥٥(فتح الباري  يف وقال احلافظ". فرائض وال حدود

كتاب املواقيت باب وقت الظهر عند الزوال ومسلم يف  ) ٥١٦رقم(صحيح  أخرجه البخاري يف ال   : "غاية البيان ) ٣(
يقرأ  :"�  كان رسول اهللا :عن أيب برزة األسلمي قال    كتاب الصالة باب القراءة الصبح      ) ٤٦١رقم (صحيحال

 اهـ"."ر ما بني الستني إىل املائة آيةيف الفج



  .مفرقة" مسنده "في )١(أخرجها الدارمي . وألف آية... وبسبعمئة... مسمئة بِخ
  .  الوقف عليهافي اعتبارها :منهاو -

 قال حتى اعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد، :)٢(" كامله "فيقال اهلذيل 
  .  اشتغل به بعضهم لريوج به سوقهوإنماالعدد ليس بعلم، : الزعفراين
 وليس كذلك؛ ففيه من الفوائد معرفة الوقف؛ وألن اإلمجاع انعقد على أن :قال -

بثالث آيات، : جتزئ بآية، وآخرون: الصالة ال تصح بنصف آية، وقال مجع من العلماء
  .’ا .  ذلكفيواإلعجاز ال يقع بدون آية؛ فللعدة فائدة عظيمة . البد من سبعة: وآخرون
   :ضوابط ≅
ع السورة في بعض األحرف السبعة، من قرأ حبرف نزلت فيه؛ عدها،  البسملة نزلت م-

  . ومن قرأ بغري ذلك؛ لَم يعدها
 )٥(﴾﴿ و)٤(﴾﴿ حيث وقع آية، وكذا )٣(﴾﴿ وعد أهل الكوفة -

                                                           

من طريـق    )٣٤٦٢،  ٣٤٥٢،  ٣٤٤٧،  ٣٤٤٢رقم٢/٥٥٤(سنن  أخرجه الدارمي يف ال   : " قال يف غاية البيان   ) ١(
قـرأ  ، من    من قرأ عشر آيات يف ليلة مل يكتب من الغافلني          :"أنه قال القاسم أيب عبد الرمحن عن متيم الداري        

من قرأ ألف آيـة يف ليلـة   ، من قرأ مبائة آية يف ليلة كتب من القانتني،  ظنيمخسني آية يف ليلة كتب من احلاف      
وإسناده حسن  ". كتب له قنطار والقرياط من القنطار خري من الدنيا وما فيها واكتسب من األجر ما شاء اهللا                

منا هو  إ ؛هذا حديث خطأ  ) :" ٤٢٢رقم١/١٥١(وجاء مرفوعاً وال يصح رفعه؛ قال أبو حامت يف العلل           . لذاته
والبيهقي يف الـسنن الكـربى      ) ٣٤٥٨رقم٢/٥٥٧(سنن  وأخرج الدارمي يف ال   ". موقوف عن متيم وفضالة   

 أصبح وله قنطار ؛ من قرأ خبمسمائة آية إىل األلف:" أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قالمن طريق) ٧/٢٣٣(
 وأخرج الدارمي يف السنن   . لذاتهوإسناده صحيح   ".  قال ملء مسك الثور ذهباً     ؟ وما القنطار  : قيل !من األجر 

 من قرأ مبائيت آية :"بن عمر قالاأيب إسحاق عن املغرية بن عبد اهللا اجلديل عن من طريق  )٣٤٥٧رقم٢/٥٥٧(
. وإسناده ضعيف؛ فيه املغرية اجلديل ال يعرف جبرح وال تعديل، وفيه اختالف يف إسناده             ". كتب من الفائزين  

من طريق  ) ٣٤٦٠رقم٢/٥٥٨(والدارمي يف السنن    ) ٣٠٠٨٦رقم٦/١٣٤(صنف  وأخرج ابن أيب شيبة يف امل     
 من قرأ ثالمثائة آية كتب له قنطار ومن قرأ تسعمائة           :"فطر عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال          

ـ       . أبـو إسـحاق الـسبيعي، خمـتلط       : وإسناده ضعيف؛ فيه  ". آية فتح له   سنن وأخـرج أبـو داود يف ال
وأخرجـه ابـن خزميـة يف       ) ٢١٤٩رقم٢/٤٠٠(يقه البيهقي يف شعب اإلميان      ومن طر ) ١٣٩٨رقم٢/٥٧(

وابن حبـان يف الـصحيح   ) ٧٠٣رقم٦٤٢(عمل اليوم والليلة وابن السين يف ) ١١٤٤رقم٢/١٨١(الصحيح  
عمرو بن احلـارث  عن بن وهب من طرق عن ا) ١٩/٢١٤(واملزي يف ذيب الكمال    ) ٢٥٧٢رقم٦/٣١٠(

 من قام بعشر آيات :" أنه قال� عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللابن حجرية عن اسوية عن أيب 
وإسناده ".  ومن قرأ بألف آية كتب من املقنطرين       ، ومن قام مبائة آية كتب من القانتني       ،مل يكتب من الغافلني   

ابـن   و له شاهد عـن    . اإلسناد جيد   ) :"٦٤٢رقم٢/٢٤١(السلسلة الصحيحة   حسن لذاته؛ قال األلباين يف      
  اهـ".عمر

  .، والسيوطي تصرف واختصر)أ/ ٢٤لوحة ) (٢(
  .البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة:  فاحتة سورةفي) ٣(
  .١: سورة األعراف) ٤(
  .١: سورة طه) ٥(



 آيتني، )٥(﴾  ﴿، وعدوا )٤(﴾﴿ و)٣(﴾﴿ و)٢(﴾﴿ و)١(﴾﴿و
  . يعد شيئًا من ذلكلَمومن عداهم 

، )٧(﴾﴿ حيث وقع آية، وكذا )٦(﴾﴿ى أنه ال يعد  وأمجع أهل العدد عل-
  .)١١(﴾﴿ و)١٠(﴾﴿ و)٩(﴾﴿، و)٨(﴾﴿و

مل يعدوا :  منهم من علل باألثر واتباع املنقول وأنه أمر ال قياس فيه، ومنهم من قالثُم
 أخويها حبذف  خالفتألنها ﴾﴿  على حرف واحد، وال ألنها ﴾﴿ و﴾﴿ و﴾﴿و

 الوزن، لكن أوهلا ياء، بِهذا؛ وإن كانت ﴾﴿، و )قابيل(ه املفرد كـ  تشبوألنهاامليم، 
 أشبه ألنها؛ ﴾﴿خبالف . ﴾﴿ يعدوا ولَمفأشبهت اجلمع؛ إذ ليس لنا مفرد أوله ياء، 

 آية؛ ملشاكلته الفواصل بعده، )١٢(﴾ ﴿، ولذلك أمجعوا على عد ﴾﴿بالفواصل من 
   .)١٣(﴾ ﴿ فيواختلفوا 
 القرآن أقصر منها، أما مثلها؛ في آية، وليس )١٤(﴾ ﴿:  وعدوا قوله:قال املوصلي -

  .)١٧(﴾﴿ )١٦(﴾﴿ )١٥(﴾﴿فـ 
   :فائدة ≅

  : القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات:قال بعض القراء 

                                                           

  .١: سورة مرمي) ١(
  .١: ، وسورة القصص١: سورة الشعراء) ٢(
  .١:سورة يس) ٣(
  . وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، واجلاثية، واألحقافغافر،:  فاحتةفي) ٤(
  .٢-١: سورة الشورى) ٥(
  .يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، واحلجر:  فاحتة سورةفي) ٦(
  .١: سورة الرعد) ٧(
  . ١: سورة النمل) ٨(
  .١: سورة ص) ٩(
  . ١: سورة ق) ١٠(
  .١: سورة ن) ١١(
  .١: سورة املدثر)١٢(
  .١: سورة املزمل) ١٣(
  .٢١: سورة املدثر) ١٤(
  .١: سورة النبأ)  ١٥(
  .١: سورة الفجر) ١٦(
  .١: سورة الضحى) ١٧(



  . ، والكاف من النصف الثاين)١(في الكهف﴾ ﴿ النون من :فنصفه باحلروف -
 من ﴾  ﴿: ، وقوله)٢( في احلج﴾﴿:  الدال من قوله:ونصفه بالكلمات -

  .النصف الثاين
من ﴾  ﴿: ، وقوله)٣(من سورة الشعراء﴾ ﴿ ونصفه باآليات ياء -

  . النصف الثاين
 ونصفه على عدد السور آخر احلديد، واادلة من النصف الثاين، وهو عشرة -

  . باألحزاب
  .)٤(﴾﴿: قولهالفاء في : ، وقيل﴾﴿الكاف من :  إن النصف باحلروف:وقيل

   ��7!+ ا���نِ�� )٥(ا���ع ا�/��6

قد صح فيه أحاديث باعتبار اجلملة، وفي بعض السور على التعيني، ووضع في فضائل 
  .���القرآن أحاديث كثرية
   :أفرده بالتصنيف

  .)٧( أبو بكر بن أيب شيبة-
  .)٨( والنسائي-
  .)٩( وأبو عبيد القاسم بن سالم-
  .)١٠( وابن الضريس-
  .وآخرون -

                                                           

  .٧٤: اآلية) ١(
  .٢٠: اآلية) ٢(
  .٤٥: اآلية) ٣(
  .١٩: سورة الكهف) ٤(
 .هو النوع الثاين والسبعون على ترتيب السيوطي) ٥(

  .اهـ"وع التايلسبقت أحاديث يف فضائله، وستأيت يف الن:" قال يف غاية البيان  )٦(
، ولعله هو املقصود )٤٥٦/ ١٠" (فضائل القرآن" األحاديث واآلثار يوجد كتاب فيضمن كتاب املصنف ) ٧(

  . هنا
: مسري اخلويل، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، وحققه: ، حققه"فضائل القرآن"كتابه مطبوع بعنوان ) ٨(

  . لثقافة الدار البيضاء، دار افيفاروق محاده، ونشر 
  . تيجاين جوهريمحمد:  رسالة ماجستري جبامعة أم القرى، كلية الشريعة، حتقيقفيحقق ) ٩(
مسفر بن سعيد : ، حققه"فضائل القرآن وما أُنزل من القرآن مبكة وما نزل باملدينة"كتابه مطبوع بعنوان ) ١٠(

  .الغامدي، نشر دار حافظ



حررت فيه ما "  فصائل السورفيمخائل الزهر " وصنفت كتابا أمسيته ]:قال السيوطي [-
  . ليس بِموضوع

   أ�7+ ا���ن و��7!� ِ�� )١(ا���ع ا�ا89

   هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟:اختلف الناس
 اجلميع كالم فذهب اإلمام أبو احلسن األشعري والقاضي أبو بكر الباقالين إلَى املنع؛ ألن

  . اهللا، ولئال يوهم التفضيل نقص الْمفضل عليه
تفضيل بعض القرآن على بعض $: وروي هذا القول عن مالك؛ قال يحيى بن يحيى
  . #خطأ، ولذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غريها

إلجنيل مثل أم ما أنزل اهللا في التوراة وال في ا$ :وقال ابن حبان في حديث أيب بن كعب
إن اهللا ال يعطي لقارئ التوراة واإلجنيل من الثواب مثل ما يعطي لقارئ أم القرآن؛ : )٢(#القرآن
 بفضله فضل هذه األمة على غريها من األمم، وأعطاها من الفضل على قراءة كالمه �إذ اهللا 
  . ��� أعطى غريها من الفضل على قراءة كالمهمماأكثر 

  . )٥( األجر، ال أن بعض القرآن أفضل من بعضفي؛ أراد به )٤("عظم سورةأ ":وقوله: قال
 بعض كالمه أبلغ فيكالم اهللا أبلغ من كالم املخلوقني، وهل جيوز أن يقال  :قال اخلويبِي

هذا الكالم : " قول القائلمعنىمن بعض الكالم؟ جوزه قوم لقصور نظرهم، وينبغي أن تعلم أن 

                                                           

 . السيوطيهو النوع الثالث والسبعون على ترتيب) ١(

والنـسائي يف الـسنن     ) ٣١٢٥رقم٥/٢٩٧(أخرجه الترمذي يف السنن     : صحيح لذاته   : "قال يف غاية البيان   ) ٢(
ومن ) ١٤٣رقم١٥٦(وابن الضريس يف فضائل القرآن      ) ٩٨٦رقم١/٣١٨(ويف الكربى   ) ٩١٤رقم٢/١٣٩(

وابن ) ٥/١١٤(ئده على املسند وأخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوا      ) ٩رقم١٣(طريقه ابن عبد الرب يف اإلنصاف       
والـضياء  ) ٢٠/٢٢١(والتمهيد  ) ٩رقم١٣(وابن عبد الرب يف اإلنصاف      ) ٧٧٥رقم٣/٥٣(حبان يف الصحيح    

العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عـن أيب         من طريقني عن     )١٢٣٤-١٢٣٢رقم٣/٤٣١(املقدسي يف املختارة    
  اهـ)."٣١٢٥رقم(يف صحيح الترمذي واحلديث صححه األلباين . مرفوعاًهريرة عن أيب بن كعب 

 ).٣/٥٣) (اإلحسان(صحيح ابن حبان ) ٣(

يشري إىل ما : قلت.  اهـ "، وقد سبق خترجيه يف النوع األولصحيحأخرجه البخاري يف ال: " قال يف غاية البيان)٤(
 بـن   ما جاء يف فاحتة الكتاب عن أيب سـعيد بابتاب التفسري   ك )٤٢٠٤رقم(صحيح  أخرجه البخاري يف ال   

 . إين كنت أصلي، يا رسول اهللا: فقلت. فلم أجبه،� رسول اهللا  فدعاين، كنت أصلي يف املسجد  :املعلى قال 
 ألعلمنك سورة هي أعظـم      :" مث قال يل   ،�استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم      �  أمل يقل اهللا   :"فقال

 ألعلمنك  :" أمل تقل  : قلت له  .أراد أن خيرج   فلما   ، مث أخذ بيدي   ، قبل أن خترج من املسجد     ،السور يف القرآن  
 هي السبع املثاين والقرآن العظيم الـذي        �احلمد هللا رب العاملني   � :" قال "سورة هي أعظم سورة يف القرآن     

 ".أوتيته

 ).٣/٥٦) (اإلحسان(صحيح ابن حبان ) ٥(



 موضعه له حسن ولطف، وهذا في موضعه له حسن ولطف، وذاك في أن هذا": أبلغ من هذا
 أبلغ )١(﴾   ﴿إن :  موضعه؛ فإن من قالفي موضعه أكمل من ذاك فياحلسن 

 جيعل املقابلة بني ذكر اهللا وذكر أيب هلب، وبني التوحيد والدعاء )٢(﴾   ﴿من 
 دعاء عليه ﴾   ﴿: على الكافر، وذلك  غري صحيح، بل ينبغي أن يقال

   ﴿ فيباخلسران، فهل توجد عبارة للدعاء باخلسران أحسن من هذه؟ وكذلك 
    ﴿ إلَىفالعالم إذا نظر ،  ال توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها﴾
 باب التوحيد؛ ال يمكنه أن في ﴾   ﴿ إلَى باب الدعاء باخلسران ونظر في ﴾
  .’ا . بلغ من اآلخرأحدمها أ: يقول

إسحاق بن راهويه، وأبو بكر :  التفضيل؛ لظواهر األحاديث؛ منهمإلَىوذهب آخرون 
  .بن العريب، والغزايل
  . ونقله عن مجاعة من العلماء واملتكلمني. إنه احلق: )٣(وقال القرطبِي

  تفضيل بعض آياتإلَىقد أشرت : لعلك تقول: )٤("جواهر القرآن" فيوقال الغزالي 
وكيف يكون بعضها ! القرآن على بعض، والكالم كالم اهللا، فكيف يفارق بعضها بعضا؟

 وآية )٥( الفرق بني آية الكرسيإلَىفاعلم أن نور البصرية إن كان ال يرشدك ! أشرف من بعض؟
، وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك اجلوارة ﴾﴿ وبني سورة اإلخالص وسورة )٦(املداينات 

، فهو الذي أُنزل عليه -صلوات اهللا وسالمه عليه-ليد؛ فقلد صاحب الرسالة املستغرقة بالتق
 بعض السور فيالقرآن، وقد دلت األخبار على شرف بعض اآليات، وعلى تضعيف األجر 

آية الكرسي سيدة آي $: ج، وقال )٧(#فاحتة الكتاب أفضل القرآن$: جالْمنزلة؛ فقد قال 
                                                           

  . ١: سورة اإلخالص) ١(
  .١: سورة املسد) ٢(
  ).١١٠/ ١" (اجلامع ألحكام القرآن) "٣(
  .، وقد نقلت كالمه مباشرة من كتابه)٦٢ص ) (٤(
  .  سورة البقرة٢٥٥اآلية ) ٥(
  . سورة البقرة٢٨٢اآلية ) ٦(
) ١٠٥٥٩رقم٦/١٨١(و) ٨٠١١رقم٥/١١(السنن الكربى أخرجه  النسائي يف : صحيح : "قال يف غاية البيان) ٧(

السنن الصغرى  والبيهقي يف )١/٧٤٧(املستدرك واحلاكم يف ) ٧٧٤رقم٣/٥١(وابن حبان يف الصحيح 
والضياء يف ) ٢١/٥٠(ذيب الكمال واملزي يف ) ٢٣٥٨رقم٢/٤٤٤(شعب اإلميان ويف  )٩٩٤رقم١/٥٤٥(

سليمان بن املغرية عن ثابت عن علي بن عبد احلميد املعين من طرق عن ) ١٧٢٠-١٧١٨رقم٥/٩٨(املختارة 
 ، فالتفت إليه،رتل فمشى رجل من أصحابه إىل جانبه ف، يف مسري�  كان النيب:"البناين عن أنس بن مالك قال

هذا حديث :"قال احلاكم ". }احلمد هللا رب العاملني{ فتال عليه :" قال ؟أال أخربك بأفضل القرآن:" فقال
، )١٤٩٩رقم٣/٤٨٥(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ".  ومل خيرجاه،صحيح على شرط مسلم



 تعدل ثلث ﴾   ﴿$، و)٢(#قرآن قلب ال﴾﴿$: ج، وقال )١(#القرآن
 فضائل قوارع القرآن بتخصيص بعض اآليات والسور بالفضل في، واألخبار الواردة )٣(#القرآن

  .’ا.  تالوتها ال تحصىفيوكثرة الثواب 
  .  ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيلفي يذكر االختالف ممن العجب :وقال ابن احلصار

 غريه، فـ في اهللا أفضل من كالمه فيكالم اهللا : بن عبد السالموقال الشيخ عز الدين 
  .)٥(﴾   ﴿ أفضل من )٤(﴾   ﴿

  :-بتفضيل بعض القرآن على بعض: يعنِي-اختلف القائلون : وقال غريه
الفضل راجع إلَى عظم األجر ومضاعفة الثواب حبسب انتقاالت النفس : فقال بعضهم

  .ند ورود أوصاف العليوخشيتها وتدبرها وتفكرها ع
.  اآلية)٦(﴾وإِلَهكُم إِلَه واحد﴿:  بل يرجع لذات اللفظ، وإن ما تضمنه قوله تعاىل:وقيل

                                                                                                                                                                      

ا مل خيرج له مسلم شيئاً، ولكنه ثقة، فاحلديث صحيح فقط، وله شواهد املعين هذ:" وتعقب احلاكم بقوله 
  اهـ"."تفسري ابن كثري"جتدها يف أول 

ومن طريقه احلاكم يف املستدرك ) ٩٩٤رقم٢/٤٣٧(املسند أخرجه احلميدي يف : ضعيف: "قال يف غاية البيان) ١(
 وأخرجه سعيد بن منصور يف )٢٣٨٩رقم٢/٤٥٧(وكذا البيهقي يف شعب اإلميان ) ٢/٢٨٥(و) ١/٧٤٨(

وابن عدي ) ٧٢(واملروزي يف قيام الليل ) ٢٨٧٨رقم٥/١٥٧(والترمذي يف السنن ) ٤٢٤رقم٣/٩٥٠(السنن 
حكيم بن جبري عن أيب صاحل عن أيب من طريقني عن ) ٢/٢٨٦(واحلاكم يف املستدرك ) ٢/٢١٨(الكامل يف 

هذا حديث :" الترمذي قال ". ية سيدة أي القرآن فيها آ؛ سورة البقرة:"  �  قال رسول اهللا:هريرة قال
وضعفه احلافظ ".  وقد تكلم شعبة يف حكيم بن جبري وضعفه،غريب ال نعرفه إال من حديث حكيم بن جبري

 قلت وكذا ضعفه أمحد وحيىي بن معني :"متمماً لكالم الترمذي) ١/٣٠٨(وقال ) ١/٣٣(تفسري ابن كثري يف ال
السلسلة الضعيفة اهـ وضعفه األلباين يف ". بن مهدي وكذبه السعديوغري واحد من األئمة وتركه

  اهـ.")١٣٤٨رقم٣/٣٤٧(
سنن الكربى والنسائي يف ال) ٥/٢٦(أخرجه أمحد يف املسند : ضعيف: " يف غاية البيان قال) ٢(

معتمر عن أبيه عن رجل من طريقني عن ) ٥١١رقم/٢٠(والطرباين يف املعجم الكبري ) ١٠٩١٤رقم٦/٢٦٥(
واحلديث ضعفه محدي السلفي يف تعليقه . مبهمان: وإسناده ضعيف؛ فيه.  عنه بهن أبيه عن معقل بن يسارع

   .اهـ)"٢٠٣٠٠رقم٣٣/٤١٧(على املعجم الكبري، واألرناؤوط يف حتقيق املسند 
هو قل {كتاب صالة املسافرين باب فضل قراءة ) ٨١١رقم(أخرجه مسلم يف الصحيح : " قال يف غاية البيان) ٣(

احلديث متواتر، وقد أورده السيوطي يف يف قطف األزهار املتناثرة ): فائدة. (من حديث أيب الدرداء } اهللا أحد
والكتاين يف نظم ) ١٧٣(والزبيدي يف لقط الآليل املتناثرة يف األحاديث املتواترة ) ١٦٦(يف األحاديث املتواترة 

  اهـ)."١٨٧(املتناثر من احلديث املتواتر 
  . ١: ة اإلخالصسور) ٤(
  .١: سورة املسد) ٥(
  .١٦٣: سورة البقرة) ٦(



وآية الكرسي وآخر سورة احلشر وسورة اإلخالص من الدالالت على وحدانيته وصفاته ليس 
عاين العجيبة  هو باملإنما وما كان مثلها، فالتفضيل ﴾   ﴿ فيموجودا مثالً 

  .وكثرتها
  : أشياءإلَى التفضيل يرجع معنى: -ونقله عنه البيهقي- )١(وقال احلليمي

: أن يكون العمل بآية أوىل من العمل بأخرى وأعود على الناس، وعلى هذا يقال: أحدها
  تأكيد األمربِها أريد إنما ألنهاآية األمر والنهي والوعد والوعيد خري من آيات القصص؛ 

والنهي واإلنذار والتبشري، وال غىن للناس عن هذه األمور، وقد يستغنون عن القصص، فكان ما 
  . يجعل تبعا لما البد منهمما جيري جمرى األصول خريا هلم مماهو أعود عليهم وأنفع هلم 

ه والداللة  اهللا تعاىل وبيان صفاتأسماء تشتمل على تعديد الَّتياآليات : أن يقال: الثاين
  . أن خمرباتها أسىن وأَجلّ قدرا: بِمعنىعلى عظمته أفضل؛ 

أن القارئ يتعجل له : بِمعنىسورة خري من سورة، أو آية خري من آية؛ :  أن يقال:الثالث
بقراءتها فائدة سوى الثواب اآلجل، ويتأدى منه بتالوتها عبادة؛ كقراءة آية الكرسي، 

 خيشى، واالعتصام باهللا، ممان قارئها يتعجل له بقراءتها االحتراز واإلخالص، واملعوذتني؛ فإ
، لَها بالصفات العال على سبيل االعتقاد �ويتأدى بتالوتها عبادة اهللا؛ لما فيها من ذكره 

 فضل ذلك الذكر وبركته، فأما آيات احلكم؛ فال يقع بنفس تالوتها إقامة إلَىوسكون النفس 
  .  علمبِها يقع وإنماحكم، 

ي لو قيل ثُمىإن القرآن خري من التوراة واإلجنيل والزبور؛ :  اجلملةفإن التعبد : بِمعن
والتالوة والعمل واقع به دونها، والثواب حبسب قراءته ال بقراءتها، أو إنه من حيث اإلعجاز 

ياء، بل كانت  تكن حجة، وال كانت حجج أولئك األنبلَم املبعوث، وتلك الكتب النبِيحجة 
  .دعوتهم، واحلجج غريها، لكان ذلك أيضا نظري ما مضى

 سواها، مماإن سورة أفضل من سورة؛ ألن اهللا جعل قراءتها كقراءة أضعافها : وقد يقال
 هذا املقدار بِها الذي ألجله بلغ الْمعنى يوجب بغريها، وإن كان لَم من الثواب ما بِهاوأوجب 

العبادة فيه : بِمعنىإن يوما أفضل من يوم، وشهرا أفضل من شهر؛ : قالال يظهر لنا؛ كما ي
إن احلرم أفضل من :  غريه، والذنب فيه أعظم من غريه، وكما يقالفيتفضل على العبادة 

 غريه، والصالة فيه تكون كصالة مضاعفة فياحلل؛ ألنه يتأدى فيه من املناسك ما ال يتأدى 
  . كالم احلليمي’ ا.  غريهافي تقام مما

إن ثوابها : معناه: )٢(#ألعلمنك سورة هي أعظم السور$  حديث البخاريفيوقال ابن التني 
  . أعظم من غريها

                                                           

  ).٢٤٤/ ٢" (اإليمان شعب فياملنهاج ) "١(
  .اهـ "، وقد سبق خترجيه يف النوع األولصحيحأخرجه البخاري يف ال: "قال يف غاية البيان) ٢(



 مجعت مجيع مقاصد القرآن، ولذلك مسيت أم ألنها كانت أعظم السور؛ إنما :وقال غريه
  . القرآن

  :تذنيب ≅
 في الكتب األربعة، وعلومها فيولني واآلخرين إن اهللا مجع علوم األ ": أثرفيذكر كثريون 

، " بائهافي البسملة، وعلوم البسملة فيوعلوم الفاحتة : "، فزادوا)١(" الفاحتةفيالقرآن، وعلومه 
 الرب، وهذه الباء باء اإللصاق، فهي إلَىوصول العبد : ووجه بأن املقصود من كل العلوم

  . تفسريمهافيذكره الرازي وابن النقيب . قصودتلصق العبد جبناب الرب، وذلك كمال امل

                                                           

والثعليب يف التفسري ) ٢٣٧١رقم٢/٤٥٠(شعب اإلميان أخرجه البيهقي يف : إسناده ضعيف: "قال يف غاية البيان )١(
مائة وأربعة كتب من  �  أنزل اهللا:"عفان بن مسلم عن الربيع بن صبيح عن احلسن قالمن طريق ) ١/٩١(

 : مث أودع علوم التوراة واإلجنيل والزبور، التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان: أودع علومها أربعة منها،السماء
 فمن علم تفسريها كان كمن ، فاحتة الكتاب، مث أودع علوم املفصل،املفصل مث أودع علوم القرآن ،الفرقان

البن ماجه، ولعله يف ) ١٤/٧(موع وزاد نسبته شيخ اإلسالم كما يف ا". علم تفسري مجيع كتب اهللا املرتلة
  .اهـ. "الربيع بن صبيح البصري، صدوق سيء احلفظ: وإسناده ضعيف؛ فيه. التفسري



  )٢( .�اص ا���نِ�� )١(ا���ع ا�;��:

غالب ما يذكر في ذلك كان مستنده جتارب الصاحلني، وهأنا أبدأ بِما ورد من ذلك في 
  : احلديث، ثُم ألتقط عيونا مما ذكر السلف والصاحلون

  .)٣(#العسل والقرآن: عليكم بالشفاءين$:  وغريه من حديث ابن مسعودأخرج ابن ماجه 
                                                           

 .امس والسبعون على ترتيب السيوطيهو النوع اخل) ١(

  . ما انفرد واختص به القرآن أو بعض سوره وآياته من جلب العالج والشفاء: خواص القرآن) ٢(
وابن  )٣٤٥٢رقم٢/١١٤٢(سنن أخرجه ابن ماجه يف ال: ضعيف مرفوعاً وصحيح موقوفاً : "قال يف غاية البيان) ٣(

