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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 المهمات في علوم القرآن

 جمع القرآن –المحكم والمتشابه 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

 فبقي موضوعان:
 احملكم واملتشابه. :املوضوع األول

 مجع القرآن. :والثاين
أمااا احملكاام واملتشااابه، فاااحملكم: أ  املااتقن، و ااحك الكلماايف اسحكااام  اادور ا اسااتعمامعا ا  ااالم العاارب علااى معاا  
واحااد و ااو املنااع، فااالكالم اسحكااام فيااه  ااو املنااع  ااو منعااه ماان الشااذل واوذااذ، وال لاال ومااا إ   لاا ، وماان  لاا  

احلكميف؛ ألهنا متنع صاحبها من وقوع اوذاذ ا رأياه،  افال يكون فيه غلل وم شذل، ومن  ل  أيض  إحكام القول، 
احلكمايف و اي حديادة  وضاع ا فام الدابايف متنعهاا مان امنهاالت، ومناه احلكام،  افيقع رأيه على الصواب، و حل  أيض  

خااار، فقياااذ لاااه: حكااام، وحاااا م، وقياااذ لاااه  لااا ؛ ألناااه  كااام باااني اوصاااوم فيمناااع أحاااد ا مااان التعاااد  علاااى حااا  اآ
وحّكام، وما إ   ل  فهحك اللهظايف  ادور ا مجياع اساتعمامعا علاى  احا املعا ، و او املناع، فكاالم اهلل حينماا نقاول: 

 إنه حمكم أ : متقن م يداخله خلذ وم نقص، وم يعتورك  ناقض.
علااى  -عااو و ااذ-إن اسحكااام أو احملااا م ا  تاااب اهلل  :وأمااا ا املعاا  امصااذالحي للمحااا م فنقااول قبااذ أن نعرّفااه

أيت بعدك أناواع التشاابه، ويلكذ واحد منهما مع  خيصه، و حا يصلح له عنوان: و و )أنواع اسحكام(،  ،نوعني اثنني
، [، فوصااك ايميااع باسحكااام1] ااو : }ِكتَاااٌ  ُحِكِكَمااِي آَُا{ُااُه وصااك  تابااه بأنااه حمكاام فقااال:  -عااّو و ااذ-فااهلل 

ااُر ُمَتَشاااِبَهاٌت ووصااك بعضااه اسحكااام، وبعضااه بالتشااابه فقااال:  ََ ااال ُحَم اِلِكتَاااِ  َوُح ُُ ]آل  }ِمِنااُه آَُاااٌت ُمِحَكَماااٌت 
 [، فصذ بني  حك اآيات النافض و عارض؟ 7عمران:

قال: مناه ومناه، املوضع األول الح  حكم اهلل فيه على  تابه بأنه حمكم خيتلك عن املوضع اآخر الح   ،ايواب: م
 فما مع  األحكام ا استعمال األول الح  وصك اهلل مجيع القرآن بأنه حمكم؟

نقول:  و املع  الل و ، املتقن، فهو حمكام ا ألهاهاه، حمكام ا معانياه، لاي  فياه  عاارض وم  ضاارب وم خلاذ وم 
 .، بأنه أحكمت آياتان مجيع  نقص ا فصاحته وم بالغته و را يبه ومعانيه،  حا حينما ذمد وصك القرآ
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واملوضااع اآخاار الااح  يصااك القاارآن بأنااه حمكاام وأن بعضااه متشااابه  ااحا  ااو اسحكااام والتشااابه اوااا ، األول:  ااو 
 .اسحكام العام يعين املتقن

ٌت }ِمِنااُه آَُاااٌت ُمِحَكَماااوالثاااين:  ااو اسحكااام اوااا ، ومعاا  اسحكااام اوااا  أ : مااا   اارك اهلل ا آياايف آل عمااران: 
ااُر ُمَتَشاااِبَهاٌت  ََ ااال ُحَم اِلِكتَاااِ  َوُح ، فهااحا الااح  يساامونه باسحكااام اوااا  والتشااابه اوااا ، فمااا معاا  اسحكااام ُُ

 اوا ؟ 
 احا اسحكاام اواا  أماا التشاابه العاام الاح  يقاباذ اسحكاام  ،نقول: ما استقذ بنهسه ومل  تج إ  غريك البيان معناك

ََ َحِكَ ااَا اِلَحااِتُِب ِكَتابًااا ُمَتَشاااِبًها َمَْاااََِي {َاِقَشااِوَر ِمِنااُه ُجلُااوُ  اللااِ َُا هااو الااح   رن قولااه  عااا : فالعااام،  }الللااُه ََااا ل
 [، فوصك مجيع القرآن بأنه متشابه فما مع   حا التشابه؟! 32]الومر: َُِخَشِوَن رَبالُهِم... 

 .ا احلسن والهصاحيف والبالغيف واس قان ابعضه بعض  نقول:  حا  و التشابه العام أ : يشبه 
وأماا التشااابه اواا  الااح  ور  ا آيايف آل عمااران، و او مقابااذ لهحكاام اوااا  فهاو مااا مل يساتقذ بنصااه ببياان معناااك 

 حمكاام، مااا احتاااج إ  غااريك ا بيااان معناااك  ااحا متشااابه وهاافمااا اسااتقذ بنصااه ف ،لاايههم املاارا  منااه ؛إمنااا  تاااج إ  غااريك
ااَو مثااال: اهلل حينمااا يقااول:  ُُ رمتاااج نر عهااا إ  آياايف أخاارم حاا  نههاام  ك[،  ااذ  ااح3]آل عمااران: }الللااُه َ  ِللَااَه ِل ل 

 معنا ا؟! 
ااااَو الللااااُه ِفااااي ال لااااَماَواِت َوِفااااي اِ َِرِ  : -عااااو و ااااذ-ايااااواب: م، فهااااحا حمكاااام لكاااان حينمااااا ذمااااد قااااول اهلل  ُُ  }َو

اهلل مو و  ا السماوات واألرض ا  ذ مكان، نقاول: أر عهاا إ  اآياات األخارم:  إنسان :[، قد يقول2]األنعام:
لاي  علاى ماا فهمات  فاذ ن [،55]النحاذ: }ََُخاُفوَن رَبالُهِم ِمِا فَااِوِِِهِم [، 5]طه: }الرلِكَمُا َعَلى اِلَوِرِش اِستَاَوى 

 تااج أن نر عاه إ  آياات  ،ههم معنااكي  غاريك لافذ ا أر عتهاا إ  اآياات ا ضاح لا  املعا ، فهاحا معا   وناه  تااج إ
 .أخرم إ  أحا يث ليتضح املقصو  منه، ويول املتباس

وأماا وأما احملكم بااملع  اواا  فهاو ماا اساتقذ بنهساه ومل  اتج إ  غاريك،  عريك احملكم باملع  العام  و املتقن،  فذ ن
فااذن  ااان التذاااب  ماان  ااذ و ااه قيااذ لااه:  ، وافاا  ماان بعااض الو ااوكاملتشااابه فالتشااابه ا الل اايف قرياام ماان التماثااذ فهااو 

قاات مااع و ااو  شابه مااع ناادر ا التماثاذ قيااذ لااه:  شاابه فالتشااابه لااي  التذااب  ما ااه  ا ااه فااذن و فااذن و ااد فر  ،التماثاذ
 التماثذ، وأما إن  ان  ناك.  :لهيقال  حا التذاب  

 ال له: التشابه.قدر من التماثذ مع و و  بعض الهروقات فهحا الح  يق
باعتبااار، يعااين علااى معاا ، ويوصااك بااأن  اباعتبااار، ويوصااك بأنااه متشااابه مجيع اا اإ ن القاارآن يوصااك بأنااه حمكاام مجيع اا

 بعضه حمكم وبعضه متشابه باعتبار آخر، فهحك اآيات لي  بينها  عارض.
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ُُاال ُحَم اِلِكتَااِ  }ِمِنُه  :و ي:  حا القدر الح  قال اهلل عنه ا آييف آل عمران مسأليف أخرم، ]آل  آَُااٌت ُمِحَكَمااٌت 
ااُر ُمَتَشاااِبَهاٌت  ،يعااين  ااي األصااول الاال ير ااع إليهااا عنااد و ااو  املتباااس وامشااتباك ،[7عمااران: ََ ااال ُحَم اِلِكتَاااِ  َوُح ُُ {

