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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 القرآنالمهمات في علوم 

 القرآنمقدمة في علوم 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
أما  ،وصحبو أرتعُت ،لوآوعلى  ،نبينا ػتمد ،ظترسلُتاشرف األنبياء و أوالصالة والسالم على  ،اضتمد هلل رب العاظتُت

 :بعد
رزتهم اهلل -ستخلصها ؽتا ذكره العلماء أنتقيها و أعن مهمات  -عز وجل-في ىذه اجملالس سنتحدث بإذن اهلل ف

 .ؽتا يتعلق بعلوم ىذا الكتاب العزيز -تعاىل
 ،ومن موضوعاتو األصلية ،ىي من صلب ىذا العلم -عز وجل-بإذن اهلل  ىذه اظتوضوعات اليت سأحتدث عنهاو 

 ،اظتوضوعات اليت تدون فيو أو تدرس ذلك جتد يف بعضلو  ؛مركب من علوم شىت أن ىذا العلم اوؿتن نعرف رتيعً 
يف ىذه الدروس  ولذلك فقد اقتصرتُ  ؛وىكذا ،ن بعضها من علوم العربيةأو  ،جتد أن بعضها من علوم أصول الفقو

 ،واظتطلق ،واطتاص ،كالعام  ،دون غَتىا من اظتوضوعات ،اليت ىي من مهماتو وصلبو خاصة على اظتوضوعات
 .وما إىل ذلك من اظتوضوعات اليت تدرس يف بعض الفنون ،واظتشًتك ،واظتًتادف ،واظتقيد

قتصر على وسأبعض األشياء العشرة اليت يذكرىا العلماء عادة بُت يدي الفن،  ذكر فيهاأقدم مبقدمة أرأيت أن  قدو 
، مر هباواظتراحل اليت  وتطوره، ونشأتو، وأمهيتو، وغايتو، وفائدتو، ، وموضوع ىذا العلم،القرآنكمعٌت علوم  بعضها،

 دروسأن يعقبو  -عز وجل-ن النية بإذن اهلل أل ؛ن ىذا الدرس ىو الدرس األولأل ؛وقد ذكرت ىذه اظتقدمة
لرمبا تزيد على  فهناك منظومة ،يف ىذا العلم اأو ندرس نظمً  ،اأن ييسر فندرس متنً  -عز وجل-لعل اهلل ، فأخرى

وىو  ، عتذا العلم ةكتاب واسع ىو خزان  اوىناك أيضً  ،اهلل إن شاء-لرمبا ندرسها يف وقت الحق  ،امائة وسبعُت بيتً 
أن نستعرض ىذا الكتاب يف مكان  -عز وجل-ففي النية يف وقت قريب بإذن اهلل  ،اإلتقان للسيوطي :كتاب

يستفيد منها من أراد أن يدرس  ،ذكر خالصة يف مثل ىذه الدورة القصَتةأو  ،اذكر زبدً أولذلك رأيت أن  ؛آخر
 .يتوسع بعد ذلكو  ،أشياء أخرى

 ،وىذه من أىم اظتوضوعات، القرآنوعلى نزول  ،الكالم على الوحي :وجتدون يف ىذه اظتوضوعات اليت نذكرىا ىنا
وإذا درسها طالب العلم زالت عنو  ،وتتعلق بالعقيدةالقرآن، وىي قضايا تتعلق بعلوم  ،ومن أدق اظتوضوعات

عد من أىم ن دراسة الوحي تإولذلك ف ؛القرآنفضال عن علوم  ،ويف باب التفسَت ،إشكاالت يف باب االعتقاد
 .ن اإلديان بالرسالة يتوقف عليوأل ؛اظتوضوعات
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وىو  ،وزمان النزول، ما يسمى باظتكي واظتدين وىو ،وما يتعلق بذلك من مكان النزول ،القرآنمث نتحدث عن نزول 
وىكذا ما يسمونو بالسمائي ، وىكذا ما يلحق بذلك ؽتا يسمونو بالفراشي والنومي ،ما يسمى بالليلي والنهاري

وىكذا بعض  ،وبعض اظتهمات اليت تذكر فيها ،كأسباب النزول  ،وما إىل ذلك من موضوعات تتعلق بو ،واألرضي
 .وىو من أىم اظتوضوعات ،كعلم الناسخ واظتنسوخ  ،األشياء األخرى

إذا أسعف الوقت استعرضناىا يف ىذه األيام ف ،ورتلتها عشرة موضوعات ،ق هبذاذكر أشياء تتعلأ مث بعد ذلك
ولعل من  ،-عز وجل-هناية األسبوع بإذن اهلل إىل فيكون  ،أو يومُت ايومً نزيد  ،ولرمبا احتجنا إىل زيادة، اطتمسة

أو االختبار الذي حيفز على مراجعة  ،جعل اليوم األخَت مع الدرس أن يكون ىناك شيء من األسئلةأاظتناسب أن 
 .ما يذكر

مث إذا انصرفوا بعده  ،ن يدونوا ذلكأو  ،ا يف الدروس العلميةخوان أن يهتموا مبا يسمعون دائمً من اإل أؤملأنا و 
 .وال تكون ىذه اصتهود سدى ،جل أن يثبت ذلكأمن ؛ راجعوا ىذه اظتعلومات

ن يغفر أو  ،والعمل الصاحل الذي يرضيو ،والعلم النافع ،أن يرزقنا وإياكم النية الصاضتة :عز وجل-أسال اهلل و  ،ىذا
  .وإلخواننا اظتسلمُت ،ولوالدينا ،ولكم ،لنا

أين  :ذكر اإلخوان أن السبب يف عدم اختيار كتاب يف ىذه الدروس يف مثل ىذه الدورةأىذا الدرس  أوقبل أن أبد
ومن غَت  ،من غَت شوائب العلم بطريقة جتمع بُت االختصار واالنتقاء واالصطفاء همات ىذاما جيمع علم كتابً أال 

السيما أن ىذه الدروس لعل  ،ولذلك رأيت أن أحفظ أوقاتكم ؛أشياء حتتاج إىل مراجعات ومناقشات واعًتاضات
 الصفاء واالنتقاء وجتمع أيضا بُت، فهي جتمع بُت البساطة ،فتكون مناسبة صتميع اإلخوان أن يوفق -عز وجل-اهلل 

ذىب بعض فت ،احتاج إىل مناقشتهألئال  ؛ذكر فيها شيئا من األقوال الضعيفة قدر اإلمكانأفال  ،يف اظتعلومات
نو ىو أو  ،نو ىو الراجحأا على قول يظن وؿتن نعرف أن التعليم يف البداية ينبغي أن يكون مقتصرً األوقات يف ذلك، 

ا ديكن أن علم كتابً أألين ال  ؛احدد كتابً أولذلك مل ؛ فيدرسون األقوال األخرى ،مث بعد ذلك يتوسع الناس، األقرب
 .حيقق ىذا اظتقصود

، القرآنعلوم  :ىذا العلم الذي اجتمعنا لدراستو عنوانو اظتعروف اظتشهور: عد ذلك أقول يف ذكر ىذه اظتقدماتب
 :أو يقال فيها، القراءات :فبعض اظتوضوعات يقال فيها مثال ،فهو ليس من اظتوضوعات ذات العنوان الواحد

واظتراد  ،وحىت نتصور ىذا العلم ،"قرآن"و "علوم": هذا العنوان كما ترون مركب من كلمتُتف، أو ؿتو ذلك، القياس
 .وىذا التصور إمنا حيصل مبعرفة معناه ،ن الدخول يف فن من الفنون يتوقف على تصور ىذا العلمأل ؛بو

، نقيض اصتهل ،ضد اصتهل :هو، فيقابل اصتهل :والعلم ،رتع علم :والعلوم، كما ال خيفى،  رتعة ىذه اللفظ: فالعلوم
نك إذا عرفت الشيء على أل ؛ىذا ىو العلم ،معرفة الشيء على حقيقتو :ىو :يقال ف بأنوىذا العلم ديكن أن يعر  
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استعمال اظتاء يف األعضاء  :ىوالتيمم  أو أنال جيوز، التيمم : فلو قال قائل مثال، ن ىذا جهل مركبإغَت حقيقتو ف
معرفة الشيء  :فالعلم ىو، من قبيل اصتهل اظتركبلك ذفيكون  ،فمثل ىذا مل يتصور حقيقة التيمم، اظتخصوصة بنية

أشياء فهذه ، ىو اإلدراك اصتازم اظتطابق للواقع :وديكن أن يقال، معرفة صحيحة -على ما ىو بو- على حقيقتو
 .منووتصور لك اظتراد  ،تقربو

ولذلك كان اإلمام ؛ ىل مكةأقراءة  :وىي ،قراءة ابن كثَت :كما ىي ،من غَت مهزة، نارَ القُ  :ويقال فيو ،القرآنما وأ
زتد شاكر أوظتا حقق ، ناالقر  :يقول، ويف غَته من كتبو ،ويكتب يف كتابو الرسالة، ناالقر  :أيقر  -رزتو اهلل-الشافعي 

 ،قرآن :فيقال، باعتمز أيقر  القرآنف، من غَت مهزة ،ناالقر  :كان يثبتها كما ىي  ،كتاب الرسالة للشافعي  -اهلل رزتو-
 .ناقر  :فيقال ،بغَت مهز اأ أيضً ويقر 