وأخرجه احلاكم يف ) ٢٥٨١رقم٢/٥١٩(شعب اإلميان يف ومن طريقه البيهقي ) ٣/٢٠٩(عدي يف الكامل 
تاريخ واخلطيب يف ) ٩/٣٤٤(والبيهقي يف السنن الكربى ) ٧/١٣٣(وأبو نعيم يف احللية ) ٤/٢٢٢(املستدرك 

عنه زيد بن الْحبابِ ثنا سفْيانُ عن أيب إسحاق عن أيب الْأحوصِ عن عبد اللَّه من طريقني عن ) ١١/٣٨٥(بغداد 
هذا إسناد صحيح :" قال احلاكم  .ابن مردويهإىل ) ٥/١٤٤(وزاد السيوطي نسبته يف الدر املنثور .  مرفوعاًبه

 غريب من حديث :"وقال أبو نعيم". على شرط الشيخني ومل خيرجاه وقد أوقفه وكيع بن اجلراح عن سفيان
وقال البيهقي يف . ع ، ويف روايته وهمكذا أطلق لكن تابعه سفيان بن وكي". الثوري تفرد به عنه زيد بن احلباب

وزيد بن احلُباب أبو احلسني العكْلي الكويف ". بن مسعودارفعه زيد بن احلباب والصحيح موقوف على :"الشعب 
هـ ، روى لـه أبو داود يف املراسيل ومسلم واألربعة ، وقال عنه احلافظ يف التقريب ٢٠٣ت 

وقد أخطأ زيد بن احلباب يف رفعه؛ فقد رواه مجاعة ". وري صدوق خيطئ يف حديث الث) :" ٢١٣٦رقم٣٥١(
فقد أخرج ابن : وتابع زيد بن احلباب سفيان بن وكيع وهو ممن ال يعتمد على حفظه . عن الثوري موقوفاً 

قال . ه به مرفوعاًأنا القاسم املقري ثنا سفيان بن وكيع ثنا أيب عن سفيان عن: قال ) ٣/٤١٨(الكامل عدي يف 
 مل  من رواية زيد بن احلباب عن سفيان وأما من حديث وكيع مرفوعاًهذا يعرف عن الثوري مرفوعاً:"ي ابن عد

هذا :" ابن عدي أيضاً قالو". واحلديث يف األصل عن الثوري ذا اإلسناد موقوف. يروه عنه غري ابنه سفيان 
. كيع عن أبيه عن الثوري وقد رفعه سفيان عن و .مرفوع عن الثوري يعرف من حديث زيد بن حباب عنه

ال إوسفيان عنه فيه ما فيه وال يعتمد على روايته وال حيفظه عن وكيع وال عن غريه من أصحاب الثوري 
وقفه حيىي القطان وأبو حذيفة عن الثوري ) :"٥/٣٢٢(قال الدارقطين يف العلل : ورجح وقفه مجاعة ". موقوفاً

وقال ". وف والصحيح موقوف ورواه وكيع عن سفيان موقوفاًرفعه غري معر:"وقال البيهقي ". وهو الصحيح
ومما يدل على أن ". رواه مجاعة عن سفيان موقوفاً) :"ترمجة زيد بن احلباب-٣/١٤٩(الذهيب يف ميزان االعتدال 

بن وكيع احدثنا قال ) ١٤/١٤١(فأخرجه ابن جرير يف التفسري : سفيان بن وكيع وهم يف الرفع أنه رواه موقوفاً 
ورواه أبو بكر بن أيب شيبة عن . موقوفاً ل ثنا أيب عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قا

) ٣٨٤، ٥٧(وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ) . ٤/٢٢٢(أخرجه احلاكم يف املستدرك : وكيع موقوفاً 
وأخرجه ) ٩٠٧٦رقم٩/٢٥٢(كبري ومن طريقه الطرباين يف املعجم ال) الدر املنثور-٥/١٤٤(وسعيد بن منصور 

والدارقطين ) الضعيفة-٤/٢٣(وأمحد بن الفرات الرازي يف جزئه ) ٢٣٦٨٩رقم٥/٦٠(ابن أيب شيبة يف املصنف 
من طرق عن ابن مسعود ) ٣/٧٢(والواحدي يف الوسيط ) ٤/٢٢٣(واحلاكم يف املستدرك ) ٥/٣٢٢(يف العلل 
واحلديث . ابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه إىل ) ٥/١٤٤(ر الدر املنثووزاد السيوطي نسبته يف . موقوفاً 



  .)١(#القرآن: خري الدواء$: وأخرج أيضا من حديث علي
إذا قرئ القرآن عند املريض؛ : كان يقال: وأخرج أبو عبيد عن طلحة بن مصرف؛ قال

  . )٢(وجد لذلك خفة
 وجع ج النبِي إلَىإن رجالً شكا $:  الشعب عن واثلة بن األسقعفيوأخرج البيهقي 

  .)٣(#عليك بقراءة القرآن: حلقه؛ قال
إين : ، فقالج النبِي إلَىجاء رجل $: وأخرج ابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري؛ قال

  .)٤(#﴾   ﴿:  اقرأ القرآن؛ يقول اهللا:قال. أشتكي صدري
 فاحتة الكتاب شفاء من كل في$: وأخرج البيهقي وغريه من حديث عبد اهللا بن جابر

  .)٥(#داء

                                                                                                                                                                      

   .اهـ) ."١٥١٤رقم٤/٢٣(ضعفه األلباين ورجح وقفه يف السلسلة الضعيفة 

وأبو نعيم يف   ) ٣٥٣٣،  ٣٥٠١رقم١١٦٩،  ٢/١١٥٨(أخرجه ابن ماجه يف السنن      : ضعيف  : "قال يف غاية البيان   ) ١(
من طريق أيب إسحاق عن احلارث عن       ) ١٧رقم١/٥١(مسند الشهاب   والقضاعي يف   ) ١/٣١٦(أخبار أصبهان   

 -هذا إسناد ضعيف جداً ، احلارث هذا        ) :" ٣٠٩٣رقم٩٣ /٧(قال األلباين يف الضعيفة     . علي عنه به مرفوعاً     
عن صاحل املري عن قتادة عن ) ١١٧/ ٢(ويشهد له ما أخرجه الديلمي .  ضعيف متهم-وهو ابن عبداهللا األعور 

 ضـعيف كمـا يف      - وهو ابن بشري املـري       -لكن صاحل هذا     .بن أيب أوىف عن ابن عباس مرفوعاً به         زرارة  
  ..اهـ"التقريب

والبيهقي يف شعب اإلميان    ) ٣٨٤(أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن       : إسناده صحيح لذاته    : " قال يف غاية البيان   ) ٢(
ن املبارك عن عيسى بن عمر عن طلحـة بـن           عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا ب       عن   )٢٥٧٩رقم٢/٥١٨(

  اهـ"عنه بهمصرف 
إبراهيم من طريق ) ٢٥٨٠رقم٢/٥١٩(شعب اإلميان أخرجه البيهقي يف : إسناده ضعيف : " قال يف غاية البيان) ٣(

  . عنه به بن ظبية عن احلجاج وحممد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن األسقع ا
وإبراهيم بن ظبية؛ مل .للعالئي ) ٢٨٥(ع من واثلة كما يف جامع التحصيل وهذا إسناد ضعيف؛ فيه مكحول مل يسم

  اهـ!"يتبني يل من هو 

  .اهـ"البن املنذر) ٤/٣٦٦(زاد السيوطي نسبته يف الدر املنثور : "قال يف غاية البيان) ٤(
بن ابو احلسني  أخربنا أ)٢٣٦٧رقم٢/٤٤٩(شعب اإلميان أخرجه البيهقي يف : ضعيف: " قال يف غاية البيان) ٥(

ثنا  الفضل القطان ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا موسى بن احلسن املستملي ثنا حممد بن اجلنيد الضيب
ال أخربك أ:" قال له � أن النيب جابرعبد اهللا بن بن عقيل عن اعلي بن هاشم عن أبيه عن عبد اهللا بن حممد 

وأحسبه : قال علي  - "فاحتة الكتاب:"قال ؟ لى يا رسول اهللا  ب :قلت: قال ؟ خبري سورة نزلت يف القرآن 
. وإسناده ضعيف؛ فيه حممد بن اجلنيد الضيب، مل أقف له على ترمجة". فيها شفاء من كل داء:" - قال

ثنا حممد بن عبيد ثنا هاشم بن الربيد قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل ) ٤/١٧٧(سند وأخرجه أمحد يف امل
ال أُخبِرك يا عبد اللَّه بن جابِرٍ بِخيرِ سورة يف الْقُرآن قلت بلَى يا رسولَ اللَّه قال أ:" عنه به بلفظ ابِرٍ بن جاعن 
رج أمحد والبيهقي يف أخ) :" ١/١٤(الدر املنثور قال السيوطي يف ".  الْحمد للَّه رب الْعالَمني حىت تختمهااقرأ



فاحتة الكتاب شفاء من كل $: من حديث جابر بن عبد اهللا" فوائده "فيرج اخللعي وأخ
  . املوت: ، والسام)١(#شيء إال السام

فاحتة الكتاب $:  سعيد اخلدريأبِيوأخرج سعيد بن منصور والبيهقي وغريمها من حديث 
  .)٢(#شفاء من السم

، فنزلنا، فجاءت جارية،  مسري لنافيكنا $: وأخرج البخاري من حديثه أيضا؛ قال
إن سيد احلي سليم، فهل معكم راقٍ؟ فقام معها رجل، فرقاه بأم القرآن، فربئ، فذكر : فقالت
  .#)٣(! رقية؟أنها وما كان يدريه :، فقالجللنبِي  
  :تنبيه ≅

 إذا كان  اهللا تعاىل هو الطب الروحاين،أسماء الرقى باملعوذات وغريها من :قال ابن التني
 إلَىلى لسان األبرار من اخللق؛ حصل الشفاء بإذن اهللا تعاىل، فلما عز هذا النوع؛ فزع الناس ع

                                                                                                                                                                      

وله شاهد لكن ). ٢٥٩٢رقم١/٥٠٦(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري  ".ميان بسند جيدشعب اإل
) ١٤٨٢رقم١/٢٥٨(والدينوري يف االسة ) ٣٣٧٠رقم٢/٥٣٨(سنن أخرجه الدارمي يف ال: مرسالًَ 

ل  قال رسو:سفيان عن عبد امللك بن عمري قالمن طرق عن  )٢٣٧٠رقم٢/٤٥٠(والبيهقي يف شعب اإلميان 
الدر املنثور وقال السيوطي يف ".  هذا منقطع:"قال البيهقي ". يف فاحتة الكتاب شفاء من كل داء:" � اهللا
الديباج على مسلم وقال يف ". أخرج الدارمي والبيهقي يف شعب اإلميان بسند رجاله ثقات) :" ١/١٥(
) ٣٩٥١رقم٥٧٦(عيف اجلامع وقال األلباين يف ض".  وللدارمي من مرسل عبد امللك بن عمري) :"٥/٢١٨(

  .اهـ"."ضعيف:"
مل أقف على فوائد اخللعي، وأخشى أن يكون مقلوباً من عبد اهللا بن جـابر؛               :  ضعيف: " قال يف غاية البيان    ���

 أفادين به الدكتور علي النهاري      -٤٧٥رقم٢/٨٤٣(كما يف احلديث السابق، مث وقفت عليه يف فوائد اخللعي           
 طريق أيب بكر البزار عن ابن خملد عن بكر بن جيىي عن بكر بن حيىي بن زبان العرتي من) من رسالة الدكتوراه

هذا احلديث :" قال البزار.  عن مندل بن علي عن هاشم بن الربيد عن ابن عقيل عن جابر بن عبد اهللا عنه به             
منـدل،  : عيف؛ فيه وإسناده ض ". ال نعلم رواه عن جابر إال ابن عقيل، وال عن ابن عقيل إال هاشم بن بريد               

  .اهـ. "بكر بن حيىي بن زبان، مقبول: ضعيف، وفيه
ومن طريقه البيهقي يف ) ١٧٨رقم٢/٥٣٥(أخرجه سعيد بن منصور يف السنن : موضوع : " قال يف غاية البيان ) ٢(

وأخرجه املستغفري يف فضائل القرآن     ) ١/٩٠(وكذا الثعليب يف التفسري      )٢٣٦٨٩رقم٢/٤٥٠(شعب اإلميان   
يب أ سالم الطويل عن زيد العمي عن ابن سريين عـن            عن) ١/١٢٨(يف التفسري   الثعليب  و) ٦٦٦رقم١/٨٦٤(

وعندي إن هذا االختصار من احلديث الذي رواه حممد بن سريين عن            :" قال البيهقي   . عنه به   سعيد اخلدري   
 الـضعيفة   قـال األلبـاين يف    . أخيه معبد بن سريين عن أيب سـعيد يف رقيـة اللـديغ بفاحتـة الكتـاب                

  .اهـ"."هذا إسناد هالك؛ سالم الطويل متهم بالوضع، وزيد العمي ضعيف) :"٣٩٩٧رقم٨/٤٦٣(

كتاب فضائل القرآن باب فضل الفاحتة مـن        ) ٤٧٢١رقم(أخرجه البخاري يف الصحيح     : "قال يف غاية البيان     ) ٣(
  .اهـ"�حديث أيب سعيد اخلدري 



  . الطب اجلسماين
  .)١(# على جبل لزالبِهالو أن رجالً موقنا قرأ $: ج هذا قوله إلَى ويشري :]قال السيوطي[

  . استحبجتوز الرقية بكالم اهللا تعاىل وأمسائه، فإن كان مأثورا: قال القرطبِي
ال بأس بِها، وأن يرقي بكتاب اهللا وبِما : سألت الشافعي عن الرقية، فقال: وقال الربيع

  . يعرف من ذكر اهللا تعاىل
 في املعوذات سر ليس في غريها من القرآن؛ لما اشتملت عليه من جوامع :وقال ابن بطال

طان ووسوسته وغري ذلك، الدعاء الَّتي تعم أكثر املكروهات؛ من السحر واحلسد وشر الشي
  . يكتفي بِهاجوهلذا كان 

 إذا ثبت أن لبعض الكالم خواص ومنافع؛ فما : حديث الرقية بالفاحتةفي )٢(وقال ابن القيم
 القرآن وال غريه من الكتب مثلها؛ في ينزل لَم الَّتي بالفاحتة ثُمالظن بكالم رب العاملني، 

 اهللا تعاىل وجمامعها وإثبات أسماءتملت على ذكر أصول لتضمنها مجيع معاين الكتاب؛ فقد اش
 طلب اإلعانة به واهلداية منه، وذكر أفضل الدعاء، في الرب إلَىاملعاد وذكر التوحيد واالفتقار 

                                                           

والبيهقي يف الدعوات   ) ١٤٠٧٠رقم٨/٢٥١٣(ن أيب حامت يف التفسري      أخرجه اب : ضعيف: " قال يف غاية البيان   ) ١(
 أن:" خربين ابن هليعة عن ابن هبرية عن حنش بن عبيـد اهللا   أابن وهب   من طريق    )٥٢٦رقم٢/٣١١(الكبري  

رجالً مصاباً مكُ{أذنه  يف أ به على ابن مسعود فقررأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمأَن متِسبونَ أَفَحعجرا لَا تنإِلَي ١١٥(م (
 � فقال رسول اهللا     أحىت ختم السورة فرب   } )١١٦(فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِميِ            

ها على جبل أقرن رجالً موقناً أوالذي نفسي بيده لو :"  �خربه فقال رسول اهللا  أ ف" ؟ذنهأت يف أ مباذا قر:"
عن أيب األسود واحلكيم الترمذي يف نـوادر األصـول          ) ٢٧٨(وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن       ". لزال

والـثعليب يف   عفيف بن سامل املوصلي     من طريق   ) ١٢/٣١٢(عن القعنيب واخلطيب يف تاريخ بغداد       ) أ٢/١٤(
بـن  ن طريق بشر بن عمر مخستهم عن ا       م) ٤/١٦٤(التفسري من طريق الوليد بن مسلم والبغوي يف التفسري          

وهذا إسناد ضـعيف ؛     . فذكره  هليعة عن عبد اهللا بن هبرية عن حنش الصنعاين قال مر عبد اهللا بن مسعود                
وخالف الوليد بن مـسلم     ". علة هذا الشاهد إمنا هو اإلرسال     ) :"٥/٢١١(إلرساله قال األلباين يف الضعيفة      

عن حنش عن ابن :" ؛ فقال  ..." أن رجالً مصاباً    :"عة بلفظ عن حنش     هؤالء اخلمسة الذين رووه عن ابن هلي      
عمل وعنه ابن السين  )٥٠٤٥رقم٨/٤٥٨(فجعله من مسند ابن مسعود، أخرجه أبو يعلى يف املسند " مسعود 

) ١/٧(وأبو نعيم يف احللية     ) ١٠٨١رقم٢/١٣٠٥(وأخرجه الطرباين يف الدعاء     ) ٦٣١رقم٥٨٥(اليوم والليلة   
بن هليعة عن اداود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن عن )١٤/٤٠(تاريخ دمشق ه ابن عساكر يف ومن طريق

  ما قرأت �عبد اهللا بن هبرية عن حنش الصنعاين عن عبد اهللا أنه قرأ يف أذن مبتلى فأفاق فقال له رسول اهللا  
لو :"  �السورة فقال رسول اهللا       يف أذنه قال قرأت أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا املؤمنون حىت فرغ من آخر              

، حتـت رقـم     ٥/٢١١(يف سلسلة األحاديث الضعيفة     (قال األلباين   ".  موقنا قرأ ا على جبل لزال      أن رجالً 
وثالثتهم ثقات ، بل األول حديثه ) بشر(و) عفيف(و) ابن وهب: (يالحظ القراء أن هؤالء الثالثة ):" ٢١٨٩

، فأرسلوه خبالف الوليد بن مسلم فإنه قال        .."ن عبد اهللا أن رجالً      عن حنش ب  :" عن ابن هليعة صحيح قالوا      
فجعله من مسند ابن مسعود، وإن مما ال شك فيه أن اإلرسال هو الصواب              .."عن حنش عن عبد اهللا أنه قرأ      :"

أن علة  ؛ و اخلالصة   : "مث قال األلباين رمحه اهللا    . القعنيب وأبو األسود    : وتابعهم  : قلت  ". التفاق الثالثة عليه  
  اهـ"."واهللا أعلم. حيكم على احلديث بالوضع  هذا الشاهد إمنا هو اإلرسال ، و إسناده صحيح ، فال جيوز أن

  ).١٧٧/ ٤" (زاد املعاد) "٢(



 الصراط املستقيم، املتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر إلَىوهو طلب اهلداية 
منعم : إلَىستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف اخلالئق، وقسمتهم  عنه واالنهىبه واجتناب ما 

عليه؛ ملعرفته باحلق والعمل به، ومغضوب عليه؛ لعدوله عن احلق بعد معرفته، وضال؛ بعدم 
 واملعاد والتوبة وتزكية النفس واألسماءمعرفته له، مع ما تضمنه من إثبات القدر والشرع 

 بِهاأهل البدع، وحقيق لسورة هذا بعض شأنِها أن يستشفى وإصالح القلب، والرد على مجيع 
  . ’ا . من كل داء
   :مسألة ≅

املريض؛ فقال  غُسل، وسقاه ثُم إناء، فيلو كُتب القرآن ": شرح املهذب" فيقال النووي 
  .وكرهه النخعي. ال بأس به: احلسن البصري وجماهد وأبو قالبة واألوزاعي

لو كتب : ال بأس به، فقد قال القاضي حسني والبغوي وغريمهاومقتضى مذهبنا أنه : قال
  .’ا . قرآنا على حلوى وطعام؛ فال بأس بأكله

العماد النبهي، مع تصرحيه بأنه ال :  مسألة اإلناءفي صرح باجلواز وممن: قال الزركشي
ألنه يالقيه جناسة لكن أفىت ابن عبد السالم باملنع من الشرب أيضا؛ . جيوز ابتالع ورقة فيها آية

  .)١(وفيه نظر، الباطن

                                                           

 ! أنه ال حيكم بنجاسة ما يف البطن، حىت خيرج من البدن- واهللا اعلم -لعل وجهه ) ١(



دات ا���نِ�� )١(ا���ع ا�-�دس?� )٢(  

لقي عمر بن اخلطاب ركبا : عن الشعبِي؛ قال" املختار من الطيوريات"أخرج السلفي في 
أقبلنا من الفج العميق : من أين القوم؟ قالوا: في سفر، فيهم ابن مسعود، فأمر رجالً يناديهم

أي القرآن أعظم؟ : وأمر رجالً أن يناديهم، إن فيهم لعالما: فقال عمر. العتيقنريد البيت 
أي القرآن أحكم؟ فقال ابن : نادهم:  قال.)٣(﴾      ﴿: فأجابه عبد اهللا

أي القرآن : نادهم:  فقال.)٤(﴾       ﴿: مسعود
 .)٥(﴾            ﴿: أمجع؟ فقال

أي القرآن : نادهم:  فقال.)٦(﴾    ﴿: أي القرآن أحزن؟ فقال: نادهم: فقال
: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: فقال.  اآلية)٧(﴾     ﴿: أرجى؟ فقال

  .نعم
  .)٨( تفسريه بنحوهفيأخرجه عبد الرزاق 

                                                           

 .يوطيهو النوع الرابع والسبعون على ترتيب الس) ١(

 غريها، ومنه ما يعرف بالتوقيف، ومنه ما يعرف في اتصفت بوصف ال نظري له الَّتياآليات : مفردات القرآن) ٢(
  .بالتوفيق

  .٢٥٥: سورة البقرة) ٣(
  .٩٠: سورة النحل) ٤(
  .٨-٧: سورة الزلزلة) ٥(
  .١٢٣: سورة النساء) ٦(
  .٥٣: سورة الزمر) ٧(
من طريق اهليثم عن جمالد عن      ) ١٧٣رقم١٠٦(أخرجه السلفي يف الطيوريات     : ف  ضعي:"  قال يف غاية البيان    )٨(

اهليثم بن عدي الطائي، قال عنه الذهيب يف املغين يف الـضعفاء         : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ فيه       .الشعيب عنه به  
نه احلافظ وفيه مجالد بن سعيد الكويف، قال ع. اهـ"كذاب:"تركوه، وقال أبو داود السجستاين ) :"٢/٣٧٧(

وأخرجه عبد الرزاق يف التفـسري      ". ليس بالقوي ، وقد تغري يف آخر عمره         ):" ٦٥٢٠رقم٩٢٠(يف التقريب   
وهذا إسناد ضـعيف ؛     . فذكر حنوه   ... بلغين أن عمر بن اخلطاب مر به ركب         : قال  عن معمر   ) ٣/٣٨٨(

قال أخربين عطاء عن عبيد     بن جريج   ا عن   )٣٨١٣رقم٢/٣٩٠(صنف  وأخرجه عبد الرزاق يف امل    . إلعضاله  
عباد : فقال ! فأجام أحدثهم سناً؟ من أنتم :  يريدون البيت فقال لقي عمر بن اخلطاب ركباً:"بن عمري قال 
قال . البيت العتيق   : قال  ؟  أين تريدون   : قال  . من الفج العميق    : قال  ؟  من أين جئتم    : قال  . اهللا املسلمون   

بل أنت أمريهم   :  فقال عمر    . فأشار إىل شيخ منهم   ؟  من أمريكم   : فقال عمر     !-لعمر اهللا    -تأوهلا  : عمر  
 اهـ"وإسناده صحيح لذاته".  الذي أجابه جبيدألحدثهم سناً



   ا�%��م ا�"-C��AB �@ ا���نِ�� )١(ا���ع ا�-�89

  .)٢(﴾     ﴿: قال تعاىل
  .)٣(﴾     ﴿: وقال

كتاب اهللا، فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما : وما الْمخرج منها؟ قال: قيل. ستكون فنت$: جوقال 
  . وغريه)٤(أخرجه الترمذي. #بعدكم، وحكم ما بينكم

من أراد العلم؛ فعليه بالقرآن؛ فإن فيه $: وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود؛ قال
(#خرب األولني واآلخرين

٥(.  
  .أصول العلم: يعنِي:  البيهقيقال

أنزل اهللا مائة وأربعة كتب، وأودع علومها أربعة $: وأخرج البيهقي عن احلسن؛ قال
   )٦(.# أودع علوم الثالثة الفرقانثُمالتوراة واإلجنيل والزبور والفرقان، : منها

                                                           

 .هو النوع اخلامس والستون على ترتيب السيوطي) ١(

  .هو النوع اخلامس والستون على ترتيب السيوطي ≅
  .٣٨: سورة األنعام) ٢(
  .٨٩: سورة النحل)٣(
ذيب -٣٤/٢٦٧(والنسائي  ) ٢٩٠٦رقم٥/١٧٢(أخرجه الترمذي يف السنن     : ضعيف  : "قال يف غاية البيان     ) ٤(

وابن أيب حامت ) ٨٣٦رقم٣/٧١(سند والبزار يف امل) ٣٣٣٢ ،٣٣٣١رقم٢/٥٢٧(والدارمي يف السنن ) الكمال
واملزي يف   )١٩٣٦ ،١٩٣٥رقم٣٢٦،  ٢/٣٢٥(شعب اإلميان   والبيهقي يف   ) ٣٦٠٤رقم٢/٦٦٥(تفسري  يف ال 

وزاد الزيلعـي يف ختـريج   .  عنه به مرفوعـاً    الْحارِث عن على  من طريقني عن    ) ٣٤/٢٦٧(ذيب الكمال   
هـذَا حـديثٌ    :"قال الترمذي   . نسبته إىل ابن أيب شيبة وإسحاق بن راهوية يف املسند           ) ١/٢١٢(الكشاف  

      ذَا الْوه نإِلَّا م رِفُهعلَا ن قَالٌ     غَرِيبم ارِثي الْحفولٌ وهجم هادنإِسو ههذا احلديث ال نعلمه     :"قال البزار   ". ج 
) ٢٩٠٦رقـم ( وضعفه األلباين يف ضعيف الترمذي        ".يروى إال عن علي وال نعلم رواه عن علي إال احلارث          

  .اهـ"
ومن طريقه البيهقـي يف     ) ١رقم١/٧(أخرجه سعيد بن منصور يف السنن       : صحيح لذاته   : " قال يف غاية البيان    )٥(

. عنه به حدثنا حديج بن معاوية عن أيب إسحاق عن مرة عن ابن مسعود         ) ١٩٦٠رقم٢/٣٣٢(شعب اإلميان   
) ١٥٧(الزهـد   وعبد اهللا بن أمحد يف زوائده على         )املطالب-٣١٠٠رقم١٣/١٧(وأخرجه مسدد يف املسند     

شعبة عن أيب من طرق عن ) ٨/٤٨٨(اإلحكام حزم يف وابن  )٨٦٦٦رقم٩/١٣٦(املعجم الكبري والطرباين يف 
وأخرجه أبو ". من أَراد الْعلْم فَلْيثَورِ الْقُرَآنَ فإن فيه علْم اَألولني واآلخرِين     :"إِسحاق عن مرةَ عن عبد اللَّه قال        

 وعبد اهللا بن املبارك يف الزهد       )٣٠٠٠٩رقم٦/١٢٧(وابن أيب شيبة يف املصنف      ) ٩٦(عبيد يف فضائل القرآن     
وأخرجه النحاس يف القطع واإلتناف     ) ٧٨رقم١٨١(ومن طريقه الفريايب يف فضائل القرآن       ) ٨١٤رقم٢٨٠(
وإسناده صحيح  . ه به   عن أيب إِسحاق عن   من طرق   ) ٨٦٦٤رقم٩/١٣٥(والطرباين يف املعجم الكبري     ) ١/٩(

 رواه الطرباين   ) :"٧/١٦٥(لزوائد  قال اهليثمي يف جممع ا    . طه  ورواية شعبة عن أيب إسحاق قبل اختال      . لذاته  
ر عنه ويفكر يف معانيه وتفـسريه وقراءتـه         قينأي  ": يثور:ومعىن  ". بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح    
البن ) ٤/١١٠(لسان العرب   و) ١/٢٢٩(النهاية البن األثري    : انظر   . ومفاتشة العلماء به يف تفسريه ومعانيه     

 .اهـ"منظور

 اهـ"وقد سبق خترجيه يف النوع الرابع: إسناده ضعيف : " قال يف غاية البيان ) ٦(



  ".لقرآنمجيع ما تقوله األمة شرح للسنة، ومجيع السنة شرح ل: "� وقال اإلمام الشافعي
  ".  فهمه من القرآنمما فهو ج النبِيمجيع ما حكم به : "وقال أيضا

إين ال أحل إال ما أحل اهللا، وال أحرم إال ما حرم اهللا $: جويؤيد هذا قوله ] :قال السيوطي[
  .)١("األم "في اللفظ الشافعي بِهذاأخرجه . # كتابهفي