نَاااِو َوابِِت َااااَ  {َِأِوُِلاااِه َوَماااا َُاِولَاااُم {َِأِوُلَاااُه ِل ل الللاااُه فََأملاااا اللاااِ َُا ِفاااي ُِالُاااوِبِهِم تَُِاااٌن فَاَ تلَِوُاااوَن َماااا َ{َشاااابََه ِمِناااُه ابِِت َااااَ   اِلِفتاِ
شااابه هااحك اآياايف أصااذ ا احملكاام واملتف ،[7]آل عمااران: َوالرلاِسااُخوَن ِفااي اِلِوِلااِم َُاُقولُااوَن آَمنلااا بِااِه ُكاا ر ِمااِا ِعِنااِت رَبا نَااا 

َوَماا َُاِولَاُم {َِأِوُلَاُه } ،فيه القومن: صح عن ابن عباس الوصذ ، وموضع الوقك فيها صح عن ابن عباسباملع  اوا 
َوَمااااا َُاِولَااااُم {َِأِوُلَااااُه ِل ل الللااااُه } :وصااااح عاااان ابااان عباااااس ،اآيااايف  ِل ل الللاااُه َوالرلاِسااااُخوَن ِفااااي اِلِوِلااااِم َُاُقولُااااوَن آَمنلااااا بِااااهِ 

 ما املع  على  ذ  قدير؟   ر ِمِا ِعِنِت رَبا َنا َوالرلاِسُخوَن ِفي اِلِوِلِم َُاُقوُلوَن آَمنلا بِِه كُ 
ااُر ُمَتَشااِبَهاٌت نقاول: بأنااه علاى الوصااذ م إشاكال  ََ ااال ُحَم اِلِكتَاااِ  َوُح ُُ َوَمااا }إ  أن قااال:  }ِمِنااُه آَُاااٌت ُمِحَكَمااٌت 

فعلاى  احا الوصاذ ا القاراءة يكاون  ،آَمنلا بِِه ُكا ر ِماِا ِعِناِت رَبا نَاا َُاِوَلُم {َِأِوَُلُه ِل ل الللُه َوالرلاِسُخوَن ِفي اِلِوِلِم َُاُقوُلوَن 
 يعلم مع  املتشابه والراسخون ا العلم يعلمون معناك  حل . -عو و ذ-اهلل 
 ال يو د شيء ا القرآن م يعرف أحد من األميف معناك ملا ا؟ ف :عليهو 

فااال نكاان أن اهلل خياطبنااا  ،بأنااه  تاااب مبااني بااني هااا ر واضااح وأخااع عاان  ااحا الكتاااب بل اايف العاارب،ألن اهلل خاطبنااا 
 احا م يو اد  ،وم الصاحابيف ،صالى اهلل علياه وسالم-م الرساول  ،وأماور م يههمهاا أحاد ،وأل اا  ،ورماو  ،بذلسمات
وبنااء علياه  ،ناحيايف مان  هايف املعا مان لكان قاد يلتاب  علاى بعاض األمايف  ،فكاذ ماا ا القارآن يههام معنااك ،ا القرآن

 ؟و ذ  ناك  شابه مذل  :وقد يقول قا ذ ،إن التشابه من  هيف املع   و أمر نسيب :نقول
و شاااابه نسااايب خيهاااى علاااى الااابعض ويعلماااه  ، أحاااد يعرفاااه إم اهللمنعااام، التشاااابه قسااامان:  شاااابه مذلااا  يعاااين  :نقاااول

 .البعض اآخر
ولكان يو اد ا  ،وإن خهاي علاى بعضاها ،عارف األمايف معنااكمن  هيف املع  على قراءة الوصذ أن مجيع ما ا القارآن  

 ؟ ؤمء الحين خهي عليهم بعض املع  ما ا يكون  حا ا حقهمو  ،و حا  و الصحيح ،األميف من يعرف معناك
ا حقهام فالتشاابه مان  احك احليثيايف يعتاع أمار نسايب وعلاى الوقاك ا اآيايف  ايكون متشاب  أشكذ عليهم : الح  نقول

َوالرلاِسُخوَن ِفي اِلِوِلِم َُاُقولُاوَن آَمنلاا بِاِه ُكا ر ِماِا } :مث نبدأ من  ديد ،}َوَما َُاِوَلُم {َِأِوَُلُه ِل ل الللُه إم اهلل  :على قوله
 و أن املقصو  باحا املوضاع  عا  اآيايف علاى الوقاك  او التشاابه  ،فما املع  نقول: إن املع  على األر ح ِعِنِت رَبا َنا 

َوَماا َُاِولَاُم {َِأِوُلَاُه } :بالضابل علاى الوقاك نقاول ،املذل  لكن  اذ  او ا املعااين أو ا الكناه والكيهيايف واألماور ال يبيايف
ل إلياه األماور الال أخاع اهلل عنهاا مان ، وماا  اؤو يف ماا  او معانيهاا حقا قهاا، و نههااحقا   األماور ال يبيا :أ   ِل ل الللهُ 

معا  الكناه؟ فا ضاح لكام  احا وإم ماا ا ضاح؟  ،فاال يعلماه إم  او -عاو و اذ-ال يوب فهحك غيم م يعلمه إم اهلل 
لكاان مااا معاا  الو ااه مااا  ، نعاارف  نااه الصااهيفم ، ناادر ميعااين حقيقاايف الشاايء،  يااك يااد اهلل  يااك و هااه  يااك عينااه 
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 ،أمااا الكنااه فهااحا م نعرفااه ا األمااور ال يبياايف ،فهااحا م يو ااد فيااه املتشااابه ،نعاارف معنا ااا ؟الياادمعاا  العااني؟ مااا  معاا  
 مس  أبيض وإم مس  أسو ؟  :واحد يقول يأيتاينيف  رابا املس   : قول

 أوالرتبايف الرمليايف  : اذ  او  ربايف مثاذ ، راباا املسا  ، أو ياأيت ويقاول:إ ا  خلنا اا علمنااك إن شااء اهللنقول: م نعرف 
  ؟الرتبيف الذينييف :مثذ
،  نعاارف حقا قهاااكنااه والكيهياايف ا األمااور ال يبياايف م ااحا ال ،لكاان إ ا  خلنا ااا علمناااك إن شاااء اهلل ، نعاارف: منقااول

اِساُخوَن ِفاي َوَماا َُاِولَاُم {َِأِوُلَاُه ِل ل الللاُه َوالرل }ل عماران آفذ ا وقهت صاح الوقاك ا آيايف  ، شابه مذل   حا مع   ونه
 ؛فهام م يعلموهناا ،سابحانه و عاا -يعاين يهوضاون حقاا    احك األشاياء و يهياعاا إ  عاملهاا  اِلِوِلِم َُاُقوُلوَن آَمنلا بِاِه 

 .ألهنا غيم
 إ ا سئلت التشابه املذل   ذ يو د ا معاين القرآن فما ا  قول؟  نإ 

 .وم طلسمات ،ومل جيعذ اهلل  تابه أل ا  ا ،م، ملا ا؟ ألن اهلل خاطبنا بل يف العرب : قول
 ،يعااين أن العلماااء يههمااون معانيهااا }َوَمااا َُاِولَااُم {َِأِوُلَااُه ِل ل الللااُه َوالرلاِسااُخوَن ِفااي اِلِوِلااِم الوصااذ ا اآياايف واضااح  إ ن

 ،لقااارآن و اااي املتشاااابهم يعرفاااون معااا  بعاااض املواضاااع ا ا اإن العلمااااء مجيع ااا :والوقاااك م  ماااذ علاااى املعااا  م يقاااال
 .م،  ذ ما ا القرآن مبّد أن يو د ا األميف من يعرف معناك :نقول
 ،هااحا قلاام موضااوع احملكاام واملتشااابهف ،الوقااك بناااء علااى أن املاارا  الكنااه والكيهياايف وحقااا    ااحك األشااياء ال يبياايف إ ن

