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   ا�ر�� وا	�����)١(ا	�ع ا	���� ���

إن من القرآن سمائيا وأرضيا، وما نزل بني السماء واألرض، وما نزل : قال ابن العريب
  .حتت األرض في الغار

نزل : أنبأنا هبة اهللا املفسر؛ قال: أنبأنا التميمي: وأخربنا أبو بكر الفهري؛ قال: قال
ثالث في سورة : آيات نزلت ال في األرض وال في السماءالقرآن بني مكة واملدينة؛ إال ست 

   ﴿:  الزخرففي اآليات الثالث، وواحدة )٢(﴾     ﴿: الصافات
  .  اآلية، واآليتان من آخر سورة البقرة نزلتا ليلة املعراج)٣(﴾   

  . الفضاء بني السماء واألرضفيولعله أراد : قال ابن العريب
 الصحيح عن ابن في الغار؛ فسورة املرسالت؛ كما فيا نزل حتت األرض وأما م: قال

  .)٤(مسعود
أما اآليات املتقدمة؛ فلم أقف على مستند لما ذكره فيها؛ إال آخر البقرة، : قال السيوطي
 إلَى؛ انتهى جلَما أسري برسول اهللا $:  أخرجه مسلم عن ابن مسعودبِمافيمكن أن يستدل 

أعطي الصلوات اخلمس، :  منها ثالثًاجفأعطي رسول اهللا $: احلديث، وفيه. #...سدرة املنتهى
  . )٥(#وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغُفر ملن ال يشرك من أمته باهللا شيئًا الْمقحمات

   . آخرها بقاب قوسنيإلَى )٦(﴾ ﴿نزلت : للهذيل" الكامل "وفي

                                                           

�� �����	
� ��� �� ���	
� ���
� ��� 
�� ������
� ���� :� !− � #� 
�$ �%�&'
� ���� :!(� 
�!� )��*
� +,�- . /�0:" 1�2� 3456  : 17�8 3*� 90:;�<
� ���
� ."=�� � 
�(� )��*
� +,�- . /�0:"
� . >2	6 1?�&@  A�B��>0��#$ �CD5�E� ��9� . F�G )H,I� F�5J"=�� � 
�  ���K*
� ���� :�L!� 



 ٨٥

�� ا	��� وا	����)١(ا	�ع ا	��	� ������   

  :] املكي واملدينتعريف[
مكي، ومدين، وما : الْمنزل من القرآن على أربعة أقسام: قال ابن النقيب في مقدمة تفسريه

  . بعضه مكي وبعضه مدين، وما ليس بِمكي وال مدين
  : اعلم أن للناس في املكي واملدين اصطالحات ثالثة

واء نزل بِمكة أم باملدينة، أن املكي ما نزل قبل اهلجرة، واملدين ما نزل بعدها، س: أشهرها
  . عام الفتح أو عام حجة الوداع، أم بسفر من األسفار

وما نزل ما نزل بِمكة $: أخرج عثمان بن سعيد الرازي بسنده إلَى يحيى بن سالم؛ قال
 في أسفاره ج املدينة؛ فهو من املكي، وما نزل على النبِي جفي طريق املدينة قبل أن يبلغ النبِي 

  .)٢(#دما قدم املدينة؛ فهو املدينبع
  .يؤخذ منه أن ما نزل في سفر اهلجرة مكي اصطالحا، وهذا أثر لطيف

، واملدين ما نزل باملدينة، وعلى هذا -ولو بعد اهلجرة-أن املكي ما نزل بِمكة : الثاين
  .تثبت الواسطة، فما نزل باألسفار ال يطلق عليه مكي وال مدين

م يمن طريق الوليد بن مسلم عن عفري بن معدان عن سل" الكبري"  يفوقد أخرج الطرباين
مكة، واملدينة، : نزل القرآن يف ثالثة أمكنةأُ$: جقال رسول اهللا : بن عامر عن أيب أمامة؛ قال

  . )٣("بيت املقدس: ييعنِ: "قال الوليد. #والشام
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 ٨٦

  .بل تفسريه بتبوك أحسن: قال الشيخ عماد الدين بن كثري
ويدخل في مكة ضواحيها؛ كالْمنزل بِمنى وعرفات واحلديبية، وفي :] طيقال السيو[

  . املدينة ضواحيها؛ كالْمنزل ببدر وأحد وسلْع
  .أن املكي ما وقع خطابا ألهل مكة، واملدين ما وقع خطابا ألهل املدينة: الثالث

      :]شرف هذا النوع وأقسامه[
التنبيه على فضل علوم "ب النيسابوري في كتاب قال أبو القاسم احلسن بن محمد بن حبي

علم نزوله وجهاته، وترتيب ما نزل بِمكة واملدينة، وما نزل :  من أشرف علوم القرآن":القرآن
بِمكة وحكمه مدين، وما نزل باملدينة وحكمة مكي، وما نزل بِمكة في أهل املدينة، وما نزل 

 في املدين، وما يشبه نزول املدين في املكي، وما باملدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول املكي
نزل باجلحفة، وما نزل ببيت املقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل باحلديبية، وما نزل ليالً، وما 
نزل نهارا، وما نزل مشيعا، وما نزل منفردا، واآليات املدنيات في السور املكية، واآليات 

ا محل من مكة إلَى املدينة، وما محل من املدينة إلَى مكة، وما محل املكيات في السور املدنية، وم
: من املدينة إلَى أرض احلبشة، وما نزل جممالً، وما نزل مفسرا، وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم

فهذه مخسة وعشرون وجها من لَم يعرفها ويميز بينها؛ لَم حيل له أن ، مكي: مدين، وبعضهم
  .  تعاىليتكلم في كتاب اهللا

فمنها ما أفردته بنوع، ومنها ما : وقد أشبعت الكالم على هذه األوجه:] قال السيوطي[
  .تكلمت عليه في ضمن بعض األنواع

:  الذي علمناه على اجلملة من القرآن أن منه":الناسخ واملنسوخ"قال ابن العريب في كتابه 
يا، ومسائيا وأرضيا وما نزل بني السماء واألرض مكيا ومدنيا، وسفريا وحضريا، وليليا ونهار

  ". وما نزل حتت األرض في الغار
  :]من فوائد هذا النوع[

العلم باملتأخر فيكون ناسخا أو خمصصا على رأي من يرى تأخري : ومن فوائد معرفة ذلك
  . املخصص

  :]العمدة في معرفة املكي واملدين[
 إنما يرجع في معرفة املكي واملدين حلفظ الصحابة ":نتصاراال"قال القاضي أبو بكر في 
 في ذلك قول؛ ألنه لَم يؤمر به، ولَم جيعل اهللا علم ذلك من جوالتابعني، ولَم يرد عن النبِي 

فرائض األمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ واملنسوخ؛ فقد يعرف 
  .’ا" ذلك بغري نص الرسول
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 ٨٧

والذي ال إله غريه؛ ما نزلت آية من $:  عن ابن مسعود أنه قالوقد أخرج البخاري
  .)١(#كتاب اهللا تعاىل إال وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت

، " سفح ذلك اجلبلفينزلت : "سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن، فقال: وقال أيوب
  .)٢("احللية "فيأخرجه أبو نعيم .  سلعإلَىوأشار 

  . )٣(ورد عن ابن عباس وغريه عد املكي واملدينوقد 
  :املكي واملدين]  معرفةفياملنهج القياسي  [ضوابط
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 ٨٨

  :مساعي وقياسي: ملعرفة املكي واملدين طريقان: قال اجلعربي
  ].مكي أو مدين: أي[ما وصل إلينا نزوله بأحدمها : فالسماعي -
-هلا حرف تهج ، أو أو﴾﴿فقط، أو  ﴾ ﴿: كل سورة فيها :والقياسي -

وكل .  فهي مكية-سوى سورة البقرة- أو فيها قصة آدم وإبليس -سوى الزهراوين والرعد
  .’ا . وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، سورة فيها قصص األنبياء واألمم اخلالية مكية

 ؛ من طريق"مسنده "فيوالبزار " الدالئل "في والبيهقي "مستدركه"أخرج احلاكم في 
 أُنزل باملدينة، ﴾  ﴿ما كان : " علقمة عن عبد اهللا؛ قالعناألعمش عن إبراهيم 

  .)١("فبمكة ﴾يأَيها الناس﴿وما كان 
  . )٢(عن علقمة مرسالً" الفضائل"وأخرجه أبو عبيد في 
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 ٨٩

؛ ﴾ ﴿ أو ﴾ ﴿ما كان في القرآن : "وأخرج عن ميمون بن مهران؛ قال
  .)١("؛ فإنه مدين﴾  ﴿فإنه مكي، وما كان 

 ﴿ صحيح، وأما ﴾  ﴿ فيهو : قال ابن عطية وابن الفرس وغريمها
  . ؛ فقد يأيت في الْمدنِي﴾

وقد اعتنى املتشاغلون بالنسخ بِهذا احلديث، واعتمدوه على ضعفه، : وقال ابن احلصار
: ية، وفيها، وعلى أن احلج مك﴾ ﴿: وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية، وأوهلا

﴿    ﴾.  
: هذا القول إن أُخذ على إطالقه فيه نظر؛ فإن سورة البقرة مدنية، وفيها: غريه وقال

: ، وسورة النساء مدنية، وأوهلا)٣(﴾     ﴿، )٢(﴾   ﴿
﴿ ﴾.  

 ﴿: هذا إنما هو في األكثر، وليس بعام، وفي كثري من السور املكية: وقال مكي
 ﴾.  

أهل مكة أو : -أو جلّ املقصود به-األقرب محله على أنه خطاب املقصود به : ل غريهوقا
  . املدينة

إن كان الرجوع في هذا إلَى النقل؛ فمسلَّم، وإن كان السبب فيه حصول : وقال القاضي
بصفتهم وبامسهم املؤمنني باملدينة على الكثرة دون مكة؛ فضعيف؛ إذ جيوز خطاب املؤمنني 

نقله .  عليها واالزدياد منها ويؤمر غري املؤمنني بالعبادة كما يؤمر املؤمنون باالستمراروجنسهم،
  ". تفسريه"اإلمام فخر الدين في 
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 ٩٠

 عروة عن أبيه؛ بن من طريق يونس بن بكري عن هشام "الدالئل"وأخرج البيهقي في 
مكة، وما كان من الفرائض  نزل بِفإنماه ذكر األمم والقرون؛ فيكل شيء نزل من القرآن $: قال

  .)١(# نزل باملدينةفإنماوالسنن؛ 
  .سوى العنكبوت: وزاد غريه. كل سورة فيها ذكر املنافقني؛ فمدنية: وقال مكي

  .كل سورة فيها سجدة؛ فهي مكية: اهلذيل" كامل "وفي
  :وقال الديرينِي

   نصفه األعلىفي القرآن في تأت ولَم  وما نزلت كال بيثرب فاعلمن
وحكمة ذلك أن نصفه األخري نزل أكثره بِمكة وأكثرها جبابرة، فتكررت فيه على وجه 

 إلَى حيتج لَم اليهود فيالتهديد والتعنيف واإلنكار عليهم؛ خبالف النصف األول، وما نزل منه 
  . ذكره العماين. إيرادها فيه؛ لذلتهم وضعفهم

� �  

 نزلت بِمكة آيات نزلت باملدينة الَّتي بعض السور في: )٢("الدالئل"قال البيهقي في 
  . بِهافألُحقت 

  .كل نوع من املكي واملدين منه آيات مستثناة: وكذا قال ابن احلصار
  . االستثناء على االجتهاد دون النقلفيإال أن من الناس من اعتمد : قال

يات باملدينة قد اعتنى بعض األئمة ببيان ما نزل من اآل": شرح البخاري" فيوقال ابن حجر 
  . السور املكيةفي

 إلَىوهو نزول شيء من سورة بِمكة، تأخر نزول تلك السورة -وأما عكس ذلك : قال
  . ؛ فلم أره إال نادرا-املدينة

  :فائدة ≅
نزل املفصل بِمكة، فمكثنا حججا نقرؤه وال ينزل : "أخرج الطرباين عن ابن مسعود؛ قال
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 ٩١

  .)١("غريه
  :تنبيه ≅

املكي واملدين وما اختلف فيه، وترتيب :  ذكرها ابن حبيبالَّتي ذكرنا من األوجه بِماقد تبني 
 السور املدنية، وبقي أوجه في السور املكية، واآليات املكيات فينزول ذلك، واآليات املدنيات 

  :  النوع، فنذكرها وأمثلتهابِهذاتتعلق 
 اآلية، نزلت )٢(﴾      ﴿: مثال ما نزل بِمكة وحكمه مدين -

 )٣(﴾   ﴿: وقوله،  نزلت بعد اهلجرةألنهابِمكة يوم الفتح، وهي مدنية؛ 
  .كذلك

  .  آيات أخرفي )٤(﴾       ﴿:  وكذا قوله:]قال السيوطي[
 نزلت باملدينة خماطبة ألهل فإنهاسورة املمتحنة؛ : ومثال ما نزل باملدينة وحكمه مكي -

 آخرها نزل باملدينة خماطبا به أهل مكة، إلَى... )٥(﴾ ﴿: حل النفيمكة، وقوله 
  .  نزل باملدينة خطابا ملشركي أهل مكة﴾﴿وصدر 
    ﴿:  النجمفيقوله :  السور املكيةفيومثال ما يشبه تنزيل املدين  - 

كل ذنب عاقبته النار، : كل ذنب فيه حد، والكبائر: ؛ فإن الفواحش)٦(﴾  
   . يكن بِمكة حد وال حنوهولَمما بني احلدين من الذنوب، : واللمم

 في، وقوله ﴾ ﴿: قوله:  السور املدنيةفيومثال ما يشبه تنزيل مكة  -
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 ٩٢

  . اآلية﴾وإِذْ قَالُوا اللَّهم إِن كَانَ هذَا هو الْحق﴿: )١(األنفال
   ﴿وسورة [ص، سورة يوسف، واإلخال:  املدينةإلَىومثال ما حمل من مكة  -

﴾.[  
، وآية الربا، )٢(﴾     ﴿:  مكةإلَىومثال ما حمل من املدينة  -
  .  اآليات)٣(﴾     ﴿: ، وقوله تعاىل﴾﴿وصدر 
  .)٤(﴾       ﴿: احلبشةإلَىومثال ما حمل  -
 احلبشة بسورة ىإلَ، وينبغي أن يمثل لما حمل )٥( الرومإلَىصح محلها :] قال السيوطي[

   .)٦("مسنده "فيمرمي؛ فقد صح أن جعفر بن أيب طالب قرأها على النجاشي، وأخرجه أمحد  
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 ٩٣

 وأما ما أُنزل باجلحفة والطائف وبيت املقدس واحلديبية؛ فسيأيت، ويضم إليه ما نزل -
  . بِمنى وعرفات وعسفان وتبوك وبدر وأحد وحراء ومحراء األسد

  :] النوع هذافيمن املصنفات [
  .مكي، والعز الدرينِي: أفرده بالتصنيف مجاعة؛ منهم
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 ٩٤

��)١(ا	�ع ا	�ا"! ����   ا	$�ا#� وا	

 نزلت وقد بقي من أنها )٣( الذين خلِّفوا، ففي الصحيح)٢(آية الثالثة: ومن أمثلة الفراشي -
  .)٤( عند أم سلمةجالليل ثلثه وهو 

بينا رسول $:  عن  أنس؛ قاللما روى مسلم وأما النومي؛ ففي أمثلته سورة الكوثر؛ -
ما أضحكك يا رسول اهللا؟ :  رفع رأسه متبسما، فقلناثُم بني أظهرنا، إذ غفا إغفاءة، جاهللا 
       ﴿ :فقرأ أُنزل علي آنفًا سورة، :فقال
        ﴾#)٥(.  

 تلك في أن السورة نزلت فهم فامهون من احلديث: "أماليه "فيوقال اإلمام الرافعي 
  .  النوم؛ ألن رؤيا األنبياء وحيفيمن الوحي ما كان يأتيه : اإلغفاءة، وقالوا

 اليقظة، وكأنه خطر له فيإن القرآن كله نزل : وهذا صحيح، لكن األشبه أن يقال: قال
السورة،  اليقظة، أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه في النوم سورة الكوثر الْمنزلة في

  .فقرأها عليهم وفسرها هلم
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 ٩٥

 كانت الَّتي بعض الروايات أنه أغمي عليه، وقد يحمل ذلك على احلالة فيوورد : قال
  .’ا. برحاء الوحي: لَهاتعتريه عند نزول الوحي، ويقال 

 غاية االجتاه، وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف فيالذي قاله الرافعي : قال السيوطي
ها نزلت قبل ذلك،  يدفع كون#أُنزل علي آنفًا$: التأويل األخري أصح من األول؛ ألن قولهعليه، و

، فقد ذكر )١(ي كانت تعتريه عند الوحيتلك احلالة ليس إغفاءة نوم، بل احلالة الت: بل نقول
  (!).العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا 
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 ٩٦

��� %��� ا	()�ي وا	�$�ي)١(ا	�ع ا	&����   

  :ضري كثرية، وأما السفري؛ فله أمثلة تتبعتهاأمثلة احل
نزلت باحلديبية، كما أخرجه :  اآلية)٢(﴾        ﴿: منها -

  .)٤( عن ابن عباس، والواحدي)٣(عن كعب بن عجرة الذي نزلت فيه أمحد
 النبِيبينما حنن مع $:  عن ابن مسعود؛ قال)٥(أخرج الشيخان: سورة املرسالت: ومنها -

  .#﴾﴿  غار بِمنى؛ إذ نزلت عليهيف ج
   .)٦( نزل بغار حراء؛ كما في الصحيحني﴾﴿أول سورة :  ومنها-

                                                           

�� �����	
� ��� �� T��
� ���
� ��� 
�� ���K*
� ���� :�� � 
�$�. /�0 )��*
� +,�- :"E� . 9Z@ 1?�&@  9�	�!a�!� �=
� . R��w*
�: A�B��>=0�$�(( � F�=5J

+�*,9l� �:'- . F�G R\��E� 
� . >2	6:A�B�� >0���e��  �l� F�5J �@�
� 32| \��? F�G
���90 )��G: 1K2l +,94
� F�?:: §�@ 1G )�J ��Q W�BU2
 n�� V6  V=G VZ�
� 9*� V� 9��® V�

��
 p@/�=0 ��=j� VG �<J V� : �� /�=�� c=6 �=�J �+=�*,9l�G ,)�=6�~ V=B}: , �}q=| 9=0: 
)�J�E�,���: ½ �}�J: ,�D?: �� ¢0�	 W��¨� �2<j� , �=*�
� p �=U� �  !/�=K�:" �=,�¦,@ 

��@� W���? �20 :><}  ! P�6]�: @32Y ),/�0 :" +,�� Pg� �
'}: }�z=,�6 >i�6 )�J VU�_ 1=G :@ 
� V6 §�@�	} :@ +09{ :@ W��{ V6 +,94� 1�@{"=��� 

�! � )��*
� +,�- . /�0:"Ph�
 A�B{ : /:'=�
� F�*=�@ . R9|��
� 1?�&@��� � V=G �=U� 3=,�� V=6
P�B} 1G 1�� ��*� VG� V� x�^� V� �iE� �G � 

 . 15*	} ����	
� ��\: ����E� �9
���a(�( � �Q1,:��6 VG� "=�� 
�(� )��*
� +,�- . /�0:"1�2� 3456  :;�<
� ���
� . 17�8 3*� 90:"=��� 
� � )��*
� +,�- . /�0:"=
� . R��w*
� 1?�&@  A�B��>=0�$ � A�B�=
� . >2	=6: �|�=
� x9=G F�=G

�>0�� e �G )H,I� F�5J�� /��� �Q �|�
� x9G F� ���6¦E� W@ +fo�� V� "=��� 



 ٩٧

�� ا	.�ري وا	,-,�)١(ا	�ع ا	��دس ������   

  .أمثلة النهاري كثرية
  :نزل أكثر القرآن نهارا، أما الليلي فتتبعت له أمثلة: قال ابن حبيب

فأنزل اهللا $:  من حديث كعب)٣(؛ ففي الصحيحني)٢(اآية الثالثة الذين خلِّفو: منها -
  .#توبتنا حني بقي الثلث األخري من الليل

سورة هي أحب لقد نزلت علي الليلة $:  من حديث عمرأول الفتح؛ ففي البخاري: ومنها -
  .)٥( احلديث)٤(#﴾    ﴿ :فقرأ طلعت عليه الشمس، مما إيلَّ

��ع  

  :النهار في وقت الصبح، وذلك آياتومنه ما نزل بني الليل و
وحضرت الصبح، فالتمس $:  عن عائشةآية التيمم في املائدة؛ ففي الصحيح: منها -

 ﴿:  قولهإلَى )٦(﴾      ﴿ :املاء، فلم يوجد، فنزلت
﴾#)٧(.  