 على وجهه إال وجدت مصداقه جول اهللا ما بلغنِي حديث عن رس: "وقال سعيد بن جبري
  .)٢(" كتاب اهللافي

أخرجهما ". إذا حدثتكم حبديث أنبئكم بتصديقه من كتاب اهللا تعاىل: "وقال ابن مسعود
  .)٣(ابن أيب حامت

 كتاب اهللا الدليل على في الدين نازلة؛ إال فيليست تنزل بأحد : "وقال الشافعي أيضا
ذلك مأخوذ من كتاب : قلنا! من األحكام ما يثبت ابتداء بالسنة: فإن قيل. سبيل اهلدى فيها

                                                           

ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى ) ١/٨٠(األم  أخرجه الشافعي يف    : إسناده ضعيف   : " قال يف غاية البيان   ) ١(
) ٢/٢١٥(الكـربى   وأخرجه ابن سعد يف الطبقات      ) ١٠٧٩رقم٢/١٣٨(ويف معرفة السنن واآلثار     ) ٧/٧٥(

بن أيب ملَيكَةَ أَنَّ عبيد بن عميرٍ اللَّيثي احيىي بن سعيد حدثين من طريقني عن ) ٢/٢٠٦(وابن حزم يف اإلحكام 
وهذا إسناد ضعيف ؛ إلرساله فعبيد بن عمري أبو عاصم املكي، روى له اجلماعة ، وقال عنه احلافظ                   .مرفوعاً  

 وعده غريه يف كبار التابعني وكان       – قاله مسلم    - �ولد على عهد النيب     ) :" ١٦٤٤رقم٦٥١(يف التقريب   
األم وأخرجـه الـشافعي يف      ". هذا مرسل ال يـصح    :" ابن حزم   قال  ". قاص أهل مكة ، جممع على ثقته        

قال الـشافعي   ) ١/٦٩(ويف معرفة السنن واآلثار     ) ٧/٧٥(ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى       ) ٧/٢٨٨(
لَا يمِسكَن الناس   :" أَنه قال    �عن رسول اللَّه     -يعين عن طاووس    :  قال البيهقي    –بن عيينةَ بِإِسناده    انا  أخرب

                اللَّه مرعليهم إلَّا ما ح مرلَا أُحو لَّ اللَّهلُّ هلم إلَّا ما أَحي لَا أُحٍء فَإِنيوأخرجه عبـد الـرزاق يف         ".على بِش
".  هذا منقَطـع   :"قال الشافعي   .  مرسالً  بن طاووس عن أبيه     ا عن معمر عن     )٨٧٦٦رقم٤/٥٣٤(صنف  امل

قال ابن حزم . مرفوعاً مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن من طريق ) ٢/٢٠٦(اإلحكام وأخرجه ابن حزم يف 
 من عند نفسه بغري وحي ه مل يقل شيئاً إمنا أخرب يف هذا اخلرب بأن	 ألنه ؛ هذا مرسل إال أن معناه صحيح :"

من اهللا تعاىل به إليه وأحال بذلك على قول اهللا تعاىل يف كتابه وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يـوحى                       
 اهـ"." فهو عن اهللا تعاىل	فنص كتاب اهللا تعاىل يقضي بأن كل ما قاله 

ومن طريقه ابن جرير يف ) ٢/٣٠٣(الرزاق يف التفسري أخرجه عبد . إسناده صحيح لذاته : " قال يف غاية البيان) ٢(
عن سعيد من طريقني عن أيوب ) ١٠٧٦٩رقم٦/٢٠١٥(وأخرجه ابن أيب حامت يف التفسري ) ١٢/١٩(التفسري 

 معمر عن أيب عمرو البصري عن سعيد بن جبريمن طريق ) ٢/٣٧٢(املستدرك وأخرجه احلاكم يف . بن جبري 
 اهـ."مبعناه

 وابن جرير ثنا حيىيقال ) املطالب-٣٤٠٦رقم١٤/١١٩(أخرجه مسدد يف املسند : حسن : "ة البيان قال يف غاي)٣(
) ٦٦٧رقم٢/١٠٤(ويف األمساء والصفات  )٦رقم٢٩(إثبات عذاب القرب  والبيهقي يف   ) ٢٢/١٢٠(تفسري  يف ال 

والطرباين يف   . نعيم أيبمن طريق   ) ٩١٤٤رقم٩/٢٣٣(والطرباين يف املعجم الكبري     . جعفر بن عون  من طريق   
وعنه ) ٢/٤٦١(واحلاكم يف املستدرك . عاصم بن عليمن طريق ) ٩١٤٦، ٩١٤٥رقم٩/٢٣٣(املعجم الكبري 

عبد الرمحن بن عبـد  مجيعهم عن إسحاق بن سليمان من طريق ) ٦٢٥رقم١/٤٣٤(البيهقي يف شعب اإلميان    
 إذا حدثناكم حبديث    :" قال لنا عبد اهللا    :لاهللا املسعودي عن عبد اهللا بن املخارق عن أبيه املخارق بن سليم قا            

عبد بن محيـد وابـن   إىل ) ٧/٨(الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف   ". أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب اهللا     
 اهـ"املنذر



  ". ، وفرض علينا األخذ بقولهج احلقيقة؛ ألن كتاب اهللا أوجب علينا اتباع الرسول فياهللا 
ما : فقيل له.  كتاب اهللافيسلوين عما شئتم؛ أخربكم عنه $: وقال الشافعي مرة بِمكة

     ﴿: بسم اهللا الرمحن الرحيم: قال الْمحرم يقتل الزنبور؟ ففيتقول 
عيينة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن  ، وحدثنا سفيان بن)١(﴾  

وحدثنا سفيان . )٢(أيب بكر وعمر: اقتدوا باللذين من بعدي:  أنه قالج النبِيحذيفة بن اليمان عن 
أنه أمر : عمر بن اخلطابعن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن 

(#بقتل الْمحرم الزنبور
٣(.  

                                                           

  .٧: سورة احلشر) ١(
 اهللا الفريايب من طريق عبيد) ٥/٢١٢(الكربى أخرجه البيهقي يف السنن     : صحيح لغريه   : " قال يف غاية البيان     ) ٢(

وعبد اهللا يف زوائده علـى فـضائل الـصحابة          ) ٢/٩٣٣(وأخرجه الترمذي يف العلل     . عن الشافعي عنه به   
قال :  وهذا الطريق معل    .  من طريقني عن سفيان عنه به       ) ١/٤٨١(النبالء  والذهيب يف   ) ٦٧٠رقم١/٤٢٦(

لك بن عمري عن ربعي عن حذيفة عن         حديث ابن عيينة عن عبد امل      ) :"٨٦رقم١/٣٧٨(اإلرشاد  اخلليلي يف   
 الشافعي وغريه يقال مسعه من زائدة عن عبد امللـك           األئمة رواه عنه    ".اقتدوا باللذين من بعدي   :"  �النيب    

ن يف بعض الروايات عن عبد امللك عن موىل لربعي عن ربعي وقد رواه مـسعر                 أل ؛واحلديث صحيح معلول  
وكان سفيان بن عيينة يروي هذا وال يذكر فيه عن زائدة           :"الترمذي  وقال  ". والثوري وغريمها عن عبد امللك    

  وهـو    � قال النيب      :وقال الثوري عن عبد امللك عن موىل لربعي عن ربعي عن حذيفة قال            . يف كل وقت  
كان سفيان بن عيينة يدلس يف هذا احلديث فرمبا ذكره عن        ) :" ٥/٦٠٩(سنن  وقال الترمذي يف ال   ". الصحيح

علـل احلـديث   وقـال ابـن أيب حـامت يف    ". د امللك بن عمري ورمبا مل يذكر فيه عن زائـدة      زائدة عن عب  
يب قال مسعت احلميدي حني حدثنا حبديث زائدة عن عبد امللك بن عمري عن              أخربنا  أ:  )٢٦٤٨رقم٢/٣٧٩(

 عن عبـد  يام املوسمأ كان حيدث به  :يبأ قال   ".اقتدوا باللذين من بعدي   :" قال   �ن النيب   أربعي عن حذيفة    
 :وقال سفيان. امللك منا حدثناه زائدة عن عبدإخذه من عبد امللك آ مل : مث قال.امللك بن عمري ومل يذكر زائدة

رواية زائدة أخرجها أمحد يف     : قلت". ذا ذكرت هلم زائدة مل تسألوين عنه وهذا حديث فيه فضيلة للشيخني           إ
علـل احلـديث   وقـال ابـن أيب حـامت يف      . ه بـه  قال ثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن       ) ٥/٣٨٢(سند  امل
امللك بن عمري عن      بن سعد عن الثوري عن عبد      إبراهيمسألت أيب عن حديث رواه      :"  )٢٦٥٥رقم٢/٣٨١(

 ورواه زائدة وغريه عن ".قال اقتدوا باللذين من بعدي:"  � عن حذيفة عن النيب  يهالل موىل ربعى عن ربع
 حدثنا ابن كثري عن الثوري عن       :يبأقال  ؟  يهما أصح   أ قلت ف  .�نيب    امللك عن ربعي عن حذيفة عن ال       عبد
 زاد  الثـوري؛  ما قال    :قال؟  صح  أيهما  أ ف :قلت. امللك بن عمري عن موىل ربعى عن ربعى عن حذيفة            عبد

وأخرجه ابن أيب   ". ما ابن كثري فلم يسم املوىل     أ و .براهيم بن سعد فسمى الرجل    إما  أف.  وجود احلديث    رجالً
ـ    ) ٣١٩٤٢رقـم ٦/٣٥٠(صنف   يف امل  شيبة ويف فـضائل الـصحابة     ) ٤٠٢،  ٥/٣٨٥(سند  وأمحـد يف امل

) ٩٧رقم١/٣٧(سنن  وابن ماجه يف ال   ) ٣٦٦٣رقم٥/٦١٠(سنن  والترمذي يف ال  ) ٤٧٨،  ٤٧٨رقم١/٣٣٢(
ـ    ) ١٤٢٣،  ١٤٢٢،  ١١٤٩،  ١١٤٨رقـم ٦١٧،  ٢/٥٤٥(الـسنة   وابن أيب عاصم يف      سند والبـزار يف امل

املعجم األوسط  والطرباين يف   ) ٦٩٠٢رقم١٥/٣٢٧(وابن حبان يف الصحيح     ) ٢٨٢٩،  ٢٨٢٨ رقم٧/٢٥٠(
) ٨/١٥٣(والبيهقي يف السنن الكربى     ) ١٦٢رقم٢٥٣(جزء األلف دينار    والقطيعي يف   ) ٥٥٠٣رقم٥/٣٤٤(

واألصبهاين يف  ) ٨٤رقم٦٥(يف جزئها   بييب  و) ٧/٤٠٢(تاريخ بغداد   واخلطيب يف   ) ٦١رقم١٢٢(ويف املدخل   
واحلديث صححه لغريه األلباين يف . عنه به عن ربعي عن حذيفة     من طريقني    )١٤١رقم١/١٣٠(ة  دالئل النبو 

 اهـ)"١٢٣٣رقم٣/٢٣٣(السلسلة الصحيحة 

وابن عـساكر يف    ) ٥/٢١٢(الكربى  أخرجه البيهقي يف السنن     : إسناده صحيح لذاته    : " قال يف غاية البيان     ) ٣(
ومـن  ) ٩/١٠٩(حلية األولياء   وأخرجه أبو نعيم يف     .  به   من طريق الشافعي عنه   ) ٥١/٢٧١(تاريخ دمشق   



لعن اهللا الوامشات، واملستومشات، $ :عن ابن مسعود أنه قال: وأخرج البخاري
فبلغ ذلك امرأة من بنِي أسد، ، واملتنمصات، واملتفلجات للحسن، املغريات خلق اهللا تعاىل

 جال ألعن من لعن رسول اهللا وما يل : فقال! إنه بلغنِي أنك لعنت كيت وكيت: فقالت له
لئن : قال. لقد قرأت ما بني اللوحني، فما وجدت فيه كما تقول: فقالت!  كتاب اهللا؟فيوهو 

؟ )١(﴾       ﴿ :كنت قرأتيه؛ لقد وجدتيه، أما قرأت
  . )٢(# عنهنهىفإنه قد : قال. بلى: قالت

ما من $: اهد أنه قال يوماعن أبِي بكر بن جم" اإلعجاز" كتاب فيوحكى ابن سراقة 
 ﴿:  قولهفي:  فيه؟ فقالاخلاناتفأين ذكر : فقيل له.  كتاب اهللافي العالَم إال وهو فيشيء 
  .#اخلاناتفهي ، )٣(﴾         

أصله؛ قرب أو  القرآن أو فيه في ما من شيء فهو ج النبِيما قال : )٤(وقال ابن برجان
به أو قضى به وإنما يدرك الطالب وعمه عنه من عمه، وكذا كل ما حكم بعد، فهمه من فهمه، 

  . من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه
ما من شيء إال يمكن استخراجه من القرآن ملن فهمه اهللا، حتى إن بعضهم : وقال غريه

     ﴿: )٥( ثالثًا وستني سنة من قوله في سورة املنافقنيجاستنبط عمر النبِي 
  .  فقدهفي رأس ثالث وستني سورة، وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن فإنها؛ ﴾ 

، ذكرت فيه كل )٦(" استنباط التنزيلفياإلكليل " وقد ألفت كتابا مسيته ]:قال السيوطي[
الفائدة،  سوى ذلك، كثري مماما استنبط منه؛ من مسألة فقهية، أو أصلية، أو اعتقادية، وبعضا 

  . هذا النوع، فلرياجعه من أراد الوقوف عليهفيجم العائدة، يجري جمرى الشرح لما أمجلته 

   إ��Eز ا���نِ�� )٧(ا���ع ا�/��@

                                                                                                                                                                      

 من طـريقني عـن    ) ٨٧٢رقم١/٧٢١(وأخرجه ألزرقي يف أخبار مكة      ) ١٠/٨٨(طريقه الذهيب يف النبالء     
 اهـ. "عنه به  عمر بن اخلطاب عنإبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة 

  .٧: سورة احلشر)١(
وما آتاكُم الرسولُ �كتاب التفسري باب ) ٤٦٠٤رقم( البخاري يف الصحيح أخرجه" : قال يف غاية البيان ) ٢(

ذُوهاهـ."�فَخ  
  .٢٩: سورة النور) ٣(
 املقدمة ضمن في؛ ألن السيوطي ذكره )٢٦/ ٤( الطبعة الْمحققة في، وأثبت ما "ابن برهان: " املطبوعةفي) ٤(

  . التفسريفيمصادره 
  .١١: آية) ٥(
  . دار الكتب العلمية، بريوتفي ثالث نسخ خطية، وصور مطبوع، على) ٦(
 .هو النوع الرابع والستون على ترتيب السيوطي) ٧(



  . اعلم أن املعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن املعارضة
  .وهي إما حسية، وإما عقلية

ة؛ لبالدتهم، وقلة بصريتهم، وأكثر معجزات وأكثر معجزات بنِي إسرائيل كانت حسي
هذه األمة عقلية؛ لفرط ذكائهم، وكمال أفهامهم، وألن هذه الشريعة لَما كانت باقية على 
صفحات الدهر إلَى يوم القيامة؛ خصت باملعجزة العقلية الباقية؛ لرياها ذوو البصائر؛ كما قال 

ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا ] ياتمن اآل[ما من األنبياء نبِي إال أعطي $: ج
  .)١(، أخرجه البخاري#أوحاه اهللا إلَي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا

إن معجزات األنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، فلم يشاهدها إال من : إن معناه: قيل
 أسلوبه وبالغته وإخباره فيلعادة  يوم القيامة، وخرقه اإلَىحضرها، ومعجزة القرآن مستمرة 

 أخرب به أنه سيكون؛ يدل على مماباملغيبات، فال يمر عصر من األعصار إال ويظهر فيه شيء 
  .صحة دعواه
إن املعجزات الواضحة املاضية كانت حسية تشاهد باألبصار؛ كناقة صاحل : الْمعنى: وقيل

، فيكون من يتبعه ألجلها أكثر؛ ألن الذي وعصا موسى، ومعجزة القرآن تشاهد بالبصرية
يشاهد بعني الرأس ينقرض بانقراض مشاهده، والذي يشاهد بعني العقل باقٍ، يشاهده كل من 

  . جاء بعد األول مستمرا
 كالم واحد؛ فإن حمصلهما ال ينافي فيويمكن نظم القولني : )٢(" فتح الباري "فيقال 
  . بعضه بعضا

 يقدر واحد على معارضته بعد لَم العقالء أن كتاب اهللا تعاىل معجز، وال خالف بني
  . تحديهم بذلك

، فلوال أن )٣(﴾         ﴿: قال اهللا تعاىل
  .  يقف أمره على مساعه، وال يكون حجة إال وهو معجزةلَممساعه حجة عليه؛ 
                ﴿: وقال تعاىل

        ﴾)٤( فأخرب أن الكتاب آية من آياته، كاف ،
  .  الداللة، قائم مقام معجزات غريه وآيات من سواه من األنبياءفي

                                                           

كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول ) ٤٦٩٦رقم(صحيح  أخرجه البخاري يف ال: "قال يف غاية البيان ) ١(
 من حديث أيب � ة نبينا حممدكتاب اإلميان باب وجوب اإلميان برسال) ١٥٢رقم(ومسلم يف الصحيح الوحي 
   اهـ"هريرة 

)٧/ ٩) (٢ .(  
  .٦: سورة التوبة) ٣(
  .٥١ -٥٠: سورة العنكبوت) ٤(



 إليهم، وكانوا أفصح الفصحاء، ومصاقع اخلطباء، وتحداهم على ج النبِيولَما جاء به 
     ﴿: أن يأتوا بِمثله، وأمهلهم طول السنني؛ فلم يقدروا؛ كما قال تعاىل

﴾)١( .حداهم بعشر سور منه ثُمي تقوله تعاىلف  :       
                  
 ﴾)٢( .حداهم بسورة ثُمي تقولهف  :﴿      ......﴾)اآلية)٣  .

 اآلية؛ فلما )٤(﴾...           ﴿: مث كرر يف قوله
 واإلتيان بسورة تشبهه على كثرة اخلطباء فيهم والبلغاء؛ نادى عليهم عجزوا عن معارضته

            ﴿: بإظهار العجز وإعجاز القرآن، فقال
      ﴾)٥(.  

هذا؛ وهم الفصحاء اللد، وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره، وإخفاء أمره، فلو 
  .  قطعا للحجة مقدرتهم معارضته؛ لعدلوا إليهافيكان 

 العناد إلَى ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك، وال رامه، بل عدلوا ولَم
أساطري : شعر، وتارة قالوا: سحر، وتارة قالوا:  االستهزاء أخرى، فتارة قالواوإلَىتارة، 

سبي  أعناقهم، وفي رضوا بتحكيم السيف ثُماألولني؛ كل ذلك من التحري واالنقطاع، 
ذراريهم وحرمهم، واستباحة أموالهم، وقد كانوا آنف شيء وأشده حمية، فلو علموا أن 

  . اإلتيان بِمثله يف قدرتهم؛ لبادروا إليه؛ ألنه كان أهون عليهم

  ]�� وH  إ��Eز ا���ن[�,+ 

؛ وجب االهتمام بمعرفة وجه اإلعجاز، وقد جلَما ثبت كون القرآن معجزة نبينا حممد 
  .  الناس يف ذلك كثريا، فبني محسن ومسيءخاض

فزعم قوم أن التحدي وقع بالكالم القديم الذي هو صفة الذات، وأن العرب كُلِّفت يف 
  . ذلك ما ال يطاق، وبه وقع عجزها

وهو مردود؛ ألن ما ال يمكن الوقوف عليه ال يتصور التحدي به، والصواب ما قاله 
  .  على القديم، وهو األلفاظ؛ أنه وقع بالدال)٦(اجلمهور

                                                           

  .٣٤: سورة الطور) ١(
  .١٤ -١٣: سورة هود) ٢(
  .٣٨: سورة يونس)٣(
  .٢٣: سورة البقرة) ٤(
  .٨٨: سورة اإلسراء) ٥(
القرآن كالم اهللا؛ منه بدأ وإليه : واجلماعة؛ فيقولونمجهور األشاعرة، أما أهل السنة : يعنِيكذا قال، وهو ) ٦(



وسلب أن اهللا صرف العرب عن معارضته، :  زعم النظَّام أن إعجازه بالصرفة؛ أيثُم
  .عقولَهم، وكان مقدورا هلم، لكن عاقهم أمر خارجي، فصار كسائر املعجزات

؛ فإنه يدل على )١( اآلية﴾....    ﴿: وهذا قول فاسد؛ بدليل
 يبق هلم فائدة الجتماعهم؛ لمنزلته منزلة لَم، ولو سلبوا القدرة؛ عجزهم مع بقاء قدرتهم

  .  يحتفل بذكرهممااجتماع املوتى، وليس عجز املوتى 
 القرآن، فكيف يكون معجزا وليس إلَىهذا؛ مع أن اإلمجاع منعقد على إضافة اإلعجاز 

  ! لى اإلتيان بِمثله؟فيه صفة إعجاز، بل املعجز هو اهللا تعاىل، حيث سلبهم القدرة ع
وأيضا؛ فيلزم من القول بالصرفة زوال اإلعجاز بزوال زمان التحدي، وخلو القرآن من 

 ذلك خرق إلمجاع األمة أن معجزة الرسول العظمى باقية، وال معجزة له باقية وفياإلعجاز، 
  . سوى القرآن

 يكن ذلك من ولَم ما فيه من اإلخبار عن الغيوب املستقبلة،: وجه إعجازه: وقال قوم
  . شأن العرب

ما تضمنه من اإلخبار عن قصص األولني وسائر املتقدمني حكاية من : وقال آخرون
  . شاهدها وحضرها
ما تضمنه من اإلخبار عن الضمائر من غري أن يظهر ذلك منهم بقول أو : وقال آخرون

  .)٣(﴾     ﴿، )٢(﴾     ﴿: فعل؛ كقوله
ما فيه من النظم والتأليف والترصيف، وأنه خارج : وجه إعجازه: بكروقال القاضي أبو 

وهلذا ال يمكن  : قال.  كالم العرب، ومباين ألساليب خطاباتهمفيعن مجيع وجوه النظم املعتاد 
  .  بعضه أدق وأغمضوفي بعض القرآن أظهر، فيوحنن نعتقد أن اإلعجاز : وقال. معارضته

الفصاحة، وغرابة األسلوب، والسالمة من مجيع : جه اإلعجازو: وقال اإلمام فخر الدين
  . العيوب

 التأليف اخلاص به، ال مطلق التأليف؛ بأن إلَىوجه اإلعجاز راجع : وقال الزملكانِي
 في مرتبته العليا في؛ بأن يوقع كل فن ىمعناعتدلت مفرداته تركيبا وزِنة، وعلت مركباته 

  . والْمعنىاللفظ 
                                                                                                                                                                      

وحنو هذه ... وال يقولون بالكالم النفسي، وال بالكالم القديم املشترك مع غريه، أو بالدال على القديم، يعود
. قيقة ليس كالم اهللا حج أن القرآن املتلو الْمنزل على الرسول إلَى النهاية في تؤدي الَّتياأللفاظ املبتدعة 

  ). ٢٠٣ -١٧٩ص " (شرح العقيدة الطحاوية: "انظر
  ٨٨: سورة اإلسراء) ١(
  .١٢٢: سورة آل عمران) ٢(
  .٨: سورة اادلة) ٣(



أنه بنظمه :  وجه إعجازهفيالصحيح والذي عليه اجلمهور واحلذاق : عطيةوقال ابن 
  . وصحة معانيه وتوايل فصاحة ألفاظه

 القرآن من حيث استمرت الفصاحة فيوجه اإلعجاز ": منهاج البلغاء" فيوقال حازم 
 أحد من  مجيعه استمرارا ال يوجد له فترة، وال يقدر عليهفيوالبالغة فيه من مجيع أنحائها 

  ].خالف ذلك[البشر، وكالم العرب ومن تكلم بلغتهم 
 علم البيان، في القرآن تعرف بالتفكر فياجلهة املعجزة ": شرح املصباح" فيوقال املراكشي 

، وعن تعقيده، الْمعنى تأدية فيما يحترز به عن اخلطأ :  تعريفهفيوهو كما اختاره مجاعة 
م بعد رعاية تطبيقه ملقتضى احلال؛ ألن جهة إعجازه ليست وتعرف به وجوه حتسني الكال

مفردات ألفاظه، وإال لكانت قبل نزوله معجزة، وال مجرد تأليفها، وإال لكان كل تأليف 
معجزا، وال إعرابها، وإال لكان كل كالم العرب معجزا، وال مجرد أسلوبه، وإال لكان االبتداء 

، ولكان هذَيان مسيلمة معجزا، وألن اإلعجاز - الطريق:واألسلوب-بأسلوب الشعر معجزا 
  ﴿، )١(﴾    ﴿:  نحوفي -األسلوب: أي-يوجد دونه 

، وال بالصرف عن معارضتهم؛ ألن تعجبهم كان من فصاحته، وألن مسيلمة وابن )٢(﴾
 منه الطباع،  تمجه األمساع، وتنفربِمااملقفع والْمعري وغريهم قد تعاطوها فلم يأتوا إال 

  .  أحوال تركيبهفيويضحك منه 
 أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء، فعلى إعجازه دليل إمجايل، - بتلك األحوال:أي-وبِها

 فيالتفكر : أن العرب عجزت عنه وهو بلسانِها؛ فغريها أحرى، ودليل تفصيلي؛ مقدمته: وهو
  . كل شيء علماالعلم بأنه تنزيل من الْمحيط ب: خواص تركيبه، ونتيجته
إعجاز : أحدمها: اعلم أن إعجاز القرآن ذُكر من وجهني: )٣( تفسريهفيوقال األصبهاين 

  . بصرف الناس عن معارضته: والثانِي. يتعلق بنفسه
  . إما أن يتعلق بفصاحته وبالغته، أو بِمعناه: فاألول

؛ فإن والْمعنىللفظ أما اإلعجاز املتعلق بفصاحته وبالغته؛ فال يتعلق بعنصره الذي هو ا
، وال بِمعانيه؛ فإن كثريا منها )٥(﴾ ﴿، )٤(﴾ ﴿: ألفاظه ألفاظهم؛ قال تعاىل

 في] بِمامتعلق [، وما هو )٦(﴾   ﴿:  الكتب القديمة؛ قال تعاىلفيموجود 
                                                           

  . ٨٠: سورة يوسف) ١(
  .٩٤: سورة احلجر) ٢(
  ).١٠٤ص " (جامع التفاسري". "تفسري الراغب"مقدمة ) ٣(
  . ١: سورة يوسف) ٤(
  .١٩٥: سورة الشعراء) ٥(
  .١٩٦: رة الشعراءسو) ٦(



 إلَىالقرآن من املعارف اإللَهية وبيان املبدأ واملعاد واإلخبار بالغيب؛ فإعجازه ليس براجع 
القرآن من حيث هو قرآن، بل لكونِها حاصلة من غري سبق تعليم وتعلُّم، ويكون اإلخبار 

 النظم أو بغريه، موردا بالعربية أو بلغة أخرى أو بعبارة بِهذابالغيب إخبارا بالغيب؛ سواء كان 
  . أو بإشارة

  .  عنصره:والْمعنىواللفظ صورة القرآن، : فإذن؛ النظم املخصوص
تالف الصور خيتلف حكم الشيء وامسه ال بعنصره؛ كاخلامت والقرط والسوار؛ فإنه وباخ

باختالف صورها اختلفت أمساؤها، ال بعنصرها الذي هو الذهب والفضة واحلديد؛ فإن اخلامت 
املتخذ من الذهب ومن الفضة ومن احلديد يسمى خاتما، وإن كان العنصر خمتلفًا، وإن اختذ 

  . من ذهب؛ اختلفت أمساؤها باختالف صورها، وإن كان العنصر واحداخامت وقرط وسوار 
  .أن اإلعجاز املختص بالقرآن يتعلق بالنظم املخصوص: فظهر من هذا: قال

 بيان أن هذا النظم خمالف ثُموبيان كون النظم معجزا يتوقف على بيان نظم الكالم، 
  :مراتب تأليف الكالم مخس: لنظم ما عداه، فنقول

االسم، :  بعض، لتحصل الكلمات الثالثإلَىضم احلروف املبسوطة بعضها : وىلاأل
  . والفعل، واحلرف

 بعض؛ لتحصل اجلمل املفيدة، وهو النوع الذي إلَىتأليف هذه الكلمات بعضها : والثانية
  .املنثور من الكالم:  خماطباتهم، وقضاء حوائجهم، ويقال لهفييتداوله الناس مجيعا 