 .إ ا فهمته فال شأن ل  ب ريك ،بهول   ،وخالصته
 إ ا خهاي عليا  معا  آيايف التاب  إ ا عنادك آياات ها ر اا التعاارض ماا فهمات معنا اا يعاين ماثال  املتشابه النسيب  ثري 
ِمِ اا َا َحلِااَ  َسااَنٍو اهلل عااو و ااذ يقااول:  ََ }ِفااي َُاااِوٍم َكاااَن  :وا موضااع آخاار ،[4]املعااارج: }ِفااي َُاااِوٍم َكاااَن ِمِقااَتاُرُِ 

 ؟  يك جتمع بني  حك اآيات  [5]السجدة: ِمِقَتاُرُِ َحِلَ  َسَنٍو ِمملا {َاُوَتوَن 
فالتشااابه ا  ،لكاان الااح  يعاارف حمكماايف مااا  ااي متشااابيف بالنساابيف لااه ،فااذ ا  ناات م  عاارف فهااحا متشااابه بالنساابيف لاا 

أماا ا الكناه والكيهيايف وحقاا   األماور ال يبيايف فهاو مذلا   عا  م أحاد  ،يعين بالنسبيف لناس  ون آخرين ،املعاين نسيب
ِمِ ا َا َحلِاَ  َساَنٍو إم إ ا رآ اا فااآن  ،مان النااس يعلام حقاا   األماور ال يبيايف ََ وا املوضااع  ،}ِفااي َُااِوٍم َكااَن ِمِقاَتاُرُِ 

ِمِ  َا َحِلَ  َسَنٍو  }{َاِوُرُج اِلَمََلِئَكُو َوالَروُح ِللَِ ِه ِفي َُاِوٍم َكانَ اآخر:  ََ  فما املع ؟  [4]املعارج: ِمِقَتاُرُِ 
نااوول امللاا  ماان السااماء إ  األرض  :مخسااني ألااك ساانيف  ااحا بالنساابيف ليااوم القياماايف، وأمااا ألااك ساانيف فاايمكن أن يقااال

حك ألاك وصاعو ك مخساما يف عاام  ا ،باأن املساافيف مخساما يف عاام -صلى اهلل عليه وسالم- ما قال النيب   ،مخسما يف عام
 . حا أحد األ وبيف ،يوم طويذ ،سنيف فهو يوم القياميف، وأما اومسني ألك سنيف صعو  املل  ونووله
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وا موضاع آخار يقاول:  ،[34]الصاافات: }َوُِِفوُُِم ِلَالُهِم َمِ اُُوُلوَن  :يقول ا موضع -عو و ذ-اهلل مثال آخر: 
َُ َعااِا َهََِِااِه ِلَِااٌ  َوَ   ُُِ ااَأ وا  ،}َوُِِفااوُُِم ِلَالُهااِم َمِ ااُُوُلوَن  يااك ماارة يقااول:   ،[29]الاارمحن: َجااانر  }فَا َاِوَمُِااٍ  َ  

ََِِهِ }موضع يقول:  َُ َعِا َه ُُِ َأ  ؟ َ  
يريااد مناا  أن  ،سااؤال اسااتعتاب يعااين سااؤال ماان يعااحر ،وم يسااألون سااؤال اسااتعتاب ،يسااألون سااؤال  بكياات :نقااول

 }َماااا َساااَلَكُكِم ِفاااي َساااَقَر  ؟شااايءال اااحا ، ماااا الاااح   علااا   هعاااذ م ساااؤال  بكيااات ، قااادم العاااحر و عتاااحر لنهسااا 
فااال يسااألون سااؤال  ،يسااأ م سااؤال  بكيااتوإمنااا  ،مث يلااتم   اام العااحر ا  ااوابم ايجاااوبو ليسااأ م م ، [43]املاادثر:

واضاع وا بعاض امل ،أو أن  احا الياوم طوياذ فهاي بعاض املواضاع م يساأل أحاد ،يسألون ساؤال  بكياتوإمنا استعتاب 
 .يسألون

َ ُُوا ِف َها َوَ  ُ{َكل ُموِن  :- بارك و عا - حل  ا قوله  َِ ََ ا وا موضاع آخار يقاول فيهاا:  ،[158]املؤمناون: }َِا
لَااى َعلَااِ ُكِم   ]آل  }َوَ  َُُكل ُمُهااُم الللااُه يقااول عاان نهسااه  -عااو و ااذ-فاااهلل  ،[155]املؤمنااون:}َحلَااِم َ{ُكااِا آَُاااِ{ي {ُاتاِ

َ اُُوا ِف َهاا َوَ  ُ{َكل ُماوِن  :ولكناه يقاول  ام ،م يكلمهام  االم  كارم ،إ  آخرك [77عمران: َِ ََ ا فاآياات الال  }َِاا
يعااارف معنا اااا؟ ليسااات متشاااابيف  الاااح ها ر اااا التعاااارض إ ا التبسااات علاااى أحاااد فهاااي متشاااابيف بالنسااابيف إلياااه لكااان 

 .حمكميف
اَو الللاُه ِفاي ال لاَماَواِت َوِفاي اِ َِرِ  و كحا ا املواضع الل قاد   ماض مثاذ ماا قلناا ا قولاه:  ُُ قاد  [2]األنعاام: }َو

فالتشااابه ماان  ،يلتااب  علااى بعااض الناااس فهااي متشااابيف بالنساابيف إليااه وم  لتااب  علااى آخاار فتكااون حمكماايف بالنساابيف إليااه
  . هيف املع  أمر نسيب
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 جمع القرآن:
 :  جمع القرآنمراك

 ، وجتو ا،  ما قال احلا م النيسايور  وغريك. ، ثالث مرات إمجام  مجام  مجع القرآن حصذ إنكن أن أقول: 
ضالع، العسم مجع عسيم، يكشاذون اواو  املرة األو : مجع القرآن ا العس م واللخاف، وقذع األ تاف، واأل

بااون  ااا  يساار  اام، واللحاااف  ااي شاارا ح تالااورم متااوفر و ااحا، فيكويكتبااون ا اياناام العااريض مااا عنااد م مثااذ اآن 
احلجارة يكتبون عليها شرا ح، واألقتااب  او اوشام الاح  يوضاع علاى البعاري لشادا  األقتااب، يكتباون عليهاا، قذاع 

 ام ضاالع معرفاه، وايلاو  ماا  يساري األ تاف معروف العظم العريض ا الكتك من اسبذ وال نم فيكتبون علياه، واأل
رضاي اهلل -وإ ا ناول علياه القارآن فعنادك  تّااب  ،صالى اهلل علياه وسالم-فكاانوا يكتباون باني ياد  النايب  ،يكتبون عليه

 -صالى اهلل علياه وسالم-يكتبون بني يديه  احك اآياات، باحك الوساا ذ املتاحايف  ام، فلماا قابض النايب  -رضا مأعنه و 
-قابض النايب "أناه قاال:  -رضاي اهلل عناه-ومل جيمع القرآن ا صحك وم ا مصحك،  ما صح عن  ياد بان ثابات 

ا عسام  ا، يعين م ا صاحك وم ا مصاحك،  اان مهرق ا(1)"ومل يكن القرآن مجع ا شيء -صلى اهلل عليه وسلم
 واللخاف.

