
1435/2861 : ´GójE’G ºbQ

ردمك : 978-603-502-431-0

م
2

0
1

5 
- 

2
0

1
4 

/
 `g

1
4

3
6 

-
1

4
3

5 
 á

«Ñ
jô

Œ
 á

©Ñ
W

    Ö
dÉ

£
dG

 Ü
Éà

c  
        

مي
ر

ك
ال

ن 
راآ

ق
ال

ظ 
في

حت
س 

ر�
دا

 م
يف

ي  
و

ان
لث

م ا
لي

تع
لل

ي 
صل

�
ف

ال
م 

ظا
لن

     ا
     

م
عا

ال
د 

دا
ع

لإ
     ا

ل   
و

لأ
ى ا

و
صت

مل�
      ا

        
        

        
        

        
        

        
  

ن  
راآ

ق
ال

م 
و

عل

1

كتاب
الطالب

المستوى األول
اإلعداد العام

النظام الفصلي للتعليم الثانوي
في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

طبعـــة تجريبية
١٤٣٦ / ١٤٣٧ هـ

٢٠١٥ / ٢٠١٦ م

علوم
القرآن



ت�����دري�����س ال��ت��ع��ل�����ي�����م  وزارة  ق�������ررت 

نفق�ت�ها ع��ل��ى  وط��ب��ع��ه  ال��ك��ت��اب  ه����ذا 

1
علوم
القرآن

المستوى األول
اإلعداد العام

النظام الفصلي للتعليم الثانوي
في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

كتاب الطالب

ق�م ب�لت�أليف واملراجعة

فريق من املتخ�ص�صني

طبعـــة تجريبية
١٤٣٦ / ١٤٣٧ هـ

٢٠١٥ / ٢٠١٦ م



   

ì`g 1435 ، وزارة التعليم

1435 / 2861 : ´GójE’G ºbQ

ردمك : 431-0 - 502 - 603 - 978

فهر�شة مكتبـة امللـك فهد الوطنيـة اأثنـاء النـ�شـر

وزارة التعلـيـم

علوم القراآن  لل�شف الأول الثانوي :الف�شل الدرا�شي الأول - كتاب الطالب. /  

`g1435 ، وزارة التعليم.- الريا�ض

U 156¢ ; 21*26 �شم

ردمـك : 431-0 - 502 - 603 - 978

1 ـ  علوم القراآن ـ   2 ـ التعليم الثانوي - ال�شعودية - كتب درا�شية 

اأ  ـ  العنوان

1435 / 2861 ديـوي 220        

 ójôHالعلوم ال�شرعية º°ùb

islamic.cur@moe.gov.sa

وزارة التعليمموقع 

www.moe.gov.sa

لهذا المقرر قيمة مهمة وفائدة كبيرة فلنحافظ عليه، ولنجعل نظافته ت�شهد على ح�شن �شلوكنا معه.

اإذا لم نحتفظ بهذا المقرر في مكتبتنا الخا�شة في اآخر العام لال�شتفادة ، فلنجعل مكتبة مدر�شتنا تحتفظ به.

حقوق الطبع والن�شر محفوظة لوزارة التعليم ـ المملكة العربية ال�شعودية





Ü�الكت íمف�تي

ÆrKF²LK� WNłu�Ë …dB²��Ë W�UŽ ÊuJð

 w�  UŽu{u� s� t²Ý«—œ X9 U� eO dð v�≈ ·bNð WOIO³Dð ‰ULŽ√ w¼
ÆWOKLF�«  UÞUAM�« iFÐ ¡«dł≈ o¹dÞ sŽ »öD�« ÊU¼–√

 rNÐUFO²Ý«Ë »öD�« rN� Èb� ”UOI� ”—œ q  W¹UN½ w� œdð WO1uIð WK¾Ý√
ÆWOLKF�« …œULK�

Æ…bŠu�« w� ”—bð w²�« ”Ë—b�« ‰ËUM²ð

Æ”—b�« w� œdð w²�« WOLKF�«  U×KDB*«Ë rO¼UH*« n¹dFð ‰ËUM²ð

ÆÈu²;« qJAð w²�« WOÝUÝ_« tð«œdH�Ë ”—b�« d§UMŽ sLC²ð

 5LKF²*«  ÊU¼–√  W¾ONð  tÐ  bBI¹  ”—b�«  Ÿu{u0  j³ðd�  qšb�  sŽ  …—U³Ž
Æ b¹b'« ”—b�« wIK²�

IóMƒdG ±GógCG

IóMƒdG ¢ShQO

º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

ä�يم وم�ص£لحg�مفä�يم وم�ص£لحg�مفä�يم وم�ص£لحg�مف





ó«¡“



 WOðu³JMF�« WJ³A�« vKŽ Ÿu{uLK� WOLKF�« …œU*UÐ WIKF²*« jÐ«Ëd�« sLC²ð
ÆWMO�d�« WOLKF�« l�«u*« Ë√ WOLÝd�«  UN'« vKŽ dB²IðË

WO½Ëd²J�ù« —œUB*« ÈuÝ WHK²�*«  U�uKF*« WOŽË√ lOLł sLC²ð

 rO�Ë ·—UF� s� UNÐ qB²¹U�Ë ¨V�UD�« UNO� gOF¹ w²�« W¾O³�UÐ WD³ðd*« …—UN*«
  UIO³D²�«Ë WDA½_« o¹dÞ sŽ WLEM�Ë …œuBI� …—uBÐ UNLKF²¹  U¼U&«Ë

Ætð¡UH¢ l�—Ë WOKLF�« tðUÝ—U2 5¥% ·bNÐ WOKLF�«

م�ص�در

§HGhQ

WWW. ...... .com

املكتبة ال�ص�ملة



  U�uKF*« s� …œ«e²Ýô« ’d� dO�uð v�≈ ·bNð œdð w²�« WO�U{ù«  U�uKF*«
 Ë√  .uI²�«  w�  UNÐ  U³�UD�  rKF²*«  ÊuJ¹  Ê√  dOž  s�  Ÿu{u*«  «cNÐ  WIKF²*«

Æ—U³²šô«





املقدمة

 …öB�« qC�√ tOKŽ bL×� UMO³½ ¨5KÝd*«Ë ¡UO³½_« ·dý√ vKŽ Âö��«Ë …öB�«Ë 5*UF�« »— t ÒK� bL(«
∫bFÐ U�√ ¨5FLł√ t³×�Ë t�¬ vKŽË rOK�²�«Ë

 w� ‰Ë_« wÝ«—b�« qBH�« Íu½U¦�«  ‰Ë_« nBK� .dJ�« ©±®Ê¬dI�« ÂuKŽ »U²� p¹b¹ 5Ð V�UD�« wš√
 s� ÊuJ²¹Ë .dJ�« Ê¬dI�« ÂuKŽ w�  UŽu{u*« qL−� p� lL−¹ »U²� u¼Ë .dJ�« Ê¬dI�« kOH% ”—«b�

∫w¼  «bŠË fLš
.Ëالوحدة ا’أو¤: التعريف بعلوم القراآ¿ الكر

.Ëنية: التعريف ب�لقراآ¿ الكر�ãالوحدة ال

الوحدة الã�لãة: ا’آي�ä وال�صور.

.Ëالوحدة الرابعة: ق�ص�¢ القراآ¿ الكر

.Ëالقراآ¿ الكر ‘ ïوالن�ص ∫�ãم�صة: ا’أم�ÿالوحدة ا

 tK�« œ«—√ s2 tK�« Ê–SÐ ÊuJð „dOG� UNLOKFðË pF¶«Ë w� UNIO³DðË  U�uKF*« rN� vKŽ p�dŠ —bIÐË
Æ…dšü«Ë UO½b�« w� dO)« rN�

 UNFł«d� w� UNKOLJð sŽ Y×³�«Ë UNLN� p� `O²ð WI¹dDÐ  UŽu{u*« WžUO� qłË eŽ tK�« d�¹ b¶Ë
Ætð—UA²Ý«Ë pLKF� tOłuð s� « ÎbOH²��

∫wK¹U� »U²J�« «c¼ w� UMOŽ«— b¶Ë
 oOI% w� pOFÝ —bIÐË  UŽu{u*« s� ·bN�« oOI% qł√ s� …bŠË q� W¹«bÐ w� ·«b¼√ l{Ë 1

Æ…dO³� …œUH²Ý« »U²J�« «c¼ s� pðœUH²Ý« ÊuJð ·bN�«          
 qJAÐ ”—b�«  U�uKF� rN� p� qN�¹ Íc�« qšb*« WÐU¦0 u¼Ë ”—œ q� W�bI� w� bON9 l{Ë 2

Æ—u�O�Ë qNÝ           
ÆW�uNÝË d�¹ qJÐ UNLN� qON�ð qł√ s� WOÝ«—b�« …œU*« ÷dŽ w� ŸuMð 3



 —UJ�√  VOðdðË  WOLKF�«  …œU*«  »UFO²Ý«  p� `O²ð  d�UMŽË  «dI�Ë  ”Ë—œ v�≈   UŽu{u*«  rO�Ið 4

ÆVÝUM qJAÐ s¼c�« w� ”—b�«           
 l W�—UA*«Ë WNÐUA²*«  UuKF*« jÐ—Ë WK¦_« ◊U³M²Ý«Ë WDA½_« ‰öš s dOJH²�«  «—UN WOLMð 5

Æt²FÐU²Ë pLKF           
ÆrKF�«  U×KDB0 j³ðd¹U ô≈ W³FB�« Ë√ W³¹dG�«  «—U³F�« sŽ bF³�«Ë »U²J�« …—U³Ž qON�ð 6

 p³�J¹ U0 …—dI*«  UŽu{u*« w� …œ«e²Ýô« pU√ `²Hð WOLKŽ —œUBË WOMIð jÐ«ËdÐ ”—œ q� jÐ— 7

Æ`O×B�« UN½UJ w� W×O×B�« WuKFLK� ‰u�u�«Ë Y×³�« vKŽ WÐ—œË U ÎF�U½ U ÎLKŽ          
 UN� ‰u�u�« p� qN�¹ U0  UuKF*« oOŁuð qł√ s  ôuIM�«Ë W¹u³M�« Y¹œUŠ_«Ë  U¹ü« Z¹d¬ð 8

ÆUN½UJ w�           
 ¨.dJ�« tNłu� U ÎB�Uš qLF�« «c¼ ÊuJ¹ Ê√Ë  U Î(U� ÎöLŽË U ÎF�U½ U ÎLKŽ p²“d¹ Ê√ qłË eŽ tK�« ‰Q�½Ë

Æœ«b��«Ë oO�u²�« w�Ë tK�«Ë œuN'« w� „—UÐË UD)« tK�« œbÝ



´ƒ°VƒŸاáëف°üال

Ëالكر ¿Bالقرا ΩƒعلH ∞و¤: التعريC’دة اMƒ11ال

¿Bالقرا Ωƒرة لعل°ûالع ÇOباŸو∫: اC’س اS14الدر

¿Bالقرا Ωƒر علƒ£ة وتCا°ûن :Êاãس الS18الدر

Ëالكر ¿BالقراH ∞التعري :áانيãدة الMƒ23ال

»Mƒال :åالãس الS26الدر

Ëالكر ¿BالقراH ∞التعري :™Hس الراS31الدر

Ëالكر ¿Bس القراüFا°üN :س�eاÿس اS37الدر

Ëالكر ¿Bالقرا πFا°†a :سSOس ال�°اS42الدر

Ëالكر ¿Bو∫ القراõن :™Hس ال�°اS47الدر

52الدرSس الãاøe: اSC°باب الõæو∫

ÊدŸك« واŸا :™°Sس التاS57الدر

65الدرSس العاT°ر: ªL™ القراB¿ الكرË وcتاHته (ا◊فß ‘ الü°دور)

71الدرSس ا◊اO… عû°ر: ªL™ القراB¿ وcتاHته (ا◊فß ‘ ال�°£ƒر)

(¿Bت« للقراƒ°üال ™ª÷ا) تهHتاcو ¿Bالقرا ™ªL :ر°ûع Êاãس الS77الدر

Ëالكر ¿Bالقرا áZÓH :ر°ûع åالãس الS82الدر

¿Bار ‘ القراƒ◊ر: ا÷د∫ وا°ûع ™Hس الراS89الدر

¿Bالقرا Êعاe áªLر: تر°ûس ع�eاÿس اS94الدر

99الMƒدة الãالáã: وMدة ا’Bيات وال�°ƒر

102الدرSس ال�°اSOس عû°ر: ا’Bيات وال�°ƒر (1)

107الدرSس ال�°اH™ عû°ر: ا’Bيات وال�°ƒر (2)



´ƒ°VƒŸاáëف°üال

113الدرSس الãاøe عû°ر: eقاU°د ال�°ƒر وæeاS°باتها

119الدرSس التاS°™ عû°ر: ا’Bيات اŸتû°اHهات

Ëالكر ¿Bس القراü°üدة قMو :áعHدة الراMƒ129ال

(1) ¿Bس ‘ القراü°üرو¿: الق°ûس العS132الدر

(2) ¿Bس ‘ القراü°üرو¿: الق°ûوالع …Oس ا◊اS136الدر

(3) ¿Bس ‘ القراü°üرو¿: الق°ûوالع Êاãس الS140الدر

Ëالكر ¿Bالقرا ‘ ï°�æا∫ والãeC’ا :á°�eاÿدة اMƒ145ال

Ëالكر ¿Bا∫ ‘ القراãeC’رو¿: ا°ûوالع åالãس الS148الدر

Ëالكر ¿Bالقرا ‘ ï°�æرو¿: ال°ûوالع ™Hس الراS156الدر





1
الوحدة الأوىل

التعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلومالتعريف بعلوم

آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرميآن الكرمي آن الكرميالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقرالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميالقر آن الكرميآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرمياآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميآن الكرميآن الكرمياآن الكرميالقر آن الكرمياآن الكرميالقر



IóMƒdG ±GógCG

يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة اأن يحقق الأهداف التالية:

  يذكر املبادئ الع�شرة لعلوم القراآن.

  يتعرف مراحل ن�شاأة وتطور علوم القراآن.

  مييز بني علوم القراآن والعلوم ال�شرعية الأخرى.



 الدر�س الأول: املبادئ الع�شرة لعلوم القراآن.        

 الدر�س الثاين: ن�شاأة وتطور علوم القراآن.
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 ¬HÉ°ûàŸG  ¬«Lƒàd ∫Éãe

.(١٣) L µ ´ ³ ² ± ° M :قوله تعالى
.(١٤) L ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ M :وقال في سورة الصافات

L ´ M :للسائل أن يسأل فيقول: هذا في قصة واحدة، فجاء في موضع
وفي موضع L ¸ M فلم اختلفا مع أن القصة واحدة ؟

 Ë M :واجلواب أن يقال: أّما في سورة األنبياء فإن اهللا تعالى أخبر فيها عن إبراهيم › أنه قال
L Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ، ثم أخبر عن الكفار ملا ألقوه في النار وأرادوا به كيداً: 
L والكيد: سعي في مضرة لتورد على غفلة، فذكر مكايدة بينهم وبني إبراهيم   ́³ M
›، فكادهم ولم يكيدوه فخسرت جتارتهم وعادت عليهم مكايدتهم؛ ألنه كّسر أصنامهم ولم يبلغوا 

من إحراقه مرادهم، فذكر األخسرين؛ ألنهم خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من املكايدة التي أضيفت 
إليهما. 

،  L  ×ÖM اقتضى  مبا  فيها  الكفار  أخبر عن  تعالى  اهللا  فإن  الصافات  في سورة  التي  اآلية  وأما 
وهو أنه قال:L ±°¯®¬«ªM ، فبنوا له بناء عاليا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك 
وه منه إلى أسفل، عادوا هم األسفلني، ألنهم أهلكوا  إلى النار التي أّججوها، فلما علوا ذلك البناَء وَحطُّ
ه ¤ وأعاله عليهم، فانقلب عالي أمرهم في  نبيَّ الدنيا وسفل أمرهم في األخرى، واهللا تعالى َجنَّى  في 
صعود البناء وسافل أمر إبراهيم ›. فلّما ُحطَّ إلى النار صار ذلك سافًال، وأمر النبي ¤ عاليًا ، فلذلك 

. L ¸ ¶ M:اختصت هذه اآلية بقوله

قد يتشابه على احلافظ التقدمي والتأخير بني L % Mو L y M   والقاعدة في هذا: إن كان موقع اآلية 
. L y M وإن كان موقع اآلية على الصفحة اليسرى فتقدم،  L % M  على الصفحة اليمنى فتقدم

L    £ ¢ ¡M وفي موضع آخر في نفس السورة   L Z Y XM ٢ قال اهللا تعالى في سورة هود
.     L¡M     و  LXM  قد يتشابه احلفاظ بني

والقاعدة في هذا: إن كان موقع اآلية على الصفحة اليمنى تكون  LXM وإن كان موقع اآلية على 
.L¡M الصفحة اليسرى تكون
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قارن بني مراحل ن�ساأة علوم القراآن على ح�سب اجلدول التايل: 
  1

اأهم ثالثة كتبو�سفهازمنهام�سماهااملرحلة 

الأوىل

الثانية

الثالثة

التقوميالتقومي

1: ما مراحل نشأة علوم القرآن إجمااًل؟

2: اذكر ثالثة كتب مؤلفة في كل مرحلة من مراحل نشأة علوم القرآن الكرمي؟

3: مباذا متيزت املرحلة الثالثة من نشأة علوم القرآن؟
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اإثراء

ْف�سري : الَفْرق بني ُعُلوم القراآن واأُ�سول التَّ

• اأن علوم القراآن خمت�ص بامل�سائل التي ل اأثر لها مبا�سر يف فهم املعنى ، كمعرفة ف�سائل �سورة الإخال�ص .	

• اأن اأ�سول التف�سري خمت�ص بامل�سائل املبا�سرة التي توؤثر يف فهم املعنى ، كمعرفة غريب الألفاظ.	

م�سادر

مهارات حياتية

البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي.	 
اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي.	 
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GأgدdG ±Gوحدة

يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة اأن يحقق الأهداف التالية:

  يعرف معنى الوحي، وكيفية نزوله.

  تزداد معرفته بالقراآن الكرمي، وخ�سائ�سه.

  يذكر ف�سائل القراآن الكرمي.

  يحفظ كتاب اهلل ويعمل به.

  يو�سح كيفية نزول القراآن الكرمي.

  يعرف اأ�سباب نزول الآيات وال�سور.

  يفرق بني املكي واملدين.

  يعرف معنى جمع القراآن وكتابته.

  يتعلم بالغة القراآن الكرمي .

  يطبق اآداب احلوار كما جاءت يف الكتاب العزيز.

  يبني اأهمية ترجمة معاين القراآن الكرمي.



الدر�س الثالث:الوحي.

 الدر�س اخلام�س: خ�سائ�س القراآن الكرمي.

 الدر�س ال�سابع: نزول القراآن الكرمي. 

 الدر�س التا�سع: املكي واملدين. 

 الدر�س احلادي ع�سر :َجْمُع القراآن وِكَتاَبُته 

ُطور(. )احِلْفظ يف ال�سُّ

  الدر�س الثالث ع�سر :بالغة القراآن الكرمي.

IóMƒdG ¢ShQO

 الدر�س الرابع: التعريف بالقراآن الكرمي.

 الدر�س ال�ساد�س: ف�سائل القراآن.

 الدر�س الثامن: اأ�سباب النزول.

ُدور(.  الدر�س العا�سر: َجْمُع القراآن وِكَتاَبُته )احِلْفُظ يف ال�سُّ

وتيُّ للقراآن(.   الدر�س الثاين ع�سر :َجْمُع القراآن وِكَتاَبُته )اجَلْمُع ال�سَّ

  الدر�س الرابع ع�سر :اجلدل واحلوار  يف القراآن الكرمي.

  الدر�س اخلام�س ع�سر :ترجمة معاين القراآن الكرمي.
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á¨d

اخلفاء والسرعة
ا�سطالحًا 

إعالم اهلل ألحد أنبيائه بتشريع أو نحوه .

¢SQódG

3

تعريف الوحي

كيفية وحي اهلل اإىل جربيل بالقراآن الكرمي

ó«¡“

الوحـي

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى  اهلل  قال 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ چ )1(
الوحي 	  الكرمي  القرآن  وصف  لم 

ٱ  چ  تعالى:  قوله  في  بالروح 
ٻ ٻ ٻ ٻ پپچ؟

القرآن سماعًا من اهلل تعالى بألفاظه ومعانيه ودل  تلقى جبريل 
على ذلك أحاديث منها :

ِ : »ِإَذا  1 َعْن َعْبِد اهلل بِن َمْسُعوٍد ¶ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللهَّ

َماِء َصْلَصَلًة َكَجرِّ َماِء ِللسهَّ َم اهلل ِباْلَوْحِي، َسِمَع َأْهُل السهَّ َتَكلهَّ

ِجْبِريُل  َجاَءُهْم  ِإَذا  َحتهَّى  ِجْبِريُل،  َيْأِتَيُهْم  َحتهَّى  َكَذِلَك  َيَزالُوَن  َفاَل  َفُيْصَعُقوَن،  َفا،  الصهَّ َعَلى  ْلِسَلِة  السِّ  
، ��قهَّ اْلَ َفَيُقولُوَن:   ، ��قهَّ اْلَ َفَيُقوُل:  ��َك؟  َربُّ َق��اَل  َم��اَذا  ِجْبِريُل  َيا  َفَيُقولُوَن:   « َق��اَل:  ُقُلوِبِهْم«  َع��ْن  َع   ُف��زِّ

قهَّ « .)2( اْلَ

تعريف الوحي.               	 ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم
كيفية وحي اهلل إلى جبريل ß بالقرآن.	 
كيفية نزول جبريل ß على نبينا ملسو هيلع هللا ىلص بالقرآن الكرمي.	 
صور من نزول جبريل ß بالوحي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.	 

)1( سورة الشورى: آية: 52
)2( أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في القرآن برقم 4738
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َم ِباْلَوْحِي  اِس ْبِن َسْمَعاَن ¶ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  : »ِإَذا َأَراَد اهلل َعزهَّ َوَجلهَّ َأْن ُيوِحَي ِباأَلْمِر َتَكلهَّ وهَّ 2 َعِن النهَّ

َماَواِت َصِعُقوا ِ، َفِإَذا َسِمَع ِبَذِلَك َأْهُل السهَّ َماَواُت ِمْنُه َرْجَفًة ، َأْو َقاَل : ِرْعَدًة َشِديَدًة َخْوًفا ِمَن اهللهَّ َأَخَذِت السهَّ
َعَلى  ِجْبِريُل  َيُرُّ  ُثمهَّ  َأَراَد،  مِبَا  َوْحِيِه  ِمْن   ُ اهللهَّ ُمُه  َفُيَكلِّ ِجْبِريُل  َرْأَسُه  َيْرَفُع  َمْن  َل  َأوهَّ َفَيُكوُن  ًدا،  ُسجهَّ  ِ هلِلهَّ وا  َوَخرُّ
قهَّ َوُهَو  َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل ß: َقاَل: اْلَ َما َمرهَّ ِبَسَماِء َسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها َماَذا َقاَل َربُّ امْلاَلِئَكِة، ُكلهَّ

)1(.ُ ُهْم ِمْثَل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي َحْيُث َأَمَرُه اهللهَّ اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر، َقاَل: َفَيُقولُوَن ُكلُّ

مًا ومدارسًة مباشرًة كما سمعه من اهلل : تلّقى النبي  القرآن من جبريل ß تعلُّ
قال اهلل تعالى چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ 

ۀ ۀ ہ چ.)2(
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک  ڑ ک ک ک  ڑ  ژ  ژ  چ  تعالى  وقال 

ڱ ڱ ڱ چ)3(.
ًة  َثِني » َأنهَّ ِجْبِريَل َكاَن ُيَعاِرُضُه ِباْلُقْرآِن ُكلهَّ َعاٍم َمرهَّ وروت فاطمة  عن النبي  َفَقاَلْت: ِإنهَُّه َكاَن َحدهَّ
َلُف السهَّ َوِنْعَم  ِبي،  وًقا  ُلُ َأْهِلي  ُل  َأوهَّ َوِإنهَِّك  َأَجِلي،  َحَضَر  َقْد  ِإالهَّ  ُأَراِني  َواَل   ، َتْيِ َمرهَّ اْلَعاِم  ِفي  ِبِه  َعاَرَضُه   َوِإنهَُّه 

َأَنا َلِك «.)4(
ْيِر، َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن ِفى َشْهِر َرَمَضاَن ِإنهَّ  اِس ِباخْلَ اٍس   َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل  َأْجَوَد النهَّ وَعِن اْبِن َعبهَّ
ِ  اْلُقْرآَن َفِإَذا  اَلُم َكاَن َيْلَقاُه ِفى ُكلِّ َسَنٍة ِفى َرَمَضاَن َحتهَّى َيْنَسِلَخ َفَيْعِرُض َعَلْيِه َرُسوُل اهللهَّ ِجْبِريَل َعَلْيِه السهَّ

يِح املُْرَسَلِة«.)5( ْيِر ِمَن الرِّ ِ  َأْجَوَد ِباخْلَ َلِقَيُه ِجْبِريُل َكاَن َرُسوُل اهللهَّ

لنزوله عّدة صور، منها : 
1  أن يظهر جبريل للرسول  في صورته القيقية املََلكية.

2  أنه يظهر في صورة إنسان يراه الاضرون ويستمعون إليه .

3  أنه يهبط على الرسول خْفية فال ُيرى ، ولكن يظهر أثر 

.  التغير وِثَقل الوحي عليه       
)1( أخرجه ابن خزية في كتاب التوحيد : باب صفة تكلم اهلل بالوحي وشدة خوف السماوات منه، وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم هلل عز 

وجل برقم 206
)2( سورة الشعراء : آية: 192-195              )3( سورة البقرة: آية: 97

)4( أخرجه البخاري :كتاب املناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم برقم 2317،ومسلم :كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم برقم 5928 
واللفظ له .

)5( أخرجه البخاري :كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل ß يعرض القرآن الكرمي على النبي  برقم 3361، 
ومسلم :كتاب الفضائل برقم 2308 واللفظ له.

غار حراء

ِ

كيفية نزول جربيل › على نبّينا ¤ بالقراآن الكرمي

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

لنزوله عّدة صور، منها : 
�سور نزول جربيل بالوحي على النبي ¤ 
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  ِ ُ َعْنُه َسَأَل َرُسوَل اهللهَّ اِرَث ْبَن ِهَشاٍم َرِضَي اهللهَّ واأدلة ذلك كثرية : منها َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ امْلُْؤِمِنَي ¶ َأنهَّ اْلَ

ُه  َرِس َوُهَو َأَشدُّ ِ  َأْحَياًنا َيْأِتيِني ِمْثَل َصْلَصَلِة اْلَ ِ َكْيَف َيْأِتيَك اْلَوْحُي؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللهَّ َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللهَّ
َقاَلْت  َيُقوُل  َما  َفَأِعي  ُمِني  َفُيَكلِّ امْلََلُك َرُجاًل  ُل ِلي  َيَتَمثهَّ َوَأْحَياًنا  َقاَل،  َما  َعْنُه  َوَعْيُت  َوَقْد  َفَيْفِصُم َعنِّي  َعَليهَّ 
ُد َعَرًقا.)1( ِديِد اْلَبْرِد َفَيْفِصُم َعْنُه َوِإنهَّ َجِبيَنُه َلَيَتَفصهَّ : َوَلَقْد َرَأْيُتُه َيْنِزُل َعَلْيِه اْلَوْحُي ِفي اْلَيْوِم الشهَّ َعاِئَشُة 

)1( أخرجه البخاري :كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي برقم 2واللفظ له، ومسلم : كتاب الفضائل باب عرق النبي   في البرد وحي يأتيه 
الوحي 2333برقم .

ن�شاطن�شاط

الوحي نعمة كربى من نعم اهلل على الب�سرية؛ فيه النهج ال�سوي، والنور الوا�سح، وال�سراط امل�ستقيم. 
  

تعاون مع زميلك بذكر ثمرات الوحي واآثاره ح�سب اجلدول التايل:

اآثاره على الأمةاآثاره على الفرد

الوحي
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م�سادر

مهارات حياتية

فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي    ابن حجر العسقالني.	 
شرح صحيح مسلم للنووي.	 