وؿتن إذا  ،علمأواهلل تعاىل - حسن ما يفسر بوأيف  ،القراءةمن مصدر  :ىو :ديكن أن يقال فيو :باعتمزة القرآنف
مبعٌت ، فاألحسن أن نرجعها إىل اظتصادر ،نرجعها إىل أصوعتا ،وتفسَت األلفاظ ،األشياء يف التعريفاترجع نُ أردنا أن 
 القرآن :فنقول، منا نعيده إىل اظتصدرإو  ،ال نعيده إىل الفعلف، أمن قر  القرآن :وال نقول، من القراءة القرآن :أننا نقول

 :رضي اهلل تعاىل عنو- عثمان بن عفانديدح  -عنو رضي اهلل تعاىل-، كما قال حسان بن ثابت من القراءة
 اقرآنو  تسبيًحا ع الليلَ يقط  ***  بو السجودِ  عنوانُ  ا بأمشطَ وْ ضح  

 .اقرآنً  :فسمى القراءة، ا وقراءةنو يقطع الليل تسبيحً أ :يعٍت
تدور ّتميع  أقر : ذه اللفظةوىأ، قر  :الثالثي لالفعالفعل ىو: األصل يف ىذه اللفظة من جهة شك أن  الو 

وىذا اظتعٌت الواحد الذي جتد أطرافو منثورة يف   ،تدور على معٌت واحد فقط، استعماالهتا ومعانيها يف كالم العرب
وكل اظتعاين اليت  ،ىذه اللفظة يف الواقع ترجع إىل معٌت واحد، من اظتعاين اولرمبا عد العاد منها رتعً  ،كتب القواميس

 ،وبيان الغريب ،نفع ما يذكر يف تفسَت األلفاظأوىذا من  ،يذكرىا أصحاب اظتعاجم اللغوية ىي ترجع إىل ىذا اظتعٌت
حسن أومن ، الذي ترجع إليو رتيع اظتعاين اليت يذكروهنا -أو االثنُت-لواحد أن ننظر إىل اظتعٌت ا، ومعاين اظتفردات
 .مقاييس اللغة :يف كتابو -تعاىل رزتو اهلل-ابن فارس  ويبينو من يذكر ذلك

ن ذلك الجتماع إف القرآنالقراءة و  :فإذا قلت مثال، الضم واصتمع :وىو ترجع إىل معٌت، القرآن: هذه اللفظةف
، ن السورلتكو   ؛والجتماع اصتمل أو اآليات؛ ن اصتمللتكو   ؛والجتماع الكلمات، ن الكلماتلتكو   ؛اضتروف
وما إىل ذلك من األمور اليت  ،القصص واألخبار والعقائد واألحكام، مث ما فيو أيضا من اجتماع اظتعاين ،وىكذا

فإمنا قيل لو ، رء الذي ىو اضتيضالقُ  :وىكذا إذا قلنا ،القرآنغتموعة يف ىذا  :فهي، يف كتابو -عز وجل-رتعها اهلل 
الضم  :وىو ،تدور على معٌت واحد ةىذه اللفظ: نفإذ، وعتذا قيل لو ذلك ؛نو جيتمع الدم يف داخل الرحمأل؛ ذلك

-نو رتع اهلل أو أل ؛مع ذترة الكتب السابقةجينو أل ؛قيل لو ذلك مبراعاة ىذا اظتعٌت ديكن أن يكون القرآنو ، واصتمع
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األمور ال ىذه و  ،تبارك وتعاىل-إىل ربو  كوالعلوم واظتعارف اليت حيتاج إليها السال فيو من ألوان اعتدايات -عز وجل
 .فكلها صحيح، منافاة بينها

صلى اهلل عليو -اظتنزل على ػتمد  -عز وجل-ىو كالم اهلل  :فيمكن أن نقول :االصطالحي القرآنما معٌت أو 
 :عن زيادة يذكروهنا معو وىيديكن أن نستغٍت و ، منو اظتعجز بأقصر سورة -عليو السالم-بواسطة جربيل  -وسلم

 .نستغٍت عنها ، فيمكن أناظتتعبد بتالوتو
خيرج من ذلك و  ،كاظتالئكة والبشر  ،عز وجل-فهذا خيرج كالم غَت اهلل  ،عز وجل-ىو كالم اهلل  القرآنن: إذ نافقول

ن األحاديث القدسية ىي من إ :على قول من قال ،ا األحاديث القدسيةكما خيرج من ذلك أيضً ،  األحاديث النبوية
 .ومن اهلل معٌت ،الفظً  -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

 ،عز وجل-خيرج ما مل ينزلو اهلل  اظتنزلف ،صلى اهلل عليو وسلم-اظتنزل على ػتمد  -عز وجل-ىو كالم اهلل  قولنا:و 
ومنو ما مل  ،عليهم الصالة والسالم-فمنو ما نزلو على األنبياء والرسل  ،ال ؿتيط بو -تبارك وتعاىل-فكالم اهلل 

َنا ِبِمْثِلِو َمدَ }ُقْل َلْو َكاَن ، ينزلو َفَد َكِلَماُت رَبِّي َوَلْو ِجئ ْ  ًدا{اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
َعُة َأْبُحٍر َما ، [ٜٓٔ:]الكهف ُه ِمْن بَ ْعِدِه َسب ْ نَِفَدْت َكِلَماُت }َوَلْو َأنََّما ِفي اْْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقََلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ

 .خيرج ما مل ينزل اظتنزل :نفإذ، [ٕٚ:]لقمان اللَِّو{
كالتوراة   ،صلى اهلل عليو وسلم-على األنبياء غَت النيب  خيرج ما نزل -صلى اهلل عليو وسلم- على ػتمد وقولنا:

 .وما إىل ذلك ،ؾتيل والزبورواإل
وما ىو غَت ، خيرج غَت اظتعجز اظتعجزاظتعجز بأقصر سورة منو، ف -صلى اهلل عليو وسلم-اظتنزل على ػتمد وقولنا: 
؛ وىو األقرب ،ا ومعٌتلفظً  -عز وجل-إهنا من كالم اهلل  :األحاديث القدسية على قول من قال :نقول ؟اظتعجز

 اهلل قال: ونقول أيضا، فيما يرويو عن ربو -صلى اهلل عليو وسلم-قال النيب  :نقول ألننا يف األحاديث القدسية
ا ظتا قيل لفظً  -صلى اهلل عليو وسلم-ولو كانت من عند النيب ، قول ذلكي -صلى اهلل عليو وسلم-والنيب  ،تعاىل

ىو األكثر من أحاديث رسول اهلل و ا ا كبَتً وؿتن نعرف أن قسمً ، ولكانت مستوية مع األحاديث النبوية ؛فيها ذلك
 :وأقول، من جهة اظتعٌت -تبارك وتعاىل-نو وحي من عند اهلل أالنبوية أن الغالب يف ذلك  -صلى اهلل عليو وسلم-

قد  -صلى اهلل عليو وسلم- ولكنو ،وسلم صلى اهلل عليو- ن بعض ىذه األحاديث اجتهاد من النيبأل ؛الغالب
صلى اهلل - كما اجتهد النيب،  أو يبُت لو ما وقع فيو من خلل يف االجتهاد ،ويأيت الوحي يصوبو على ذلك ،جيتهد

 {ى َحتَّى يُ ْثِخَن ِفي اْْلَْرضِ }َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُو َأْسرَ : نزل الوحي بذلكف ،رى بدراأس ةيف قص -عليو وسلم
 .[ٚٙ:]األنفال
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ىو من قبيل الوحي والسواد األعظم  ،الغالب فيهاة والعملية القولي -صلى اهلل عليو وسلم- النيبسنة أن  :فاضتاصل
 :وعتذا ال ديكن ألحد أن يقول؛ ا لومث يأيت الوحي مصوبً  ،قليل -صلى اهلل عليو وسلم- النيب ووما اجتهد في ،ابتداء

ن ؛ ألال ديكن ذلك :نقول ،ديكن أن يكون فيها بعض األخطاء :نإذ ،فيها بعض االجتهاداتسنة ما دام أن ال
: إذنف ،تبارك وتعاىل-م اجتهاده من قبل ربو يقو  و  ،بد ويصو  سد  فيُ  ،مؤيد بالوحي -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

وعتذا قد يقول ؛ ألهنا ليست معجزة ؛وخيرج األحاديث القدسية ،خيرج األحاديث النبوية بأقصر سورة منواظتعجز 
 ؟القرآنبينها وبُت  نفما الفرق إذ، الفظً  -عز وجل-من كالم اهلل  ىين األحاديث القدسية إ :إذا قيل :قائل

 :وجوهمن الفرق  :نقولف
 .عتا هبذا اضتفظ -عز وجل-واألحاديث القدسية مل يتكفل اهلل ، بلفظو ومعناه القرآنأن اهلل تعهد ْتفظ  ا:منه

 .واألحاديث القدسية ليست معجزة، معجز بألفاظو القرآن :أيضاومنها 
واألحاديث القدسية جيوز نقلها باظتعٌت بالشروط اظتعروفة اليت  ،أو نقلو باظتعٌت ،ال جيوز روايتو باظتعٌت القرآن :أيضاو 