 صلى اهلل عليه وسلم؟ -وقذع األ تاف وما شابه  ل ، ملا ا مل جيمع ا عهد النيب 
ن حاني بعاد حاني مث ينساخ بعاض آ ان ينول علياه القار   -صلى اهلل عليه وسلم-أن النيب  ،واهلل أعلم-نقول: ألنه لر ا 

يرتقم نوول ايديد، ويكاون  احا ا ثناياا الساور، ضاعو ا ا مكاان  احا  -صلى اهلل عليه وسلم-ن، فكان النيب آالقر 
وبعاض العلمااء يساتنبذون  ،صالي اهلل علياه وسالم-سخ بعض اآياات فلام جيمعهاا النايب  نقد  امن سورة  حا، مث أيض  

ول ألياه أمارك مان الكتابايف ؤ أن ا  احا إشاارة إ  ماا ساي، و ا[، مسااك  تاب ا3-1]البقرة: }الم * َهِلَك اِلِكَتاُ   :من قوله
املرساليف، يقولاون:  احا  ل علياه  العلام ماا يصارون مان فعاذ عثماان مان مجاع املصاحك أناه مان املصااح  حا بعض أ اذ

ووقعت حروب الر ة قتذ ا اليمامايف  ماا  -صلي اهلل عليه وسلم-فاحلاصذ أنه ملا  وا النيب  }َهِلَك اِلِكَتاُ  القران 
 مااا أخارج احلاا م ا املسااتدرك    -رضاي اهلل عناه-قلات لكام مان قبااذ سابعون مان القاراء، فلمااا قتاذ  اؤمء فااوع عمار 

صاالى اهلل عليااه - نااا عنااد رسااول اهلل "قااال:  -رضااي اهلل عنااه-خني ماان حااديث  يااد باان ثاباات بسااند لااه شاار  الشااي
 .(3)"ؤلك القرآن من الرقاعن ،وسلم

                                                 

 (.591(، برقم )1/295أخر ه أمحد ا فضا ذ الصحابيف ) -1
(، وأمحد ا 2954ا فضذ الشام واليمن، برقم )، باب: صلى اهلل عليه وسلم-أخر ه الرتمح ، أبواب املناقم عن رسول اهلل  -3

(، وقال: " حا حديث صحيح على شر  الشيخني، ومل خير اك وفيه 4317)(، واحلا م ا املستدرك، برقم 31657املسند، برقم )
 "، وحسنه حمققو املسند.صلى اهلل عليه وسلم-د رسول اهلل الدليذ الواضح أن القرآن إمنا مجع ا عه
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ا الساور لاي  ألحاد  خاذ  -صالى اهلل علياه وسالم-واملقصو  به  أليك آيات القرآن،  عا : أن اآياات ر بهاا النايب 
 .اا  ل  إطالق  

أرساذ إ  أباو بكار "قاال:  -رضاي اهلل  عااع عناه-والح  وقع يوم اليماميف  او ماا أخر اه البخاار  عان  ياد بان ثابات 
ن عماار أ اااين فقااال: "إن القتااذ قااد اسااتحر، بقااراء إ :عماار باان اوذاااب عناادك فقااال أبااو بكاار ااذ اليماماايف فااذ ا أمقتااذ 
يعااااين ا املواقااااع القا ماااايف املعااااارك - ،وإين أخشااااى أن يسااااتحر القتااااذ بااااالقراء ا املااااواطن ،اسااااتحر  عاااا   ثاااار -نآالقاااار 

مل يهعلاه رساول  ان، فقلت: لعمر  ياك  هعاذ شائي  آإين أرم أن   أمر جبمع القر -املستقبلييف، فيح م  ثري من القرآن، 
اهلل صاادر  لااحل ، ورأياات  لاا  قااال عماار:  ااو واهلل خااري فمااا  ال ياارا عين حاا  شاارح  ؟صاالى اهلل عليااه وساالم-اهلل 

صالى اهلل علياه -الح  رأم عمار، قاال أباو بكار: إنا  شااب عاقاذ م نتهما ، وقاد  نات  كتام الاوحي لرساول اهلل 
فتتبع القرآن فامجعه يقول  يد: فواهلل لو  لهوين نقذ  بذ من ايبال ما  اان أثقاذ علاى دماا أمارين باه مان مجاع  -وسلم

 عين قاال:  او واهلل خاري فلام ياول أباو بكار يارا ؟اهلل علياه وسالم ىصل-مل يهعله النيب  االقرآن، قلت:  يك  هعذ شئي  
ساام واللخااااف وصااادور عباااه صاادر أ  بكااار وعمااار فتتبعاات القااارآن أمجعااه مااان ال حاا  شااارح اهلل صاادر  للاااح  شاارح

 إ  آخر ما   ر. ،(2)الر ال، وو دت آخر سورة التوبيف مع أ  خونيف األنصار ..."
  الصحك عند أبو بكر ح   وفاك اهلل، مث عند عمر ا حيا اه، مث عناد حهصاه بنات عمار، فهاحا الاحيقول: فكانت 
 شورة عمار شايء  عات احلا ايف إلياه، فجمعاوا  احك املتهارم مان العسام  واللخااف،  -رضي اهلل عنه-فعله أبو بكر 

 ؟أناااه حااارف قاااري  ومجعاااوك ا صاااحك، ولاااي  ا مصاااحك، مر ااام اآياااات،  اااذ مجعاااوك مااان األحااارف السااابعيف وإم
 ياد بان ثابات فكتباه،  اان  ياد حضار العريضايف األخارية، و اان يقارأ  ا تمذ، واألقرب أناه علاى حارف قاري ؛ ألناه  عا
 حبرف قري  فكتبه، ما ا دف من  حا ايمع؟

حهظ القران من الضياع والتهرم، اهلل  كهذ حبهظه، و ان من األسباب الل يسر ا أن شارح صادور م يماع ماا  هارم 
ا  حا العسم، واللخاف ا الصاحك، إ ن ا ادف مان مجاع أباو بكار حهاظ القارآن مان التهارم؛ ولائال يضايع شايء 

 احا  او السابم  احا الاح  فعلاه أباو بكار و شاورة عمار مل ينكارك أحاد  ،القاراء قاوع  القتاذ ا ثارة منه وماا السابم؟ و 
ا املصااحك أباو بكار الصادي ،  اان أول مان  اإن أعظام النااس أ ار  "أناه قاال:  -رضاي اهلل عناه-من الصحابيف فعلي 

 .(4)"مجع القرآن بني اللوحني
 مر م السور؟ -رضي اهلل عنه-أبو بكر  و أول من مجع  تاب اهلل،  ذ مجعه أبو بكر 

                                                 

 (.4986مجع القرآن، برقم )، باب: أخر ه البخار ،  تاب فضا ذ القرآن -2
(، برقم 4/1783(، واآ ر  ا الشريعيف )512(، برقم )1/254د بن حنبذ )أخر ه أمحد ا فضا ذ الصحابيف ألمح -4
(1341.) 
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 5ن مر بيف اآيات ذ سور القرآ  اايواب: م،  ذ جيمع مر م اآيات؟ نعم قذع  
للسااور، وأمااا اآيااات فكاناات ا  ماان رسااول  اعلااى حارف قااري  مر ب اا بقاي ايمااع الثالااث و ااو ا  مااان عثمااان، مجعااه

ا صاحيحه عان أنا  أن  -رمحاه اهلل-مر بايف و تبهاا أباو بكار مر بايف، وقاد أخارج البخاار   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 
،  احا سابم ايماع  احا احلاديث ا البخاار  يباني علايف مجاع عثماان للمصااحك ،ححيهيف بن اليمان قدم علاي عثماان

 ا مصحك؟ ا ا مجعها عثمانمل
ا فاتح خاارج أرمينيااا  -يعااين ححيهاايف-بااأن ححيهايف باان اليمااان قادم علااي عثمااان و اان ي ااا   أ ااذ الشاام،  :يقاول أناا 

أ رك األماايف قبااذ أن خيتلهااوا اخااتالف "فقااال لعثمااان:  ،جااان مااع أ ااذ العاارام فااأفوع ححيهاايف اخااتالفهم ا القااراءةيرب وأ
وأناول لاه  ،وقع بني ال لمان ا الكتا يم شيء من اللهظ والقارآنومعلوم أنه -فعثمان ما ا صنع؟  "،اليهو  والنصارم

ساابعيف أحااارف ولر اااا قاارأ بعاااض النااااس باابعض القاااراءات املنساااوخيف وماااا علمااوا أهناااا منساااوخيف، ولر ااا التاااب  علاااي بعاااض 
أهناا قاراءة  ا ا   لميف من باب التهسري هن االل  ي من قبيذ الت يري مسعوا الصحا ، قال:  لميف و  ايهال بعض األشياء
أرم أن ذمماع  ومجع الصحابيف فاستشار م ا  حا األمر، وقالوا: ما ا  ارم، قاال: -رضي اهلل عنه-لر ا، فجاء عثمان 

ابااان مساااعو   اااان ا  ،واملقصاااو  بااان الصاااحابيف الاااحين  اااانوا ا املدينااايف–فوافقاااوا مجيعاااا  ،النااااس علاااي مصاااحك واحاااد
قاال:  –رضاي اهلل عناه-لبداييف طلم منهم عثمان أن  رقاوا مجياع املصااحك األخارم  ار   ابان مساعو  الكوفيف، فهي ا