الركعة األخرية  في نزلت وهو أنها؛ ففي الصحيح )٨(﴾    ﴿: ومنها -
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   .)١(ح حني أراد أن يقنت يدعو على أيب سفيان ومن ذُكر معهمن صالة الصب
   :تنبيه ≅

خصنِي أصدق الرؤيا ما كان نهارا؛ ألن اهللا $: فما تصنع حبديث جابر مرفوعا: فإن قلت
  .هذا احلديث منكر ال يحتج به: ؟ قلت"تارخيه "فيأخرجه احلاكم . )٢(#بالوحي نهارا
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   وا	�/�ي ا	 -$�)١(ا	�ع ا	��"! ���

إحدامها في الشتاء، وهي الَّتي في أول : أنزل اهللا في الكاللة آيتني: قال الواحدي
  .)٣(في الصيف، وهي الَّتي في آخرها:  واألخرى.)٢(النساء

 الكاللة، وما في شيء ما راجعته في جما راجعت رسول اهللا $": صحيح مسلم "وفي
أال تكفيك آية ! يا عمر:  صدري وقالفي طعن بأصبعه ىحت شيء ما أغلظ يل فيه، فيأغلظ 

  .)٤(# آخر سورة النساء؟في الَّتيالصيف 
أما : ما الكاللة؟ قال! يا رسول اهللا: أن رجالً قال$: عن أيب هريرة" املستدرك "وفي

  .)٦(#؟)٥(﴾     ﴿:  الصيففي نزلت الَّتيمسعت اآلية 
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، ففي ﴾ ﴿ قوله إلَى... )١(﴾   ﴿: قوله: ومن أمثلة الشتائي
   .#ٍ يوم شاتفي نزلت أنها$:  عن عائشة)٢(الصحيح
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��� 0��� أول �� �2ل)١(ا	�ع ا	�����   

  :اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال
   .﴾  ﴿: -وهو الصحيح-أحدها 

:  من الوحيجأول ما بدئ به رسول اهللا $:  وغريمها عن عائشة؛ قالتروى الشيخان
 حبب إليه اخلالء، ثُم النوم، فكان ال يرى رؤيا؛ إال جاءت مثل فلق الصبح، فيالرؤيا الصادقة 

، ل خدجية إلَى يرجع ثُمفكان يأيت حراء، فيتحنث فيه الليايل ذوات العدد، ويتزود لذلك، 
قال رسول اهللا . اقرأ: فقال غار حراء، فجاءه امللك فيه، في فجأه احلق وهو حتىفتزوده ملثلها، 

ما أنا : فقلت. اقرأ:  أرسلنِي، فقالثُم بلغ مني اجلهد، حتىفأخذين فغطين . ما أنا بقارئ:  فقلت:ج
فغطنِي الثالثة . ما أنا بقارئ: فقلت. اقرأ:  أرسلنِي، فقالثُم بلغ مني اجلهد، حتىفغطنِي الثانية . بقارئ
 بِهافرجع ، )٢ (﴾   ﴿: بلغحتى ﴾    ﴿:  أرسلنِي، فقالمثُ بلغ مني اجلهد، حتى

  .)٣( احلديث# ترجف بوادرهجرسول اهللا 
: وصححاه عن عائشة؛ قالت" الدالئل "في والبيهقي "املستدرك"وأخرج احلاكم في 

  .)٤(#﴾  ﴿: أول سورة نزلت من القرآن$
سألت : مة بن عبد الرمحن؛ قال روى الشيخان عن أيب سل﴾ ﴿: القول الثاين
: قال. ﴾  ﴿ أو : قلت. ﴾ ﴿: أي القرآن أُنزل قبل؟ قال: جابر بن عبد اهللا

إين جاورت حبراء، فلما قضيت جواري؛ $: ج؟ قال رسول جأحدثكم ما حدثنا به رسول اهللا 
إلَى السماء، فإذا  الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يمينِي وعن مشايل، ثُم نظرت فاستبطنتنزلت، 
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 ١٠٢

  .)١(#﴾    ﴿: هو جربيل، فأخذتنِي رجفة، فأتيت خدجية، فأمرتهم فدثروين، فأنزل اهللا
  : األول عن هذا احلديث بأجوبة]أصحاب القول [وأجاب
أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة املدثر نزلت بكمالها قبل : أحدها

 أيضا عن أيب  أول ما نزل منها صدرها، ويؤيد هذا ما في الصحيحنيتمام سورة اقرأ؛ فإنها
بينا أنا $:  حديثهفي:  وهو حيدث عن فترة الوحي، فقالجمسعت رسول اهللا : سلمة عن جابر

أمشي؛ مسعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالس على كرسي بني 
   .)٢(#﴾ ﴿: زملوين زملوين، فدثروين، فأنزل اهللا: تالسماء واألرض، فرجعت، فقل

 الَّتييدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء ، #امللك الذي جاءين حبراء$: فقوله
   .﴾  ﴿: نزل فيها

  . بعد فترة الوحي، ال أولية مطلقةبِماأولية خمصوصة : أن مراد جابر باألولية: ثانيها
أول ما نزل : ة خمصوصة باألمر باإلنذار، وعرب بعضهم عن هذا بقولهأولي: أن املراد: ثالثها

  .﴾ ﴿: ، وأول ما نزل للرسالة﴾  ﴿: للنبوة
أول ما نزل بسبب متقدم، وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب، : أن املراد: رابعها

  . ذكره ابن حجر.  ابتداء؛ فنزلت بغري سبب متقدم﴾﴿وأما 
ر استخرج ذلك باجتهاده، وليس هو من روايته، فيتقدم عليه ما روته أن جاب :خامسها

  . قاله الكرماين. عائشة
  . وأحسن هذه األجوبة األول واألخري

 أن أول إلَىذهب ابن عباس وجماهد : )٣("الكشاف"قال في . سورة الفاحتة: القول الثالث
  .  فاحتة الكتاب: أن أول سورة نزلتإلَى، وأكثر املفسرين )٤(﴾﴿: سورة نزلت
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 ١٠٣

 األكثر؛ فلم إلَىوالذي ذهب إليه أكثر األئمة هو األول، وأما الذي نسبه  :وقال ابن حجر
 في من قال باألول، وحجته ما أخرجه البيهقي إلَىيقل به إال عدد أقل من القليل بالنسبة 

سرة والواحدي من طريق يونس بن بكري عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أيب مي" الدالئل"
 إين إذا خلوت وحدي؛ مسعت نداء، فقد واهللا : قال خلدجيةجإن رسول اهللا $: عمرو بن شرحبيل

ما كان اهللا ليفعل بك، فواهللا إنك لتؤدي األمانة، ! معاذا اهللا. فقالت. خشيت أن يكون هذا أمرا
اذهب : فلما دخل أبو بكر؛ ذكرت خدجية حديثه له، وقالت. وتصل الرحم، وتصدق احلديث

! محمديا :  إذا خلوت وحدي؛ مسعت نداًء خلفي:فانطلقا، فقصا عليه، فقال.  ورقةإلَى محمدمع 
 ائتين ثُم تسمع ما يقول، حتىال تفعل، إذا أتاك؛ فاثبت : فقال.  األفقفيفأنطلق هاربا ! محمديا 

       ﴿ :قل! محمديا : فلما خال ناداه. فأخربين
  .)١(#احلديث ﴾  ﴿:  بلغحتى﴾ .... 

إن كان حمفوظًا؛ فيحتمل أن يكون خربا عن : هذا مرسل، رجاله ثقات، وقال البيهقي
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 ١٠٤

  .)١( واملدثر﴾﴿: نزولها بعدما نزلت عليه
 مقدمة فيحكاه ابن النقيب . ﴾   ﴿: القول الرابع

  . قوالً زائدا" تفسريه"
أول ما نزل من القرآن $: واحلسن؛ قاالوأخرج الواحدي بإسناده عن عكرمة 

  .)٢(#﴾  ﴿: وأول سورة، ﴾   ﴿
أول ما نزل جربيل $: وأخرج ابن جرير وغريه من طريق الضحاك عن ابن عباس؛ قال

  .)٣(#﴾   ﴿ : قلثُماستعذ ! محمديا :  قالج النبِيعلى 
إنه من ضرورة نزول السورة نزول وعندي أن هذا ال يعد قوالً برأسه؛ ف :]قال السيوطي[

  .البسملة معها، فهي أول آية نزلت على اإلطالق
: إن أول ما نزل$: روى الشيخان عن عائشة قالت:  أول ما نزل حديث آخرفيوورد 

 اإلسالم؛ نزل احلالل إلَى إذا ثاب الناس حتىسورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار، 
  .)٤(#واحلرام
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 ١٠٥

  . ، وليس فيها ذكر اجلنة والنار﴾﴿ا بأن أول ما نزل وقد استشكل هذ
 أول ما نزل فإنهاسورة املدثر؛ : من أول ما نزل، واملراد: مقدرة؛ أي" من" بأن :وأجيب

  .  آخرها ذكر اجلنة والنار، فلعل آخرها قبل نزول بقية اقرأوفيبعد فترة الوحي، 

��ع  

أول : "مسعت علي بن احلسني يقول: ل من طريق احلسني بن واقد؛ قاأخرج الواحدي
العنكبوت، : املؤمنون، ويقال: بِها، وآخر سورة نزلت ﴾  ﴿: سورة نزلت بِمكة

، وأول سورة ﴾﴿: بِها، وآخر سورة نزلت ﴾ ﴿: وأول سورة نزلت باملدينة
   . )١("النجم:  بِمكةجأعلنها رسول اهللا 

  .  أن سورة البقرة أول سورة نزلت باملدينة اتفقوا على:البن حجر )٢("شرح البخاري "وفي
  .  دعوى االتفاق نظر؛ لقول علي بن احلسني املذكوروفي
  ".سورة القدر: إن أول سورة نزلت باملدينة: "النسفي عن الواقدي" تفسري "وفي

��ع ��ِ�5� &�   أوا�� 

أول آية $: عن ابن عباس؛ قال" املستدرك "في روى احلاكم: أول ما نزل في القتال -
  .)٤(#)٣ (﴾    ﴿ : القتالفينزلت 
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 ١٠٦

  ﴿: أول آية نزلت في القتال باملدينة: "وأخرج ابن جرير عن أبِي العالية؛ قال
   ﴾)٢(")١(.  

     ﴿: إن أول ما نزل في القتال: للحاكم" اإلكليل"وفي 
 ﴾)٣(.  
أخرجه ابن جرير . اآلية﴾   ﴿: )٤(آية اإلسراء: أول ما نزل في شأن القتل -

  . )٥(عن الضحاك
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 ١٠٧

نزل يف اخلمر $: عن ابن عمر؛ قال" مسنده" يف روى الطيالسي: أول ما نزل في اخلمر -
. حرمت اخلمر: اآلية، فقيل )١(﴾   ﴿: ثالث آيات، فأول شيء

الََ ﴿ :ذه اآلية نزلت هثُم، فسكت عنهم.  كما قال اهللابِهادعنا نتفع ! يا رسول اهللا: فقالوا
ال نشربها قرب ! يا رسول اهللا: فقالوا. حرمت اخلمر: فقيل، )٢(﴾تقْربوا الصالََةَ وأَنتم سكَارى

 :جفقال رسول اهللا ، )٣(﴾     ﴿:  نزلتثُم. فسكت عنهم. الصالة
  .)٤(#حرمت اخلمر

 ثُم، ﴾       ﴿:)٥( أول آية نزلت في األطعمة بِمكة آية األنعام-
 ﴿  :)٧( آخرها، وباملدينة آية البقرةإلَى ﴾      ﴿:)٦(آية النحل

  . قاله ابن احلصار.  اآلية﴾  ﴿: )٨( املائدةثُم اآلية، ﴾  
  .)٩(#النجم: أول سورة نزلت فيها سجدة$:  وروى البخاري عن ابن مسعود؛ قال-

                                                                                                                                                                      

/�K, m�Bz
� �<U� /�0 9�*� �}k&@ /�K, ��<6 �G@ �<U� ��4
� VG: " �� �=*}: +iUG �g� )�J 
� y5K
� )]  . )S�K
� V6 /'} x¡ /:@ ��: �� ���"� 

>D*6 :�� 1�� ;�9? N�<O P����Q:_ :1��: ,Rk^
� `�  :�4
� VG �	l��9? N�<O ,R��9�*
� �_"=��� 
�� ���K*
� ���� :���� 
�� �x�	�
� ���� :!$� 
�$ ��9o�E� ���� :�e� 
�!� )��*
� +,�- . /�0:"N�<O  :=E� . É=
��^
� 1=?�&@ 9�	�� !>=0���(# � p@ V=G� 1=K,�� V=6:

 h	45
� . >�|��a$L�>0��e!  �:�!a����>=0� # � � . �=KD�*
� �g=J: )H=,I� �<= 
�(a!>0�((#e�  h	=45
� . �,�? VG� 1?�&@:��a$ � � V=� +=G� p@ V=� 9=�Z p@ V=G 9=U~

 RqE�� V� �U� VG1G 1��� 
� . 15*	} ����	
� ��\: ����E� �9
�$a�(# � �Q 1,:��6 VG�� 

1�� ;N�<O P����Q: :1��: ,N�<O ,9�Z p@ VG 9U~ :/�D® ,RqE� +G� �G@"=�� � 
�( �}M� ����W�< :�!(� 
�  �yB�
� ���� :��!� 
�# �+,S :�#$� 
�L �+,S :$� 
��� )��*
� +,�- . /�0:"
�  . R��w*
� 1?�&@  A�B��>0�!(L� �h	45
� F�5J F�=G } � �:9j=���



 ١٠٨

                                                                                                                                                                      

�:9*��:{"=���  



 ١٠٩

�� )١(ا	�ع ا	/�6! ���ِ ������� �2ل  �78  

  :فيه اختالف
   ﴿ :آخر آية نزلت$: عن الرباء بن عازب؛ قال،  فروى الشيخان-

  .)٣(#﴾﴿ :، وآخر سورة نزلت)٢(﴾  
  .)٤(#آية الربا: آخر آية نزلت$:  وأخرج البخاري عن ابن عباس؛ قال-

  .)٥(وروى البيهقي عن عمر مثله
   .)٦ (﴾         ﴿:  قوله تعاىلبِهاواملراد 

  .)٧(#آية الربا: من آخر ما نزل$: عن عمر وابن ماجه وعند أمحد
إن من آخر القرآن : خطبنا عمر، فقال: "وعند ابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري؛ قال
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 ١١٠

  . )١("آية الربا: نزوالً
: آخر شيء نزل من القرآن$:  وأخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس؛ قال-

  .#آليةا )٢(﴾   ﴿
  . )٣(وأخرج بنحوه ابن مردويه وابن جرير والفريايب

آية : آخر القرآن عهدا بالعرش: "عن ابن شهاب؛ قال" الفضائل "في وأخرج أبو عبيد -
  .)٤("الربا وآية الدين

أنه بلغه أن أحدث $: وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن املسيب
  .)٥(مرسل صحيح اإلسناد. #ينآية الد: القرآن عهدا بالعرش
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 ١١١

وآية  ،﴾ ﴿ آية الربا وفيوال منافاة عندي بني هذه الروايات : ]قال السيوطي[
 قصة واحدة، في وألنها املصحف، في نزلت دفعة واحدة كترتيبها أنهاالدين؛ ألن الظاهر 

  . فأخرب كلٌّ عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح
  .  شأن الفرائضفي: ؛ أي")١(﴾﴿ما نزل آخر : "وقول الرباء

 ﴿ آية الربا وفيطريق اجلمع بني القولني : )٢("شرح البخاري "فيوقال ابن حجر 
 الربا؛ إذ هي معطوفة عليهن، ويجمع بني ذلك فيأن هذه اآلية ختام اآليات الْمنزلة : )٣(﴾

ا، فيصدق أن كالما عدامها، وحيتمل وبني قول الرباء بأن اآليتني نزلتا مجيعمنهما آخر بالنسبة ل 
 يتعلق باملواريث؛ خبالف آية البقرة، وحيتمل عكسه، بِما آية النساء مقيدة فيأن تكون اآلخرية 
  .’ا. الوفاة املستلزمة خلاتمة النزولمعنى إلَى آية البقرة من اإلشارة فياألول أرجح؛ لما 

    ﴿ :آخر آية نزلت$: قالعن أيب بن كعب؛ " املستدرك "وفي -
  .# آخر السورةإلَى )٤(﴾

  . )٥(وابن مردويه عن أُبي بنحوه" زوائد املسند "فيورواه عبد اهللا بن أمحد 
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 ١١٢

    ﴿ :آخر سورة نزلت$:  وأخرج مسلم عن ابن عباس؛ قال-
﴾#)١(.  
فما وجدمت املائدة، : آخر سورة نزلت$: واحلاكم عن عائشة؛ قالت  وأخرج الترمذي-

  .)٢( احلديث#...فيها من حالل فاستحلوه
  .)٣(#سورة املائدة والفتح: آخر سورة نزلت$: وأخرجا أيضا عن عبد اهللا بن عمرو؛ قال
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 ١١٣

  .﴾   ﴿ يعنِي: ]قال السيوطي[
  .)١(#من آخر القرآن نزوالً ﴾﴿$:  حديث عثمان املشهوروفي -

  .  عندهبِما بأن كل واحد أجاب -إن صحت-يجمع بني هذه االختالفات : قال البيهقي
، ج النبِي إلَىهذه األقوال ليس فيها شيء مرفوع : "االنتصار" فيوقال القاضي أبو بكر 

وكلٌّ قاله بضرب من االجتهاد وغلبة الظن، وحيتمل أن كال منهم أخرب عن آخر ما مسعه من 
 يسمعه لَم، وغريه مسع منه بعد ذلك، وإن  اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليلفي ج النبِي

 مع آيات نزلت معها، ج هي آخر آية تالها الرسول الَّتيهو، وحيتمل أيضا أن تنزل هذه اآلية 
  .’ا .  الترتيبفيفيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك، فيظن أنه آخر ما نزل 

  :تنبيه ≅
 نزلت بعرفة عام فإنها؛ )٢(﴾   ﴿: من املشكل على ما تقدم قوله تعاىل

حجة الوداع، وظاهرها إكمال مجيع الفرائض واألحكام قبلها، وقد صرح بذلك مجاعة منهم 
 أنها آية الربا والدين والكاللة في، مع أنه ورد )٣(" ينزل بعدها حالل وحراملَم: "السدي، فقال
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 ١١٤

  .)١(نزلت بعد ذلك
أن يتأول على أنه أكمل هلم دينهم بإقرارهم األوىل : وقد استشكل ذلك ابن جرير، وقال

 بِما أيده ثُم،  حجه املسلمون؛ ال خيالطهم املشركونحتىبالبلد احلرام وإجالء املشركني عنه 
كان املشركون واملسلمون حيجون $: أخرجه من طريق ابن أيب طلحة عن ابن عباس؛ قال

 البيت فيج املسلمون ال يشاركهم ؛ نفي املشركون عن البيت، وح﴾﴿مجيعا، فلما نزلت 
  .)٣(#)٢(﴾  ﴿احلرام أحد من املشركني، فكان ذلك من تمام النعمة، 
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 ١١٥

�> ا��;-�ء )١(ا	�ع ا	���ون" =,� >��� ُأ�2ل    

 ��< �,= أB �C;� َ	@و�2ل D �;ِE  ج ا	

  :الفاحتة، وآية الكرسي، وخاتمة البقرة: من الثاين
آية الكرسي أعطيها نبيكم من كنز حتت العرش، $:  علي؛ قال عن)٢(أخرج أبو عبيد[

  .].)٣(# يعطها أحد قبل نبيكمولَم
 يؤتهما لَمأبشر بنورين قد أوتيتهما :  ملك، فقالج النبِيأتى $: وروى مسلم عن ابن عباس

  .)٤(#فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة:  قبلكنبِي
   ﴿ما نزلت لَ$:  عن ابن عباس؛ قالما أخرجه احلاكم: ومن أمثلة األول

 ﴿: ، فبلغ)٥(﴾  ﴿فلما نزلت  صحف إبراهيم وموسى، فيكلها : ج؛ قال ﴾
   .# وىف:قال؛ )٦(﴾ 

  .)٨(")٧ (﴾    ﴿:  قولهإلَى... ﴾    ﴿
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 ١١٦

 حدثنا خالد بن عبد اهللا بن عطاء بن السائب عن عكرمة؛ قال :وقال سعيد بن منصور
  . #هذه السورة يف صحف إبراهيم وموسى$: اسابن عب

  . )١(#نسخ من صحف إبراهيم وموسى$: وأخرجه ابن أيب حامت بلفظ
 صحف إبراهيم وموسى مثل ما نزلت فيإن هذه السورة $: وأخرج عن السدي؛ قال

  . )٢(#ج النبِيعلى 
 :؛ قال)٣(﴾    ﴿: أنبأنا سفيان عن أبيه عن عكرمة: وقال الفريايب

  .)٤("هؤالء اآليات

��  ��C �7FG< �0 �2و	< )٥(ا	�ع ا	(�دي وا	���ون   
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 ١١٧

>��C 0� >	�7 �2وFG ��  و

   ﴿: قد يكون النزول سابقًا على احلكم؛ كقوله: )١("الربهان"قال الزركشي في 
 زكاة في نزلت أنها$: ، فقد روى البيهقي وغريه عن ابن عمر)٢(﴾     

  . )٤(خرج البزار حنوه مرفوعاوأ. )٣(#الفطر
 يكن بِمكة عيد وال ولَمال أدري ما وجه هذا التأويل؛ ألن السورة مكية، : وقال بعضهم

  . زكاة وال صوم
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 ١١٨

   ﴿: وأجاب البغوي بأنه جيوز أن يكون النزول سابقًا على احلكم؛ كما قال
- قال حتىة، ، فالسورة مكية، وقد ظهر أثر احلل يوم فتح مك)١(﴾     

   ﴿: ، وكذلك نزلت بِمكة)٢(#أحلت يل ساعة من نهار$: -عليه الصالة والسالم
﴾)٣( .  