ت���ق���دي���ر ج���ه���ود اآلخ���ري���ن 
م��ن ع��الم��ات ال��ش��ه��ام��ة واخل��ل��ق 

للجهد  التقدير  ويكون    .. النبيل 
عليه  والثناء  واإلشادة  به  باالعتراف 
صاحب  وإن����زال  أله��ل��ه  ونسبته 

الهد الكبير منزلته الالئقة به.

™bGƒe
 

• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�
©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë

• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«

w�öÝù«
• 	 WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 

WOÐd²�«
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«

التقوميالتقومي

1: عرف الوحي لغة واصطالحًا.

2: ما كيفية وحي اهلل إلى جبريل ß بالقرآن الكرمي؟

. بالقرآن الكرمي على نبينا محمد ß 3: ما كيفية نزول جبريل
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اإثراء

الوحي نوعان : 

• �سرعي : وهو وحي اهلل للر�سل بال�سرائع .	

• لغوي، واأنواعه :	

1ـ اإلهام اخلواطر اأو الإلهام الفطري لالإن�سان، وهو ما يلقيه اهلل يف نف�ص الإن�سان ال�سليم الفطرة 

 ،  )1( چ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  چ  ß، قال تعاىل:  اأم مو�سى  اإىل  كالوحي 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  تعاىل:  قال  احلواريني،  اإىل  الوحي  ومنه 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ )2(
2- الإلهام الغريزي للحيوان، كالوحي اإىل النحل، قال تعاىل: چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ چ )3(
3- الأمر الكوين للجمادات، قال تعاىل: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ چ )4( ، وقال تعاىل: چ پ پ پ پ ڀ چ )5(

ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل:  قال  ليفعلوه،  اأمر  من  به  ويتكلم  مالئكته  اإىل  اهلل  يلقيه  ما   -4

. 
ڑ ک ک ک ک گچ )6(

5- الإ�سارة ال�سريعة بجارحة من اجلوارح كاإيحاء واإ�سارة زكريا ß اإىل قومه: چ ۅ ۉ 

. 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ چ )7(

،
 6ـ و�سو�سة ال�سيطان، قال تعاىل: چ ژ ڑ ڑ ک ک کچ )8(

وقال �سبحانه: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

.
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ )9(

)1( سورة القصص : آية : 7 .          )2( سورة املائدة : آية : 111.          )3( سورة النحل : آية : 68.
)4( سورة الزلزلة : اآليات : 1-5.     )5( سورة فصلت : آية : 12.          )6( سورة األنفال : آية : 12.

)7( سورة مرمي : آية : 11.               )8( سورة األنعام : آية : 121.         )9( سورة األنعام : آية : 112.
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

باب  من  املقروء  به  ؛ سمي  تال   : مبعنى   ) قرأ   ( á¨d: مصدر 

ÒÑ چ  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  وم��ن��ه   ، ب��امل��ص��در  امل��ف��ع��ول   تسمية 
ÙØ×ÖÕÔÓچ أي قراءته .

وقيل : معنى ) قرأ ( جمع ومنه قرأ املاء في احلوض إذا جمعه 
والنهي  واألم��ر  القصص  جمع  ألن  قرآنًا  الكرمي  القرآن  وسمي   ،

والوعد والوعيد واآليات والسور بعضها إلى بعض .
بتالوته  املتعبد    محمد  على  املنزل  اهلل  ك��الم   :É kMÓ£°UG

املعجز املبدوء بسورة الفاحتة واملختوم بسورة الناس .

¢SQódG

4

تعريف القراآن الكرمي 
ó«¡“

التعريف بالقراآن الكرمي

معجزة 	  وجل  عز  اهلل  كالم  الكرمي  القرآن 
وبشرى  ورحمة  وهدى  بالغة  وحجة  خالدة 

للمؤمنني.
القرآن العظيم نزل به أعظم ملك وهو جبريل 	 

. على أعظم بشر وهو نبينا ß
القرآن املجيد وحي من اهلل فيه الهدى والنور 	 

والسعادة للبشرية إلى قيام الساعة.
واألسرة 	  للفرد  حياة  منهج  العزيز  القرآن 

واملجتمع واألمة .

تعريف القرآن الكرمي.	 
الفرق بني القرآن الكرمي واألحاديث القدسية .	 
أسماء القرآن الكرمي وصفاته.	 



32

اأ�سماء القران الكرمي

أسماء القرآن توقيفية، فال نسميه أو نصفه إال مبا دل عليه الدليل من الكتاب والسنة .	 
وردت للقرآن الكرمي أسماء وصفات كثيرة اختصها اهلل لهذا الكتاب دون سائر الكتب السماوية فكثرة 	 

األسماء تدل على شرف املسمى وعلو منزلته، ومن هذه األسماء: 

)1( سورة اإلسراء : آية : 9 .          )2( سورة البقرة : آية : 185.          )3( سورة األنبياء : آية : 10.
)4( سورة الفرقان : آية : 1 .          )5( سورة احلجر : آية : 9.              )6( سورة النساء : آية : 174 . 

)7( سورة فصلت : آية : 41.        )8( سورة األنعام : آية : 92.           )9( سورة ق : آية : 1 .

�سفات القراآن الكرمي

الكتاب  قال اهلل تعالى چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ )3(

2

4
قال تعالى چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ )5( ôcòdG

قال اهلل تعالى چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ)4( 3
الفرقان

 وهو من أشهر أسمائه وأكثرها وروداً في الكتاب والسنة، قال تعالىچٺ ٺ ٺ

 القراآن ٿ ٿ ٿ ٿ چ)1(، وقال تعالى چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ )2(
1

قال تعالى: چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ چ )6(.
QƒædG

1

قال تعالى: چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ چ )7(. العزيز

2

3

قال تعالى : چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ )8(. املبارك

قال تعالى : چ ٱٻ ٻ ٻ ٻ چ )9( .4  املجيد

صفات القرآن املجيد كثيرة، منها:
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 )1( سورة يونس : آية : 57.            )2( سورة الواقعة : آية : 77.
)3( سورة املائدة : آية : 15 .              )4( سورة املائدة : آية : 48.           )5( سورة إبراهيم : آية : 52.

)6( سورة يس : اآليات : 2-1.

قال تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ )2(.6 ËôµdG

قال تعالى: چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ )3(.7 املبني

املهيمن قال تعالى:چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ )4(.8

البالغ قال تعالى : چ ى ى ائ ائ ەئ چ )5(.9

قال تعالى : چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ )6( ، وكل تسمية أو وصف فهو باعتبار 10
معنى من معاني القرآن الكرمي. احلكيم

والشفاء والهدى والرحمة، قال تعالى:چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 5
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ )1(. املوعظة 

الفرق بني القراآن الكرمي والأحاديث القد�سية

ذكر العلماء فروقًا عديدة بني القرآن الكرمي ، واألحاديث القدسية، منها :
اأوًل : أن القرآن الكرمي حتدى اهلل الناس أن يأتوا مبثله أما األحاديث القدسية فلم يقع بها التحدي .

É: القرآن لفظ�ه ومعناه من اهلل، ومتعبد بتالوت�ه، ومعجز بأقصر سورة منه. k«fÉK

ومنه  معجزاً،  وليس  بتالوت�ه،  متعبداً  ليس  لكنه  اهلل،  من  ومعناه  فلفظه  القدسي،  احلديث  أما          
            الصحيح، واحلسن، والضعيف، واملوضوع .

É : أن القرآن الكرمي منقول بطريق التواتر فهو قطعي الثبوت كله سوره وآياته وجمله ومفرداته وحروفه  kãdÉK

التواتر وأغلبها أحاديث آحاد  القدسية ، فال يشترط فيها  وحركاته وسكناته ، أما األحاديث 
ظنية الثبوت .

رابًعا : أن القرآن الكرمي متعبد بتالوته من وجهني :

 األول : أن الصالة ال تصح إال به دون احلديث القدسي فال يتلى في الصالة .
الثاني : أن ثواب التالوة للقرآن ثواب عظيم أفضل من ثواب قراءة األحاديث القدسية أو غيرها 
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من األحاديث ، وذلك أن كل حرف من القرآن الكرمي بحسنة واحلسنة بعشر أمثالها ، 
وأما األحاديث فيثاب عليها ثوابًا مجماًل.

É : أن القرآن الكرمي ال ميسه إال املطهرون ، أّما احلديث القدسي فيمسه من كان على وضوء أو على  k°ùeÉN

غير وضوء .

ن�شاطن�شاط

بالتعاون مع جمموعتك امالأ اجلدول باملعلومات املرتبطة بالقراآن الكرمي
  

اجلواباملطلوبم

عدد �سور القراآن الكرمي.1

عدد اآيات القراآن الكرمي.2

عدد اأجزاء القراآن الكرمي.3

عدد اأحزاب القراآن الكرمي.4
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التقوميالتقومي

1: عرف القرآن لغة اصطالحًاَ.

2: ما الفرق بني القرآن الكرمي واحلديث القدسي؟

3: للقرآن الكرمي أسماء. اذكر ثالثًا مع الدليل .

4: للقرآن الكرمي صفات كثيرة، اذكر خمًسا منها.
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اإثراء

قال حممد بن يعقوب �لفريوز�آبادى

ن كرثة 
َ
�أ ترى  ما 

َ
�أ �لأمور.  مر من 

َ
�أ كماِله يف  و 

َ
�أ ى،  �مل�سمَّ �سرف  على  تدّل  �لأ�سماء  نَّ كرثة 

َ
�أ �علم 

�سماء يوم �لقيامة دلَّت على كمال �سدتها و�سعوبتها، 
َ
�سماِء �لأ�سد دلَّت على كمال قوُّته، وكرثَة �أ

َ
�أ

�سماء �هلل تعاىل دلَّت على كمال جالل 
َ
�هية دلت على �ِسدة ِنكايتها، وكذلك كرثة �أ �سماء �لدَّ

َ
وكرثة �أ

�سماء �لقر�آن 
َ
�سماء �لنبى  َدلَّت على عّلو رتبته، و�سموِّ درجته، وكذلك كرثة �أ

َ
عظمته، وكرثة �أ

�لكرمي دلَّت على �سرفه وف�سيلته.

م�سادر

مهارات حياتية

الهدى والبيان في أسماء القرآن           صالح بن إبراهيم البليهي.	 
مباحث في علوم القرآن                     د. صبحي الصالح.	 

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي من 
عز  اهلل  يحبه  ال��ذي  اإلحسان 

وجل.. والتطوع في تعليم القرآن 
ال��ك��رمي م��ن أج��ل ال��ق��رب��ات ب��ل ورد 
من  )خيركم  البخاري  صحيح  في 
رواية  وفي  وعلمه(  القرآن  تعلم 

القرآن  تعلم  م��ن  )أفضلكم 
وعلمه(.

™bGƒe
 

• 	  œUý—ù«Ë …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WOöÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u
©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu ®

• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� WUF�« WÝUzd�« l�u
• 	wöÝù« r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«
• 	WOÐd²�« WOK� œuFÝ pK*« WFUł w�  tuKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 
• 	©ÊUO³ð® tuKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

للقرآن املجيد خصائص كثيرة، من أهمها:
اأوًل : اأنه كالم اهلل عز وجل حقيقة 

ې ې ى ى ائ  چ  قال جل في عاله: 
ائ ¾¿Á Àچ )1(

ثانيًا: اأنه املعجزة الكربى

فالقرآن الكرمي املعجزة الكبرى والعظمى لنبينا محمد  جعله 

¢SQódG

5

خ�سائ�ص القراآن الكرمي ó«¡“

خ�سائ�ص القراآن الكرمي

الركن  هو  السماوية  بالكتب  اإلميان 
الثالث من أركان اإلميان، وأعظم كتب 
ورفعة  ومكانة  ومنزلة  قدراً  وأجلها  اهلل 
القرآن العظيم الذي تكلم اهلل به حقيقة 
خامت  قلب  على  األمني  الروح  به  ونزل 
هذا  اتسم  وقد   ، محمد  النبيني 
في  توجد  ال  بخصائص  العزيز  الكتاب 
غيره من الكتب ملا له من املكانة واملنزلة.

خصائص القرآن الكرمي.	 

اهلل له حجة بالغة ومعجزة خالدة فعن أبي هريرة ¶ عن النبي  قال: )ما من األنبياء نبي إال أعطي من اآليات 
 ما مثله آمن عليه البشر، وإمنا كان الذي أوتيته وحًيا أوحاه اهلل إلّي فأرجو أن أكون أكثرهم تابًعا يوم القيامة()2(

وملَّا سمعته اجلن قالت چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ )3(
ومن أمثلة إعجازه: 

1 أن اهلل حتدى اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله قال جل وعال : چ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ   : تعالى  وقال  چ)4(  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ)5(.

2 حتداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فقال جل في عاله: چ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ)6( .
)1( سورة التوبة: آية: 6

)2( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل برقم 4694، ومسلم في كتاب اإلميان باب وجوب اإلميان 
برسالة نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى جميع الناس ونسخ امللِل مبلته برقم 152

)3( سورة اجلن: آية: 1                                     )4( سورة الطور آية 33� 34.
)5( سورة اإلسراء آية 88.                                 )6( سورة هود آية 3.
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3  حتداهم أن يأتوا بسورة منه فعجزوا وما استطاعوا، قال تعالى: چ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ)1( .
ثالثًا: اأنه حمفوظ من التحريف اأو النق�ص اأو الزيادة

تكفل اهلل بحفظ كتابه فقال تعالى: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ)2( فالقرآن هو الكتاب 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  الذي تكفل اهلل بحفظ لفظه ومعناه من بني الكتب املنزلة، قال تعالى: چ 
يعادونه  من  احلاضر  يومنا  إلى  أنزل  منذ  اهلل  كتاب  على  مر  چ)3(وقد  ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ويكفرون به ويكذبونه ولم يستطع أحٌد منهم أن ينال منه بنقص أو زيادة، بل وصل إلينا محفوظًا طريًا 
كما أنزل فلم يبدل أو يغير أو يحرف، أما الكتب السابقة فلم يتعهد اهلل بحفظها بل أوكل حفظها إلى 

أهلها فبدلوا وغيروا ونقصوا وزادوا كذبًا وزوراً، قال تعالى: چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ چ)4( .
رابعًا: اأنه متعبد بتالوته 

تعالى:  فقال  بتالوته  تعالى  اهلل  أمرنا  وق��د  وغيرها  الصالة  في  القارئ  عليها  يثاب  عبادة  القرآن   ق��راءة 
چ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب چ)5(

خام�سًا: اأنه نا�سخ جلميع الكتب ال�سابقة.

تعالى: ق��ال  حرمه،  ما  واحل��رام  أحله،  ما  فاحلالل  السابقة،  الكتب  على  ومهيمن  ناسخ  الكرمي   القرآن 
 چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ)6( .

�ساد�سًا: اأنه كتاب مي�سر من جميع الوجوه.

فقد يسر اهلل تالوته وحفظ لفظه وفهم معناه، قال تعالى: چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀۀچ)7( 
لغاتهم وأعمالهم  العالم اإلسالمي مع اختالف  الكرمي في  القرآن  ، ومما هو مشاهد ومالحظ كثرة حفظة 

لسهولته ويسره، في حني ال جتد أحداً من املنتمني لألديان األخرى يحفظ الكتاب املقدس عندهم.

)1( سورة يونس آية 38.
)2( سورة احلجر آية 9.

)3( سورة فصلت آية 42.
)4( سورة املائدة آية 44.

)5( سورة الكهف آية 27.
)6( سورة املائدة آية 48.
)7( سورة القمر آية 17.
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�سابعًا: رتب اهلل على تالوته الأجر العظيم

 : فبكل حرف نقرؤه حسنة، واحلسنة بعشر أمثالها، فعن عْبَداهلل بن مْسُعوٍد ¶ قال: قال رسول اهلل
َسَنُة بَعْشِر َأْمَثالَها، ال أُقوُل ألم حْرٌف، َوَلكْن َألٌف حْرٌف، واَلٌم  من قَرَأ حْرًفا من كَتاِب اهلل فَلُه بِه حَسَنٌة، واحْلَ

.
حْرٌف، َوميٌم حْرٌف()1(

ثامنًا: اأن اهلل بني يف القراآن كل �سيء مما يحتاجه الب�سر يف دنياهم واأخراهم. 

چ)2( ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   : تعالى   ق��ال 
وقال تعالى: چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ)3(.

)1( أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قَرَأ حْرًفا من الُقْرآِن ما له من اأْلْجِر برقم 2910قال أبو عيَسى: هذا َحديٌث حَسٌن 
َصحيٌح َغريٌب.

)2( سورة النحل آية 89.

)3( سورة األنعام آية 38.

 خ�سائ�ص

 القراآن

ËôµdG

كالم

اهلل 

حقيقة املعجزة

iÈµdG

حمفوظ

من التحريف

متعبد

بتالوته

نا�سخ جلميع

الكتب 

ال�سابقة

تبيان

لكل �سيء

ح�سول الأجر

بتالوته

 ô°ù«e 

øe

جميع

الوجوه
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ن�شاطن�شاط

قال تعاىل: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ| تعاون مع زميلك يف الإجابة ح�سب اجلدول 

التايل :

IQƒ°ùdGثالث فوائد من الآيةاحلكمة من تكرارهاعدد مرات تكرارها يف ال�سورةرقم الآية

التقوميالتقومي

1: اذكرمراحل التحدي بالقرآن الكرمي، مع الدليل.

2: ما الدليل على حفظ اهلل للقرآن الكرمي؟

3: من الذين أوكل اهلل إليهم حفظ الكتب السابقة، مع الدليل؟

4: ما الدليل على نسخ القرآن للكتب السابقة ؟

5: ما األجر املترتب على تالوة القرآن الكرمي ؟
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اإثراء

قال ابن القيم رحمه اهلل عند ذكره ملعجزات الأنبياء:

القراآن  وهو  الآن،  كاأنه منزل  بل  �شيئ  منه  يتبدل  يتغري، ومل  باٍق غ�ض طري مل  كتاب  واأعظمها معجزة 

العظيم، وما اأخرب به يقع كل وقت على الوجه الذي اأخرب به.

اإغاثة اللهفان من م�شائد ال�شيطان ج2، �ض347.

االستدالل مهارات حياتية القدرة على 
من  واحل����ال  امل��وض��ع  بحسب 

مهارات التفكير املهمة .. والقرآن 
العقلية  وال��ب��راه��ن  ب���األدل���ة  م��ل��يء 
والشرعية حسب السياق املناسب لها 
ينمي  فيه  والتأمل  القرآن  وتدبر   ..

مهارة االستدالل واختيار البرهان 
املناسب.

QOÉ°üe

الهدى والبيان في أسماء القرآن           صالح بن إبراهيم البليهي.	 
مباحث في علوم القرآن                     د. صبحي الصالح.	 

™bGƒe
 

• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�
©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë

• 	…—uM*« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	w�öÝù« r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«
• 	WOÐd²�« WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

¢SQódG

6

اأق�ضام ف�ضائل القراآن الكرمي

ف�ضائل القراآن الكرمي

أقسام فضائل القرآن الكرمي.	 

االجتماع لتالوة كتاب اهلل وتدارسه له فضائل عديدة، منها:
1. نزول السكينة على اجلالسن.

2. غشيان الرحمة.
3. املالذكة حتف املجتمعن.

4. ذكر اهلل عز وجل للمجتمعن في املأل األعلى.
قال ¤ »وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل، يتلون كتاب اهلل، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، 

وغشيتهم الرحمة وحفتهم املال ئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه«)1(

تنقسم فضائل القرآن الكرمي إلى سبعة أقسام رئيسة ، هي :

ل: ف�ضائل القراآن الكرمي املتععلقة مبدار�ضته الِق�ْضم الأوَّ

تتجلَّى أهمية فضائل القرآن الكرمي في أمرين:
شرًفا  َأْكَسَبه  َّا  ممِ وهذا   ، الكرمي  بالقرآن  القويُّ  ارتباطه   1

وفضاًل.
وافع للُمسلم  ْن أعظم الدَّ ْكر فضائل القرآن الكرمي ممِ 2 أنَّ ذمِ

ْفظ والتَّدبُّر والَعَمل . ؛ كي ُيقبَل على القرآن بالتِّالوة واحلمِ

ó«¡“

)1( أخرجه مسلم في باب الذكر والدعاء و التوبة واالستغفار، باب: فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر برقم 2699. 
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الِق�ْضم الثاين : ف�ضائل اأْهل القراآن الكرمي وَحَمَلته

جاء َمْدُحُهم والثناء عليهم على وجه العموم كما في حديث أنس بن مالك ¶ قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
ُتُه«)1( . َن الناس« ، قيل : َمْن ُهْم يا رسول اهلل ؟ قال : »ُهْم َأْهل القرآن ، َفُهم َأْهُل اهللمِ وَخاصَّ »إنَّ هلل أهلَن ممِ

الِق�ْضم الثالث: ف�ضائل قراءة القراآن الكرمي وتالوته

ال��ُق��ْرآَن َي��ْق��َرُأ  ال��ذي  »َم��ث��ُل   : ق��ال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  نبيَّ  أنَّ  عائشَة   حديث  بالقرآن  املاهر  َفْضل  في   ج��اء 
َراممِ الَبَرَرةمِ ، وَمثُل الذي َيْقَرأ ، وُهو َيتعاَهُدُه ، وُهو عليه َشديٌد، َفَلُه َأْجَران«)2( َفَرةمِ الكمِ ٌظ له ، َمَع السَّ ، وُهو حافمِ
ةمِ ، َطْعُمَها َطيٌِّب  ي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكاأُلْتُرجَّ و حديث أبي موسى األشعري ¶ عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال : »َمَثُل الَّذمِ
ي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن  ر الَّذمِ يَح َلَها ، َوَمَثُل الفاجمِ ، َطْعُمَها َطيٌِّب وال رمِ ْمَرةمِ ي ال َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكالتَّ يُحَها َطيٌِّب . َوالَّذمِ َورمِ
ْنَظَلةمِ ، َطْعُمَها ُمرٌّ  ي ال َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثلمِ احْلَ ر الَّذمِ يُحَها َطيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ . َوَمَثُل الفاجمِ ْيَحاَنةمِ ، رمِ َكَمَثلمِ الرَّ

يَح َلَها« )3( . َوال رمِ

حنظلةáfÉëjQمترةاأترجة

ابع: الف�ضائل امْلَُتَعلِّقة با�ضـتمـاع القراآن الكرمي  الِق�ْضم الرَّ

َماعه حديث ابن عباس ‹ قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول  جاء في َفْضل الُبَكاء واخلشوع عند استمِ
»عينان ال متسها النار: عن بكت من خشية اهلل، وعن باتت حترس في سبيل اهلل«  )4(.

)1( أخرجه ابن ماجه ، في املقدمة ، باب فضل من تعلم القرآن الكرمي رقم )203(. 
)2( أخرجه البخاري كتاب التفسير ، باب : تفسير سورة عبس رقم )4653(. 

)3( أخرجه مسلم، كتاب فضائل القرآن ، باب : فضل القرآن الكرمي على سائر الكالم برقم )4732(. 
راءة القرآن رقم )4769(.  )4( أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب : الُبكاء عند قمِ
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الِق�ْضم اخلام�س: الف�ضائل امْلَُتَعلِّقة بتعلمه وتعليمه.

عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص   ¶ عثمان  عن  السلمي  الرحمن  عبد  أبي  وتعليمه حديث  القرآن  م  َتَعلُّ َفْضل  في  جاء 
قال»خيركم من تعلم القرآن وعلمه«، قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان ¶، حتى كان احلجاج، 

وقال: ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا )1(.
اد�س : الف�ضائل امْلَُتَعلِّقة ب�ُضَوره.  الِق�ْضم ال�ضَّ

وال  بع الطمِ يُت السَّ وال  حديث واثلة بن األْسَقع ¶ عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُأْعطمِ ْبع الطِّ جاء في َفْضل السَّ
ل«)2(. ْلُت بامْلَُفصَّ بور ، وُفضِّ يُت املثاني مكان الزَّ يُت املئن مكان اإلجنيل ، وُأْعطمِ مكان التَّوراة ، وُأْعطمِ

الِق�ْضم ال�ضابع : الف�ضائل امْلَُتَعلِّقة باآياته.

ْن ُسورة البقرة  وفيه حديث أبي مسعود ¶ قال : قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :  جاء في َفْضل اآليتن األخيرتن ممِ
ر ُسورة البقرة في ليلٍة كفتاه«)3(. ْن آخمِ »َمْن َقَرَأ باآليتنمِ ممِ

)1( أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن ، باب : خيركم َمْن َتَعلَّم القرآَن وعلَّمه رقم )4739(
وال رقم )409( .  بع الطمِ )2( فضائل القرآن ومعامله وآدابه ، ألبي ُعبيد القاسم بن سالم ، ، باب : فضائل السَّ

)3( أخرجه البخاري ، ، كتاب فضائل القرآن ، باب : فضل سورة البقرة رقم )4722( . 
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ن�شاطن�شاط

ملعرفة الف�ضائل اآثار وفوائد عديدة تعاون مع زميلك يف ذكر �ضيء منها ح�ضب اجلدول التايل:
  1

ف�ضائل القراآن 

ËôµdG

ثمراتها على املجتمعثمراتها على الفرد

ن�شاطن�شاط

�ضع لنف�ضك برناجمًا عمليًا ملراجعة القراآن الكرمي م�ضرت�ضدًا بف�ضائله.
 2

التقوميالتقومي

1: اذكر خمسًا من فضائل القرآن الكرمي؟

2: استدل بدليل واحد على ما يأتي: 
ب ( َفْضل املاهر بالقرآن. أ ( فضل حملة القرآن الكرمي.    
وال. ْبع الطِّ ث( َفْضل السَّ م القرآن وتعليمه.   ت ( َفْضل َتَعلُّ  
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اإثراء

قال النووي: »ينبغي للقارئ اأن يكون �شاأنه اخل�شوع والتدبر و اخل�شوع، فهذا هو املق�شود و املطلوب، وبه تن�شرح 

ال�شدور وت�شتنري القلوب،ودلئلهاأكرث من اأن حت�شر، واأ�شهر من اأن تذكر.

التباين يف اآداب حملة القراآن  �ض60

م���ن م���ه���ارات ال��وع��ي مهارات حياتية
ب��ال��ذات أن ي��ع��رف اإلن��س��ان 

وترغبه  حتفزه  التي  األم��ور  هي  ما 
ف���ي ال��ع��م��ل وت���زي���د م���ن ك��ف��اءت��ه 
املترتبة  واحلسنات  األج��ور  ومعرفة 
احملفزات  أعظم  من  األعمال  على 

لإلنسان املسلم.

QOÉ°üe 	.الهدى والبيان في أسماء القرآن           صالح بن إبراهيم البليهي
مباحث في علوم القرآن                     د. صبحي الصالح.	 

™bGƒe

 
• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�

©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 kOH×²� W¹dO)« WOFL'« ·«dý≈ X%  w³ÞUA�« ÂU�ù« bNF� l�u�

©r�dOš® …bł WE�U×0 .dJ�« Ê¬dI�«
• 	…—uM*« WM¹b*UÐ .dJ�« Ê¬dI�« rOEFð e�d�
• 	©—u½® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« W�b)  U�uKF*« WOMIð ÀU×Ð√ e�d�
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF¥�« WOLKF�« WOFL'«
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

¢SQódG

7

نزول القراآن الكرمي
ó«¡“

نزول القراآن الكرمي

متى ابتدأ نزوُل القرآن الكرمي ؟	 
كيف َنَزَل القرآُن الكرمي ؟	 
َن القرآن الكرمي ؟	  ل ما َنَزَل ممِ ما أوَّ

نزول القرآن الكرمي.  	 
كيفية إنزال القرآن الكرمي.  	 
َن القرآن الكرمي.	  ُل ما َنَزَل ممِ أوَّ

قا.	  يل ُمَفرَّ ْنزمِ فوائد التَّ
أنواع تنزيل القرآن الكرمي.	 

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ چ)2( وقوله تعالى : چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ )4( .

)2( سورة العلق: اآليات: 1-5.       )2( سورة البقرة: آية: 185. 
)4( سورة القدر: آية: 1.

شهر  من  القدر  ليلة  ملسو هيلع هللا ىلصف��ي  النبي  على  الكرمي  القرآن  ن��زل 
رمضان، وقد دل على ذلك قوله تعالى:

چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
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اأول: نزول القراآن جملة واحدة

ل  ثبت عن ابن عبَّاس  في تفسير قوله تعالى : چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ )1(، أنه قال : »ُأنزمِ
لُه على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعضه في إثر  ُيْنزمِ نيا، فكان اهلل  القرآن في ليلة القدر ُجملة واحدة إلى سماء الدُّ

بعض ، قال عزَّ وجلَّ : چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی 
ی ی جئ چ )2( . 