 .يذكرىا علماء االصطالح
 ، فهذه بعض الفروق.أما األحاديث القدسية فلم نتعبد بقراءهتاو  ،بتالوتو -عز وجل-نتعبد اهلل  القرآنأن  :منهاو 
ن أل؛ يغنينا عن كثَت ؽتا يقال يف تعريفووىو ، القرآنالذي ىو  -عز وجل-هذا تفسَت ىذا التعريف لكتاب اهلل ف

 .وحسبنا ذلك، من التعريفات اليت يذكرىا العلماء -واهلل تعاىل أعلم-ذلك ىو األقرب 
 وال حاجة إليو يف مثل ىذا اجمللس. ،ومناقشة كل تعريف فهذا أمر ليس ْتسن ،وأما إيراد باقي التعريفات
 ؟القرآنعلوم  :فما معٌت، القرآن :وعرفت معٌت ،العلم :بعد ذلك إذا عرفت معٌت

 :ديكن أن نقول ؟نما ىي إذ القرآنفعلوم  ،عز وجل-كالم اهلل  :ىو القرآنو ، معرفة الشيء على حقيقتو :ىو العلم
ذا ، فهاا متميزً ديكن اعتبار كل منها علمً ، شىت  من نواحٍ كرميال القرآنا كلية تتصل بىذا الفن ىو علم يضم أْتاثً 

أكتفي هبذا  ،وىناك تعريفات كثَتة لو، أظنو أقرب ىذه التعريفات -القرآنعلوم -التعريف عتذا العلم الذي ندرسو 
 .منها

يندرج حتتها  ،ا كليةإمنا يضم أْتاثً و  ،أنو ال يدرس قضايا جزئية :يعٍت، ا كليةىو علم يضم أْتاثً  :فحينما نقول
علم : وىكذا حينما نقول، ومفردات ،ايندرج حتتها جزيئات كثَتة جد   ،القراءات :الكلية مثل فاألْتاث، اصتزيئات

أو ليست  ،منسوخة ةاآلية الفالني :وحينما نقول، فهذا موضوع كلي ،القرآنفهو من علوم  ،واظتنسوخ الناسخ
وىذه اآلية ، مطلقةىذه اآلية  :هذا كلي، وحينما نقولف ،اظتطلق واظتقيد :وىكذا حينما نقول، هذا جزئيفمنسوخة 

الناسخ  :مثل ،همةما كلية علم يضم أْتاثً  :القرآنعلوم  افإذ ،واظتطلق ػتمول على اظتقيد فهذا جزئي، مقيدة
 وما إىل ذلك.، واظتنسوخ، اظتطلق واظتقيد، الوحي، القراءات، األحرف السبعة
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أو  ،أن الفاعل مرفوع :مثل، القرآنتتصل بىذا خيرج العلوم اليت ال ، الكرمي القرآنتتصل ب :بعد ذلك حينما نقول
، وما إىل ذلك، أو قضايا تتعلق باصترح والتعديل، أو القضايا اليت تتعلق بشروط قبول الرواية ،اظترفوعات واظتنصوبات

 .أهنا تتعلق بو :مبعٌت القرآنتتصل بن: إذ، القرآنفهذه ليست من علوم 
 ،ومنها ما يتعلق بأماكن النزول ،والقراءات التجويد :مثل ،القرآن منها ما يتعلق بأداء :شىت يعٍت من نواحٍ وقولنا: 

 ،عز وجل-ومنها ما يتعلق بكونو موحى من اهلل ، أسباب النزول :مثل ،ومنها ما يتعلق بأسبابو، اظتكي واظتدين :مثل
  ،ومنها ما يتعلق بأوقات النزول، رآنالقوىو موضوع نزول  ،القرآنومنها ما يتعلق بتنزيالت ، وىو موضوع الوحي

 .وما إىل ذلك، والصيفي والشتائي ،الليلي والنهاري :كما قلنا يف
 .من جوانبو اظتختلفة القرآنويدور عليو فهو  ،ىذا العلم أما اظتوضوع الذي يتحدث عنو

فهذه ، وليست فائدة واحدة ،رتلة فوائد الواقعيف ىي  :فأقول وأما الفائدة اليت نستفيدىا من دراسة مثل ىذا العلم
 .واآلداب واستنباط األحكام ،القرآنأنو يعُت على فهم  :الفوائد منها

 .جيعلو مؤىال للتفسَت ،كما أنو جيعل من دترس فيو وفهمو وعرفو
 ،وطريقو ىذا النزول ،ومدة ىذا النزول ،من حيث مبدأ نزولو ،الكرمي القرآنىو يعرف الدارس لو بتاريخ : وأيضا

 .القرآنواألحداث اليت نزل فيها  ،وأوقات النزول ،وأماكن النزول
 ،الناسخ واظتنسوخ: كما قلنا يف،  اكثَتً   شيًئا القرآنة اظتتعلقة بمهيوفر ظتن درسو من العلوم واظتعارف اظت: اكما أنو أيضً 

 .وما إىل ذلك ،والقراءات
من ا معو أن جيلي كثَتً  -عز وجل-يستطيع بإذن اهلل ، يسلح من عرفو ودرسو وفهمو بسالح قوي: ما أنو أيضاك

 .من اظتتقدمُت واظتتأخرين ،ومن غَتىم من الزنادقة ،يطرحها قوم من اظتستشرقُتت والشبهات اليت اإلشكاال
فتعرف اصتواب عن كثَت ، ا من ىذا العلمرمبا تنقدح يف ذىنك إذا كان الذىن خاليً لجيلي لك أشياء : أيضا كما أنو

 .ا وحَتة يف نفس اإلنساناإلشكاالت اليت لرمبا أورثت شك  من 
 .واألحكام ،واضتجج، القرآنرب يف ىذا وقدرة على إدراك مواطن العِ ة ملكو د عند صاحبيوجِ  :وكذلك أيضا

 :كما نقول ،عز وجل-فهذا العلم ىو يف الواقع مبنزلة اظتيزان الذي يضبط الفهم لكتاب اهلل  وأما ما يتعلق بأمهيتو
ن علم التجويد يضبط القراءة من اللحن إ :وىكذا يقال، يضبط اللسان من اللحن -وحعلم الن- ةإن علم العربي

يضبط الفهم لنصوص الكتاب  إن علم أصول الفقو :وىكذا أيضا حينما نقول ،تبارك وتعاىل-ا يف كتاب اهلل أيضً 
ديكن لإلنسان أن ، ث النبويياظتنزلة بالنسبة للحدنو هبذه إ :ا يف علم اظتصطلحوىكذا حينما نقول أيضً ، سنة الو 

يشطح  المن أجل أ ؛ىو كاظتيزان الذي يضبط الفهم نفهذا العلم إذ، صحيح األخبار من سقيمها يعرف بواسطتو
 .ىال ظتعرفة صحيح التفسَت من فاسدهوهبذا يكون مؤ  ،تبارك وتعاىل-يف نظره يف كتاب اهلل 
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ن ىذا مرقاة عتا أل ؛القرآنىو معرفة معاين ىذا  :إليو ويبتغيو الدارسون فأقول أو اعتدف الذي يصلوأما الغاية 
تعبدنا  -عز وجل-ن اهلل أل ؛العمل بأحكامومن  البد القرآنبعد فهم ىذا ، فالعمل بعد ذلك :أيضاو ، وواسطة

 .بذلك
واظتراحل  ،وتطوره ،تتعلق بنشأة ىذا العلم ،وىي ما يتعلق بنظرة تارخيية سريعة ،أنتقل بعد ذلك إىل النقطة السادسة

وحتتاجون إليها عند النظر يف  ، ستعرضها اآلن حتتاجون إليها ظتعرفة تاريخ ىذا العلمأوىذه األشياء اليت ، اليت مر هبا
 ،ونشأتو ،تاريخ ىذا العلم علىفمن نظر يف كثَت من اظتؤلفات اليت تكلم أصحاهبا ، كثَت ؽتا كتب يف ىذه القضية

ر اصتهد والطاقة من دقعلى  لكم ذلك حاولت أن أستقرئقد و ، ا حتتاج إىل مناقشةجيد أشياء كثَتة جد   وتطوره
 :اوأيضً  ،فهارس اظتخطوطات- اظتخطوطاتكتب من خالل   :، وأيضاخالل الكتب اليت تكلمت على ىذه القضية

أشباه ذلك من و  ،اظتكنونإيضاح  :كتاب ومثل ،لندميبن اكالفهرست ال  ،الكتب اليت تكلمت عن الفنونمن خالل 
  .يسردون فيها اظتصنفات يف ؼتتلف العصور الكتب اليت ألفها العلماء

 :إىل ثالث مراحل األول اعتجري وديكن أن نقسم ىذا القرن، نبدأ بالقرن األول اعتجري :فأقول
صلى اهلل عليو - ماذا مت يف زمان النيب ،صلى اهلل عليو وسلم-يف زمن النيب ، وىي العهد النبوي :اظترحلة األوىل

يف ثالث  -صلى اهلل عليو وسلم- نزل على النيبتكان ي  القرآنؿتن نعرف أن  ،؟ؽتا يتعلق هبذا العلم -وسلم
فكانوا ، وكانوا أىل الفصاحة والبيان والبالغة ،من العرب -مرضي اهلل تعاىل عنه-وكان الصحابة ، سنة وعشرين 