مث ملااااا علاااام اباااان مسااااعو  أن  ااااحا إمجاااااع ماااان  -اهلل عليااااه وساااالم ىصاااال-الرسااااول  أنااااا أخااااحت ساااابعون سااااورة ماااان اّ "
فاحلاصااذ أن  ،حرقااهمصااحهه فأقاادم اباان مسااعو   ،رضااي اهلل عنااه-انهاار  بااه عثمااان  االصااحابيف، وا هااام، وأنااه لااي  رأي اا

 عثمان ملا ا هقوا علي  حا ما ا فعذ؟ 
 ااحا ياادل  ،(5)"أرساالي إلينااا الصااحك ننسااخها ا املصاااحك مث نر  ااا إلياا "اوذااوة األو : أرسااذ ا   حهصاايف قااال: 

وأمار  ياد بان ثابات وعباد اهلل بان  ،رضاي اهلل عناه-على أن عثمان  تم ما ا الصحك الل مجعها أبو بكر الصادي  
 او  ياد و وواحاد مان األنصاار  ،وعباد الارمحن  بان احلاارث بان  شاام، أربعايف ثاالث مان قاري  ،الوبري وسعد بان العاا 

 بن ثابت  حا من األنصار.
فهااحك يناايف  وهنااا عثمااان ماان أربعاايف أشااخا  وأماار م أن ينسااخوا املصاااحك ماان الصااحك، وقااال  ، ااؤمء ماان احلهااا 

، يعاين إ ا  ااان  ياد يقاارأ بعااض (6)القرشاايني: إ ا اختلهاتم أنااتم، و ياد ا شاايء مان القاارآن فكتبااوك بلساان قااري للثالثايف 
املواضااع ب ااري حاارف قااري  فاملقاادم حاارف قااري  والقاارآن أنااول بااه، فهعلااوا حاا  إ ا نسااخوا املصاااحك ا الصااحك رّ  

                                                 

(، 12(، برقم )67(، والنسا ي ا فضا ذ القرآن ) :4987مجع القرآن، برقم )، باب: أخر ه البخار ،  تاب فضا ذ القرآن -5
 (.88وأبو  او  ا املصاحك ) :

(، واس قان ا علوم القرآن 93(، واملصاحك مبن أ   او  ) :383انظر: فضا ذ القرآن للقاسم بن سالم ) : -6
(1/358.) 
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سااواك مان القاارآن بكاذ صااحيهه ومصااحك أن صااحك دماا نسااخوا، وأماار  اا إ   ااذ أفا   عثماان إ  حهصااه، وأرساذ 
 ا مصاحك،  م عد   حك املصاحك؟  فجمعها عثمان ، رم

م يصااااح فيااااه حااااديث، وم أثاااار، و اااااء ا بعااااض الروايااااات أهنااااا ساااابعيف، وا بعااااض الروايااااات أهنااااا مخساااايف، وا بعااااض 
 الروايات أهنا أربعيف، م   ان  حا احلدث ا  من عثمان؟! 

م  خااذ ألحااد فيهااا، و ااحا  -صاالى اهلل عليااه وساالم- ن اآيااات  اناات  رقاام بااأمر الناايب  ااا، اآن إ35 ااان ا ساانيف 
 . "نؤلك القرآن من الرقاع -صلى اهلل عليه وسلم- نا عند النيب " :فيها قول  يد الساب  اأ لته  ثرية  د  

اآياايف  ِمااِنُكِم َوَُااَ ُروَن َحِتَواًجااا  }َواللااِ َُا ُُاتَاَوفالااِونَ قلاات لعثمااان: "ومنهااا: مااا أخر ااه البخااار  عاان اباان الااوبري قااال: 
ااااَراٍج [، قااااد نسااااختها اآياااايف األخاااارم و ااااي قولااااه: 324]البقاااارة: َِ ااااَر ِل  }َوِصاااا لًو ِ َِتَواِجِهااااِم َمَتاًعااااا ِللَااااى اِلَحااااِوَِ َ  اِ
اُهٍر َوَعِشاًرا [، والثانيايف: 345]البقرة: ُِ فكماا قلناا: لكام الناساخيف قباذ  [،324]البقارة: }َُاتَاَربلِصاَا بِأََِاُفِ اِهال َحِربَاَواَو َح

، يقاول: فلام  كتبهاا املنسوخيف فعبد اهلل بن الوبري يقاول: لعثماان ملاا ا مل جتعلهاا بعاد ا أو ملاا ا مل  ارتك املنساوخيف أصاال  
، وإمناا  او باأمر رساول ا، يعين  حا م  خذ  ام فياه اطالق ا(7)"مكانه ه منمن ئايا ابن أخي م أغري شي"فتدعها، قال: 

 صلى اهلل عليه وسلم. -اهلل 
عن شيء أ ثار ماا  -صلى اهلل عليه وسلم-ما سألت النيب "قال:  -رضي اهلل عنه-ومنها ما أخر ه مسلم عن عمر 

 .  (8)(( كهي  آييف الصيك الل ا آخر سورة النساء))سألته عن الكالليف، ح  طعن بأصبعه بصدر  وقال: 
مااان حهاااظ عشااار آياااات مااان أول ساااورة الكهاااك عصااام مااان )): ا اء مرفوع ااا اااه مسااالم عااان أ  الااادر و اااحل  ماااا أخر 

 .  (9)((الد ال
صالى اهلل علياه -لنايب ا ،ا، وفياه نصاو  أخارم  ثارية  اد  (15)))من قرأ العشر األواخر مان ساورة الكهاك((: يفوا رواي
 .(11): قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء ا حديث ححيهيفمثال   -وسلم

 .  (13)أنه قرأ ا ا امل رب وقرأ األعراف ا صحيح البخار 
                                                 

ُهٍر َوَعِشًرا ، باب: أخر ه البخار ،  تاب  هسري القرآن -7 ُِ }َواللِ َُا ُُاتَاَوفالِوَن ِمِنُكِم َوََُ ُروَن َحِتَواًجا َُاتَاَربلِصَا بِأََِاُفِ ِهال َحِربَاَوَو َح
َِ ٌر  فَِإَها بَاَلِ َا َحَجَلُهال  ََ [، برقم 324]البقرة: َفََل ُجَناَح َعَلِ ُكِم ِف َما فَاَوِلَا ِفي حََِاُفِ ِهال بِاِلَمِوُروِف َوالللُه ِبَما {َاِوَمُلوَن 

(4525.) 
 (.567ا أو رمو ا، برقم )أو  راث   ا أو بصال  هني من أ ذ ثوم  ، باب: أخر ه مسلم،  تاب صالة املسافرين وقصر ا -8
 (.859فضذ سورة الكهك، وآييف الكرسي، برقم )، باب: لم،  تاب صالة املسافرين وقصر اأخر ه مس -9

 (.5765(، وضعهه األلباين ا ضعيك ايامع، برقم )15718أخر ه النسا ي ا الكعم، برقم ) -15
 (.773استحباب  ذويذ القراءة ا صالة الليذ، برقم )، باب: أخر ه مسلم،  تاب صالة املسافرين وقصر ا -11
القراءة ا امل رب، ، باب: يقرأ بذو  الذوليني"،  تاب األ ان -صلى اهلل عليه وسلم-أخر ه البخار ، بلهظ: "مسعت النيب  -13

(، ووضحت رواييف أبو  او  املرا  بالذوليني، حيث أخر ه وفيه: "قلت: ما طو  الذوليني؟ قال: األعراف واألخرم 764برقم )
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َِِت َحفِاَلَح اِلُمِؤِمُنوَن و حل  قرأ:  ا صاالة الصابح"،  ماا عناد النساا ي، حا  إ ا  ااء   ار موساى  [،1]املؤمنون: }
 .(12)و ارون أخح ه سعليف فر ع

 وقاااارأ: امل  نويااااذ يعااااين السااااجدة، و ااااذ أيت علااااى اسنسااااان سااااورة الااااد ر،  مااااا عنااااد الشاااايخني ا صااااالة الصاااابح يااااوم
 .(14)ايمعيف

 .(15)و ان يقرأ قاف  ما ا صحيح مسلم على املنع ا خذبيف ايمعيف
 .(17)، والنجم قرأ ا ا مكيف على املسلمني واملشر ني(16)وقرأ الرمحن على اين

 .(18) ما ا صحيح مسلم  اقرتبت الساعيف مع قاف ا العيد :وقرأ
 .(19) ما عند مسلما صالة ايمعيف  و حل  قرأ املنافقون 

 .مر بيف اآيات -صلى اهلل عليه وسلم-فهحك السور  ان يقرأ ا النيب 
 اااحا - ،وإمناااا  اااان ا املصااااحك ،رضاااي اهلل عناااه-الصاااحك الااال مجعهاااا أباااو بكااار أماااا  ر يااام الساااور فلااام يكتااام ا 

حك فرت يام الساور ا املصاا ،رضي اهلل عناه وارضااك-الرت يم وأين و د؟! ا املصاحك الل مجعها عثمان بن عهان 
  ذ  و  وفيقي أو ا تها  ؟!