 إلَى أي مجع؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش؛ نظرت :فقلت: قال عمر بن اخلطاب
. ، فكانت ليوم بدر﴾   ﴿:  آثارهم مصلتا بالسيف يقولفي جرسول اهللا 

  .)٤("األوسط "في أخرجه الطرباين
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 ١١٩

 عن )١("صحيح البخاري"آية الوضوء؛ ففي : ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه
 ونزل فثنى رأسه جسقطت قالدة يل بالبيداء وحنن داخلون املدينة، فأناخ رسول اهللا $: عائشة؛ قالت

 النبِي إن ثُم! ؟ قالدةفيحبست الناس :  حجري راقدا، وأقبل أبو بكر فلكزين لكزة شديدة، وقالفي
      ﴿: استيقظ، وحضرت الصبح، فالتمس املاء فلم يوجد، فنزلت ج

  .#)٢(﴾ ﴿:  قولهإلَى ﴾
  . فاآلية مدنية إمجاعا، وفرض الوضوء كان بِمكة مع فرض الصالة

  يصلِّ منذ فُرضت عليه الصالةلَم جمعلوم عند مجيع أهل املغازي أن : قال ابن عبد الرب
  .إال بوضوء، وال يدفع ذلك إال جاهل أو معاند

  . نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به؛ ليكون فرضه متلوا بالتنزيلفيواحلكمة : قال
 نزل بقيتها، وهو ثُمحيتمل أن يكون أول اآلية نزل مقدما مع فرض الوضوء، : وقال غريه

  . هذه القصةفيذكر التيمم 
  . مجاع على أن اآلية مدنيةيرده اإل:] قال السيوطي[

�� J;6 ا	2Iول)٣(ا	�ع ا	���� وا	���ون���   

  :]تعريفه[
  . أنه ما نزلت اآلية أيام وقوعه: الذي يتحرر في سبب النزول

في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم احلبشة " تفسريه"فيخرج ما ذكره الواحدي في 
ل في شيء، بل هو من باب اإلخبار عن الوقائع املاضية؛ به؛ فإن ذلك ليس من أسباب النزو

  . كذكر قصة نوح وعاد وثَمود وبناء البيت وحنو ذلك
قسم نزل ابتداًء، وقسم نزل عقب واقعة أو : نزول القرآن على قسمني: قال اجلعربي

  . سؤال
  :وفي هذا النوع مسائل

  :]فوائد معرفة أسباب النزول[: األوىل
 طائل حتت هذا الفن؛ جلريانه جمرى التاريخ، وأخطأ في ذلك، بل له زعم زاعم أنه ال

  : فوائد
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 ١٢٠

  .معرفة وجه احلكمة الباعثة على تشريع احلكم:  منها-
  . ختصيص احلكم به عند من يرى أن العربة خبصوص السبب: ومنها -
قصر أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على ختصيصه، فإذا عرف السبب؛ : ومنها -

وإخراجها باالجتهاد ممنوع؛ التخصيص على ما عدا صورته؛ فإن دخول صورة السبب قطعي، 
  . من شذ فجوز ذلكإلَى وال التفات ،"التقريب "فيكما حكى اإلمجاع عليه القاضي أبو بكر 

  . ، وإزالة اإلشكالالْمعنىالوقوف على : ومنها -
  . "ية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولهاال يمكن معرفة تفسري اآل ":)١(قال الواحدي

  ". فهم معاين القرآنفيبيان سبب النزول طريق قوي : "وقال ابن دقيق العيد
معرفة سبب النزول يعني على فهم اآلية؛ فإن العلم بالسبب يورث : ")٢(قال ابن تيمية

  ". العلم بالْمسبب
اخلمر :  كانا يقوالنأنهماد يكرب  بن مظعون وعمرو بن مع)٣(]قدامة[وقد حكي عن 

، )٥( اآلية)٤(﴾        ﴿: مباحة، وحيتجان بقوله تعاىل
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 ١٢١

رمت اخلمر$:  وهوها؛ مل يقوال ذلك،ولو علما سبب نزولا قالوا لَما حكيف بِمن : أن ناس
 والنسائي أخرجه أمحد. #فنزلت!  سبيل اهللا وماتوا وكانوا يشربون اخلمر وهي رجس؟فيقُتلوا 

  . )١(وغريمها
  . دفع توهم احلصر: ومنها -

أن :  ما معناه- اآلية)٢(﴾       ﴿:  قوله تعاىلفي-قال الشافعي 
الكفار لَما حرموا ما أحل اهللا، وأحلوا ما حرم اهللا، وكانوا على املضادة والْمحادة؛ فجاءت 

تموه، وال حرام إال ما أحللتموه؛ نازالً ال حالل إال ما حرم: اآلية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال
  . ال آكل اليوم إال حالوة: فيقول، ال تأكل اليوم حالوة: منزلة من يقول
ال حرام إال ما : املضادة ال النفي واإلثبات على احلقيقة، فكأنه تعاىل قال: والغرض

 يقصد حل ما وراءه؛ إذ ولَم وما أُهلَّ لغري اهللا به، اخلنزيرأحللتموه من امليتة والدم وحلم 
  . إثبات التحرمي، ال إثبات احلل: القصد
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 ١٢٢

 ذلك؛ لَما كنا نستجيز إلَى غاية احلسن، ولوال سبق الشافعي فيوهذا : قال إمام احلرمني
  .  حصر الْمحرمات فيما ذكرته اآليةفيخمالفة مالك 

  .معرفة اسم النازل فيه اآلية، وتعيني املبهم فيها: ومنها -
    ﴿: إنه الذي أُنزل فيه:  عبد الرمحن بن أيب بكرفيال مروان ولقد ق

  .)٢( ردت عليه عائشة وبينت له سبب نزوهلاحتى؛ )١(﴾
  :] معرفة أسباب النزولفيالعمدة [املسألة الثانية 
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 ١٢٣

 ممن أسباب نزول الكتاب إال بالرواية والسماع فيال حيل القول : )١(قال الواحدي
سألت $:  بن سريينمحمدالتنزيل ووقفوا على األسباب وبحثوا عن علمها، وقد قال شاهدوا 

اتق اهللا وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل اهللا من : عبيدة عن آية من القرآن، فقال
  . )٢(#القرآن

  .معرفة سبب النزول أمر حيصل للصحابة بقرائن حتتف بالقضايا: وقال غريه
سبب النزول، ويراد به :  كذا؛ يراد به تارةفينزلت هذه اآلية : قوهلم: )٣(ميةقال ابن تي

  .  اآلية كذابِهذهعنِي :  يكن السبب؛ كما تقوللَم اآلية، وإن فيإن ذلك داخل : تارة
 كذا؛ هل جيري جمرى املسند كما فينزلت هذه اآلية :  قول الصحايبفيوقد تنازع العلماء 

ذي أُنزلت ألجله، أو جيري جمرى التفسري منه الذي ليس بِمسند؟ فالبخاري لو ذكر السبب ال
أمحد " مسند" املسند، وغريه ال يدخله فيه، وأكثر املسانيد على هذا االصطالح؛ كـ فييدخله 

  . ’ا .  املسندفي كلهم يدخلون مثل هذا فإنهموغريه؛ خبالف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه؛ 
إذا أخرب الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية : )٤("علوم احلديث" فيوقال احلاكم 

  .  كذا؛ فإنه حديث مسندفي نزلت أنهامن القرآن 
  . ومشى على هذا ابن الصالح وغريه

: رف من عادة الصحابة والتابعني أن أحدهم إذا قالقد ع: )٥("الربهان "فيقال الزركشي 
تتضمن هذا احلكم، ال أن هذا كان السبب يف  هافإنه يريد بذلك أننزلت هذه اآلية يف كذا؛ 

ما وقعنزوهلا، فهو من جنس االستدالل على احلكم باآلية، ال من جنس النقل ل .  
  :]قول التابعي يف سبب النزول[تنبيه  ≅

ما تقدم أنه من قبيل املسند من الصحايب، إذا وقع من تابعي؛ فهو مرفوع أيضا، لكنه 
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 ١٢٤

عن الصحابة؛ كمجاهد، قبل إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسري اآلخذين سل، فقد يمر
  . وحنو ذلك... مرسل آخروعكرمة، وسعيد بن جبري، أو اعتضد بِ

  :)١(املسألة الثالثة
 العام، وقد تنزل اآليات على األسباب اخلاصة، فيتقدم أن صورة السبب قطعية الدخول 

ها من اآلي العامة؛ رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فيكون ذلك اخلاص وتوضع مع ما يناسب
 العام، كما اختار السبكي أنه رتبة متوسطة في كونه قطعي الدخول فيقريبا من صورة السبب 

  . دون السبب وفوق التجرد
  ]العربة بعموم اللفظ أم خبصوص السبب؟[ :املسألة الرابعة

ة بعموم اللفظ أم خبصوص السبب؟ واألصح عندنا األول، اختلف أهل األصول؛ هل العرب
وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلَى غري أسبابِها؛ كنزول آية الظهار في سلمة 

 تعدى ثُم، )٤( رماة عائشةفي، وحد القذف )٣( شأن هالل بن أميةفي، وآية اللعان )٢(بن صخر
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 ١٢٥

  .  غريهمإلَى
خرجت هذه اآلية وحنوها لدليل آخر، كما قصرت : موم اللفظ؛ قال يعترب علَمومن 

  . آيات على أسبابِها اتفاقًا لدليل قام على ذلك
 فياحتجاج الصحابة  وغريهم : ومن األدلة على اعتبار عموم اللفظ: ]قال السيوطي[

  .  ذائعا بينهم)١(وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعا
 كذا، السيما فيهذه اآلية نزلت : قد جييء كثريا من هذا الباب قوهلم: )٢(وقال ابن تيمية

، )٥(])٤(أوس بن الصامت[ يف امرأة ت نزل)٣(إن آية الظهار: إن كان املذكور شخصا؛ كقوهلم
 بنِي في نزلت )١(﴾  ﴿:  قوله، وإن)٧( نزلت يف جابر بن عبد اهللا)٦(وإن آية الكاللة
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 ١٢٦

 قوم من في قوم من املشركني بِمكة أو فينزل  يذكرون أنه مماونظائر ذلك . ..)٢(قريظة والنضري
  .  قوم من املؤمننيفياليهود والنصارى أو 

 يقصدوا أن حكم اآلية خيتص بأولئك األعيان دون غريهم؛ فإن هذا لَمفالذين قالوا ذلك 
للفظ العام الوارد على سبب  افيال يقوله مسلم وال عاقل على اإلطالق، والناس وإن تنازعوا 

 وإنماإن عمومات الكتاب والسنة ختتص بالشخص املعني، : هل خيتص بسببه؟ فلم يقل أحد
 ختتص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، وال يكون العموم فيها حبسب إنها: غاية ما يقال

  . اللفظ
 متناولة لذلك الشخص ولغريه  سبب معني، إن كانت أمرا أو نهيا؛ فهيلَها الَّتيواآلية 

 كان بِمنزلته، وإن كانت خربا بِمدح أو ذم؛ فهي متناولة لذلك الشخص وملن كان ممن
  .’ا . بِمنزلته
  :تنبيه ≅

 معني وال عموم في لفظ له عموم، أما آية نزلت في ذكر أن فرض املسألة مماقد علمت 
؛ )٣(﴾      ﴿: تعاىل تقتصر عليه قطعا؛ كقوله فإنهاللفظها؛ 

اإلمام فخر الدين الرازي وبقوله ها، وقد استدل بِ)٤(نزلت يف أيب بكر الصديق باإلمجاع هافإن :
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 ١٢٧

، ووهم من ظن أن جعلى أنه أفضل الناس بعد رسول اهللا : )١(﴾    ﴿
 اآلية ليس فيها  كل من عمل عمله؛ إجراء له على القاعدة، وهذا غلط؛ فإن هذهفياآلية عامة 

: زاد قوم- مجع في تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة إنماصيغة عموم؛ إذ األلف والالم 
 ال توصل ألنها ليست موصولة؛ ﴾﴿ في) الالم(، و-أو مفرد بشرط أالَّ يكون هناك عهد

ا مع ما  ليس مجعا، بل هو مفرد، والعهد موجود، خصوص﴾﴿بأفعل التفضيل إمجاعا، و
من التمييز وقطع املشاركة، فبطل القول بالعموم، وتعني القطع باخلصوص ) أفعل(يفيده صيغة 

  .�والقصر على من نزلت فيه 
  :]إذا تعددت أسباب النزول[املسألة اخلامسة 

أن ينظر :  ذلكفيكثريا ما يذكر املفسرون لنزول اآلية أسبابا متعددة، وطريق االعتماد 
  : ارة الواقعة العبإلَى

؛ فقد آخر كذا، وذكر أمرا فينزلت :  كذا، واآلخرفينزلت : فإن عرب أحدهم بقوله -
تقدم أن هذا يراد به التفسري ال ذكر سبب النزول، فال منافاة بني قولهما إذا كان اللفظ 

  .يتناوهلما
 املعتمد، نزلت في كذا، وصرح اآلخر بذكر سبب خالفه؛ فهو: وإن عرب واحد بقوله -

  .وذاك استنباط
 فإن كان إسناد أحدمها صحيحا دون اآلخر؛ :وآخر سببا غريه ،وإن ذكر واحد سببا -

  .فالصحيح املعتمد
، فريجح أحدمها بكون راويه حاضر )٢(أن يستوي اإلسنادان في الصحة: احلال الرابع -

  .)٣(تلك القصة أو حنو ذلك
قيب السببني أو األسباب املذكورة؛ بأالَّ تكون أن يمكن نزولَها ع: احلال اخلامس -

  .ال مانع من تعدد األسباب] إذ[معلومة التباعد، فيحمل على ذلك؛ 
، فيحمل على تعدد النزول ]محله على تعدد األسباب[أالَّ يمكن : احلال السادس -
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 ١٢٨

  .)١(وتكرره
  :تنبيه ≅

  ).فنزل: (قول، فَيهِم الراوي في)فتال( إحدى القصتني فيقد يكون 
: ، فقالج بِيمر يهودي بالن$:  وصححه عن ابن عباس؛ قالما أخرجه الترمذي: مثاله

كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع اهللا السموات على ذه، واألرضني على ذه، واملاء على ذه، 
 .)٣(#)٢(اآلية﴾    ﴿ :واجلبال على ذه، وسائر اخللق على ذه؟ فأنزل اهللا

  .، وهو الصواب؛ فإن اآلية مكية#جفتال رسول اهللا $:  بلفظ)٤( الصحيحفيواحلديث 
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 ١٢٩

  :تنبيه ≅
 ذلك؛ في نزول اآليات املتفرقة، وال إشكال فيعكس ما تقدم أن يذكر سبب واحد 

  .  سور شتىفي الواقعة الواحدة آيات عديدة فيفقد ينزل 
ال أمسع اهللا ! يا رسول اهللا$: قالت اه واحلاكم عن أم سلمة أنما أخرجه الترمذي: مثاله

  .)٢(# آخر اآليةإلَى )١(﴾فَاستجاب لَهم ربهم أَنِّي الََ أُضيع﴿فأنزل اهللا . ذكر النساء يف اهلجرة بشيء
تذكر الرجال وال تذكر النساء، ! يا رسول اهللا: قلت$:  احلاكم عنها أيضا قالتوأخرج

         ﴿ :نزلت، وأُ)٣(﴾  ﴿: فأُنزلت
﴾#)٤(.  

 لنا نصف املرياث، وإنماتغزو الرجال وال تغزو النساء، $:  قالتأنهاأيضا عنها  وأخرج
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 ١٣٠

  ﴿ :وأنزل، )١(﴾        ﴿: فأنزل اهللا
﴾#)٢(.  

  ]:أهم املصنفات من هذا النوع[
  :أفرده بالتصنيف مجاعة

  . اري علي بن املدينِي، شيخ البخ: أقدمهم-
  . على ما فيه من إعواز)٣(كتاب الواحدي:  ومن أشهرها-
  .  يزد عليه شيئًاولَم وقد اختصره اجلعربي، فحذف أسانيده -
 وألف فيه شيخ اإلسالم أبو الفضل ابن حجر كتابا مات عنه مسودة، فلم نقف عليه -

  . كامالً
 هذا النوع في يؤلَّف مثله لَم  وقد ألفت فيه كتابا حافالً موجزا حمررا]:قال السيوطي[ -

  .)٤(" أسباب النزولفيلباب النقول : "مسيته

�� ��Gر �2و	<)٥(ا	�ع ا	��	� وا	���ون   

  . صرح مجاعة من املتقدمني واملتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله
خواتيم سورة :  قد يتكرر نزول اآلية تذكريا وموعظة، وذكر من ذلك:وقال ابن احلصار
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 ١٣١

  . النحل وأول سورة الروم
 ﴿: ، وذكر قوم منه الفاحتة، وذكر بعضهم منه قوله)١(وذكر ابن كثري منه آية الروح

  .  اآلية)٢ (﴾   
قد ينزل الشيء مرتني تعظيما لشأنه وتذكريا عند حدوث : )٣("الربهان" فيوقال الزركشي 
  .سببه وخوف نسيانه

د حيدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية  ذلك كله أنه قفيواحلكمة : وقال
 وبأنها بِها تلك اآلية بعينها؛ تذكريا هلم ج النبِي إلَىوقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فيوحي 

  .تتضمن هذا
  :تنبيه ≅

 )٤( تقرأ على وجهني فأكثر، ويدل له ما أخرجه مسلمالَّتيقد جيعل من ذلك األحرف 
ن على أميت،  أن هو: على حرف، فرددت إليه القرآني أن اقرأ أرسل إلَإن ريب$: بيمن حديث أُ

اقرأه على سبعة : ن على أميت، فأرسل إيلَّ أن هو:فأرسل إيلَّ أن اقرأه على حرفني، فرددت إليه
  .  ينزل من أول وهلة، بل مرة بعد أخرىلَم، فهذا احلديث يدل على أن القرآن #أحرف

: فإن قيل: -بعد أن حكى القول بنزول الفاحتة مرتني- للسخاوي )٥("مجال القراء "وفي
جيوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد، ونزلت : فما فائدة نزوهلا مرة ثانية؟ قلت

  .’ا.ملك ومالك، والسراط والصراط، وحنو ذلك: الثانية ببقية وجوهها؛ حنو
  :تنبيه ≅

الكفيل بِمعاين " كتاب فيه، كذا رأيته أنكر بعضهم كون شيء من القرآن تكرر نزول
  .  تقدم من فوائدهبِماوهو مردود (!). ، وعلله بأن حتصيل ما هو حاصل ال فائدة فيه "التنزيل

وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بِمكة نزل باملدينة مرة أخرى؛ فإن جربيل كان 
  . ورد مبنع املالزمة(!) يعارضه القرآن كل سنة 

يكن نزل به  لَم بقرآن ج لإلنزال إال أن جربيل كان ينزل على رسول اهللا معنىال وبأنه 
  . يكن نزل به من قبللَم: ورد بِمنع اشتراط قوله(!) من قبل، فيقرئه إياه 

لت القبلة، فأخرب الرسول :  قالثُموزوهلا مرتني أن جربيل نزل حني حولعلهم يعنون بن
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 ١٣٢

 مرة أخرى، أو أقرأه لَهاالصالة كما كانت بِمكة، فظن ذلك نزوالً  في أن الفاحتة ركن ج
  .)١(’ يقرئها له بِمكة، فظن ذلك إنزاالً الَمفيها قراءة أخرى 
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�-�� �2ل �0 ا	8�Kن �,= 	��ن "�> ا	 (�"�)١(ا	�ع ا	�ا"! وا	���ون   

أفردها موافقات عمر، وقد : هو في احلقيقة نوع من أسباب النزول، واألصل فيه
  . بالتصنيف مجاعة

إن اهللا جعل احلق على لسان عمر $:  قالجأن رسول اهللا :  عن ابن عمروأخرج الترمذي
  .#وقلبه

وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال؛ إال نزل القرآن على حنو ما قال $: قال ابن عمر
  . )٢(#عمر

  .)٣(#به القرآنكان عمر يرى الرأي فينزل $: وأخرج ابن مردويه عن جماهد؛ قال
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 ١٣٤

يا : قلت.  ثالثفيوافقت ريب $: قال عمر:  وأخرج البخاري وغريه عن أنس؛ قال
:  وقلت)١(﴾    ﴿: لو اختذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت! رسول اهللا

إن نساءك يدخل عليهن الرب والفاجر، فلو أمرتهن أن حيتجنب، فنزلت آية ! يا رسول اهللا
عسى ربه إن طلقكن أن :  الغرية، فقلت لَهنفي نساؤه جمع على رسول اهللا واجت. )٢(احلجاب

  .)٤(# كذلك)٣(فنزلت، يبدله أزواجا خريا منكن
 في احلجاب، وفي:  ثالثفيوافقت ريب $: وأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر؛ قال

  .)٥(# مقام إبراهيموفيأسرى بدر، 
  :تذنيب ≅

 -عليه الصالة والسالم-آن على لسان غري اهللا؛ كالنبِي  القرفييقرب من هذا ما ورد 
    ﴿: وجربيل واملالئكة؛ غري مصرح بإضافته إليهم، وال حمكي بالقول؛ كقوله

: ، وقوله﴾   ﴿: ؛ لقوله آخرهاج اآلية؛ فإن هذا وارد على لسانه )٦(﴾
    ﴿:  اآلية؛ فإنه وارد أيضا على لسانه، وقوله)٧(﴾   ﴿

           ﴿:  اآلية؛ وارد على لسان جربيل، وقوله)٨(﴾
 وارد )١٠(﴾   ﴿ وارد على لسان املالئكة، وكذا )٩(﴾  

قولوا، وكذا اآليتان األولتان يصح أن : على ألسنة العباد، إال أنه يمكن هنا تقدير القول؛ أي
  .ابعةيقدر فيهما قُلْ؛ خبالف الثالثة والر
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�0 �2ل �-.@ ا	8�Kنأ6َْ��ء ِ�� )١(ا	�ع ا	&��%  وا	���ون   