)1( سورة القدر: آية: 1.       )2( سورة الفرقان: آية: 32. 
)3( سورة الشعراء: اآليات: 195-193.

)4( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول اهلل تعالى : چ!"#$%&'()چ ج 6 ص 2719.
)5( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب چ*+,-./9876543210چ برقم4522 .

اأنواع تنزيل القراآن الكرمي

ُل ما َنَزَل ِمَن القراآن وكيفية اإنزاله اأوَّ

كيفية اإنزال القراآن الكرمي.

َن اهلل تعالى بال  َعه جبريُل › ممِ َتَكلَّم بهذا القرآن َصوًتا وَحْرًفا ، وَسممِ القرآن من الوحي ، اهلل تعالى 
َن اهلل تعالى لفًظا ومعًنى ، وليس  َعه ممِ نا محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص كما َسممِ الُم على نبيِّ واسطة ، وَأْنَزَله جبريُل عليه السَّ

سالة قال تعالى:چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  له فيه إال أداء الرِّ
ۀ ہ چ )3( .

ماء ضربت املالئكُة بأجنحتها   عن أبي هريرة ¶ ، قال : إنَّ نبيَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا قضى اهلل األمَر في السَّ
ع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال :  َخَضعاًنا لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان ، فإذا ُفزِّ

احلق وهو العلي الكبير« )4(. 
ع عن  ماوات شيًئا ، فإذا ُفزِّ ع أهُل السَّ وقال َمْسروٌق عن ابن مسعوٍد ¶ : »إذا َتَكلَّم اهلل بالوحي سممِ

وت عرفوا أنه احلق ، ونادوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : احلق«)5( قلوبهم وسكن الصَّ

الَعَلق وهي قوله  ْن ُسورة  َن القرآن على اإلطالق هو خمس آياٍت ممِ َنَزَل ممِ ل ما  أجمع الُعلماء على أنَّ أوَّ
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعالى: 
ل ما َنَزَل بعد فترة الوحي سورة املدثر على  ک ک ک گ گ چ )1( ، وكان ذلك في غار حراء ، وأنَّ أوَّ

َئ بإقرأ ، وُأْرِسَل باملدثر( . ْن أقوال الُعَلماء ، وهوما ُيقال اختصاًرا : )ُنبِّ حيح ممِ الصَّ
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قًا  ثانيا: نُُّزول القراآن امْلَُفرَّ

نا محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص في ثالٍث وعشرين سنًة، ثالَث عشرَة سنًة في مكة ،  ًقا على نبيِّ يل القرآن ُمَفرَّ لقد َتَتابع َتْنزمِ
ا َنَزَل منها آيات ،  ة ، وُربَّ ورة تامَّ ا َنَزَلْت السُّ وعشرمِ سنن في املدينة ، وذلك حسب ما تقتضيه احلاجة ، فُربَّ

ا َنَزَل بعض آية . بل ُربَّ

)1( سورة العلق: اآليات: 5-1.
)2( سورة الفرقان: آية: 32.

قا  ْنِزيل ُمَفرَّ فوائد التَّ

 تثبيت فؤاد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ار  إبطال اعتراضات الكفَّ

ة  مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر الن�بُوَّ

�ُج في التَّشريع وبيان ا�حكام والحدود  التَّدر

كما قال تعالى : چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی 
ل القرآُن الكرمي  ْن َعَنت املشركن ، وكبير أذاهم ؛ فَيْنزمِ ی جئ چ )2( ، وما ذاك إال بسبب ما ُيالقيه ممِ

ُل طمأنينًة وثباًتا . َنزُّ عليه لَيَهبه ذلك التَّ

1

4

2

3

الم ينزل  عن في القرآن، ويضربون لذلك األمثال ، فكان جبريل عليه السَّ ار كانوا يجتهدون في الطَّ ألنَّ الكفَّ
َبه بأحسن البراهن .  َل الباطل ، ويرد االعتراض ، ويدحض الشُّ قَّ احلقَّ وُيبطمِ بالقرآن الكرمي لُيحمِ

ة ،تلك احلوادث واملسائل هي  بوَّ ل بعَض القرآن ُمَتوافًقا مع ما يحُدُث في أيام النُّ كمة اهلل اخلبير أْن ُيْنزمِ ْن حمِ ممِ
ر القرآن الكرمي . َْن أراد أْن ُيفسِّ ا ملمِ ّمً ْلًما ُمهمِ زول التي صارْت عمِ أسباب النُّ

فالشريعة اإلسالمية لم تنزل جملة واحدة على رسول اهلل محمد ملسو هيلع هللا ىلص، بل كانت تنزل تفاصيل األحكام 
ربية  َن األثر البالغ في التَّ ج ممِ واحلدود شيئا فشيئا حتى اكتملت الشريعة والدين، فاليخفى ما للتَّدرُّ

ْفظا وَفْهما . ْخصية ، والتَّيسير في َأْخذ القرآن حمِ وبناء الشَّ
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ن�شاطن�شاط

نزول القراآن العظيم مفرًقا على نبينا حممد  له فوائد على هذه الأمة املحمدية . بني اآثار 
  1

نزوله وثمراته ح�ضب اجلدول التايل:

نزول القراآن الكرمي 

مفرًقا

اآثاره على الأمةاآثاره على املجتمع اآثاره على الفرد

التقوميالتقومي

1: متى كانت بداية نزول القرآن الكرمي على نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟

2: ما الفرق بن نزول القرآن الكرمي جملة واحدة ونزوله مرفقٍا؟

3: ما فوائد نزول القرآن الكرمي مفرقًا؟

4: ما أول ما نزل من القرآن الكرمي؟ 
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ن�شاطن�شاط

اأول ما نزل من القراآن خم�س اآيات من �سورة العلق . حتاور مع اأحد زمالئك يف ا�ستنباط خم�س 
 2

فوائد من هذه الآيات.

م�سادر

مهارات حياتية

• البرهان•في•علوم•القرآن••••••••••••••••••••••بدر•الدين•الزركشي	
• االتقان•في•علوم•القرآن••••••••••••••••••••••جالل•الدين•السيوطي	

ال��ت��درج•
والتعليم• ال��ت��ع��ل��م• ف��ي•

من• البناء• قبل• األس��اس• ووض��ع•
ينبغي• التي• واملهارات• املبادئ• أهم•
ن��زول• وف��ي• وام��ت��الك��ه��ا،• اكتسابها•
الوحي•مفرًقا•على•رسول•اهلل•ملسو هيلع هللا ىلص•

تأكيد•على•ذلك.

™bGƒe
 

• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�
©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë

• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	w�öÝù« r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«
• 	WOÐd²�« WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

هو•ما•نزل•القرآن•الكرمي•بشأنه•وقت•وقوعه.

اأمثلته 

كثيرة،• أمثلة• النزول• ألسباب•
منها:•

أ•(•حادثة•تقع•حني•نزول•القرآن•

¢SQódG

8

املراد ب�سبب النزول ó«¡“

اأ�سباب النزول

الوسائل• أقوى• من• النزول• أسباب• معرفة•
التي•تشوق•الدارس•ملعرفة•ما•نزل؛•ألنها•
في• الطالب• ترغب• قصة• على• تقوم•
جتذب• التي• واإلثارة• واملتابعة• االستماع•
الكلي• التصور• على• وتعينه• املستمع•

لفهم•اآليات•وسياقها.

• املراد•بسبب•النزول.	
• أمثله•ألسباب•النزول.	
• أقسام•ما•نزل•من•القرآن•الكرمي•.	

• طرق•معرفة•سبب•النزول.	
• 	• فوائد•معرفة•سبب•النزول.•
• أهم•املؤلفات•في•أسباب•النزول.	

في• جاء• ما• مثل• فيها،• احلكم• تبني• القرآن• من• آيات• أو• آية• فتنزل• الكرمي،•
چ QPO چ•• ن��َزَل��ْت• ق��ال:ملَّ��ا• • ��اٍس• اب��ن•ع��بَّ حديث•
وَرْهَطَك•منهم•امْلُْخلِصنَي•خَرَج•رسول•اهلل•ملسو هيلع هللا ىلص•حتى•صِعَد•الّصَفا•فَهَتَف•يا•
• أنَّ أْخَبْرُتُكْم• إن• أَرَأْيُتْم• إليه،•فقال:• فاْجَتَمُعوا• فَقالُوا:•من•هذا؟• صَباَحاْه.•

ْبَنا•عَلْيَك•كِذًبا،•قال:•فِإنِّي•نِذيٌر•لُكْم•بني•يَدْي• ؟•قالوا:•ما•جرَّ ِقيَّ خْياًل•تْخُرُج•من•سْفِح•هذا•اْلَبِل•أُكْنُتْم•ُمصدِّ
•قام•فَنَزَلْت•چ ZYX[\] چ))(•. ا•لك•ما•جَمْعَتَنا•إال•ِلهَذا،•ثمَّ عَذاٍب•شِديٍد،•قال•أبو•لَهٍب:•تّبً
•ب(•سؤال•يوجه•إلى•الرسول•ملسو هيلع هللا ىلص•فتنزل•آية•أو•آيات•من•القرآن•الكرمي•إجابة•عن•السؤال.•قال•اهلل•تعالى•:•••

••••••••••••••••••••))(•أخرجه•البخاري•في•كتاب•التفسير•باب•تفسير•ُسورُة•چ ZYX[\] چ•برقم•4687،•ومسلم•في•كتاب•اإلميان•
باب•قوله••تعالى•چ QPO چ      عشيرتك•األقربني•برقم•208.
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چ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ))(•
ْسَمُع• •َشْيٍء•إني•أَلَ •َتَباَرَك•الذي•َوِسَع•َسْمُعُه•ُكلَّ َبْيِر•¶•قال:•قالت•َعاِئَشُة• •وجاء•في•حديث•ُعْرَوَة•بن•الزُّ
ِ•ملسو هيلع هللا ىلص•َوِهَي•َتُقوُل•يا•َرُسوَل• َبْعُضُه•َوِهَي•َتْشَتِكي•َزْوَجَها•إلى•رسول•اهللَّ • َثْعَلَبَة•َوَيْخَفى•َعَليَّ ِبْنِت• َكاَلَم•َخْوَلَة•
ِ•َأَكَل•َشَباِبي•َوَنَثْرُت•له•َبْطِني•حتى•إذا•َكِبَرْت•ِسنِّي•َواْنَقَطَع•َوَلِدي•َظاَهَر•ِمنِّي،•اللهم•إني•َأْشُكو•ِإَلْيَك•فما• اهللَّ
َبِرَحْت•حتى•َنَزَل•ِجْبَراِئيُل•ِبَهُؤاَلِء•اآْلَياِت•چ !"#$%&'()*+ چ)2(•))(.

ينقسم•القرآن•الكرمي•من•حيث•سبب•النزول•وعدمه•إلى•قسمني•:
الق�سم الأول :•ما ليس له سبب،•وهو•نزل•من•اهلل•ابتداء•غير•مرتبط•بسبب•خاص،•وإمنا•يرتبط•بالسبب•العام•

من•إنزال•القرآن•وهو•هداية•الناس،•وهذا•أكثر•القرآن•الكرمي.
األقل،• هو• القسم• وهذا• خاصة،• بأسباب• مرتبطة• نزلت• آيات• وهي• له سبب خاص،• ما  الثاين :• الق�سم 

وألهميته•أفرده•العلماء•مبباحث•خاصة•اصطلحوا•على•تسميتها•بأسباب•النزول•

ألسباب•النزول•طرق،•هي:•
•النقل•الصحيح•عن•رسول•اهلل•ملسو هيلع هللا ىلص. 1

•إخبار•الصحابي•عن•سبب•النزول•له•حكم•املرفوع؛•ألنه•ال•ميكن•أن• 2

يقول•برأيه؛•حيث••شاهد•التنزيل•ووقف•على•األسباب.
•إخبار•التابعي•عن•سبب•النزول،•ويشترط•له•شروط،•هي:• 3

•صحة•السند. اأ

•أن•تكون•عبارته•صريحة•في•السببية:•بأن•يقول:•)سبب•نزول• Ü

هذه•اآلية•كذا(
•أن•يكون•من•أئمة•التفسير•اآلخذين•عن•الصحابة:•كمجاهد،•وعكرمة،•وسعيد•بن•جبير،•رحمهم• ت

اهلل•تعالى.
•أن•يعتضد•برواية•تابعي•آخر•تتوافر•فيه•تلك•الشروط. ç

•••••••••••••••••••••••••))(•سورة•اإلسراء•آية•85.
•••••••••••••••••••••••••)2(•سورة•املجادلة•اآلية•).

•••••••••••••••••••••••••))(•أخرجه•ابن•ماجه•في•كتاب•الطالق•باب•املظاهر•يجامع•قبل•أن•يكفربرقم•)206.

قسمني إلى النزول حيث الكرمي القرآن ينقسم
اأق�سام ما نزل من القراآن الكرمي 

طرق معرفة �سبب النزول 
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أهمها:ملعرفة•أسباب•نزول•اآليات•والسور•فوائد،•من•أهمها:• من فوائد، والسور اآليات نزول أسباب ملعرفة
يعين على فهم المراد با�ية وتفسيرها 1

قال•شيخ•اإلسالم•ابن•تيمية:•)ومعرفة•سبب•النزول•يعني•على•فهم•اآلية،•فإن•العلم•بالسبب•يورث•العلم•
.باملسبب())(. باملسبب(

2 معرفة حكمة التشريع

املفاسد• ودفع• وتكميلها،• املصالح• حتقيق• على• قامت• الشرعية• األحكام• وأن• •
وتقليلها.وتقليلها.

تيسير الحفظ وتسهيل الفهم، وتثبيت المعنى 3 ••
ألن•ربط•األسباب•باملسببات•واألحكام•باحلوادث،•واحلوادث•باألشخاص•
واألزمنة•واألمكنة•يعني•على•رسوخ•املعنى•في•الذهن•وسهولة•تذكره،•مما•

له•األثر•الكبير•في•فهم•القرآن•الكرمي•وتدبره.

))(•مجموع•الفتاوى•لشيخ•اإلسالم•ابن•تيمية•ج•))•ص•9)).

7∫ƒ°SôdG øY í«ë°üdG π≤ædG∫hõædG ÖÑ°S øY »©HÉàdG QÉÑNEG

áëjô°U ¬JQÉÑY ¿ƒµJ ¿CG
á«ÑÑ°ùdG ‘ 

Ò°ùØàdG áªFCG øe ¿ƒµj ¿CG ájGhôH ó°†à©j ¿CG
ôNBG »©HÉJ

:¬«a •Î°ûjh

óæ°ùdG áë°U

∫hõædG ÜÉÑ°SCG áaô©e ¥ôW∫hõædG ÜÉÑ°SCG áaô©e ¥ôW

øY »HÉë°üdG QÉÑNEG
∫hõædG ÖÑ°S

فوائد معرفة �سبب النزول 
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ن�شاطن�شاط
بالرجوع لكتاب اأ�سباب النزول للواحدي  دون بع�س الأ�سباب ح�سب اجلدول التايل: 

�سبب نزولهاالآيةاملجال

اأول �سبب نزول ذكره يف كتابه

اآخر �سبب نزول ذكره يف كتابه

�سبب نزول �سورة كاملة

�سبب نزول اآية 

التقوميالتقومي

):ما•املراد•سبب•النزول•.

2:•هات•مثااًل•لسبب•نزول•سورة•من•القرآن•الكرمي.

):•ما•طريق•معرفة•سبب•النزول•؟

4:•اذكر•ثالثًا•من•فوائد•معرفة•أسباب•النزول•.

•
بيان أن القرآن الكريم كالم ا� تعالى 4

وليس•من•كالم•البشر،•ولذلك•كان•النبي•ملسو هيلع هللا ىلص•يسأل•عن•شيء•فيتوقف•عن•الواب•ينتظر•نزول•الوحي.•

5 يكشف وجًها من وجوه ا�عجاز في الكتاب العزيز 
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ويزيد•مهارات حياتية الفهم• ينمي• مم��ا•
•.. وغ��ي��ره• املعرفي• التفوق• ف��ي•

تنمية•القدرة•على•تسبيب•األحداث•
س��ي��اق��ات• واك��ت��ش��اف• •.. وتعليلها•
يجعل• ..ف��ذل��ك• واستخدامها• وروده���ا•
وأعمق..• أخص• معنى• املجردة• للمعرفة•
باآليات• النزول• أسباب• بربط• والعناية•
باحلدث• املرتبطة• املعاني• واكتشاف•
ينمي•هذه•املهارة•ويدرب•عليها.

• تنزيل•القرآن•البن•شهاب•الزهري•	
• أسباب•النزول•لعلي•بن•أحمد•الواحدي	
• العجاب•في•بيان•األسباب•للحافظ•ابن•حجر.	
• لباب•النقول•في•أسباب•النزول•لالل•الدين•السيوطي.	

 
• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�

©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë
• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	w�öÝù« r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«
• 	WOÐd²�« WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«

اإثراء
 قال الواحدي رحمه اهلل : ال يحل القول يف اأ�شباب نزول الكتاب اإال بالرواية وال�شماع ممن �شاهدوا التنزيل ووقفوا 

على االأ�شباب ، وبحثوا عن علمها وجّدوا يف الطلب . وقد قال حممد بن �شريين : �شاألت عبيدة عن اآية من القراآن 

، فقال : اتق اهلل ، وقل �شدادا ، ذهب الذين يعلمون فيما اأنزل اهلل القراآن .  وقال غريه : معرفة �شبب النزول اأمر 

يح�شل لل�شحابة بقرائن حتتف بالق�شايا ، ورمبا مل يجزم بع�شهم ، فقال : اأح�شب هذه االآية نزلت يف كذا كما 

اأخرج االأئمة ال�شتة .

وقال الزرك�شي يف الربهان : قد عرف من عادة ال�شحابة والتابعني اأن اأحدهم اإذا قال : نزلت هذه االآية يف كذا 

فاإنه يريد بذلك اأنها تت�شمن هذا احلكم ال اأن هذا كان ال�شبب يف نزولها ، فهو من جن�س اال�شتدالل على احلكم 

باالآية ، ال من جن�س النقل ملا وقع. انظر اأ�شباب النزول �س6 للواحدي

م�سادر

™bGƒe

• 	
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

للمكي•واملدني•تعريفات•من•أصحها•من•جعل•الزمن•حداً•فاصاًل•
بني•املكي•واملدني:

فاملكي :•ما•نزل•قبل•الهجرة.

واملدين•:•ما•نزل•بعد•الهجرة.

¢SQódG

9

تعريف املكي واملدين
ó«¡“

املكي واملدين

كبيرة• عناية• املسلمني• علماء• اعتنى•
بزمن• يتعلق• وما• الكرمي• القرآن• بدراسة•
فما• •، ذلك• ونحو• النزول• وأماكن• نزوله•

أين• • الصحابة• وعرف• إال• آية• من•
وال• •، نزلت• وفيم• نزلت• ومتى• •، نزلت•
شك•أن•هذا•يحتاج•إلى•جهد•كبير•بذله•

••حتى•عرفوا• العلماء•بعد•الصحابة•
:•ما•نزل•مبكة•وما•نزل•باملدينة•وما•ُحمل•
من• ُحمل• وما• •. املدينة• إلى• مكة• من•
املدينة•إلى•مكة•،•وما•نزل•لياًل•وما•نزل•
نهاراً•وما•نزل•صيفًا•وما•نزل•شتاًء•،•وما•
نزل•في•احلضر•وما•نزل•في•السفر•،•وغير•
عناية• على• تدل• التي• األنواع• من• ذلك•

العلماء•بكتاب•اهلل•عز•وجل.•

• تعريف•املكي•واملدني.•	
• ضوابط•السور•املكية•واملدنية.•	
• فوائد•معرفة•املكي•واملدني.•	

• طرق•العلم•باملكي•واملدني.	
• مميزات•السور•املكية•واملدنية.	
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ن�شاطن�شاط
للمكي واملدين تعريفات كل منها ياأخذ اجتاهًا معينًاً، من خالل التعريفات التالية تعاون مع زميلك يف 

بيان قوة التعريف من �سعفه ح�سب اجلدول التايل: 

التعريف
اعتبار )الزمن ، 

املكان، املخاطب(

امللحوظات على 

التعريف

املقارنة بينه وبني 

التعريف ال�سابق
راأيك يف التعريف

 املكي ما نزل 

مبكة ، واملدين ما 

نزل باملدينة .

ما كان فيه 

{ڭ ڭ 

ڭ| وما 
كان فيه { ڱ 

ڱ|.

ما نزل يف مكة 

بعد الهجرة 

ما نزل يف غري 

مكة واملدينة.
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•للعلماء•في•العلم•باملكي•واملدني•طريقان•:
في•حتديد• التابعني• أو• الصحابة• عن• الصحيحة• الرواية• إلى• ويستند• •: النقلي  السماعي   : األول  الطريق 

السورة•أو•اآلية•املكية•أو•املدنية•.
الطريق الثاني : القياسي االجتهادي :•ويستند•إلى•قياس•ما•لم•يرد•دليل•على•أنه•مكي•أو•مدني•على•ما•

ورد•فيه•دليل،•فإن•أشبه•اآليات•املكية•فهو•مكي•،•وإن•أشبه•اآليات•املدنية•فهو•مدني•.

: للسور املكية عالمات من أهمها:  أوالاً
•كل•سورة•فيها•لفظ•چ ٱ چ•فهي•مكية•،•وقد•ورد•هذا•اللفظ•في•النصف•األخير•من•القرآن•الكرمي•ثالثًا• 1

وثالثني•مرة•في•خمس•عشرة•سورة.
•كل•سورة•افتتحت•باحلروف•املقطعة•نحو•چ• ٱچ••چٿچ•چ  ٱچ،•وغير•ذلك•فهي•مكية•سوى• 2

الزهراوين:•وهما•سورتا•البقرة•وآل•عمران.
•كل•سورة•فيها•سجدة•تالوة•فهي•مكية•. 3

•كل•سورة•فيها•چ ڱڱ چ•فهي•مكية. 4

•قصر•اآليات•مع•قوة•الكلمات•مما•يناسب•الدال•مع•املشركني•وإثبات•األدلة•والبراهني•وتأكيده•بالقسم• 5

كقصار•املفصل•.
•كل•سورة•فيها•قصص•األنبياء•واألمم•املاضية.•وقصة•آدم•وإبليس•فهي•مكية•سوى•سورة•البقرة. 6

•كل•سورة•مبدوءة•بقسم•فهي•مكية،•وهي•خمس•عشرة•سورة•هي:•الصافات،•الذاريات،•الطور،•النجم،• 7

املرسالت،•النازعات،•البروج،•الطارق،•الفجر،•الشمس،•الليل،•الضحى،•التني،•العاديات،•العصر.
•كل•سورة•مفتتحة•ب�•چ•پچ•فهي•مكية،•وهي•خمس•سور:•الفاحتة،••األنعام،•والكهف،•وفاطر،• 8

وسبأ.•

»∏≤ædG »YÉª°ùdG…OÉ¡àL’G »°SÉ«≤dG

ÊóŸGh »µŸÉH º∏©dG ≥jôWÊóŸGh »µŸÉH º∏©dG ≥jôW

 »∏≤ædG »YÉª°ùdG…OÉ¡àL’G »°SÉ«≤dG

عالمات ال�سور املكية واملدنية 

طريقان واملدني باملكي العلم في للعلماء
طرق العلم باملكي واملدين 
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ثانيًا: عالمات ال�سور املدنية

•كل•سورة•فيها•ذكر•املنافقني•وصفاتهم•فهي•مدنية•سوى•سورة•العنكبوت•. 1

•كل•سورة•فيها•ذكر•لفريضة•أو•حد•. 2

•طول•اآلية•مما•يناسب•بسط•أحكام•الشريعة•وتوضيحها. 3

•كل•سورة•فيها•مجادلة•أهل•الكتاب•فهي•مدنية. 4

•كل•سورة•فيها•چ gfe چ•فهي•مدنية•إال•أواخر•سورة•احلج•في•قوله•تعالى:• 5

چ  چ•فيرى•كثير•من•العلماء•أنها•مكية.

•

مميزات ال�سور املكية :

•العناية•مبسائل•العقيدة،•والدعوة•إلى•التوحيد،•واإلميان•باهلل•وبرسوله•واليوم•اآلخر،•ومجادلة•املشركني• 1

بالبراهني•العقلية•واآليات•الكونية،•والتحذير•من•الشرك•وأعمال•املشركني.
•وضع•األسس•العامة•للتشريع،•واألمر•بأصول•العبادات•وفضائل•األخالق. 2

•االستشهاد•كثيراً•بقصص•األنبياء•والسابقني؛•لتقرير•مسائل•العقيدة،•وحتذير•املشركني•من•مخالفة•الرسول• 3

ملسو هيلع هللا ىلص،•وبيان•ما•جرى•للمخالفني•من•األمم•السابقة،•وتسلية•الرسول•ملسو هيلع هللا ىلص•حتى•يصبر•على•أذاهم.
مميزات ال�سور املدنية: 

•تفصيل•أحكام•العبادات،•واملعامالت،•واحلدود،•ونظام•األسرة،•واملواريث،•والعالقات•الدولية•في•السلم• 1

واحلرب،•وقواعد•احلكم•والتشريع•ونحو•ذلك.

ن�شاطن�شاط

بالتعاون مع زميلك مثل على كل عالمة من عالمة ال�سور املدنية.

مميزات ال�سور املكية واملدنية 
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2 جدال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإثبات حتريف كتبهم، ودعوتهم إلى اإلسالم.

3 كشف أحوال املنافقني وهتك أستارهم، وحتذير املسلمني منهم ومن أفعالهم .

:á«fóŸG Qƒ°ùdG

 املدني باتفاق عشرون سورة وهي :

املختلف فيه :
واختلف العلماء في اثنتي عشرة سورة هي :

 á«µŸG Qƒ°ùdG

 ما عدا ذلك من السور فهو مكي باتفاق وهي اثنتان وثمانون سورة.

1 تذوق أساليب القرآن وجمال عرضه واالستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى اهلل مبراعاة أحوال املخاطبني 

والتدرج معهم في عرض األحكام حسب أحوالهم ومكانتهم وقبولهم ورفضهم.

2 متييز الناسخ من املنسوخ، فاملتأخر ناسخ للمتقدم .

3 معرفة تاريخ التشريع وتدرجه في تربية األمة والنهوض بها من درك اجلاهلية إلى عزة اإلسالم ورفعته .

4 تيسير تفسير اآلية، فإن معرفة مكان النزول يعني على فهم معنى اآلية وتفسيرها تفسيراً صحيًحا.

 á«µŸG Qƒ°ùdG á«µŸG Qƒ°ùdG

á–ÉØdG 

øHÉ¨àdG

ádõdõdG

øªMôdG

القدر

الفلق

óYôdG

ÚØØ£ŸG

¢UÓNE’G

ال�صف

áæ«ÑdG

¢SÉædG

1

5

9

3

7

2

6

101112

4

8

البقرة

ا�نفال

محمد

المجادلة

المنافقون

آل عمران

التوبة

الفتح

الحشر

الطالق

النساء

النور

التحريم

المائدة

ا�حزاب

الحديد

الجمعة

النصر

1

5

9

13

17

2

6

10

14

18

3

7

11

15

19

4

8

12

16

20

 ما عدا ذلك من السور فهو مكي باتفاق وهي اثنتان وثمانون سورة.

 ÊóŸGh »µŸG áaô©e óFGƒa øe

الحجرات

الممتحنة
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التقوميالتقومي

1: ما املراد باملكي واملدني؟

2: ما طريق العلم باملكي واملدني؟

3: ما عالمات املدني ومميزاته ؟ وما عالمات املكي ومميزاته؟

4: حدد السور املدنية والسور املكية املتفق عليها.

5: ملعرفة املكي واملدني فوائد كثيرة، اذكر ثالثًا  منها .

تذوق أساليب القرآن وجمال عرضه

تمييز الناسخ من المنسوخ

معرفة تاريخ التشريع

تيسير تفسير اية

1

2

3

4
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م�صادر
اإلتقان في علوم القرآن                       جالل الدين السيوطي.	 
البرهان في علوم القرآن                       بدر الدين الزركشي	 
مناهل العرفان في علوم القرآن             محمد عبد العظيم الزرقاني.	 