بعض العلماء يقولون:  وفيقي، ويستدلون على  حا بأ ليف، و حا القول لي  ببعيد، وبعضهم يقول:  اوفيقي إم ساورة 
 براءة واألنهال، وبعضهم يقولون: ا تها  .

                                                                                                                                                           

قدر ، باب: ابن أ  مليكيف، فقال ع: من قبذ نهسه املا دة واألعراف"، أبواب  هريع استهتاح الصالة األنعام، قال: وسألت أنا
 (.813القراءة ا امل رب، برقم )

الصالة ا النعذ، برقم ، باب: (، وأبو  او ،  تاب الصالة455القراءة ا الصبح، برقم )، باب: أخر ه مسلم،  تاب الصالة -12
، باب: (، وابن ما ه،  تاب إقاميف الصالة، والسنيف فيها1557تاب امفتتاح، قراءة بعض السورة، برقم )(، والنسا ي،  649)

 ايمع بني السور ني ا الر عيف.، باب: (،  تاب األ ان1/154(، وعلقه البخار  ا صحيحه )385القراءة ا صالة الهجر، برقم )
ما ، باب: (، ومسلم،  تاب ايمعيف891الة الهجر يوم ايمعيف، برقم )ما يقرأ ا ص، باب: أخر ه البخار ،  تاب ايمعيف -14

 (.879يقرأ ا يوم ايمعيف، برقم )
 (.873ختهيك الصالة واوذبيف، برقم )، باب: أخر ه مسلم،  تاب ايمعيف -15
(، 2391قم )ومن سورة الرمحن، بر ، باب: صلى اهلل عليه وسلم-أخر ه الرتمح ، أبواب  هسري القرآن عن رسول اهلل  -16

 (.5128(، وا صحيح ايامع، برقم )3155وحسنه األلباين ا السلسليف الصحيحيف، برقم )
سجو  التالوة، ، باب: أخر ه مسلم بلهظ: "قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من  ان معه"،  تاب املسا د ومواضع الصالة -17

 (.576برقم )
 (.891به ا صالة العيدين، برقم )ما يقرأ ، باب: أخر ه مسلم،  تاب صالة العيدين -18
 (.877ما يقرأ ا صالة ايمعيف، برقم )، باب: أخر ه مسلم،  تاب ايمعيف -19
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ه طاا ك مان األ مايف أهنام قاال با -رمحاه اهلل- و أن يقال  ما قال اسمام مال   ،واهلل  عا  أعلم-واألقرب فيما أهن 
علااى  لاا   ر ياام السااور، لكاانهم استأنسااوا  ااا  ااانوا يساامعون  -صاالى اهلل عليااه وساالم-حااني مجعااوك مل يااوقههم الناايب 

ا غالام قراء اه، استأنساوا باحا، وإم فمصااحك الصاحابيف الشخصاييف  انات  -صلى اهلل عليه وسلم-من رسول اهلل 
ماا ا مصاحك علاي  ماا ساب ، و اان أولاه اقارأ مث املادثر، مث ن، مث املوماذ، مث متهاو يف، فمنهم من ر بها على النوول  

 مصحك ابن مسعو   ان أوله البقرة مث النساء مث آل عمران، و كحا.و  ، بت، مث التكوير، و كحا
 .أمجعني مرضي اهلل عنه-أ   و كحا مصحك 

 .بحا الرت يم لكانوا ر بو ا به -صلى اهلل عليه وسلم-فلو  ان  حا بتوقيك من النيب 
 امن السور  ان  ر يبها الح  ا املصااحك الياوم  اان معروف ا ابأن  ثري   -واهلل  عا  أعلم-فاحلاصذ أن أقرب ما يقال 

))اقااااااارأ : ماااااااثال   -صااااااالى اهلل علياااااااه وسااااااالم-م، واملهصاااااااذ، يقاااااااول النااااااايب ميواعناااااااد م، مثاااااااذ: السااااااابع الذاااااااوال، واحلااااااا
 : البقرة وآل عمران،  ما عند مسلم.، يعين(35)الو راوين،...((

 .(31) ان جيمع املهصذ ا ر عيف  -صلى اهلل عليه وسلم-وأن النيب 
))ا بااين إساارا يذ، والكهااك، وماارم، وطااه، واألنبياااء، إهناان ماان وأخاارج البخااار  ماان حااديث اباان مسااعو  أنااه قااال: 

 بحك الذريقيف.، فهي اآن على نس  مر بيف  ما ا املصحك سر  ا (33)العتام األول((
 ااان إ ا أوم إ  فراشااه قاارأ  ااذ ليلااه بعاادما جيمااع  هيااه وينهااث   -صاالى اهلل عليااه وساالم-و كاحا ا البخااار  أن الناايب 

 .(32)فيها يقرأ: قذ  و اهلل أحد، واملعو  ني
عناااد م، فر بو اااا  اااحا الرت يااام، والبااااقي  اااان  ااام  افهاااحا يااادل علاااى أن بعاااض املواضاااع ا القااارآن  اااان  ر يبهاااا مشاااهور  
ينباين علاى  احا أشاياء إ ا  -صالى اهلل علياه وسالم-ا تها  فيه، واستأنسوا  اا  اانوا يارون مان غالام قاراءة رساول اهلل 

ماان ساااورة آل عمااران، وا الر عااايف  قلنااا: إن  ر ياام الساااور لااي  بتاااوقيهي فمعاا   اااحا أن لاا  أن  قاارأ ا الر عااايف األو 

                                                 

 (.854فضذ قراءة القرآن، وسورة البقرة، برقم )، باب: أخر ه مسلم،  تاب صالة املسافرين وقصر ا -35
فأخرج البخار  بلهظ: " اء ر ذ إ  ابن مسعو ،  ،ولم حِ  على ُ ِ الرواُو حَرج الش خان ما ُناِض ُ ا مَلكظو: -31

يقرن  -صلى اهلل عليه وسلم- حا  هح الشعر، لقد عرفت النظا ر الل  ان النيب »فقال: قرأت املهصذ الليليف ا ر عيف، فقال: 
(، 775عيف، برقم )ايمع بني السور ني ا الر ، باب: بينهن، فح ر عشرين سورة من املهصذ، سور ني ا  ذ ر عيف"،  تاب األ ان

 ر يذ القراءة، وا تناب ا ح، و و اسفرا  ا السرعيف، وإباحيف سور ني فأ ثر ا ر عيف، ، باب: ومسلم،  تاب صالة املسافرين وقصر ا
 (، واللهظ للبخار .833برقم )
 (.4994 أليك القرآن، برقم )، باب: أخر ه البخار ،  تاب فضا ذ القرآن -33
 (.5517فضذ املعو ات، برقم )، باب: فضا ذ القرآن أخر ه البخار ،  تاب -32
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نَاااَل اِلَكااِو َاَر  :وجيااو  أن  قاارأثانياايف ماان سااورة البقاارة، ال َلااا َحِعيَ اِ ، وا الر عاايف الثانياايف  قاارأ ماان عاام، مااع [1]الكااوثر: }ِل
 مالحظيف أن  كون الر عيف األو  أطول من الثانييف واضح.