:  ضم بعض ذلك إلَى بعض ضما له مباد ومقاطع، ومداخل وخمارج، ويقال له:والثالثة
  . املنظوم

  . املسجع: أن يعترب في أواخر الكالم مع ذلك تسجيع، ويقال له: والرابعة
  .الشعر: أن جيعل له مع ذلك وزن، ويقال له: واخلامسة
فأنواع الكالم . الرسالة: ل لهاخلطابة، وإما مكاتبة، ويقا: إما حماورة، ويقال له: واملنظوم

ال خترج عن هذه األقسام، ولكل من ذلك نظم خمصوص والقرآن جامع لمحاسن اجلميع، على 
رسالة، أو خطابة، أو شعر، : نظم غري نظم شيء منها، يدل على ذلك أنه ال يصح أن يقال له

  . هو كالم: أو سجع، كما يصح أن يقال
  ﴿:  وبني ما عداه من النظم، وهلذا قال تعاىلوالبليغ إذا فرغ مسعه؛ فصل بينه

؛ تنبيها على أن تأليفه ليس على هيئة نظم )١(﴾          
  . يتعاطاه البشر، فيمكن أن يغير بالزيادة والنقصان؛ كحالة الكتب األخرى

إعجاز وأما اإلعجاز املتعلق بصرف الناس عن معارضته؛ فظاهر أيضا إذا اعترب، وأي 

                                                           

  .٤٢ -٤١: سورة فصلت) ١(



! ؟)١( الباطن عنهافي الظاهر عن معارضته، مصروفة فيأعظم من أن يكون كافة البلغاء عجزة 
  . انتهى

اعلم أن إعجاز القرآن يدرك وال يمكن وصفه؛ كاستقامة ": الْمفتاح" فيوقال السكاكي 
ا الصوت، الوزن؛ تدرك وال يمكن وصفها، وكاملالحة، وكما يدرك طيب النغم العارض هلذ

  . وال يدرك حتصيله لغري ذوي الفطرة السليمة إال بإتقان علمي املعاين والبيان، والتمرين فيهما
هذه : سئل بندار الفارسي عن موضع اإلعجاز من القرآن؟ فقال: قال أبو حيان التوحيدي

؟ فليس ما موضع اإلنسان من اإلنسان: ، وذلك أنه شبيه بقولكالْمعنىمسألة فيها حيف على 
 مجلته؛ فقد حققته ودللت على ذاته، كذلك إلَى أشرت متىلإلنسان موضع من اإلنسان، بل 

 نفسه، ومعجزة لمحاوله، في آية الْمعنى شيء فيه إال وكان ذلك إلَىالقرآن لشرفه ال يشار 
به، فلذلك  كتافي كالمه وأسراره في طاقة البشر اإلحاطة بأغراض اهللا فيوهدى لقائله، وليس 

  . حارت العقول وتاهت البصائر عنده
 أن وجه اإلعجاز فيه من جهة إلَىذهب األكثرون من علماء النظر : )٢(وقال الْخطايب

  .  حكم الذوقإلَىالبالغة، لكن صعب عليهم تفصيلها، وصغوا 
لبليغ ا: فمنها درجات البيان متفاوتة، فيوالتحقيق أن أجناس الكالم خمتلفة، ومراتبها : قال

  .اجلائز الطلق الرسل: الفصيح الغريب السهل، ومنها: الرصني اجلزل، ومنها
: والثالث، أوسطها: والثانِي، أعالها: فاألول، وهذه أقسام الكالم الفاضل الْمحمود

  .أدناها وأقربها
فحازت بالغات القرآن من كل قسم من هذه األقسام حصة، وأخذت من كل نوع 

 نمط من الكالم جيمع صفتي الفخامة والعذوبة، -بانتظام هذه األوصاف- لَهاشعبة، فانتظم 
 نعوتهما كاملتضادين؛ ألن العذوبة نتاج السهولة، واجلزالة واملتانة يعاجلان فيومها على االنفراد 

 نظمه مع نبو كل واحد منهما عن اآلخر فضيلة فينوعا من الزعورة، فكان اجتماع األمرين 
  . ج القرآن؛ ليكون آية بينة لنبيه بِهاخص 

 اللغة أسماءأن علمهم ال حييط جبميع :  تعذر على البشر اإلتيان بِمثله ألمور؛ منهاوإنما
 هي ظروف املعاين، وال تدرك أفهامهم مجيع معاين األشياء الْمحمولة الَّتيالعربية وأوضاعها 

 يكون ائتالفها بِها الَّتييع وجوه املنظوم على تلك األلفاظ، وال تكمل معرفتهم باستيفاء مج
 أن يأتوا بكالم إلَىوارتباط بعضها ببعض، فيتوصلوا باختيار األفضل من األحسن من وجوهها 

                                                           

 الباطن عنها؛ فيهذا الذي انتهى إليه األصبهاين؛ إن أراد به أن البلغاء يقدرون على اإلتيان بِمثله لكنهم صرفوا ) ١(
  الظاهرفيإذا أراد هذا؛ فهو عني القول بالصرفة الذي أُنكر على املعتزلة، أما إن أراد به أن البلغاء عاجزون 

  .واهللا أعلم،  سائغىمعن الباطن عن ذلك حقيقة؛ فهو فيعن معارضة القرآن؛ لعجزهم 
  . عبارته واختصرفي، وتصرف السيوطي ) وما بعدها٢٨ -٢٤ص (للخطايب " بيان إعجاز القرآن) "٢(



  .  به قائم، ورباط هلما ناظمومعنىلفظ حاصل، :  األشياء الثالثةبِهذه يقوم الكالم وإنمامثله، 
 ال ترى حتى غاية الشرف والفضيلة، فينه وإذا تأملت القرآن؛ وجدت هذه األمور م

شيئًا من األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذب من ألفاظه، وال ترى نظما أحسن تأليفًا وأشد 
 إلَى أبوابه، والترقي فيتالؤما وتشاكالً من نظمه، وأما معانيه؛ فكل ذي لُب يشهد له بالتقدم 

  . أعلى درجاته
 في أنواع الكالم، فأما أن توجد جمموعة فيث على التفرق وقد توجد هذه الفضائل الثال

  .  كالم العليم القديرفينوع واحد منه؛ فلم توجد إال 
 أحسن نظوم في صار معجزا؛ ألنه جاء بأفصح األلفاظ إنمافخرج من هذا أن القرآن 

 طاعته، وبيان إلَىودعاء  صفاته، فيالتأليف مضمنا أصح املعاين؛ من توحيد هللا تعاىل، وتنزيه له 
 عن ونهيلطريق عبادته؛ من حتليل وحترمي، وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقومي، وأمر بِمعروف 

 حماسن األخالق وزجر عن مساويها؛ واضعا كل شيء منها موضعه الذي ال إلَىمنكر، وإرشاد 
أخبار القرون املاضية  صورة العقل أمر أليق به منه، مودعا فييرى شيء أوىل منه، وال يتوهم 

 األعصار اآلتية من الزمان، فيوما نزل من مثالت اهللا بِمن مضى، منبئًا عن الكوائن املستقبلة 
 ذلك بني احلجة والْمحتج له، والدليل واملدلول عليه؛ ليكون ذلك آكد للزوم ما دعا فيجامعا 

  .  عنهونهىعليه، وإنباء عن وجوب ما أمر به 
أمر تعجز :  تنتظم وتتسقحتىتيان بِمثل هذه األمور واجلمع بني أشتاتها ومعلوم أن اإل

عنه قوى البشر، وال تبلغه قدرتهم، فانقطع اخللق دونه، وعجزوا عن معارضته بِمثله، أو 
  .  شكلهفيمناقضته 
ا، ومرة أنه سحر؛ لَما رأو:  صار املعاندون له يقولون مرةثُمه إنه شعر؛ لَما رأوه منظوم

 النفوس يريبهم في القلوب وقرعا فيمعجوزا عنه، غري مقدور عليه، وقد كانوا جيدون له وقعا 
إن له حلالوة، وإن عليه : وحيريهم، فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من االعتراف، ولذلك قالوا

       ﴿: ، وكانوا مرة جبهلهم يقولون)١(لطالوة
                                                           

ئـل النبـوة    وعنه البيهقي يف دال   ) ٢/٥٥٠(أخرجه احلاكم يف املستدرك     : حسن لغريه : " قال يف غاية البيان     ) ١(
ومن طريق احلاكم أخرجه الواحدي يف أسـباب الـرتول          ) ١٣٤رقم١/١٥٦(ويف شعب اإلميان    ) ٢/١٩٨(
:" بن عباس رضي اهللا عنهما      اعبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياين عن عكرمة عن           من طريق   ) ٥١٣(

 ، يا عم: فأتاه فقال،غ ذلك أبا جهل فبل، فكأنه رق له، فقرأ عليه القرآن،�أن الوليد بن املغرية جاء إىل النيب 
 قـد  : قـال . لتعرض ملا قبله فإنك أتيت حممداً؛ ليعطوكه:قال؟ مل : قال،إن قومك يرون أن جيمعوا لك ماالً    
 وماذا  : قال ! يبلغ قومك إنك منكر له أو إنك كاره له          فقل فيه قوالً   : قال !علمت قريش أين من أكثرها ماالً     

 واهللا مـا  ، وال بأشعار اجلن، وال أعلم برجز وال بقصيدة مين ،أعلم باألشعار مين   فواهللا ما فيكم رجل       !أقول
 مغدق ، وأنه ملثمر أعاله، وإن عليه لطالوة، وواهللا إن لقوله الذي يقول حالوة، من هذايشبه الذي يقول شيئاً   

 فدعين حىت   : قال !يه ال يرضى عنك قومك حىت تقول ف       : قال ، وإنه ليحطم فاحتته   ، وإنه ليعلو وما يعلى    ،أسفله
قـال احلـاكم    ". }ذرين ومن خلقت وحيداً   { فرتلت   ؛ هذا سحر يؤثر يأثره عن غريه      : قال ، فلما فكر  ،أفكر



 حنو ذلك في... بهم أمي، وليس حبضرته من يملي أو يكتب مع علمهم أن صاح)١(﴾
  .  أوجبها العناد واجلهل والعجزالَّتيمن األمور 

يوقد قلت :  قالثُما ذهب عنه الناس، وهوفيصنيعه :  إعجاز القرآن وجهالقلوب، ف 
قرع السمع خلص  النفوس؛ فإنك ال تسمع كالما غري القرآن منظوما وال منثورا إذا فيوتأثريه 

 حال آخر، ما خيلص منه إليه، في حال، ومن الروعة واملهابة فيله القلب من اللذة واحلالوة 
: ، وقال)٢( ﴾           ﴿: قال تعاىل

﴿            ﴾)٣(.  
رية اختلف أهل العلم يف وجه إعجاز القرآن، فذكروا يف ذلك وجوها كث: قال ابن سراقة

   .كلها حكمة وصواب، وما بلغوا يف وجوه إعجازه جزًءا واحدا من عشر معشاره
ترك املعارضة مع توفر الدواعي : وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات: )٤(وقال الرماين

وشدة احلاجة والتحدي للكافة، والصرفة، والبالغة، واإلخبار عن األمور املستقبلة، ونقض 
  . جزةالعادة، وقياسه بكل مع

: ونقض العادة هو أن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكالم معروفة؛ منها: قال
                                                                                                                                                                      

املغين عن محـل األسـفار      وقال العراقي يف    ". هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط البخاري ومل خيرجاه        :"
وقواه البيهقي لكن أعـل     ". بسند جيد   رواه البيهقي يف الشعب من حديث ابن عباس         :" )٨٦٨رقم١/٢٢٣(

 ويف حديث محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمـة           ،هكذا حدثناه موصوالً  :" هذا الوجه باإلرسال حيث قال    
إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء { اقرأ علي فقرأ عليه : فقال له، جاء الوليد بن املغرية إىل رسول اهللا:"قال

 واهللا  : فقال �  أعد فأعاد النيب   : قال } واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون     ذي القرىب وينهى عن الفحشاء    
وهـذا فيمـا رواه     ".  وإن أعاله ملثمر وإن أسفله ملغدق وما يقول هذا بشر          ، وإن عليه لطالوة   ،إن له حلالوة  

وكذلك رواه معمر عن عباد بـن       . يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن محاد هكذا مرسالً           
وكل ذلـك     . معتمر بن سليمان عن أبيه فذكره أمت من ذلك مرسالً          ورواه أيضاً . صور عن عكرمة مرسالً   من

 عن معمر عن رجـل عـن   )٣/٣٢٨(تفسري أخرجها عبد الرزاق يف ال    : والرواية املرسلة ". ضاًعيؤكد بعضه ب  
ال ثنا بن ثور عن معمر      بن عبد األعلى ق   احدثنا  ) ٢٩/١٥٦(تفسري  وأخرجها ابن جرير يف ال    . مرسالً  عكرمة  

 من طريـق    )١٨٦رقم١/٣٤٢(دالئل النبوة   وأخرجها أبو نعيم يف     . مرسالًعن عباد بن منصور عن عكرمة       
) ٨/٣٣٠(الدر املنثـور  وزاد السيوطي نسبته يف   . مرسالًعن عكرمة    سفيان عن عمرو  عن  حممد بن أيب عمر     

حدثنا بشر ثنا ) ٢٩/١٥٧(تفسري أخرجه الطربي يف ال: دةوله شاهد عن قتا.  نعيم يف احللية وابن املنذر أيبإىل 
وإسناده . إىل عبد بن محيد   ) ٨/٣٢٩(الدر املنثور   وزاد السيوطي نسبته يف     .  مرسالً   يزيد ثنا سعيد عن قتادة    

شـعب اإلميـان    وجاء موصوالً عن ابـن عبـاس أخرجـه البيهقـي يف             .  صحيح إىل قتادة لكن مرسل      
بن إسحاق حدثين حممد بن أيب ايونس بن بكري عن من طريق ) ٢/١٩٩(النبوة ويف دالئل  )١٣٥رقم١/١٥٨(

وحممد بن أيب . ويونس بن بكري صدوق خيطئ    . عنه به حنوه  بن عباس   احممد عن سعيد بن جبري أو عكرمة عن         
 اهـ)."١٥٨(واحلديث صححه األلباين يف صحيح السرية النبوية . حممد ، جمهول، تفرد عنه ابن إسحاق

  . ٥: رة الفرقانسو) ١(
  .٢١: سورة احلشر) ٢(
  .٢٣: سورة الزمر) ٣(
  ). وما بعدها٧٥ص : (للرماين"  إعجاز القرآنفيالنكت ) "٤(



املنثور الذي يدور بني الناس : الرسائل، ومنها: اخلطب، ومنها: السجع، ومنها: الشعر، ومنها
  احلسن تفوق به كلفي منزلة لَها احلديث، فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة، في

  . طريقة، وتفوق املوزون الذي هو أحسن الكالم
وأما قياسه بكل معجزة؛ فإنه يظهر إعجازه من هذه اجلهة إذ كان سبيل فلق البحر، : قال

سبيالً واحدا من اإلعجاز؛ إذ خرج عن :  ذلكفيوقلب العصا حية، وما جرى هذا الْمجرى 
  . العادة، وقعد اخللق فيه عن املعارضة

اعلم أن القرآن منطوٍ على وجوه من اإلعجاز كثرية، : )١("الشفا" فيياض وقال القاضي ع
  :  أربعة وجوهفيوحتصيلها من جهة ضبط أنواعها 

حسن تأليفه، والتئام كلمه، وفصاحته، ووجوه إجيازه، وبالغته اخلارقة عادة : أولُها
  .العرب الذين هم فرسان الكالم وأرباب هذا الشأن

  . لعجيب واألسلوب الغريب املخالف ألساليب كالم العربصورة نظمه ا: الثاين
  . يكن، فوجد كما وردلَمما انطوى عليه من اإلخبار باملغيبات وما : الوجه الثالث

 كان ال مماما أنبأ به من أخبار القرون السالفة واألمم البائدة والشرائع الدائرة : الرابع
 تعلُّم ذلك، فيورده في أهل الكتاب الذي قطع عمره يعلم منه القصة الواحدة إال الفذ من أحبار

  .  على وجهه، ويأيت به على نصه، وهو أمي ال يقرأ وال يكتبج
  .فهذه الوجوه األربعة من إعجازه بينة ال نزاع فيها: قال

أهل التحقيق على أن اإلعجاز وقع جبميع ما سبق من  :)٢("الربهان" فيقال الزركشي 
 واحد منها إلَى لنسبته معنىد على انفراده؛ فإنه مجع ذلك كله، فال األقوال، ال بكل واح

 قلوب في له الَّتيالروعة :  يسبق، فمنهالَم ممابِمفرده، مع اشتماله على اجلميع، بل وغري ذلك 
 أمساع في يزل وال يزال غضا طريا لَمأنه : ومنها. السامعني وأمساعهم، سواء املقر والْجاحد

مجعه بني صفتي اجلزالة والعذوبة، ومها كاملتضادين، وال : ومنها. عني وعلى ألسنة القارئنيالسام
جعله آخر الكتب غنيا عن غريه، وجعل غريه من : ومنها.  كالم البشرفييجتمعان غالبا 

      ﴿:  بيان يرجع فيه إليه؛ كما قال تعاىلإلَىالكتب املتقدمة قد حيتاج 
     ﴾)٣(.  
  :تنبيهات ≅

  :]في قدر املعجز من القرآن[: األول
  :اختلف في قدر املعجز من القرآن

                                                           

  ).  وما بعدها٣٥٨/ ١) (١(
)١٠٧ -١٠٦/ ٢) (٢.(  
  .٧٦: سورة النحل) ٣(



  .فذهب بعض املعتزلة إلَى أنه متعلق جبميع القرآن، واآليتان السابقتان ترده
: يتعلق اإلعجاز بسورة؛ طويلة كانت أو قصرية؛ تشبثًا بظاهر قوله: وقال القاضي

﴿﴾.  
يتعلق بسورة أو قدرها من الكالم، حبيث يتبني فيه تفاضل قوى : وقال في موضع آخر

. ؛ فذلك معجز-وإن كانت كسورة الكوثر -فإذا كانت آية بقدر حروف سورة: قال. البالغة
  .ولَم يقم دليل على عجزهم عن املعارضة في أقل من هذا القدر: قال

   .ال حيصل اإلعجاز بآية، بل يشترط اآليات الكثريات: وقال قوم
     ﴿: يتعلق بقليل القرآن وكثريه؛ لقوله: وقال آخرون

﴾)١(.  
وال داللة في اآلية؛ ألن احلديث التام ال تتحصل حكايته في أقل من : قال القاضي

  .كلمات سورة قصرية
  :]في تفاوت مراتب الفصاحة في القرآن[: الثاين

اقهم على أنه في أعلى مراتب اختلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتف
  : البالغة، حبيث ال يوجد في التراكيب ما هو أشد تناسبا وال اعتداالً في إفادة ذلك الْمعنى منه

املنع، وأن كل كلمة فيه موصوفة بالذروة العليا، وإن كان بعض الناس : فاختار القاضي
  . أحسن إحساسا له من بعض

ال ندعي أن كل ما في القرآن أرفع : التفاوت، فقال: واختار أبو نصر القشريي وغريه
  .الدرجات في الفصاحة

  .في القرآن األفصح والفصيح: وكذا قال غريه
لم لَم يأت : وإلَى هذا حنا الشيخ عز الدين بن عبد السالم، ثُم أورد سؤاالً، وهو أنه

  القرآن مجيعه باألفصح؟ 
 إنه لو جاء القرآن على ذلك؛ لكان على غري : حاصلهوأجاب عنه الصدر موهوب اجلزري بِما

النمط املعتاد من كالم العرب من اجلمع بني األفصح والفصيح، فال تتم احلجة في اإلعجاز، 
أتيت بِما ال : فجاء على نمط كالمهم املعتاد؛ ليتم ظهور العجز عن معارضته، وال يقولوا مثالً

قد غلبتك بنظري؛ ألنه يقول : بصري أن يقول لألعمىقدرة لنا على جنسه؛ كما ال يصح من ال
إنما تتم لك الغلبة لو كنت قادرا على النظر، وكان نظرك أقوى من نظري، فأما إذا فقد : له

  ! أصل النظر؛ فكيف يصح مني املعارضة؟
  :]في هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة[: الثالث

                                                           

  .٣٤: سورة الطور) ١(



  ة؟ اختلف في أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرور
 يعلم ضرورة، جفذهب أبو احلسن األشعري إلَى أن ظهور ذلك على النبِي : قال القاضي

  .وكونه معجزا يعلم باالستدالل
إن األعجمي ال يمكنه أن يعلم إعجازه إال استدالالً، وكذلك من : والذي نقوله: قال

؛ فإنه يعلم من نفسه ليس ببليغ، فأما البليغ الذي قد أحاط بِمذاهب العرب وغرائب الصنعة
  . ضرورة عجزه وعجز غريه عن اإلتيان بِمثله

  :]حكمة تنزيه القرآن عن الشعر[: الرابع
مع أن املوزون من الكالم رتبته فوق -احلكمة في تنزيه القرآن عن الشعر املوزون : قيل
ور الباطل  أن القرآن منبع احلق، وجممع الصدق، وقصارى أمر الشاعر التخييل بتص-رتبة غريه

في صورة احلق، واإلفراط في اإلطراء، واملبالغة في الذم واإليذاء؛ دون إظهار احلق وإثبات 
الصدق، وهلذا نزه اهللا نبيه عنه، وألجل شهرة الشعر بالكذب مسى أصحاب الربهان القياسات 

  . شعرية: املؤدية في أكثر األمر إلَى البطالن والكذب
  .ر متدين صادق اللهجة مفلق في الشعرلَم ي: وقال بعض احلكماء

أن ذلك ال يسمى : وأما ما وجد في القرآن مما صورته صورة املوزون؛ فاجلواب عنه
شعرا؛ ألن شرط الشعر القصد، ولو كان شعرا؛ لكان كل من اتفق له في كالمه شيء موزون 

ن ذلك، وقد ورد ذلك على شاعرا، فكان الناس كلهم شعراء؛ ألنه قَلَّ أن خيلو كالم أحد ع
ألسنة الفصحاء، فلو اعتقدوه شعرا؛ لبادروا إلَى معارضته والطعن عليه؛ ألنهم كانوا أحرص 

  . شيء على ذلك، وإنما يقع ذلك لبلوغ الكالم الغاية القصوى من االنسجام
   .البيت الواحد وما كان على وزنه ال يسمى شعرا، وأقل الشعر بيتان فصاعدا: وقيل
  .الرجز ال يسمى شعرا أصالً: وقيل
  .أقل ما يكون من الرجز شعرا أربعة أبيات، وليس ذلك في القرآن حبال: وقيل

إن غري القرآن من كالم اهللا معجز كالتوراة : هل تقولون: فإن قيل: قال القاضي: اخلامس
جزا كالقرآن فيما ليس شيء من ذلك بِمعجز في النظم والتأليف، وإن كان مع: واإلجنيل؟ قلنا

يتضمن من اإلخبار بالغيوب، وإنما لَم يكن معجزا؛ ألن اهللا تعاىل لَم يصفه بِما وصف به 
القرآن، وألنا قد علمنا أنه لَم يقع التحدي إليه كما وقع في القرآن، وألن ذلك اللسان ال يتأتى 

  .عجازفيه من وجوه الفصاحة ما يقع فيه التفاضل الذي ينتهي إلَى حد اإل
          ﴿: في قوله" اخلاطريات"وقد ذكر ابن جني في 

  : ؛ لغرضني"يلقنإِما أن و: "إن العدول عن قوله: )١(﴾

                                                           

  .٦٥: سورة طه) ١(



  .لفظي، وهو املزاوجة لرءوس اآلي: أحدمها
معنوي، وهو أنه تعاىل أراد أن خيرب عن قوة أنفس السحرة، واستطالتهم على : واآلخر

  .باللفظ أمت وأوىف منه في إسنادهم الفعل إليهموسى، فجاء عنهم 
 إنا نعلم أن السحرة لَم يكونوا أهل لسان، فنذهب بِهم هذا املذهب :ثُم أورد سؤاالً وهو

  من صنعة الكالم؟
وأجاب بأن مجيع ما ورد في القرآن حكاية عن غري أهل اللسان من القرون اخلالية؛ إنما 

  ﴿: قيقة ألفاظهم، وهلذا ال يشك في أن قوله تعاىلهو معرب عن معانيهم، وليس حب
؛ أن هذه الفصاحة )١(﴾          

  .  جتر على لغة العجملَم
 الْمعنىاعلم أن ":  أسرار التنزيلفيأنوار التحصيل " أول كتابه فيقال البارزي : السادس

 وكذلك كل واحد من جزئَي اجلملة قد الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض،
يعبر عنه بأفصح ما يالئم اجلزء اآلخر، والبد من استحضار معاين اجلمل أو استحضار مجيع ما 

 أكثر في استعمال أنسبها وأفصحها، واستحضار هذا متعذر على البشر ثُميالئمها من األلفاظ، 
لذلك كان القرآن أحسن احلديث وأفصحه،  علم اهللا تعاىل، ففياألحوال، وذلك عتيد حاصل 

: قوله تعاىل: وإن كان مشتمالً على الفصيح واألفصح، واملليح واألملح، ولذلك أمثلة؛ منها
 ﴿: وقوله. ؛ لثقل اإلدغام، وهلذا كثر ذكر الريب)ال شك فيه( أحسن من )٢(﴾  ﴿

ن الفتحة أخف  أحسن من ضعف؛ أل)٤(﴾ ﴿: وقوله). أفضل لكم( أخف من )٣(﴾
  . من الضمة

ال : قيل. فلعل السور القصار يمكن فيها املعارضة: فإن قال قائل: قال الرماين: السابع
 ﴿: ، فظهر العجز عنها من قولهبِهاجيوز فيها ذلك من قبل أن التحدي قد وقع 

  القصار أن تغريفيفإنه يمكن : فإن قال. ، فلم خيص بذلك الطوال دون القصار)٥(﴾
ال؛ من : الفواصل، فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامها، فهل يكون ذلك معارضة؟ قيل له

قبل أن املفحم يمكنه أن ينشئ بيتا واحدا، وال يفصل بطبعه بني مكسور وموزون، فلو أن 
  :مفحما رام أن جيعل بدل قوايف قصيدة رؤبة

  اع اخلفقمشتبِه األعالم لَم    وقائم األعماق خاوي املخترق
                                                           

  .٦٣: سورة طه) ١(
  .٢: سورة البقرة) ٢(
  .١٨٤: رة البقرةسو) ٣(
  .٤: سورة مرمي) ٤(
  .٣٨: سورة يونس) ٥(



  يكلُّ وفد الريح من حيث انخرق
؛ )انطلق): (انخرق(، وبدل )الشفق): (اخلفق(، وبدل )املمزق): (املخترق(فجعل بدل 

 هذه القصيدة عند أحد له أدىن في يثبت له به قول الشعر وال معارضة رؤبة ولَمألمكنه ذلك، 
  .معرفة، فكذلك سبيل من غير الفواصل

  ]: هذا النوعفيأهم املصنفات [
  :أفرده بالتصنيف خالئق؛ منهم

  .  اخلطايب-
  .  والرماين-
  .  والزملكاين-
  .  واإلمام الرازي-
  .  وابن سراقة-
  . يصنف مثل كتابهلَم:  والقاضي أبو بكر الباقالين؛ قال ابن العريب-

8#�Cع ا���ا� ِ�� )١(ا�J0آ�?�� إ   

  :فيه مسائل
  : اإلنزال والوحيفي كيفية: املسألة األوىل

اتفق أهل السنة واجلماعة على أن كالم اهللا منزل، ": تفسريه "قال األصفهانِي في أوائل
  . واختلفوا في معنى اإلنزال

 ويؤيد أن جربيل تلقفه مساعا من اهللا تعاىل ما أخرجه الطرباين من حديث ]:قال السيوطي[
الوحي؛ أخذت السماء رجفة شديدة من خوف اهللا، فإذا إذا تكلم اهللا ب$: النواس بن مسعان مرفوعا

مسع بذلك أهل السماء؛ صعقوا وخروا سجدا، فيكون أوهلم يرفع رأسه جربيل، فيكلمه اهللا من وحيه 
احلق، فينتهي به : ماذا قال ربنا؟ قال: بِما أراد، فينتهي به على املالئكة، فكلما مر بسماء؛ سأله أهلها

  .)٢(#حيث أمر
                                                           

 .هو النوع السادس عشر على ترتيب السيوطي) ١(
وابـن أيب   ) ١٧٨٣رقـم ١/٦٢١(أخرجه أبو زرعة الرازي يف تاريخ دمشق        : ضعيف  : " قال يف غاية البيان     ) ٢(