ن�شاطن�شاط

بالتعاون مع اأحد زمالئك يف ال�صف حتاور معه يف ا�صتنباط ثالث فوائد للدعوة اإىل اهلل بدرا�صة 
 1

.ÊóŸGh »µŸG ´ƒ°Vƒe

ما ال�صجدات التي يف القراآن الكرمي، حدد �صورها.
 2
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م���ن م���ه���ارات ال��ت��أث��ي��ر مهارات حياتية
واإلق���ن���اع اخ��ت��ي��ار ال��ع��ب��ارات 

في  امل��ن��اس��ب  للشخص  امل��ن��اس��ب��ة 
امل��ك��ان وال���زم���ان امل��ن��اس��ب .. ول��ذا 
اآلي��ات  قصيرة  املكية  ال��س��ور  ك��ان��ت 
تناسب  البرهان  قوية  العبارات  جزلة 
املعاندين  ح��ج��ة  وق��ط��ع  اإلق��ن��اع 

واملستكبرين.

™bGƒe

 
• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�

©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 kOH×²� W¹dO)« WOFL'« ·«dý≈ X%  w³ÞUA�« ÂU�ù« bNF� l�u�

©r�dOš® …bł WE�U×0 .dJ�« Ê¬dI�«
• 	…—uM*« WM¹b*UÐ .dJ�« Ê¬dI�« rOEFð e�d�
• 	©—u½® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« W�b)  U�uKF*« WOMIð ÀU×Ð√ e�d�
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF¥�« WOLKF�« WOFL'«

اإثراء

» قال �أبو �لقا�شم �حل�شن بن حممد بن حبيب �لني�شابوري يف كتاب » �لتنبيه على ف�شل علوم �لقر�آن » : من �أ�شرف علوم 

�لقر�آن علم نزوله وجهاته ، وترتيب ما نزل مبكة و�ملدينة ، وما نزل مبكة وحكمه مدين ، وما نزل باملدينة وحكمه مكي 

، وما نزل مبكة يف �أهل �ملدينة ، وما نزل باملدينة يف �أهل مكة ، وما ي�شبه نزول �ملكي يف �ملدين ، وما ي�شبه نزول �ملدين 

يف �ملكي ، وما نزل باجلحفة ، وما نزل ببيت �ملقد�س ، وما نزل بالطائف . وما نزل باحلديبية ، وما نزل ليلاً وما نزل 

� ، و�لآيات �ملدنيات يف �ل�شور �ملكية ، و�لآيات �ملكيات يف �ل�شور �ملدنية ، وما حمل  ا وما نزل مفرداً نهار� ، وما نزل م�شيعاً

من مكة �إىل �ملدينة ، وما ُحِمل من �ملدينة �إىل مكة ، وما ُحِمل من �ملدينة �إىل �أر�س �حلب�شة ، وما نزل جممل ، وما نزل 

� ، وما �ختلفو� فيه ، فقال بع�شهم مدين وبع�شهم مكي . مف�شراً

) �لإتقان يف علوم �لقر�آن، جلل �لدين عبد �لرحمن بن �أبي بكر �ل�شيوطي، ج1 �س54.
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

چ چ چ  َذَكَرُه اهلل تعالى عنهم :  حني قال املشركون فيما 
مني  ُمَتَهكِّ ُمْسَتهزئني   ، چ)1(  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ِعْنِد اهلل ، ِمْن   برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ُمْنكرين أْن يكون ما جاءهم به 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   : بقوله  عليهم  وج��لَّ  ع��زَّ  اهلل  ردَّ 

ڱ ں چ )2( .
َمْن  له  وهيَأ   ، ِحْفَظه  ر  َيسَّ أْن  لكتابه  تعالى  اهلِل  ِحْفِظ  ِمْن  وكان 
دور ومكُتوبا في السطور ،  نه ، فأصبح محُفوظا بالصَّ َيكتبه وُيدوِّ

اعة . وباقيا إلى قيام السَّ

¢SQódG

10

ِحْفُظ اهلِل لكتابه 
ó«¡“

جمع القراآن الكرمي وكتابته )احلفظ يف ال�صدور(

املسلم حريص على تعلم القرآن وحفظه 
دستور  ألنه  بعلومه  واالهتمام  وتدبره 

األمة ومنهج حياتها.

حفظ اهلل لكتابه.	 
جمع القرآن الكرمي.	 
أنواع جمع القرآن الكرمي وكتابته.	 
ُدور.	  اجَلْمُع مبعنى احِلْفظ في الصُّ

وفي قوله تعالى : چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ )4( مع قوله تعالى : چ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ )5( ، دليٌل على سالمة القرآن الكرمي ما أبقاه اهلل بني أيدي النَّاس ، َمْحُفوٌظ 
بحروفه كما أنزَله اهلل ، يقَرأه النَّاس في ُكلِّ زماٍن وكأنه حديث عهٍد باهلل ربِّ العاملني ، كأمنا رسول اهلل 

ا َطرّيًا . ملسو هيلع هللا ىلص بني أيديهم يتلوه عليهم ، َوَعْنه يأخذوَنه َغّضً

)1( سورة احلجر آية:6.

)3( سورة احلجر آية:9.
)2( سورة احلجر آية:9.

)4( سورة فصلت آية:42.
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ªُْع ká¨d : االسِتْقَصاُء واإلَحاطُة بالشيء ، تقول : َجَمْعُت ِعْلَم كذا ، أي: َأَحطتُّ مبسائله واسَتوَعْبُته .  n÷G

É : حفظ القرآن الكرمي، استظهاره عن ظهر قلب، وكتابته وتدوينه. kMÓ£°UG

ُدور . ل : ِحْفُظ القرآن واستظهاُرُه َعْن ظهر قلب: مبعنى احِلْفظ في الصُّ الأوَّ

ُطور  . ÊÉãdG : تدويُن القرآن وِكتاَبُتُه ، مبعنى احِلْفظ في السُّ

وتيُّ للقرآن : وهو ِمَن معاني اجَلْمع احلديثة ؛ ألنَّه يواكب  ådÉãdG: اجَلْمُع الصَّ

حيح للقرآن . ي الصَّ َلقِّ ْقنيات احلديثة ، وما لها ِمْن أثٍر فاعٍل في ِخْدمِة التَّ التَّ
ه يواكب 

اأنواع جمع القراآن وكتابته

جمع القراآن الكرمي

¿BGô≤dG ™ªéH Oƒ°ü≤ŸG

Qhó°üdG ‘ ßØM¬æjhóJh ¬àHÉàcÉ k«Jƒ°U ¬©ªL

7 »ÑædG ó¡Y ‘3ôµH »HCG ó¡Y ‘3¿ÉªãY ó¡Y ‘

¿BGô≤dG ™ªéH Oƒ°ü≤ŸG

اخلطاط عثمان طه يكتب املصحف 
الشريف في مجمع امللك فهد في املدينة النبوية
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)1( سورة القيامة آية:17.     )2(  أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب زيد بن ثابت ¶ برقم 3599، ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة  باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من األنصار  برقم 2465.                   

 )3( سورة القيامة اآليات:19-16.

 ودليله : قوله تعالى : چ ی جئ حئ مئ ىئ چ )1(، أي : علينا أنَّ جْنَمعه في صدرك فال تنسى منه 
هم ِمَن األنصار :  شيئًا. عن أنس بن مالٍك ¶ ، قال : »َجَمَع القرآَن على عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أربعٌة ُكلُّ

معاُذ بن جبل ، وُأبيُّ بن كعب ، وزيُد بن ثابت ، وأبو زيد« )2(.
ألفاظه  يحفظوا  ل كي  وَتَهُّ دٍة  ُت��ؤَ على  على صحابته  فيقرؤه  القرآُن  عليه  َينزل  النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص   كان  وقد   ،
فه  يتلقَّ أْن كان  بِحْفظه  ته  ِشدَّ ِمْن  بلغ  ِحْفظه واستظهاره ، حتى  ويفهموا معانيه ، وكان حريًصا على 
 ، حرٌف  منه  يفلت  أو  كلمٌة  تفوته  أْن  مخافة  ؛  إليه  الوحي   ß جبريل  إلقاء  حالة  لسانه  به  ك  وُيحرِّ
 حتى َوَعَده ربُّه وطمأنه أنه سيجمعه له في صدره ، وأْن ييسر له قراءة لفظه وفهم معناه ، فقال تعالى:

چ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت چ)3(، 
ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص القرآَن الكرمي فكان ُقدوَة النَّاس ، مع أنَّه لم يُكْن يكتب ، وال يقرأ ِمْن ِكتاب ،النَّبيَّ  وقد َحِفَظ الرَّ
ٌة كذلك ، وإمنا كان الصحابة يأخذون َعْنه القرآَن فَيْجمُعونه في ُصُدورهم ، وكانوا  يَّ ُتُه ملسو هيلع هللا ىلص ُأمِّ ملسو هيلع هللا ىلص : وُأمَّ
ُهم كثرُة احِلفظ دون العمل ، وهذا َأَحُد أهمِّ  َة عمل ، يأخذون القرآن للعمل به ، لم يكن يغرُّ  أمَّ
ه في حياة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وإْن كان الواِحُد ِمْنُهم ال يخُلو  اظ الذين َجَمُعوا القرآَن ُكلَّ ة احُلفَّ األسباب في ِقلَّ

ِمْن ِحْفظ بعض القرآن الكرمي .
والذين ُعِرُفوا بَجْمِع القرآن ُكلِّه في صدورهم في عهده ملسو هيلع هللا ىلص وهم:

ُأبيُّ بن كعب ، ومعاُذ بن جبل ، وزيُد بن ثابت ، وعبُد اهلل بن مسعود ، وسالٌم مولى أبي ُحذيفة ، 
األشعري  وحفظ  موسى  وأبو  العاص  بن  بن عمرو  اهلل  وعبُد   ، األنصاريُّ  زيٍد  وأبو   ، رداء  وأبوالدَّ
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص القرآن الكرمي كله وحفظه أصحابه واشتد التنافس بينهم، وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يحثهم على 
ذلك ويحرص على سماع تالوتهم، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص ألبي موسى األشعري ¶: » لو رأيتني وأنا أستمع 

لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزماًرا من مزامير آل داود « رواه مسلم. 
واستمع لتالوة سالم مولى أبي حذيفة فقال له: » احلمدهلل الذي جعل في أمتي مثلك « أخرجه اإلمام 

أحمد.
القرآن واالعتناء بحفظه ، واليلزم أاليكوَن غيرهم  غوا ألخذ  حابة كانوا قد تفرَّ الصَّ ِمَن  وهؤالء األعياُن 
ابعني وَمْن بْعدهم ، وال  حابة والتَّ ه ، بل َحِفَظُه بعد ذلك العدُد الكثيُر واجَلمُّ الَغفيُر ِمَن الصَّ قد َجَمَعه ُكلَّ
ين ، مِمَّا يُدلُّ على وُجود احِلْفظ في آخرين ِمَن  اء في َحْرب املرتدِّ أدلَّ على ذلك ِمْن َكْثرة َمْن ُقِتَل ِمَن الُقرَّ

ون كذلك إلى يوم القيامة إْن شاء اهلل تعالى. حابة ، وما زال املسلمون بحمد اهلل يحفظونه ، وسَيَظلُّ الصَّ

ُدور   احِلْفظ يف ال�صُّ
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ن�شاطن�شاط

�صع لك برناجمًا يعينك على مراجعة حفظك لكتاب اهلل يف اأق�صر مدة واأجود اإتقان على ح�صب اجلدول 

:‹ÉàdG

Qƒ°ùdGالأجزاء

يوم الأحد

يوم الثنني

يوم الثالثاء

يوم الأربعاء

يوم اخلمي�س

يوم اجلمعة

يوم ال�صبت

�صهر رم�صان
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م�صادر

مهارات حياتية

جمع القران الكرمي في عهد اخللفاء الراشدين                   عبد القيوم عبد الغفور السندي	 
جمع القران الكرمي حفًظا وكتابة                                    علي سليمان العبيد	 

احلفظ املبني على الفهم 
.. يزيد من قوة احلفظ والفهم 

التعلم  كفاءة  ويرفع  السواء..  على 
على حفظ  احلث  ولذا جاء  والتفوق، 

القرآن، واألمر بتدبر آياته وفهمها.

™bGƒe

 
• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�

©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë
• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	w�öÝù« r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«
• 	WOÐd²�« WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«

التقوميالتقومي

1: ما معنى جمع القرآن لغة واصطالحًا؟

2: اذكر دليلني على جمع القرآن مبعنى احلفظ في الصدور.

3: اذكر عشرة من الصحابة  ممن حفظ القرآن الكرمي.
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اإثراء

• ت�صمية �لقر�آن بامل�صحف:	

بعد �أن �أمت زيد - رحمه �هلل- جمع �لقر�آن �لكرمي �أطلق على هذ� �ملجموع »�مل�شحف« ، فقد نقل �ل�شيوطي 

عن �بن �أ�شته يف كتابه �مل�شاحف �أنه قال : »ملا جمعو� �لقر�آن فكتبوه يف �لورق، قال �أبو بكر: �لتم�شو� له 

ْفر.  وقال بع�شهم : �مل�شحف ، فاإن �حلب�شة ي�شمونه �مل�شحف . وكان �أبو بكر �أول  ��شمااً، فقال بع�شهم: �ل�شِّ

من جمع كتاب �هلل و�شماه »�مل�شحف« �لإتقان يف علوم �لقر�آن ج1 – �س185 .
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

مراحل جمع القراآن يف ال�سطور

 َمّر جمع القرآن في السطوِر بثالث مراحل هي :

�َسَبُب اجَلْمع 

ُدور لغير الَرُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْعَتريه ما َكَتَب اهلل على بني آدم  حْفُظ الصُّ
ِمَن النِّْسيان والَوْهم ؛ لذلك كان التَّدويُن والكتابُة ضرورًة الُبدَّ منها 

¢SQódG

11

ُطور   احِلْفظ يف ال�سُّ

 ِّبي املرحلة الأوىل : َجْمُع القراآن يف عهد النَّ

ó«¡“

جمع القراآن وكتابته  )احلفظ يف ال�سطور(

ما أنواع َجْمع القرآن وكتابته؟

مراحل جمع القرآن في السطور. 	 

سبب اجلمع.	 

قصة اجلمع.	 

مالمح اجلمع.	 

اه )الكتاب( ، وهذا  ته ، والقرآُن بيَّ ضرورة الكتابة في مواضَع كثيرٍة ، فإنَّ اهلل تعالى سمَّ ْفِظه وإبقاِء ُقْدسيَّ ِلِ
يقتضي أْن يكون مكتوبا .

ُة اجَلْمع  ِق�سَّ

حابة لكتابة ما َيْنِزل عليه ِمَن القرآن الكرمي ، وُهم ُكتَّاب الوحي ، وكانوا  اتَّخذ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص جماعًة ِمَن الصَّ
ان ، وعليُّ بن أبي  اب ، وعثماُن بن عفَّ يق ، وعمُر بن اخلطَّ دِّ حابة  ، ومنهم : أبو بكٍر الصِّ ِمْن خيرة الصَّ
ا ِلُكلِّ  طالب ، وزيُد بن ثابت ، وُأبيُّ بن كعب ، وُمعاوية بن ُسفيان ، وغيُرهم ،  . وكان اإلذُن فيه عاّمً
َمْن شاء أْن يكتب ، فعن أبي سعيد اخلدري ¶ أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: )ال تكتبوا عني، ومن كتب عني 

غير القرآن فليمحه())(.

))( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب مناولة األكابر برقم3004 .
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 ،  )2( َقاع  والرِّ  ،)(( الُعُسب  ِمَن  لهم  ر  َتَيسَّ ما  على  فيكُتُبونها  ورة  السُّ ِمَن  اآلية  مبوضع  ُيْخبرهم  وكان ملسو هيلع هللا ىلص 
واللَِّخاف )3( وِقَطُع اأَلِدمي )4(، وغير ذلك . 

 اأ�سباب عدم جمع القراآن يف م�سحف واحد يف عهد النبي

بكر  أبي  َعْهد  بخالف   ، ذلك  إلى  َتدُع  لم  الاجَة  أنَّ   1

وُعثمان  فقد وجدت الدواعي جلمعه في كتاب .
حابة حيث إن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  2 األْمُن ِمْن ِخالٍف يقُع بي الصَّ

موجود بي أظهرهم.
3 أنَّ الِكتابة في اْلُْصحف تصُلح لشيء قد انتهى واستقر ، 

والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص كان بصدد أْن َيْنِزَل عليه الوحي بنسخ تالوة 
ما شاء اهلل ِمْن آية أو آيات أو أْن َيْنِزَل بآية أخرى ، ولو 
ْغيير والتَّبديل ،  ُجِمَع في ُمْصحٍف واحٍد لكان عرضًة للتَّ
كلَّما َنَزَل وحٌي بنسخ آية أو بنزول آية وهذا أمٌر فيه غاية 

الشقة .
َمالِمُح اجَلْمع 

ًقا في َعَدٍد ِمْن أدوات الِكتابة . 1 أنَّ القرآن الكرمي كان ُمَفرَّ

2 أنَّ القرآن ُكلَّه كان َمْكُتوًبا في حياة رسول اهلل  ، ولم يكن ِمْنه شيٌء غير َمْكُتوب .

ْكل. 3 أنَّ القرآن الجموع في حياته  كان خاليًا ِمَن النَّْقط والشَّ

�َسَبُب اجَلْمع 

فخشي  ة  دَّ ال��رِّ ُح��ُروب  في  الكرمي  القرآن  اِظ  ُحفَّ ِم��ْن  كبير  َع��َدد  اسُتشهد 
َحابة أْن يذهَب شيٌء ِمَن القرآن الكرمي بذهاب َحَفَظِته، فاتََّفُقوا على  الصَّ
َجْمِع القرآن الكرمي ُكلِّه وِكَتاَبِته وتدويِنه في ُمْصحٍف َواحٍد ، وكان ذلك 

نة الثانيَة عشرة بعد َموقعة اليمامة . في السَّ

بكر  أبي  بكر د  أبي  د 

�سعف النخل

ONMLK

فخشي  ة 
وا على 
 ، وكان ذلك 

املرحلة الثانية : َجْمُع القراآن يف عهد اأبي بكر ال�سديق ¶

)2( َجْمُع ُرْقَعة ، وهي : الِقطعة ِمَن النَّسيج أو اجِلْلد))( َجْمُع َعِسيب ، وهو : َسَعُف النَّْخل
َفة ، وهي : ِحَجارٌة بيٌض ِرقاٌق  )4( ِقَطُع اجِلْلد)3( َجْمُع خَلْ
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اب عنده ، قال أبو  »عن زيِد بن ثابٍت ¶ ، قال : َأْرَسَل إليَّ أبو بكٍر َمْقَتَل أهِل اليمامة ، فإذا ُعَمُر بن اخلطَّ
اء القرآن ، وإنِّي أخشى أْن َيْستِحرَّّ  بكر ¶ : إنَّ ُعَمَر أتاني فقال : إنَّ الَقْتَل قِد اسَتَحرَّّ يوَم اليمامة بُقرَّ
اء بالواِطِن فيْذَهَب كثيٌر ِمَن القرآن ، وإنِّي أرى أْن تْأُمَر بَجْمِع القرآن ، قلُت لُعَمَر : كيَف  الَقْتُل بالُقرَّ
تْفَعُل شيًئا لم يْفَعْله رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قال ُعَمُر : هذا واهلِل خيٌر ، فلم يَزْل ُعَمُر ُيراِجُعني حتَّى شرَح 
اهلل صدري لذلك ، ورأيُت في ذلك الذي رأى ُعَمُر ، قال زيٌد: قال أبو بكٍر: إنََّك َرُجٌل شابٌّ عاِقٌل ال 
ُفوني َنْقَل جبٍل  ِع القرآَن فاْجَمْعُه ، فواهلل لو كلَّ َنتَِّهُمك ، وقد ُكْنَت تكُتُب الوحَي لرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَتَتبَّ
ِمَن اجلبال ما كان أْثقَل عليَّ ِمَّا َأَمَرني به ِمْن َجْمع القرآن ، قلُت : كيَف َتْفعلون شيًئا لم َيْفَعْلُه رسوُل 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قال : هو واهلِل خيٌر . فلْم يَزْل أبو بكٍر ُيَراِجُعني حتَّى َشَرَح اهلل َصْدري ِللَّذي َشَرَح َله َصْدَر 
َجال ، حتَّى وجدتُّ آِخَر  ْعُت القرآَن َأْجَمُعُه ِمَن الُعُسِب واللَِّخاف وُصُدور الرِّ أبي بكٍر وُعَمَر  ، َفَتَتبَّ
ُسورِة التَّوبة مَع أبي ُخزمَية األنصاريِّ ، لْم أِجْدَها َمَع أحٍد غيِره : چ |}~ چ 
ُحُف عند أبي بكٍر حتَّى توفَّاُه اهلل ، ُثمَّ عنَد ُعَمَر حَياته ، ُثمَّ عنَد َحْفَصَة  حتَّى خامتِة براءة ، فكانِت الصُّ

.)((» بنِت ُعَمَر ، 

مالِمُح اجَلْمع 

ق ِمَن القرآن الكرمي في ُمْصَحٍف واحٍد . 1 أنَّ الَقْصَد منه َجْمُع اْلَْكُتوب اْلَُتَفرِّ

ها َمْحُفوظًة، فإنَّ  2 أنَّ قوَل زيد بن ثابٍت ¶ : »لْم أِجْدَها َمَع أحٍد غيِره« إمنا أراد اآلية َمْكُتوبًة ولم ُيِرْدْ

زيًدا َنْفَسه كان ِمَّن َجَمَع القرآَن ِحْفًظا على عْهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وَجَمَعُه طائفٌة كانوا أحياًء يومئٍذ .
ورة التي كان النَّبيُّ  يق ¶ كان للقرآن جميًعا على الصُّ دِّ 3 أنَّ هذا اجَلْمع الذي َحَصَل بأمر أبي بكٍر الصِّ

بعة التي ُأْنِزَل عليها القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص َأْمالها على أْصحابه ِمْن ُكتَّاب الوحي ، ُمْشَتِمَلًة على األحرف السَّ

�َسَبُب اجَلْمع 

ة ِمَن االفِتَتاِن في دينها بسبب اخِتالف اْلُروف التي ُيْقَرأ بها القرآن الكرمي، وهذا ظاِهٌر في  اخلوُف على اأُلمَّ
َة َقْبَل َأْن َيْخَتِلُفوا ِفي اْلِكَتاِب  إشارة ُحذيفَة بِن الَيَمان على عثمان  ، حي قال له : »َأْدِرْك َهِذِه اأُلمَّ

اْخِتالَف اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى«. 

املرحلة الثالثة : َجْمُع القراآن يف عهد عثمان بن عفان ¶
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ة اجَلْمع  ِق�سَّ

اِم ِفي َفْتِح َأْرِميِنيَة  »عن أنِس بن مالٍك ¶ َأنَّ ُحَذْيَفَة ْبَن اْلَيَماِن َقِدَم َعَلى ُعْثَماَن ، َوَكاَن ُيَغاِزي َأْهَل الشَّ
َوَأَذْرِبيَجاَن َمَع َأْهِل اْلِعَراِق ، َفَأْفَزَع ُحَذْيَفَة اْخِتالُفُهْم ِفي اْلِقَراَءِة ، َفَقاَل ُحَذْيَفُة ِلُعْثَماَن : َيا َأِميَر اْلُْؤِمِنَي ، 
َة َقْبَل َأْن َيْخَتِلُفوا ِفي اْلِكَتاِب اْخِتالَف اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى ، َفَأْرَسَل ُعْثماُن ِإَلى َحْفَصَة ، َأْن  َأْدِرْك َهِذِه اأُلمَّ
َها ِإَلْيِك ، َفَأْرَسَلْت ِبَها َحْفَصُة ِإَلى ُعْثَماَن ، َفَأَمَر َزْيَد  ُحِف َنْنَسُخَها ِفي اْلََصاِحِف ، ُثمَّ َنُردُّ َأْرِسِلي ِإَلْيَنا ِبالصُّ
اِرِث ْبِن ِهَشاٍم ، َفَنَسُخوَها ِفي  ْحَمِن ْبَن اْلَ َبْيِر ، َوَسِعيَد ْبَن اْلَعاِص ، َوَعْبَد الرَّ ِ ْبَن الزُّ ْبَن َثاِبٍت ، َوَعْبَد اهللَّ
َي الثَّالَثِة : ِإَذا اْخَتَلْفُتْم َأْنُتْم َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت ِفي َشْيٍء ِمَن اْلُقْرآِن )وفي  ْهِط اْلُقَرِشيِّ اْلََصاِحِف ، َوَقاَل ُعْثَماُن ِللرَّ
َا َنَزَل ِبِلَساِنِهْم ، َفَفَعُلوا ، َحتَّى ِإَذا َنَسُخوا  ِة القرآن( َفاْكُتُبوُه ِبِلَساِن ُقَرْيٍش ؛ َفِإمنَّ ٍة ِمْن َعَرِبيَّ ِرَواَيٍة : في عَرِبيَّ
ُحَف ِإَلى َحْفَصَة ، َوَأْرَسَل ِإَلى ُكلِّ ُأُفٍق مِبُْصَحٍف ِمَّا َنَسُخوا ، َوَأَمَر مِبَا  ُحَف ِفي اْلََصاِحِف ، َردَّ ُعْثماُن الصُّ الصُّ

َق«))(. ِسَواُه ِمَن اْلُقْرآِن ِفي ُكلِّ َصِحيَفٍة َأْو ُمْصَحٍف َأْن ُيَحرَّ

مالِمُح اجَلْمع 

1 االعِتماُد على من تولى اجَلْمَع في عهد أبي بكٍر ¶ .

يق  . دِّ ُحَف التي ُجِمَعْت في عهد أبي بكٍر الصِّ 2 َجَعَل ُعثماُن ِإَماَمه في اجَلْمِع الصُّ

3 َنْسُخ ُمْصحِف أبي بكٍر ¶ إلى عدٍد ِمَن الصاحف لَيعَتِمَد عليها السلمون ، وِلَتُكون ِمَن اْلَوازين التي 

َة ما ُيْنَسُب إلى القرآن ِمْن حيُث ُأصول ُحروفه وكلماته وجمله . َيْعَلُمون بها ِصحَّ
اُب فيما اختلفوا فيه عند الِكتابة إلى لَُغة ُقريش فتكون َفاْصاًل بيَنهم . 4 أْن َيصيَر الُكتَّ

َور واآليات على ما كان ُكِتب بي يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 5 ترتيب السُّ

6 إلزاُم النَّاس باالعِتماد واالجِتَماع على ما ُنِسَخ ِمْن ُمْصحِف أبي بكٍر ¶ وُأِمروا بتحريق مصاحفهم .

))( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن برقم 4702.
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ن�شاطن�شاط

مر جمع القراآن الكرمي يف م�سحف واحد مبراحل، دون امل�سائل املتعلقة بها ح�سب اجلدول التايل:

املنفذون لهامالحمهاق�ستها�سببهام�سماهااملرحلة

الأوىل

الثانية

الثالثة

التقوميالتقومي

. ): اذكر كتَّاب الوحي من الصحابة 

2: كيف جمع القرآن الكرمي في عهد أبي بكر ¶؟

3: ما أسباب عدم جمع القرآن الكرمي في مصحف واحد في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

4: ما سبب جمع القرآن الكرمي في عهد أبي بكر ¶؟

5: ما سبب جمع القرآن الكرمي في عهد عثمان ¶؟
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مهارات حياتية

م�سادر

جمع القران الكرمي في عهد اخللفاء الراشدين                عبد القيوم بن عبد الغفور السندي	 
جمع القران الكرمي حفًظا وكتابة                                علي بن سليمان العبيد	 

تنمي  التي  األم��ور  من 
ع��دم   .. ل��ل��ك��ت��اب��ة  ال��ت��ف��ك��ي��ر 

االك��ت��ف��اء ب��وج��ود ال��ع��ل��وم��ات في 
الزمن  مع  وتبلى  تنسى  فهي  الذاكرة 
وق��د ت��ذه��ب ع��ن ال��ذه��ن ألن��ه��ا لم 

في  بعد  كافية  ب��درج��ة  تستقر 
الذهن.

 
• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�

©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë
• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	w�öÝù« r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«
• 	WOÐd²�« WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«

اإثراء

¬W ¿ÉªãY

عثمان بن عبده بن طه احللبي، ا�صتهر بكتابته مل�صحف املدينة الذي ي�صدره جممع امللك فهد لطباعة 

خطاطًا  ُعينِّ  الإ�صالمي.  العامل  يف  اخلطاطي  �صيخ  من  اخلط  ح�صن  يف  اإجازة  نال  ال�صريف.  امل�صحف 

يف جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�صريف يف املدينة النبوية وكاتبًا مل�صاحف املدينة النبوية، ميتاز 

امل�صحف الذي ا�صتخدم خطه باأن كل ال�صفحات تنتهي مع نهاية اإحدى الآيات.