رأيت فيهم تأليفًا مفردا لبعض القدماء، لكنه غري محرر، وكتاب أسباب النزول 
  . واملبهمات يغنيان عن ذلك

أنبأنا : أنبأنا إسحاق بن منصور: ذكر عن احلسني بن زيد الطحان: وقال ابن أيب حامت
 قريش أحد إال فيما $: قال علي: عن عباد بن عبد اهللا؛ قال، عن املنهال، عمشعن األ، قيس

  .)٣(#)٢(﴾  ﴿ :فما نزل فيك؟ قال: قيل له. وقد نزلت فيه آية
: عن سعد بن أيب وقاص؛ قال" األدب "فيما أخرجه أمحد والبخاري : ومن أمثلته

آية تحرمي و، )٥(﴾   ﴿، )٤(﴾  ﴿: ي أربع آياتفنزلت $
  .)٦(#اخلمر، وآية املرياث
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 ١٣٦

 في )١(﴾   ﴿: تنزل $: عن رفاعة القرظي؛ قالوأخرج ابن أيب حامت
  . )٢(#عشرة أنا أحدهم

فينا $: ؛ قال-حبيب بن سباع: وقيل-وأخرج الطرباين عن أيب مجعة جنيد بن سبع 
  .)٤(#، وكنا تسعة نفر؛ سبعة رجال، وامرأتني)٣(﴾    ﴿: نزلت
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�� )١(ا	�ع ا	��دس وا	���ونِ>;-G�Gو >��M   

عن ، حدثنا سفيان بن عيينة:  حدثنا إبراهيم بن بشار":فوائده"قال الديرعاقويل في 
 ولَم يكن القرآن جمع في جقُبض النبِي $: عن زيد بن ثابت؛ قال، عن عبيد، الزهري

  .)٢(#شيء
حف؛ لما كان يترقبه من ورود ناسخ  القرآن في املصجإنما لَم جيمع : قال اخلطايب

لبعض أحكامه أو تالوته، فلما انقضى نزوله بوفاته؛ أهلم اهللا اخللفاء الراشدين ذلك؛ وفاء بوعده 
  . الصادق بضمان حفظه على هذه األمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بِمشورة عمر

ي ال تكتبوا عن$: جهللا قال رسول ا:  من حديث أيب سعيد؛ قال)٣(أما ما أخرجه مسلم
 كتابة خمصوصة على صفة في احلديث؛ فال ينايف ذلك؛ ألن الكالم #....شيئًا غري القرآن

 موضع في، لكن غري جمموع ج عهد رسول اهللا فيخمصوصة، وقد كان القرآن كُتب كله 
  . واحد، وال مرتب السور

  : مجع القرآن ثالث مراتفيالقول 
  : مجع القرآن ثالث مرات: )٤("تدركاملس" فيقال احلاكم 

كنا عند رسول اهللا $:  أخرج بسنده عن زيد بن ثابت؛ قالثُم، ج النبِيحبضرة : إحداها
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 ١٣٨

  .)١(# نؤلف القرآن من الرقاعج
 سورها، فيتأليف ما نزل من اآليات املفرقة : يشبه أن يكون املراد به: )٢(وقال البيهقي

  . ج النبِيومجعها فيها بإشارة 
أرسل $: عن زيد بن ثابت؛ قال" صحيحه "فيروى البخاري . حبضرة أيب بكر: الثانية

إن : إن عمر أتانِي، فقال: إلَي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن اخلطاب عنده، فقال أبو بكر
 املواطن؛ فيذهب فيالقتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 

؟ جججج يفعله رسول اهللا لَمكيف نفعل شيئًا : فقلت لعمر. كثري من القرآن، وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن
 ذلك الذي رأى في شرح اهللا صدري لذلك، ورأيت حتىهو واهللا خري، فلم يزل يراجعين : قال عمر

وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، : قال أبو بكر: قال زيد. عمر
 أمرين به من مجع ممافواهللا لو كلفوين نقل جبل من اجلبال؛ ما كان أثقل علي . ، فتتبع القرآن فامجعهجججج

فلم يزل أبو بكر يراجعين . هو واهللا خري: ؟ قالجججج يفعله رسول اهللا لَمكيف تفعالن شيئًا : قلت. القرآن
اهللا له صدر أيب بكر وعمر، فتتبعت القرآن أمجعه من العسب  شرح اهللا صدري للذي شرح حتى

:  أجدها مع غريهلَمواللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري، 
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 ١٣٩

 توفاه اهللا، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أيب بكر حتى )١(﴾.....  ﴿
عند عمر حياته، ثُم ٣(#)٢(نت عمر حفصة ب عندثُم( .  

وأخرج ابن أيب داود من طريق يقدم عمر فقال$: ى بن عبد الرمحن بن حاطب؛ قالحي :
وكانوا يكتبون ذلك يف الصحف .  شيئًا من القرآن؛ فليأت بهجمن كان تلقى من رسول اهللا 

  .)٤(#واأللواح والعسب، وكان ال يقبل من أحد شيئًا حىت يشهد شهيدان
مجرد وجدانه مكتوبا حىت يشهد به من تلقاه دا كان ال يكتفي بِوهذا يدل على أن زي

  . مساعا، مع كون زيد كان حيفظ، فكان يفعل ذلك مبالغة يف االحتياط
: وأخرج ابن أيب داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر وزيد

رجاله . # كتاب اهللا؛ فاكتباهاقعدا على باب املسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من$
  .)٥(ثقات مع انقطاعه

  .احلفظ والكتاب: وكأن املراد بالشاهدين: )٦(قال ابن حجر
 يشهدان على أن ذلك املكتوب كُتب بني أنهمااملراد : )١("مجال القراء" فيوقال السخاوي 
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 ١٤٠

 يشهدان على أن ذلك أنهما، أو املراد ]وإال؛ فقد كان زيد جامعا للقرآن[، جيدي رسول اهللا 
  .  القرآنبِها نزل الَّتيمن الوجوه 

 ال من ج النبِيوكان غرضهم أالَّ يكتب إال من عين ما كُتب بني يدي : قال أبو شامة
  . مجرد احلفظ

 أجدها مكتوبة مع لَم: ؛ أي# أجدها مع غريهلَم$:  آخر سورة التوبةفيولذلك قال : قال
  . في باحلفظ دون الكتابةغريه؛ ألنه كان ال يكت

 عام ج النبِي عرض على مما يشهدان على أن ذلك أنهما أو املراد ]:قال السيوطي[
  . وفاته

  .  زمن عثمانفي هو ترتيب السور :واجلمع الثالث: )٢(قال احلاكم
وكان يغازي أهل -أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان $:  عن أنس)٣(روى البخاري

، فقال - القراءةفي فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم يفالشام 
 حفصة؛ أن أرسلي إلَىفأرسل . أدرك األمة قبل أن خيتلفوا اختالف اليهود والنصارى: لعثمان

 عثمان، فأمر زيد إلَى حفصة بِهافأرسلت .  نردها إليكثُم املصاحف فيإلينا الصحف ننسخها 
 فيت وعبد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها بن ثاب

 شيء من فيإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت : املصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيني الثالثة
 إذا نسخوا الصحف من حتى نزل بلسانِهم، ففعلوا، إنماالقرآن؛ فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنه 

 نسخوا، وأمر مما كل أفق بِمصحف إلَى حفصة، وأرسل إلَىحف؛ رد عثمان الصحف املصا
  .  كل صحيفة ومصحف أن يحرقفي سواه من القرآن بِما

 جفقدت آية من األحزاب حني نسخنا املصحف، قد كنت أمسع رسول اهللا : قال زيد
      ﴿: ، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت األنصاريبِهايقرأ 
  .# فأحلقناها يف املصحف)٤(﴾ 

  .  سنة مخس وعشرينفي )٣(]وكانت هذه القصة: [)٥(قال ابن حجر
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 ١٤١

 إنمااملشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، : وقال احلارث الْمحاسبِي
 املهاجرين محل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبني من شهده من

 حروف القراءات، فأما قبل فيواألنصار لَما خشي الفتنة عند اختالف أهل العراق والشام 
 بِها نزل الَّتيذلك؛ فقد كانت املصاحف بوجوه من القراءات املطلقات على احلروف السبعة 

لو وليت لعملت $:  مجع اجلملة؛ فهو الصديق، وقد قال عليإلَىالقرآن، فأما السابق 
  . انتهى. )١(#بِها باملصاحف عمل عثمان

 � مجعوا بني الدفتني القرآن الذي أنزله اهللا يإن الصحابة : -رمحه اهللا-قال البغوي 
والذي محلهم على مجعه ما جاء بيانه . ؛ من غري أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئًاجعلى رسوله 

ف وصدور الرجال، فخافوا ذهاب بعضه  العسب واللخافي احلديث، وهو أنه كان مفرقًا في
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 ذلك رأيهم، في مجعه، فرأى إلَى، ودعوه جبذهاب حفظته، ففزعوا فيه إىل خليفة رسول اهللا 
؛ من غري ج موضع واحد باتفاق من مجيعهم، فكتبوه كما مسعوا من رسول اهللا فيفأمر جبمعه 

 جوكان رسول اهللا . جن رسول اهللا  يأخذوه ملَمأن قدموا شيئًا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا 
 مصاحفنا؛ فييلقِّن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو اآلن 

 إياه على ذلك، وإعالمه عند نزول كل آية أن هذه اآلية -صلوات اهللا عليه-بتوقيف جربيل 
  . � هذا عن عثمان معنى روي.  يذكر فيها كذاالَّتي السورة فيتكتب عقيب آية كذا 

 ترتيبه؛ فإن القرآن في موضع واحد، ال في مجعه فيفثبت أن سعي الصحابة كان 
 مصاحفنا، أنزله اهللا تعاىل مجلة واحدة في اللوح الْمحفوظ على الترتيب الذي هو فيمكتوب 

     ﴿: � السماء الدنيا؛ كما قال اهللا إلَى شهر رمضان ليلة القدر في
 مدة ج كان ينزله مفرقًا على رسوله ثُمT :﴿    ﴾ ،، وقال اهللا ﴾

﴾       ﴿: �؛ قال اهللا Tحياته عند احلاجة وحدوث ما يشاء اهللا 
  . ، فترتيب النزول غري ترتيب التالوة]١٠٦: اإلسراء[

 على عباده، T اهللا  األمة رمحة منفيوكان هذا االتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن 
  .]٩: احلجر[﴾       ﴿: T حفظه؛ كما قال اهللا فيوحتقيقًا لوعده 

ي كانوا يقرءون القرآن بعده على األحرف السبعة ج إن أصحاب رسول اهللا ثُمالَّت 
 زمن عثمان، وعظُم في أن وقع االختالف بني القُراء إلَى، T بإذن اهللا جأقرأهم رسول اهللا 

 مجع الكلمة، في عثمان، وناشدوه اهللا تعاىل إلَىألمر فيه، وكتب الناس بذلك من األمصار ا
وتدارك الناس قبل تفاقم األمر، وقَدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية، فشافهه بذلك، فجمع 

 املصاحف على حرف في مجع القرآن فيعثمان عند ذلك املهاجرين واألنصار، وشاورهم 
يزول بذلك اخلالف، وتتفق الكلمة، واستصوبوا رأيه، وحضوه عليه، ورأوا أنه من واحد؛ ل

  . أحوط األمور للقرآن
 املصاحف، فيأن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها :  حفصةإلَىفحينئذ أرسل عثمان 

 املصاحف، وبعث فيفأرسلت إليه، فأمر زيد بن ثابت، والرهط القرشيني الثالثة، فنسخوها 
  . )١(’ا.  األمصارىإلَ بِها

  ]:الفرق بني مجع أيب بكر ومجع عثمان[
مع أيب بكر كان أن ج:  الفرق بني مجع أيب بكر ومجع عثمان: وغريه)٢(قال ابن التني

خلشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب محلته؛ ألنه مل يكن جمموعا يف موضع واحد، فجمعه 
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 ١٤٣

ما كثر مع عثمان كان لَوج. جليه النيب يف صحائف مرتبا آليات سوره على ما وقفهم ع
هم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إىل  قرأوه بلغاتحتىاالختالف يف وجوه القراءة، 

ختطئة بعض، فخشي من تفاقم األمر يف ذلك، فنسخ الصحف يف مصحف واحد؛ مرتبا لسوره، 
هم، وإن كان قد وسع يف قراءته تلغا بأنه نزل بواقتصر من سائر اللغات على لغة قريش؛ حمتج

بلغة غريهم رفعا للحرج واملشقة يف ابتداء األمر؛ فرأى أن احلاجة إىل ذلك قد انتهت، فاقتصر 
  . على لغة واحدة

 مجع نفس القرآن في يقصد عثمان قصد أيب بكر لَم ":االنتصار"وقال القاضي أبو بكر يف 
 وإلغاء ما ليس ج النبِيات الثابتة املعروفة عن  قصد مجعهم على القراءوإنمابني لوحني، 

 فيه وال تأخري وال تأويل أُثبت مع تنزيل وال منسوخ تقديمكذلك، وأخذهم بِمصحف ال 
تالوته كتب مع مثبت رمسه ومفروض قراءته وحفظه؛ خشية دخول الفساد والشبهة على من 

  . يأيت بعد

 � �]��  ]  J-G�G ا�DPتِ

  .  املترادفة على أن ترتيب اآليات توقيفي ال شبهة في ذلكاإلمجاع والنصوص
، وأبو جعفر بن الزبري في "الربهان"أما اإلمجاع؛ فنقله غري واحد؛ منهم الزركشي في 

 وأمره من غري خالف في هذا جترتيب اآليات في سورها واقع بتوقيفه : ، وعبارته"مناسباته"
  . انتهى. بني املسلمني

 لسور عديدة، تدل قراءته جلدالة على ذلك إمجاالً ما ثبت من قراءته ومن النصوص ا
 لَها بِمشهد من الصحابة أن ترتيب آياتها توقيفي، وما كان الصحابة لريتبوا ترتيبا مسعوا ج

  .  يقرأ على خالفه، فبلغ ذلك مبلغ التواترجالنبِي 

 � �]��  ] J-G�G ا	��رِ

  : ي أيضا، أو هو باجتهاد من الصحابة؟ فيه خالفوأما ترتيب السور؛ فهل هو توقيف
  .  مالك، والقاضي أبو بكر في أحد قوليه:منهمفجمهور العلماء على الثاين؛ 

 القاضي في أحد قوليه، وأبو بكر بن األنباري، والكرماين، :منهموذهب إلَى األول مجاعة؛ 
  . والطيبِي، وابن احلصار

إنه : واخلالف بني الفريقني لفظي؛ ألن القائل بالثاين يقول: )١("الربهان"قال الزركشي في 
ألفوا القرآن على  ماإن:  بأسباب نزوله ومواقع كلماته، وهلذا قال مالكهمرمز إليهم ذلك لعلم
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 ١٤٤

مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم، فآل اخلالف إىل أنهج بِيما كانوا يسمعونه من الن ، :
  .هم فيه جمال للنظرحيث يبقى لَمجرد إسناد فعلي، بِبِ هل هو بتوقيف قويل أو

  .  ذلك أبو جعفر بن الزبريإلَى وسبقه ]:قال السيوطي[
 مرتبا سوره وآياته على هذا ج النبِيكان القرآن على عهد ": املدخل "فيقال البيهقي 

  .﴾﴿الترتيب؛ إال األنفال و 
؛ كالسبع ج حياته فيد علم ترتيبها  أن كثريا من السور كان قإلَىومال ابن عطية 

 األمة إلَىالطوال، واحلواميم، واملفصل، وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض األمر فيه 
  . بعده

 نص عليه ابن عطية، ويبقى منها قليل ممااآلثار تشهد بأكثر : وقال أبو جعفر بن الزبري
  .يمكن أن جيري فيه اخلالف

ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها ال يمتنع أن يكون توقيفيا، : )١(وقال ابن حجر
  ].وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة[

وأبو داود وغريمها  ومما يدل على أن ترتيب املصحف كان توقيفيا ما أخرجه أمحد: قال
 #...ف الذين أسلموا من ثقيكنت يف الوفد$:  حذيفة الثقفي؛ قالعنعن أوس بن أيب أوس 

،  أقضيهحتى طرأ علي حزب من القرآن، فأردت أالَّ أخرج :جفقال لنا رسول اهللا $: احلديث، وفيه
حنزبه ثالث سور، ومخس : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ؛ قلناجفسألنا أصحاب رسول اهللا 

 حتى ﴾﴿ سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة وثالث عشرة وحزب املفصل من
  .)٢(#خنتم

  . وحيتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب املفصل خاصة، خبالف ما عداه: قال
 يدل على أنه توقيفي كون احلواميم رتبت والء، وكذا الطواسني، ومما ]:قال السيوطي[
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 ١٤٥

 ﴾﴿ الشعراء و﴾﴿ ترتب املسبحات والء، بل فصل بني سورها، وفصل بني ولَم
هما، ولو كان الترتيب اجتهاديا؛ لذكرت املسبحات  أقصر منأنها مع ﴾﴿القصص بـ

  . عن القصص﴾﴿والء، وأخرت 
والذي ينشرح إليه الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن مجيع السور ترتيبها توقيفي؛ إال 

  . براءة واألنفال
 سورا والء على أن ترتيبها كذلك، وحينئذ فال يرد جوال ينبغي أن يستدل بقراءته 

لعله فعل و قراءته النساء قبل آل عمران؛ ألن ترتيب السور يف القراءة ليس بواجب، )١(حديث
  .ذلك لبيان اجلواز
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 ١٤٦

��6�م ا	&T و8داب آ/�"/<)١(ا	�ع ا	��"! وا	���ون 0�   

       ﴿: إن اخلط توقيفي؛ لقوله تعاىل: الذي نقوله: )٢(قال ابن فارس
  .  علَّم اهللا آدمالَّتي األسماء فيف داخلة ، وإن هذه احلرو﴾   ﴿: ، وقال﴾

� �  

عليه، وقد  أن اللفظ يكتب حبروف هجائية مع مراعاة االبتداء به والوقف :القاعدة العربية
  .مهد النحاة أصوالً وقواعد، وقد خالفها في بعض احلروف خط املصحف اإلمام

ال؛ : الناس من اهلجاء؟ قالهل يكتب املصحف على ما أحدثه : سئل مالك: وقال أشهب
   . وال خمالف له من علماء األمة:  قالثُم، )٣("املقنع"رواه الداين في . إالَّ على الكتبة األوىل
 القرآن مثل الواو واأللف؛ أترى أن فيسئل مالك عن احلروف : آخر )٤(وقال في موضع

  . ال: يغري من املصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال
الواو : [ اللفظ؛ نحوفي الرسم املعدومتني فيالواو واأللف املزيدتني : يعنِي :قال أبو عمرو

  .)٥(]﴾﴿، و﴾﴿، و﴾ ﴿ في، وحنو األلف ﴾﴿، و﴾﴿، و﴾﴿ في
  . واو أو ياء أو ألف أو غري ذلكفي حيرم خمالفة خط مصحف عثمان :وقال اإلمام أمحد

صحفًا؛ فينبغي أن حيافظ على اهلجاء الذي من يكتب م": اإليمانشعب " فيوقال البيهقي 
 كانوا أكثر علما، فإنهم كتبوه شيئًا؛ مماكتبوا به تلك الْمصاحف وال خيالفهم فيه وال يغير 

  . وأصدق قلبا ولسانا، وأعظم أمانة منا، فال ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم
احلذف، والزيادة، واهلمز، والبدل، :  قواعد ستفي وينحصر أمر الرسم ]:قال السيوطي[

  . والوصل، والفصل، وما فيه قراءتان فكتب على إحدامها

 � ���   8داب آ/�"/<ِ

  . يستحب كتابة املصحف وحتسني كتابته وتبيينها وإيضاحها وحتقيق اخلط دون مشقة
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 ١٤٧

  .وتعليقه؛ فيكره
  .وكذا كتابته في الشيء الصغري

أنه وجد مع رجل مصحفًا قد كتبه بقلم دقيق، $: عن عمر" هفضائل"أخرج أبو عبيد في 
  . )١(#عظِّموا كتاب اهللا تعاىل: فكره ذلك، وضربه، وقال

  . وكان عمر إذا رأى مصحفًا عظيما سر به
  . وحيرم كتابته بشيء جنس، وأما بالذهب؛ فهو حسن؛ كما قاله الغزايل

  . )٢(داء أنهم كرهوا ذلكوأخرج أبو عبيد عن ابن عباس وأيب ذر وأيب الدر
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 ١٤٨

إن أحسن ما زين $: وأخرج عن ابن مسعود أنه مر عليه بِمصحف زين بالذهب، فقال
  . )١(#به املصحف تالوته باحلق

وتكره كتابته على احليطان واجلدران، وعلى السقوف أشد كراهة؛ ألنه : قال أصحابنا
  . يوطأ

  . )٢(#ال تكتبوا القرآن حيث يوطأ$: وأخرج أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز؛ قال
  ؟وهل جتوز كتابته بقلم غري العرىب

  .  أر فيه كالما ألحد من العلماءلَم: )١(قال الزركشي
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 ١٤٩

املنع؛ كما حترم قراءته : وحيتمل اجلواز؛ ألنه قد حيسنه من يقرؤه بالعربية، واألقرب: قال
ب ال تعرف قلما غري العريب، وقد قال القلم أحد اللسانني، والعر: بغري لسان العرب، ولقوهلم