وابـن جريـر يف      )٢١٦رقم١/٢٣٦(تعظيم قدر الصالة    واملروزي يف    )٥١٥رقم١/٢٢٦(السنة  عاصم يف   
) ابن كثري -٣/٥٣٨(وابن أيب حامت يف التفسري      ) ٢٧٩رقم١/٣١٣(وابن خزمية يف التوحيد     ) ٢٢/٩١(تفسري  ال

وعنه  )٥٩١رقم١/٣٣٦(مسند الشاميني   وأخرجه الطرباين يف    ) ١٦٣رقم٢/٥٠١(وعنه أبو الشيخ يف العظمة      
نعيم بن محاد ثنا    عن  ) ٤٣٥رقم١/٥١١(والصفات  وأخرجه البيهقي يف األمساء     ) ٥/١٥٢(أبو نعيم يف احللية     

بن جابر عن عبداهللا بن أىب زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن االرمحن بن يزيد  الوليد بن مسلم عن عبد
 ".ال أصل له  :" وسأل أبو زرعة شيخه عبد الرمحن بن إبراهيم دحيم عن هذا احلديث؟ فقال              .  عنه به  مسعان

قال أبـو نعـيم     . عت أيب يقول ليس هذا احلديث بالتام عن الوليد بن مسلم رمحه اهللا            وقال ابن أيب حامت مس    



إذا تكلم اهللا بالوحي؛ مسع أهل $:  ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعهوأخرج
  .)١(#السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة

  .)٢( الصحيحفيوأصل احلديث 
  :كالم اهللا الْمنزل قسمان: قال الْجوينِي

افعل كذا وكذا، : إن اهللا يقول: ت مرسل إليهقل للنبِي الذي أن: قسم قال اهللا جلربيل -
 تكن العبارة تلك ولَم، وقال له ما قاله ربه، النبِي نزل على ذلك ثُمففهم جربيل ما قاله ربه، 

 اخلدمة، وامجع فياجتهد : يقول لك امللك: قل لفالن: العبارة؛ كما يقول امللك ملن يثق به
 خدمتي، وال تترك اجلند تتفرق، فيال تتهاون : مللكيقول ا: فإن قال الرسول. جندك للقتال

  .  أداء الرسالةفي كذب وال تقصري إلَىوحثهم على املقاتلة؛ ال ينسب 
                                                                                                                                                                      

واحلديث ". الرمحن بن يزيد غريب من حديث عبداهللا بن أيب زكريا عن رجاء بن حيوة مل يروه عنه إال عبد         :"
   اهـ"وله شاهد عن ابن مسعود وهو احلديث التايل). ٥١٥رقم١/٢٢٦(ضعفه األلباين يف ختريج السنة 

ومن طريقه البيهقي يف األمساء ) ٤٧٣٨رقم٤/٢٣٥(أخرجه أبو داود يف السنن : صحيح : " قال يف غاية البيان ) ١(
والبيهقـي يف األمسـاء     ) ٢٨٠رقـم ١/٣١٥(وأخرجه ابن خزمية يف التوحيد      ) ٤٣٤رقم١/٥١٠(والصفات  
) ٨/٨٧( الكشف والبيـان     والثعليب يف ) ١١/٣٩٢(واخلطيب يف تاريخ بغداد     ) ٤٣٣رقم١/٥١٠(والصفات  

 معاوية ثنا األعمش عن مسلم عن أيبمن طرق عن ) ٥٤٨رقم٢/٤٣٣(اعتقاد أهل السنة والاللكائي يف شرح 
إذا تكلم اهللا بالوحي مسع أهل السماء للسماء صلصلة كجـر  :" �  قال رسول اهللا:مسروق عن عبد اهللا قال   

أتيهم جربيل حىت إذا جاءهم جربيل فزع عن قلـوم       السلسلة على الصفا فيصعقون فال يزالون كذلك حىت ي        
قال األلباين يف السلسلة الـصحيحة  ".  احلق، احلق :قال فيقولون يا جربيل ماذا قال ربك فيقول احلق فيقولون         

أيب  أخرى عن هذا إسناد صحيح على شرط الشيخني مث أخرجه ابن خزمية من طريق             ) :"١٢٩٣رقم٣/٢٨٢(
 وتابعـه أيـضاً    . موقوفاً وتابعه عنده شعبة عن مسلم به      . األعمش به موقوفاً  معاوية ومن طريق أخرى عن      

" قال  ) ... حىت إذا فزع عن قلوم      (عن هذه    سئل عبد اهللا  : عن مسروق قال    : " منصور عنه به ، ولفظه      
 "صـحيحه "واملوقوف وإن كان أصح من املرفوع ، ولذلك علقه البخاري يف            : قلت   . حنوه   فذكره موقوفاً 

كما هو ظاهر، السيما وله شاهد   ألنه ال يقال من قبل الرأي؛، فإنه ال يعل املرفوع)مطبعة الفجالة-٩/١١٣(
وابن ) ١/٨٤(وابن ماجه   ) حتفة-٤/١٧٠(الترمذي  وأخرجه البخاري   .  حنوه   من حديث أيب هريرة مرفوعاً    

، خمتـصراً   وبعضهم ضهم مطوالً والبيهقي بع ) ١١٧/٢ق" (العرش"جعفر ابن أيب شيبة يف       وأبو) ٩٧(خزمية  
رواه ) :"١/٥١١(قال البيهقي يف األمساء والصفات      :  قلت   .اهـ  " حديث حسن صحيح    : "وقال الترمذي   

قـال  : تعليل املرفوع   ". شعبة عن األعمش موقوفاً وقيل عنه أيضاً مرفوعاً وروي من وجهني آخرين مرفوعاً            
وهـو غريـب ورواه     :" قال اخلطيب على املرفوع     ". فوظاملوقوف هو احمل  ) :"٥/٢٤٣(الدارقطين يف العلل    

أخرجه ابن خزمية يف : واملوقوف أخرجه مجاعة . اهـ" وهو احملفوظ من حديثهأصحاب أيب معاوية عنه موقوفاً
. من طرق عن أيب معاوية عن األعمـش  ) ١١/٣٩٢(واخلطيب يف تاريخ بغداد  ) ٢٨١رقم١/٣١٦(التوحيد  

، ٢٨٣،  ٢٨٢رقـم ٣١٨-١/٣١٦(وابن خزمية يف التوحيـد      ) ٩٩(عال العباد   أفوأخرجه البخاري يف خلق     
) ٢١٧رقم١/٢٣٧(تعظيم قدر الصالة واملروزي يف ) ١٧٣رقم(الرد على اجلهمية والدارمي يف ) ٢٨٦، ٢٨٥

والثعليب ) ٥٤٩رقم٢/٣٣٥(اعتقاد أهل السنة والاللكائي يف شرح  ) ١٤٤رقم٢/٤٦٤(العظمة  وأبو الشيخ يف    
التوحيـد  وأخرجـه ابـن خزميـة يف        . األعمـش    عن    من طرق أخرى   )٨٧-٨/٨٦(لبيان  الكشف وا يف  

   اهـ."عن مسروق عنه بهأيب الضحى من طريق ) ٢٢/٩٠(وابن جرير يف التفسري ) ٢٨٤رقم١/٣١٧(
وال تنفع الشفاعة عنده �: قول اهللا تعاىلأخرجه البخاري يف الصحيح كتاب التوحيدباب : "قال يف غاية البيان ) ٢(

  .اهـ"� معلقاً موقوفاً على ابن مسعود �إال ملن أذن له



اقرأ على النبِي هذا الكتاب، فنزل جربيل بكلمة من اهللا من : وقسم آخر؛ قال اهللا جلربيل -
قرأه على فالن، فهو ال يغير منه : ، ويقولغري تغيري؛ كما يكتب امللك كتابا ويسلِّمه إلَى أمني

  . انتهى. كلمة وال حرفًا
 القرآن هو القسم الثاين، والقسم األول هو السنة؛ كما ورد أن جربيل ]:قال السيوطي[

كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ومن هنا جاز رواية السنة باملعىن؛ ألن جربيل أداه باملعىن، 
باملعىن؛ ألن جربيل أداه باللفظ ولَم يبح له إيحاءه باملعىن، والسر في ذلك أن ولَم جتز القراءة 

فال يقدر أحد أن يأيت بلفظ يقوم مقامه، وأن حتت كل -املقصود منه التعبد بلفظه واإلعجاز به 
، والتخفيف -فال يقدر أحد أن يأيت بدله بِما يشتمل عليه، حرف منه معاين ال يحاط بِها كثرة

قسم يروونه بلفظه املوحى به، وقسم يروونه : ألمة، حيث جعل الْمنزل إليهم على قسمنيعلى ا
  . فتأمل. باملعىن، ولو جعل كله مما يروى باللفظ؛ لشق، أو باملعىن؛ لَم يؤمن التبديل والتحريف

   : وقد رأيت عن السلف ما يعضد كالم اجلويين]:قال السيوطي[
الوحي ما :  أنه سئل عن الوحي؟ فقال:طريق عقيل عن الزهريأخرج ابن أيب حامت من 

يوحي اهللا إلَى نبِي من األنبياء، فيثبته في قلبه، فيتكلم به ويكتبه، وهو كالم اهللا، ومنه ما ال 
يتكلم به، وال يكتبه ألحد، وال يأمر بكتابته، ولكنه يحدث به الناس حديثًا، ويبين هلم أن اهللا 

  . يبينه للناس، ويبلغهم إياهأمره أن 



  �,+ آ�?��ت ا���1

  : قد ذكر العلماء للوحي كيفيات
 "مسند أمحد"وفي ، )١(أن يأتيه امللك في مثل صلصلة اجلرس؛ كما في الصحيح: إحداها

 أسكت ثُمأمسع صالصل، : هل حتس بالوحي؟ فقال: ج النبِيسألت $: عن عبد اهللا بن عمرو
  .)٢(#ي إال ظننت أن نفسي تقبضإلَرة يوحى عند ذلك، فما من م
 يفهمه بعد، حتىأنه صوت متدارك يسمعه وال يتثبته أول ما يسمعه : واملراد: قال اخلطايب

  .هو صوت خفق أجنحة امللك: وقيل
  . أن يفرغ مسعه للوحي، فال يبقي فيه مكانا لغريه:  تقدمهفيواحلكمة 

  . )٣(أشد حاالت الوحي عليهأن هذه احلالة :  الصحيحوفي
  . كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديدإنماإنه : وقيل
 #.... روعيفيإن روح القدس نفث $: ج روعه الكالم نفثًا؛ كما قال فيأن ينفث : الثانية

  إحدىفي بعدها؛ بأن يأتيه الَّتي احلالة األوىل، أو إلَى، وهذا قد يرجع )٤(أخرجه احلاكم
                                                           

) ٢٣٣٣رقم(يف بدء الوحي  ومسلم يف الصحيح        ) ٢رقم(أخرجه البخاري يف الصحيح     : " قال يف غاية البيان     ) ١(
   اهـ." من حديث عائشة�كتاب الفضائل باب عرق النيب 

والطرباين يف ) ٢/٣٠١(والفسوي يف املعرفة  ) ٢/٢٢٢(سند  أخرجه أمحد يف امل   : ضعيف: " قال يف غاية البيان     ) ٢(
بن أيب حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد اهللا ايزيد من طريق ) ١٣قطعة من اجلزء-٢٢رقم١٦(املعجم الكبري 

وإسناده ضعيف؛ فيه عمـرو بـن       ". تفرد به أمحد  ) :"٤/١٠٧(قال ابن كثري يف التفسري      . عنه به   بن عمرو   
  اهـ). "٢٧٧٨رقم٦/٢٩٤( ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة واحلديث.  الوليد، جمهول

   اهـ"وقد سبق خترجيه يف النوع التاسع: متفق عليه: " قال يف غاية البيان ) ٣(
سعيد بن أيب هالل عـن      من طريق   ) ٢/٥(املستدرك  أخرجه احلاكم يف    : حسن لغريه   : " قال يف غاية البيان     ) ٤(

 ليس من عمل يقرب إىل :" قال�بن مسعود أن رسول اهللا انس بن بكري عن     سعيد بن أيب أمية الثقفي عن يو      
ن جربيل  إ . ال يستبطئن أحد منكم رزقه     ، وال عمل يقرب إىل النار إال قد يتكم عنه         ،اجلنة إال قد أمرتكم به    

مجلوا يف   فاتقوا اهللا أيها الناس وا     ، منكم لن خيرج من الدنيا حىت يستكمل رزقه         أن أحداً  : ألقى يف روعي   	
قال األلبـاين يف    ".  فإن اهللا ال ينال فضله مبعصية      ؛ فال يطلبه مبعصية اهللا    ، فإن استبطأ أحد منكم رزقه     ؛الطلب

:" فقال ) ٢/١/٥(حامت   هذا إسناد مظلم، سعيد بن أيب أمية، أورده ابن أيب) :"٦/٢/٨٦٦(السلسلة الضعيفة 
عن أيب أمامة الباهلي، روى عنه عنبـسة بـن أبـان     سعيد بن أيب أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، روى       

 مل أجد سعيد بن أيب أمية هذا، وستأيت       :" وعلق عليه حمققه بقوله     .  وال تعديالً  ومل يذكر فيه جرحاً   ". القرشي
". فاهللا أعلـم . ابن امسه أمية ترمجة سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، وكنيته عمرو بن سعيد أبو أمية، وله             

( النساخ ، فإنه متأخر عن طبقة التابعني ، مات سـنة              بن بكري، أظن أنه مقحم هنا من بعض        وشيخه يونس 
 حدثنا عبدة عن )٤٩٤رقم١/٢٨١(الزهد أخرجها هناد يف :  وله طريق أخرى عن ابن مسعود .اهـ" )١٩٩

ند وأخرجهـا إسـحاق يف املـس      . مرفوعـاً   امساعيل بن أيب خالد عن عبدامللك بن عمري عن ابن مسعود            
 عيسى بن يـونس     عن) ٤١١١رقم١٤/٣٠٣(والبغوي يف شرح السنة     ) املطالب العالية -٩٢٧رقم٥/٥٧٦(

وأخرجه ابن مردويه   . مرفوعاًحدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن زبيد بن احلارث اليامي عن عبد اهللا بن مسعود                
والبغوي يف شرح    )٣٧٦١٠رقم٧/٢٩٩(شعب اإلميان   والبيهقي يف    )٢٤رقم١٧١(يف ثالثة جمالس من أماليه      

إمساعيل بن أيب خالد عن زبيد وعبدامللك بن عمري عن عبد اهللا            من طريقني عن    ) ٤١١٣رقم١٤/٣٠٤(السنة  



  .  روعهفيالكيفيتني، وينفث 
يل امللك وأحيانا يتمثَّل $:  الصحيحفي صورة الرجل، فيكلمه؛ كما فيأن يأتيه : الثالثة

#وهو أهونه علي$": صحيحه "فيزاد أبو عوانة . #رجالً، فيكلمنِي، فأعي ما يقول
)١(.  

 نوع فيوفيه نظر، بيانه [،  النوم، وعد قوم من هذا سورة الكوثرفيأن يأتيه امللك : الرابعة
  ].الفراشي والنومي

 حديث في النوم؛ كما في، أو )٢( ليلة اإلسراءفي اليقظة؛ كما فيأن يكلمه اهللا إما : اخلامسة
  .)٣( احلديث#.....فيم خيتصم املأل األعلى: أتانِي ربي، فقال$: معاذ

                                                                                                                                                                      

وذا . وهذا إسناد ضعيف؛ فيه انقطاع، فرواية عبد امللك وزبيد عن ابن مسعود مرسلة            . مرفوعاًبن مسعود   
 هذا ) :"٦/٢/٨٦٦(وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة  ". اعفيه انقط : "أعله احلافظ يف املطالب العالية بقوله     

، فإنـه  يقيناً ثقات رجال الشيخني، لكنه منقطع من الوجهني، أما زبيد فإنه مل يدرك ابن مسعود إسناد رجاله 
فإنه ولد يف السنة اليت مات ابن مسعود فيها،  ، وأما عبد امللك)٣٢(ومات ابن مسعود سنة ) ١٢٢(مات سنة 

مـن   )٣٤٣٣٢رقم٧/٧٩( فقد أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف         - رمحه اهللا    -صدق  : قلت". دها بسنة أو بع 
وأخرج أبـو عبيـد   . مرفوعاًبن مسعود اإمساعيل بن أيب خالد عن عبد امللك بن عمري قال أخربت أن           طريق  

 )١١٥١مرق٢/١٨٥(مسند الشهاب   ومن طريقه القضاعي يف     ) ١/٢٩٨(القاسم بن سالم يف غريب احلديث       
إمساعيل بن أيب خالد    حدثنا هشيم أخربنا    : قال أبو عبيد  ) ٤١١٢رقم١٤/٣٠٤(البغوي يف شرح السنة     وكذا  

العلل أخرجه الدارقطين يف    : وقد جاء موصوالً    .  مرفوعاً   عن زبيد اليامي عمن أخربه عن عبد اهللا بن مسعود         
خالد عن زبيد األيامي عن مرة عن عبد اهللا         هشيم أنبأ إمساعيل بن أيب      عن  هبرية التمار   من طريق   ) ٥/٢٧٣(

 أي -ه   وغري:"قال الدارقطين ... ". إن الروح القدس نفث يف روعي :"... عنه به مرفوعاً بلفظ بن مسعود 
وله شاهد عن املطلـب بـن       ".  وهذا أصح  .بن مسعود ا عن   يرويه عن إمساعيل عن زبيد مرسالً      -غري هبرية   

) ١١٨٥رقـم ٢/٦٧(ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان       ) ١/٢٣٣(سند  أخرجه الشافعي يف امل   :  حنطب  
عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن       من طريقني عن    ) ٤١١٠رقم١٤/٣٠٢(وأخرجه البغوي يف شرح السنة      

 رسـل جيـد   م) :" ٦/٧٨٦(السلسلة الـصحيحة     قال األلباين يف  . مرفوعاً مرسالً حنوه    املطلب بن حنطب    
عن عمران صاحب لـه     معمر   )٢٠١٠٠رقم١١/١٢٥(أخرجه معمر يف اجلامع     : هد  وله شا . اهـ"اإلسناد

باجلملة فاحلديث حسن على    و:" قال األلباين ...".  وإن روح القدس نفث يف روعي وأخربين         :"مرسالً بلفظ   
هذه الكلمة وقعت عند أيب عبيد والقضاعي، وعند الدارقطين         ) روح القدس (قوله  :  تنبيه .اهـ"أقل األحوال   

  اهـ"."الروح القدس:"يف العلل 
ومسلم يف الصحيح كتاب الفضائل ) ٢رقم(أخرجه البخاري يف الصحيح يف بدء الوحي : " قال يف غاية البيان ) ١(

) ٣/٣٢٦(وأما الزيادة فأخرجها عبد الرزاق يف التفسري . من حديث عائشة ) ٢٣٣٣رقم (�باب عرق النيب 
وأخرجهـا  ) ٦٨٠رقـم ٢/٦٨٨(من طريقه ابن مندة يف اإلميان       و) ٢٥٦رقم١/١٢٤(املسند  واحلميدي يف   

 :هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالـت من طريقني عن  )٧٥٤رقم٢/٢٥٢(إسحاق بن راهوية يف املسند     
 يف مثل صلـصلة اجلـرس   يأتيين أحياناً:"  فقال    ؟  كيف يأتيك الوحي   �سأل احلارث بن هشام رسول اهللا       

عيه وهـو   فأ يف مثل صورة الفىت فينبذه إىل         ويأتيين أحياناً  ،وهو أشد ما يأتيين    ، وقد وعيت عنه   ،فيفصم عين 
  اهـ."وإسنادها صحيح لذاته". أهونه علي

كتاب بدء اخللق باب ذكر املالئكة ومسلم       ) ٣٢٠٧رقم(أخرجه البخاري يف الصحيح     : " قال يف غاية البيان     ) ٢(
 اهـ." من حديث مالك بن صعصعة� كتاب باب اٍإلسراء برسول اهللا) ١٦٤رقم(يف الصحيح 

  )٣٢٣٥رقم٥/٣٦٨(والترمذي يف السنن    ) ٥/٢٤٣(أخرجه أمحد يف املسند     : صحيح  : " قال يف غاية البيان     ) ٣(
الرد على  وابن النجار يف    ) ١٤١٤رقم٣/١٤٥٩(ويف الدعاء   ) ٢١٦رقم٢٠/١٠٩(املعجم الكبري   والطرباين يف   

حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن أيب سالم عن عبد             رق عن   من ط ) ٧٤رقم٥٥(من يقول القرآن خملوق     



 أن يعد منه آخر سورة البقرة؛  القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم، نعم؛ ميكنفيوليس 
...  سدرة املنتهىإلَى؛ انتهى جلَما أسري برسول اهللا :  عن ابن مسعود)١(لما أخرجه مسلم[

أُعطي الصلوات اخلمس، وأعطي خواتيم سورة :  منها ثالثًاجفأعطي رسول اهللا : احلديث، وفيه
؛ ﴾ ﴿، وبعض سورة الضحى، و)٢(]تالبقرة، وغُفر ملن ال يشرك من أمته باهللا شيئًا الْمقحما

سألت ريب مسألة $: جقال رسول اهللا : فقد أخرج ابن أيب حامت من حديث عدي بن ثابت؛ قال
أمل ! محمديا : اختذت إبراهيم خليالً، وكلمت موسى تكليما؟ فقال! أي رب:  أكن سألته؛ قلتلَموددت أين 

أغنيت، وشرحت لك صدرك، وحططت عنك وزرك، ورفعت أجدك يتيما فآويت، وضاال فهديت، وعائالً ف
(#لك ذكرك فال أُذكر إال ذُكرت معي؟

٣(.  
                                                                                                                                                                      

. عنه به مرفوعاً     �الرمحن بن عائش احلضرمي أنه حدثه عن مالك بن خيامر السكسكي عن معاذ بن جبل                
هذا حـديث   :  فقال  ؟  سألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث       .هذا حديث حسن صحيح   :" قال الترمذي   
   اهـ)."٣٢٣٥رقم(ه األلباين يف صحيح الترمذي واحلديث صحح". حسن صحيح

   اهـ."كتاب اإلميان باب يف ذكر سدرة املنتهى) ٧رقم(أخرجه مسلم يف الصحيح : " قال يف غاية البيان ) ١(
 نوع األرضي في هذا النوع، لكنه أشار إليه، وكان قد أورده في يورده السيوطي لَمما بني عارضتني ) ٢(

  . والسمائي
مل أقف عليه من حديث عدي بن حامت، ووقفت عليه من حديث ابن عباس وأيب سعيد                : "  يف غاية البيان     قال) ٣(

شرح والطحاوي يف   ) ابن كثري -٤/٥٢٦(تفسري  فأخرجه ابن أيب حامت يف ال     : فأما حديث ابن عباس   : اخلدري  
 ومن طريقه الضياء )١٢٢٨٩رقم١١/٤٥٥(املعجم الكبري والطرباين يف ) ٣٩٦٧، ٣٩٦٦رقم١٠/١٢٥(االثار 

احلاكم يف  ) ٣٦٥١رقم٤/٧٥(وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط      ) ٣٠٤،  ٣٠٣رقم١٠/٢٨٧(يف املختارة   
محاد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب عن        من طرق عن    ) ١٠/٢٢٥(  يف التفسري  الثعليبو) ٢/٥٧٣(املستدرك  

 قد كان : قلت،مسألة وددت أين مل أسأله سألت ريب :"� قال رسول اهللا :بن عباس قالاسعيد بن جبري عن   
 : قلت ؟ فآويتك  أمل أجدك يتيماً   ، ياحممد : قال ! ومنهم من حييي املوتى    ، منهم من سخرت له الريح     ،قبلي أنبياء 
 بلـى   : قلـت  ؟ فأغنيتك  أمل أجدك عائالً   : قال . بلى يارب  : قلت ؟ فهديتك  أمل أجدك ضاالً   : قال .بلى يارب 

وأخرجـه  . وإسناده حـسن    ".  بلى يارب  " قلت ؟ أمل أرفع لك ذكرك    ؟ أمل أشرح لك صدرك    : قال .يارب
سعيد بن زريب   من طريق   ) ختريج الكشاف -٢/١٧٢(وابن مردويه يف التفسري     ) ٢٧/٤٨(تفسري  الطربي يف ال  

 فقال  ،رأيت ريب يف أحسن صورة    :" �  قال رسول اهللا   :بن عباس قال  اعن عمرو بن سليمان عن عطاء عن        
 فوجدت بردهـا    ؛ فوضع يده بني كتفي    ؟ ال يا رب   : فقلت "ري فيم خيتصم املأل األعلى     هل تد  ، يا حممد  :"يل

 يا رب يف الدرجات والكفارات ونقل األقدام إىل اجلمعات          : فقلت ، فعلمت ما يف السماء واألرض     ،بني ثديي 
علـت   وف ، وكلمت موسى تكليمـاً    ، يا رب إنك اختذت إبراهيم خليالً      : فقلت ،وانتظار الصالة بعد الصالة   

وإسناده ضعيف جداً؛ ".  أمل أفعل، أمل أفعل بك! وزرك! أمل أضع عنك!أمل أشرح لك صدرك :" فقال.وفعلت
". إسناده ضعيف و ،فيه زيادة غريبة  ) :"٤/٢٥٢(قال احلافظ ا بن كثري      . سعيد بن زريب، منكر احلديث    : فيه

روح بن  من طريق    )٢٨٣رقم١/١٨٣(وأما حديث أيب سعيد اخلدري فأخرجه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية            
يب سعيد عن  أيب هارون العبدي عن     أالربيع بن بدر عن     عن  يوب عن سليمان بن عبداهللا بن صاحل        أمسافر عن   
 ، يـا رب  : فقلت !�حلى من كالم ريب     أ هو    ما مسعت صوتاً   ،ىل السماء إ ملا انتهى يب     :" قال �رسول اهللا   

عطيـت  أ و، وآتيت داؤد زبـوراً ، علياًدريس مكاناًإ ورفعت ، وكلمت موسى تكليماً ،براهيم خليالً إاختذت  
 كما اختذت ابـراهيم     ، يا حممد اختذت خليالً    : فقال ؟ فماذا يل يا رب    ، ال ينبغي ألحد من بعده     سليمان ملكاً 

  ".ذكر حـىت ذكـرت معـي      أورفعت لك ذكرك حىت ال       ...  وكلمتك كما كلمت موسى تكليماً     ،خليالً
روح : وفيه.  العبدي شيعي، متروك ، ومنهم من كذبههارونعمارة بن جوين أبو : يهوإسناده ضعيف جداً؛ ف



  ]؟كيف نزل القرآن من اللوح الْمحفوظ[ :املسألة الثانية
  .)١(﴾     ﴿: قال اهللا تعاىل

  .)٢(﴾    ﴿: وقال
  :اختلف في كيفية إنزاله من اللوح الْمحفوظ على ثالثة أقوال

أنه نزل إلَى مساء الدنيا ليلة القدر مجلة واحدة، ثُم نزل بعد : -وهو األصح األشهر-ا أحده
ذلك منجما في عشرين سنة أو ثالثة وعشرين أو مخسة وعشرين؛ على حسب اخلالف في 

  .  بِمكة بعد البعثةجمدة إقامته 
عن ابن عباس؛ ، عن سعيد بن جبري،  والبيهقي وغريمها من طريق منصورأخرج احلاكم

 مساء الدنيا، وكان بِمواقع النجوم، وكان اهللا إلَى ليلة القدر مجلة واحدة فيأُنزل القرآن $: قال
(# إثر بعضفي بعضه جينزله على رسوله 

٣( .  
عن ابن ، عن عكرمة، وأخرج احلاكم والبيهقي أيضا والنسائي من طريق داود بن أيب هند

 أُنزل بعد ذلك بعشرين ثُم مساء الدنيا ليلة القدر، إلَىلة واحدة أُنزل القرآن مج$: عباس؛ قال
      ﴿. )٤(﴾       ﴿:  قرأثُمسنة، 
  ﴾)٥(

#)
٦(.  