™bGƒe

• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

�سبب اجَلْمع 

وتي  مُيِكن تلخيص أسباب اجَلْمع الصَّ
للقرآن إلى ما يأتي :

اء  للُقرَّ ��وت��يِّ  ال��صَّ ��راث  ال��تُّ َج��ْم��ع   1

الاذقي ، وما أبقوه من النتاج العلمي . 
2 احملافظة على دوام سماع القراءات القرآنية التواترة ، وَمْنع ما 

اذة . سواها من القراءات الشَّ

¢SQódG

12

الأدوات احلديثة التي جمعت القراآن الكرمي:

اأولاً : الت�سجيل

جمع القراآن وكتابته )اجلمع ال�سوتي للقراآن(

وتيُّ للقرآن الكرمي.	  اجَلْمع الصَّ
السجل.	 
سبب اجلمع.	 

قصة اجلمع.	 
البث الفضائي.	 

3 تيسير حفظ القرآن الكرمي وتعليمه ، السيَّما في

 البلدان التي تفتقد العلمي الضابطي .
اتها . 4 اإلْسهام في َنْشر لَُغة القرآن الكرمي ، وبياُن إعجازها وجماليَّ

ة اجَلْمع  ِق�سَّ

وتيِّ للقرآن الكرمي في مصر ، عام 379)ه� بكلِّ رواياته التواترة على مرحلتي: بدأ التَّْسجيل الصَّ
 األولى : االبتداء بالتَّْسجيل لرواية حفص عن عاصم.

 الثانية : التَّْسجيل للروايات التواترة األخرى.

وتي 

اء 

ماذا تالحظ؟

ó«¡“
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ْسَخة اأُلولى ِمَن التَّْسجيل في محرم من عام )38)ه� ، وذلك بتالوة الشيخ : محمود خليل   وانتهِت النُّ
َي هذا التَّْسجيل بالصحف الرتَّل . الصري ، برواية حفص عن عاصم ، وُسمِّ

اء  عة لعدٍد ِمَن الُقرَّ لْت مصاحف متنوِّ  ثم بدأِت فكرة الشروع تنتشر في أصقاع العاَلم اإلسالمي ، وُسجِّ
الْتِقني ، ِمْن جمهوريَّة مصر العربيَّة منها:

1 محمود خليل اُلصري ، برواية حفص عن عاصم .

َواني ، برواية َخَلٍف عن حمزة . 2 مصطفى الَلَّ

3 عبد الفتَّاح القاضي ، برواية ابن َوْرَدان عن أبي جعفر .

وري عن أبي عمرو . 4 محمد صديق النشاوي ، برواية الدُّ

5 عبدالباسط عبد الصمد

ة  اء في الملكة العربيَّ ثم مت تسجيل مصاحف ُمَرتََّلة للمشايخ الُقرَّ
في  الشريف  الصحف  لطباعة  فهد  اللك  ع  ُمَجمَّ في  عوديَّة  السُّ

الدينة النبوية منهم:
1 علي بن عبد الرحمن الذيفي ، برواية حفص عن عاصم .

2 إبراهيم األخضر بن علي القيِّم ، برواية حفص عن عاصم .

3 محمد أيوب محمد يوسف ، برواية حفص عن عاصم .

4 عبداهلل بن علي بصفر ، برواية حفص عن عاصم .

5 إبراهيم بن سعيد الدوسري ، برواية ورش عن نافع .

6 عماد زهير حافظ، برواية حفص بن عاصم .

7 خالد بن سليمان الهنا ، برواية حفص عن عاصم .

بتالوات  الذياع  عبر  لكيم  القرآن  بث  في  إذاع��ات  تخصصت 
القرآن الكرمي ومن  متنوعة لقراء متقني ما كان له األثر في نشر 
أبرز هذه اإلذاعات إذاعة القرآن الكرمي التابعة لوزارة الثقافة واإلعالم .

ثانيااً: البث الإذاعي



79

مي
ر

ك
ال

ن 
راآ

ق
ال

 ب
ف

ري
تع

ال
  :

ة  
ني

ثا
ال

ة 
د

ح
و

ال

القرآن  القوي في نشر  األثر  له  الساعة ما كان  الكرمي على مدار  القرآن  قنوات فضائية في بث  تخصصت 
واستماعه، ومن هذه الفضائيات قناة القرآن الكرمي التابعة لوزارة الثقافة واالعالم وغيرها، حيث يبث القرآن 

على مدار الساعة مع نقل مباشر لصورة الرم الكي الشريف.

    وقد مت حتويل الصحف إلى صيغة رقمية من خالل العديد من اجلهات، ومنها مجمع اللك فهد لطباعة 
الصحف الشريف، حيث ميكنك استعراض الصحف الشريف من خالل موقعهم على الشبكة العنكبوتية، 

أو من خالل برنامج مصحف الدينة النبوية، ومنها مصحف آيات التابع جلامعة اللك سعود رحمه اهلل.

الساعة  الكرمي على مدار  القرآن  قنوات فضائية في بث  تخصصت 

    وقد مت حتويل ا

ثالثااً : البث الف�سائي

رابعااً : اجلمع الرقمي

ن�شاطن�شاط

ن�شاطن�شاط

اذكر بع�ض املواقع ال�سوتية التي تقدم تالوات القراآن الكرمي على ال�سبكة العنكبوتية .

ا�ستهرت اململكة العربية ال�سعودية باإذاعة �سوتية خا�سة بالقراآن الكرمي . فما ا�سمها ؟ وما 

اأبرز الربامج اخلا�سة بالقراآن فيها ؟
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التقوميالتقومي

): ما أسباب اجلمع الصوتي للقرآن الكرمي؟

2: عدد خمسة من القراء في الملكة العربية السعودية الذين مت التسجيل لهم في مجمع اللك فهد 
             لطباعة الصحف الشريف.

3: ما الفروق بي التسجيل الصوتي والبث الفضائي للقرآن الكرمي من حيث تأثيره على الستمع؟
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مهارات حياتية

QOÉ°üe

• جمع•القران•الكرمي•في•عهد•اخللفاء•الراشدين••••••••••••••••عبد•القيوم•عبد•الغفور•السندي	
• جمع•القران•الكرمي•حفًظا•وكتابة•••••••••••••••••••••••••••••••••علي•بن•سليمان•العبيد	

اس����ت����خ����دام•ال��ت��ق��ن��ي��ة•
في• توظيفها• ع��ل��ى• وال���ق���درة•
إيجابية• جديدة• وسياقات• مواقف•
الكفاءة• متطلبات• م��ن• يعد• ونافعة•

العصرية•للشخصية•الناجحة.

™bGƒe

 
• 	 ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�

©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë …uŽb�«Ë
• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«

w�öÝù«
• 	 WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 

WOÐd²�«
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«
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¢SQódG

13

ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

¢SQódG

“¡»ó مكانة الإعجاز البالغي للقراآن الكرمي

بالغة القراآن

تأمل•اآليات•الكرميات•:

• مكانة•اإلعجاز•البالغي•للقرآن•الكرمي•	

• أوجه•اإلعجاز•البالغي•في•القرآن•الكرمي	

• وقفة•بالغية•مع•آيات•قرآنية•	

تأمل•اآليات•الكرميات•:

ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  {أَ  تعالى:• اهلل• قال•

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ | 

 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ   } تعالى:  اهلل• قال•
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ |

قال•اهلل•تعالى { ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ |

•  ماذا تالحظ ؟

كل•نبي•ورسول•قد•أوتي•من•الكرامات•ومن•املعجزات•ما•
املعجزات•مما• بالرسالة،•وكانت•تلك• أو• بالنبوة• له• يشهد•

متيز•فيه•أهل•عصره
•فنبينا•موسى•عليه•السالم•جاء•في•زمن•كان•السحر•قد•
بلغ•فيه•شأنًا•عظيمًا،•فأعطاه•اهلل•تعالى•من•العلم•ما•أبطل•

به•سحر•السحرة.
ونبينا•عيسى•›•جاء•في•زمن•كان•الطب•قد•بلغ•فيه•
مبلغًا•عظيمًا،•فأعطاه•اهلل•تعالى•من•العلم•ما•تفوق•به•على•

طب•أطباء•عصره.
•ونبينا محمد ¤ جاء في زمن كانت امليزة الرئيسية 
ألهل اجلزيرة العربية فيه هي الفصاحة والبالغة وحسن 
هذه  في  وهم  ـ  العرب  يتحدى  القرآن  فجاء  البيان. 
يأتوا  أن  البيان   وحسن  والبالغة  الفصاحة  من  القمة 

بقرآن مثله.
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اأوجه الإعجاز البالغي يف القراآن الكرمي

الكرميألوجه•اإلعجاز•البالغي•في•القرآن•الكرمي•صور•كثيرة•،•منها•: في البالغي اإلعجاز
اإيراد املعنى الواحد بطرق خمتلفة

مثاٌل•على•ذلك•القصة•في•القرآن•حيث•جت�د•في•كل•موطن•من•العبر•واللطائف•واإلشارات•ما•ال•جتده•في•
نفس•القصة•في•موطن•آخر،•بحيث•يعجز•إنسان••مهما•أوتي•من•البيان•عن•الت�نويع•في•قصة•واحدة•بأنواع•

�ة•أو•التفكك•أو•التكلف. كَّ من•الفصاحة•,•دون•أن•تظه�ر•عليه•عالمات•الضعف•أو•الرِّ
الق�صد يف اللفظ مع الوفاء باملعنى

اهلل• قول• بديع،• النظم• من• رفيع• أسلوب• في• واإلطناب،• اإليجاز• بني• التي•جمعت• البديعة،• اآليات• من•
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  تعالى:•

ڻ﴾)1(•.
والتسمية،• والتنبيه،• والكناية،• النداء،• ،•وهي:• الكالم• أجناس• قولها•من• في• النملة• فقد•جمعت•هذه•

واألمر،•والتحذير،•والتخصيص،•والتعميم،•واإلشارة،•والعذر.
•﴾.•والتسمية:﴿•گ•﴾.•واألمر:﴿•ڳ•﴾.• •﴾.•والكناية:﴿•ے•﴾.•والتنبيه:﴿• •فالنداء:﴿•

والقصص:﴿•ڳ﴾.•والتحذير:﴿•ڱ ڱ•﴾.•والتخصيص:﴿•ڱ•﴾.•والتعميم:
﴾﴿•ڱ•﴾.•واإلشارة:﴿•ں•﴾.•والعذر:﴿•ں ڻ•﴾. ﴿ ﴾ ﴿

خطابه للعقل والعاطفة 

فمن•وجوه•اإلعجاز•البالغي•للقرآن•أنه•يخاطب•العقل•و•القلب•في•آن•واحد•فال•يطغى•أحدهما•على•اآلخر•
،•فالعقل•يتمتع•بالوصف•العظيم•وما•فيه•من•روائع•حيرت•البلغاء•والباحثني•جيال•بعد•جيل•،•والعاطفة•تتمتع•بهذه•

أسيرةاألوصاف•اجلميلة•التي•تأسر•النفس•وجتعلها•أسيرة•لهذه•املتع•العاطفية. وجتعلها النفس تأسر التي األوصاف
الت�صبيه يف القراآن الكرمي

من•وجوه•اإلعجاز•تشبيه•الكافر•واملشرك•والضال•في•قوله•تعالى:••﴿ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾)1(•هذا•تشبيه•حلال•املشرك،•فهو•ساقط•عند•اهلل،•منتكس•بضاللته،•ال•شأن•
له،•يشبه•من•خر•من•السماء،•ال•شيء•يحميه،•أو•ينقذه•من•اخلطر•الذي•يحيط•به،•هاٍو•إلى•التهلكة،•ستخطفه•الطير•

فتقطعه•مبخالبها،•ومتزقه•إربا•إربا،•أو•ستهوي•به•الريح•في•مكان•سحيق.
العاقبة• سوء• متثل• مخيفة،• مرعبة• صورة• وهي• بنعمه،• الكافر• باهلل،• املشرك• يعيشها• التي• والضياع• التمزق• صورة• إنها•

)1( سورة•النمل•:•اآلية•18•.
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 á«fBGôb äÉjBG ™e á«ZÓH áØbh

: ¤hC’G áØbƒdG

 U T S R Q P O N M L K J I H G F﴿ :قوله تعالى مع 
.(١)﴾ V

وقوله تعالى: ﴿! " # $% & ' ) ( *+ , - . /0 1 2 3 
 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4

 .(٢)﴾Q P O N M L KJ I H
ففي هاتني اآليتني أوصى اهللا بالوالدين معًا ، ثم ذكر ما تقوم به األم من حمل ورضاعة ، وما تعانيه من مشقة في سبيل 

ذلك ، ولم يتعرض لدور األب وما يقوم به من تربية ورعاية وإنفاق وتكاليف .
فما السر في ذكر دور األم وفضائلها ، والسكوت عن دور األب وفضائله ؟

اهللا سبحانه وتعالى إمنا ذكر فضائل األم وأتعابها ؛ ألنها تقوم باجلزء غير املنظور في حياة االبن ، حيث أن األم تقدم 
للطفل كل شيء في مرحلة احلمل والوالدة والرضاع وتسهر لراحته في فترة ال يعقل منها الطفل شيئًا .

فإذا كبر الطفل وجد أمامه أباه ، يشتري له ما يحتاج من املالبس واأللعاب ، وميده باملال ، كل هذا يقوم به األب في 
مرحلة يعقل فيها الطفل ، ويحس بفضل أبيه عليه ، ومن ثَّم فإنه سيقدر ذلك الفضل عليه .

ر اهللا تعالى االبن بفضل أمه عليه وما تعانيه من تعب وسهر وحتمل للمشاق في مرحلة إدراكه وقله ؛ ليرى كيف  فذكَّ
تتعب األمهات ويعانني ، ومن ثَّم يعرف دور أمه ، فيرد لها اجلميل بالطاعة وعدم التضجر .تتعب األمهات ويعانني ، ومن ثَّم يعرف دور أمه ، فيرد لها اجلميل بالطاعة وعدم التضجر .

: á«fÉãdG áØbƒdG

.(٣)﴾¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³﴿ :مع قوله تعالى
.(٤)﴾R Q P ON M L K J﴿ :وقوله تعالى

قدم اهللا ضمير اآلباء على ضمير األوالد في اآلية األولى فقال تعالى ﴿º « ¼﴾(٣) ، وقدم ضمير 
. (٤)﴾R Q P﴿ األوالد على ضمير اآلباء في اآلية الثانية فقال تعالى

فما السر في تقدمي اآلباء في اآلية األولى ، وتأخيرهم في اآلية الثانية ؟
اآلية األولى

تنهى عن قتل األوالد في حال الفقر خوفًا من أن يضيفوا إلى آبائهم فقراً على فقرهم ؛ ألن همَّ الـفـقـيـر في حال فقره 
توفير الطعام له ولزوجه ، فإذا أضيـف إليه همُّ إطعام األوالد فإن ذلك سيـــكــون عليه عبئا ثقيل ال يطيقه ، فلذلك قال 

(١) سورة لقمان : اآلية: ١٤  .             (٢) سورة األحقاف : اآلية: ١٥  .  
(٣) سورة األنعام : اآلية ١٥١ .               (٤) سورة اإلسراء : اآلية ٣١ .              
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اهللا تـعـالى ﴿º « ¼﴾ فقـــدم اهللا رزق اآلباء على األوالد ليطمئـن اآلباء على رزقهم وعلى رزق 
أوالدهـــــم .
اآلية الثانية 

يفتقروا  أن  بأوالد  رزقوا  إن  يخافون  ولكنهم   ، أوالد  بغير  داموا  ما  الفقر  الذين ال يخشون  امليسورين  اآلباء  تخاطب 
بسببهم فيأخذوا جزءا من رزقهم ، فيصبح الرزق غير كاف لآلباء واألبناء معًا ، فطمأن اهللا سبحانه اآلباء على أن األوالد 

لن يأخذوا من رزقه شيئًا فقال ﴿R Q P﴾ فكما كفلنا رزقكم فرزقهم مكفول .

: áãdÉãdG áØbƒdG

(١)﴾ Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ :مع قول اهللا تعالى
وقول اهللا تعالى: ﴿3 4 5 6 7 8 9 : ﴾(٢)

ذكر اهللا عز وجل في اآلية األولى ﴿Í ﴾ منكرة، وفي اآلية الثانية  ﴿9 ﴾  معرفة، فما السر في ذلك؟
.﴾ Î Í ﴿ الوادي ﴾ Ì Ë﴿:الدعوة األولى وقعت ولم يكن املكان قد جعل بلداً، فكأنه قال

والدعوة الثانية وقعت وقد ُجعلت بلدٍا، فكأنه قال: اجعل هذا املكان الذي أصبح بلداً أمن على من أوى إليه.والدعوة الثانية وقعت وقد ُجعلت بلدٍا، فكأنه قال: اجعل هذا املكان الذي أصبح بلداً أمن على من أوى إليه.
: á©HGôdG áØbƒdG

(٣)﴾ ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :مع قول اهللا تعالى
كرر اهللا عز وج لفظ ﴿©﴾ و ﴿ª﴾ مرتني فما السر في ذلك؟ 

النكرة اذا تكررت دلت على التعدد، بخالف املعرفة، فالعسر الثاني هو األول واليسر الثاني غير األول، ولذا قال النبي ¤ 
«لن يغلب عسر يسرين»(٤).

(١) سورة البقرة : اآلية: ١٢٦  .             (٢) سورة إبراهيم : اآلية: ٣٥  .  
(٣) سورة الشرح : اآلية ٥-٦ .               (٤) اخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب: ما ودعك ربك وما قلى برقم ٤٦٦٥
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ن�شاطن�شاط

بالرجوع اإىل �صورة الفاحتة ا�صتخرج منها خم�صة اأمثلة تدل على البالغة.
 1

اجلدول  ح�صب  الآيات  اجمع  تعاىل.  اهلل   كالم  مثل  اأواآية  ب�صورة  ياأتوا  اأن  النا�س  وجل  عز  اهلل  حتدى 
 2

التايل:

وجه البالغةن�س الآيةرقم الآية ال�صورة م

1

2

3

4

5
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QOÉ°üe
• دالئل•اإلعجاز•في•علم•املعاني•••••••••••••عبد•القاهر•اجلرجاني	
• إعجاز•القرآن•والبالغة•النبوية••••••••••••••مصطفى•صادق•الرافعي	

حديثك•مهارات حياتية ي��ص��ب��ح• ح��ت��ى•
تسعى• أن• ينبغي• مؤثًرا• وإلقاؤك•

الكلمات• من• كبير• مخزون• المتالك•
املتنوعة•وأن•تتدرب•على•التعبير•بوضوح•
وامل��ف��ردات• اجل��م��ل• وتختار• أف��ك��ارك• ع��ن•
وإدام��ة• موقف..• لكل• املناسبة• الدقيقة•
القرآن•• آيات• بالغة• في• والنظر• التأمل•

يكسب•هذه•املهارة•وينميها.

§HGhQ
 

• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�
©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë

• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«

w�öÝù«
• 	WOÐd²�« WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«
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اإثراء

براعته يف ت�صريف القول وهو على اأنواع منهما 

••	تعبيره•عن•طلب•الفعل•من•املخاطبني•بالوجوه•اآلتية•:
•••اإلتيان•بصريح•مادة•األمر•نحو•قوله•سبحانه•﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾)2(•••.• 1

•••اإلخبار•بأن•الفعل•مكتوب•على•املكلفني•؛نحو•﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  2

ڤ ڦ ڦ ڦ﴾)3(••.•
•••اإلخبار•عن•املبتدأ•مبعنى•يطلب•حتقيقه•من•غيره؛•نحو•﴿•ہ ہ ہ ھھ﴾)4(•••أي•مطلوب•من•املخاطبني• 3

تأمني•من•دخل•احلرم.
•••اإلخبار•عن•الفعل•بأنه•خير•﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ﴾)5(• ••. 4

•••ترتيب•الوعد•والثواب•على•الفعل؛•نحو•﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾)6(.•  5

•••ترتيب•وصف•شنيع•على•ترك•الفعل•؛•نحو•﴿•ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾)7•(•   6

النهاية.•
تعبريه عن النهي بالو�صائل الآتية

•••اإلتيان•في•جانب•الفعل•مبادة•الفعل•مبادة•النهي•نحو•﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  1

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾)9(• ••.
•••اإلتيان•في•جانبه•مبادة•التحرمي•نحو•﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾)10(••.•• 2

•••نفي•احلل•عنه•نحو•﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾)11(••. 3

•••وصفه•بأنه•ليس•برا•نحو•﴿ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾)12(••. 4

••ذكر•الفعل•مقرونا•بالوعيد•﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ •﴾)13( 5

  تعبريه عن اإباحة الفعل بالطرق الآتية

••التصريح•مبادة•احلل•نحو•﴿•ک ک گ گ﴾)1(.• 1

••نفي•اإلثم•عن•الفعل•نحو•:•﴿• ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾)2(.•• 2

••إنكار•حترميه•في•صورة•استفهام•نحو﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ﴾)3(.• 3

••نفي•احلرج•عنه•نحو•﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ•﴾)4(.••أي•في•ترك•القتال• 4

أو•في•األكل•من•البيوت.

)1(••سورة•احلج•:•اآلية•31•.•••••••••••••••••••••••)2(•سورة•النساء•:•اآلية•58•.••••••••••••••••)3(•سورة•البقرة•:•اآلية:•183••.•••••)4(•سورة•آل•عمران•:•اآلية:•97••.••••••••••••)5(•سورة•البقرة•:•اآلية:•221••.••••••••••
)6(•سورة•البقرة•:•اآلية:•245••.•••••••••••••••••••)7(•سورة•املائدة•:•اآلية:•44••.•••••••••••••••)9(•سورة•املمتحنة•:•اآلية:•9••.••••••)10(•سورة•األعراف•:•اآلية:•33••.••••••••••••

•)11(•سورة•النساء•:•اآلية:•19••.•••••••••)12(•سورة•البقرة•:•اآلية:•189••.•••••••••••)13(•سورة•التوبة•:•اآلية:•34••.
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

ة• احُلجَّ وِإقاَمة• • احَلقِّ إِلْظَهار• القرآن• بها• َجاَء• الَّتي• املَُناَظَرة• أساليُب•
على•املُخالِفني•.
املراد باحِلَوار 

بينهم• َظر• النَّ ِوْجَهات• ِلَعْرِض• ة• ِعدَّ أو•أطراف• حديٌث•بني•طرفني•
أو• •، ُمناِسٍب• • حلٍّ إلى• ل• التَّوصُّ بقصد• ؛• محددة• مسألٍة• حول•

نتيجٍة•ُمناسبٍة•.

¢SQódG

14

ٍ ٍ

املراد باجلدل يف القراآن الكرمي

َدل واحِلَوار  َ ُق بني اجلجْ الَفرجْ

ó«¡“

اجلدل واحلوار يف القراآن

• ِمْن•	 الناس• بني• يدور• ما• ى• ُيسمَّ ماذا•
أحاديث•وتبادل•وجهات•النَّظر•؟

• ِمْن••	 الناس• بني• يدور• ما• ى• ُيسمَّ ماذا•
ة•؟ ة•باحْلُجَّ ُمَقاَبَلة•احْلُجَّ

• ما•الفرق•بني•اجَلَدل•واحِلَوار•؟	
• هل•للَجَدل•واحِلَوار•صور•في•القرآن••؟	

ٍة• ف•على•مباحث•ُمِهمَّ وهذا•يدفعنا•للتَّعرُّ
في•هذا•املوضوع.

• املراد••باجلدل•في•القرآن•الكرمي.	
• املراد••باحلوار.	
• 	. الفرق•بني•اجلدل•واحلوار•

• َدل.	 أنواُع•اجْلَ
• ُصَوُر•اجَلَدِل•واحِلَوار•في•القرآن•الكرمي.	

‰b'«—«u(«
áé◊ÉH áé◊G á∏HÉ≤e

áeƒ°üÿGh áÑ∏¨dGh Iƒ≤dG ™HÉW òNCÉj

áé◊ÉH º°üÿG ΩGõdEG ¬àé«àf ‘ OGôj

 áæ«©e á«°†b ∫ƒM ÌcCG hCG ÚaôW ÚH ΩÓch åjóM 

Ö°ü©àdGh áeƒ°üÿG øY Gó«©H Ahó¡dG ™HÉW òNCÉj

Úaô£dG …CG ¿É°ùd ≈∏Y á≤«≤ë∏d ∫ƒ°Uƒ∏d ±ó¡j

َل• َا•حَتَوَّ •ِحَواٍر•َجَدال•،•لِكْن•ُرمبَّ •َجَدٍل•ِحَواٌر•،•وليس•ُكلُّ وَبنَي•اجَلَدِل•واحِلَواِر•ُعُموٌم•وُخُصوٌص•،•َفُكلُّ •
احِلَواُر•إلى•َجَدٍل•،•وقد•َيْجَتِمَعاِن•،•َكَما•في•اآلية•األولى•ِمْن•ُسورة•امْلَُجاَدَلة•حيث•اْشَتكِت•امْلَُجاَدَلة•
•َوَراَجَعِت•الكالَم•في•َشْأِنِه•،•واْسَتَمَع•رُسوُل•اهلل•ملسو هيلع هللا ىلص• اِمِت• َخوَلُة•بنُت•ثْعَلبَة•زوَجَها•أوَس•بَن•الصَّ

اَوَر•َمَعها•)1(. إلى•َشْكَواها•َوحَتَ
)1(••ُينظر•تفاصيل•احلوار•في•كتب•التَّفاسير•،•كتفسير•القرطبي•)270/17(•،•وفتح•القدير•)229/5(•.
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َدل نوعان : َ اجلجْ

ٍة•َخاِلَصٍة•َوَطريٍق•َصحيٍح،•كقوله•تعالى•:• ِإليه•بنيَّ َأْفَضى• •أو• أيََّد•احَلقَّ •ِجَداٍل• امْلَْمُدوُح•:•هو•ُكلُّ َدل• •اجْلَ 1

چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ•)2(•.

ڄ ڃ ڃ  چ  ِإليه،•كقوله•تعالى•:• َأْفَضى• أو• الباطل• ِج��َداٍل•ظاَهَر• • املْذُموُم•:•هو•ُكلُّ ��َدل• اجْلَ • • 2

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ 
ڈڈچ•)3(•.

وار•ِمَن•البراهنِي•واألِدلَّة•العقليَّة•،•كما•قال•تعالى•:•چٱ  َن•القرآُن•جميَع•ما•ُيْسَتعمل•في•امْلُناظرات•واحْلِ تضمَّ
ىت  مت  خت  چ  •: تعالى• وق���ال• •، •)4( چ• پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
•،• •وجلَّ •ذلك•موُقوٌف•على•اسِتكشافه•منه•بُحْسن•التَّدبُِّر•والَفْهِم•َعِن•اهلِل•َعزَّ يت جث چ•)5(،•لكنَّ

ات•،•َفِمْن•ِتلك•األساليب•: بوَّ وفي•َقَصِص•األنبياء•كثيٌر•ِمْن•تلك•األدلَِّة•على•التَّوحيد•وإثبات•النُّ
• ٌم عنده•؛•حتى•يعترَف•مبا•ُيْنِكُره•:•كقوله•تعالى•في•ردِّ ا هو ُمسلَّ ُخاَطب بطريق االستفهام عمَّ •إلزام املمْ 1

ِفْرية•اليهود•:•چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چچ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ•)6(•.
ُخاَطب مبا تقتضيه العقول :•كما•في•قوله•تعالى•:•چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ•)7(،• •إلزام املمْ 2

•نظاُمُهَما•،•والسمواُت•واألرُض•لم•َتْفُسدا•،•َفُنِتَج•عنه•أن• أي•:•َلَفَسَد•تْدبيُر•السماوات•واألرض•واختلَّ

)2(•سورة•النحل:•آية:•125.•••••••••)3(•سورة•الكهف:•آية:•56.••••••••)4(•سورة•الفرقان:•آية:•33.

)5(•سورة•املرسالت:•آية:•50.•••••••)6(•سورة•األنعام:•آية:•91.••••••••••)7(•سورة•األنبياء:•آية:•22.