  .انتهى. )٢(﴾  ﴿: اهللا تعاىل
  :مسألة ≅

  : نقط املصحف وشكلهفياختلف 
: أبو األسود الدؤيل بأمر من عبد امللك بن مروان، وقيل:  أول من فعل ذلك:ويقال

  .نصر بن عاصم الليثي: احلسن البصري ويحيى بن يعمر، وقيل
  . اخلليل: لتشديد والروم واإلمشاموأول من وضع اهلمز وا

  . )٣( عشرواثُم مخسوا ثُمبدءوا فنقطوا : وقال قتادة
  .)٤( الفواتح واخلوامتثُمأول ما أحدثوا النقط عند آخر اآلي، : وقال غريه

 املصاحف إال النقط الثالث في أُحدث مماما كانوا يعرفون شيئًا : وقال يحيى بن أيب كثري
  . )٥(أخرجه ابن أيب داود.  اآليعلى رءوس
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 ١٥٠

  . )١(جردوا القرآن وال ختلطوه بشيء: وقد أخرج أبو عبيد وغريه عن ابن مسعود؛ قال
  .)٢(وأخرج عن النخعي أنه كره نقط املصاحف

  . )١(وعن ابن سريين أنه كره النقط والفواتح واخلوامت
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  . )٢( كرها التعشريأنهماوعن ابن مسعود وجماهد 
ن أيب داود عن النخعي أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغري املصحف وأن وأخرج اب

  . )٣(يكتب فيه سورة كذا وكذا
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 ١٥٢

امح هذا؛ فإن ابن : وأخرج عنه أنه أُيت بِمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية، فقال
  . )١(مسعود كان كرهه

  .)٢( فالاء، أما األمهات؛ تتعلم فيها العلمالَّتي املصاحف فيال بأس بالنقط : وقال مالك
:  السور وعدد اآليات فيه؛ لقولهوأسماءتكره كتابة األعشار واألمخاس : وقال احلليمي

ليس بقرآن قرآنا،  وأما النقط فيجوز؛ ألنه ليس له صورة فيتوهم ألجلها ما )٣(#جردوا القرآن$
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   . إليها هي دالالت على هيئة املقروء، فال يضر إثباتها ملن حيتاجوإنما
من آداب القرآن أن يفخم فيكتب مفرجا بأحسن خط، فال يصغر، وال : وقال البيهقي

يقرمط حروفه، وال خيلط به ما ليس منه؛ كعدد اآليات والسجدات والعشرات والوقوف 
  . واختالف القراءات ومعاين اآليات

نقط ال بأس ب$:  قاالأنهماوقد أخرج ابن أيب داود عن احلسن وابن سريين 
  . )١(#املصاحف

  . )٢(#ال بأس بشكله$: وأخرج عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه قال
  ". نقط املصحف وشكله مستحب؛ ألنه صيانة له من اللحن والتحريف: ")٣(وقال النووي

  ". ينبغي أالَّ يشكل إال ما يشكل: "وقال ابن جماهد
ن التغيري لصورة الرسم، وال أستجيز مجع ال أستجيز النقط بالسواد؛ لما فيه م: وقال الداين

 مصحف واحد بألوان خمتلفة؛ ألنه من أعظم التخليط والتغيري للمرسوم، وأرى فيقراءات شتى 
  .أن تكون احلركات والتنوين والتشديد والسكون واملد باحلمرة، واهلمزات بالصفرة

فسري كلمات القرآن بني من املذموم كتابة ت": الشايف "فيوقال اجلرجاين من أصحابنا 
  .أسطره

��ع  

أنه كره أخذ األجرة على :  عن ابن عباس"املصاحف"أخرج ابن أيب داود في كتاب 
  . )٤(كتابة املصاحف
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 ١٥٤

  . )١(وأخرج مثله عن أيوب السختياين
  . )٢( كرها بيع املصاحف وشراءهاأنهما : عمر وابن مسعودابنوأخرج عن 
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 كره بيع املصاحف وشراءها وأن يستأجر على  أنه: بن سريينمحمدوأخرج عن 
  .)١(كتابتها

  .)٢( ال بأس بالثالثة: قالواأنهموأخرج عن جماهد وابن املسيب واحلسن 
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 يأخذون إنماال بأس؛ $: وأخرج عن سعيد بن جبري أنه سئل عن بيع املصاحف، فقال
  .)١(#أجور أيديهم
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  . )١(" تبيع الورقإنماال بأس؛ : "ف؛ قال أنه سئل عن بيع املصاح:وأخرج عن ابن احلنفية
 بيع في يشددون جكان أصحاب رسول اهللا $: وأخرج عن عبد اهللا بن شقيق؛ قال

  . )٢(#املصاحف
  .)٣(#املصحف ال يباع وال يورث$: وأخرج عن النخغي؛ قال
أعن أخاك بالكتاب، أو هب $: أنه كره بيع املصاحف، وقال: وأخرج عن ابن املسيب

  . )٤(#له
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  .)١(#اشتر املصاحف وال تبعها$: وأخرج عن عطاء عن ابن عباس؛ قال
  . )٢( شرائهافي عن بيع املصاحف، ورخص نهىأنه : وأخرج عن جماهد

كراهة البيع دون الشراء، وهو أصح : وقد حصل من ذلك ثالثة أقوال للسلف، ثالثها
  . عن نص الشافعي"  الروضةزوائد "فيونقله " شرح املهذب "فياألوجه عندنا؛ كما صححه 

إنه :  الدفتني؛ ألن كالم اهللا ال يباع، وقيلإلَىإن الثمن متوجه : وقد قيل: قال الرافعي
  .’ا. بدل من أجرة النسخ
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  . ابن احلنفية، وابن جبريإلَىوقد تقدم إسناد القولني 
 بأس ببيع ال$: أنه بدل منهما معا، أخرج ابن أيب داود عن الشعبِي قال: وفيه قول ثالث

  . )١(# يبيع الورق وعمل يديهإنمااملصاحف، 

��ع  

 في تعهد لَم للمصحف بدعة )٢( القيام":القواعد"قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم في 
  . الصدر األول

 من استحباب ذلك؛ لما فيه من التعظيم )٤("التبيان "في ما قاله النووي )٣(والصواب
  . وعدم التهاون

��ع  

وبالقياس على )٥( كان يفعله�ستحب تقبيل املصحف؛ ألن عكرمة بن أيب جهل ي ،
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تقبيل احلجر؛ ذكره بعضهم، وألنه هدية من اهللا تعاىل فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد 
  . الصغري

اجلواز، واالستحباب، والتوقف، وإن كان فيه رفعة وإكرام؛ ألنه : وعن أمحد ثالث روايات
  .)١(# يقبلك ما قبلتكجلوال أين رأيت رسول اهللا $: ، وهلذا قال عمر في احلجرال يدخله قياس
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  . يستحب تطييب املصحف وجعله على كرسي
  . وحيرم توسده؛ ألن فيه إذالالً وامتهانا

  .وكذا مد الرجلني إليه: )٢(قال الزركشي
  . )٣(املصاحفأنه كره أن تعلَّق : عن سفيان" املصاحف "فيوأخرج ابن أيب داود 

  .)١("ال تتخذوا للحديث كراسي ككراسي املصاحف ":وأخرج عن الضحاك؛ قال
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 ١٦١

��ع  

  . جيوز حتليته بالفضة إكراما له على الصحيح
 فأخرج سألت مالكًا عن تفضيض املصاحف؟: أخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم؛ قال

ن في عهد عثمان، وأنهم فضضوا أنهم مجعوا القرآ: حدثنِي أيب عن جدي: إلينا مصحفًا، فقال
  . )٢(املصاحف على هذا وحنوه

وأما بالذهب؛ فاألصح جوازه للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم اجلواز بنفس املصحف 
  .التسوية: دون غالفه املنفصل عنه، واألظهر

��ع  

إذا احتيج إلَى تعطيل بعض أوراق املصحف لبالء وحنوه؛ فال جيوز وضعها في شق أو 
؛ ألنه قد يسقط ويوطأ، وال جيوز تمزيقها لما فيه من تقطيع احلروف وتفرقة الكلم، وفي غريه

  . كذا قاله احلليمي. ذلك إزراء باملكتوب
وله غسلها باملاء، وإن أحرقها بالنار؛ فال بأس؛ أحرق عثمان مصاحف كان فيها : قال

  .آيات وقراءات منسوخة ولَم ينكر عليه
  . ق أوىل من الغسل؛ ألن الغسالة قد تقع على األرضوذكر غريه أن اإلحرا

والنووي ، وجزم القاضي حسني في تعليقه بامتناع اإلحراق؛ ألنه خالف االحترام
  . بالكراهة

  .إن املصحف إذا بلي ال يحرق، بل يحفر له في األرض ويدفن: وفي بعض كتب احلنفية
  .وفيه وقفة؛ لتعرضه للوطء باألقدام
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 ١٦٢

��ع  

مصيحف وال مسيجد، ما : ال يقول أحدكم$: ابن أيب داود عن ابن املسيب؛ قالروى 
  . )١(#كان هللا تعاىل فهو عظيم

��ع  

حتريم مس املصحف للمحدث، سواء كان أصغر أم : مذهبنا ومذهب مجهور العلماء
ال يمس القرآن إال $:  وحديث الترمذي، وغريه،)٢(﴾   ﴿: أكرب؛ لقوله تعاىل

  .)٣(#طاهر

��G�7  

:  قربهفيسبع جيري للعبد أجرهن بعد موته وهو $:  وغريه عن أنس مرفوعاروى ابن ماجه
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 ١٦٣

أو بنى مسجدا، أو ترك ولدا يستغفر له من ، من علَّم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس خنالً
  .)١(#بعد موته، أو ورث مصحفًا

                                                           

��� )�==�*
� +==,�- . /�==0:"V	==|  : 9�	==E� . ��'==*
� 1==?�&@��$a!L$>==0�#�L� � . �:�� p@ V==G�:
 N|��E���a!$#>0� �( � . )�*| VG�: �|:�=jE���a�!# �@: . >�=<} �=G x�=�
:M� +=�2|

��a$!$ � )S�===K
� yo�z===� . R�4�5	===E�:��a$#(>===0�!(e � . �===KD�*
�: )H===,I� �<=== 
�$a�!L>0�$!!��  V� n�� V6 Ñ}�� VG VZ�
� 9*� V� �=}@ V=� ���=50 V� �� 9�*� VG 9U~

1G 1��� 
 >�<} �G@ /�0:"���50 �,9| V6 �,�- �,9| �g�,\�<
� V� >�<} �G@ 1G ��4 �6"� 
 �KD�*
� /�0:" �6�'�
� �� 9�*� VG 9U~N�<O ,"� 

 . �U��¨� /�0: 9o�:'
� cU®��a� #: �" ��'*
� P�:�,N�<O ��: �6\�<
� ��9�*� VG 9U~ 1��: "� 
1�� ;�9? N�<O P����Q:_ :m:v6 ,�6�'<
� 9U~� 

��,�� p@ �,9| 1
 9Df,: : V�	=
� . 1=?�6 VG� 1?�&@��aLL>=0��!� �: A�B�=
� . +=U,'& V=G�
�!a���>0��!�e�  )H,I� �<  . �KD�*
� 1�K,�� V6:�$a�!#>0�$!!L � 3,�� V6 9�
�
�

 ���9=| R�=�'
� �=} y,g¨� p@ VG n:\�6 �} >2	6 VG@/�=0 ��=,�� p@ V=� �=-M� �� 9=*� �=G: /�=0 
 �� /����: " �	|: 12U� V6 V6¦E� 3B2, �« )Q» ³» »» » » » »± ± ±± » ² ³² ² µ µ ± �l�={ �9=
:: P�=}: 1=U2� H=2� 1=�6 9<G 1�_ » _ »± ± ± ± ± ±» » » ³ » ³ ² ² »_ » »» µ ²» » »

 1
�6 V6 �D?�&@ +09{ :@ P��?@ ��¼ :@ P��G y�*	
� VG� �5�G :@ P��G �9j	6 :@ 1��: �4B�6: 1J�± ± » » » _ » µ ² » µ ³ »» » » ³ ² ³ » ² » ³ » ³ » » ² » ³² » »_ » » _» _ _ »² » »± ± ± »
<G V6 1KB2, 1��|: 15B{ .² » ³ » » » » » µ³ ² ± ± ± ± ±1�6 9± ± ±² »"� 

 ���v
�: ��-v
� A�B{ . T�*
M� 1�	| �,9l�:�>0�##�� 
 1�*� :1
�KG `�f
� 1*K<5� ,1?�6 VG� �,9l� N��E� §'� :1?�6 VG� 9�� P9?@ �� 
�20 : . /�=0 1	=4} 1=}@ y�
9=G ;P:'=� . >=�: ����	=
� )@ ���=¥
� >2	=6 �=� ��*,9=
��!a��L: �" 

6 �}@ �,9| V6 ��'*2
:�����_���� ?�6 VG�: 1�����6 ��,�� p@ �,9| V6 +U,'& VG�: _"=��� 



 ١٦٤

�)١(ا	�ع ا	���0 وا	���ون !Bو ��-�  -< " �-X	�X ا	(�Wز 

، ونورد هنا أمثلة ذلك، وقد رأيت فيه )٢(]اخلامس[تقدم اخلالف في ذلك في النوع 
  . تأليفًا مفردا

 القرآن من اللغات مخسون في ": القراءات العشرفياإلرشاد " كتابه فيقال أبو بكر الواسطي 
مري، وقيس عيالن، وجرهم، لغة قريش، وهذيل، وكنانة، وخثعم، واخلزرج، وأشعر، ون: لغة

واليمن، وأزد شنوءة، وكندة، وتميم، ومحري، ومدين، وخلم، وسعد العشرية، وحضرموت، 
وسدوس، والعمالقة، وأنمار، وغسان، ومذحج، وخزاعة، وغطفان، وسبأ، وعمان، وبنو 

رة، ، وعذ)٣(حنيفة، وثعلب، وطيئ، وعامر بن صعصعة، وأوس، ومزينة، وثقيف، وجذام، وبِلَي
  .وهوازن، والنمر، واليمامة

الفرس، والروم، والنبط، واحلبشة، والرببر، والسريانية، والعربانية، : ومن غري العربية
  .)٤(والقبط

الرزق، ): الرحيان: ( القرآن بلغة مهدانفي: )٥("فنون األفنان" فيقال ابن اجلوزي 
  . الطنافس): العبقري(البيضاء، و): العيناء(و

  . الغدار: )٦()الْختار: (ن معاويةوبلغة نصر ب
  .اخلدم): احلفدة: (وبلغة عامر بن صعصعة

  .امليل: )٧()العول: (وبلغة ثقيف
  .القرن: )٨()الصور: (وبلغة عك

األغلب؛ : نزل بلغة قريش؛ معناه عندي: قول من قال": التمهيد" فيوقال ابن عبد الرب 
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 ١٦٥

  . ؛ من حتقيق اهلمز وحنوها، وقريش ال تهمز مجيع القراءاتفيألن غري لغة قريش موجودة 
 أُنزل القرآن بلغة احلجازيني إال قليالً؛ فإنه نزل بلغة :وقال الشيخ مجال الدين بن مالك

؛ فإن إدغام )٢(﴾    ﴿: وفي، )١(﴾  ﴿: فيالتميميني؛ كاإلدغام 
، )٣(﴾﴿:  كثر حنولغة تميم، وهلذا قلَّ، والفك لغة أهل احلجاز، وهلذا: الْمجزوم

  .)٧(﴾   ﴿، )٦(﴾  ﴿، )٥(﴾﴿، و)٤(﴾ ﴿
؛ ألن لغة احلجازيني التزام النصب )٨(﴾  ﴿: وقد أمجع القراء على نصب: قال

  ).ما(؛ ألن لغتهم إعمال ﴾  ﴿:  املنقطع؛ كما أمجعوا على نصبفي
أنه ؛ )٩(﴾         ﴿:  قوله تعاىلفيوزعم الزخمشري 

  . استثناء منقطع جاء على لغة بنِي تميم
  :فائدة ≅

 القرآن حرف غريب من لغة قريش غري ثالثة أحرف؛ ألن كالم في ليس :قال الواسطي
 القرآن إال ثالثة أحرف فيقريش سهل لين واضح، وكالم العرب وحشي غريب، فليس 

  .سمع: )١٢(﴾ ﴿مقتدرا، : )١١(﴾﴿ وهو حتريك الرأس، )١٠(﴾﴿: غريبة
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 ١٦٦

�-< " �-X	�X ا	��ب)١(ا	�ع ا	/�6! وا	���ون !Bو ��-�   

  :اختلف األئمة في وقوع الْمعرب في القرآن
، والقاضي أبو )٤(، وأبو عبيدة)٣(، وابن جرير)٢(ومنهم اإلمام الشافعي-فاألكثرون 

 ﴿: ه تعاىل، وقول)٧(﴾ ﴿: على عدم وقوعه فيه؛ لقوله تعاىل- )٦(، وابن فارس)٥(بكر
        ﴾)٨(.  

  .  النكري على القائل بذلكفيوقد شدد الشافعي 
 أُنزل القرآن بلسان عريب مبني، فمن زعم أنه فيه غري العربية؛ فقد إنما )٩(:وقال أبو عبيدة

  . فقد أكرب القول،  بالنبطية)١٠(أعظم القول، ومن زعم أن كذا
 عجزت إنمالتوهم متوهم أن العرب لغة غري العرب شيء؛ لو كان فيه من : وقال ابن أوس

   .عن اإلتيان بِمثله؛ ألنه أتى بلغات ال يعرفونها
 أنهاما ورد عن ابن عباس وغريه من تفسري ألفاظ من القرآن : )١١(وقال ابن جرير

 العرب هابِ اتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت إنمابالفارسية واحلبشية والنبطية أو حنو ذلك؛ 
  .والفرس واحلبشة بلفظ واحد

 في نزل القرآن بلغتهم بعض خمالطة لسائر األلسن الَّتيبل كان للعرب العاربة : وقال غريه
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 ١٦٧

 أشعارها فيأسفارهم، فعلقت من لغاتهم ألفاظًا غريت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها 
  . القرآنبِها البيان، وعلى هذا احلد نزل هابِ جرت جمرى العربِي الفصيح، ووقع حتىوحماوراتها 

كل هذه األلفاظ عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جدا، وال يبعد أن : وقال آخرون
  .)١(﴾﴿ معنىختفى على األكابر اجللة، وقد خفي على ابن عباس 

  . نبِيال يحيط باللغة إال : )٢("الرسالة "فيقال الشافعي 
 أوسع ألنهاالعرب؛  لغة في وجدت هذه األلفاظ إنما :عزيزي بن عبد امللكوقال أبو املعايل 

  . هذه األلفاظإلَىاللغات، وأكثرها ألفاظًا، وجيوز أن يكونوا سبقوا 
  .  وقوعه فيهإلَىوذهب آخرون 

 بأن الكلمات اليسرية بغري العربية ال تخرجه عن )٣(﴾ ﴿: وأجابوا عن قوله تعاىل
  . والقصيدة الفارسية ال خترج عنها بلفظة فيها عربيةكونه عربيا،

أكالم عجمي وخماطب :  من السياقالْمعنى؛ بأن )٤(﴾ ﴿: وعن قوله تعاىل
  .عريب

  . للعلمية والعجمة) إبراهيم(واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف حنو 
غريها موجه بأنه إذا  فيبأن األعالم ليست حمل خالف، فالكالم : ورد هذا االستدالل

  . اتفق على وقوع األعالم؛ فال مانع من وقوع األجناس
جرير بسند  وأقوى ما رأيته للوقوع، وهو اختياري، ما أخرجه ابن ]:قال السيوطي[
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 ١٦٨

  .)١(" القرآن من كل لسانفي: "صحيح عن أيب ميسرة التابعي اجلليل؛ قال
  .)٢(وروي مثله عن سعيد بن جبري ووهب بن منبه

 القرآن أنه حوى علوم األولني في أن حكمة وقوع هذه األلفاظ إلَىهذه إشارة ف
 أنواع اللغات واأللسن؛ ليتم إحاطته إلَىواآلخرين، ونبأ كل شيء، فالبد أن تقع فيه اإلشارة 

  .)٣(بكل شيء، فاختري له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعماالً للعرب
من خصائص القرآن على سائر كتب اهللا تعاىل : بذلك، فقال رأيت ابن النقيب صرحثُم 
 ينزل فيها شيء بلغة غريهم، والقرآن قد لَم نزلت بلغة القوم الذين أُنزلت عليهم، أنهاالْمنزلة 

احتوى على مجيع لغات العرب، وأنزل فيه بلغات غريهم من الروم والفرس واحلبشة شيء 
  .’ا. كثري

      ﴿:  كل أمة، وقد قال تعاىلإلَىل  مرسجوأيضا؛ فالنيب 
 الكتاب املبعوث به من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة في، فالبد وأن يكون )٤(﴾
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 ١٦٩

  .)١(قومه هو
إن  :إن قيل:  القرآن فائدة أخرى، فقالفيوقد رأيت الْخويي ذكر لوقوع الْمعرب 

لو :  فنقول. الفصاحة والبالغةفيعريب  ليس بعريب، وغري العريب من األلفاظ دون ال﴾﴿
 الفصاحة؛ فياجتمع فصحاء العالَم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها 

 يرغِّبهم بالوعد لَملعجزوا عن ذلك؛ وذلك ألن اهللا تعاىل إذا حث عباده على الطاعة، فإن 
 إلَىى وجه احلكمة، فالوعد والوعيد نظرا اجلميل ويخوفِّهم بالعذاب الوبيل؛ ال يكون حثه عل