                                                                                                                                                                      

ابن قال  و". هذا احلديث من مناكريه   ) ١/٩١(بن مسافر أبو بشر البصري، متروك، وقد عد الذهيب يف امليزان            
 اهـ". "هذا حديث ال يصح:" اجلوزي

  .١٨٥: سورة البقرة) ١(
  .١: سورة القدر) ٢(
تفسري وابن جرير يف ال) ١١٩رقم١٢٥(أخرجه ابن الضريس يف فضائل القرآن : صحيح : "  يف غاية البيان قال) ٣(

وعنه البيهقي يف السنن    ) ٢/٥٧٨( واحلاكم يف املستدرك     )٣/٤٦٠(والنحاس يف إعراب القرآن     ) ٣٠/٢٥٩(
ويف ) ٨١رقـم ٢١٤(ات  فضائل األوق وأخرجه البيهقي يف    ) ٧/٣١(وكذا يف دالئل النبوة     ) ٤/٣٠٦(الكربى  

التمهيـد  وابن عبـد الـرب يف        )٣٦٥٩رقم٣/٣٢٠(شعب اإلميان    ويف   )٤٨١رقم٢/٢٩(األمساء والصفات   
هذا حـديث  :"قال احلاكم . عنه بهبن عباس اجرير عن منصور عن سعيد بن جبري عن   من طريق   ) ١٧/٥٠(

رجيـه لـزاد املعـاد      وصححه الـسيوطي، واألرنـاؤوط يف خت      ". صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه     
 اهـ)."١/٧٨(

 .٣٣-٣٢:سورة الفرقان ) ٤(

  .١٠٦: سورة اإلسراء) ٥(
جزء فيه  والدوري يف   ) ٦٦٩رقم٢/٢٣٢(فضائل القرآن   أخرجه أبو عبيد يف     : صحيح  : " قال يف غاية البيان     ) ٦(

 السنن  والنسائي يف ) ١١٨،  ١١٧رقم١٢٥(وابن الضريس يف فضائل القرآن      ) ٧٥رقم١٢١( � قراءات النيب 
واحلـاكم يف  ) ٣٠/٢٥٨) (١٥/١٧٨) (٢/١٤٥(تفسري وابن جرير يف ال) ٧٩٩٠-٧٩٨٩رقم٥/٦(الكربى  

اإلميـان   وابـن منـدة يف       )٤٨٣رقـم ٣١/ ٢(األمسـاء والـصفات     والبيهقـي يف    ) ٢/٢٤٢(املستدرك  
هذا :" قال احلاكم .   عنه به داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباسمن طريق ) ٧٠٤، ٧٠٣رقم٢/٧٠٤(

وصححه ".  هذا إسناد صحيح    :")١٨/ ١(تفسري  وقال ابن كثري يف ال    ". حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه    
 اهـ. "السيوطي



فكان املشركون إذا أحدثوا شيئًا؛ $:  آخرهوفيوأخرجه ابن أيب حامت من هذا الوجه، 
(#أحدث اهللا لَهم جوابا

١(.  
عن ابن ، عن سعيد بن جبري، من طريق حسان بن حريث  شيبةوأخرج احلاكم وابن أيب

 بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جربيل فيفصل القرآن من الذكر، فوضع $: عباس؛ قال
(#ج النبِيينزل به على 

٢(.  
  . أسانيدها كلها صحيحة:] قال السيوطي[

ر، أو ثالث وعشرين أو مخس  عشرين ليلة قدفي مساء الدنيا إلَىأنه نزل : القول الثاين
 مجيع في أُنزل بعد ذلك منجما ثُم كل السنة، في كل ليلة ما يقدر اهللا إنزاله فيوعشرين، 

  .السنة
نقله القرطبِي عن مقاتل : وهذا القول ذكره اإلمام فخر الدين الرازي حبثًا، وقال ابن كثري

  . بن حيان
: احلليمي، واملاوردي، ويوافقه قول ابن شهاب:  وممن قال بقول مقاتل:]قال السيوطي[

  .)٣(آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين
 أوقات خمتلفة في نزل بعد ذلك منجما ثُم ليلة القدر، فيأنه ابتدئ إنزاله : القول الثالث

  .)٤(من سائر األوقات، وبه قال الشعبِي
  .ح املعتمد األول هو الصحي":شرح البخاري "في )٥(قال ابن حجر

 أنه نزل من اللوح الْمحفوظ مجلة واحدة، وأن :وقد حكى املاوردي قوالً رابعا: قال
  .  عشرين سنةفي ج النبِي عشرين ليلة، وأن جربيل جنمه على فياحلفظة جنمته على جربيل 

                                                           

 اهـ"ابن مردويهإىل ) ٥/٣٤٥(الدر املنثور زاد السيوطي نسبته يف : " قال يف غاية البيان ) ١(

السنن الكربى ومن طريقه النسائي يف ) لدر املنثور ا-١/٤٥٧(أخرجه الفريايب   : صحيح  : " قال يف غاية البيان     ) ٢(
وكـذا الـضياء يف املختـارة       ) ١٢٣٨١رقـم ١٢/٣٢(املعجم الكبري   وكذا الطرباين يف    ) ٧٩٩١رقم٥/٧(
وأخرجه ابن أيب   ) ١٥١رقم١٠/١٥٣(ومن طريق الطرباين أخرجه الضياء يف  املختارة         ) ١٤٥رقم١٠/١٥٥(

واحلـاكم يف    )١٢٣٨٢رقـم ١٢/٣٢(طرباين يف املعجم الكبري     وال) ١٥١٢٩رقم٨/٢٦٩٠(تفسري  حامت يف ال  
مـن  ) ١٠/١٥٤(ومن طريقه الضياء يف املختارة      ) الدر املنثور -١/٤٥٧(وابن مردويه   ) ٢/٦٦٧(املستدرك  
هـذا  :"قال احلـاكم    . عنه به شرس عن سعيد بن جبري عن ابن عباس         يب األ أعمش عن حسان    األطرق عن   

وصـححه  ".  إسناده صـحيح   ) :"٩/٤(فتح الباري   وقال احلافظ يف    ". حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه    
 اهـ."السيوطي 

حدثنا عبد اهللا بن صاحل ) ٦٧٥رقم٢/٢٣٩(أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن : مرسل : " قال يف غاية البيان  ) ٣(
 اهـ". وإسناده صحيح إىل الزهري، لكن مرسل. عنه بهوابن بكري عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 

بن املثىن ثنا عمرو بن     احدثنا  ) ٣٠/٢٥٨(أخرجه ابن جرير يف التفسري       : حسنإسناده  : "قال يف غاية البيان     ) ٤(
عاصم الكاليب ثنا املعتمر بن سليمان التيمي ثنا عمران أبو العوام ثنا داود بن أيب هند عن الشعيب أنه قـال يف            

  اهـ "".زل أول القرآن يف ليلة القدر ن:" قال�إنا أنزلناه يف ليلة القدر�قول اهللا 
  ).٤/ ٩" (فتح الباري) "٥(



 طول في ينزل به بِما رمضان فيأن جربيل كان يعارضه : وهذا أيضا غريب، واملعتمد
  . نةالس

  . كأن صاحب هذا القول أراد اجلمع بني القولني األول والثاين: وقال أبو شامة
 هذا الذي حكاه املاوردي أخرجه ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن :]قال السيوطي[

 السفرة الكرام إلَىنزل القرآن مجلة واحدة من عند اهللا من اللوح الْمحفوظ $: ابن عباس؛ قال
 ج النبِيماء الدنيا، فنجمته السفرة على جربيل عشرين ليلة، وجنمه جربيل على  السفيالكاتبني 

(#عشرين سنة
١( .  
  :تنبيهات ≅

 من مجلة القرآن )٢(﴾    ﴿: فقوله تعاىل: فإن قلت: قال أبو شامة: األول
 يكن منه؛ فما نزل مجلة، وإن كان منه؛ فما وجه صحة هذه لَمالذي نزل مجلة أم ال؟ فإن 

  العبارة؟ 
  : له وجهان: قلت

 في ليلة القدر، وقضيناه وقدرناه فيإنا حكمنا بإنزاله :  الكالممعنىأن يكون : أحدمها
  .األزل

  . انتهى.  ليلة القدرفيننزله مجلة : أن لفظه لفظ املاضي ومعناه االستقبال؛ أي: والثاين
 السماء مجلة تكرمي بنِي آدم إلَى نزوله في: )٣("مجال القراء "فيقال السخاوي : الثاين

  .  ورمحته هلمبِهموتعظيم شأنِهم عند املالئكة وتعريفهم عناية اهللا 
 إنزاله كتابه مجلة، والتفضيل في 	 وبني موسى جوفيه أيضا التسوية بني نبينا : قال
  . إنزاله عليه منجما ليحفظهفيلمحمد 

، وسياق اآلثار السابقة جلدنيا بعد ظهور نبوته  مساء اإلَى الظاهر أن نزوله مجلة :الثالث
  . عن ابن عباس صريح فيه

عن واثلة بن " الشعب "فيقد خرج أمحد والبيهقي ": شرح البخاري "في )٤(قال ابن حجر
أُنزلت التوراة لست مضني من رمضان، واإلجنيل لثالث عشرة خلت منه، $:  قالج النبِياألسقع أن 

                                                           

حممد بن نصر وابـن     نسبته إىل   ) ٥/٣٤٥(در املنثور   زاد السيوطي يف ال   : إسناده ضعيف : " قال يف غاية البيان      )١(
وهذا اسناد ضعيف؛ النقطاعه؛ فالضحاك مل يدرك       .  يف املصاحف من طريق الضحاك عن ابن عباس        األنباري

 هذا باطل   ) :"٢٠/١٣٠(تفسري القرطيب   قال ابن العريب كما يف      ). ١/٥٨٩( عباس، انظر تفسري ابن كثري       ابن
واستغربه احلـافظ يف فـتح      ". ليس بني جربيل وبني اهللا واسطة وال بني جربيل وحممد عليهما السالم واسطة            

 اهـ)."٩/٤(الباري 

  .١: سورة القدر) ٢(
)٢١ -١/٢٠) (٣.(  
  ).٥/ ٩" (فتح الباري) "٤(



وصحف إبراهيم $:  روايةوفي، #خلت منه، والقرآن ألربع وعشرين خلت منهوالزبور لثمان عشرة 
  .)١(#ألول ليلة

: ، ولقوله)٢(﴾     ﴿: وهذا احلديث مطابق لقوله تعاىل: قال
 تلك السنة كانت تلك الليلة، في، فيحتمل أن يكون ليلة القدر )٣(﴾    ﴿

  ﴿ األرض أول إلَى اليوم الرابع والعشرين في أُنزل ثُم مساء الدنيا، إلَىفأُنزل فيها مجلة 
﴾)٤(.  

وجياب .  شهر ربيعفي بعث ج لكن يشكل على هذا ما اشتهر من أنه :]قال السيوطي[
 ثُم كانت مدتها ستة أشهر، ثُم ذكروه؛ أنه نبئ أوالً بالرؤيا من شهر مولده، بِماعن هذا 

  . بيهقي وغريهذكره ال.  اليقظةفيأوحي إليه 
عن أيب " فضائل القرآن "فينعم؛ يشكل على احلديث السابق ما أخرجه ابن أيب شيبة 

  .)٥(#أُنزلت الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان$: قالبة؛ قال
 نزوله منجما؟ وهال أُنزل كسائر الكتب فيما السر : فإن قيل: قال أبو شامة] :الرابع[

        ﴿: قد توىل اهللا جوابه، فقال تعاىلهذا سؤال : مجلة؟ قلنا
: ؛ أي﴾﴿: كما أُنزل على من قبله من الرسل، فأجابهم تعاىل بقوله: يعنون ؛)٦(﴾

                                                           

ـ    : إسناده حسن لذاته    : " قال يف غاية البيان     ) ١( وابـن جريـر يف التفـسري    ) ٤/١٠٧(سند أخرجه أمحد يف امل
ــامت يف ال) ٢/١٤٥( ــن أيب ح ــسري واب ــم١/١٠٨(تف ــم٨/٢٥١٦(و )٥١٩رق ــر ) ١٤٠٨٠رق وانظ

ألوسـط  املعجم ا  ويف    )١٨٥رقم٢٢/٧٥(املعجم الكبري   والطرباين  ) ٨٣٣٧،  ٨١٠٨،  ١٦٤٩،٣١٣٧:(رقم
ـ   )  ٣/٧٤(غريب احلديث   واخلطايب يف   ) ٣٧٤٠رقم٤/١١١( ويف ) ٩/١٨٨(سنن الكـربى    والبيهقي يف ال

 العوام  عمران أيب  من طرق عن     )٤(أسباب نزول القرآن    والواحدي يف   ) ٤٨٠رقم٢٨/ ٢(األمساء والصفات   
ذا احلديث عن قتادة إال عمران      مل يرو ه  :" قال الطرباين   . عنه به   عن قتادة عن أيب املليح عن واثلة بن األسقع          

) :" ١٥٧٥رقـم ٤/١٠٤(قال األلباين يف الصحيحة     ".  إال ذا اإلسناد   � وال يروى عن رسول اهللا       ،القطان
.  حنـوه  حديث ابن عباس مرفوعـاً     وله شاهد من  . هذا إسناد حسن، رجاله ثقات، ويف القطان كالم يسري        

 هذا  ألن علياً؛وهذا منقطع. ي بن أيب طلحة عنه طريق عل من) ٥/٣٥٢/١و ٢/١٦٧/١(أخرجه ابن عساكر 
 ٢(األمسـاء والـصفات     فقـد قـال البيهقـي يف        ..." مل يـرو    :"وأما قول الطرباين    ".   ابن عباس  مل ير /
بالقوي؛ فرواه عن أيب املليح عن جابر بن عبد اهللا رضي             خالفه عبيد اهللا بن أيب محيد، وليس       ):"٤٨٠رقم٢٨

الثنيت عشرة بدل « :  مل جياوز به إال أنه قال ،واه إبراهيم بن طهمان عن قتادة من قولهور. اهللا عنهما من قوله
  .اهـ"." وكذلك وجده جرير بن حازم يف كتاب أيب قالبة دون ذكر صحف إبراهيم.ثالث عشرة

  .١٨٥: سورة البقرة) ٢(
  .١: سورة القدر) ٣(
  .١: سورة العلق) ٤(
 حدثنا حيىي بن    )٣٠١٨٩رقم٦/١٤٤(صنف  أخرجه ابن أيب شيبة يف امل     :  ضعيف إسناده: " قال يف غاية البيان     ) ٥(

وإسناده ضعيف؛ ".  نزلت الكتب ليلة أربع وعشرين من رمضان:"ميان عن سفيان عن خالد عن أيب قالبة قال
  اهـ."حيىي بن ميان العجلي الكويف، صدوق عابد، خيطئ كثرياًَ وقد تغري: فيه

  .٣٢: سورة الفرقان) ٦(



 فيلنقوي به قلبك؛ فإن الوحي إذا كان يتجدد : ؛ أي﴾  ﴿أنزلناه كذلك مفرقًا؛ 
يستلزم ذلك كثرة نزول امللك إليه، كل حادثة؛ كان أقوى بالقلب، وأشد عناية باملرسل إليه، و

 معه من الرسالة الواردة من ذلك اجلناب العزيز، فيحدث له من السرور ما وبِماوجتدد العهد به 
 معنى: وقيل.  رمضان لكثرة لقياه جربيلفيتقصر عنه العبارة، وهلذا كان أجود ما يكون 

ميا ال يقرأ وال يكتب،  كان أ-عليه الصالة والسالم-لتحفظه؛ فإنه : ؛ أي﴾  ﴿
فَفُرق عليه ليثبت عنده حفظه؛ خبالف غريه من األنبياء؛ فإنه كان كاتبا قارئًا، فيمكنه حفظ 

  . اجلميع
 ينزل مجلة واحدة؛ ألن منه الناسخ واملنسوخ، وال يتأتى ذلك إال فيما لَم إنما: وقال غريه

 هو إنكار على قول قيل أو فعل فُعل، وفسر به أُنزل مفرقًا، ومنه ما هو جواب لسؤال، ومنه ما
  . )٢(أخرجه عنه ابن أيب حامت. )١(﴾     ﴿: ابن عباس قوله
  .أن اآلية تضمنت حكمتني إلنزاله مفرقًا: فاحلاصل

ع�  

: الذي استقرئ من األحاديث الصحيحة وغريها أن القرآن كان ينزل حبسب احلاجة
، )٣(وأقل، وقد صح نزول العشر آيات في قصة اإلفك مجلةمخس آيات، وعشر آيات، وأكثر، 

- وحدها )٥(﴾  ﴿، وصح نزول )٤(وصح نزول عشر آيات من أول املؤمنني مجلة
                                                           

  .٣٣:  سورة الفرقان)١(
 اهـ."وقد سبق خترجيه يف النوع التاسع: صحيح : " قال يف غاية البيان ) ٢(

لوال إذ مسعتموه   {كتاب التفسري باب قوله     ) ٤٤٧٣رقم(صحيح  أخرجه البخاري يف ال   : " قال يف غاية البيان     ) ٣(
ن حديث عائشة وفيه قوهلا كتاب التوبة باب يف حديث اإلفك م) ٢٧٧٠(ومسلم يف الصحيح } ظن املؤمنون

  اهـ ...". " الْعشر الْآيات كُلَّها}إِنَّ الَّذين جاؤوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لَا تحِسبوه{وأنزل اهللا :"

) ٢/٤٢٥(ومن طريقه احلاكم يف املـستدرك       ) ١/٣٤(أخرجه أمحد يف املسند     : منكر: " قال يف غاية البيان     ) ٤(
وكذا الـضياء يف املختـارة      ) ٧/٥٥(ويف دالئل النبوة    ) ٢٠٩رقم١/١٥٥(قي يف الدعوات الكبري     وعنه البيه 

والنـسائي يف الـسنن الكـربى       ) ٣١٧٣رقـم ٥/٣٠٥(وأخرجه الترمذي يف الـسنن      ) ٢٣٤رقم١/٣٤١(
وابـن  ) ٦٨٦رقـم ١/٣٨٠(والدواليب يف الكىن    ) ٣٠١رقم١/٤٢٧(والبزار يف املسند    ) ١٤٣٩رقم١/٤٥٠(

واملزي يف ذيب الكمـال     ) ١١٦٠رقم٢/٧٦٧(واملستغفري يف فضائل القرآن     ) ٧/١٧٤(امل  عدي يف الك  
عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عـن      ) ٣٢/٥٠٩(

 علينا أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل اجلنة مث قرأ:"  أنه قال�عبد الرمحن بن عبد عن عمر عن النيب  
هذا حديث منكر ال نعلم أحداً رواه غري يونس بـن  :" قال النسائي . حىت ختم العشر". }قد أفلح املؤمنون {

 ذا اللفظ إال عن     �هذا احلديث ال نعلمه يروى عن النيب        :" وقال البزار   ". سليم ويونس بن سليم ال نعرفه     
 اهـ". "منكر) :"١٢٤٢رقم٣/٣٩٤( الضعيفة وقال األلباين يف السلسلة".  ذا اإلسناد�عمر عن النيب 

  .٩٥: سورة النساء) ٥(



، وذلك )٣( إلَى آخر اآلية بعد نزول اآلية)٢(﴾  ﴿: ، وكذا قوله)١(-وهي بعض آية
  .بعض آية

  : القرآن عليها نزلالَّتي األحرف السبعة في: الْمسألة الثالثة
(#نزل القرآن على سبعة أحرف$:  ورد حديث:]قال السيوطي[

 من رواية مجع من )٤
أيب بن كعب، وأنس، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم، ومسرة بن جندب، : الصحابة
 بن صرد، وابن عباس، وابن مسعود، وعبد الرمحن بن عوف، وعثمان بن عفان، وسليمان

 بن سلمة، وعمرو بن العاص، ومعاذ ابن جبل، وهشام بن حكيم، وعمر بن اخلطاب، وعمرو
وأيب بكرة، وأيب جهم، وأيب سعيد اخلدري، وأيب طلحة األنصاري، وأيب هريرة، وأيب أيوب، 

  . فهؤالء أحد وعشرون صحابيا
  . وقد نص أبو عبيد على تواتره

 ج النبِي اهللا رجالً مسع أُذَكِّر: أن عثمان قال على املنرب" مسنده "في وأخرج أبو يعلى
                                                           

ال يستوي القاعدون   �كتاب التفسري باب    ) ٤٣١٧رقم(أخرجه البخاري يف الصحيح     : " قال يف غاية البيان     ) ١(
كتاب اجلهاد باب سقوط فرض اجلهاد عن املعذورين عـن          ) ١٨٩٨رقم( ومسلم يف الصحيح     �من املؤمنني 
 دعا رسول اهللا زيداً فكتبها فجاء ابن أم مكتوم          �ال يستوي القاعدون من املؤمنني    �ملا نزلت   :" لالرباء أنه قا  

 اهـ"."�غَير أُولي الضررِ�فشكا ضرارته فأنزل اهللا 

  .٢٨: سورة التوبة) ٢(
 ثين معاوية عن حدثين املثىن ثنا عبد اهللا) ١٠/١٠٦(تفسري أخرجه ابن جرير يف ال: حسن: " قال يف غاية البيان ) ٣(

 �يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا             �: بن عباس قوله  اعلي عن   
 من أين تأكلون وقد : قال! ملا نفى اهللا املشركني عن املسجد احلرام ألقى الشيطان يف قلوب املؤمنني احلزن:قال

 �وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فـضله إن شـاء           �ال اهللا   نفي املشركون وانقطعت عنكم العري فق     
تفـسري  أخرجهـا ابـن أيب حـامت يف ال        : ولـه متابعـة     ".  بقتال أهل الكتاب وأغناهم من فضله      :فأمرهم

حوص عن مسـاك عـن      بو األ أىب ثنا عبداهللا بن صاحل بن مسلم العجلي ثنا          أ حدثنا   )١٠٠٢٠رقم٦/١٧٧٧(
منا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعـد عـامهم    إيها الذين امنوا    أيا  �: عكرمة عن ابن عباس قوله    

ن ياتوا البيـت    أ كان املشركون جييئون اىل البيت وجييئون معهم بالطعام يتجرون به فلما وا عن               : قال �هذا
ن إمن فـضله    ن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا       إو�: �نزل اهللا   أ ف :ين لنا الطعام قال   أقال املسلمون فيمن    

لكن إسنادها ضعيف؛ فرواية    ". نزل اهللا عليهم املطر وكثر خريهم حني ذهب املشركون عنهم         أ ف :" قال �شاء
وابـن  ) ١٠١١رقم٥/٢٤٣(ومن اضطرابه ما أخرجه سعيد بن منصور يف السنن      . مساك عن عكرمة مضطربة   

 اهـ."لكنها متابعة يف اجلملة. مرسالً األحوص عن مساك عن عكرمة عن أيب ) ١٠/١٠٦(فسري جرير يف الت

) ١٦٣(وقد أورده السيوطي يف قطف األزهار املتناثرة يف األحاديث املتـواترة            : متواتر: " قال يف غاية البيان     ) ٤(
وسيورده املصنف من حديث مجاعة من الصحابة فيمـا         ). ١٨٦(والكتاين يف نظم املتناثر من احلديث املتواتر        

 اهـ."يلي 



 حيصوا، لَم حتى لَما قام، فقاموا #إن القرآن أُنزل على سبعة أحرف، كلها شاف كاف$: قال
  . )١(وأنا أشهد معهم: فشهدوا بذلك، فقال

  :وسأسوق من رواتهم ما حيتاج إليه؛ فأقول
  :] منها[ هذا احلديث على حنو أربعني قوالً؛ معنى فياختلف 

أنه من الْمشكل الذي ال يدرى معناه؛ ألن احلرف يصدق لغة على حرف : اأحده
  .قاله ابن سعدان النحوي. ، وعلى اجلهةالْمعنىاهلجاء، وعلى الكلمة، وعلى 

التيسري والتسهيل والسعة، ولفظ : أنه ليس املراد بالسبعة حقيقة العدد، بل الْمراد: الثاين
 فيالعشرات، والسبعمائة  في اآلحاد كما يطلق السبعون يفالسبعة يطلق على إرادة الكثرة 

  . هذا جنح عياض ومن تبعهوإلَى. املئني، وال يراد العدد املعني
أقرأين جربيل $:  قالجأن رسول اهللا :  الصحيحنيفي حديث ابن عباس فيويرده ما 

  .)٢(#حرف سبعة أإلَى انتهى حتىعلى حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدين 
أن : ي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليهإلَإن ريب أرسل $: ومن حديث أُبي عند مسلم

ي أن أقرأه إلَأن هون على أمتي، فأرسل : ي أن أقرأه على حرفني، فرددت إليهإلَهون على أمتى، فأرسل 
  .)٣(#على سبعة أحرف

ئل أتياين، فقعد جربيل عن يمينِي وميكائيل عن إن جربيل وميكا$: ومن لفظ عنه عند النسائي
  .)٤(# بلغ سبعة أحرفحتىاستزده، : اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: يساري، فقال جربيل

                                                           

-٣٤٨٠رقم١٤/٣٣٨(أخرجه أبو يعلى يف املسند : إسناده ضعيف، ومتنه صحيح لغريه: " البيان قال يف غاية ) ١(
وأخرجه احلارث يف   . عن عثمان به  حدثنا موسى ثنا روح بن عبادة ثنا عوف عن أيب املنهال            ) ملطالب العالية ا

على املنرب    قال �ن  أن عثما   بلغين : حدثنا هوذة ثنا عوف قال     )ملطالب العالية ا-٣٤٨٠رقم١٤/٣٣٨(املسند  
واحلـديث صـححه األلبـاين يف السلـسلة الـصحيحة           ". فيه انقطـاع  :"وقال البوصريي   . فذكره  ... 

 اهـ."من حديث أيب بن كعب، وسيأيت بعد حديثني) ٢٥٨١رقم/٦/١/١٦٢(

 ة أحرف كتاب فضائل القرآن باب إنزال القرآن على سبعصحيحأخرجه البخاري يف ال: " قال يف غاية البيان )  ٢(
  اهـ)"٨١٩رقم(ومسلم يف الصحيح كتاب الصالة باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف  )٤٧٠٥رقم(

كتاب الصالة باب بيان أن القرآن نزل على سبعة ) ٨٢٠رقم(أخرجه مسلم يف الصحيح : " قال يف غاية البيان ) ٣(
  اهـ"أحرف

) ٥٩٦(وأبو عبيد يف فـضائل القـرآن        ) ٥/١٢٢(سند  أخرجه أمحد يف امل   : صحيح  : " قال يف غاية البيان     ) ٤(
وابـن   )٧٩٨٦رقم٥/٥(و) ١٠١٣رقم١/٣٢٧(ويف السنن الكربى    ) ٩٤١رقم٢/١٥٤(والنسائي يف السنن    

واحلديث صححه األلباين . عنه به مرفوعاً حنوهمحيد عن أنس عن أيب   من طرق عن    ) ١/٣٣(جرير يف التفسري    
  اهـ)."١٢٥٨رقم/٦/١/١٦٢(يف السلسلة الصحيحة 



(# ميكائيل فسكت، فعلمت أنه قد انتهت العدةإلَىفنظرت $:  حديث أيب بكرة عنهوفي
١(.  

  . فهذا يدل على إرادة حقيقة العدد واحنصاره
  . سبع قراءاتبِهاأن املراد : ثالثال

 ﴿:  القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إال القليل؛ مثلفيوتعقِّب بأنه ال يوجد 
  .)٣(﴾   ﴿، و)٢(﴾

  .  سبعةإلَىبأن املراد أن كل كلمة تقرأ بوجه أو وجهني أو ثالثة أو أكثر : وأجيب
  . وهذا يصلح أن يكون قوالً رابعاويشكل على هذا أن في الكلمات ما قرئ على أكثر،

  :أن املراد بِها األوجه الَّتي يقع بِها التغاير: اخلامس
  :ذكره ابن قتيبة؛ قال

؛ )٤(﴾والََ يضار كَاتب﴿: ما يتغري حركته وال يزول معناه وال صورته؛ مثل: فأولُها -
  . بالفتح والرفع

  . ؛ بلفظ املاضي والطلب﴾داعب﴿ )٥(﴾﴿: ما يتغري بالفعل؛ مثل: وثانيها - 
  .﴾زهاشنن﴿ )٦(﴾﴿: ما يتغري بالنقط؛ مثل: وثالثها -
  .﴾طَلْعٍ﴿ و)٧(﴾ ﴿: ما يتغري بإبدال حرف قريب املخرج؛ مثل: رابعها -
سكْرةُ ﴿ و)٨(﴾   ﴿: ما يتغري بالتقديم والتأخري؛ مثل:  وخامسها-

قبِالْح توالْم﴾ .  
   ﴿ ﴾الذَّكَر واُألنثَىو﴿:  ما يتغري بزيادة أو نقصان؛ مثل:وسادسها -
﴾)٩(.  