كما جاء عن -وؿتن نعرف أن التفسَت ، ا من لغتهم وسليقتهميدركوهنا غالبً  ،اليت خوطبوا هبايدركون ىذه اظتعاين 
فكانوا يعرفون  ،وىذا ىو الشاىد، (ٔ)العرب بلغتها وقسم تعرف :على أربعة أؿتاء -عنوتعاىل رضي اهلل -ابن عباس 
وإذا أشكل ، هبا -عز وجل-منها بفصاحتهم وسليقتهم العربية اليت حباىم اهلل  ايعرفون كثَتً ، القرآنمعاين ىذا 

صلى اهلل - وكان النيب، فيبينو عتم ،فسألوه عن ذلك -صلى اهلل عليو وسلم- عليهم شيء من معانيو رجعوا إىل النيب
كان  -اهلل عليو وسلم صلى- كما أن النيب،  أو بعض القضايا ،ا بتفسَت بعض اآلياتهم أحيانً ئدتيب -عليو وسلم

نزلت  إىل اظتدينة -صلى اهلل عليو وسلم- بعدما ىاجر النيبف ،هبا تيسر عتم القراءةيعلى اضتروف اليت  القرآنقرئهم يُ 
صلى اهلل - فكان النيب ،نزل على سبعة أحرف القرآنوأنتم تعلمون أن  ،حرف قريشاألحرف الستة الزائدة على 

 ،ا عاصروا التنزيلم  ـل -معنهتعاىل رضي اهلل - أن الصحابة اكم،  تيسر عتميقرئ أصحابو ْتسب ما يُ  -عليو وسلم
 ،يف الليل والنهار ،يف السفر واضتضر -صلى اهلل عليو وسلم- وكانوا مع النيب ،القرآنوشاىدوا الوقائع اليت نزل فيها 

وعرفوا ، ا أسباب النزولوعرفوا أيضً ، أوقات النزول وعرفوا، ما يسمى باظتكي واظتدين :وىو ،فعرفوا أماكن النزول
صلى اهلل عليو - وعرفوا وجوه القراءة من رسول اهلل ،صلى اهلل عليو وسلم- على النيبهبا القرآن الطرق اليت ينزل 

                                                 

 (.ٔٚ(، رقم: )٘ٚ/ٔت شاكر ) ،أخرجو ابن جرير الطربي يف تفسَته = جامع البيان -ٔ
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، (ٕ)حىت يتعلم ما فيها من العلم والعمل ،أو عشر آيات ،كما أن الواحد منهم ما كان يتجاوز ستس آيات ،وسلم
علم ة، يالقرآنوىذا نوع من أنواع العلوم ، القرآنتعلموا أحكام فقد  ن:إذ، افكانوا يتعلمون العلم والعمل رتيعً 

وتعلموا ، ا أوقات النزولوتعلموا أيضً ، ووجوه القراءة ،وأماكن النزول ،تعلموا أسباب النزول ن:فإذ، القرآنأحكام 
واظتطلق  ،كالعام واطتاص  ،تاج إليهاوما إىل ذلك من العلوم اليت حيُ ، واظتنسوخ خوتعلموا الناس، القرآنطرق نزول 

 ،وبسماعهم منو ،مبعايشتهم لو ،منو -صلى اهلل عليو وسلم- هذا تعلمو أصحاب النيب، فوغَت ذلك ،واظتقيد
 .صلى اهلل عليو وسلم- وبتلقيهم عنو

فيكتبون اآلية  ،القرآنيكتبون بُت يديو ما ينزل من  ،قد اختذ رتاعة من الكتاب -صلى اهلل عليو وسلم- وكان النيب
ويكتبون ، ألنو عريض ؛عظم الكتفأي:  ،واألكتاف ،قيقةر اضتجارة ال- وىي شرائح اضتجارة خافب والل  سُ يف العُ 

صلى - ويرشدىم النيب ،-صلى اهلل عليو وسلم- يكتبون اآلية بُت يدي النيب، فتيسر عتم من الوسائل اظتختلفةيمبا 
فكانوا يؤلفون ، يف موضع كذا ،ضعوا ىذه اآلية يف سورة كذا :يقول، إىل مكان اآلية من السورة -اهلل عليو وسلم

 :واظتقصود ،صلى اهلل عليو وسلم- يرتبونو بُت يدي النيب :مبعٍت ،-صلى اهلل عليو وسلم- سول اهللبُت يدي  القرآن
أما ، ألن ترتيب اآليات يف داخل السور أمر توقيفي ،اهلل عليو وسلمصلى - أهنم كانوا يرتبون اآليات بُت يدي النيب

 .تعاىل ن شاء اهللإترتيب السور فسيأيت الكالم عليو يف موضعو 
 .يف العهد النبوي -صلى اهلل عليو وسلم- عرفها أصحاب النيب ةيالقرآنىذه رتلة من العلوم  :نإذ
 ،جاء زمن اطتلفاء الراشدين -صلى اهلل عليو وسلم- بعد وفاة النيب ،اظترحلة الثانية: وىي عهد اطتلفاء الراشدينو 

 :اء يف اصطالحهم يف ذلك الوقت ىمواظتراد بالقرّ  ،اءفقتل يف اليمامة فقط سبعون من القرّ  ،فوقعت حروب الردة
وىذا  ،يمامةفقتل منهم سبعون يف وقعة ال ،فهم أىل العلم ،ويفقهون معانيها ،الذين حيفظون اآليات ،القرآنأىل 

 ،كانوا كثرة  ،ا كما يتصور بعض الناسمل يكونوا أفرادً  ،كانوا كثَتين  -عز وجل-يدل على أن اضتفظة لكتاب اهلل 
صلى اهلل - بعد وفاة النيب ،؟ومىت ىذا، القرآنمن زتلو  ،سبعون -وىي اليمامة-قتل منهم يف وقعة واحدة  حىت إنو

 .عليو وسلم
خاف أن  ،عنو رضي اهلل-فلما قتلوا فزع عمر  ،-صلى اهلل عليو وسلم- من أصحاب النيب كثَتٌ   القرآنَ  فظَ حَ  :نذإ

رضي اهلل - فأبو بكر، القرآنأن جيمع  -رضي اهلل عنو-فأشار على أيب بكر الصديق  ،القرآنشيء من  يذىب
رضي اهلل -ا بزيد بن ثابت ءو جا، فصدره لذلك -عز وجل-مث شرح اهلل  ،كما سيأيت- تردد يف أول األمر -عنو

                                                 

(، وقال ػتققو اظتسند: إسناده حسن من أجل عطاء، وىو: ابن السائب، واضتاكم يف اظتستدرك ٕٖٕٛٗأخرجو أزتد، رقم: ) -ٕ
(، وقال: ىذا حديث صحيح ٕٚٗٓ(، كتاب فضائل القرآن، أخبار يف فضائل القرآن رتلة، رقم: )ٖٗٚ/ٔعلى الصحيحُت: )

 اه.اإلسناد، ومل خيرج
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األخَتة اليت  ةالعرضكان ؽتن شهد  :ملةوانتبهوا عتذه اصت- العرضة األخَتة ، وؽتن شهدالقرآن ةوكان من حفظ ،عنو
 :وىو ،هذا جواب عن سؤال كبَت، ففيو على جربيل مرتُت يف العام الذي تويف -صلى اهلل عليو وسلم- عرضها النيب

عند أيب كان  -رضي اهلل عنو-مث إن زيد بن ثابت  ؟!رك كبار الصحابة كابن مسعودوتُ  ،ظتاذا اختَت زيد بن ثابت
نزل على  القرآنو  ،ْترف قريش-وكان يقرأ بقراءة قريش  ،األخَتة ةشهد العرض ، فهوفاختاروه لذلك ،بكر يف اظتدينة
هذه اصتمل إجابات عن ف، الذي كان يقرأ بو عامة اظتهاجرين واألنصاراضترف وحرف قريش ىو ، سبعة أحرف

فحرف قريش  ،أو األحرف ،قد تعرض لك إذا قرأت يف شيء من الكتب اظتدونة يف القراءات ،اإشكاالت كبَتة جد  
ونزل معو ستة أحرف يف ، واستمر نزولو، وىو الذي نزل أوال مبكة ،ىو الذي كان يقرأ بو عامة اظتهاجرين واألنصار

مث بعد ذلك شرح اهلل صدره للقيام هبذا  ،وختوف ،وتلكأ يف أول األمر ،اظتهمةفاختَت زيد بن ثابت عتذه ، اظتدينة
ىذه الصحف غَت مرتبة و  ،من غَت ميم-رتع يف صحف  ،رضي اهلل عنو-يف عهد أيب بكر  القرآنمع فجُ ، العمل
 ؟حرفاألأو رتع على السبعة ، وىل رتع على حرف واحد ،(ٖ)السور

مث ، اعنده احتياطً  -عنو رضي اهلل-مث احتفظ بو أبو بكر  ،على قراءة قريش-أهنم رتعوه على حرف قريش  :األقرب
مث ظتا مات ، واحتفظ هبا، وىو عمر، صارت ىذه الصحف إىل اطتليفة من بعده -رضي اهلل عنو-ظتا مات أبو بكر 

مث ظتا جاء عثمان وأراد أن جيمع  ،ألهنا وصية عمر ؛آلت الصحف إىل حفصة بنت عمر -رضي اهلل عنو-عمر 
 .ألهنا آلت إليها؛ لم تكن عندهف ،الناس على مصحف واحد طلب ىذه الصحف من حفصة