اأنواع اجلدل

چ

َوُر اجَلَدِل واحِلَوار يف القراآن  �صُ

ن�شاطن�شاط

بالرجوع اإىل م�صادر التعلم تاأمل ق�صة خولة بنت ثعلبة مع زوجها اأو�س بن ال�صامت 
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ليس فيهما آلهة إال اهلل ، كما قال تعالى : چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ )1( ،وكما قال سبحانه : چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ )2(.
3 االستدالل باملبدأ على املعاد: كقوله تعالى : چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ )3(.
َموات واألرض ، كما في قوله تعالى : چ  4 االستدالل بقياس اأَلْوَلى : كقياِس ِإْحَياء اْلُوَتى على َخْلِق السَّ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ )4( .
عوى: كقول اهلل تعالى ألهل الكتاب : چ  ۈئ ېئ ېئ  ة الدَّ 5 امْلُطالبُة بالبرهان على ِصحَّ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  چ  عنهم:  قوله  بعد  چ  ېئ ىئ ىئ ىئ 
ۇئچ )5(.

ي: كقول اهلل تعالى في إثبات التَّوحيد : چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  6 التََّحدِّ

القرآن : اإلتيان بسورٍة مثل هذا  الكفار عن  َعْجز  إثبات  في  تعالى  وقوِله   ،  )6( چ   ۅ ۉ ۉ ې 
چ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ )7(.

)1( سورة الؤمنون: آية: 91.         )2( سورة اإلسراء: اآليات: 42-43.        )3( سورة الطارق: اآليات: 8-5.
)4( سورة األحقاف: آية: 33.       )5( سورة البقرة: آية: 111.                    )6( سورة اإلسراء: آية: 56.

                                                  )7( سورة يونس: آية: 38.

ي�سعى املركز اإىل توفري البيئة املالئمة الداعمة للحوار الوطني بني اأفراد املجتمع وفئاته )من الذكور والإناث( 

مبا يحقق امل�سلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية املبنية على العقيدة الإ�سالمية ، وذلك من خالل 

الأهداف التالية :

اأوًل  : تكري�س الوحدة الوطنية يف اإطار العقيدة الإ�سالمية وتعميقها عن طريق احلوار الفكري الهادف

ثانًيا  : الإ�سهام يف �سياغة اخلطاب الإ�سالمي ال�سحيح املبني على الو�سطية والعتدال داخل اململكة وخارجها من 

خالل احلوار البناء

ثالًثا  : معاجلة الق�سايا الوطنية من اجتماعية وثقافية و�سيا�سية واقت�سادية وتربوية وغريها وطرحها من 

خالل قنوات احلوار الفكري واآلياته

رابًعا  : تر�سيخ مفهوم احلوار و�سلوكياته يف املجتمع لي�سبح اأ�سلوًبا للحياة ومنهجًا للتعامل مع خمتلف الق�سايا

خام�ًسا  : تو�سيع امل�ساركة لأفراد املجتمع وفئاته يف احلوار الوطني وتعزيز دور موؤ�س�سات املجتمع املدين مبا يحقق 

العدل وامل�ساواة وحرية التعبري يف اإطار ال�سريعة الإ�سالمية

�ساد�سًا  : تفعيل احلوار الوطني بالتن�سيق مع املوؤ�س�سات ذات العالقة

�سابعًا  : تعزيز قنوات الت�سال واحلوار الفكري مع املوؤ�س�سات والأفراد يف اخلارج

ثامًنا  : بلورة روؤى اإ�سرتاتيجية للحوار الوطني و�سمان تفعيل خمرجاته
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ن�شاطن�شاط

ما اجلامع امل�سرتك بني احلوار واجلدل؟
 1

 وردت مادة احلوار يف القراآن الكرمي ثالث وقيل اأربع مرات، واجلدل يف ت�سعة وع�سرين مو�سعا.
 2

مثل لذلك يف مو�سعني لكل منهما.

التقوميالتقومي

1: ما الراد باجلدل. واذكر ثالثا من صوره في القرآن الكرمي.

2: ما أنواع اجلدل في القرآن الكرمي؟

3: ما الراد باحلوار. وما الفرق بينه وبني اجلدل في القرآن الكرمي؟

م�سادر
مناهج اجلدل في القرآن الكرمي                    د. زاهر عواض األلعي	 
اإلتقان في علوم القرآن                            د. جالل الدين السيوطي	 
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اإثراء

ريَفنِي امللِك فهِد بن عبد العزيز رحمه اهلل باإن�شاِء َمْرَكِز امللك عبِد العزيز   احَلَرَمنِي ال�شَّ
ِ
ْمُر َخادم

َ
َدَر اأ �شَ

اأ�شي�س ، ومتَّ ت�شكيُل اللَِّجان  للِحَوار الَوَطني بتاريخ : 1424/5/24 هـ ، و الذي مُبوَجبه ُبدئ يف اأعمال التَّ

ة الالزمة.  ة والإداريَّ ُطر التَّْنظيميَّ
ُ
َظام الأ�شا�شي للَمْرَكز ، وَت�ْشكيل الأ ة ، وتكوين النِّ امْلُْخَت�شَّ

و اأهمُّ ُجُهوِدِه :

�ْشري .
ُ
1. اإقاَمُة الربنامج التَّْدريبي للِحَوار الأ

2. اإقاَمُة ُمْلَتقى املدربني املعتمدين .

�ْشري .
ُ
3. اإقاَمُة ِلَقاِء احِلَوار الأ

4. َعْقُد نْدوة الإعالم واحِلَوار الَوَطني .

ة ، التي اأ�شهمْت بدورها يف َن�ْشِر ثقافة احِلَوار . اُلونات الثقافيَّ 5. اإقاَمُة لقاء ال�شَّ

ويل الَك�ْشفي للِحَوار. 6. اإقاَمُة املخيَّم الدَّ

َباب . 7. اإقاَمُة ُمْلَتَقى احِلَوار الَوَطني لل�شَّ

ة يف احِلَوار . �شَ �َشائل املَتخ�شِّ َدار َع�َشَراِت الُكُتِب والرَّ 8. اإ�شْ

ُيْنَظر : املوقع مْرَكز امللك عبد العزيز للِحَوار الَوَطني .

مهارة مهارات حياتية ال��ه��ادىء  احل���وار 
راق��ي��ة وس��ام��ي��ة وم��ن أع��ظ��م ما 

التحاورين  كال  يقصد  أن  ينميها 
ال���وص���ول ل��ل��ص��واب ول��ل��ح��ق ول��ي��س 

الوصول إلفحام الطرف اآلخر .

™bGƒe

 
• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�

©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 kOH×²� W¹dO)« WOFL'« ·«dý≈ X%  w³ÞUA�« ÂU�ù« bNF� l�u�

©r�dOš® …bł WE�U×0 .dJ�« Ê¬dI�«
• 	ÆwMÞu�« —«u×K� e¹eF�« b³Ž pK*« e�d�
• 	©—u½® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« W�b)  U�uKF*« WOMIð ÀU×Ð√ e�d�
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF§�« WOLKF�« WOFL'«
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

¢SQódG

15

َجَمة ْ املراد بالرترَّ ó«¡“

ترجمة معاين �لقر�آن

كيف ُنوِصُل القرآَن الكرمَي لغير العرب ؟	 
بُلغٍة 	  الكرمَي  القرآَن  نقرأ  أْن  ُيكُن  هل 

ُأْخرى غير العربيَّة ؟
القرآُن 	  ُيْكتب  أن  ُيكُن  هل 

؟ العربيَّة  غير  ُأْخرى  بُلغٍة   الكرمُي 
ٍة  ف على مباحث ُمِهمَّ وهذا يدفعنا للتَّعرُّ

في هذا الوضوع.

الراد بالترجمة.	 

أقسام الترجمة.	 

حكم الترجمة.	 

)1(  تاج العروس ، الزبيدي )211/8(.

)2(  تاج العروس ، الزبيدي )211/8(.

جاءت كلمة )ترجمة( في العربية لتدل على معان أربعة:
أولها:تبليغ الكالم ملن لم يسمعه، ومنه قول الشاعر:

إن الثم��انني وبلغته�������ا              قد أحوجت سمعي إلى ترجمان
عباس  ابن  ومنه سمي  نفسها،  بلغته  الكالم  تفسير  ثانيها: 

 ترجمان القرآن.
ثالثها: تفسير الكالم بغير لغته. قال اجلوهري »وقد ترجمه 

وترجم عنه إذا فسر كالمه بلسان آخر«.
رابعها: نقل الكالم من لغة إلى لغة أخرى. قال الزبيدي في 

تاج العروس: »وقيل: نقله من لغة إلى أخرى«.
واملراد هنا هو املعنى الثالث والرابع.
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ْرَجَمُة إلى ِقْسَمني : َتْنَقِسُم التَّ
ُة : ْرَجَمُة احَلْرفيَّ ل : التَّ الِق�ْسُم الأورَّ

َاَفَظِة على جميع َمَعاني  ْرتيِب واْلُ ْظِم والتَّ الراد بها: َنْقُل الكالم ِمْن لَُغٍة ِإلى لَُغٍة ُأْخَرى َمَع ُمَراعاِة الواَفَقِة في النَّ
اأَلْصِل اْلَُتْرَجِم .

النَّاس  ، وبعُض  ُمراِدِفِه  اْلُراِدِف مكاَن  َوْضَع  ُتْشِبُه  ِهَي  إذ   ، وَتْرِتيِبه  َنْظِمِه  ُمَحاَكاُة األصِل في  فيها  فُتَراَعى 
يها ُمَساويًة. ًة ، وبعُضُهم ُيَسمِّ ْرَجَمَة َتْرَجَمًة َلْفظيَّ ي هذه التَّ ُيَسمِّ

ْرَجَمُة التَّْفسيريَُّة :  الِق�ْسُم الثاين : التَّ

ْعبيُر َعْن معنى كالٍم في لَُغٍة بكالٍم آَخَر ِمْن لَُغٍة ُأْخرى ، َمَع الَوَفاء بجميِع َمَعانيه وَمَقاِصِده . الراد بها هي التَّ

ْرَجَمة ، وذلك على النَّْحو التالي : ْرَجَمة باْخِتالِف أقساِم التَّ َيْخَتِلُف احُلْكُم على التَّ
ِة : َجَمِة احَلْرفيرَّ ْ اأول : ُحْكُم الرترَّ

حترم الترجمة احلرفية وتستحيل لعدة أسباب، من أهمها:
ُأْخَرى ، وهذا ما نفاه بُلَغٍة  القرآن  أنه لو ترجمت اآليات ترجمة حرفيه فمعناها هو اإلتياُن مِبثل هذا   1

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  چ   : بقوله  كتابه  عن  وجلَّ  عزَّ  اهلل   
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ )1( .

ي إلى أن ال ُيْحَفظ القرآُن ِمَن التَّْحريف والتَّبديل ، بل َيْعتريه ما اْعَترى التَّوراَة واإلْنيَل ِمْن  2  أنَّ ذلك ُيؤدِّ

حتريٍف وتبديٍل .
ِة  ْف�سرييرَّ َجَمِة الترَّ ْ ثانيا : ُحْكُم الرترَّ

جتوز َتْرَجَمِة َمعاني القرآن الكرمي إلى لَُغاٍت أخرى بشروط هي:  
ْكل في أعلى ُكلِّ صفحة ، ويتلوه  ة برسم اْلُصحف ومْضبوًطا بالشَّ 1  أْن ُيْكَتب النَّصُّ القرآنيُّ بالعربيَّ         

غة ذلك التَّْفسير . غة اْلَُتْرَجم إليها كلمة )التفسير( ثم ُيْكَتب حتتها بتلك اللُّ باللُّ
2  الُبدَّ ِمَن النَّصِّ في القدمة على أنَّ هذا النَّصَّ ليس هو نصَّ القرآن الكرمي .

ُ

اأق�سام الرتجمة

راد بها هي الت

ُحْكُم الرتجمة

)1( سورة اإلسراء: آية: 88.         
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ريعة وإجازتها  3 دعوة اْلَُتْرِجمني إلى التَّوثُّق من صحة العاني التي يوردونها ومطابقتها لقواعد الشَّ

ِمَن الُعَلماء الثقات ، والتَّوثق ِمْن سالمتها ِمَن األخطاء الَعَقديَّة أو احتماِلَها لذلك .
4 أن الترجمة للمعاني العامة للقرآن، ال العاني اخلاصة، ألن العاني اخلاصة دقيقة، وهي مشتملة 

على أنواع من اإلعجاز ال يكن ترجمتها.

ن�شاطن�شاط

ن�شاطن�شاط

بالرجوع اإىل موقع جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف. اذكر جهود املجمع يف ترجمة معاين 

القراآن الكرمي بعدة لغات.

بالتعاون مع جمموعتك اذكر خم�س فوائد من ترجمة معاين القراآن للغات اأخرى.

التقوميالتقومي

1: عرف الترجمة.

2: قارن بني الترجمة احلرفية والترجمة التفسيرية من حيث: )العنى واحلكم (.

3: علل:
- عدم جواز الترجمة احلرفية.  

- أهمية كتابة النص القرآني في أعلى الصفحة بالرسم العثماني ومن ثم كتابة الترجمة.  

تنق�سم ترجمة القراآن اإىل ق�سمني

الرتجمة التف�سرييةالرتجمة احلرفية

حكمهاحكمها

RƒŒ’RƒŒ
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اإ�سدارات جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف يف 

املدينة النبوية يف ترجمة معاين القراآن الكرمي بعدة لغات 
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اإثراء

َجَمة : ْ رة يف جمال التَّ ريف باملدينة املنوَّ ِع امللك فهٍد ِلِطَباعة امل�شحف ال�شَّ مَّ ُجُهوُد جُمَ

ة . ريَّ ة والَب�شَ معيَّ َجَمات ُيعَنى بالأعمال ال�شَّ �سٍ للَتْ 1. اإْن�َشاُء َمْركٍز ُمَتَخ�شِّ

ٍة عن َتْرَجَمِة معاين القراآن الكرمي ، تقومٌي للَما�شي وتخطيٌط للُم�ْشَتقبل وذلك  2. َعْقُد َندوٍة ِعْلِميَّ

�شنة 1423هـ .

ًة ،  عة ، منها : )24( ُلَغًة اآ�شيويَّ داُر وَن�ْشُر َتْرَجَماٍت ملعاين القراآن الكرمي اإىل 50 ُلَغًة ُمَتنوِّ 3. اإ�شْ

ًة ومنها على �شبيل املثال: التجمة الفرن�شية، التجمة  ًة ، )14( ُلَغًة اإفريقيَّ (12(  ُلَغًة اأوربيَّ

التكية،  التجمة  الإجنليزية،  التجمة  الأنكو،  ترجمة  الإندوني�شية،  التجمة  الهو�شاوية، 

التجمة  التاميلية،  التجمة  الفيتنامية،  التجمة  الإيرانونية،  التجمة  الأردية،  التجمة 

الأوكرانية،  التجمة  الربتغالية،  التجمة  املليبارية،  التجمة  التلغو،  ترجمة  ال�شينية، 

التجمة  الأمازيغية،  التجمة  املجرية،  التجمة  الإيطالية،  التجمة  املالغا�شية،  التجمة 

الفار�شية، التجمة الهندية، التجمة الكردية، التجمة الأذرية، ترجمة البا�شا، التجمة 

القريغيزية، ترجمة اللنغال، التجمة الرو�شية، التجمة ال�شندية، التجمة ال�شويدية

َجَمات . 4. اإْعَداُد برنامٍج حا�ُشوبيٍّ لبع�س الَتْ

خرى ، )�س : 2 14( .
ُ
ة الأ ُيْنَظر : َتْرَجَمات معاين القراآن الكرمي والُكُتب الِعْلميَّ   

مهارات حياتية

م�سادر
ترجمان معاني القرآن الكرمي              د. عبد اهلل الندوي	 
خواص القران                                  تركي الهويل	 

تعلم 
أكثر من لغة يسهم في 

بناء الرونة الذهنية لا تتضمنه 
كل لغة من أمناط تفكيرمختلفة ولا 

علوم  على  لالطالع  فرص  من  تتيحه 
ومنتجات وأفكار اآلخرين .. وترجمة 
معاني القرآن تفتح آفاقا جديدة لغير 

وتوسع  العربية  باللغة  الناطقني 
مداركهم وتصوراتهم.

™bGƒe

 
• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�

©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë
• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	w�öÝù« r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«
• 	WOÐd²�« WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«
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Qƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’GQƒ°ùdGh äÉjB’G



CGهدGف ƒdGحدة

يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة اأن يحقق الأهداف التالية:

  يعرف ترتيب الآيات وال�سور.

  يبني اأق�سام الآيات وال�سور، وحكمة ذلك.

  يفرق بني الآيات وال�سور.

  يعرف عناية ال�سلف رحمهم اهلل بكتاب اهلل عز وجل.

  يلم ببع�س مقا�سد ال�سور ومنا�سباتها



.(1) Qƒ°ùdGh äÉjB’G:ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG 

.(2) Qƒ°ùdGh äÉjB’G :ô°ûY ™HÉ°ùdG ¢SQódG 

 ô°ûY øeÉãdG ¢SQódG: مقا�سد ال�سور ومنا�سباتها. 

.äÉ¡HÉ°ûàŸG äÉjB’G :ô°ûY ™°SÉàdG ¢SQódG 

IóMƒdG ¢ShQO
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

ترتيب آيات القرآن ، وسوره ، كل ذلك توقيفي عن رسول اهلل 
ألحد  ليس   ، وتعالى  سبحانه  ربه  عن   ß جبريل  عن  ملسو هيلع هللا ىلص 
من الصحابة وال اخللفاء الراشدين وال سائر الصحابة وال لغيرهم 
تصرف في ترتيب شيء منه . ألن الكالم كالمه والكتاب كتابه 

سبحانه وتعالى .

¢SQódG

16

ترتيب امل�سحف ó«¡“

(1) Qƒ°ùdGh äÉjB’G

حروف  َحَسُبوا   : َأيوب  بن  محّمد  قال 
القرآن وفيهم ُحَميد بن قيس فعرضوه على 
فلم يخطئوهم  ُجَبْير،  بن  مجاهد وسعيد 
وا  وه 323,71 ألف حرفًا، وعدُّ فبلغ ما عدُّ

َكِلَم القرآن مبا فيه من احَلْرف - چ  ٱچ  

چٿچ- فبلغ 77,437 كلمة .
س : ما الذي تدل عليه هذه القصة ؟

ترتيب املصحف. 	 

معلومات مهمة عن السور واآليات.	 

املوضوعات الرئيسة في القرآن. 	 

‘ 
القراآن

IQƒ°S 1
1

4

ájBG 6236

86 »µŸG

28 ÊóŸG

ÜõM 60

AõL
 3

0

الأطول �سورة البقرة

(ájBG 286)

 الكوثر
�سر �سورة

الأق

(äÉjBG 3
)
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اَن ¶ چ !"#$% چ)1) َبْيِر رحمه اهلل: ُقْلُت ِلُعْثَماَن ْبِن َعفَّ »َقاَل اْبُن الزُّ

- لم يغّيروا حرفًا منه ، وال تصّرفوا في شيء منه ، ألن القرآن كّله نزل من اللوح احملفوظ  فالصحابة -

قًا حسب الوقائع . إلى بيت العّزة في السماء الدنيا جملة واحدة مكتوبًا مرتَّبًا ، ثم نزل مفرَّ

اأ ‘ القراآن الكرمي : 

1  )114) سورة .

2  ) 6236) آية.

إلى  ج��زء  ك��ل  ينقسم  ج����زءاً،   (30(   3

ق���س���م���ن، ي��س��م��ى ك����ل ق���س���م م��ن��ه��ا 
 ، حزبًا   (60( فاملجموع   ، ب�)احلزب) 
ففي  وعليه   . أرباع  احلزب )4)  ويضم 
مجموع  وي��ك��ون   . أث��م��ان  اجل��زء )8) 

األثمان )240) ُثُمنًا .
واألحزاب  األجزاء  في  التقسيم  هذا  وجميع 
واألثمان مبنّي على عدد احلروف تقريبًا 

4  سور القرآن )86) مكية ، و)28) مدنية.

5  كل السور تبدأ بالبسملة سوى سورة »التوبة« ، وسورة النمل فيها بسملتان.

6  أطول السور سورة البقرة وهي )286) آية ، وأقصرها سورة الكوثر وهي)3) آيات .

ْكر . Ü  للقراآن اأ�سماء كثرية منها : الفرقان - الكتاب- التنزيل – الذِّ

 ،  

معلومات مهمة عن ال�سور والآيات

)1) يريد أن آية چ !"#$%&'()* چ ناسخة آلية چ ;<=>?@
DCBA چ َفِلَم تكتب هذه اآلية املنسوخة وما فائدة كتابتكم لها مع أنها منسوخة ؟اجلواب:  ليبقى أجر تالوتها. 

)2) رواه البخاري ج13 ص 481 .
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 ينقسم القرآن الكرمي إلى ثالث موضوعات :
1  التوحيد : ويندرج فيه الكالم على أسماء اهلل تعالى وصفاته ، وجتريد العبودية له سبحانه . واملغيَّبات  

املاضية كالّرسل ، والكتب املنّزلة ، واملغيَّبات املستقبلة كاليوم اآلخر، والوعد ، والوعيد .
2  الأخبار : ويندرج فيها : أخبار األمم السالفة ، والقصص بأنواعها ، واألمثال . 

3  الأحكام : وهي أحكام احلالل واحلرام ، واألوامر والّنواهي .

املو�سوعات الرئي�سة يف القراآن الكرمي

ن�شاطن�شاط

اأمامك يف اجلدول التايل اأرقام مرتبطة مب�سميات يف امل�سحف ، حدد امل�سمى اأمام كل رقم مع مثال 
 1

واحد لكل م�سمى

امل�سمىالرقم

114

6236

30

2

60

4

8

240

86

28
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التقوميالتقومي

1:  ترتيب املصحف هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ وملاذا؟ 

2: ينقسم كالم اهلل عز وجل من حيث املوضوعات إلى ثالثة أقسام. ما هي؟

ن�شاطن�شاط

ح�سب  على  بامل�سحف  مرتبطة  م�سميات  من  فيهما  ماآ  وحدد  عمران  واآل  البقرة  �سورة  اقراأ 
 2

اجلدول التايل:

‹ÚJQƒ°ùdG ´ƒª�سورة اآل عمران�سورة البقرةامل�سمى

عدد الأجزاء

عدد الأحزاب

عدد الأرباع

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور      برهان الدين البقاعي	 م�سادر
اإلتقان في علوم القرآن                        جالل الدين السيوطي	 



106

اإثراء

قال ال�شيوطي رحمه اهلل : قد ثبت جميع اأ�شماء ال�شور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ولول خ�شية الإطالة 

لبينت ذلك، ومما يدل لذلك ما اأخرجه ابن اأبي حامت عن عكرمة قال: كان امل�شركون يقولون �شورة البقرة 

و�شورة العنكبوت ي�شتهزئون بها، فنزل -چ765 چ ، وقد كره بع�شهم اأن يقال �شورة 

اآل عمران ول �شورة  اأن�س مرفوعًا )ل تقولوا �شورة البقرة ول �شورة  كذا ملا رواه الطرباين والبيهقي عن 

وكذا  عمران  اآل  فيها  يذكر  والتي  البقرة  فيها  تذكر  التي  ال�شورة  قولوا  ولكن  كله،  القراآن  وكذا  الن�شاء، 

القراآن كله (واإ�شناده �شعيف، وقد ادعى ابن اجلوزي اأنه مو�شوع. وقال البيهقي: اإمنا يعرف موقوفًا على 

ابن عمر، ثم اأخرجه عنه ب�شند �شحيح، وقد �شح اإطالق �شورة البقرة وغريها عنه �. ويف ال�شحيح عن 

ابن م�شعود ¶ اأنه قال: هذا مقام الذي اأنزلت عليه �شورة البقرة، ومن ثم مل يكرهه اجلمهور.  الإتقان 

يف علوم القراآن لل�شيوطي ج1 �س 186 .

مهارات حياتية

™bGƒe
 

• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�
©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë

• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«

w�öÝù«
• 	 WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 

WOÐd²�«
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

تنقسم أسماء الصور إلى قسمن:
القسم األول: من حيث تعدد اسم السورة وعدمه.

القسم الثاني: القسم الثاني: من حيث طول السورة وعدمه.

الق�سم الأول:اأق�سام ال�سور من حيث الأ�سماء

إلى ثالثة  الكرمي من حيث تعدد االسم وعدمه  القرآن   تنقسم سور 
أقسام :

النساء ، واألع��راف ، واألنعام ،  ، كسورة  األول : ماله اسم واحد 
وغير ذلك .

ÊÉãdG : ماله أكثر من اسم ، كالفاحتة ، فإنها تسمى أم الكتاب ، والسبع 

املثاني ، وأم القرآن ، والشافية ، والكافية ، وغير ذلك ، وكالتوبة ، فإنها 
تسمى براءة ،  والَبحوث ، واملبعِثرة ، وال�ُمَقْشِقَشة وغير ذلك .

¢SQódG

17

اأق�سام اأ�سماء ال�سور
ó«¡“

 (2) Qƒ°ùdGh äÉjB’G

 من اللطائف في حروف القرآن الكرمي وكلماته:
سئل الكسائي :كم في القرآن آية أولها شن؟ 

 فأجاب : أربع آيات: چih چ
چ54چ  چBAچ   

چKJ چ وسئل:كم آية آخرها شن؟ 
فأجاب: اثنتان: چڦ ڦ 

ڦچ چٱ ٻ ٻ چ )1).
ما الذي تدّل عليه هذه القصة؟	 

أقسام أسماء السور.	 
أقسام السور من حيث الطول.	 
عناية السلف بكتاب اهلل.	 
حكمة تسوير القرآن الكرمي.	 

ådÉãdG : أن تسمى عدة سور باسم واحد نحو ) الزهراوين ) للبقرة وآل عمران ، و ) املعوذتن ) للفلق 

والناس ، و ) احلواميم ) للسور املبدوءة ب� ) حم ) .

)1) سورة قريش: آية: 1.
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تنقسم سور القرآن من حيث الطول وعدمه إلى أربعة أقسام :
الأول : الطوال : وهي سبع : البقرة ، آل عمران ، النساء ، املائدة ، األنعام ، 

األعراف ، واختلف في السابعة فقيل ) األنفال والتوبة معًا ) وقيل ) 
يونس ) .

ƒÄŸG : ÊÉãdG¿ :وهي السور التي تزيد آياتها على مئة آية أو تقاربها . 

ÊÉãŸG : ådÉãdG : وهي التي تلي املئن في عدد اآليات .

ل : وهو أواخر القرآن . HGôdG™ : الـُمَف�سَّ

« املفصل بذلك لكثرة انفصال بعضه من بعض . qª°Sh

وي�سّمى املفصل أيًضا : احملكم ؛ ألّنه لم ينسخ منه شيء .

واختلف في بدايته فقيل من سورة ) ق ) وهو أشهر . وقيل من ) احلجرات )

 تقسيم القرآن إلى سور فوائد كثيرة، منها :
1  الداللة على موضوع احلديث ومحور الكالم؛ ألن لكل سورة موضوعًا تتحدث عنه.

2  أن القارئ و احلافظ إذا أمت سورة كان أنشط له، وأبعث لتالوة السورة التي تليها أو حفظها، وهكذا حتى 

يأخذ حظه من القرآن الكرمي .

وينق�سم املف�سل على امل�سهور اإىل ثالثة اق�سام

طوال املف�سل من 

) ق ( اإىل ) النباأ (

اأو�ساط املف�سل من 

) النباأ ( اإىل 

) ال�سحى (

ق�سار املف�سل من

) ال�سحى ( اإىل 

¢SÉædG IQƒ°S ôNBG

ل
�س

ف
امل

Ê
Éã

ŸG

¿
ƒ

ÄŸ
G

ل
وا

ط
ال

اأق�سام ال�سور

اأق�سام ال�سور من حيث الطول

حكم ت�سوير القراآن الكرمي
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عناية ال�سلف بكتاب اهلل

اعتنى السلف بكتاب اهلل تعالى عناية لم تعنت بها أمة من األمم في كتاب ربها ، ومن عنايتهم أنهم أحصوا 
ما فيه ِبِدقَّة عجيبة، فمن ذلك أنهم قالوا : 

1  عدد النقاط في القرآن )1002530) نقطة . 

2  عدد حروف القرآن )323671 ) حرفًا .

3  عدد كلمات القرآن ) 77437 ) كلمة.