                                                           

علي من طريق   ) ٧رقم١٩(األحرف السبعة   أخرجه أبو عمرو الداين يف      : إسناده ضعيف : " قال يف غاية البيان     ) ١(
 .علي بن زيد اجلدعاين، ضعيف    : وإسناده ضعيف؛ فيه  . عنه به   بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه           

 اهـ"

  .٦٠: سورة املائدة) ٢(
  .٢٣: سورة اإلسراء) ٣(
  . ٢٨٢:  سورة البقرة)٤(
  .١٩: سورة سبأ) ٥(
  .٢٥٩: سورة البقرة) ٦(
  .٢٩: سورة الواقعة) ٧(
  .١٩: سورة ق) ٨(
  . ٣: سورة الليل) ٩(



كالصوف ﴿ و)١(﴾ ﴿: ما يتغري بإبدال كلمة بأخرى؛ مثل:  وسابعها-
   .﴾الْمنفوش

وتعقب هذا قاسم بن ثابت؛ بأن الرخصة وقعت، وأكثرهم يومئذ ال يكتب وال يعرف 
  . وخمارجها كانوا يعرفون احلروف وإنماالرسم، 

بأنه ال يلزم من ذلك توهني ما قاله ابن قتيبة، الحتمال أن يكون االحنصار : وأجيب
  .  اطلع عليه باالستقراءإنما ذلك وقع اتفاقًا، وفياملذكور 
 فيالكالم ال خيرج عن سبعة أوجه ": اللوائح "فيقال أبو الفضل الرازي :] السادس[

  : االختالف
  .  من إفراد وتثنية ومجع وتذكري وتأنيثماءاألساختالف : األول
  . اختالف تصريف األفعال من ماضٍ ومضارع وأمر: الثاين

  . وجوه اإلعراب: الثالث
  . النقص والزيادة: الرابع

  . التقديم والتأخري: اخلامس
  . اإلبدال: السادس
ظهار وحنو اختالف اللغات؛ كالفتح واإلمالة والترقيق والتفخيم واإلدغام واإل: السابع

  . ذلك
 كيفية النطق بالتالوة؛ من إدغام وإظهار، وتفخيم بِهااملراد : قال بعضهم:] السابع[

  . وترقيق، وإمالة وإشباع، ومد وقصر، وتشديد وختفيف، وتليني وحتقيق
قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها، : )٢( قال ابن اجلزري :]الثامن[

 في احلركات بال تغري في سبعة أوجه، ال خيرج عنها، وذلك إما إلَىها فإذا هي يرجع اختالف
 فقط؛ الْمعنى في بوجهني، أو متغري )٤(﴾﴿ بأربعة و)٣(﴾﴿:  والصورة؛ حنوالْمعنى

 )٦(﴾﴿:  ال الصورة؛ حنوالْمعنى احلروف يتغري في، وإما )٥(﴾    ﴿: حنو

" فامضوا: "، أو بتغريمها حنو﴾راطسال﴿و .)٧(﴾﴿، وعكس ذلك حنو ﴾تتلُو﴿و
                                                           

  .٥: سورة القارعة) ١(
  ).٢٦/ ١" ( القراءات العشرفيالنشر ) "٢(
  .٢٧: سورة النساء) ٣(
  ).٢٣٦/ ٢" (النشر: "، وانظر٣: سورة القيامة) ٤(
  .٣٧: لبقرةسورة ا) ٥(
  .٣٠: سورة يونس) ٦(
  .٦: سورة الفاحتة) ٧(



 الزيادة والنقصان؛ في، أو )٢(﴾  ﴿: التقديم والتأخري؛ حنوفي، وإما )١(﴾﴿
  . فهذه سبعة ال خيرج االختالف عنها. )٣(﴾وصى﴿ و﴾َوصىأ﴿: حنو

بدال؛ وأما حنو اإلظهار واإلدغام والروم واإلمشام والتخفيف والتسهيل والنقل واإل: قال
 أدائه ال في؛ ألن هذه الصفات املتنوعة والْمعنى اللفظ فيفهذا ليس من االختالف الذي يتنوع 

  . خترجه عن أن يكون لفظًا واحدا، انتهى
     ﴿: ومن أمثلة التقديم والتأخري قراءة اجلمهور :]قال السيوطي[

   .)٦("رٍمتكَب  كُلِّعلَى قَلْبِ: ")٥(، وقرأ ابن مسعود)٤(﴾  
أقبل، وتعال وهلم، : أن املراد سبعة أوجه من املعاين املتفقة بألفاظ خمتلفة؛ حنو: التاسع 

 هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخالئق، ونسبه وإلَى... وعجل، وأسرع
  .ابن عبد الرب ألكثر العلماء

اقرأ ! محمديا : إن جربيل قال$: ةويدل له ما أخرجه أمحد والطرباين من حديث أيب بكر
كلٌّ شاف كاف، ما : قال.  بلغ سبعة أحرفحتىاستزده، : قال ميكائيل. القرآن على حرف

تعال وأقبل، وهلم واذهب، وأسرع : ؛ حنو قولك)٧( ختلط آية عذاب برمحة، أو رمحة بعذابلَم
  .)٨("وعجل

  . )٩(هذا اللفظ رواية أمحد، وإسناده جيد
                                                           

  .٩: سورة اجلمعة) ١(
  .١١١: سورة التوبة) ٢(
  .١٣٢: سورة البقرة) ٣(
  .٣٥: سورة غافر) ٤(
 مـن  :غافر( �كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ     �: هذه قراءة شاذة عن ابن مسعود، يف قوله تعاىل        ) ٥(

 .)٣٥اآلية

أخرجـه القاسـم بـن سـالم يف فـضائل القـرآن             : إسناده صحيح إىل هـارون    : " قال يف غاية البيان     )٦(
بـن  اجاج عن هارون أنه كذلك يف حرف      عن احل  )٢٤/٦٤(تفسري  ومن طريقه  الطربي يف ال     ) ٥٥٣رقم٢/١٠٩(

 اهـ."وهارون هو ابن موسى النحوي، مل يدرك ابن مسعود. مسعود

أن يراعي القاري الوقف التام فإذا بدأ مبقطع فيه عذاب بذكر النار والعقاب يقطعه ويفصله عما : احلديث معىن )٧(
وكذا إذا بدأمبقطع فيه ذكر احلنة والثواب عليه أن يقطعه عما بعده            . بعده إذا كان بعدها ذكر اجلنة والثواب      

 ١٣٢ املكتفى يف الوقف واالبتداء صنبه على هذا أبوعمرو الداين يف! إذا كان فيه ذكر النار والعقاب

املراد ذا أن املعاين يف األحرف متقاربة كتقارب هذا األلفاظ يف الداللة على أصل املعىن فيها، كما سيأيت يف                   ) ٨(
وليس املراد أن القاري يبدل مـن عنـد   ! كالم ابن عبدالرب رمحه اهللا بعد قليل، عند املصنف رحم اهللا اجلميع        

 ! لفظ، فإن القراءات توقيفية األصل فيها السماع والتلقي واالتباعنفسه اللفظ بال

، ٥/٤١(وأمحد يف املسند    ) ٣٠١٢٢رقم٦/١٣٨(صنف  أخرجه ابن أيب شيبة يف امل     : إسناده ضعيف : " قال يف غاية البيان      )٩(



  .  ���محد والطرباين أيضا عن ابن مسعود حنوهوأخرج أ
 ختلط آية عذاب لَممسيعا، عليما، عزيزا، حكيما؛ ما : وعند أيب داود  عن أيب؛ قلت

  .)٢("برمحة، أو رمحة بعذاب
عليما، حكيما، غفورا، : أُنزل القرآن على سبعة أحرف$: وعند أمحد من حديث أيب هريرة

                                                                                                                                                                      

ومـن  ) ١٣١ (ويف املكتفـى  ) ٨رقم٢١(وأبو عمرو الداين يف األحرف السبعة       ) ١/٤٣(وابن جرير يف التفسري      )٥١
عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جـدعان           من طرق عن    ) ٢/٥٥٠(طريقه علم الدين السخاوي يف مجال القراء        

  اهـ"علي بن زيد اجلدعاين، ضعيف: وإسناده ضعيف؛ فيه.  عنه به عن عبد الرمحن بن أيب بكر عن أبيه
ـ      :  صحيح : "قال يف غاية البيان   ) ١( ومـن طريقـه الـضياء يف املختـارة     ) ٥/٤١٢(سند  أخرجـه أمحـد يف امل
ومن طريقـه الـضياء يف املختـارة        ) ٥/١٢٤(وأخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند         ) ١١٧٣رقم٣/٣٧٨(
الـسنن الـصغرى   والبيهقـي يف  ) ٨/١٢٢(وأخرجـه الطحـاوي يف شـرح املـشكل          ) ١١٧٤رقم٣/٣٧٨(
من طرق  ) ١١٧٦،  ١١٧٥رقم٣/٣٧٩(تارة  والضياء يف املخ  ) ٢/٣٨٤(الكربى  ويف السنن    )١٠٥٣رقم١/٥٦٧(

بـن مـسعود    ا قرأت آية وقرأ     :"مهام عن قتادة عن حيىي بن يعمر عن سليمان بن صرد عن أيب بن كعب قال               عن  
 ؟ أمل تقرئنيها كذا وكذا    :بن مسعود ا فقال   ". بلى :" قال ؟ أمل تقرئىن آية كذا وكذا     :فقلت،  �خالفها فأتيت النيب    

 فقيل  ،ىن أقرئت القرآن  إيا أيب بن كعب     :"  فضرب صدري فقال   ! فقلت له  : قال "مل كالكما حمسن جم   !بلى:"فقال
 على حرفني   : فقال ، على حرفني  : فقلت ، على حرفني  : فقال امللك الذي معي    : قال ،يل على حرف أو على حرفني     

 ، شاف كافالإ ليس منها   ، حىت بلغ سبعة أحرف    ، على ثالثة  : فقلت ، معي على ثالثة   : فقال امللك الذي   ،أو ثالثة 
 أو آية رمحة    ، ما مل ختتم آية عذاب برمحة      ، فاهللا كذلك  ، مسيعاً  أو عليماً   عليماً  أو قلت مسيعاً   ، رحيماً ن قلت غفوراً  إ

وأخرج عبد الـرزاق يف     ". هذا إسناد صحيح  " :) ٨٤٣رقم٢/٥٢٢ ( الصحيحة قال األلباين يف السلسلة   ". بعذاب
 ليس اخلطأ أن تقرأ بعـض  :" قال عبد اهللا:مش عن إبراهيم قالع عن الثوري عن األ )٥٩٨٥رقم٣/٣٦٤(صنف  امل

 ما ليس فيـه أو      أ ولكن اخلطأ أن تقر    ، أو بعزيز حكيم   ، وال أن ختتم آية غفور رحيم بعليم حكيم        ،القرآن يف بعض  
 اهـ."وإسناده ضعيف؛ النقطاعه". ختتم آية رمحة بآية عذاب

وأبو عمرو الداين يف املكتفـى       )١٤٧٧رقم٢/٧٦(د يف السنن    أخرجه أبو داو  . صحيح: " قال يف غاية البيان   ) ٢(
الوليد الطيالسي ثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن حيىي بن يعمر عن سليمان بن صرد اخلزاعي عن أيب                   عن أيب   ) ١٣١(

ل  معي ق: فقال امللك الذي، فقيل يل على حرف أو حرفني،يا أيب إين أقرئت القرآن:"  � قال النيب :بن كعب قال
 على : قلت، معي قل على ثالثة  : فقال امللك الذي   ، على حرفني أو ثالثة    : فقيل يل  ، على حرفني  : قلت ،على حرفني 

 ما مل ختتم آية      حكيماً  عزيزاً ، عليماً  ليس منها إال شاف كاف إن قلت مسيعاً        : مث قال  ، حىت بلغ سبعة أحرف    ،ثالثة
) ٨٤٣رقم٢/٥٢٢ ( الصحيحة قال األلباين يف السلسلة   . طيوجود إسناده السيو  ". عذاب برمحة أو آية رمحة بعذاب     

: نعم. ، واللفظ الذي ذكره السيوطي لعله يف رواية أخرى        "ما مل ختتم  "لفظ أيب داود    : تنبيه". هذا إسناد صحيح  " :
حىت انتهى إىل سبعة    :" ...أيب بن كعب  عن   عن قتادة    )٢٠٣٧١رقم١١/٢١٩(أخرجه ذا اللفظ معمر يف اجلامع       

لها شاف كاف ما مل ختلط آية رمحة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رمحة فإذا كانت عزيز حكيم فقلـت         أحرف ك 
  .اهـ"". رواه معمر عن قتادة فأرسله) :"٢/٣٨٤(سنن الكربى قال البيهقي يف ال". اهللا مسيع عليم مسيع عليم فإن



  . )١(#رحيما
ا لَمأن القرآن كله صواب؛ ما $: ا من حديث عمروعنده أيضا أو عذابجتعل مغفرة عذاب 

  .)٢(#مغفرة
  . أسانيدها جياد

 معان أنها نزل القرآن عليها؛ الَّتي ضرب املثل للحروف بِهذا أراد إنما: قال ابن عبد الرب
 معنىوجه خيالف وال  وضده، ىمعن شيء منها فيمتفق مفهومها، خمتلف مسموعها، ال يكون 

  .  هي خالف العذاب وضدهالَّتيوجه خالفًا ينفيه ويضاده؛ كالرمحة 
 كان ذلك رخصة؛ لما كان يتعسر على كثري منهم التالوة بلفظ وإنما: قال الطحاوي

 نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة ثُمواحد؛ لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان احلفظ، 
  . واحلفظ

  .ل ابن عبد الرب، والباقالين، وآخرونوكذا قا
 ﴿: أن ابن مسعود أقرأ رجالً$: من طريق عون بن عبد اهللا" فضائل أيب عبيد "وفي

 بِهاطعام اليتيم، فردها عليه، فلم يستقم : ، فقال الرجل)٣(﴾    
                                                           

ـ      : حـسن   " قال يف غاية البيـان      ) ١(  أيب شـيبة يف املـصنف       وابـن ) ٢/٣٣٢(سند  أخرجـه أمحـد يف امل
الــسنن الــصغرى والبيهقــي يف  )٧٤٣رقــم٣/١٨(وابــن حبــان يف الــصحيح ) ٣٠١١٩رقــم٦/١٣٨(
حممد بن عمرو ثنا أبو سـلمة       من طرق عن    ) ١٣٨رقم١/٢٥١ (تلخيصالتايل  واخلطيب يف   ) ١٠٥١رقم١/٥٦٦(

  .  عنه به عن أيب هريرة
قول حممد بن عمرو، أدرجه يف اخلـرب،    " اً غفوراً رحيماً  حكيماً عليم :"وجود إسناده السيوطي لكن قال ابن حبان        

  .واخلرب إىل سبعة أحرف فقط
من طريق حممد بن عجالن عن سعيد املقربي ) ١/١٣(كذا قال ابن حبان، وقد أخرجه النحاس يف القطع واإلتناف       

  .اهـ."عن أيب هريرة حنوه 
والروياين ) ١/٣٨٢(والبخاري يف التاريخ الكبري     ) ٤/٠٣(سند  أخرجه أمحد يف امل   : حسن:" قال يف غاية البيان     )٢(

 قرأ رجل عند    :إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أبيه عن جده قال           من طريق    )١٤٩٢رقم٢/٤٧١(سند  يف امل 
 فقرأ الرجل على : قال،� فاجتمعنا عند النيب   : قال .ي فلم يغري عل   � قرأت على رسول اهللا      : فقال ،عمر فغري عليه  

 ،ن القرآن كله صواب   إ ،يا عمر :" �ن عمر وجد من ذلك فقال النيب        أ فك : قال " قد أحسنت  :"قال له ف،  �النيب  
  ". أو مغفرة عذاباً،ما مل جيعل عذاب مغفرة

  ".هذا إسناد حسن) :"١٣٢(قال ابن كثري يف فضائل القرآن 
ورجاله ثقات، رواه أمحد) :"٧/١٥١(مع وقال اهليثمي يف ا ."  
  .وطيوجود إسناده السي

  .  اهـ)"١٦٣٦٦رقم٢٦/٢٨٥(وحسن إسناده األرناؤوط يف حتقيق املسند 
  .٤٤ -٤٣: سورة الدخان) ٣(



   .)١(#فافعل: قال. نعم: طعام الفاجر؟ قال: أتستطيع أن تقول: لسانه، فقال
  .أن املراد سبع لغات: لعاشرالقول ا

 هذا ذهب أبو عبيد، وثعلب، والزهري، وآخرون، واختاره ابن عطية، وصححه وإلَى
  ". الشعب "فيالبيهقي 

  . وتعقِّب بأن لغات العرب أكثر من سبعة
  .  بأن املراد أفصحها:وأجيب

سبع مفرقة فيه، ليس املراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات، بل اللغات ال: قال أبو عبيد
  .فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وغريهم

  .وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيبا: قال
أُنزل القرآن أوالً بلسان قريش ومن جاورهم من : ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال

 جرت عادتهم باستعماهلا عن الَّتيقرءوه بلغاتهم  أبيح للعرب أن يثُمالعرب الفصحاء، 
 لغة أخرى؛ إلَى يكلف أحدا منهم االنتقال عن لغته ولَم األلفاظ واإلعراب، فياختالفهم 

إن اإلباحة : للمشقة، ولما كان فيهم من احلمية، ولطلب تسهيل فهم املراد، وزاد غريه
 ذلك في لغته، بل املراعى فيلكلمة بِمرادفها  تقع بالتشهي؛ بأن يغري كل أحد الَماملذكورة 

  . ج النبِيالسماع من 
                                                           

حدثنا نعيم بن محاد عن عبـد       ) ١٨٣(أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن       : حسن لغريه :" قال يف غاية البيان     )١(
  .  عنه به  مسعودابنعن العزيز بن حممد عن حممد بن عجالن عن عون بن عبد اهللا بن عتبة 

  . وابن املنذراألنباريابن إىل ) ٧/٤١٨(الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف 
  .وإسناده ضعيف؛ فيه عون بن عبد اهللا اهلذيل روايته عن عم أبيه عبد اهللا بن مسعود مرسلة

الك عن ابـن  عن م) ٤/٥٥٩(ومن طريقه ابن حزم يف اإلحكام  ) التمهيد-٨/٢٩٢(وأخرجه ابن وهب يف اجلامع      
  .مسعود عنه به 

  .وهذا إسناد ضعيف؛ النقطاعه
  . عنه به حنوه  عن أيب حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن ابن مسعود )٢٢٣رقم٤٤(اآلثار وأخرجه أبو يوسف يف 

  .أبو حنيفة، ضعيف احلفظ: وإسناده ضعيف؛ فيه
  :ويف الباب عن أيب الدرداء 

ومن طريقه الثعليب   ) ١٣١،  ٢٥/١٣٠(وابن جرير يف التفسري     ) ٩٨٦٥رقم٣/٣٦٤(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف      
عمش عن إبراهيم عن مهام بـن     عن األ من طريقني   ) ٢/٤٨٩(وأخرجه احلاكم يف املستدرك     ) ٨/٣٥٥(يف التفسري   

أبو  فقال : قال}طعام اليتيم{ فقال الرجل :قال} شجرة الزقوم طعام األثيم{  رجالًأاحلارث عن أيب الدرداء أنه أقر   
  ". قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر :الدرداء

  ". ومل خيرجاه،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني:" قال احلاكم 
  .اهـ"وإسناده صحيح



  . واستشكل بعضهم هذا بأنه يلزم عليه أن جربيل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات
كان :  لفظ واحد، وحنن قلنافي يلزم هذا لو اجتمعت األحرف السبعة إنمابأنه : وأجيب
  .  أن تمت سبعةىإلَ كل عرضة حبرف فيجربيل يأيت 

وبعد هذا كله رد هذا القول بأن عمر بن اخلطاب وهشام بن حكيم كالمها قرشي من 
لغة واحدة وقبيلة واحدة، وقد اختلفت قراءتهما، وحمال أن ينكر عليه عمر لغته، فدل على أن 

  .)١(املراد باألحرف السبعة غري اللغات
  . أن املراد سبعة أصناف: القول احلادي عشر

  . ألحاديث السابقة تردهوا
، وحالل وحرام، وحمكم ونهيأمر :  تعيني السبعة، فقيلفيوالقائلون به اختلفوا 
:  قالج النبِي أخرجه احلاكم والبيهقي عن ابن مسعود عن بِماومتشابه، وأمثال، واحتجوا 

واب على سبعة كان الكتاب األول ينزل من باب واحد، وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أب$
  . )٢( احلديث#...وحمكم ومتشابه، وأمثال، زجر وأمر، وحالل وحرام: أحرف

                                                           

 ألنه قرأ على غري القراءة بهذا الرد غري صواب؛ إذ فيه مصادرة، والصواب أن إنكار عمر على هشام ) ١(
  . لغة دون أخرىإلَىنظر ؛ دون الج أقرأه عليها رسول اهللا الَّتي

وأبـو يعلـى يف املـسند    ) ٦٨/ ١(تفـسري  أخرجـه ابـن جريـر يف ال    : حسن لغريه :" قال يف غاية البيان     )٢(
املستدرك وأخرجه احلاكم يف  )٧٤٥رقم٣/٢٠(وعنه ابن حبان يف الصحيح ) املطالب العالية-٣٥٦٩رقم١٠/١٣٨(
بن وهب عن امن طريقني ) ٥٦٧رقم٣/٦٣( يف ذم الكالم واهلروي) ٨/٢٧٥(التمهيد وابن عبد الرب يف     ) ٢/٣١٧(

  . ه بهبن مسعود عناالرمحن عن أبيه عن خالد عن سلمة بن أيب سلمة بن عبد حيوة بن شريح عن عقيل بن عن
   نصر السجزي يف اإلبانة إىل أيب) ٢/١٤٩(الدر املنثور وزاد نسبته يف 

  ." ومل خيرجاه،هذا حديث صحيح اإلسناد:"قال احلاكم 
 ألنه يرويه حيوة عن عقيـل عـن   ؛هذا حديث عند أهل العلم ال يثبت):" ٨/٢٧٥(التمهيد وقال ابن عبد الرب يف    

وأبـو  ،   مرسالً � ويرويه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن أيب سلمة عن أبيه عن النيب               . سلمة هكذا 
  ". وابنه سلمة ليس ممن حيتج به،سلمة مل يلق ابن مسعود

 نظـر  ؛ ويف تـصحيحه ،بن حبان واحلـاكم اقد صحح احلديث املذكور ) :" ٩/٢٩(فتح الباري افظ يف وقال احل 
 :" وقال  وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أيب سلمة مرسالً            ،بن مسعود االنقطاعه بني أيب سلمة و    

  ".هذا مرسل جيد
  ).٥٨٧رقم٢/١٣٣ (يف السلسلة الصحيحةوأعله األلباين باالنقطاع 

والشاشي يف  ) ٣٧٢٥رقم٢/٥٧٦(ويف العلل   ) ١/٤٤٥(سند  أخرجها أمحد يف امل   :وللحديث طريق أخرى موصولة     
والطحـاوي يف شـرح املـشكل       ) ١٧٤٤رقـم ٢/١٢٥(وابن شبه يف تاريخ املدينة      ) ٨٨١رقم٢/٣٠٤(املسند  

م عن عثمان بـن     زهري ثنا أبو مها    من طرق عن     )٥٥رقم١/٦٩(وابن أيب داود يف املصاحف       )٢٦٢٨رقم٧/١٢٠(
نـا مل   إحسان عن فلفلة اجلعفي قال فزعت فيمن فزع إىل عبد اهللا يف املصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم                    



  األحاديث في تقدم ذكرها الَّتيوقد أجاب عنه قوم بأنه ليس املراد باألحرف السبعة 
 أن املراد أن الكلمة فياألخرى؛ ألن سياق تلك األحاديث يأىب محلها على هذا، بل هي ظاهرة 

 في سبعة؛ تيسريا وتهوينا، والشيء الواحد ال يكون حالالً حراما إلَى وجهني وثالثة تقرأ على
  . آية واحدة

املطلق واملقيد، والعام، واخلاص والنص واملؤول، والناسخ : بِهااملراد :  وقيل:]الثاين عشر[
  .حكاه شيذلة عن الفقهاء. واملنسوخ، والْمجمل واملفسر، واالستثناء وأقسامه

احلذف والصلة، والتقديم والتأخري، واالستعارة : بِهاالْمراد :  وقيل:]الثالث عشر[
حكاه عن أهل . والتكرار، والكناية واحلقيقة والْمجاز، والْمجمل واملفسر، والظاهر والغريب

  . اللغة
التذكري والتأنيث، والشرط واجلزاء، والتصريف : بِهااملراد :  وقيل:]الرابع عشر[
: ب، واألقسام وجوابها، واجلمع واإلفراد، والتصغري والتعظيم، واختالف األدواتواإلعرا

  . حكاه عن النحاة
الزهد والقناعة مع اليقني :  أنواع من املعامالتسبعةالْمراد :  وقيل]:اخلامس عشر[

رجاء، واجلزم، واخلدمة مع احلياء والكرم، والفتوة مع الفقر والْمجاهدة، واملراقبة مع اخلوف وال
. والتضرع واالستغفار مع الرضا، والشكر والصرب مع الْمحاسبة، والْمحبة والشوق مع املشاهدة

  .حكاه عن الصوفية
علم اإلنشاء واإلجياد، وعلم التوحيد :  سبعة علومبِهاأن املراد : القول السادس عشر

اب، وعلم احلشر والتنزيه، وعلم صفات الذات، وعلم صفات الفعل، وعلم صفات العفو والعذ
  .واحلساب، وعلم النبوات

  :تنبيه ≅
  هل املصاحف العثمانية مشتملة على مجيع األحرف السبعة؟ : اختلف

 ذلك، وبنوا عليه أنه ال جيوز على األمة إلَىفذهب مجاعة من الفقهاء والقراء واملتكلمني 
 الَّتي من الصحف أن تهمل نقل شيء منها، وقد أمجع الصحابة على نقل املصاحف العثمانية

                                                                                                                                                                      

  من سبعة أبواب على سبعة       �ن القرآن نزل على نبيكم        إ :"نأتك زائرين ولكن جئناك حني راعنا هذا اخلرب فقال        
  ". من باب واحد على حرف واحدن الكتاب قبله كان يرتلإأحرف أو قال حروف و

هذا إسناد جيد موصول، رجاله كلهم ثقات معرفون غري ) :" ٥٨٧رقم٢/١٣٣ (قال األلباين يف السلسلة الصحيحة
، وذكره ابن وال تعديالً ومل يذكر فيه جرحاً) ٩٣-٣/٢/٩٢(أبيه عبد اهللا أورده ابن أيب حامت  فلفلة هذا واسم

، وميكن أن يكون فلفلة هذا "التهذيب " مجاعة من الثقات كما يف   وروى عنه)١/١٨٥(حبان يف ثقات التابعني 
واهللا . الطريق وباجلملة فاحلديث حسن عندي ذه. وابن مسعود احلديث بني أيب سلمة رواية هذا هو الواسطة يف

  .اهـ"أعلم



  . كتبها أبو بكر، وأمجعوا على ترك ما سوى ذلك
 مشتملة على ما أنها إلَىوذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف وأئمة املسلمني 
 على ج النبِي عرضها الَّتيحيتمله رمسها من األحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة األخرية 

  . فًا منها تترك حرلَم، لَهاجربيل، متضمنة 
  .وهذا هو الذي يظهر صوابه: )١(قال ابن اجلزري 

 تكن لَمأن القراءة على األحرف السبعة : )٢( ذكره ابن جريربِماوجياب عن األول 
 كان جائزا هلم ومرخصا هلم فيه، فلما رأى الصحابة أن األمة تفترق وإنماواجبة على األمة، 

اجتمعوا على ذلك إمجاعا شائعا، وهم معصومون من  جيمعوا على حرف واحد؛ لَموختتلف إذا 
 في ذلك ترك واجب وال فعل حرام، وال شك أن القرآن نسخ منه في يكن ولَمالضاللة، 

 العرضة فيالعرضة األخرية وغُير، فاتفق رأي الصحابة أن كتبوا ما حتققوا أنه قرآن مستقر 
  .األخرية، وتركوا ما سوى ذلك

                                                           

  ).٣١/ ١" ( القراءات العشرفيالنشر ) "١(
  ). شاكر-٦٥ -٦٣/ ١" (تفسري الطربي) "٢(



K�%ع ا���١(ا�(�%ً"H لJ0 و�� �Mً   �� J0ل �?