اااا -رضااااي اهلل عنااااه-وأمااااا مااااا ور  عاااان اباااان مسااااعو   منكااااوس  اك ، فقااااال: "املااااا ساااائذ عاااان ر ااااذ يقاااارأ القاااارآن منكوس 
 اااحا مو اااو  إ  الياااوم يهعلوناااه و هااارين بااااحلهظ تم، فألقااارب ا نهساااه أن املقصاااو  باااه ماااا يهعلاااه بعاااض امل(34)"القلااام

مهارك ا حهظهاا مان أول بيات إ  آخار بيات يعكساها، تبالقصا د، ولر ا فعله بعضاهم ا القارآن، يأ يا  بالقصايدة ل
يأ ي  بالسورة من آخار آيايف إ  أول آيايف، باالعك  فهاحا يهساد املعااين، وم جياو ،  احا حارام، فهاحا الاح  قصادك ابان 

بعاد ا أو قبلهااا ا الرت ياام   اناات  وعليااه نقااول: م باأس أن  قاارأ ا  اذ ر عاايف ماان ساورة وإن ،رضااي اهلل عناه-مساعو  
 حدة. حك وا

 الثانييف: املناسبات الل  كون بني السور  ذ  ي معتعة أم م؟.
املناسبيف  ي امر با  بني شيئني فأ ثر،  حا معناك ا الل يف، فهحك الكلميف  ادور معانيهاا علاى ا صاال، فاذ ا واملقصو  ب

 النسم لو و   حك الوشيجيف فيه، وشيجيف الرحم. :قلت
وبااني أول اآياايف  ،وبااني السااورة والسااورة ،العالقاايف وو ااه امر بااا  بااني اآياايف واآياايف ااو : ومعاا  املناساابات ا امصااذالح

مناسابات باني  ،وباحا  عارف أن املناسابات أناواع ،وباني املقذاع واملقذاع ،وباني موضاوع اآيايف وخامتايف اآيايف ،وآخر اآيايف
ُاََلِف وباني ساورة  [،1]الهياذ: ِصاَحاِ  اِلِف اِ  }َحلَاِم {َااَر َكِ اَ  فَاَواَ  رَبَاَك بِأَ ما املناسابيف باني ساورة  :مثال   ،السور }ِِلِ

بااّد نالحااظ باملناساابيف : ميقولااون ،إن  ر ياام القاارآن  ااوقيهي :و ااي بعااد ا مباشاارة الااحين يقولااون [،1]قااري : ُِاااَرٍُِ{ 
َحلَااِم  اِلِف اِ  *  }َحلَااِم {َااَر َكِ اَ  فَاَواَ  رَبَاَك بَِأِصاَحا ِ يقاول:  الساورة  احك   ارت بعاد ا الساورة  احك محظات؟ فماثال  

ًرا َحبَابِ َ  * {َاِرِم ِهِم ِبِحَجااَرٍٍ ِماِا ِساج  ٍ   ُُِم ِفي َ{ِضِل ٍ  * َوَحِرَسَ  َعَلِ ِهِم طَ اِ ُاََلِف  [،4-1]الهياذ: َُِجَوِ  َكِ َت }ِِلِ
قاري  فعلنا  ل  سيالف قري   مرنا أصاحاب الهياذ سياالف قاري  شاتت أولئا  وشاتت مجعهام سياالف  ُِاَرٍُِ{ 

 ر ياام السااور غااري  ااوقيهي سااقل علاام  :أ لكهاام سيااالف قااري   ااحا علااى القااول بااأن  ر ياام السااور  ااوقيهي إ ا قلنااا
 .-واهلل أعلم-و حا  و األقرب ا هين،  ،املناسبات بني السور

ثاالث ، وفياه  تام  عتاين باه مان  تام التهساري،  تهساري الارا  ، وفياه  تااب  باري حافاذ يقاع ا يف تم مؤله  و حا فيه
فاح م عنادنا شايء امساه املناسابات باني  للبقاعي امسه: "نظم الدرر ا  ناسم اآيات والساور"، اوعشرين جملد  قريب  

بااني اآيااات، قلااتم: إن  ر ياام اآيااات  ااوقيهي، نقااول: صااحيح إ ا املناساابيف حاصااليف بينهااا، نقااول: صااحيح، و  السااور،
}لَااُِِا لَااِم : ملااا آياايف احلجاااب مااا ا قااال بعااد ا مباشاارة قااال: مااثال   -عااو و ااذ-فمثااال  ر ياام اآيااات،  ااحا واضااح، اهلل 

                                                 

(، واس قان ا علوم القرآن 243(، واملصاحك مبن أ   او  ) :119انظر: فضا ذ القرآن للقاسم بن سالم ) : -34
(1/278.) 
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َاَك ِف َهاا ِل ل َِِلا ًَل َُاِنَتِه اِلُمَناِفُقوَن َواللِ َُا ِفي ُِاُلوِبِهِم َمَرٌ  َواِلُمِرِجُفوَن ِفاي اِلَمِتُنَاِو لَنُاِ رَُِانلاَك ِبِهاِم  ُامل َ    َُُجاِوُرَو
ِ َا َحُِاَنَما  ُِقُفوا ُ وا َوُِاتا لُاوا {َاِقتِا ًَل  * َمِلُوَو َِ [، فهاحك ا موضاوع و احك ا موضاوع، لكان إ ا 61-65]األحاواب: ُح

محظنا املناسبيف نقول: ملاا ا  اؤمء الاحين يشاككون ا احلجااب مان الكتااب والصاحافيني والعلماانيني ويذعناون فياه، 
 ااا ا النااوول  علاا   مااا مباشاارة آياايف، وإن  ااانويلمااوون احملجبااات ومااا إ   لاا  ملااا   اار اهلل آياايف حلجاااب،   اار بعااد ا 

َاَك }َلُِِا َلِم َُاِنَتِه اِلُمَناِفُقوَن َواللِ َُا ِفي ُِاُلوِبِهِم َمَرٌ  َواِلُمِرِجُفوَن ِفي اِلَمِتَُنِو لَنُاِ رَُِانلَك بِ فقال:  ِهاِم  ُامل َ  َُُجاِوُرَو
ِ َا َحُِاَنَما  ُِقفُ  ُ وا َوُِاتا ُلوا {َاِقِت ًَل ِف َها ِل ل َِِل ًَل * َمِلُوَو َِ  ، فنقول: أنتم متوعدون بحا.وا ُح

}َحَلِم {َاَر ِلَلى اللاِ َُا ُحو{ُاوا ََِصا ًَا ِماَا اِلِكتَااِ  ُُاِؤِمنُاوَن يقول:  -عو و ذ-املناسبيف بني املقذع واملقذع مثال قول اهلل 
يهو  حيي بن أخذم ومن معه عنادما   باوا إ  املشار ني [،  ؤمء اليهو   عاء ال51]النساء: بِاِلِجَِِي َواليلاُ وِت 

}ُُاِؤِمنُااوَن بِاِلِجَِااِي َواليلاااُ وِت َوَُاُقولُااوَن إ  آخاارك،  -صاالى اهلل عليااه وساالم-ا مكاايف وحرضااو م علااى قتااال الناايب 
َتى ِمَا اللِ َُا آَمُنوا َسَِ ًَل * ُحوَلَُِك اللِ َُا لَ  ُِ ُؤَ ِ  َح َُ َونَاُهُم الللُه َوَمِا َُاِلَواِا الللاُه فَالَاِا َ{ِجاَت لَاُه ََِصا ًرا لِللِ َُا َكَفُروا 

ُُُم ا لللُه ِماِا َفِضاِلِه فَاَقاِت * َحِم َلُهِم ََِص ٌب ِمَا اِلُمِلِك فَِإًها َ  ُُاِؤ{ُوَن النلاَس ََِق ًرا * َحِم َُِحُ ُتوَن النلاَس َعَلى َما آ{َا
ُِ َم اِلِكتَاا ََ ِلبِاااَرا نَااا آ ُهِم َمااِا َصااتل َعِنااُه وََكَفااى آ{َا اِ ُهِم َمااِا آَمااَا بِااِه َوِمااناِ ُُِم ُمِلًكااا َعِظ ًمااا * َفِمااناِ نَااا اَ  َواِلِحِكَمااَو َوآ{َا اِ