4  وقالوا : عدد األلفات ) 48940 ألفًا). وعدد الباءات )21420 باًء). وعدد التاءات: )1404 تاًء) 

إلخ ... .
5  وقالوا : النصف األول من القرآن الكرمي ينتهي عند قوله: چ çæåä چ ، فالنون والكاف 

من النصف األول، والراء واأللف من النصف الثاني .
6  أحصوا حركات اإلعراب : فمثاًل ذكروا لفظ اجلاللة )اهلل) أنه ورد في القرآن الكرمي )2707) مرة ، 

)980) في حالة الرفع و)592) في حالة النصب و)1135) في حالة اجلر .
7  أحصوا ما فيه من أسماء : كأسماء األنبياء، والرجال، والنساء، والنباتات، واحليوانات، واألدوات، 

والعلوم، والصناعات، واألعضاء، واأللوان، وغير ذلك .
باحلروف  تبدأ  سورة  وعشرون  تسع   : مثاًل  فقالوا  ذلك،  وغير  وموضوعاتها  السور  أن��واع  أحصوا    8

املقطعة، وخمس عشرة سورة تبدأ بصيغة القسم ، وغير ذلك .
9  وأما تفسيره واستخراج علومه فهو البحر احمليط الذي أبحرت األمة فيه ، وتنافست في إدراك ِحَكمه 

وأحكامه ، وتسابقت في إدراك غوره وأسراره ،وصّنفْت لذلك آالف التصانيف ، ولم تدرك إال أقّله 
. فسبحانه من ربٍّ عظيم ، َمنَّ علينا ببعض فضله الكرمي .
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ن�شاطن�شاط
ې ې ې ې  چ  ا�ستخرج لطيفة قراآنية من قوله تعاىل:  التف�سري  اإىل كتب  بالرجوع 

ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ چ )1)

ومن قوله تعاىل :چ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ 

 . مبينا الفرق بني بلد ميت بت�سديد الياء، 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ )2)

وبلدة ميتا بتخفيف الياء. 

)1) سورة األعراف: آية: 57.              )2) سورة الفرقان: آية: 48.
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QOÉ°üe

اإلتقان في علوم القرآن                       جالل الدين السيوطي.• 
البرهان في علوم القرآن                       بدر الدين الزركشي.• 
مناهل العرفان في علوم القرآن             محمد عبد العظيم الزرقاني.• 

™bGƒe

 
 • …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�

©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë
 •¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
 • kOH×²� W¹dO)« WOFL'« ·«dý≈ X%  w³ÞUA�« ÂU�ù« bNF� l�u�

©r�dOš® …bł WE�U×0 .dJ�« Ê¬dI�«
 •…—uM*« WM¹b*UÐ .dJ�« Ê¬dI�« rOEFð e�d�
 •©—u½® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« W�b)  U�uKF*« WOMIð ÀU×Ð√ e�d�
 •©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF¥�« WOLKF�« WOFL'«



١: كم تنقسم سور القرآن الكرمي من حيث تعدد االسم من عدمه؟ اذكرها

٢: ما حلكمة من تسوير القرآن الكرمي؟





113

Qƒ
°ù

dG
h

 ä
Éj

B’
G 

I
ó

M
h

  :
  á

ãd
Éã

dG
 I

ó
M

ƒ
dG

¢SQódG


É¡JÉÑ°SÉæeh Qƒ°ùdG ó°UÉ≤e

º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

علٌم ُيعرف به مغزى السورة اجلامع ملعانيها ومضمونها .

Qƒ°ùdG ó°UÉ≤Ã OGôŸG

Qƒ°ùdG ó°UÉ≤e ≈∏Y á∏ãeCG

املراد مبقاصد السور• 

 IQƒ°ùdGÉgó°ü≤e

 IQƒ°S

á–ÉØdG

حتقيق التوجه هللا سبحانه وتعالى و التعلق به وتعظيمه، بكمال العبودية له وحده، والتمسك بصراط اهللا واجتناب 
ما يخالفه.

ìƒf  IQƒ°S
تركز على قضية القيام بالدعوة إلى اهللا وتبليغ دين اهللا، والصبر على ذلك من خالل  قصة نوح ›، تثبيتًا للمؤمنني  

وتهديدا للمكذبني .

CÉÑædG IQƒ°S. إثبات البعث واجلزاء باألدلة والبراهني
 IQƒ°S

¥É≤°ûf’G
تركز على تصوير يوم القيامة باستسالم الكون وخضوعه ألمر ربه

ôKÉµàdG IQƒ°Sتركز على تذكير املنشغلني بالدنيا باملوت واحلساب
 IQƒ°S

¿hôaÉµdG
تقرير بتوحيد العبادة والبراءة من الشرك ، والتمايز التام بني اإلسالم والشرك

≥∏ØdG IQƒ°S. تركز على التحصن واالعتصام باهللا من الشرور الظاهرة
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? IQƒ°ùdG ó°ü≤e ÚH ¢SÉædG IQƒ°S ‘ πeCÉàdÉH 

Qƒ°ùdG äÉÑ°SÉæÃ OGôŸG

بيان وجه االرتباط بني أول السورة وآخرها ، أو بني السورة والسورة التي تليها.

Qƒ°ùdG äÉÑ°SÉæe ≈∏Y á∏ãeCG

ويتضمن أقسامًا ، منها :
1 املناسبة بني فاحتة السورة وخامتة التي قبلها ، مثل :

 À ¿ ¾ ½ ¼ M :(أ) في ختام سورة آل عمران جاء األمر بالتقوى ، قال اهللا تعالى
LÅ Ä Ã Â Á (١)  ، وفي أول سورة النساء جاء األمر بالتقوى كذلك ، قال اهللا 

.   (٢) L$ # " ! M :تعالى
(ب) اشتملت سورة النساء مشتملة على عدة عقود : كعقد النكاح وعقد األميان واملواثيق والوصية 
. (٣) L^ ] \ [ Z M :وغيرها، بدأت سورة املائدة باألمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى
 G F E D C B A @ ?M (ج) في ختام سورة هود بيان لقصص األنبياء قال اهللا تعالى

. (٥) L¥ ¤ £ ¢ ¡M (٤) وبدأت سورة يوسف بقصة أحد األنبياء بقوله LH
(د) في ختام سـورة اإلسـراء أمر اهللا باحلمد قال تعالى: L y x w v u t sM (٦)، وفي أول 

. (٦) L ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « M : سورة الكهف التي تليها قال اهللا تعالى
 g f e  M:(هـ) في ختام سورة احلج جاء األمر الركوع والسجود والفالح ، قال اهللا تعالى
املؤمنون  سورة  وبــدأت   ،    (٧)  L  o n m l k j i h
. (٨) L ) ( ' & % $ # " ! M :باحلديث عن الصالة والفالح ، قال اهللا تعالى

  (١) سورة آل عمران : اآلية ٢٠٠ .                       (٢) سورة النساء : اآلية ١ .
  (٣) سورة املائدة : اآلية ١ .                                (٤) سورة هود : اآلية ١٢٠ .

  (٥) سورة يوسف : اآلية ٣ .                               (٦) سورة املؤمنون : اآلية ٧٧ .
 (٧) سورة احلج : اآليتان ٧٧ .                              (٨) سورة املؤمنون : اآليتان ١ -٢ .
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  (١) سورة آل عمران : اآلية ٢٠٠ .                       (٢) سورة النساء : اآلية ١ .
  (٣) سورة املائدة : اآلية ١ .                                (٤) سورة هود : اآلية ١٢٠ .

  (٥) سورة يوسف : اآلية ٣ .                               (٦) سورة املؤمنون : اآلية ٧٧ .
 (٧) سورة احلج : اآليتان ٧٧ .                              (٨) سورة املؤمنون : اآليتان ١ -٢ .

(و) في ختام سورة الواقعة  أمر اهللا بالتسبيح قال اهللا تعالى : L © ¨ § ¦ M، وفي أول سورة 
  .L µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « M: احلديد بدأت بالتسبيح قال اهللا تعالى

2 املناسبة بني أول السورة وخامتتها ، مثل :

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 M (أ) سورة البقرة : بدأت بوصف املؤمنني قال اهللا تعالى
. (٢) L{ z y x w v u t s r q p M (١)  وختمت بوصف املؤمنني L A

(ب) سورة املائدة :  بدأت باألمر بالوفاء بالعقود وأن اهللا يحكم ما يريد ، وختمت بقوله تعالى: 
L õ ô ó ò ñ ðï î í ì ë êM (٣)  فالكون كله هللا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد .

 ¤ £ ¢ ¡M (ج) سورة يوسف : بدأت باإلخبار عن قصة من قصص القرآن قال اهللا تعالى
.  (٥) LÃ Â Á À ¿ ¾ ½M (٤)  ، وختمت قال تعالى L¥

(د) سورة املؤمنون : بدأت ببيان الفالح ألهل اإلميان قال تعالى L# " ! M (٦)  وختمت 
.  (٧) L É È Ç Æ  M  بنفي الفالح عن الكافرين  قال تعالى

(هـ) سورة ص :  بدأت بكالم عن القرآن قال اهللا تعالى L % $ # "!  M (١٠)  وختمت بالكالم 
.(١١) L = < ; : 9 M عن القرآن ، قال اهللا تعالى

(١) سورة البقرة: اآلية ٤.                            (٢) سورة البقرة : اآلية ٢٨٥ .                            (٣) سورة املائدة : اآلية ١٢٠ .                  
(٤) سورة يوسف : اآلية ٣ .                        (٥) سورة يوسف : اآلية ١١١ .                           (٦) سورة املؤمنون : اآلية ١ .

(٧) سورة املؤمنون : اآلية ١١٧ .                  (٨) سورة السجدة : اآلية ٣ .                              (٩) سورة السجدة : اآلية ٣٠ .                
 (١٠) سورة ص : اآلية ١ .                          (١١) سورة ص : اآلية ٨٧ .                         
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 F E D C BM التدبر كما قال اهللا تعالى:  القرآن وهو  إنزال هذا  ١) حتقيق املقصد من 
. (١) LJ I H G

٢) يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن الذي هو من أجل أنواع التفسير .
٣) يعني على فهم كتاب اهللا تعالى فهمًا صحيحًا ، والتبحر في دالالته وهداياته ، ودقائق معانيه .

٤) يبعث على رسوخ اإلميان ، وزيادة نور القلب ، مبا يتضح من روائع هذا العلم العظيم ، ويحصل معه 
من اللذة واملتعة والسرور ما ال يحصل في غيره .

 (١) سورة ص : اآلية ٢٩ .



. ∂dP ‘ áÑ°SÉæŸG èàæà°SG É¡à“ÉNh AÉ°ùædG IQƒ°S á–Éa ‘ πeCÉàdÉH 

 É¡JÉÑ°SÉæeh Qƒ°ùdG ó°UÉ≤e º∏©J äGôªK



:‹ÉàdG ∫hó÷G Ö°ùM Üƒ∏£ŸG É¡æe êôîà°SGh πeCÉJh ôHóàH á«dÉàdG Qƒ°ùdG CGôbG

IQƒ°ùdG  É¡Yƒ°VƒeÉgôNB’ É¡dhCG áÑ°SÉæeIQƒ°ùdG º°S’ É¡Yƒ°Vƒe áÑ°SÉæe

 ΩÉ©fC’G IQƒ°S
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IQƒ°ùdG  É¡Yƒ°VƒeÉgôNB’ É¡dhCG áÑ°SÉæeIQƒ°ùdG º°S’ É¡Yƒ°Vƒe áÑ°SÉæe

áHƒàdG IQƒ°S

Oƒg IQƒ°S

 التفكير ـــارات  ـــه م مـــن 
العالقة  إدراك  على  القدرة  الناقد 

ــط والــفــصــل بينها  ــرب ــاء وال ــي ــني األش ب
عالقة  فــهــذه   .. احلـــال  مقتضى  حسب 

عالقة  وهذه  ارتباطية  عالقة  وأخــرى  سببية 
طردية وأخرى عكسية وهكذا .. ومالحظة 
العالقة بني أول السورة وآخرها وبني أول 

اآليــات  مقطع  وبــني  وختمها  اآلي 
ينمي   .. بعدها  وما  قبلها  وما 

التفكير الناقد.

QOÉ°üe
اإلتقان في علوم القرآن                       جالل الدين السيوطي.• 
مناهل العرفان في علوم القرآن             محمد عبد العظيم الزرقاني.• 
البرهان في علوم القرآن                      بدر الدين الزركشي.• 

™bGƒe
 

 • …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�
©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë

 •W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
 •¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
 • r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«

w�öÝù«
 • WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 

WOÐd²�«
 •©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«
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 áÁôµdG …BÓd Ö∏£j ’ : n∫É nb rø ne nº pg nh ró nb : nÚ p≤ u≤ nëo rŸG É næ pî pjÉ n°û ne o¢† r© nH n∫É nb : ˆG ¬ªMQ »°ûcQõdG ∫Éb

 ≈n∏ nY nh , kÓj põ ræ nJ p™ pFÉ nb nƒ rdG pÖ n°ù nM ≈n∏ nY É n¡ sf
n
CG pÜÉ n£ p rÿG oπ r°ü na nh , pá nb uô nØ nào rŸG p™ pFÉ nb nƒ rdG oÖ n°ù nM ≈∏Y É¡fC’ áÑ°SÉæe

 o√ oQ nƒ o°S ká nÑ sJ nô oe p¿ƒ oæ rµn rŸG pÜÉnà pµ rdG p‘ É ne p≥ ra nh ≈n∏ nY pá nÁ pô nµrdG p∞ oë t°üdÉ nc o∞ në r°üo rŸÉ na ,É kÑ« pJ rô nJ pá nª rµ p r◊G pÖ n°ù nM

 É ng nÓ re
n
CG rh

n
CG É n¡« pa nô nXÉ nf rh

n
CG mI nO uó n© nà oe 

m
ΩÉ nµ rM

n
CG p‘ n» pà rØoà r°SG pƒ nd pº« p¶ n© rdG p¿BG rô o≤ rdG oß paÉ nM nh , p∞« pb rƒ sàdÉ pH o¬ oJÉ njBG nh É n¡t∏ oc

 É nª nc rπ nH É kb sô nØ oe n∫ nõ nf É nª nc n’ nh ≈nà ra
n
CG É nª nc oπrà nj r n⁄ pI nh nÓuàdG n¤ pEG n™ nL nQ G nP pEG nh , nπ pÄ o°S É ne ≈n∏ nY mº

rµ oM uπ oc ná njBG nô nc nò nd

 h g f   M o¬ sfpEÉ na oô pgÉ nÑ rdG o¬ oª r¶nf nh o¬ oHƒo∏ r°S
o
CG p uÚ nÑ rdG põ pé r©o rŸG nø pe nh , pI sõ p© rdG pâr« nH n¤pEG kán∏ rª oL n∫ põ rf

o
CG

(1) L o n m l k j i
 oás∏ p≤ nà r°ùo rŸG sº oK , kás∏ p≤ nà r°ù oe rh

n
CG É n¡n∏ rÑ nb Én pŸ kán∏ uª nµ oe É n¡ pf rƒ nc rø nY mA r» n°T uπ oc n∫ sh

n
CG nå në rÑ oj r¿

n
CG má njBG uπ oc p‘ » p̈ nÑ ræ nj … pòsdG nh : n∫É nb

 É ne nh É n¡n∏ rÑ nb É n pÃ É n¡ pdÉ n°üuJG o¬ rL nh oÖn∏ r£oj pQ nƒ t°ùdG p‘ G nò nµ ng nh , wº nL lºr∏ pY n∂ pd nP » pØ na ?É n¡n∏ rÑ nb Én pŸ É n¡ pà nÑ n°SÉ næ oe o¬ rL nh É ne

 nƒ og sº oK É n¡n∏ rÑ nb nI nQƒ t°ùdG p¬ pH nºnà nN Én pŸ pá nÑ n°SÉ næo rŸG pá njÉ nZ p‘ o¬ nJ ró nL nh p√ pQƒ o°S uπ oc nìÉ nà pà raG nä r nÈnà rYG G nP pEG nh , o¬ nd râ n≤« p°S

.IóFÉŸG IQƒ°S ΩÉàÿ Ö°SÉæe ¬fEÉa óª◊ÉH ΩÉ©fC’G IQƒ°S ìÉààaÉc ,i nô rN
o
CG oô n¡ r¶ nj nh kI nQÉ nJ ≈ nØ rî nj

 _ ^M  p¬ pd rƒ nb rø pe É n¡n∏ rÑ nb É ne 
p
ΩÉ nà p pÿ lÖ p°SÉ næ oe o¬ sfpEÉ na É k°†rj

n
CG  | oó rª n r◊G} ` pH  mô pWÉ na pI nQƒ o°S pìÉ nà pà raÉ nc

 $ # " ! M : n¤É n© nJ n∫É nb É nª nc nh 
(2) Lg f e d c b a `

 
p
ΩÉ nà p pÿ lÖ p°SÉ næ oe o¬ sfpEÉ na pí« pÑ r°ùsàdÉ pH pój pó n r◊G pI nQƒ o°S pìÉ nà pà raÉ nc nh 

(3) L + * ) ( ' &%
 lI nQÉ n°TpEG  L )( '& % $ # " ! M p¬ pd rƒ n≤ pH pI nô n≤ nÑ rdG ìÉààaÉch ¬H ôeC’G øe á©bGƒdG IQƒ°S

 n•G nô u°üdG  n¤pEG  ná njG nó p¡ rdG  Gƒod
n
CÉ n°S  És nŸ  rº o¡ sf

n
CÉ nc  L  9 8 7  M  p¬ pd rƒ nb  p‘ | n•G nô u°üdG} n¤pEG

 p¬« pa oô n¡ r¶ nj lø n°ù nM ≈ kæ r© ne G nò ng nh, oÜÉnà pµ rdG nƒ og p¬ r« ndpEG ná njG nó p¡ rdG oºoà rd
n
CÉ n°S … pòsdG o•G nô u°üdG n∂ pd nP rº o¡ nd nπ« pb nº« p≤ nà r°ùo rŸG

(4)

. pá n p–É nØrdÉ pH pI nô n≤ nÑ rdG pI nQƒ o°S o•É nÑ pJ rQG

(٢) سورة سبأ آية ٥٤ (١) سورة هود آية ١  
(٤) البرهان ١ / ٣٧ (٣) سورة األنعام آية ٤٥ 
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

á¨d : اشتبهت األمور وتشابهت: التبست إلشباه بعضها بعضًا.

kÉMÓ£°UG : اآليات املتكررة بألفاظ متشابهة.

ملعرفة املتشابه اللفظي أهمية تتلخص فيما يلي:
١   بيان جلمال ألفاظ القرآن وقصاصه.   بيان جلمال ألفاظ القرآن وقصاصه.

يعني احلافظ على ضبط القرآن الكرمي. ٢
يعني املفسر على استخراج الفروض من األلفاظ املتشابهة. ٣

يعني املتدبر على فهم القرآن واالستقاظ به.  ٤

¢SQódG



 ¬HÉ°ûàŸG ∞jô©J
ó«¡“

äÉ¡HÉ°ûàŸG äÉjB’G

 j  i  h  g  Mتعالى اهللا  قال 
 =  M Lوقال   n  m  l  k
 C  B  A@  ?  >
 K J I H GF E D
 R  Q  P  O  N  ML
 Y  X  W  V  U  T  S
 `  _  ^]  \  [  Z
 g  f  e  d  c  b  a
 n  m  lk  j  i  h

. L r q p o
ما الرابط والعالقة بني هذه اآليات ، • 

وبني اآليات املتشابهات ؟

تعريف املتشابه. • 
أهمية معرفة املتشابه اللفظي.• 
أنواع املتشابه.• 
مثال لتوجيه املتشابه.• 

»¶Ø∏dG ¬HÉ°ûàŸG áaô©e á«ªgCG
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äÉ¡HÉ°ûàŸG §Ñ°†d áeÉ©dG óYGƒ≤dG

اإلخالص هللا تعالى .  ١
كثرة القراءة واملراجعة الدائمة للقرآن الكرمي . ٢

الدراسة على مشايخ متقنني . ٣
ترك املعاصي والذنوب . ٤

االلتزام بالقراءة في مصحف واحد . ٥
الدعاء وااللتجاء إلى اهللا بسؤاله اإلعانة على ضبط وإتقان كالم اهللا . ٦

»¶Ø∏dG ¬HÉ°ûàŸG §Ñ°V ‘ óYGƒb

وضع العلماء قواعد خاصة لضبط املتشابه اللفظي (١) منها:
 …B’G π°UGƒa ÚH á≤aGƒŸÉH §Ñ°†dG : ¤hC’G IóYÉ≤dG

توضيح القاعدة : غالبا تكون فواصل اآليات في السور متناسقة.
أمثلتها: 

 L | { z y xw v M قال اهللا تعالى في سورة املؤمنون ١
  L p o n m lk jM قال اهللا تعالى في سورة سبأ

وجه التشابه بني L |M وL pM  والضابط في هذا مراعاة فواصل اآلي، ففي سورة املؤمنون يغلب 
ختم اآليات بحرف الواو أو حرف امليم، وفي سورة سبأ يغلب ختم اآليات بحروف القلقلة أو الياء أو 

الراء.
 L^ ] \ [M :قال اهللا تعالى في سورة التوبة ٢

 LP O N M L M:قال اهللا تعالى في سورة هود
وجه التشابه  بني L ^Mو L PM والضابط في هذا مراعاة فواصل اآلي، ففي سورة التوبة يغلب 

ختم اآليات بحرف الواو أو حرف امليم، وفي سورة هود يغلب ختم اآليات بحروف القلقلة.

  (١) وهد القواعد أغلبية ال كلية .
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القاعدة الثانية : الرتتيب الأبجدي 

توضيح القاعدة : إذا وجدت آيتني متشابهتني ، فإنه في الغالب تكون بداية املوضع املتشابه في اآلية 
األولى مبدوء بحرف أبجدي يسبق احلرف املبدوء به في املوضع الثاني من اآلية الثانية .

أمثلتها :
قال اهلل تعالى : چٺ ٺ ٺ ٺ چ ، وقول اهلل تعالى چڱ ڱ ڱ ڱ چ  1

وكال املوضعني في سورة احلجر . 
الشني مقدم على  القاعدة فحرف  من  وانطالقا  چڱچ  و  چٺچ  بني  بينهما  التشابه  ووجه 

حرف الصاد فنقدم  چٺچ على چڱچ  .
قال اهلل تعالى :  چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ ، وقول اهلل تعالى چمث ىث يث حج مج چ وكال  2

املوضعني في سورة الكهف .
ووجه التشابه بينهما بني چۇئچ وچحجچ وانطالقا من القاعدة فالهمز مقدم على حرف النون فنقدم  

چۇئچ على چحجچ .
قال اهلل تعالى في سورة يوسف چہ ھ ھ ھ ھ ے ے چ ، وقال تعالى في سورة  3

الزخرف چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ
ووجه التشابه بينهما بني چھچ وچڎچ وانطالقا من القاعدة فالهمز مقدم على حرف اجليم 

فنقدم  چھچ على چڎچ وكذا في ترتيب السور .
القاعدة الثالثة : العناية بالآية الواحدة 

توضيح القاعدة : اآليات املتشابهة قد تنفرد عنها آية واحدة في جزء من اآلية .
أمثلتها :

چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی  النمل  في سورة  تعالى  اهلل  قال  1
چڃ چ  وما عداها  الوحيد  املوضع  هو  چی ی یچ  تعالى  فقول  چ    جئ حئ مئ ىئ يئ 

چچ  
قال اهلل تعالى في سورة املؤمنون چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ 2

فلفظ چڎ چ باجلمع هو املوضع الوحيد في القرآن ، وما عداه چ پ چ باإلفراد .
3 قال اهلل تعالى في سورة الطور چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ 

فلفظ چۆچ   بإسكان حرف السني هو املوضع الوحيد في القرآن ، وما عداه چڱچ بفتح حرف 
السني .
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 IQƒ°ùdG º°SGh ¬HÉ°ûàŸG ™°VƒŸG ÚH §HôdG : á©HGôdG IóYÉ≤dG

توضيح القاعدة : في كثير من مواضع اآليات املتشابهة تكون هناك عالقة بني اآلية واسم السورة .
أمثلتها :

LH G F E D C B A @M قال اهللا تعالى في سورة اإلسراء ٢
L) ( ' & % $ # " !M وقال اهللا تعالى في سورة الكهف

&L على L% $ # M في سورة اإلسراء وتأخيرها في سورة   M التشابه تقدمي لفظ وجه 
الكهف ، وانطالقًا من القاعدة نربط بني السني في الناس مع اسم سورة اإلسراء فتتقدم هناك ، ونربط بني الفاء 

في  L% $ # " !M مع الفاء من اسم سورة الكهف فتتقدم هناك .

توضيح القاعدة : من القواعد النافعة لضبط اآليات املتشابهة وضع أبيات شعرية ، ونظم مفيد .
أمثلتها :

  ١
وال أقول لكم إني ملك                في سورة األنعام قد بنيت لك (١)

 z y x w v u t s r q p o nM أشار في هذا البيت إلى اآلية من سورة األنعام
(٢) L| { z y x w v u t s r q p o M لتشابهها مع آية سورة هود  L| {

بدون  «لكم».

 ô©°ûdÉH §Ñ°†dG : á°ùeÉÿG IóYÉ≤dG

•É°ûf

% $ # " !M  في

•É°ûf

LW V U T S R QM قال اهللا تعالى في سورة البقرة
L> = < ; : 9 8 7 6M وقال اهللا تعالى في سورة آل عمران

.IQƒ°ùdG º°SGh ¬HÉ°ûàŸG ™°VƒŸG ÚH §HGÎdG í°Vh IóYÉ≤dG ∫ÓN øe

  (١) هداية املرتاب وغاية احلفاظ والطالب في تبيني متشابه الكتاب.
(٢)  سورة هود اآلية ٣١.
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وحذف »هم«  قد  جاء في األعراف       يا فوز من يحظى بخل واف)1(
إشارة إلى قول اهلل تعالى في سورة األعراف چ ڃ ڃ ڃچ بدون »هم«، وبقية املواضع جاء فيها 

»هم«  چ ڃ ڃ ڃچ
لقد وعدنا نحن قل مقدما       في املؤمنون قبل هذا فاعلما 3
         وجاء النمل بعكس األمر        .....................

إشارة إلى قوله تعالى في املؤمنون چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےچ، وفي 
سورة النمل قال تعالى چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ .

فتقدم  چ ۀ ۀ ہ چ في سورة املؤمنون  چ گ گ گ چ في سورة النمل.

أمثلتها :
1 قال اهلل تعالى في سورة الصافات چ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی چ )2(

وقال اهلل تعالى في سورة الواقعة چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ)36(
فالتشابه بني چ ی چ    بفتح حرف الزاي ، وبني چ ٺ چ   بكسر حرف الزاي وانطالقا من القاعة 

نربط بني حرف الزاي  في چ ی چ  وفتحة حرف الصاد في اسم سورة الصافات.
ونربط بني كسرة حرف الزاي في چ ٺ چ وكسر القاف من اسم سورة الواقعة.

2 قال اهلل تعالى في سورة يوسف چ ٹ ڤ ڤ چ
قال اهلل تعالى في سورة الفتح چٺ ٺ ٿ   چ

انطالقا من القاعة نربط بني ضم حرف امليم في چ ٹ چ بالضم في اسم سورة يوسف.
ونربط بني فتح حرف امليم في چٺ چ بالفتح في الفاء من اسم سورة الفتح.

أمثلتها :
1 قال اهلل تعالى چ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ )5(

وقال اهلل تعالى چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ)6(

2

القاعدة ال�ساد�سة : ربط حركات الكلمة املت�سابهة بحركات ا�سم ال�سورة

)4(
القاعدة ال�سابعة : ال�سبط مبعرفة موقع الآية من امل�سحف 

)1( اإليقاظ لتذكير احلفاظ باآليات املتشابهة األلفاظ.   )2( سورة الصافات: اآلية:47 .
)3( سورة الواقعة: اآلية: 19                                    )4( خاص بطبعة امللك فهد لطباعة املصحف الشرسف في املدينة النبوية .