أول ما : ﴾اقْرأْ﴿: غالب القرآن، ومن أمثلته في السور القصار: -ما نزل مفرقًا- األول
؛ كما )٣(﴾﴿:  قولهإلَىأول ما نزل منها : ﴾﴿، )٢(﴾  ﴿: نزل منها إلَى قوله

  .)٤( حديث الطرباين في
، والنصر، ﴾ ﴿و﴾ ﴿كوثر، وسورة الفاحتة، واإلخالص، وال: ومن أمثلة الثاين

  .واملعوذتان نزلتا معا
 النبِيكنا مع $: عن ابن مسعود؛ قال" املستدرك"املرسالت، ففي :  السور الطوالفيومنه 

، فال أدري بأيها بِها، فأخذتها من فيه وإن فاه رطبا ﴾ ﴿ غار، فنزلت عليه في ج
 سورة األنعام، ومنه. )٥(#﴾     ﴿، أو ﴾   ﴿ختم 

                                                           

 .هو النوع الثالث عشر على ترتيب السيوطي) ١(

  . ٥: سورة العلق) ٢(
  .٥: سورة الضحى) ٣(
وعنه ابـن  ) املطالب العالية-٣٨٧٨رقم١١/٢٥(أخرجه ابن أيب شيبة يف املسند       : ضعيف:" قال يف غاية البيان     )٤(

وعنـه   )٦٣٦رقم٢٤/٢٤٩(كبري  املعجم ال الطرباين يف    وأخرجه) ٣٤٤٣رقم٦/٢١١(اآلحاد واملثاين   أيب عاصم يف    
ويف الوسـيط   ) ٣٠٢(وأخرجه الواحدي يف أسباب الـرتول       ) ٧٦١٠رقم٦/٣٣١٥(أبونعيم يف معرفة الصحابة     

حفص بن سعيد القرشي قال حدثتين أمي عن أمها وكانت خادمة النيب            عن   الفضل بن دكني     من طريق ) ٤/٥٠٨(
 ما حدث يف بيت ،يا خولة:"  فقال !ام ال يرتل عليه الوحي فمكث أربعة أي، حتت السرير، دخل بيتناأن جرواً:  �

 ، ما أتى علينا يوم خري من اليوم، يا رسول اهللا:فقالت؟  �  فما حدث يف بيت رسول اهللا! جربيل ال يأتينا   ،نيب اهللا 
 !يـل  فإذا شيء ثق، فأهويت باملكنسة حتت سريره، وكنسته، هيئت البيت  : فقالت يل  . مث خرج  ،فأخذ برده فلبسها  

 وكان إذا   ، ترعد حليته  � وجاء نيب اهللا     ، فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار      ! حىت بدا يل اجلرو ميتاً     ،فلم أزل أهيئه  
، }فترضى {إىل قوله } والضحى والليل إذا سجى   { دثريين فأنزل عليه     ، يا خولة  :" فقال ،نزل عليه استبطنته الرعدة   

  ".ه فوضعت له ماء فتطهر ولبس بردت،فقام من نومه
  .مردويه البن ) ٨/٥٤١(الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف 
  ).٤/١٨٣٤(االستيعاب وضعفه ابن عبد الرب يف 

وأم حفص مل أعرفها، رواه الطرباين) :"٧/١٣٨(مع وقال اهليثمي يف ا ."  
نزوهلا وجود جرو  أن سبب ، يف الطرباين بإسناد فيه من ال يعرف:"وقال) ٨/٧١٠(فتح الباري وضعفه احلافظ يف 

 وقصة إبطاء جربيل بسبب كون الكلب حتت ،مل يشعر به فأبطأ عنه جربيل لذلك، � كلب حتت سريره
  .اهـ"سريره مشهورة لكن كوا سبب نزول هذه اآلية غريب بل شاذ مردود مبا يف الصحيح واهللا أعلم

ومن طريقه الطـرباين يف      )٨٣٨٩رقم٤/٤٤٥(صنف  أخرجه عبد الرزاق يف امل    : صحيح:" قال يف غاية البيان     )٥(
) ١/٣٧٧(سند  وأمحد يف امل  ) ١٠٦رقم١/٥٩(وأخرجه احلميدي يف املسند      )١٠١٥٤رقم١٠/١١٨(الكبري  املعجم  

وأخرجه الطـرباين يف    ) ٧٠٧رقم٢/٤٨٣(وعنه ابن حبان يف الصحيح       )٤٩٧٠رقم٨/٣٨٣(سند  وأبو يعلى يف امل   



نزلت سورة األنعام بِمكة ليالً مجلة حولَها $: فقد أخرج أبو عبيد والطرباين عن ابن عباس؛ قال
  . )١(#سبعون ألف ملك

 عن ابن عوف عن -وهو متروك-وأخرج الطرباين من طريق يوسف بن عطية الصفار 
 مجلة واحدة، يشيعها سبعون نزلت علي سورة األنعام$: جقال رسول اهللا : نافع عن ابن عمر؛ قال

  .)٢(#ألف ملك
                                                                                                                                                                      

بـن  اعن زر بن حبيش عن      من طريقني   ) ٢/٢٧٦(املستدرك    واحلاكم يف ) ٣١٠١٥رقم١٠/١١٨(الكبري  املعجم  
  . عنه به مسعود 

  .ابن مردويه إىل ) ٨/٣٨١(الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف 
  ". ومل خيرجاه،هذا حديث صحيح اإلسناد:" قال احلاكم

س من الفواسق أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب بدء اخللق باب مخ...) فال أدري (وأصل احلديث دون قوله 
  .اهـ"كتاب السالم باب قتل احليات وغريها) ٢٢٣٤رقم(صحيح ومسلم يف ال) ٣١٣٩رقم(يقتلن 

ومن طريقه  ) ٣٦رقم١٢٩(أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن          : ضعيف:" قال يف غاية البيان     )١(
) ١٩٧رقـم ١٥٧(س يف فضائل القـرآن      وأخرجه ابن الضري  ) ١٥١(أبو عمرو الداين يف البيان يف عد آي القرآن          

من طـرق   ) ٧٨٤رقم٢/٥٤٥(واملستغفري يف فضائل القرآن     ) ١٢٩٣٠رقم١٢/٢١٥(والطرباين يف املعجم الكبري     
نزلت سورة األنعام مجلة مبكة ليالً، وحوهلـا  :"عن محاد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال   

  ".سبعون ألف ملك جيأرون حوهلا بالتسبيح
يوسف بن مهران البصري، مل يرو عنه : وفيه. علي بن زيد بن جدعان البصري، ضعيف: فيه : وهذا إسناد ضعيف 

  .إال ابن جدعان ، وهو لني احلديث
واملستغفري يف فـضائل    ) ٢٠٢رقم١٥٩(أخرجه ابن الضريس يف فضائل القرآن       : وله طريق آخر عن ابن عباس       

  .ان عن شهر بن حوشب قال مسعت ابن عباس عنه به حنوهمن طريق أب) ٧٨٢رقم٢/٥٤٤(القرآن 
شهر ابن حوشب، صدوق كثري األوهـام       : أبان بن أيب عياش البصري، متروك، وفيه        : وإسناده ضعيف جداً؛ فيه     

  .واإلرسال
 أا احلديث الوارد يف: قال ابن الصالح يف فتاويه ) :"١/١١٠(قال السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن ) : فائدة(

نزلت مجلة ، رويناه من طريق أيب بن كعب، ويف إسناده ضعف ، ومل نر له إسناداً صحيحاً ، وقد روي ما 
أا مل ترتل مجلة واحدة ، بل نزلت آيات منها باملدينة ، اختلفوا يف عددها فقيل ثالث وقيل : خيالفه فروي

  .اهـ"ست وقيل غري ذلك
وعنه أبـو نعـيم يف   ) ٢٢٠رقم١/١٤٥(أخرجه الطربين يف املعجم الصغري : ضعيف جداً:" قال يف غاية البيان   )٢(

من طريق يوسف بـن  ) ابن كثري-٢/١٢٣(وابن مردوية يف التفسري ) ١/٢٣٠(ويف أخبار أصبهان   ) ٣/٤٤(احللية  
  . عطية الصفار حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عنه به 

  .اهـ"إمساعيل بن عمرو:  بن عطية ، تفرد به مل يروه عن ابن عون إال يوسف:"قال الطرباين 
  .اهـ "غريب من حديث ابن عون ، مل نكتبه إال من حديث إمساعيل عن يوسف:"وقال أبو نعيم يف احللية 

  . اهـ"يوسف بن عطية الصفار البصري، متروك: وإسناده ضعيف جداً؛ فيه 



نزلت األنعام كلها مجلة واحدة معها مخسمائة $: وأخرج أبو الشيخ عن جماهد؛ قال
(#ملك

١(.  
  .)٢(#أُنزلت األنعام مجيعا ومعها سبعون ألف ملك$: وأخرج عن عطاء؛ قال

  .)٣(فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا
 نزلت مجلة رويناه من طريق أيب بن أنها فييث الوارد  احلد":فتاويه "فيوقال ابن الصالح 

  . )٥( نر له إسنـــــادا صحيحاولَم، )٤( إسناده ضعفوفيكعب، 
                                                           

نا ابن عيينة عن فضيل الرقاشي عـن        ) ٢/٢٠٣(  أخرجه عبد الرزاق يف التفسري    : ضعيف: "قال يف غاية البيان    )١(
زاد السيوطي نسبته يف الـدر املنثـور        ". نزل مع سورة األنعام مخس مائة ملك يزفوا وحيفوا        :" جماهد قال 

  .  وإسناده حسن إىل جماهد لكنه مرسل . لفريايب وعبد بن محيد وابن املنذر ل) ٣/٢٤٤(
مخـسمائة ألـف    : "لكـن بلفـظ   تفسري أيب حممد البسيت     إىل  ) ١٨/٢١٨( القاري   عزاه العيين يف عمدة   : فائدة  
 اهـ"".ملك

من طريق  ) ٧٨٧رقم٢/٥٤٦(أخرجه املستغفري يف فضائل القرآن      : إسناده ضعيف جداً  :" قال يف غاية البيان     )٢(
  . طلحة بن عمرو عن عطاء عنه به 

  .طلحة بن عمرو، متروك: وإسناده ضعيف جداً؛ فيه
  . اهـ"ا خيالفهوسيأيت عن عطاء م

  .انظر التعليق التايل على كالم ابن الصالح) ٣(
من ) ٢/٢٥٠(والواحدي يف الوسيط    ) ٧/١٢٧(أخرجه ابن عدي يف الكامل      : ضعيف: "قال يف غاية البيان     )  ٤(

طريق سالم بن سليم املدائين عن هارون بن كثري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب أمامة عن أيب بن كعـب                       
أنزلت علي سورة األنعام مجلة واحدة ، وتبعها سبعون ألف ملك ، هلم زجـل                :" �ال رسول اهللا    ق: قال  

بالتسبيح والتحميد والتكبري والتهليل ، ومن قرأ سورة األنعام صلى اهللا عليه ، واستغفر له ، أولئك السبعون                  
قال ابن عدي يف الكامل      : وهذا إسناد ضعيف جداً   ". ألف ملك بعدد كل حرف يف سورة األنعام يوماً وليلة         

هارون بن كثري ، شيخ ليس مبعروف ، روى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أىب أمامة الباهلي عن ) :"٧/١٢٧(
أخربنا إبراهيم .  فضائل القرآن سورة ، سورة حدث بذلك عنه سالم الطويل بطوله �أيب بن كعب عن النيب 

ه عن هارون بن كثري ، القاسم بن احلكم الغـزي بطولـه          وروا. بن شريك اآلمدي عن أمحد بن يونس عنه         
سورة ، سورة ، ورواه عن هارون يوسف بن عطية الكويف ال البصري بعضه ، وهارون غري معـروف ، ومل               

) ٤/٢٨٦(وقال الذهيب يف امليزان     . اهـ  "حيدث به عن زيد بن أسلم غريه وهذا احلديث غري حمفوظ عن زيد            
وسالم بن سليم أبو سليمان املدائين، . اهـ "ن أسلم جمهول ، وزيد عن أبيه نكرة    هارون بن كثري عن زيد ب     :"

من طريق أيب عصمة عن يزيد العمي عن أيب نضرة عن ابن عباس عن أيب               ) ٤/١٣١(وأخرجه الثعليب   . متروك
فيه أبو عـصمة وهـو متـهم        ) :"٢/٨٥(قال احلافظ يف ختريج أحاديث الكشاف       . بن كعب عنه به حنوه      

  . اهـ)."٤٥١-١/٤٥٠(وانظر ختريج أحاديث الكشاف للزيلعي . اهـ "ذببالك
  

هو الصواب فقد جاء من مسند علي بن أيب " مل نر له إسناداً صحيحاً:"وقول ابن الصالح : "قال يف غاية البيان) ٥(
عمر وعبد وقد تقدم من مسند عبد اهللا بن . 
طالب، وجابر بن عبد اهللا، وأنس بن مالك، وأمساء بنت يزيد 

  :فأما حديث علي بن أيب طالب. 
وسيأيت من حديث أنس بن مالك وجابر بن عبد اهللا . اهللا بن عباس
احلسن من طريق  )٧/٢٧١(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٢٤٣٥رقم٢/٤٧١(شعب اإلميان فأخرجه البيهقي يف 

سيلم بن عيسى عن مان بن موسى سليعن بن أمحد الصيدالين حدثين أبو الفضل بزيغ بن عبيد البزار املقرئ 
علي بن أيب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن حيىي بن وثاب عن األعمش عن محزة بن حبيب الزيات عن 

 فإا نزلت مجلة ؛ مل ينس إال سورة األنعام مخساً ومن حفظ مخساً مخساًنزل مخساًأحسبك هكذا :" طالب 



  :وقد روي ما خيالفه
 عددها، في، اختلفوا )١( تنزل مجلة واحدة، بل نزلت آيات منها باملدينةلَم أنهافروي 

  .  أعلمواهللا، ست، وقيل غري ذلك: ثالث، وقيل: فقيل

                                                                                                                                                                      

ما قرئت على عليل قط إال شفاه اهللا ، �ها إىل النيب دوأ حىت ، فشيعها من كل مساء سبعون ملك،يف ألف
 والباقي من املالئكة الذين ،هذا إن صح إسناده فكأنه خرج من كل مساء سبعون ملكاً:" قال البيهقي ". تعاىل

.  واحلسن الصيدالين وبزيغ بن عبيد ال يعرفان ". هم فوق السماوات السبع ويف إسناده من ال يعرف واهللا أعلم
 :وأما حديث أمساء بنت يزيد".  هذا موضوع على سليم بن عيسى) :"٢/١٧(يزان الذهيب يف املوقال 

ليث عن شهر بن حوشب عن من طريقني عن ) ٤٥٠، ٤٤٩رقم٢٤/١٧٨(املعجم الكبري فأخرجه الطرباين يف 
ن كانت من إ ،�  وأنا آخذة بزمام ناقة النيب، مجلة واحدة� نزلت االنعام على النيب:" أمساء بنت يزيد قالت 

شهر بن حوشب، صدوق : وإسناده ضعيف؛ فيه ليث بن أيب سليم، ضعيف، وفيه".  لتكسر عظم الناقة ؛ثقلها
كذا يف الكامل البن عدي والوسيط للواحدي " عن زيد بن أسلم"قوله : تنبيه . كثري األوهام واإلرسال

ووقع يف : حيث قال) زيد بن سامل(الصواب على أن ) ٨/٣١٠(وامليزان للذهيب وقد نبه احلافظ يف اللسان 
 اهـ"اهـ" زيد بن سامل:"وهو حتريف ، والصواب " زيد بن أسلم"بعض طرقه 

حدثين ميوت بن املزرع، حدثنا أبو حامت سهل بن حممد ) ١٦٧ ( أخرج النحاس يف ناسخه: "قال يف غاية البيان) ١(
سـألت  : نس بن حبيب، مسعت أبا عمرو بن العالء يقول        السجستاين، أنبأنا أبو عبيدة معمر بن املثىن، ثنا يو        

سورة األنعام نزلـت    : سألت ابن عباس عن ذلك فقال     : جماهداً عن تلخيص آي القرآن املدين من املكي فقال        
". إىل متام اآليـات الـثالث     ) قل تعالوا أتل  (مبكة مجلة واحدة فهي مكية، إال ثالث آيات منها نزلن باملدينة            

من طريـق   ) ١٣٥(البيان يف عد آي القرآن      وأخرج أبو عمرو الداين يف      . وده السيوطي وإسناده حسن، وج  
 نزلت األنعام مجلة واحدة مبكة وهي مكية إال ثالث آيات منها            :" قال عطاء بن يسار      :الفضل بن شاذان قال   

". } فـاتبعوه اًوأن هذا صراطي مستقيم{ إىل قوله تعاىل }قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم  {نزلت باملدينة   
قال أخربنا ) ٥٧٨رقم٢٣٣(وأخرج إسحاق بن راهوية يف مسنده . وهذا إسناد ضعيف؛ فيه انقطاع، وإرسال    

نزلت سورة األنعام ، ومعها زجل من املالئكة ، قد نظمـوا            :"جرير عن ليث عن شهر بن حوشب أنه قال          
، والـيت  �لْ تعالَواْ أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُمقُ�وهي مكية ، غري آيتني منها : السماء الدنيا إىل األرض ، قال  

وإسناده ضعيف؛ فيه ليث بـن أيب       . إىل الفريايب وعبد بن محيد    ) ٣/٢٤٤(وزاد نسبته يف الدر املنثور      ". تليها
 اهـ"سليم، ضعيف



N� دي�Oع ا���ًدا)١(ا�   �� J0ل �N�ً%� و�� J0ل �?

من القرآن ما نزل مشيعا وهو سورة األنعام شيعها : -واتبعه ابن النقيب-قال ابن حبيب 
سبعون ألف ملك، وفاحتة الكتاب نزلت ومعها ثَمانون ألف ملك، وآية الكرسي نزلت ومعها 

      ﴿ها ثالثون ألف ملك، وثالثون ألف ملك، وسورة يونس نزلت ومع
  .  نزلت ومعها عشرون ألف ملك، وسائر القرآن نزل به جربيل مفردا بال تشييع)٢(﴾

   :قال السيوطي
 أما سورة األنعام؛ فقد تقدم حديثها بطرقه، ومن طرقه أيضا ما أخرجه البيهقي في -

ة األنعام ومعها موكب من املالئكة نزلت سور$:  بسند ضعيف عن أنس مرفوعاوالطرباين" الشعب"
(#يسد ما بني اخلافقني، هلم زجل بالتقديس والتسبيح، واألرض ترتج

٣(.  
لَما نزلت سورة األنعام؛ سبح رسول $: وأخرج احلاكم والبيهقي من حديث جابر؛ قال

ى صحيح عل: قال احلاكم. #لقد شيع هذه السورة من املالئكة ما سد األفق:  قالثُم، جاهللا 
  . )٤(فيه انقطاع، وأظنه موضوعا: لكن قال الذهبِي، شرط مسلم

                                                           

 .هو النوع الرابع عشر على ترتيب السيوطي) ١(

  .٤٥: الزخرف) ٢ (
وأبو جعفر النحاس   ) ٦٤٤٧رقم٦/٢٩٢(أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط      :  ضعيف: " يان  قال يف غاية الب   ) ٣(

ومن طريقه البيهقي يف شـعب  ) ٢/٥٥١(وأبو بكر اإلمساعيلي يف معجم شيوخه   ) ٢/٣٩٧(يف معاين القرآن    
القرآن واملستغفري يف فضائل ) ابن كثري -٢/١٢٣(وأخرجه أبو بكر ابن مردوية      ) ٢٤٣٤رقم٢/٤٧١(اإلميان  

) ٢٤٣٣رقم٢/٤٧٠(ويف شعب اإلميان    ) ٨٨٥رقم١/٣٧٧(والبيهقي يف السنن الصغرى     ) ٧٨٣رقم٢/٥٤٤(
أبو سهيل  نا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك حدثين عمر بن طلحة حدثين من طرق عن أمحد بن حممد الساملي        

ومعها كوكبة من املالئكة    ،  نزلت سورة األنعام     :"�قال رسول اهللا    : نافع بن مالك عن أنس بن مالك قال         
سبحان اهللا   :"يقول �ورسول اهللا   ،  واألرض ترتج   ،  هلم زجل بالتسبيح والتقديس     ،  تسد مابني اخلافقني    ،  

مل يرو هذا احلديث عن أيب سهيل نافع بن مالك إال عمر بن             :"  قال الطرباين     ".سبحان اهللا العظيم  . العظيم  
وقـال الـدارقطين يف     ". أمحد بن حممد الساملي   : تفرد به   ،  يب فديك   بن أ اوال عن عمر بن طلحة إال       ،  طلحة

حممد : تفرد به ، غريب من حديث أيب سهيل نافع بن مالك عن أنس ) :"أطرافه-١٢٦٨رقم٢/٢٤٥(فراد األ
وقال اهليثمي يف امـع     . اهـ  "بن إمساعيل بن أيب فديك عن عمر بن طلحة بن عمرو بن علقمة الليثي عنه              

ومل ،  بن عرس عن أمحد بن حممد بن أيب بكر الـساملي  عبد اهللارواه الطرباين عن شيخه حممد بن       ) :"٧/٢٠(
 اهـ."أمحد الساملي ، مل أقف على جرح فيه أو تعديل: فيه: اهـ وإسناده ضعيف "وبقية رجاله ثقات، أعرفه 

ن طريق جعفر بن عـون أنبـأ   م) ٢/٣١٤(أخرجه احلاكم يف املستدرك   : ضعيف جداً : " قال يف غاية البيان     ) ٤(
ملا نزلت سورة األنعام ؛ سبح رسول اهللا :"  قال �إمساعيل بن عبد الرمحن حدثنا حممد بن املنكدر عن جابر   

هذا حديث صحيح على شرط     :"قال احلاكم   ". لقد شيع هذه السورة من املالئكة ما سد األفق        :" مث قال    �



؛ فلم أقف على حديث فيها بذلك وال ﴾  ﴿ وأما الفاحتة وسورة يونس و-
  . أثر

" مسنده "فيأخرج أمحد :  مجيع البقرة حديثوفي وأما آية الكرسي؛ فقد ورد فيها -
نام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها البقرة س$:  قالجأن رسول اهللا : عن معقل بن يسار

(#بِها من حتت العرش، فوصلت ﴾اهللا الَ إِلَه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم﴿ثَمانون ملكًا، واستخرجت 
١(.  

خواتيم سورة البقرة : "عن الضحاك بن مزاحم؛ قال" سننه "فيوأخرج سعيد بن منصور 
  . )٢(" جربيل ومعه من املالئكة ما شاء اهللابِهاجاء 

  .)٣(] نزلت مشيعة غري ما تقدمأنهاورد : يعنِي[وبقي سور أخرى :] قال السيوطي[
                                                                                                                                                                      

وإسناده ظاهره احلسن إال أن الذهيب قال       . اهـ  "جه البخاري السدي ، ومل خير   : مسلم؛ فإن إمساعيل هذا هو      
. اهــ  "وأظن هذا موضوعاً!  ؛ مل يدرك جعفر، السدي - واهللا   -ال  :"يف التلخيص متعقباً تصحيح احلاكم      

وذلك فيما أخرجه املـستغفري يف فـضائل القـرآن          : وقد وجدت علته ، وذلك أن الصواب فيه اإلرسال        
من طريق جعفر بن عون أنا موسى بن     ) : ٢٤٣٢رقم٢/٤٧٠(ي يف شعب اإلميان     والبيهق) ٧٨٥رقم٢/٥٤٥(

لقد شيع هذه السورة مـن      :" وقال   �ملا نزلت سورة األنعام سبح النيب         :" عبيدة عن حممد بن املنكدر قال       
 : وإسناده ضعيف؛ فيـه   . نسبته لعبد بن محيد   ) ٣/٢٤٤(وزاد يف الدر املنثور     ". املالئكة ما سد أفق السماء    
 اهـ."واحلديث مرسل . موسى بن عبيدة ، ضعيف 

ـ       : إسـناده ضـعيف   : " قال يف غاية البيان     ) ١( ـ    ) ٥/٢٦(سند  أخرجـه أمحـد يف ا مل سند والرويـاين يف امل
وأبو الشيخ يف األمثال     )٥٤١،  ٥١١رقم٢٣٠،  ٢٠/٢٢٠(املعجم الكبري   والطرباين يف   ) ١٣٠٧رقم٢/٣٣١(
قال . عنه به   يمان عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار            معتمر بن سل  من طرق عن    ) ٢٤٣رقم٣٨٥(

وضـعفه   ".رواه أمحد وفيه راو مل يسم وبقيه رجاله رجال الـصحيح    ) :" ٦/٣١١(جممع الزوائد   اهليثمي يف   
 اهـ). "٢٠٣١٥رقم(واألرناؤوط يف حتقيق املسند ) ٨٧٨رقم(األلباين يف صحيح الترغيب 

ومن طريقـه   )٤٨٣رقم٣/١٠١٩(سنن أخرجه سعيد بن منصور يف ال    : سناده ضعيف إ: " قال يف غاية البيان     ) ٢(
نا سفيان عن سلمى بن نبيط قال مسعت الضحاك بن مـزاحم  ) ٢٤١٠رقم٢/٤٦٣(البيهقي يف شعب اإلميان   

 ربنا�: ىل قولهإ �ليه من ربهإنزل أمن الرسول مبا آ�  � جاء ا جربيل ومعه من املالئكة ما شاء اهللا :"يقول
ـ ربنا وال حتمل علينا � "ذلك لك:" قال �خطاناأو أ� "  ذلك لك:" قال�ن نسينا إال تؤاخذنا     كمـا  راًإص

 �واعف عنا� "ذلك لك:"  قال �وال حتملنا ما ال طاقة لنا به�  "ذلك لك:" قال �محلته على الذين من قبلنا
نت موالنا فانصرنا علـى     أ� "ذلك لك :"  قال   �وارمحنا� "ذلك لك :"  قال   �واغفر لنا � "ذلك لك :"قال  

 اهـ. "إسناده ضعيف؛ فرواية الضحاك مرسلة". ذلك لك:"  قال �القوم الكافرين

 )٢٠٤رقـم ١٦١ (ابن الضريس يف فضائله   أخرجه  : من ذلك ما ورد يف سورة الكهف      : " قال يف غاية البيان     ) ٣(
 �بلغنا أن رسول اهللا : عيل بن رافع قالحدثنا إمساعيل بن عياش عن إمسا أخربنا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي

".  سورة الكهـف   ! شيعها سبعون ألف ملك    ، أال أخربكم بسورة ملء عظمتها ما بني السماء واألرض         :"قال
إمساعيل بـن   : إمساعيل بن عياش، خملط يف روايته عن غري أهل بلده، وهذه منها، وفيه            : وإسناده ضعيف؛ فيه  
من طريق إمساعيل بن ) ٨٢٥رقم٢/٥٦٤( املستغفري يف فضائل القرآن وأخرجه. انقطاع: رافع، ضعيف، وفيه



  :تنبيه ≅
 التوفيق بني ما مضى وبني ما أخرجه ابن أيب حامت بسند صحيح عن سعيد بن فيلينظر 

  .)١(# إال ومعه أربعة من املالئكة حفظةج النبِي إلَىما جاء جربيل بالقرآن $: جبري؛ قال
 إذا بعث إليه امللك؛ بعث مالئكة ج النبِيكان $: وأخرج ابن جرير عن الضحاك؛ قال

  .)٢(#حيرسونه من بني يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان على صورة امللك

                                                                                                                                                                      

وهذا إسناد شديد الضعف؛ فإسـحاق ابـن أيب فـروة،          . رافع عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة مرفوعاً         
  اهـ"متروك

وابـن أيب حـامت يف التفـسري        ) ٢٩/١٢٣(أخرجه ابن جريـر يف التفـسري        : ضعيف:" قال يف غاية البيان     )١(
واملـستغفري يف فـضائل القـرآن        )٣٥٧رقـم ٢/٧٨٠(وأبو الـشيخ يف العظمـة       ) ١٩٠٠٩رقم١٠/٣٣٧٨(
ما نزل جربيل بشيء من الـوحي إال        :" جعفر عن سعيد    عن  يعقوب القمي   من طريقني عن    ) ٧٨٨رقم٢/٥٤٦(

  ".ومعه أربعة حفظة من املالئكة
  .ابن املنذر عبد بن محيد ونسبته إىل ) ٨/٣٠٩(الدر املنثور وزاد السيوطي يف 

  .اهـ"وإسناده ضعيف؛ إلرساله
بن محيد ثنا مهران احدثنا ) ٢٩/١٢٢(فسري أخرجه ابن جرير يف الت: إسناده ضعيف جداً :" قال يف غاية البيان )٢(

  .عنه به عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك 
  .عبد بن محيدنسبته إىل ) ٨/٣٠٩(الدر املنثور وزاد السيوطي يف 

مهران بن أيب عمر الرازي، صدوق له أوهام سيء : حممد بن محيد الرازي، متروك، وفيه:  ضعيف جداً؛ فيهوإسناده
  .اهـ"احلفظ



 