ِلنَ  ُُِم بَاااتل َُِصاااِل ِهِم ََاااارًا ُكللَماااا ََِضاااَجِي ُجلُاااوُ  ُُِم ُجلُاااوً ا ِبَجَهااانلَم َساااِو ًرا * ِلنل اللاااِ َُا َكَفاااُروا بِوَُا{ِنَاااا َساااِوَف  اااا ا َرَُ َ  اِ
ُلُهِم جَ  َِ نلاااٍت َ{ِجااِري ِمااِا لِ َااُ وُِوا اِلَوااَ اَ  ِلنل الللااَه َكاااَن َع ُِااً ا َكِك ًمااا * َواللااِ َُا آَمنُااوا َوَعِملُااوا الصلاااِلَحاِت َسااُنِت

ُلُهِم ِ ا َِ اَرٌٍ َوَُاِت اِلِتَُا ِف َهاا َحبَاًتا َلُهاِم ِف َهاا َحِتَواٌج ُمَيهل ََ انتهاى  احك [، 57-51]النسااء: َلا  َِلا ًَل َ{ِحِتَها اِ ََِاَهاُر 
مكايف،  احك بعاد غاووة  -صالى اهلل علياه وسالم-نولت بسبم اليهو ،  اءنا مقذع ثااين ناول بقصايف ثانيايف ملاا فاتح النايب 

، وإن  ااان بذساانا  ا نظاار، أنااول اهلل اآيااات (35)ا فااتح مكاايف ا قصاايف مهااا يح الكعباايف  املتقدماايفاآيااات األو فأحااد، 
ِلَها َوِلَها َكَكِمُتِم بَااِ َا النلااِس َحِن َ{ِحُكُماوا بِ الل بعاد ا:  ُِ َِ ِلنل الللاَه }ِلنل الللَه َُِأُمرُُكِم َحِن {ُاَؤَ وا اِ ََماََاِت ِلَلى َح اِلَواِت

فرتة طويليف حاواع ااان سانوات أو سات أو سابع سانوات أو رماو  احا، بني النوولني ، ف[58]النساء: َِِوملا َُِوُظُكِم بِِه 
 و حك  ا قصيف و حك  ا قصيف.

وا  ،لكن نقول: فيه مناسبيف  ناك بأمر أو بأ اء األمانات إ  أ لها، و ؤمء اليهاو   تماوا األمانايف ا اآياات األخارية
 [،51]النسااااء: ًَا ِماااَا اِلِكتَاااِ  ُُاِؤِمنُاااوَن بِاِلِجَِااِي َواليلااااُ وِت }َحلَااِم {َااااَر ِللَاااى اللااِ َُا ُحو{ُاااوا ََِصاا الاال قبلهااا يقاااول: 

َتى ِمَا اللاِ َُا آَمنُاوا َساَِ ًَل  جدوا ألله املشار ني،س ُِ ُؤَ ِ  َح َُ يقولاون: أناتم [، 51]النسااء: }َوَُاُقوُلوَن لِللِ َُا َكَفُروا 
إم م؟ وا اآيايف األخاارم الال نولات بعااد  احا املقذاع  لااه أ ادم مان حمماد يااا عباا  األصانام،  ااؤمء ضايعوا األمانايف، و 
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ِلَهاا يقول:  ُِ و اه امر باا  باني املقذعاني اآن  فظهار أن، [58]النسااء: }ِلنل الللَه َُِأُمرُُكِم َحِن {ُااَؤَ وا اِ ََماََااِت ِللَاى َح
ِِيَُووا َحُِااِتَُاُهَما }وَ وإم مااا محظاات إ ا امر بااا  بااني آخاار اآياايف خامتاايف اآياايف وموضااوع اآياايف،  ال لاااِرُ  َوال لاااِرَُِو فَااا

}َع ُِاااٌ   ، وإمناااا قاااال:غهاااور رحااايم [، فلااام يقاااذ:28]املا ااادة: َجاااَ اً  ِبَماااا َكَ اااََا َََكااااً  ِماااَا الللاااِه َوالللاااُه َع ُِاااٌ  َكِكااا ٌم 
 .، عو فحكم، و ه امر با  واضحَكِك ٌم 

َلاَك }ِلِن يقول:  -عليه السالم-عيسى و  بِاُهِم فَاِإَالُهِم ِعََااُ َل َوِلِن {َاِ ِفاِر َلُهاِم فَِإ ماا قاال: إنا  [، 118]املا ادة: {ُاَوا  
ََِي اِلَو ُُِ  اِلَحِكا ُم  ، وإمنا قال:أنت ال هور الرحيم ، فهاحا قاد يشاكذ، نقاول:  احا الياوم ي ضام [118]املا ادة: }َح

عانهم،  ام يرياد أن يكاون مادافع   -علياه الساالم-له، فعيسى اهلل فيه غضم مل ي ضم قبله مثله، ومل ي ضم بعدك مث
لكن يقول: بني يدي  إن عحبتهم فأنت قا ر فهم عبا ك، وإن غهارت  ام فلاي  عان ضاعك وعجاو، وإمناا عان عاوة 

 وحكميف، محظت  يك امر با ، و كحا.
وعرفناا علام املناسابات، وعرفناا  ،نهحا موضوع املناسبات بعيد اآيات وبني الساور، وباحا نكاون قاد عرفناا مجاع القارآف

علاام موضااوع خااا  امسااه  ر ياام السااور واآيااات، وبقااي أن أقااول: إن الصااحابيف ا  ماان عثمااان  تبااوك  تاباايف خاصاايف 
 بالرسم العثماين،  حا الرسم  ذ  و  وقيهي؟

فهاحا يكتام علاى  ،ذعو و -لئال يدخذ العبث ا  تاب اهلل  تبوك بحك الذريقيف،  ذ جيو  لنا خمالهته؟ ايواب: م،  
قواعااد اسمااالء امل ربياايف، و ااحا الب دا ياايف، و ااحا  ااذ يااوم قواعااد إمااالء  دياادة، فنقااول: يكتاام  مااا  تاام، و نااع ماان  

، م ألناااه  ااوقيهي،  تابااايف الرساام العثماااين  وقيهااايف لكاان مااان باااب ساااد ا تابتااه ماان اسماااالء احلااديث، عااارفتم  ااحا  يااد  
 ا برت يم آخر غري  ر يم الصحابيف الحين أمجعوا عليه؟  ذ ألحد أن يكتم مصاحك ويذبعه ،الحريعيف

   .ايواب: م؛ ألهنم وقع إمجاعهم على  ل 
بقي أن  عرف أن القرآن جيوأ إ  أ واء،  ان الصحابيف يقارؤون باه، و او أحسان مان التجو ايف إ  ثالثاني  اوء، السابع و 

و بدأ باالبقرة و نتهاي با خر باراءة، واملئاون و اي الال بعاد الاعاءة مسيات باحل ؛ ألن  اذ ساورة منهاا  وياد علاى  ،الذوال
 .املا يف أو  قارب املا يف

واملثااين مااا بعااد املااا تني؛ ألهنااا ثنتهااا يعااين بعااد ا، فهااي  ااا ثااوان، واملئااون  ااا أوا ااذ، أو  ااي اآيااات الاال م  بلاا  املا اايف، 
،  قارأ أ ثار مان غري اا؛ ألهناا ليسات طويلايف، أو لتثنيايف األهناا  ثا   ثاري   ؛ين، ونكن أن يكون قيذ  ا  ل يقال  ا: املثا

 العع، واألمثال فيها، وبعد املثاين يأيت املهصذ سواء نقول: يبدأ من احلجرات، أو من م، على خالف  ل .
بااا، وأن ينهعااين وإيااا م بااالعلم النااافع، وأن  أن يبااارك ع ولكاام -عااو و ااذ-فهااحك خالصاايف ا  ااحا الهاان، ونسااأل اهلل 

أن يوفا   -عاو و اذ-ير قين وإيا م العمذ الصاح، وأن يعينناا وإياا م علاى   ارك وشاكرك وحسان عبا  اه، وأساأل اهلل 
 .ايميع للخري، وأن يعيننا وإيا م على طاعته