وىو يف ىذه  ،مث استمر األمر على ذلك، رتع يف صحف -رضي اهلل عنو-بكر الصديق  أنو يف عهد أيب :فاضتاصل
كما سيأيت عند الكالم على  يف رتع اظتصحف غتموع الرواياتو  ،فجمع اظتصحف الصحف إىل خالفة عثمان

 :يدل على أمرين، غتموع الروايات واألحرف السبعة -إن شاء اهلل-القراءات 
وتزامن ذلك مع  ،اختلفوا عليهم يف القراءة ،م يف الكتاتيبوهنان اختلفوا يف اظتدينة مع من يُقرئأن الغلم :األمر األول

هؤالء عبارة عن جيوش جاءت ف، وأذربيجان اختلفوا يف القراءة كانوا يف أرمينيةن األجناد الذين  أ :ىواألمر الثاين و 
هؤالء أقرأىم بعض الصحابة  ف ،اجتمعوا ،ومن أماكن ؼتتلفة ،ومن العراق ،ومن الشام ،ومن اضتجاز ،من اليمن

وىؤالء أقرأىم  ،م أرتعُترضي اهلل عنه- ةوىؤالء أقرأىم حذيف، وىؤالء أقرأىم ابن مسعود ،كأيب موسى األشعري
 ،ىؤالء اصتنود كثَت منهم ليسوا طلبة علم، نزل على سبعة أحرف القرآن ؟فما الذي كان بعد ذلك، معاذ بن جبل

وقراءة ىذا من ، وقراءة ىذا من العراق ،فصار الواحد منهم يسمع قراءة ىذا من الشام، وال يعرفون ىذه القضية
 ٌت ُصْفٌر{}َكأَنَُّو ِجَمالَ  :وىذا يقرأ، [ٖٖ:]اظترسالت }َكأَنَُّو ِجَماَلٌت ُصْفٌر{: هذا يقرأف ،فيها نوع تغايرو  ،اليمن

رضي -بن اليمان  ةفغضب حذيف ،وجتادلوا، أنت اظتخطئ :وىذا يقول ،أنت خطأ :فهذا يقول، [ٖٖ:]اظترسالت
                                                 

 (.ٜٙٛٗأخرجو البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب رتع القرآن، رقم: ) -ٖ
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 ،من أرمينية-ألركنب إىل عثمان اهلل و  ،وقراءة أيب موسى األشعري ،قراءة ابن مسعود :تقولون :وقال ،عنو اهلل
 .(ٗ)وذكر لو اطترب ،و على قراءة واحدة، فذىب إىل عثماننفليجعل

قرأ تُ  :ىذا يقول، اختالف التالميذ يف اظتدينة على شيوخهم :مع القضية األخرى اليت ىيه القضية ىذ تتزامنف
لكن صتهل ىذا بالوجو اآلخر  ،ةصحيحكلها ،  نزل على سبعة أحرف القرآنو  ،قرأ ىكذاتُ  :وىذا يقول ،ىكذا
رضي اهلل -ومنهم على بن أيب طالب  ،اورتع الصحابة رتيعً  -رضي اهلل عنو-فجاء عثمان  ،لعدم علمو بو ؛أنكره

، أرى أن ؾتعلها على قراءة واحدة :قال ؟ماذا ترى :فقالوا، مث عرض عليهم ىذا األمر، افجمعهم رتيعً  ،عنو
أن األحرف الستة نزلت بعد ذلك  :شاء اهلل يف الكالم على القراءات واألحرفكما سيأيت إن - والسبب يف ذلك

كما قال ابن ،  وكانت رخصة ،افكانت ختفيفً ، ا كثر الداخلون يف اإلسالم من القبائل األخرىم  ـل؛ ايف اظتدينة ختفيفً 
وسببت ، القرآنوذلت ألسن الناس ب ،غٍت عن ىذه الرخصةفلما استُ ، (٘)كبَت اظتفسرين -رزتو اهلل-جرير الطربي 

أن يستغنوا عن  -وسلم وصلى اهلل علي- أصحاب النيبى رأ اواختالفً  ىذه الرخصة فيما بعد إشكاال عند الناس
ومل يًتكوا كلمة  ،القرآنمل يًتكوا آية من  :يعٍت، وىذه األحرف الباقية ىي وجوه أخرى يف القراءة، باقي األحرف

مث بعد ذلك جعلوه على حرف  ،من األحرف الستة األخرى القرآنقرأ فيها باقي األوجو اليت يُ إمنا تركوا ، واحدة
وبعضهم يقول غَت ، سبعة :وبعضهم يقول، ستسة :بعضهم يقول، وكتب عثمان غتموعة من اظتصاحف ،قريش
 :يقالو  ،ل إىل الشامأرسو  ،اليمنو  ،البصرةو  ،الكوفةو  ،أرسل بعضها إىل العراقف ،وال يصح يف العدد رواية، ذلك

ذلك الوقت يف ومل يرسل إىل مصر  ،اوأبقى عنده يف اظتدينة واحدً  ،اأرسل إىل مكة واحدً و  ،اأرسل إىل البحرين واحدً 
 .اشيئً 

هذا ، فبالرسم العثماين :ىذه الطريقة ىي اليت عرفت فيما بعد مبا يسمى، اآلن ىذه اظتصاحف كتبت بطريقة خاصة
ويدرسون  ،فيو نظم حيفظو الطالبو  ،وفيو مؤلفات ،العلوم اليت تدرس يف بعض اصتامعاتالعلم اآلن صار من 

كيف  ؟كيف تكتب ىذه الكلمة،  علم الرسم العثمايناشتو:  ،يةالقرآنفهو علم من العلوم  ،وفيو قواعد ،شرحو
علم الرسم  :العلم اشتوىذا ، وىنا تكتبها بصورة معينة، هنا تكتب بصورة معينةف ؟بالواو مثال تكتب الصالة

 .رضي اهلل عنو-وبالتحديد يف زمن عثمان  ،يف زمن اطتلفاء الراشدين ،؟نمىت وجد ىذا إذ، العثماين
ابن ، فيف كتابو اظتصاحف شتةأعن ابن  إن صح ما نقلو السيوطي يف كتاب اإلتقان االشأن أيضً ىذا وؽتا يذكر يف 

ا البن أيب داود اظتصاحف أيضً  :كتاب آخر اشتو  كىناو  ،كتاب اظتصاحف  و:لو كتاب مسند باألسانيد اشت أشتة
وكتاب ابن ، وأشياء تتعلق ببعض وجوه القراءة ،وأشياء تتعلق ّتمعو ،القرآنفيو الروايات اظتتعلقة بكتابة  ،السجستاين

                                                 

 (.ٜٚٛٗأخرجو البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب رتع القرآن، رقم: ) -ٗ
 (.ٗٙ/ٔت شاكر ) ،انظر: تفسَت الطربي = جامع البيان -٘
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ن علي بن إ :الرواية تقول وىذه، إمنا نقل منو السيوطي ىذه الرواية من غَت إسنادو  ،مل يصل إلينا ،مفقودىذا  أشتة
 -رضي اهلل عنو-ي ىذه الرواية يرويها لنا عن علنسوخ، الناسخ واظت كتب يف مصحفو -رضي اهلل عنو- أيب طالب

فلم  ،وكتبت فيو إىل اظتدينة ،فطلبت ذلك الكتاب": يقول ابن سَتين، وىو ابن سَتين ،رجل من علماء التابعُت
  .(ٙ)"أقدر عليو

ظتا بويع أبو بكر أبطأ : ابن سَتين أنو قال ىلإيف كتابو التمهيد بإسناده  -رزتو اهلل-الرب  بن عبداقد ساق اضتافظ و 
 ،؟أكرىت إمريت؟ ظتاذا تأخرت عن البيعة ؟ٍتعأك ما بطّ  فبعث إليو أبو بكر ،يف بيتو فجلس علي   ،عن بيعتو علي  

آليت  ،حلفت مبعٌت-ليت آولكٍت  ،ما كرىت إمارتك :فقال علي، الرافضةوىذا رد على  ؟ظتاذا بايع الناس ومل تبايع
كتبو   :يعٍت ،وبلغٍت أنو كتبو على تنزيلو" :، قال ابن سَتينحىت أرتع اظتصحف أن ال أرتدي ردائي إال إىل صالة

 .(ٚ)"كثَت جد فيو علملوُ  ذلك الكتابُ  صيبَ ولو أُ ، على النزول امرتبً 
، ال :اصتواب ؟ىل أدركها ابن سَتين ،وسلم وصلى اهلل علي-بعد وفاة النيب قضية لنا ىذه الرواية ابن سَتين يروي يف 

  .اظترسل :يقال لو ماذا يسمى؟ فهذا عند علماء اضتديث
علم باضتديث أن ابن سَتين أصح لأرتع أىل ا" :ابعدما ساق ىذه الرواية معلقً  -رزتو اهلل-الرب  قول ابن عبدي

ليس كاضتسن وعطاء يف ، صحاح كلها وليوأن مراس ،وال يأخذ إال عن ثقةوأنو كان ال يروي ، ليالتابعُت مراس
 .(ٛ)"واهلل أعلم ،ذلك