  . الفصاحة واجب
ي يرغب فيه العقالء، وذلك منحصر بِما إن الوعد ثُماألماكن الطيبة، :  أمورفاملآكل ثُم 
 خيتلف فيه مما ما بعده ثُم املناكح اللذيذة، ثُم املالبس الرفيعة، ثُم املشارب اهلنية، ثُمالشهية، 

 الزم عند الفصيح، ولو تركه؛ لقال من أُمر بِها، فإذن؛ ذكر األماكن الطيبة والوعد الطباع
 حبس أو فيإن األكل والشرب ال ألتذ به إذا كنت : بالعبادة ووعد عليها باألكل والشرب

موضع كريه؛ فلذا ذكر اهللا اجلنة ومساكن طيبة فيها، وكان ينبغي أن يذكر من املالبس ما هو 
 إن ثُم،  ينسج منه ثوبممااحلرير، وأما الذهب؛ فليس :  الدنيافيأرفع املالبس أرفعها، و

 يكون الصفيق اخلفيف أرفع من الثقيل وربماالثوب من غري احلرير ال يعترب فيه الوزن الثقيل، 
وأما احلرير؛ فكلما كان ثوبه أثقل؛ كان أرفع، فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر ، الوزن

  .  احلث والدعاءفي الوعد؛ لئال يقصر فيثقل األثخن، وال يتركه األ
إن هذا الواجب الذكر؛ إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح، أو ال يذكر ثُم 

 اإلفادة، فيبِمثل هذا، وال شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح أوىل؛ ألنه أوجز وأظهر 
  .﴾﴿: وذلك

 يمكنه؛ ألن ما يقوم مقامه إما لَمذا اللفظ ويأيت بلفظ آخر؛ فإن أراد الفصيح أن يترك ه
لفظ واحد أو ألفاظ متعددة، وال جيد العريب لفظًا واحدا يدل عليه؛ ألن الثياب من احلرير 

 اللغة العربية للديباج الثخني في عهد، وال وضع بِها يكن لَهم ولَمعرفها العرب من الفرس، 
عوا من العجم، واستغنوا به عن الوضع؛ لقلة وجوده عندهم، وندرة  عربوا ما مسوإنمااسم، 

  . تلفظهم به
 يمكن بِمعنىوأما إن ذكره بلفظني فأكثر؛ فإنه يكون قد أخلَّ بالبالغة؛ ألن ذكر لفظني 

 في جيب على كل فصيح أن يتكلم به ﴾﴿ أن لفظ بِهذاتطويل، فعلم : ذكره بلفظ
  .’ا! ه، وأي فصاحة أبلغ من أالَّ يوجد غريه مثله؟موضعه، وال جيد ما يقوم مقام
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 ١٧٠

 :وقال أبو عبيد القاسم بن سالم بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء واملنع عن أهل العربية
 مذهب فيه تصديق القولني مجيعا، وذلك أن هذه األحرف أصولُها أعجمية -عندي-والصواب 

 إلَىبتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم ، لكنها وقعت للعرب، فعر-كما قال الفقهاء-
:  نزل القرآن وقد اختلطت هذه احلروف بكالم العرب، فمن قالثُمألفاظها، فصارت عربية، 

  . عجمية؛ فصادق:  عربية؛ فهو صادق، ومن قالإنها
  . ، وآخرون)٢(، وابن اجلوزي)١( هذا القول اجلواليقيإلَىومال 

  .)٣(" القرآن من املعربفياملهذب فيما وقع "لنوع كتابا مسيته  هذا افيوقد أفردت 
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 ١٧١

�� إ��ا"<ِ�� )١(ا	�ع ا	�YZ�ن���   

  ]:فائدة هذا النوع[
معرفة الْمعنى؛ ألن اإلعراب يميز املعاين ويوقف على أغراض : من فوائد هذا النوع

  . املتكلمني
تعلموا اللحن والفرائض $: لعن عمر بن اخلطاب؛ قا" فضائله"أخرج أبو عبيد في 
  . )٢(#والسنن كما تعلمون القرآن

الرجل يتعلم العربية يلتمس ! يا أبا سعيد: قلت للحسن: وأخرج عن يحيى بن عتيق؛ قال
فتعلمها؛ فإن الرجل يقرأ اآلية، ! حسن يا ابن أخي: "قال. بِها حسن املنطق ويقيم بِها قراءته

  . )٣("فيعيا بوجهها، فيهلك فيها
  ]:األمور الَّتي جيب مراعاتها عند إعراب القرآن[

على الناظر في كتاب اهللا تعاىل، الكاشف عن أسراره، النظر في الكلمة وصيغتها وحملها؛ 
إلَى غري ... ككونها مبتدأ أو خربا أو فاعالً أو مفعوالً، أو في مبادئ الكالم أو في جواب

  . ذلك
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 ١٧٢

  :وجيب عليه مراعاة أمور
عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل :  وهو أول واجب:أحدها

اإلعراب؛ فإنه فرع الْمعنى، وهلذا ال جيوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من املتشابه الذي 
  . استأثر اهللا بعلمه

 ولَمظاهر اللفظ  اإلعراب فيوقد زلَّت أقدام كثري من املعربني راعوا : )١(قال ابن هشام
           ﴿: ، من ذلك قولهالْمعنى موجب فيينظروا 
، وذلك باطل؛ ﴾ ﴿ على ﴾ ﴿ الذهن عطف إلَى؛ فإنه يتبادر )٢(﴾  
، فهو معمول )ما( هو عطف على وإنما أمواهلم ما يشاءون، في يأمرهم أن يفعلوا لَمألنه 

والفعل ) أن(أن نفعل، وموجب الوهم املذكور أن املعرب يرى أن نترك : والْمعنىللترك، 
  . مرتني، وبينهما حرف عطف

 فيأن يراعي ما تقتضيه الصناعة، فربما راعى املعرب وجها صحيحا، وال ينظر : )٣(الثاين
  .  الصناعة، فيخطئفيصحته 

تنع؛ ألن  أن ثَمود مفعول به مقدم، وهذا مم)٤(﴾  ﴿:  من ذلك قول بعضهم-
، أو على ﴾﴿النافية الصدر، فال يعمل ما بعدها فيما قبلها، بل هو معطوف على ) ما(لـ 

  .وأَهلَك ثَمود: تقدير
) أخذوا(أو ) ثُقفُوا( أنه حال من معمول )٥(﴾  ﴿ في وكذا قول غريه -

  . باطل؛ ألن الشرط له الصدر، بل هو منصوب على الذم
  :  يثبتلَما بالعربية؛ لئال يخرج على ما أن يكون ملي: )٦(الثالث

 وسكت )٨(حكاه مكي. أن الكاف قسم: )٧(﴾  ﴿ : كقول أيب عبيدة-
  .  سكوتهفيعليه، فشنع ابن الشجري عليه 
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 ١٧٣

 واو القسم، وإطالق ما املوصولة على اهللا، وربط بِمعنى جتئ لَمأن الكاف : ويبطله
ووصله بأول السورة مع تباعد ما [ ذلك الشعر،  وباب﴾﴿املوصول بالظاهر وهو فاعل 

  .)١(]بينهما
تنفيلك للغزاة هذه احلال من :  مع جمرورها خرب حمذوف؛ أيأنها اآلية فيوأقرب ما قيل 

   . كراهيتهم لهفي كحال إخراجك للحرب لَهاعلى ما رأيت من كراهتهم 
؛ )٣(﴾هتشابإِنَّ الْبقَر ت﴿: )٢("]فيمن قرأ" الشواذ" كتاب في[ وكقول ابن مهران -

 أول املاضي، وال حقيقة هلذه القاعدة، فيأن العرب تزيد تاء على التاء الزائدة : بتشديد التاء
، فهو )تشابهت( تاء في أدغمت ثُم؛ بتاء الوحدة، )إن البقرة تشابهت: ( أصل القراءةوإنما

  . إدغام من كلمتني
ر البعيدة واألوجه الضعيفة واللغات الشاذة ويخرج على أن يتجنب األمو: )٤(الرابع

 يظهر فيه إال الوجه البعيد؛ فله عذر، وإن ذكر اجلميع لقصد لَمالقريب والقوي والفصيح، فإن 
 غري ألفاظ فياإلعراب والتكثري؛ فصعب شديد، ولبيان الْمحتمل وتدريب الطالب؛ فحسن 

زيل؛ فال جيوز أن يج إال ما يغلب على الظن إرادته، فإن القرآن، أما التنيغلب شيء؛ لَمخر 
  . فليذكر األوجه الْمحتملة من غري تعسف

فيمن خفض، ) الساعة(إنه عطف على لفظ : [)٥(﴾﴿ في خطئ من قال مثَ ومن -
) قال(أنه قسم أو مصدر :  ما بينهما من التباعد، والصواب)٦(]وعلى حملها فيمن نصب، مع

  . مقدرا
، ﴾    ﴿: إن خربه: )٧(﴾   ﴿ فين قال  وم-

  .والصواب أنه حمذوف
  . أن يستويف مجيع ما حيتمله اللفظ من األوجه الظاهرة: )٨(اخلامس
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 ١٧٤

 صفة للرب، وصفة ﴾﴿جيوز كون : )١(﴾   ﴿ حنو في فتقول -
  . لالسم

 إلَى تابعا، ومقطوعا ﴾﴿جيوز كون : )٢(﴾   ﴿ حنو وفي -
  . هو:  الرفع بإضماروإلَىأعنِي أو أمدح، : صب بإضمارالن

 يتأملها؛ اختلطت عليه لَم ومتىأن يراعي الشروط املختلفة حبسب األبواب، : )٣(السادس
  .األبواب والشرائط

 أنهما؛ )٤(﴾    ﴿:  قوله تعاىلفي خطِّئ الزخمشري مثَ ومن -
  . عطف البيانفي النعت، واجلمود فيشتراط االشتقاق  نعتان؛ الأنهما: عطفا بيان، والصواب

 بنصب )٦(] قراءة ابن أيب عبلةفي [)٥(﴾ أَهلِ النارِإِنَّ ذَلك لَحق تخاصم﴿ في قوله وفي -
﴿ماصخماإنه صفة لإلشارة؛ ألن اسم اإلشارة : ﴾تنعت بذي الالم اجلنسية، والصوابإني  :

  .كونه بدالً
 كل تركيب ما يشاكله، فربما خرج كالما على شيء ويشهد فيأن يراعي : )٧(السابع

  . نظري ذلك املوضع خبالفهفياستعمال آخر 
 ﴿؛ أنه عطف على )٨(﴾   ﴿ : قولهفي خطئ الزخمشري مثَ ومن -

؛ ألن عطف االسم على )١٠(﴾   ﴿ جيعله معطوفًا على ولَم، )٩(﴾ 
 بالفعل )١١(﴾ويخرج امليت من احلي    ﴿: لكن جميء قوله تعاىلاالسم أوىل، و

  . فيهما يدل على خالف ذلك
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 ١٧٥

، ﴾﴿على ] هنا[إن الوقف : )١(﴾   ﴿ في خطئ من قال مثَ ومن -
 ﴿:  سورة السجدةفي، ويدل على خالف ذلك قوله تعاىل ﴾ ﴿] ويبتدئ[

      ﴾)٢(.  
  :تنبيه ≅

 ذلك املوضع بعينه تساعد أحد اإلعرابني؛ فينبغي أن فيءت قراءة أخرى وكذا إذا جا
ولكن الرب بر من : ولكن ذا الرب، وقيل: التقدير: ؛ قيل)٣(﴾   ﴿: يترجح؛ كقوله

البار آمن، ويؤيد األول أنه قُرئ ولكن.  
  :)٤(تنبيه ≅

   ﴿: الها؛ حنو أوفيوقد يوجد ما يرجح كالٍّ من الْمحتمالت، فينظر 
، وللزمان، ﴾    ﴿ حمتمل للمصدر، ويشهد له ﴾﴿، فـ )٥(﴾

، وإذا أعرب )٧(﴾ ﴿، وللمكان، ويشهد له )٦(﴾   ﴿: ويشهد له
  .  بدالً منه ال ظرفًا لتخلفه؛ تعين ذلك﴾﴿

  .أنه يراعي الرسم: )٨(الثامن
سل طريقًا موصولة : ة أمرية؛ أي مجلإنها: )٩(﴾﴿ في خطئ من قال مثَ ومن -

  .  لو كانت كذلك؛ لكتبت مفصولةألنهاإليها؛ 
) ذان(إن القصة، و: ؛ أي- وامسهاإنْ-ها إن: )١٠(﴾  ﴿ في ومن قال -

  . متصلة) هذان(منفصلة و ) إن(، وهو باطل برسم )إن(، واجلملة خرب ﴾﴿مبتدأ خربه 
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 ١٧٦

  .تأن يتأمل عند ورود املشتبها: )١(التاسع
إنه أفعل تفضيل، واملنصوب تمييز، : )٢(﴾   ﴿ في خطئ من قال مثَومن 

كونه فاعالً ) أفعل(وهو باطل؛ فإن األمد ليس حمصيا، بل حمصى، وشرط التمييز املنصوب بعد 
  .)٣(﴾   ﴿: مفعول؛ مثل) أمد(، فالصواب أنه فعل، والْمعنى في

  .  األصل أو خالف الظاهر بغري مقتضىأالَّ خيرج على خالف: )٤(العاشر
إن : )٦(﴾][     ﴿ يف قوله يف )٥( خطئ مكيمثَومن 

؛ )الواو(إبطاالً كإبطال الذي، والوجه كونه حاالً من : ؛ أي)٧(]حمذوف[الكاف نعت ملصدر 
  . ال تبطلوا صدقاتكم مشبهني الذي، فهذا ال حذف فيه: أي

  . والزائدأن يبحث عن األصلي : احلادي عشر
 في؛ فإنه قد يتوهم أن الواو )٨(﴾        ﴿ :حنو

 ضمري اجلمع، فيشكل إثبات النون، وليس كذلك، بل هي الم الكلمة، فهي ﴾﴿
؛ )٩(﴾  ﴿يفعلن؛ خبالف : أصلية، والنون ضمري النسوة، والفعل معها مبنِي، ووزنه

  . فالواو فيه ضمري اجلمع، وليس من أصل الكلمة
 كتاب اهللا تعاىل؛ فإن الزائد قد يفهم منه في) الزائدة(أن جيتنب إطالق لفظ : الثاين عشر

) التأكيد( التعبري بدله بـ إلَى عن ذلك، وهلذا فر بعضهم منزه له، وكتاب اهللا معنىأنه ال 
  ). املقحم(و) الصلة(و

  : آن القرفي) الزائد( جواز إطالق لفظ فياختلف : وقال ابن اخلشاب
 أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم، وألن الزيادة بإزاء إلَى نظرا ،فاألكثرون على جوازه

  . احلذف، هذا لالختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة
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 ١٧٧

هذه األلفاظ الْمحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان : ومنهم من أىب ذلك، وقال
  . ختصها، فال أقضي عليها بالزيادة

 ال حاجة إليه؛ فباطل؛ ألنه عبث، فتعني معنىالتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات و: قال
 اللفظ إلَىفليست احلاجة  األشياء قد ختتلف حبسب املقاصد، إلَىأن إلينا به حاجة، لكن احلاجة 
  .انتهى.  اللفظ املزيد عليهإلَىالذي عده هؤالء زيادة كاحلاجة 

 مقتضى الفصاحة إلَىجة إليه كاحلاجة إليه سواء، بالنظر بل احلا:  وأقول]:قال السيوطي[
 أبتر خاليا عن - املقصودالْمعنىمع إفادته أصل -والبالغة، وأنه لو ترك؛ كان الكالم دونه 

  .)١( ذلكفيالرونق البليغي، ال شبهة 
ومثل هذا يستشهد عليه باإلسناد البيانِي الذي خالط كالم الفصحاء، وعرف مواقع 

  . اهلم، وذاق حالوة ألفاظهماستعم
  . وأما النحوي اجلايف؛ فعن ذلك بِمنقطع الثرى

  :تنبيهات≅
 الْمعنى الكالم أن في واإلعراب الشيء الواحد؛ بأن يوجد الْمعنىقد يتجاذب : األول

: الْمعنى، ويؤول لصحة الْمعنىصحة :  أمر واإلعراب يمنع منه، والْمتمسك بهإلَىيدعو 
  . اباإلعر

 ﴾﴿، فالظرف الذي هو )٢(﴾       ﴿:  وذلك كقوله تعاىل-
 ذلك اليوم لقادر، فيإنه على رجعه : ؛ أي)رجع(أنه يتعلق باملصدر، وهو : الْمعنىيقتضي 

ولكن اإلعراب يمنع منه؛ لعدم جواز الفصل بني املصدر ومعموله، فيجعل العامل فيه فعالً 
  . درمقدرا دل عليه املص

، فاملعىن يقتضي تعلق )٣(﴾       ﴿ : وكذا-
  . باملقت، واإلعراب مينعه؛ للفصل املذكور، فيقدر له فعل يدل عليه" إذ"

أن : ، والفرق بينهما"هذا تفسري إعراب"و" معنىهذا تفسري : " كالمهمفيقد يقع : الثاين
  .  ال تضره خمالفة ذلكالْمعنىتفسري تفسري اإلعراب البد فيه من مالحظة الصناعة النحوية، و

  ]: هذا النوعفيأهم املصنفات [
  : أفرد بالتصنيف خالئق منهم
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 ١٧٨

  .)١( املشكل خاصةفي مكي، وكتابه -
  .)٢( واحلويف، وهو أوضحها-
  .)٣( وأبو البقاء العكربي، وهو أشهرها-
  .)٤( والسمني، وهو أجلها، على ما فيه من حشوٍ وتطويل-
  . اقسي فحرره وخلصه السف-
  .  مشحون بذلك)٥(أيب حيان" تفسري" و-
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 ١٧٩

��ا	�ع ا	(�دي وا	�YZ�ن ِ>Gوروا >\�$C �����   

خذوا $:  يقولج النبِيمسعت :  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص؛ قال)١(روى البخاري
  . ؛ تعلموا منهم#وأيب بن كعب، من عبد اهللا بن مسعود، وسالم، ومعاذ: القرآن من أربعة

  . ، واثنان من األنصاربِهمااثنان من املهاجرين، ومها املبدوء : واألربعة املذكورون
  . هو ابن معقل، موىل أيب حذيفة: وسالم
  . هو ابن جبل: ومعاذ

 الوقت الذي صدر فيه ذلك القول، وال يلزم من ذلك في أنه أمر باألخذ عنهم :والظاهر
 حفظ القرآن، بل كان الذين حيفظون مثل الذي في ذلك الوقت شاركهم فيأالَّ يكون أحد 

  .حفظوه وأزيد مجاعة من الصحابة
القراء، :  من الصحابة كان يقال هلمبِها غزوة بئر معونة أن الذين قُتلوا في الصحيح وفي

  . )٢(وكانوا سبعني رجالً
من مجع القرآن على عهد : سألت أنس بن مالك$: روى البخاري أيضا عن قتادة؛ قال

أيب بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، : أربعة كلهم من األنصار: ؟ فقالجسول اهللا ر
  . )٣(#أحد عمومتي: من أبو زيد؟ قال: قلت. وأبو زيد
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 ١٨٠

:  جيمع القرآن غري أربعةولَم ج النبِيمات $: وروى أيضا من طريق ثابت عن أنس؛ قال
  . )١(#و زيدأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأب

  :وفيه خمالفة حلديث قتادة من وجهني
  . األربعةفيالتصريح بصيغة احلصر : أحدمها
  .ذكر أيب الدرداء بدل أيب بن كعب: واآلخر

  .  األربعةفيوقد استنكر مجاعة من األئمة احلصر 
  نفس األمرفيأن يكون الواقع : # جيمعه غريهملَم$: ال يلزم من قول أنس: وقال الْمازري

كذلك؛ ألن التقدير أنه ال يعلم أن سواهم مجعه، وإال؛ فكيف اإلحاطة بذلك مع كثرة 
 البالد؟ وهذا ال يتم إال إن كان لَقي كلَّ واحد منهم على انفراده وأخربه فيالصحابة وتفرقهم 

ن  غاية البعد عن العادة، وإذا كافي، وهذا ج النبِي عهد في يكمل له مجع لَمعن نفسه أنه 
  .  يلزم أن يكون الواقع كذلكلَم علمه؛ في ما إلَىاملرجع 

 وقد تمسك بقول أنس هذا مجاعة من املالحدة، وال متمسك لَهم فيه؛ فإنا ال نسلم :قال
  . محله على ظاهره

  ! نفس األمر كذلك؟فيسلَّمناه، ولكن؛ من أين هلم أن الواقع 
 حيفظه كله أالَّ يكون حفظ جمموعه لَمالغفري سلمناه، لكن ال يلزم من كون كلٍّ من اجلم 

ولو -اجلم الغفري، وليس من شرط التواتر أن حيفظ كل فرد مجيعه، بل إذا حفظ الكلُّ الكلَّ 
  . ؛ كفى-على التوزيع

  : اجلواب عن حديث أنس من أوجه: وقال القاضي أبو بكر الباقالين
  . م مجعهأنه ال مفهوم له، فال يلزم أالَّ يكون غريه: أحدها
  .  إال أولئكبِها نزل الَّتي جيمعه على مجيع الوجوه والقراءات لَم: املراد: الثاين

  .  ينسخ إال أولئكلَم جيمع ما نسخ منه بعد تالوته وما لَم: الثالث
، ال بواسطة؛ خبالف غريهم، ج رسول اهللا فيتلقيه من : أن املراد بِجمعه: الرابع

  . بالواسطةفيحتمل أن يكون تلقى بعضه 
عمن عرف  إلقائه وتعليمه، فاشتهروا به، وخفي حال غريهم إلَى تصدوا أنهم: اخلامس

   . نفس األمر كذلكفيحاهلم، فحصر ذلك فيهم حبسب علمه، وليس األمر 
الكتابة، فال ينفي أن يكون غريهم مجعه حفظًا عن ظهر قلبه، : املراد باجلمع: السادس
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 ١٨١

  . حفظوه عن ظهر قلبوأما هؤالء مجعوه كتابة و
 عهد رسول اهللا فيأكمل حفظه : بِمعنى- يفصح بأنه مجعه لَماملراد أن أحدا : السابع

 يكمله إال عند وفاة لَم إال أولئك؛ خبالف غريهم، فلم يفصح بذلك؛ ألن أحدا منهم -ج
 أولئك  حني نزلت آخر آية، فلعل هذه اآلية األخرية وما أشبهها ما حضرها إالجرسول اهللا 

  .  جيمع غريها اجلمع الكثريلَم مجع مجيع القرآن قبلها، وإن كان قد حضرها من ممناألربعة 
  . السمع والطاعة له والعمل بِموجبه: أن املراد جبمعه: الثامن

  . ويف غالب هذه االحتماالت تكلف، والسيما األخري: )١(قال ابن حجر
 دون األوس فقط، اد بإثبات ذلك للخزرجوقد ظهر يل احتمال آخر، وهو أن املر: قال

 معرض املناظرة بني األوس فيفال ينفي ذلك عن غري القبيلتني من املهاجرين؛ ألنه قال ذلك 
افتخر : واخلزرج؛ كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس؛ قال

سعد بن معاذ، ومن :  له العرشمن اهتز: منا أربعة: األوس واخلزرج، فقال األوس: احليان
حنظلة بن أيب عامر، : خزيمة ابن أيب ثابت، ومن غسلته املالئكة: عدلت شهادته شهادة رجلني

منا أربعة مجعوا : فقال اخلزرج. ابن أيب األفلح: عاصم بن أيب ثابت؛ أي: ومن محته الدبر
  . )٢( جيمعه غريهم، فذكروهملَمالقرآن 
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 ١٨٢

، فعد من ج النبِيالقُراء من أصحاب " القراءات" كتاب فيوقد ذكر أبو عبيد 
اخللفاء األربعة، وطلحة، وسعدا، وابن مسعود، وحذيفة، وسالما، وأبا هريرة، : املهاجرين

  . وعبد اهللا بن السائب، والعبادلة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة
 حديث في احلصر املذكور ، فال يرد علىج النبِي أكمله بعد إنماولكن بعض هؤالء [

  . أنس
تميم بن أوس الداري، : من املهاجرين أيضا" الشريعة" كتاب فيوعد ابن أيب داود 

عبادة بن الصامت، ومعاذًا الذي يكىن أبا حليمة، وجممع بن : وعقبة بن عامر، ومن األنصار
 النبِي مجعه بعد نماإحارثة، وفضالة بن عبيد، ومسلمة بن خملد، وغريهم، وصرح بأن بعضهم 

  . ج
  .)١(]ذكره أبو عمرو الدانِي.  أبو موسى األشعري: مجعه أيضاوممن
  :فائدة ≅

 ممن تكلم يف ذلك، فأخرج )٢( يعدها أحدلَمظفرت بامرأة من الصحابيات مجعت القرآن 
: يع؛ قالحدثنا الوليد بن عبد اهللا بن مج: أنبأنا الفضل بن دكني: )٣("الطبقات"ابن سعد يف 
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 ١٨٣

 يزورها ويسميها جحدثتنِي جديت عن أم ورقة بنت عبد اهللا بن احلارث، وكان رسول اهللا 
أتأذن :  حني غزا بدرا قالت لهج رسول اهللا )١(]وكان[الشهيدة، وكانت قد مجعت القرآن، 

 إن اهللا مهد$: يل فأخرج معك أداوي جرحاكم وأُمرض مرضاكم لعل اهللا يهدي يل شهادة؟ قال
وكانت تؤم أهل دارها [ مؤذن، لَها قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان جوكان . #لك شهادة

إن أم ورقة : فقيل[ إمارة عمر، في وجارية كانت قد دبرتهما فقتالها لَها غمها غالم )٢(]حتى
ني مصلوب، فصلبهما، فكانا أول بِهما هربا، فأتى وإنهماغمها غالمها وجاريتها فقتالها 

  .)٤(#انطلقوا بنا نزور الشهيدة$: صدق رسول اهللا، كان يقول: وقال عمر. )٣(]باملدينة

 � �  

 عثمان، وعلي، وأُيب، وزيد بن ثابت، وابن :املشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة سبعة
: ؛ قال)٥("طبقات القراء"مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موسى األشعري؛ كذا ذكرهم الذهبِي في 

. أبو هريرة، وابن عباس، وعبد اهللا بن السائب: د قرأ على أُيب مجاعة من الصحابة؛ منهموق
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 ١٨٤

  . وأخذ عنهم خلق من التابعني، وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا

  



 ١٨٥

�� ا	��	� وا	�زل �0 أ��6-�[ِ��ا	�ع ا	���� وا	�YZ�ن ���    

 إىل )١(وقد قسمه أهل احلديثاعلم أن طلب علو اإلسناد سنة؛ فإنه أقرب إلَى اهللا تعاىل، 
  : مخسة أقسام، ورأيتها تأيت هنا

 من حيث العدد بإسناد نظيف غري ضعيف، وهو أفضل جالقرب من رسول اهللا : األول
  .أنواع العلو وأجلها

 إمام من أئمة احلديث؛ كاألعمش، إلَى القرب :من أقسام العلو عند الْمحدثني الثاين
  .  السبعةاألئمة إمام من إلَىي، ومالك، ونظريه هنا القرب وهشيم، وابن جريج، واألوزاع

 رواية أحد الكتب الستة؛ بأن يروي حديثًا لو رواه إلَى العلو بالنسبة :الثالث عند احملدثني
العلو بالنسبة :  لو رواه من غري طريقها، ونظريه هناممامن طريق كتاب من الستة وقع أنزل 

 هذا النوع في، ويقع "الشاطبية"و، "التيسري" القراءة؛ كـ يف بعض الكتب املشهورة إلَى
  .)٥(اتحمصاف والْ)٤(واملساواة )٣( واإلبدال)٢(املوافقات

 تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه، فاآلخذ مثالً عن :من أقسام العلو الرابع
اللبان أعلى من الربهان التاج بن مكتوم أعلى من اآلخذ عن أيب املعايل بن اللبان، وعن ابن 

 األخذ عن أيب حيان؛ لتقدم وفاة األول عن الثاين، والثاين عن فيالشامي، وإن اشتركوا 
  . الثالث

 يكون؛ قال بعض متىالعلو بِموت الشيخ ال مع التفات ألمر آخر أو شيخ آخر : اخلامس
: وقال ابن منده. نةيوصف اإلسناد بالعلو إذا مضى عليه من موت الشيخ مخسون س: الْمحدثني

                                                           

≅ 
� ������	
� ��� �� ):�<
�: R��l� ���� 
�� �"R:��
� �,�9"� � a�(�− �#��� 
�� �+K���E�: 1=5,:� ��Q m�9=� V=6 y=0@ �9=<G 1=5D? h=- V=6 X�=6 >2	=6 `�=  V=� �,9| �
 cK, )@ _

>2	6 V� m�����G �"R:��
� �,�9"� � a� ( �� 
�$ �/9*
�:: ,X�6 >2	6 `�  h- `�  V� �,9| �
 cK, )@ _ >2	=6 `�=  y�6 ��.±�,9=l� �=
�  �

"R:��
� �,�9"� � a� (− �  �� 
�! ���:�	E�: m����Q �9� +20 �Q» �9=<
� V=6 X�=6 p�B={ �=G: ���G cK, ��BG 1G��0 V6 :@ p�B�
� _

1��G: >2	6 �G c0: �6 y�6 �"R:��
� �,�9"� � a�  − � #�� 
�( �+B���E�:i�� �w�f
 ��:�	E� Pg� cK )@ 1=�� 1=g&]� H2	=6 �B��={ �}]J ,+B���6 �
 )�_ �

"R:��
� �,�9"� � a� #�� 



 ١٨٦

  . ثالثون
 لَموإذا عرفت العلو بأقسامه؛ عرفت النزول؛ فإنه ضده، وحيث ذم النزول؛ فهو ما 

ينجرب بكون رجاله أعلم أو أحفظ أو أتقن أو أجلّ أو أشهر أو أورع، أما إذا كان كذلك؛ 
  . فليس بِمذموم وال مفضول

  



 ١٨٧

  �"! وا	���0 وا	�YZ�ن ا	�ع ا	��	� وا	�ا"! وا	&��% وا	��دس وا	�

�� ا	�/�ا�G وا	��.�ر وا�CPد وا	��ذ وا	����ع وا	��رج���  

ابن اجلزري؛ إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو اخلري : أحسن من تكلم في هذا النوع
 أحد املصاحف العثمانية كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت: )١("النشر"قال في أول كتابه 

 ال جيوز ردها، وال حيل إنكارها، بل الَّتيو احتماالً، وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة ول
 القرآن، ووجب على الناس قبوهلا، سواء كانت عن بِها نزل الَّتيهي من األحرف السبعة 

  . األئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غريهم من األئمة املقبولني
كان الثالثة؛ أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء  اختل ركن من هذه األرومتى

  . كانت عن السبعة، أم عمن هو أكرب منهم
ومكي هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخللف، صرح بذلك الداين 

   .واملهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي ال يعرف عن أحد منهم خالفه
 أحد السبعة، إلَىال ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى : )٢("الوجيزاملرشد  "فيقال أبو شامة 

 ذلك الضابط، وحينئذ ال في أُنزلت هكذا؛ إال إذا دخلت وأنهاويطلق عليها لفظ الصحة، 
ينفرد بنقلها مصنف عن غريه، وال خيتص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غريهم من 

فإن االعتماد على استجماع تلك األوصاف، ال عمن القراء؛ فذلك ال خيرجها عن الصحة؛ 
 الْمجمع عليه إلَى كل قارئ من السبعة وغريهم منقسمة إلَىتنسب إليه؛ فإن القراءات املنسوبة 

 تركن - قراءتهمفيلشهرتهم وكثرة الصحيح الْمجتمع عليه -والشاذ؛ غري أن هؤالء السبعة 
  . عن غريهم ما نقل عنهم فوق ما ينقل إلَىالنفس 

يفقولنا :  قال ابن اجلزريثُما من وجوه النحو، "ولو بوجه: " الضابطف؛ نريد به وجه
 مماسواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم خمتلفًا فيه اختالفًا ال يضر مثله إذا كانت القراءة 

األقوم، وكم من شاع وذاع وتلقاه األئمة باإلسناد الصحيح؛ إذ هو األصل األعظم والركن 
، )٣(﴾﴿ يعترب إنكارهم؛ كإسكان ولَمقراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثري منهم، 

 ﴿ في، والفصل بني املضافني )٢(﴾ ﴿، ونصب )١(﴾﴿، وخفض )٤(﴾﴿و
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 ١٨٨

   .)٤(، وغري ذلك)٣(﴾ 
 اللغة في شيء من حروف القرآن على األفشى فيوأئمة القراء ال تعمل : قال الداين

 يردها لَم النقل، وإذا ثبتت الرواية؛ في األثر واألصح في العربية، بل على األثبت فيواألقيس 
  . قياس عربية وال فشو لغة؛ ألن القراءة سنة متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها

ا ": موافقة أحد املصاحف"ونعنِي بـ :  قال ابن اجلزريثُميما كان ثابتبعضها دون ف 
 )٦(﴾بِالزبرِ وبِالْكتابِ﴿ البقرة بغري واو، وفي )٥(﴾قَالُوا اتخذَ اللَّه﴿: اءة ابن عامربعض؛ كقر

تجرِي من تحتها ﴿: وكقراءة ابن كثري.  املصحف الشاميفيبإثبات الباء فيهما؛ فإن ذلك ثابت 
اره٧(﴾اَألن( يآخر براءة؛ بزيادة ف )ي؛ فإنه ثابت )منلَمفإن . وحنو ذلك..... املكى املصحف ف 
  . شيء من املصاحف العثمانية؛ فشاذ؛ ملخالفتها الرسم الْمجمع عليهفيتكن 

؛ فإنه ﴾ملك يومِ الدّينِ﴿ما وافقه ولو تقديرا؛ كـ : ؛ نعنِي به"ولو احتماالً ":وقولنا
 فيتوافقه تقديرا؛ حلذفها  اجلميع بال ألف، فقراءة احلذف توافقه حتقيقًا، وقراءة األلف فيكتب 

  .)٨(﴾الْملكملك ﴿اخلط اختصارا؛ كما كتب 
 ﴿؛ بالتاء والياء، و﴾﴿: وقد يوافق اختالف القراءات الرسم حتقيقًا؛ حنو

 حذفه وإثباته على في يدل جترده عن النقط والشكل مما؛ بالياء والنون، وحنو ذلك؛ ﴾
  . حتقيق كل علمفي خاصة، وفهم ثاقب  علم اهلجاءفي يفضل عظيم للصحابة 

 هي الَّتي بالصاد املبدلة من السني، وعدلوا عن السني ﴾﴿وانظر كيف كتبوا 
 قد أتت على األصل فيعتدالن، -وإن خالفت الرسم من وجه-األصل؛ لتكون قراءة السني 

 قراءة وتكون قراءة اإلمشام حمتملة، ولو كتب ذلك بالسني على األصل؛ لفات ذلك، وعدت
 ﴾﴿ دون )٩( األعراف﴾﴿ فيغري السني خمالفة للرسم واألصل، ولذلك اختلف 
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 ١٨٩

  .؛ لكون حرف البقرة كتب بالسني، واألعراف بالصاد)١(البقرة
على أن خمالف صريح الرسم يف حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو حمذوف أو حنو ذلك 

يعدوا إثبات ياء الزوائد  مفاضة، ولذا لَال يعد خمالفًا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مست
 )٤(﴾﴿، والظاء من )٣(﴾  ﴿ من الكهف وواو )٢(﴾ ﴿وحذف ياء 

 معنى إلَى ذلك مغتفر؛ إذ هو قريب يرجع فيوحنوه من خمالفة الرسم املردودة؛ فإن اخلالف 
  .واحد، وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول

 ولو كانت حرفًا واحدا من حتى نقصانِها، وتقديمها وتأخريها، خبالف زيادة كلمة أو
 حكم الكلمة، ال تسوغ خمالفة الرسم فيه، وهذا هو احلد فيحروف املعاين؛ فإن حكمه 

  .  حقيقة اتباع الرسم وخمالفتهفيالفاصل 
له، أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مث: ؛ نعنِي به"وصح إسنادها: "وقولنا: قال

 ينتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن، غري معدودة عندهم من حتى...وهكذا
  .  بعضهمبِها شذ مماالغلط أو 
السند، وزعم  يكتف بصحة ولَم هذا الركن، فيوقد شرط بعض املتأخرين التواتر : قال

  . به قرآنأن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن ما جاء جميء اآلحاد ال يثبت
 الركنني األخريين إلَى ال خيفى ما فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت ال حيتاج فيه مماوهذا : قال

؛ وجب قبوله، وقطع بكونه ج النبِيمن الرسم وغري إذ ما ثبت من أحرف اخلالف متواترا عن 
  . قرآنا، سواء وافق الرسم أم ال

الف؛ انتفى كثري من أحرف اخلالف  كل حرف من حروف اخلفيوإذا شرطنا التواتر 
  .الثابت عن السبعة

شاع على ألسنة مجاعة من املقرئني املتأخرين وغريهم من املقلدين : )٥(وقد قال أبو شامة
  .  كل فرد فرد فيما روي عنهم: أن السبع كلها متواترة؛ أي

فيما اجتمعت  نقول، ولكن بِهذاوحنن .  منزلة من عند اهللا واجببأنهاوالقطع : قالوا
 لَمعلى نقله عنهم الطرق، واتفقت عليه الفرق من غري نكري له، فال أقل من اشتراط ذلك إذا 

  .  بعضهافييتفق التواتر 
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 ١٩٠

الشرط واحد، وهو صحة النقل، ويلزم اآلخران، فمن أحكم معرفة حال : وقال اجلعربي
  .  العربية وأتقن الرسم؛ اجنلت له هذه الشبهةفيالنقلة وأمعن 

  : القرآن على ثالثة أقسامفيما روي : )١(وقال مكي
  .  قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط املصحف-
 العربية وخالف لفظه اخلط، فيقبل وال يقرأ به؛ في وقسم صح نقله عن اآلحاد وصح -
رب اآلحاد، وال يثبت به قرآن، وال  يؤخذ بإمجاع بل خبلَمخمالفته لَما أمجع عليه، وأنه : ألمرين

  . يكفر جاحده، ولبئس ما صنع إذ جحده
  . العربية، أو نقله غري ثقة، فال يقبل، وإن وافق اخلطفي وقسم نقله ثقة وال حجة له -

 ﴾﴿، و﴾﴿ و﴾﴿مثال األول كثري؛ كـ : وقال ابن اجلزري
: ، وقراءة ابن عباس)٢(﴾ر واألنثَىوالذَّكَ﴿: قراءة ابن مسعود وغريه: ومثال الثاين. ﴾﴿و
  . ، وحنو ذلك)٣(﴾وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة﴿

 تتواتر، وإن ثبتت لَم ألنها القراءة بذلك، واألكثر على املنع؛ فيواختلف العلماء : قال
  . بالنقل، فهي منسوخة بالعرضة األخرية، أو بإمجاع الصحابة على املصحف العثماين

 غالب إسناده ضعيف، وكالقراءة مما كتب الشواذ، في مما نقله غري ثقة كثري ومثال ما
 بن جعفر اخلزاعي ونقلها عنه أبو محمد مجعها أبو الفضل الَّتي اإلمام أيب حنيفة إلَىاملنسوبة 

، )العلماء(ونصب ) اهللا (؛ برفع)٤(﴾ من عباده الْعلَماَءإِنما يخشى اللَّه﴿: القاسم اهلذيل، ومنها
  . وقد كتب الدارقطنِي ومجاعة بأن هذا الكتاب موضوع ال أصل له

 العربية قليل ال يكاد يوجد، وجعل بعضهم منه رواية فيومثال ما نقله ثقة وال وجه له 
  . ؛ باهلمز)معائش: (خارجة عن نافع

 ينقل ألبتة، فهذا رده ولَم وبقي قسم رابع مردود أيضا، وهو ما وافق العربية والرسم :قال
  . أحق، ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر

وقد ذكر جواز ذلك عن أيب بكر بن مقسم، وعقد له بسبب ذلك جملس، وأمجعوا على 
 في امتنعت القراءة بالقياس املطلق الذي ال أصل له يرجع إليه، وال ركن يعتمد مثَمنعه، ومن 
  .األداء عليه
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 ١٩١

 ﴿ قبول القياس عليه؛ كقياس إدغام إلَىأما ما له أصل كذلك؛ فإنه يصار : قال
  .  ال خيالف نصا وال أصالً وال يرد إمجاعا، مع أنه قليلمما، وحنوه ﴾ ﴿ على ﴾
 هذا الفصل جدا، وقد حترر يل منه أن في أتقن اإلمام ابن اجلزري ]:قال السيوطي[

  :القراءات أنواع
 منتهاه، إلَىاملتواتر، وهو ما نقله مجع ال يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم : األول

  . وغالب القراءات كذلك
 يبلغ درجة املتواتر ووافق العربية والرسم واشتهر ولَمالْمشهور، وهو ما صح سنده : الثاين

ن اجلزري، ويفهمه عند القراء فلم يعدوه من الغلط وال من الشذوذ، ويقرأ به على ما ذكره اب
 نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم فيما اختلفت الطرق : كالم أيب شامة السابق، ومثاله

 فرش احلروف من كتب القراءات؛ كالذي قبله، ومن أشهر فيدون بعض، وأمثلة ذلك كثرية 
" القراءات العشر فيالنشر "للداين، وقصيدة الشاطبِي، وأوعبه " التيسري: " ذلكفيما صنف 

  . ؛ كالمها البن اجلزري"تقريب النشر"و
 يشتهر االشتهار لَماآلحاد، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو : الثالث

لذلك بابا " مستدركه "فيواحلاكم " جامعه "فياملذكور، وال يقرأ به، وقد عقد الترمذي 
  . أخرجا فيه شيئًا كثريا صحيح اإلسناد

قراءة ملَََك يوم الدين؛ :  يصح سنده، وفيه كتب مؤلفة من ذلكلَمالشاذ، وهو ما : عالراب
  . ، وإياك نعبد؛ ببنائه للمفعول)يوم(بصيغة املاضي، ونصب 

  .املوضوع؛ كقراءات اخلزاعي: اخلامس
 القراءات على وجه فياملدرج، وهو ما زيد : وظهر يل سادس يشبه من أنواع احلديث

  .التفسري
وربما كانوا يدخلون التفسري في القراءات؛ إيضاحا : قال ابن اجلزري في آخر كالمه

 قرآنا، فهم آمنون من االلتباس، وربما كان جوبيانا؛ ألنهم حمققون لما تلقوه عن النبِي 
  .بعضهم يكتبه معه

  .إن بعض الصحابة كان جييز القراءة باملعىن؛ فقد كذب: وأما من يقول
  :تنبيهات ≅

 يف أصله وأجزائه، )١(ال خالف أن كل ما هو من القرآن جيب أن يكون متواترا: األول
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 ١٩٢