-يدل على أنو يصحح ىذه الرواية اظترسلة عن ابن سَتين  ؟ماذايدل على  ؟الرب ماذا يعٍت ىذا الكالم من ابن عبد
 .رزتو اهلل

 .ىذا الذي حدث يف فًتة اطتلفاء الراشدينإذن: 
وىو - اأن زيادً  :مما يذكر يف ذلكف ،عد اطتلفاء الراشدين إىل هناية القرن األول اعتجريما بالثالثة: وىي  واظترحلة

أمر أبا األسود  -زياد بن أيب سفيان :ستلحقو أبو سفيان فقيل لواو  ،زياد بن أبيو :الذي يقال لو األمَت اظتعروف
 .(ٜ)الدؤيل فوضع قواعد الشكل على اظتصاحف

أن : عند النحاة عليوظتا ىو متعارف  اخالفً  ،أبا األسود الدؤيل يف ذلك مرا ىو الذي أأن زيادً  اظتشهور:وىذا ىو 
، (ٓٔ)ا للقلموضبطً  ،بوضع قواعد النحو صيانة للنطق أمر أبا األسود الدؤيل -رضي اهلل عنو-علي بن أيب طالب 

                                                 

 (.ٕٗٓ/ٔانظر: اإلتقان يف علوم القرآن ) -ٙ
 (.ٖٔٓ،ٖٓٓ/ٛوطأ من اظتعاين واألسانيد )انظر: التمهيد ظتا يف اظت -ٚ
 (.ٖٔٓ/ٛانظر: اظتصدر السابق ) -ٛ
 (.ٗ،ٖانظر: احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين )ص: -ٜ
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فيكون ىذا  -بوضع قواعد النحو األسود الدؤيل ىو الذي أمر أبا -رضي اهلل عنو- ان علي  أأي -ذا هبلو قلنا ف
 ،؟القرآنن ىذا يتصل بأي علم من علوم أل ؛القرآنضمن اإلؾتازات يف زمن اطتلفاء الراشدين فيما يتعلق بعلوم 

؛ إن اشتهر عند النحاةو لكنو ال يصح  ،ىذا لو صح، نآعلم إعراب القر  القرآنفمن علوم ، القرآنإعراب بيتصل 
ىو الذي أمر أبا األسود  -رضي اهلل عنو-أن علي بن أيب طالب  :يعٍت، جاءت بإسناد ال يثبت ن ىذه القصةأل

: ظتاذا شتي علم النحو حينما يقولون -ا أذكرىاىذه فائدة عرضً و - حىت إن النحاة ،الدؤيل بوضع قواعد النحو
 :الكالم :قال أليب األسود الدؤيل -رضي اهلل عنو-ا إن علي   :يقولون :منها ،يذكرون عتذا عدة تعليالت ؟بالنحو

على انسج  :يعٍت، (ٔٔ)ؿتو ىذا نحُ او  :مث قال لو ،مث ذكر لو بعض التفصيالت القليلة، اسم وفعل وحرف جاء ظتعٌت
لكن ىذه القصة ال  االسم،عتذا شتي علم النحو هبذا  :يقولون، فىذا اظتنوال حىت تأيت على أجزاء ىذا العلم وفروعو

 .تصح من جهة اإلسناد
كانت اظتصاحف اليت   وىكذا، التشكيل على اظتصحف كانت بعد زمن اطتلفاء الراشدينضوابط قضية وضع  ن:إذ

، وال سكون ،ةوال كسر  ،ةوال فتح ،ةال ضم اما كان فيه ،تشكيل، وكانت من غَت طقْ كتبها عثمان من غَت نَـ 
 ؟وضع عتا الشكل فمن الذي، طمن غَت نقْ ا أيضً و 

أن الذي وضعو غَت أيب األسود  :ويف بعضها، (ٕٔ)داألسود الدؤيل بأمر زيا وأن الذي وضعو أب : بعض الرواياتيف
 .الدؤيل

يقول  افبعضهم كم، ا بعد زمن اطتلفاء الراشدينقطت قطعً لكنها نُ  ؟من الذي نقطها، ط اختلفوا فيوقْ وكذلك النـ  
 .(ٖٔ)"ىو أبو األسود الدؤيلالذي نقطها ": يقول، اظتصاحفط قْ الداين يف كتابو نَـ 

سها ىو الذي ستّ ن نصر بن عاصم الليثي إ، و (ٗٔ)ىـ ٜٛسنة ، اظتتوىف نصر بن عاصم الليثي :ىو :وبعضهم يقول
 القرآنفأسباع ، بحز ربع و  بحز  ،نصف جزءو ء جز  ،مثل األجزاء اآلن :يعٍت ؟سهامعٌت ستّ ، ما (٘ٔ)رىاوعشّ 

قرأ  ْتيث يُ  ،تقسيمو إىل عشرة أجزاء :يعٍت رىاوعشّ  ،سهاستّ ، إىل ستسة أجزاء القرآنتقسيم  :يعٍت، القرآنأستاس و 
 .عشرة أيامكل يف  كامال 

                                                                                                                                                           

(، وإنباه الرواة على أنباه ٜٕٗ،ٕٛٗ(، وانظر: غرر اطتصائص الواضحة )ص:ٕٔانظر: طبقات النحويُت واللغويُت )ص: -ٓٔ
 (.ٜٖ/ٔالنحاة )

 (.ٜٕٗ،ٕٛٗ(، وانظر: غرر اطتصائص الواضحة )ص:ٖٛشرح أدب الكاتب )ص: انظر: -ٔٔ
 (.ٗ،ٖانظر: احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين )ص: -ٕٔ
 (.ٜٕٔانظر: النقط أليب عمرو الداين )ص: -ٖٔ
 (.ٙانظر: احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين )ص: -ٗٔ
 انظر: اظتصدر نفسو. -٘ٔ
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و أول من نقطها، ى الذي نقط اظتصاحف، ىو ىـ ٜٛسنة اظتتوىف  إذن: يف بعض الروايات أن نصر بن عاصم الليثي
 .رىاسها وعشّ الذي ستّ  وأنو ىو
 :وقيل، ىـ ٜٛسنة أن ابن سَتين كان عنده مصحف نقطو حيِت بن يعمر اظتتوىف  يف بعض الرواياتوجاء 
 .(ٙٔ)ىـٜٕٔ

 .(ٚٔ)أن حيِت ىو أول من نقطها :وجاء أيضا
مث جاء بعده  ،الذي جعل اضتركات والتنوين فقط ،بذلك ىو أبو األسود الدؤيل ئوأكثر العلماء على أن اظتبتد
 ،والروم ،والتشديد ،اعتمز :مثل ،أدخل عليها أشياءو  ،فحسن ىذه اضتركات ،اطتليل بن أزتد الفراىيدي

 .(ٛٔ)واإلمشام
 .(ٜٔ)وبتجزئتها ،ىو أول من أمر بنقط اظتصاحفن اضتجاج بن يوسف الثقفي إ :وبعض العلماء يقولون

بعض بنو جاء إحىت  ،القرآنفهو من أكثر األمراء عناية ب، القرآنلشدة عنايتو ب ة؛واضتجاج كانت لو جهود معروف
 ،فيقف عند النصف ،اا حرفً حرفً  القرآنوأمرىم أن يعدوا حروف  ،اوأعطاىم شعَتً  ،كاضتسن البصري  ،أئمة التابعُت

فهذا كان من زمن ، (ٕٓ)ويعدون الكلمات إىل أي حد تنتهي ىذه الكلمة، إىل أي حرف ينتهي ،والثلث ،والربع
ومن نظر يف الكتب اظتدونة  ، القرآنوعدد حروف  ،القرآنيف القرن األول اعتجري عرفوا حروف  :يعٍت، اضتجاج

اظتيم   ،عز وجل-يف كتاب اهلل  ةهنم يذكرون عدد كل حرف كم تكرر من مر سيجد أكفنون األفنان البن اصتوزي ف
ويظن بعض الناس اليوم أن ىذه العناية بالعدد ما ، إىل ىذا اضتد، فوصلوا وما إىل ذلك، السُتو  ،الدالو  ،كم تكرر

ىم عدوا من القرن األول ىذه اضتروف هبذه ، ىاا لنا مبا يسمى باإلعجاز العدديو وجاء، إال ىذه األيام تجدوُ 
 .الدقة

يعمر  أن حيِت بن :ما بعد عهد اطتلفاء الراشدين- يف تلك الفًتةا أيضً  من اصتهود اظتبذولة :خوانفأقول أيها اإل
سنة  متوىف ىذا  :الحظ، رتع فيو اختالفات اظتصاحف اظتشهورة، ا يف القراءةكتب أيضا كتابً   ،ىـ ٜٛسنة اظتتوىف 

ىذه إن مل يكن رتيع -فإن عامة ىذه الكتب  القرآنوإذا نظرت إىل الكتب اظتؤلفة يف تاريخ ىـ،  ٜٛسنة  ؟كم
وأمثال ىؤالء ؽتن تأخروا  ،بن اضتجاج وشعبة ،ةنيبن عيذكروا سفيان يف ذلك  إذا ذكروا أول جهد مبذول -الكتب

                                                 