وأما يف حمله ووضعه وترتيبه؛ فكذلك عند حمققي أهل السنة؛ للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر 
ا تتوفر يف تفاصيل مثله؛ ألن هذا املعجز العظيم الذي هو أصل الدين القومي والصراط املستقيم مم

  . يتواتر؛ يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا مقل آحادا ولَ وتفاصيله؛ فما نهالدواعي على نقل مجل
 ثبوت ما هو من القرآن حبسب في أن التواتر شرط إلَىوذهب كثري من األصوليني 

  .  حمله ووضعه وترتيبه، بل يكثر فيها نقل اآلحادفيأصله، وليس بشرط 
  .  إثبات البسملة من كل سورةفيتضيه صنع الشافعي وهو الذي يق: قيل

 يشترط؛ جلاز لَم اجلميع، وألنه لو فيورد هذا املذهب بأن الدليل السابق يقتضي التواتر 
  :  ليس بقرآنمماسقوط كثري من القرآن املكرر، وثبوت كثري 

 يتواتر كثري من املكررات  الْمحل؛ جاز أالَّفي نشترط التواتر لَم؛ فألنا لو أما األول -
  .﴾   ﴿:  القرآن؛ مثلفيالواقعة 

؛ فألنه إذا لَم يتواتر بعض القرآن حبسب الْمحل؛ جاز إثبات ذلك البعض في وأما الثاين -
  . املوضع بنقل اآلحاد

-ذهب قوم من الفقهاء واملتكلمني إلَى إثبات قرآن : "االنتصار"وقال القاضي أبو بكر في 
  .  خبرب الواحد دون االستفاضة، وكره ذلك أهل احلق وامتنعوا منه- علماحكما ال

إنه يسوغ إعمال الرأي واالجتهاد في إثبات قراءة وأوجه : وقال قوم من املتكلمني
 قرأ بِها، وأىب ذلك جوأحرف إذا كانت تلك األوجه صوابا في العربية، وإن لَم يثبت أن النبِي 

  .’ا.  قال بهأهل احلق، وخطئوا من
وقد بنى املالكية وغريهم ممن قال بإنكار البسملة قولَهم على هذا األصل، وقرروه بأنها 

  . لَم تتواتر في أوائل السور، وما لَم يتواتر؛ فليس بقرآن
بِمنع كونِها لَم تتواتر، فرب متواتر عند قوم دون آخرين، وفي وقت : وأجيب من قبلنا

  . دون آخر
 في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة فمن بعدهم خبط املصحف مع منعهم ويكفي

أن يكتب في املصحف ما ليس منه؛ كأمساء السور، وآمني، واألعشار، فلو لَم تكن قرآنا؛ لَما 
استجازوا إثباتها خبطه من غري تمييز؛ ألن ذلك يحمل على اعتقادها قرآنا، فيكونون مغررين 

مني، حاملني لَهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، وهذا مما ال جيوز اعتقاده في باملسل
  . الصحابة

  . لعلها أثبتت للفصل بني السور: فإن قيل
 بأن هذا فيه تغرير، وال جيوز ارتكابه لمجرد الفصل، ولو كانت له؛ لكتبت بني :أجيب
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 ١٩٣

  . براءة واألنفال
في بعض نقل : ذكره اإلمام فخر الدين الرازي؛ قال ما :ومن املشكل على هذا األصل

   .الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاحتة واملعوذتني من القرآن
إن النقل املتواتر كان حاصالً في عصر الصحابة : وهو في غاية الصعوبة؛ ألنا إن قلنا

 لَم يكن حاصالً في ذلك الزمان؛ :بكون ذلك من القرآن؛ فإنكاره يوجب الكفر، وإن قلنا
  . فيلزم أن القرآن ليس بِمتواتر في األصل

واألغلب على الظن أن نقل هذا املذهب عن ابن مسعود نقل باطل، وبه حيصل : قال
  .اخلالص عن هذه العقدة

لَم يصح عنه أنها ليست من القرآن، وال حفظ عنه، إنما : وكذا قال القاضي أبو بكر
أسقطها من مصحفه؛ إنكارا لكتابتها، ال جحدا لكونِها قرآنا؛ ألنه كانت السنة عنده حكَّها و

  .  بإثباته فيه، ولَم جيده كتب ذلك، وال مسعه أمر بهجأال يكتب في املصحف إال ما أمر النبِي 
أن القرآن، وأمجع املسلمون على أن املعوذتني والفاحتة من ": شرح املهذب"وقال النووي في 

   .من جحد منها شيئًا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل، ليس بصحيح
 صح عنه وإنماهذا كذب على ابن مسعود وموضوع، : )١("الْمحلى"وقال ابن حزم في 

  . قراءة عاصم عن زر عنه، وفيها املعوذتان والفاحتة
، فأخرج أمحد قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك: )٢("شرح البخاري" فيوقال ابن حجر 

  . )٣(# مصحفهفيأنه كان ال يكتب املعوذتني $: وابن حبان عنه
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 ١٩٤

طريق األعمش والطرباين وابن مردويه من " زيادات املسند "فيوأخرج عبد اهللا بن أمحد 
 ابن مسعود يحك كان عبد اهللا$: عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد النخعي؛ قال

  .)١(# ليستا من كتاب اهللاإنهما: لالْمعوذتني من مصاحفه، ويقو
أنه كان حيك املعوذتني من املصحف، $: من وجه آخر عنه والطرباين وأخرج البزار
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 ١٩٥

  .)١(#بِهما، وكان ال يقرأ بِهما أن يتعوذ ج النبِي أمر إنما: ويقول
  .أسانيده صحيحة

 في بِهما قرأ جصح أنه  يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة، وقد لَم: قال البزار

                                                           

��� )�==�*
� +==,�- . /�==0:" V	==|  : 9�	==E� . ��'==*
� 1==?�&@�(a��>==0��(L  � 9�	==E� . �==<, �==G@:
��(a!L!>0�$#�(−+=�
�<
� �=
�^E� � 3f=6� `,��= . �J�	=� V=G� 1=K,�� V=6:��!a��e� 

 h*i
� >j<E� . T�k^
� 1?�&@:��a�$(>0���(L � 3f=6� `,�� . �J�	� VG��(�a�#$ �
 V� n�� V6 +UK2� V� >����GQ V� W��� VG �2�
� ��� >����GQ VG )�	| 1G 1�� ��<	6 VG� V� � 

 ��'*
� /�0:"  �*�
� F�B{@ V6 9|@ 1�2� �� 9*� cG�5, � WXi
� �g�� ,�*�
� V� A{ 90: � @�=0 1}@ 
�X�
� . H�,NB�E� . �55*�@: "� 

 . �U��¨� /�0: 9o�:'
� cU®�#a�!�: �" T�k^
�: ��'*
� P�:�,��K� H¨�?�: "� 
 . ����	
� 1BB{: ����E� �9
��La L$�� 

 �*�
� �X{ �6@:� . R:�B^
� 1?�&@ 9K� ��  ��=��� T�<6 �;��a�L! � y=�2
� W�=�0 . R\:�=E�:
��a(�!−��i�M� �o�5} � 1�,9| �=� ��Ã
� ��*<
� �G@:�$a�$!>0����! � . p��=�M� VG�:

 >======j<E���a�$L>======0�!$� �:�$a�e$#>======0����� �======
� . )�======*| V======G�: A�B�
� a�LL,�e�>0��!$�,�!!L� =
� . ��^0��9
�: V�	��a�! � . R\�=d� V=G� 1=K,�� V=6:

  3�KB5
���a!(L>0� #! �. ��^0��9=
� 1=?�&@:=
�  V�	��a$!,$(�  . >J�=l�: m�95	=E�
��a$e( �:��a(�e �:��a(�� � ��==i�M� �o�==5} . s��==l� 1==K,�� V==6:��a(�$ � 1==?�&@:

 . �KD�*
� )H,I� �< ��a(�$>=0��( #�  ¢�=��
� . R9=|��
�:�!a! L � V=� n�=� V=6
 F�,@ VG C�Y+f=o�� V=� ��U� V� 9�<� VG C�Y V�:"�� /�=�� )@  �=K, )�=J  �5<J�=
� . @�

: ��M� �G� >�� A*� ��9<G ��, �52
�}):���i
� ��@ �, y0{G ��
� . @�K,: =}9|@ �� �� y0{ 
:}324
� F�G ���@ y0{: }���
� F�G ���@ y0{"� 

 >J�l� /�0:" �w�f
� °; �� A�B{ �,9| �g� ,P�?�¹ �:" =��� 
 ��i�M� �o�5} . s��l� /�0:��a(�!: �"g�V	| �,9| �" =��� 

 3==�KB5
� A�==K� . �*�g==
� P��==0:��a��# � 1==
�KG:" /�==?� V==6 F�==,@ V==G C==�Y )�==� ; �==�< �g==�
�B�B�
�" =��� 



 ١٩٦

  .)١(] املصحففيوأثبتتا [الصالة 
 الروايات الصحيحة فيمردود، والطعن " إنه كذب عليه: "فقول من قال: قال ابن حجر

  . بغري مستند ال يقبل، بل الروايات صحيحة، والتأويل حمتمل
  . وقد أوله القاضي وغريه على إنكار الكتابة كما سبق: قال
 ذكرتها تدفع ذلك؛ حيث جاء الَّتيويل حسن، إال أن الرواية الصحيحة وهو تأ: قال

  .# ليستا من كتاب اهللاإنهما: ويقول$: فيها
  . على املصحف، فيتم التأويل املذكور#كتاب اهللا$ويمكن محل لفظ : قال
  . لكن من تأمل سياق الطرق املذكورة؛ استبعد هذا اجلمع: قال
 حصل االتفاق بعد ثُم يستقر عنده القطع بذلك، لَم؛ بأنه وقد أجاب ابن الصباغ: قال

  .’ا.  يتواترا عندهلَم عصره، لكنهما في كانتا متواترتني أنهماذلك، وحاصله 
ظن ابن مسعود أن املعوذتني ليستا من القرآن؛ ألنه : )٢("مشكل القرآن" فيوقال ابن قتيبة 

 ذلك فيإنه أصاب : ني، فأقام على ظنه، وال نقول احلسن واحلسبِهما يعوذ ج النبِيرأى 
  .وأخطأ املهاجرون واألنصار

 ليست من القرآن، معاذ اهللا، أنهاوأما إسقاطه الفاحتة من مصحفه؛ فليس لظنه : قال
 كُتب وجمع بني اللوحني خمافة الشك والنسيان والزيادة إنما أن القرآن إلَىولكنه ذهب 

  .  سورة احلمد؛ لقصرها ووجوب تعلمها على كل واحدفي مأمون والنقصان، ورأى أن ذلك
  .)٣( وإسقاطه الفاحتة من مصحفه أخرجه أبو عبيد بسند صحيح]:قال السيوطي[
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 ١٩٧

القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، : )١("الربهان "فيقال الزركشي : التنبيه الثاين
  .  واإلعجاز للبيانج محمدهو الوحي الْمنزل على : فالقرآن

 احلروف وكيفيتها من ختفيف وتشديد فياختالف ألفاظ الوحي املذكور : والقراءات
  .)٢(وغريمها

  . بل هي مشهورة: والقراءات السبع متواترة عند اجلمهور، وقيل
 ففيه نظر؛ ؛ج النبِي متواترة عن األئمة السبعة، أما تواترها عن أنهاوالتحقيق : قال الزركشي

  .  كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحدفي القراءات السبعة موجود بِهذهدهم فإن إسنا
  . ذلك نظر؛ لما سيأيتفي ]:قال السيوطي[

 األلفاظ املختلف فيها عن القراء، واستثنى ابن احلاجب -كما تقدم-واستثنى أبو شامة 
احلق أن أصل املد واإلمالة : ل غريهما كان من قبيل األداء؛ كاملد، واإلمالة، وختفيف اهلمزة، وقا

  . كذا قال الزركشي.  كيفتيهفيمتواتر، ولكن التقدير غري متواتر؛ لالختالف 
  . وأما أنواع ختفيف اهلمزة؛ فكلها متواترة: قال

ال نعلم أحدا تقدم ابن احلاجب إلَى ذلك، وقد نص على تواتر ذلك : وقال ابن اجلزري
 بكر وغريه، وهو الصواب؛ ألنه إذا ثبت اللفظ؛ ثبت تواتر هيئة كله أئمة األصول كالقاضي أيب
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 ١٩٨

  . أدائه؛ ألن اللفظ ال يقوم إال به، وال يصح إال بوجوده
 الَّتي  القراءات السبع املوجودة اآلن هي أنظن قوم: )١(قال أبو شامة: التنبيه الثالث

  . ظن ذلك بعض أهل اجلهل يإنما احلديث وهو خالف إمجاع أهل العلم قاطبة، و فيأريدت 
التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غريهم ليس فيه أثر وال : "الشايف "فيقال القراب 

 هو من مجع بعض املتأخرين، فانتشر، وأوهم أنه ال جتوز الزيادة على ذلك، وذلك وإنماسنة، 
  .  يقل به أحدلَم

املصحف اإلمام؛ ية ووافق خط  العربفيكل ما صح سنده واستقام وجهه : وقال الكواشي
    . فُقد شرط من الثالثة؛ فهو من الشاذومتىفهو من السبعة املنصوصة، 

 في مثل ما فيوقد اشتد إنكار أئمة هذه الشأن على من ظن احنصار القراءات املشهورة 
شرح  "في، وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي، فقال "الشاطبية"و" التيسري"
 الصالة وغريها بالقراءات السبع، وال جتوز بالشاذ، فيجتوز القراءة : قال األصحاب": نهاجامل

وظاهر هذا يوهم أن غري السبع املشهورة من الشواذ، وقد نقل البغوي االتفاق على القراءة 
  . بقراءة يعقوب وأيب جعفر مع السبع املشهورة، وهذا القول هو الصواب

  : السبع املشهورة على قسمنيواعلم أن اخلارج عن: قال
 الصالة، وال في أنه ال جتوز قراءته؛ ال في منه ما خيالف رسم املصحف، فهذا ال شك -

  .  غريهافي
 ورد من طريق غريب وإنما تشتهر القراءة به، ولَم ومنه ما ال خيالف رسم املصحف، -

  . ال يعول عليها، وهذا يظهر املنع من القراءة به أيضا
 ومنه ما اشتهر عن أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثًا، فهذا ال وجه للمنع منه، -

  . ومن ذلك قراءة يعقوب وغريه
  . ذلك؛ فإنه مقرئ فقيه جامع للعلومفيوالبغوي أوىل من يعتمد عليه : قال
  .’ا.  شواذ السبعة؛ فإن عنهم شيئًا كثريا شاذَّافيوهكذا التفصيل : قال

 في قلنا ثُم، "والسبع املتواترة": "مجع اجلوامع "في قلنا إنما: "منع املوانع" في ولده وقال
 في خيتلف لَموالعشر متواترة؛ ألن السبع :  نقلولَم، "إنه ما وراء العشرة: "الشاذ والصحيح

  .  عطفنا عليه موضع اخلالفثُمتواترها، فذكرنا أوالً موضع اإلمجاع، 
 غري متواترة يف غاية السقوط، وال يصح )٢( القول بأن القراءات الثالثعلى أن: قال

عترب قوله يف الدين، وهي ال ختالف رسم املصحفالقول به عمن ي .  
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 ١٩٩

، بِها وقد مسعت أيب يشدد النكري على بعض القضاة وقد بلغه أنه منع من القراءة :قال
  .’ا. نت لك أن تقرئ العشرأذ:  إقراء السبع، فقالفيواستأذنه بعض أصحابنا مرة 

 اقتصر عليها الشاطبِي، الَّتيالقراءات السبع :  جواب سؤال سأله ابن اجلزريفيوقال 
 هي قراءة أيب جعفر ويعقوب وخلف؛ متواترة، معلومة من الدين بالضرورة، وكل الَّتيوالثالث 

، ال جى رسول اهللا حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل عل
  .  شيء من ذلك إال جاهلفييكابر 

  .  األحكامفيباختالف القراءات يظهر االختالف : التنبيه الرابع
  : الختالف القراءات وتنوعها فوائد: قال بعض املتأخرين

  . التهوين والتسهيل والتخفيف على األمة:  منها-
 ينزل كتاب غريهم إال على وجه لَمإظهار فضلها وشرفها على سائر األمم؛ إذ : ومنها -

  .واحد
 حتقيق ذلك وضبطه لفظة في يفرغون جهدهم إنهمإعظام أجرها، من حيث : ومنها -
 تتبع معاين ذلك، واستنباط احلكم في ثُم مقادير املدات، وتفاوت اإلماالت، حتىلفظة، 

  . والتعليل والترجيحالكشف عن التوجيه] في[واألحكام من داللة كل لفظ، وإمعانِهم 
 كتابه، وصيانته له عن التذييل واالختالف مع كونه على فيإظهار سر اهللا : ومنها -

  . هذه األوجه الكثرية
 اآليات، ولو جعلت داللة بِمنزلة إعجازه بإجيازه؛ إذ تنوع القراءات فياملبالغة : ومنها -

 منزال )١(﴾﴿: ، وهلذا كان قوله خيف ما كان فيه من التطويللَمكل لفظ آية على حدة؛ 
  .لغسل الرجل واملسح على اخلف، واللفظ واحد، لكن باختالف إعرابه

 )٢(﴾رنَهطَّي﴿ القراءة األخرى، فقراءة فيأن بعض القراءات يبني ما لعله جممل : ومنها -
:  تبني أن املراد بقراءة)٣("هوا إِلَى ذكْرِ اللَّمضفَا: "بالتشديد مبينة ملعنى قراءة التخفيف، وقراءة

  . الذهاب ال املشي السريع: ﴾﴿
املشهورة تفسري القراءة :  املقصد من القراءة الشاذة":فضائل القرآن "فيأبو عبيد  وقال

:  وقراءة ابن مسعود،)٤("والصالة الوسطى صالة العصر: "وتبيني معانيها؛ كقراءة عائشة وحفصة
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"وا أَيفَاقْطَعانمم٢(، وقراءة جابر)١("اه( :﴿هِناهإِكْر دعب نم فَإِنَّ اللَّهنلَه يمحر غَفُور ﴾)١(.  
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 ٢٠٢

فهذه احلروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن : قال
؟  نفس القراءةفي صار ثُم التفسري فيستحسن، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة، فيالتابعني 

  .’ا. معرفة صحة التأويل: فهو أكثر من التفسري وأقوى، فأدىن ما يستنبط من هذه احلروف
 ىمعن ببيان كل قراءة أفادت )٢("أسرار التنزيل" كتايب في وقد اعتنيت ]:قال السيوطي[

  . زائدا على القراءة املشهورة
 عن ظاهر "الربهان "فيحلرمني  العمل بالقراءة الشاذة، فنقل إمام افياختلف : التنبيه اخلامس

مذهب الشافعي أنه ال جيوز، وتبعه أبو نصر القشريي، وجزم به ابن احلاجب؛ ألنه نقله على أنه 
  . يثبتلَمقرآن، 

 منزلة خرب لَها؛ تنزيالً بِهاالعمل : وذكر القاضيان أبو الطيب واحلسني والروياين والرافعي
  ". شرح املختصر"، و"اجلوامعمجع  "فيوصححه ابن السبكي ، اآلحاد

حنيفة أيضا، وقد احتج األصحاب على قطع يمني السارق بقراءة ابن مسعود، وعليه أبو 
 أصحابنا بِها حيتج ولَم ،)٣("متتابعات" صوم كفارة اليمني بقراءته فيواحتج على وجوب التتابع 
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 ٢٠٣

  . لثبوت نسخها
 وقد اعتنى به األئمة، وأفردوا فيه كتبا؛ من املهم معرفة توجيه القراءات،: التنبيه السادس

للمهدوي، و " اهلداية"، و )٢(ملكي" الكشف"، و)١(أليب علي الفارسي" احلجة: "منها
  .)٣(يالبن جن" محتسب يف توجيه الشواذالْ"

 وفائدته أن يكون دليالً على حسب املدلول عليه، أو مرجحا، إال أنه ينبغي :قال الكواشي
شيء، وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتني على األخرى ترجيحا يكاد يسقطها، التنبيه على 

  . وهذا غري مرضي؛ ألن كال منهما متواتر
 في إذا اختلف اإلعرابان :عن ثعلب أنه قال" اليواقيت" كتاب فيوقد حكى أبو عمر الزاهد 

  .  كالم الناس؛ فضلت األقوىإلَى أفضل إعرابا على إعراب، فإذا خرجت لَمالقراءات؛ 
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 ٢٠٤

إحدامها : السالمة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أالَّ يقال: وقال أبو جعفر النحاس
، فيأمث من قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل ج النبِي مجيعا عن ألنهماأجود؛ 

  .هذا
 إن حتى، ﴾﴿ و﴾﴿أكثر املصنفون من الترجيح بني قراءة : وقال أبو شامة

 حد يكاد يسقط وجه القراءة األخرى وليس هذا بِمحمود بعد ثبوت إلَىبعضهم بالغ 
  .’ا. القراءتني

  . الصناعة من توجيه املشهورةفيتوجيه القراءات الشاذة أقوى : وقال بعضهم

��G�7  

، وقراءة قراءة عبد اهللا، وقراءة سالم، وقراءة أيب: كانوا يكرهون أن يقولوا: قال النخغي
  . )١(فالن كان يقرأ بوجه كذا، وفالن كان يقرأ بوجه كذا: زيد، بل يقال

  .والصحيح أن ذلك ال يكره: قال النووي
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