 (.ٜٕٔيب عمرو الداين )ص:انظر: النقط أل -ٙٔ
 (.٘انظر: احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين )ص: -ٚٔ
 (.ٜٕٔانظر: النقط أليب عمرو الداين )ص: -ٛٔ
 (.ٕٖ/ٕانظر: وفيات األعيان ) -ٜٔ
 (.ٗٚ(، وانظر: البيان يف عد آي القرآن )ص:ٕٚٚ،ٕٙٚانظر: اظتصاحف البن أيب داود )ص: -ٕٓ
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رتع فيو اختالفات  ا يف القراءةكتب كتابً  ىـ ٜٛسنة فهذا حيِت بن يعمر اظتتوىف ، ا طويالعن ىذا الوقت زمنً 
 . فيهايتوجوه القراءة ال :عٌت، ياظتصاحف اظتشهورة

اظتلك بن  لعبد قرآنا للأنو كتب تفسَتً  ،ىـ ٜٗسنة الذي قتلو اضتجاج  -رزتو اهلل-أن سعيد بن جبَت  :اكر أيضً وذُ 
سنة قبل  :يعٍت ،أن ىذا التفسَت كتب يف وقت مبكر :معٌت ىذاو  ،ىـ ٙٛسنة اظتلك بن مروان تويف  وعبد، مروان

ا وبقي ػتفوظً  ،(ٕٔ)افكتب لو تفسَتً ، ااظتلك بن مروان طلب من سعيد بن جبَت أن يكتب لو تفسَتً  فعبد ،ىـ ٙٛ
 .اظتلك بن مروان عند عبد

عطاء بن دينار الذي يرويو عن سعيد بن  :يعٍت- وتفسَته" :قال أزتد بن صاحل :وقد جاء يف تررتة عطاء بن دينار
 ىي اليت كتبها سعيد لعبد ،؟من أين جاءت ىذه الصحيفة ،(ٕٕ)"فيما يروي عن سعيد بن جبَت صحيفة -جبَت

 .اظتلك بن مروان
إال أن التفسَت  ،صاحل اضتديث :ىو :فقال ،عن عطاء بن دينار -أبا حامت :يعٍت- سئل أيب" :أيب حامتابن وقال 

فكتب سعيد ، القرآنتفسَت باظتلك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبَت أن يكتب إليو  فإن عبد ،أخذه من الديوان
يرويو  :يعٍت، (ٖٕ)"فأخذه فأرسلو عن سعيد بن جبَت ،فوجده عطاء بن دينار يف الديوان ،بن جبَت هبذا التفسَت إليو

 القرن األول اعتجري.ىو هذا ، فال يرويو مشافهة، صحيفة
وبعض ىذه الكتابات يف الواقع كانت يف القرن  ،ووجدت فيو أشياء وكتابات، بعد ذلك جاء القرن الثاين اعتجري

غتاىد بن  :فمثال، تاريخ وفاة اظتؤلف، الوفاة فقط تها ضمن القرن الثاين بناء على تاريخصنف لكٍت، األول اعتجري
، غتاىد بن جرب كان لو تفسَت إذا نظرنا يف الكتب اليت تذكر فهارس اظتصنفات ؾتد أنف ،ىـ ٗٓٔسنة تويف  جرب

رضي - عكرمة موىل ابن عباسأيضا وكذلك ، كان لو تفسَتىـ،   ٘ٓٔسنة وكذلك أيضا الضحاك بن مزاحم اظتتوىف 
يف  :يعٍت ،رمبا يكون قبل ذلك مبدة؟ لمىت رتعوا ىذه الصحف يف التفسَتلكن  ىـ، ٚٓٔسنة اظتتوىف  -اهلل عنهما

، صحيفة يف التفسَتا أيضً كانت لو   ىـ، ٛٓٔسنة ي اظتتوىف ػتمد بن كعب القرظكذلك ، و القرن األول اعتجري
ولو أيضا جزء يف  ،القرآنعدد آيات  ،اآلي جزء يف عدلو  كانىـ،   ٓٔٔسنة ا اضتسن البصري اظتتوىف ىكذا أيضً و 

وىكذا أيضا قتادة السدوسي اظتتوىف  ،ا تفسَتلو أيضً ىـ،  ٗٔٔسنة عطاء بن أيب رباح اظتتوىف  وىكذا ،القرآننزول 
حصيب اظتتوىف اهلل بن عامر الي وىكذا عبد ،والناسخ واظتنسوخ ،القرآنكان لو عواشر ىـ،   ٛٔٔ :وقيلىـ،  ٚٔٔسنة 

                                                 

 (.ٕٖٖ/ٙالبن أيب حامت ) انظر: اصترح والتعديل -ٕٔ
 انظر: اظتصدر نفسو. -ٕٕ
 انظر: اظتصدر نفسو. -ٖٕ
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وغَت  ،اظتقطوع واظتوصول :آخر اشتو ا جزءولو أيضً  ،الشام واضتجاز والعراقف لو اختالفات مصاحىـ،  ٛٔٔسنة 
 .وابن وىب ،وابن جريج ،ووكيع بن اصتراح ،وسفيان بن عيينة ،كشعبة بن اضتجاج بعد ذلك  ،ىؤالء كثَت

 ؛ولرمبا دخل مع التفسَت أشياء أخرى من اضتديث ،اياتو سرد الر  ،الرواية :تلك اظترحلةيف وكان الغالب يف التأليف 
من غَت ذلك ومنها ما يكون يف  ،قرآنمنها ما يكون من قبيل التفسَت لل ،ا يف اضتديثألهنم كانوا لرمبا رتعوا صحفً 

 .اظتوضوعات
وأذكر على سبيل اظتثال فقط كتاب الناسخ واظتنسوخ لعبد  ،افكثر التأليف جد   ،بعد ذلك جاء القرن الثالث اعتجري

كما تالحظون ىـ، ف ٕٙٓسنة وكتاب الناسخ واظتنسوخ ضتجاج األعور اظتتوىف ىـ،  ٕٗٓسنة الوىاب اطتفاف اظتتوىف 
ب وكتاب إعرا، فغالبا أن ىذه اظتؤلفات كتبت يف القرن الثاين اعتجري ،قرب وفاة ىؤالء من القرن الثاين اعتجري

أليب حامت سهل بن ػتمد  القرآنعراب إوكتاب ىـ،  ٖٕٛسنة لعبد اظتلك بن حبيب القرطيب اظتتوىف  القرآن
ىـ، وكتاب إعراب  ٕٙٛسنة اظتتوىف  اظتربدأليب العباس  القرآنوكتاب إعراب ىـ،  ٕٛٗسنة السجستاين اظتتوىف 
ىـ،  ٕٔٔسنة الرزاق الصنعاين اظتتوىف  كعبد  ،وغَت ىؤالء كثَتىـ،  ٜٕٔسنة اظتتوىف  ثعلب القرآن أليب العباس

ولو كتاب  ،لو كتاب يف القراءاتىـ،  ٕٕٗسنة القاسم بن سالم اظتتوىف د يوأيضا أبو عب ،وتفسَته موجود مطبوع
وفيو أكثر من  ،القرآنوىو من أجل كتب فضائل  ،مطبوع القرآنائل ضولو كتاب يف ف ،يف الناسخ واظتنسوخ

سنة  :وابن قتيبة اظتتوىف ،سباب النزولأألف ىـ،  ٖٕٗسنة وكذلك ابن اظتديٍت اظتتوىف  ،سنادباإل وأثر تسعمائة رواية
وما ذكرتو إمنا  ،يف القرن الثالث اعتجري ،لفوا يف تلك الفًتةفهؤالء العلماء أ ،وغَته، القرآنألف مشكل ىـ،  ٕٙٚ

 .ىو غترد أمثلة
بذكر  يتفكأ ويف ىذا القرن ،وفيو كثر التأليف عما ىو عليو يف القرون قبلو ،بعد ذلك جاء القرن الرابع اعتجري

لفت يف علوم أُ هنا كتب إ :أو بعض من كتب يقولون ،وىو أن بعض العلماء يتها لسببقنتابعض الكتب اليت 
 .الناسخ واظتنسوخ والتفسَت وما إىل ذلكيف  اكتبً فأذكرىا بدال من أن أذكر  ، خاصة القرآن

  القرآناضتاوي يف علوم  :كتاب اشتو  :الكتبه فمن ىذ
َ
ىـ، ىذا  ٜٖٓسنة اظتتوىف  رزبانحملمد بن خلف بن اظت

يف علوم  فهل ىذا الكتاب: اضتاوي يف علوم القرآن، ترونفالعنوان كما الكتاب كتب يف القرن الرابع اعتجري، 
 ،وىو مفقود ،اجزءً ىذا الكتاب يقع يف سبعة وعشرين أن ىذا الكتاب ليس يف علوم القرآن،  :اصتواب ،؟القرآن

اضتاوي يف علوم  :ن كان اشتوإو  ،شك ىو من كتب التفسَت بال اجزءً سبعة وعشرين يف يقع وىذا الكتاب الذي 
  .القرآن
سنة فوي اظتتوىف ذاأل يحملمد بن عل القرآنكتاب االستغناء يف علوم   -الرابع اعتجري القرن- قرنلف يف ىذا الوؽتا أُ 
ىذا،  وبعضهم يذكر، ابعضهم يذكر ىذأن ستجدون ف لف يف ىذا الفنأُ ون أول كتاب ءأنتم حينما تقر ىـ، ف ٖٛٛ
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يف   فهذا الكتاب قال عنو الداودي ،القرآنأهنا ليست يف علوم  :والواقع ،(ٕٗ)خرى سأذكرىاأ اكتبً   وبعضهم يذكر
 يتاثن يف وصنف ،اغتلدً مائة وعشرين  يف ،االستغناء :شتاه ،القرآنولو كتاب يف تفسَت " :طبقات اظتفسرين :كتابو
 ا،غتلدً مائة وعشرين فهذا الكتاب الذي يقع يف ، القرآناالستغناء يف علوم  :ذكر عنوانويوبعضهم ، (ٕ٘)"سنة  ةعشر 

 ؟ولكن ما اشتو، إمنا ىو كتاب من كتب التفسَت، ال :اصتواب ؟القرآنىل ىو يف علوم سنة اثنيت عشرة لفو يف وأ
مع دراسة  و،نموقد حقق أحد الباحثُت سورة الفاحتة  ،الكتاب موجودىذا االستغناء يف علوم القرآن، و  اشتو:

 .للكتاب
وىو  ،وىذا الكتاب ذكرتو لسببىـ،  ٕٖٗسنة أليب اضتسن األشعري اظتتوىف  القرآنكتاب تفسَت  :ومن ذلك أيضا

 ،وليس كذلك ،أليب اضتسن األشعري القرآنيف علوم ن ىو كتاب اظتختز ن ىذا الكتاب إ :أن بعض العلماء قالوا
 :قال عنو ،فيما نقلو ابن عساكر يُت كذب اظتفًت يقال عنو اظتؤلف يف تب القرآنتفسَت : فهذا الكتاب الذي اشتو

 .القرآنفهذا تفسَت ، (ٕٙ)"ما حرفا من تأويلو والبلخي يئبارددنا فيو على اصتُ  ،القرآنوألفنا كتاب تفسَت "
 وليس كما ظن ،ومها كتابان يف الواقع ،القرآناظتختزن يف علوم  :اشتو ،لو كتاب آخرا أيضً أبو اضتسن األشعري و 

ا يف ضروب من وألفنا كتابً ": يقول عنو مؤلفو ،خرآ يف موضوعفكتاب اظتختزن  ،كتاب واحد  مابعض اظتؤلفُت أهن
 ،ومل يتجهوا للسؤال ،وال سطروىا يف كتبهم ،عنها اذكرنا فيو مسائل للمخالفُت مل يسألون ،اظتختزن :شتيناه ،الكالم

اظتختزن يف علوم  :طبقات اظتفسرين :ي يف كتابوداودوىذا الكتاب شتاه ال، (ٕٚ)"لوتعاىل وأجبنا عنها مبا وفقنا اهلل 
نو أكرب من إ :ليوق، وقد انتهى مائة جزء ،بلغ فيو سورة الكهف ،اكتاب عظيم جد  "داودي: وقال عنو ال ،القرآن

 .القرآنىذا الكتاب ليس يف علوم  نإذ، ف(ٕٛ)"ىذا
جامع  ،تفسَت كبَت اظتفسرين :ؽتا كتب فيو يف التفسَت ىو نويف كل قر  ،الكتب يف القرن الرابع اعتجريه اج ىذوت

 اوأكثرى ،وأعظمها ،ىذه الكتب أجلّ فهو ىـ،  ٖٓٔسنة اظتتوىف  ي،حملمد بن جرير الطرب  القرآنالبيان يف تفسَت 
 .الصيد يف جوف الفراء :واألمر كما قيل ،انفعً 

                                                 

 (.ٔٗفهد الرومي )ص: -(، وانظر: دراسات يف علوم القرآن ٔٔ/ٔانظر: رتال القراء وكمال اإلقراء، ت عبد اضتق ) -ٕٗ
 (.ٜٚٔ/ٕانظر: طبقات اظتفسرين للداوودي ) -ٕ٘
 (.ٖٗٔألشعري )ص:انظر: تبيُت كذب اظتفًتي فيما نسب إىل ا -ٕٙ
 (.ٖٖٔانظر: اظتصدر السابق )ص: -ٕٚ
 (.ٜٖٛ/ٔانظر: طبقات اظتفسرين للداوودي ) -ٕٛ
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لذلك سأذكر الكتب اظتؤلفة يف علوم  ؛ولرمبا يطول ،ا أمر يصعبا قرنً ع ذلك قرنً وتتب   ،مث بعد ذلك كثر التأليف
فمن الكتب اظتؤلفة يف علوم  ،وليس غترد عنوان مع ؼتالفة يف اظتضمون ،نؽتا يكون حقيقة يف ىذا الف فقط القرآن
 :القرآن

وابن  ،القرآنفنون األفنان يف عيون علوم  :اشتو ،طبع عدة طبعات ،وىو مطبوع متداول ،ن اصتوزيكتاب صنفو اب
 .القرآناجملتىب يف علوم تتعلق ب :ولو كتاب آخر اشتو ،يف القرن السادس اعتجري :يعٍتىـ،  ٜٚ٘سنة  اصتوزي تويف

 ،لف يف الناسخ واظتنسوخفأ ،لف يف عدة موضوعاتأفىـ،  ٖٗٙسنة اوي علم الدين اظتتويف خالسمث جاء بعد ذلك 
وىذا الكتاب مطبوع  ،راءقاإل لاء وكمار  رتال القُ  :شتاه ،إىل بعض يف كتاب واحد ام بعضهضمث  ،وقضايا متعددة

 .متداول
، اظترشد الوجيز يف علوم تتعلق بالكتاب العزيز :ا شتاهفصنف كتابً ىـ،  ٘ٙٙسنة مث جاء بعده أبو شامة اظتتوىف 

وىذه  ،يتعلق بالقراءات ماو  ،ما يتعلق باألحرفو  ،القرآنجمع ك ،واقتصر فيو على بعض اظتوضوعات األساسية
ألف يف باقي  وولو أن ،وترك الباقي ،فاقتصر على ىذه األشياء الضرورية ،وأخطر اظتوضوعات ،أدق اظتوضوعات

 ،تنقيح اظتعلوماتو  والضبط تقانواإل اظتوضوعات على ىذا اظتنوال لكان ىذا الكتاب ال جيارى وال يبارى يف التحقيق
فاقتصر يف  ،اا وحديثً ا قدديً عليها الزنادقة كثَتً  غبلكنو اقتصر على ىذه اظتوضوعات األساسية الدقيقة اليت يش

 ،ا عن كثَت من الكتبكتب يف باقي اظتوضوعات لكان كتابو مغنيً لو  أنو  ن، وأظوليتو كتب يف الباقي ،التأليف عليها
إال أنو  ،وعظم ما فيو من التحقيق والتحرير ،وىذا الكتاب مع جاللة قدره ،واهلل تعاىل أعلم-وكان غاية يف التحقيق 

وأما اآلن فهو مطبوع  ،امع أنو طبع قدديً  ،واقوكان قبل مدة ليست بالبعيدة ال وجود لو يف األس ،غَت مشهور
 .ومتوفر

وىذا الكتاب  ،وىو مطبوع ،كسَت يف علوم التفسَتاإل  :ا شتاهف كتابً لّ أفىـ،  ٙٔٚسنة اظتتوىف  بعد ذلك جاء الطويف
 ب فيو اصتوانب اللغوية والبالغية.لّ غ

يف ىذا الفن إىل  ةىو من أرتع الكتب اظتؤلفو  ،اا جامعً لف كتابً أفىـ،  ٜٗٚسنة مث جاء بعد ذلك الزركشي اظتتوىف 
 ول.وىو مطبوع متدا ،القرآنالربىان يف علوم  :كتاب  ،ومن خزائن ىذا العلم ،وىو من العمد ،يومنا ىذا

قال ، مواقع العلوم من مواقع النجوم :ا شتاهف كتابً فألّ ىـ،  ٕٗٛسنة اظتتوىف  مث جاء بعد ذلك جالل الدين البلقيٍت
 .(ٜٕ)"بَتوتنويع وحت ،ذا ترتيب وتقرير ،افً ريظا وغتموعً  ،اا لطيفً فرأيتو تأليفً ": عنو السيوطي

لكثرة  ؛جييَ الكافِ  :قيل لو ،جييَ جاء ػتمد بن سليمان الكافِ  -التاسع اعتجريوىو القرن -ا ويف ىذا القرن أيضً 
فإذا " :قال عنو السيوطي، يف ىذا اف كتابً ألّ ىـ، ف ٖٚٛسنة وىو متوىف  ،فقيل لو ذلك ،يف النحو ةاشتغالو بالكافي

                                                 

 (.ٚٔ/ٔاإلتقان يف علوم القرآن ) انظر: -ٜٕ
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ومل يهدين إىل اظتقصود  ،ليالغذلك  يل يشفِ  مفل :إىل أن قال ،..وحاصل ما فيو بابان ،اىو صغَت اضتجم جد  
 .ا ما وصل إليناؼتتصرً  األف كتابً  جييَ الكافِ  :يعٍت ،(ٖٓ)"سبيال

واهلل ىـ،  ٜٔٔسنة ، والسيوطي تويف القرآنتقان يف علوم وىو كتابو اإل ،عتو اظتشهورةو بعد ذلك جاء السيوطي مبوس
 اهلل على نبينا ػتمد، وآلو، وصحبو.أعلم، وصلى 

                                                 

 (.ٚٔ،ٙٔ/ٔانظر: اظتصدر السابق ) -ٖٓ