)5( سورة األعراف: اآلية: 188                               )5( سورة يونس: اآلية: 49
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 ¬HÉ°ûàŸG  ¬«Lƒàd ∫Éãe

.(١٣) L µ ´ ³ ² ± ° M :قوله تعالى
.(١٤) L ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ M :وقال في سورة الصافات

L ´ M :للسائل أن يسأل فيقول: هذا في قصة واحدة، فجاء في موضع
وفي موضع L ¸ M فلم اختلفا مع أن القصة واحدة ؟

 Ë M :واجلواب أن يقال: أّما في سورة األنبياء فإن اهللا تعالى أخبر فيها عن إبراهيم › أنه قال
L Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ، ثم أخبر عن الكفار ملا ألقوه في النار وأرادوا به كيداً: 
L والكيد: سعي في مضرة لتورد على غفلة، فذكر مكايدة بينهم وبني إبراهيم   ́³ M
›، فكادهم ولم يكيدوه فخسرت جتارتهم وعادت عليهم مكايدتهم؛ ألنه كّسر أصنامهم ولم يبلغوا 

من إحراقه مرادهم، فذكر األخسرين؛ ألنهم خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من املكايدة التي أضيفت 
إليهما. 

،  L  ×ÖM اقتضى  مبا  فيها  الكفار  أخبر عن  تعالى  اهللا  فإن  الصافات  في سورة  التي  اآلية  وأما 
وهو أنه قال:L ±°¯®¬«ªM ، فبنوا له بناء عاليا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك 
وه منه إلى أسفل، عادوا هم األسفلني، ألنهم أهلكوا  إلى النار التي أّججوها، فلما علوا ذلك البناَء وَحطُّ
ه ¤ وأعاله عليهم، فانقلب عالي أمرهم في  نبيَّ الدنيا وسفل أمرهم في األخرى، واهللا تعالى َجنَّى  في 
صعود البناء وسافل أمر إبراهيم ›. فلّما ُحطَّ إلى النار صار ذلك سافًال، وأمر النبي ¤ عاليًا ، فلذلك 

. L ¸ ¶ M:اختصت هذه اآلية بقوله

قد يتشابه على احلافظ التقدمي والتأخير بني L % Mو L y M   والقاعدة في هذا: إن كان موقع اآلية 
. L y M وإن كان موقع اآلية على الصفحة اليسرى فتقدم،  L % M  على الصفحة اليمنى فتقدم

L    £ ¢ ¡M وفي موضع آخر في نفس السورة   L Z Y XM ٢ قال اهللا تعالى في سورة هود
.     L¡M     و  LXM  قد يتشابه احلفاظ بني

والقاعدة في هذا: إن كان موقع اآلية على الصفحة اليمنى تكون  LXM وإن كان موقع اآلية على 
.L¡M الصفحة اليسرى تكون
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ن�شاطن�شاط

بالتعاون مع زميلك حاول اإيجاد طريقة اإبداعية يف التمييز بني املت�سابه اللفظي 
 1

الطريقة الأوىل: 

الطريقة الثانية:

تعاون مع زميلك يف جمع الآيات املت�سابهة لفظا يف �سورة البقرة واآل عمران ح�سب اجلدول التايل:
 2

¬HÉ°ûàŸGالفروق اللفظية بينهما�سورة اآل عمران�سورة البقرة

الأول 

ÊÉãdG

ådÉãdG

™HGôdG

¢ùeÉÿG

ال�ساد�س

™HÉ°ùdG
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التقوميالتقومي

1:  عرف املتشابه اللفظي لغة واصطالحًا.

2: ما أهمية معرفة املتشابه اللفظي؟

3: اذكر نوعني من أنواع املتشابه اللفظي مع التمثيل لكل نوع مبثالني. 
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اإثراء

اأكرَث القراُء من ذكر الآيات املت�شابهات ، ومن ذلك نظم )هداية املرتاب وغاية احلفاظ والطالب يف تبيني 

مت�شابه الكتاب(يف )431 بيتًا (لالإمام علم الدين علي بن حممد ال�شخاوي) ت 643هـ ( قال فيها : 

ومنها :

 ومنها :

Ô‚ d???? ÚA???? Ô� Ï—u???????Ô½ ÔÊ¬d????? ÔI????? Ú�U????? Ó� Ôb????? ÚF????? ÓÐ ÓË 
b??? ]L??? Ó×??? Ô� U???? Ó½ b???? =O???? ÓÝ Ús?????? ÓŽ Ó¡U????????? Ół ÓË  
Ú… Ód?? ÓN??Ó Ú*« Ê« Ód??? ÔI??? Ú�« ÿU?? ÓH?? ÔŠ q?? ÚC?? Ó� w?? � 
Ú… Ód????? ]N????? ÓD????? Ô� Ìn?????? Ô×?????? Ô� w??????? � Ôt??????????]½_ 
Úp?? ÓK??Ó Ú*« ÈËU?? ÓÝ Úb?? Ó� Ôs?? I?? Ú²??Ô Ú*« Ôk?? �U?? Ó Ú(U?? Ó� 
r K ÓJÚ�« ÁU?? Ó³?? ²?? Úý« w?? � ÔX ÚL ÓEÓ½ Úb?? Ó� ÓË 
»U??????? Óð Úd???????Ô Ú*« ÓW??????? Ó¹« Ób??????? ¼ ∫ U???? ÓN???? Ô²???? Ú³???? ]I????Ó�  

vK ÓŽ v?? ÓH?? Ú¦?? Óð U?? ÎF?? {« Óu?? Ó� U?? ÓN?? Ô²?? ÚŽ Óœ ÚËÓ√ 
امْلُْعَجـــِم ُحـــُروِف  َعَلـــى  ْبُتَهـــا  َرتَّ  

Ôo????????? ]� Óu????????? Ô� Ïœ ]b??????????? Ó¬??????????? Ô� Ôt????????? ÔK????????? �U????????? ÓŠ
b ý ÚdÔ Ú*« ‰u ÔÝ ]d�« d Ú¦ ÓHÚ�« ÓË q ÚC ÓHÚ�« Í –
Ú… Ód????? ÓH????? ]¬?????�« Â« Ód???????? J???????? Ú�« Ól??????? Ó� Ôr??????? ÔN??????? Ó½ Ó√
ÚÁ Ód????? Ó³ Ó– Úb??? Ó� U?? ÓL?? Ó³ Úr??? ¼ b??? Ú¹ ÓQ??? Ð Ów????? Ú¼ ÓË
ÚpÓK Ó�  ]b Ół Ús ÓLÓ�  ]b??  Ú'«  q L ÚF Ó² ÚÝUÓ�
r????? ]E????? ÓM?????Ô Ú*« R?????Ô�R?????K̂?????�U????? Ó³ Î… Ó“u????????????????? Ôł Ú—Ô√
»ö???????D̂???????�« ÓË ÿU???????? ÓH???????? Ô Ú(« ÓW???????? Ó¹U???????? Óž ÓË

ö?? Óð Ús??? Ó� Ồ ???¹ d??? Ôð ÓË »U??? Ó²??? J??? Ú�« w??? �U??? Óð
r ÓN Ú³ Ô� Ìd??? Ú�Ó√ =q??? Ô³ Ús??? ÓŽ ÚX?? Ó×?? ÓB?? Ú� ÓQ?? Ó�

öÐ © Ó· Úu?? ÓÝ Ïq �U ÓŽ w??=½≈ ® Ó¡U?? Ół ÓË  
q??¹ e?? ÚM?? Óð Úl???? Ó� ÂU???? ÓF???? Ú½_« w??? � Ó¡U?????? Ół ÓË 

V??? F??? ]K???�« Óq???? Ú³???? Ó� ·« Ód??????????? ÚŽ_« w????? � Ôu???? ÚN???? ]K????�« ÓË 

ö??? Óð Ús???? ÓL???? ÚO???? � Ôt???? ÔK???? ÚðU???? Ó� Ìœu????? ÔN????? Ð Ì¡U???????? Ó�
pq????¹ b???? Ú³???? Óð ö?????? Ð ÔÁ Ú√ Ód????????? Ú�U????????? Ó� ¡U?????? ÓH?????? Ú�U?????? Ð

V????? ÔK????? ÚÞU????? Ó�  u????? Ô³????? ÓJ????? ÚM????? ÓF????? Ú�« w??????? � « Óc???????? ÓJ???????? Ó¼ ÓË 
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يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة اأن يحقق الأهداف التالية:

  ذكر معنى الق�س�س وفوائدها.

  يو�سح احلكمة تكرار الق�س�س.

  ÚÑj خ�سائ�س الق�س�س واأنواعها.

  يتعرف على املنهج ال�سرعي يف التعامل مع اأخبار بني اإ�سرائيل. 

.É¡æe óFGƒØdGh ß يذكر ق�سة مو�سى  



 �لدر�ص �لع�صرون: �لق�ص�ص يف �لقر�آن )1).

 �لدر�ص �حلادي و�لع�صرون: �لق�ص�ص يف �لقر�آن )2).

 �لدر�ص �لثاين و�لع�صرون: �لق�ص�ص يف �لقر�آن )3).
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

لغة : الَقّص: تتبع األثر. يقال: قصصت أثره: أي تتبعته، والقصص 

مصدر، قال تعالى: چ چ چ چ چڇچ )1(، أي 
موسى: أم  لسان  على  وقال  به.  جاءا  الذي  األثر  يقصان   رجعا 

¢SQódG

20

معنى �لق�ص�ص 

�لق�ص�ص يف �لقر�آن �لكرمي )1) 

ó«¡“

الكرمي 	  القرآن  في  الشيء  ذكر  كثر  إذا 
فما الذي يدّل عليه  ؟

ملاذا كثرت القصص في القرآن الكرمي ؟	 

معنى القصص.  	 

فوائد قصص القرآن الكرمي.	 

تكرار القصص وحكمته.	 

يشتمل القرآن الكرمي على كثير من الِقصص التي تكرر ذكرها في غير موضع، فالقصة الواحدة يتعدد ذكرها 
في القرآن، وُتعرض في صور مختلفة من التقدمي والتأخير، واإليجاز واإلطناب، ومن حكمة هذا :

1  بيان بالغة القرآن الكرمي في أعلى مراتبها، فمن خصائص البالغة إبراز املعنى الواحد في صور مختلفة، 

والقصة املتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن اآلخر، وُتصاغ في قالب غير القالب، وال ميل 
اإلنسان من تكرارها، بل تتجدد في نفسه معان ال حتصل له بقراءتها في املواضع األخرى .

2  قوة اإلعجاز : فإيراد املعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن اإلتيان بصورة منها أبلغ في 

التحدي. 

چ ھ ے ےچ )2(، أي تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه.
��صطالحًا : اإلخبار عن قضية ذات مراحل، يتبع بعضها بعضا.

تكر�ر �لق�ص�ص وحكمته 
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لقصص القرآن فوائد كثيرة، من أهمها ما يأتي:
1  إيضاح أسس الدعوة إلى اهلل، وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ )3(.
احلق  بُنصرة  املؤمنني  ثقة  وتقوية  اهلل،  دين  على  احملمدية  األم��ة  وقلوب    اهلل  رس��ول  قلب  تثبيت    2

چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  وأهله:  الباطل  وخذالن  وجنده، 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ )4(.

3  تصديق األنبياء السابقني ومعرفة أحوالهم ومدى استجابتهم ألمر اهلل وطاعته.

4  إظهار صدق محمد  في دعوته مبا أخبر به عن أحوال املاضني عبر القرون واألجيال.

البينات والُهدى، وحتديه لهم مبا كان في كتبهم قبل  5  مقارعته أهل الكتاب باحلجة فيما كتموه من 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعالى:  كقوله  والتبديل،  التحريف 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )5(.

6  القصص نوع من أنواع األدب، يصغي إليه السمع، وترسخ ِعَبُره في النفس، كما قال اهلل تعالى: چ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ )6(. 
7  أنها مؤثرة في املتعلم ومهذب لسلوكه وتربيته.

فو�ئد ق�ص�ص �لقر�آن 

)4( سورة هود آية 120 )3( سورة األنبياء آية 25  )2( سورة القصص آية 11  )1( سورة الكهف آية 46 
)6( سورة يوسف آية 111 )5( سورة آل عمران آية 93 

3  االهتمام بشأن القصة ، لتمكني ِعَبِرها في النفس، فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات االهتمام. 

كما هو احلال في قصة موسى ß مع فرعون؛ ألنها متثل الصراع بني احلق والباطل أمت متثيل مع أن 
القصة ال تكرر في السورة الواحدة.

4  اختالف الغاية التي تساق من أجلها القصة، فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في مقام، وتبرز 

معان أخرى في سائر املقامات حسب اختالف مقتضيات األحوال. 

ن�شاط

معان أخرى في سائر املقامات حسب اختالف مقتضيات األحوال. 

ن�شاط

جاء يف كتاب �هلل �صورة ت�صمى �صورة �لق�ص�ص تعاون مع زميلك وحدد �لق�ص�ص �لتي جاءت يف �ل�صورة 

وعالم تدل؟
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ن�شاطن�شاط

مهارات حياتية
اإلتقان في علوم القرآن                       جالل الدين السيوطي.	 م�صادر

تيسير املنان في قصص القرآن             أحمد فريد	 
مباحث في علوم القران                     صبحي الصالح	 

ت���ع���د رواي�������ة ال��ق��ص��ة 
في  وتوظيفها  م��ؤث��ر  بشكل 

ولفت  واإلث����ارة  واإلق��ن��اع  التأثير 
االن��ت��ب��اه وب��ث ال����دروس وال��ع��ب��ر من 
وقد   .. والتقدمي  العرض  م��ه��ارات 

ال��ق��رآن  ف��ي  استخدامها  يكثر 
الكرمي.

§HGhQ
 

• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�
©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë

• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«

w�öÝù«
• 	 WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 

WOÐd²�«
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«

التقوميالتقومي

1:  عرف القصص لغة واصطالحًا.

2:  للقصص فوائد عدة، اذكر ثالًثا منها.

3: لتكرار القصص فوائد وحكم، هات ثالًثا منها.

بالتعاون مع زميلك �جمعا �أ�صماء �لق�ص�ص �لتي جاء ورودها يف �صورة �لبقرة.
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اإثراء

الق�صة يف القراآن الكرمي حقيقة ال خيال:

زعم من �صلَّ النا�س اأن الق�صة يف القراآن الكرمي ل تلتزم ال�صدق التاأريخي. واإمنا تتجه كما يتجه الأديب 

يف ت�صوير احلادثة ت�صويًرا فنيًّا، وزعم اأن القراآن الكرمي يختلق بع�س الق�ص�س واأن الأقدمني اأخطاأوا يف 

عد الق�ص�س القراآين تاريخًا يعتمد عليه.

وامل�صلم احلق هو الذي يوؤمن باأن القراآن الكرمي كالم اهلل، واأنه منزه عن ذلك الت�صوير الفني الذي ل 

يعنى فيه بالواقع التاأريخي، ولي�س ق�ص�س القراآن الكرمي  اإل احلقائق التاريخية ت�صاغ يف �صور بديعة من 

الألفاظ املنتقاة، والأ�صاليب الرائعة.كما قال اهلل تعاىل :

(1)

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ.
(2)

چ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ. 
(3)

چ ڇ ڇ ڇ ڍ چ. 
(4)

چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ . 
(5)

چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ. 
(6)

چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ. 

)3( سورة املائدة آية 48 )2( سورة النساء آية 70  )1( سورة فاطر آية 31 
)6( سورة القصص آية 3 )5( سورة الكهف آية 13  )4( سورة الرعد آية 1 
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

1 أنها أصدق القصص؛ لقوله تعالى: چ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ چ )1( وذلك لتمام مطابقتها للواقع .
ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعالى:  لقوله  القصص  أحسن  أنها    2

 .)2( چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
البالغة  في  الكمال  درج��ات  أعلى  على  الشتمالها  وذلك 

وجالل املعنى.

¢SQódG

21

خ�صائ�ص ق�ص�ص �لقر�آن �لكرمي.

�أنو�ع �لق�ص�ص يف �لقر�آن �لكرمي

ó«¡“

�لق�ص�ص يف �لقر�آن �لكرمي )2) 

في 	  ذكرها  تكرر  التي  القصص  ما 
القرآن الكرمي غير قصة موسى  ؟

اجلواب :
.................................................................. .1 
...................................................................2
...................................................................3

خصائص قصص القرآن الكرمي. 	 
أنواع قصص القرآن الكرمي.	 
اإلسرائيليات تعريفها ومثالها.	 
املوقف من القصص اإلسرائيلية.	 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ)3(. وذلك لقوة  3  أنها أنفع القصص، لقوله تعالى: چ 

تأثيرها في إصالح القلوب واألعمال واألخالق.

�لق�ص�ص يف �لقر�آن �لكرمي ثالثة �أنو�ع :

�لنوع �لأول : قصص األنبياء، وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم، واملعجزات التي أيدهم اهلل بها، وموقف املعاندين 

وموسى،  وإبراهيم،  نوح،  واملكذبني، كقصص  املؤمنني  وعاقبة  وتطورها  الدعوة  ومراحل  منهم، 
وهارون، وعيسى، ومحمد، وغيرهم من األنبياء واملرسلني، عليهم جميًعا أفضل الصالة والسالم.
الذين أخرجوا من  نبّوتهم، كقصة  �لنوع �لثاين : قصص تتعلق بحوادث ماضية، أو أشخاص لم تثبت 

ديارهم وهم ألوف حذر املوت. وطالوت وجالوت، وابني آدم، وأهل الكهف، وذي القرنني، 
وقارون، وأصحاب السبت، ومرمي، وأصحاب األخدود، وأصحاب الفيل ونحوهم.

)3( سورة يوسف آية 111  3 )2( سورة يوسف آية  )1( سورة النساء آية 87  
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�لإ�صر�ئيليات 

سورة  في  وأحد  بدر  كغزوة    اهلل  رسول  زمن  في  وقعت  التي  باحلوادث  تتعلق  قصص  �لثالث:  �لنوع 

والهجرة،  األح��زاب،  في سورة  األحزاب  وغزوة  التوبة،  في  وتبوك  وغزوة حنني  آل عمران، 
واإلسراء، ونحو ذلك.

من  إسرائيل  بني  عن  املنقولة  األخبار   : هي  �لإ�صر�ئيليات 

اليهود أو النصارى.
م�صادر �لإ�صر�ئيليات:

1- مسلمو أهل الكتاب.
2- من عرف من املسلمني بالنقل عن أهل الكتاب.

3-  بعض التابعني ممن اشتهر عنه األخذ عن اإلسرائيليات.
4-  كتب اليهود والنصارى كالتوراة واإلجنيل والزبور.

�ملوقف من �لق�ص�ص �لإ�صر�ئيلية

في  يتلخص  اإلسرائيليات  القصص  هذه  جتاه  املسلم  موقف 
األمور التالية:

1  التصديق مبا أخبر اهلل به ورسوله منها .

2  أخذ العبرة والعظة منها .

3  يجب إخضاعها لشريعتنا ، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما ينفيه .

4  اإلعراض عما يذكره بعض املفسرين مما يخالف الكتاب أوالسنة. . 

قصص ا�نبياء

أنواع القصص في القرآن

قصص تتعلق 
بالحوادث في عهد 
 النبي

قصص تتعلق بحوادث 
غابرة أو أشخاص لم 

تثبت نبوتهم
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قصص األنبياء                                للحافظ اسماعيل ابن كثير	 م�صادر
تيسير املنان في قصص القرآن             أحمد فريد	 
قصص القرآن الكرمي                        فضل حسن عباس	 
اإلسرائيليات وموضوعات التفسير       محمد بن أبي شهبة	 

التقوميالتقومي

1:  ما خصائص القصص القرآني؟

2:  ما أنواع القصص في القرآن الكرمي مع التمثيل؟

3: ما املراد بالقصص اإلسرائيلية؟

4: ما موقف املسلم من القصص اإلسرائيلية؟

ن�شاطن�شاط

 بالرجوع �إىل جزء عم �جمع �لق�ص�ص �لو�ردة فيه مع ذكر ثالث فو�ئد من كل ق�صة.
 2

بالرجوع �إىل كتاب )�لإ�صر�ئيليات ( لل�صيخ حممد �أبو �صهبة ��صتخرج منه ثالث ق�ص�ص �إ�صر�ئيلية 
 2

و�لفائدة من �إير�دها .
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التثبت والفحص ملا تقرأ مهارات حياتية
الناقد  التفكير  ينمي  وتسمع 

ل��ك جمال  ُي��س��ّوغ  وال   .. ل��دي��ك 
القصة أو اخلبر أن تقبله أو تنقله دون 
أن تتأكد من صدقه وحقيقته .. ومن 

ميزات قصص القرآن أنها جمعت 
بني الصدق واحلسن.

™bGƒe

 
• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�

©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 kOH×²� W¹dO)« WOFL'« ·«dý≈ X%  w³ÞUA�« ÂU�ù« bNF� l�u�

©r�dOš® …bł WE�U×0 .dJ�« Ê¬dI�«
• 	…—uM*« WM¹b*UÐ .dJ�« Ê¬dI�« rOEFð e�d�
• 	©—u½® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« W�b)  U�uKF*« WOMIð ÀU×Ð√ e�d�
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF¥�« WOLKF�« WOFL'«

اإثراء

اأثر الق�ص�ص القراآين يف الرتبية والتهذيب:

اأن الق�صة املحكمة الدقيقة تطرق امل�صامع - وتنفذ اإىل النف�س الب�صرية ب�صهولة وي�صر،  مما ل �صك فيه 

وت�صرت�صل مع �صياقها امل�صاعر ل متل ول تكل، ويرتاد العقل عنا�صرها فيجني من حقولها الأزاهري والثمار.

والدرو�س التلقينية والإلقائية تورث امللل، ول ت�صتطيع النا�صئة اأن تتابعها وت�صتوعب عنا�صرها اإل ب�صعوبة 

و�صدة، واإىل اأمد ق�صري، ولذا كان الأ�صلوب الق�ص�صي اأجدى نفًعا، واأكرث فائدة.

واملعهود - حتى يف حياة الطفولة- اأن مييل الطفل اإىل �صماع احلكاية، وي�صغي اإىل رواية الق�صة، وتعي 

ذاكرته ما ُيروى له، فيحاكيه ويق�صه.

التهذيب  �صيما  ل  التعليم،  جمالت  يف  منها  يفيدوا  اأن  للمربني  ينبغي  النف�صية  الفطرية  الظاهرة  هذه 

الديني، الذي هو لب التعليم، وقوام التوجيه فيه.
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

)1(:ß قصص القرآن الكرمي كثيرة، ومن أكثرها وروداً قصة موسى
من  �لنبوة من خالل جمعها  ß قبل  خال�صة ق�صة مو�صى 

�لآيات �ملتفّرقة يف �لقر�آن :

 لقصة موسى ß سيرة طويلة، وقد ساق اهلل قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة ، وليس في 
قصص القرآن أكثر من قصة موسى؛ ألنه دعا فرعون وجنوده، وعالج بني إسرائيل أشد املعاجلة، وهو أعظم 
أتباع  أكثر  وأتباعه  وعلمائهم  إسرائيل  بني  أنبياء  مرجع  هو  التوراة  وكتابه  وشريعته  إسرائيل،  بني  أنبياء 

¢SQódG

22

در�ص تطبيقي عن ق�ص�ص �لقر�آن �لكرمي

�لق�ص�ص يف �لقر�آن �لكرمي )3) 

أمثلة من قصص القرآن الكرمي.	 

خالصة قصة موسى ß قبل النبوة .	 

 	.ß الفوائد املستنبطة من قصة موسى

األنبياء غير أمة محمد ، وله من القوة العظيمة في إقامة دين اهلل والدعوة إليه والغيرة العظيمة الشيء 
الكثير، وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل: فكان يذبح ُكلَّ مولود ذكر يولد من بني 
إسرائيل، ويستحيي النساء للخدمة ، فلما ولدته أمه خافت عليه خوًفا شديداً؛ فإن فرعون جعل على بني 
إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهم، وكان بيتها على ضفة نهر النيل، فألهمها اهلل أن تضع له تابوتًا فإذا 
خافت أحداً ألقته في اليّم، وربطته بحبل لئال يجري به املاء، ومن لطف اهلل بها أنه أوحى لها أن ال تخافي 

وال حتزني، إنا راّدوه إليك، وجاعلوه من املرسلني.
فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت، فذهب املاء بالتابوت الذي في وسطه موسى، ومن َقَدر اهلل أن وقع 

)1( انظر : تيسير اللطيف املنان في خالصة تفسير القرآن ج1 ص232 .

موسى 	  حياة  بني  التشابه  أوجه  ما 
الصالة  عليهما  محمد  نبينا  وحياة 

والسالم ؟

ó«¡“
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 ß الفوائد امل�ستنبطة من ق�سة مو�سى 

في يد آل فرعون، وجيء به إلى امرأة فرعون آسية، فلما رأته أحبته حّبًا شديداً ألنها التنجب أوالًدا، وكان 
اهلل قد ألقى عليه احملبة في القلوب، وشاع اخلبر ووصل إلى فرعون، فطلبه ليقتله، فقالت امرأته: ال تقتلوه، 
قرة عني لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً، فنجا بهذا السبب من قتلهم، وكان هذا األثر الطيب 
 واملقدمة الصاحلة من السعي املشكور عند اهلل، فكان هذا من أسباب هدايتها وإميانها مبوسى ß بعد ذلك.

أما ُأّم موسى فإنها َفِزَعْت، وأصبح فؤادها فارغًا، وكاد الصبر أن ينفد منها، إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا 
امرأة فرعون قد عرضت عليه  ُقّصْيه وحتسسي عنه، وكانت  املؤمنني، وقالت ألخته:  قلبها لتكون من  على 
املراضع فلم يقبل ثدي امرأة، وعطش وجعل يتلوى من اجلوع، وأخرجوه إلى الطريق؛ لعل اهلل أن ييسر له 
أحداً، فحانت من أخته نظرة إليه، وبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون بشأنها، فلما أقبلت عليه وفهمت 
منهم أنهم يطلبون له مرضعًا قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرده اهلل 
إلى أمه كي تقر عينها وال حتزن، ثم ذكر اهلل في سورة القصص قصة مفصلة واضحة، وكيف تنقلت به األحوال.

الفوائد من قصة موسى كثيرة، من أهمها:
1  لطف اهلل بأم موسى بذلك اإللهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من اهلل لها برّده إليها، التي لوالها 

لقضى عليها احلزن على ولدها، ثم رده إليها بإجلائه إليها قدراً بتحرمي املراضع عليه، وأتاها ابنها ترضعه 
هذا  وفي  إميانها،  وازداد  قلبها،  اطمأن  وبذلك  وق��دراً،  أّمه شرعًا  وتسّمى  أجراً،  عليه  وتأخذ  جهراً، 
ابنها  چ فال أكره ألم موسى من وقوع   .-,+*() مصداق لقوله تعالى:چ 

بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه احلميدة، وآثاره الطيبة .
أ أسبابه، وأتى به شيئًا فشيئًا بالتدريج ال دفعة واحدة. 2  أن اهلل إذا أراد شيئًا هيَّ

3  أن اإلميان يزيد وينقص لقوله:چ ہ ھ ھ ھ چ.

4  أن من أعظم نعم اهلل على العبد تثبيت اهلل له عند املقلقات واملخاوف، فإنه كما يزداد به إميانه وثوابه 

فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة، وأما من لم يحصل له هذا 
الثبات، فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره، ويذهل عقله، وال ينتفع بنفسه في تلك احلال . 

5  جواز أخذ األجرة على الكفالة والرضاع، كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في 

شرعنا ما ينسخه.

ن�شاط

إلى أمه كي تقر عينها وال حتزن، ثم ذكر اهلل في سورة القصص قصة مفصلة واضحة، وكيف تنقلت به 

ن�شاط
بالرجوع اإىل �سورة الق�س�ص حدد الآيات التي تدل على الأحداث ال�سابقة .
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ن�شاطن�شاط

ق�سة نبي اهلل مو�سى ß لها اأحداث كثرية، خل�ص ق�سته مع فرعون كما جاءت يف �سورة طه، مع بيان 
 

الفوائد التي ت�ستفيدها منه يف م�سريتك الدعوية

قصص األنبياء                                للحافظ اسماعيل ابن كثير	 م�سادر
تيسير املنان في قصص القرآن             أحمد فريد	 
قصص القرآن الكرمي                         فضل حسن عباس	 
اإلسرائيليات وموضوعات التفسير       محمد بن أبي شهبة	 

التقوميالتقومي

1:  ملاذا كانت قصة نبي اهلل موسى ß من أكثر القصص وروداً في كتاب اهلل عز وجل؟

.ß 2: خلص الفوائد من قصة موسى

ن�شاطن�شاط

.ß بالتعاون مع زميلك اذكر اأ�سماء ال�سور التي ذكر اهلل فيها ق�سة مو�سى
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االستنباط مهارات حياتية على  القدرة 
من  والفوائد  العبر  واستخراج 

 .. والفهم  التفكير  دق��ة  أم���ارات 
وممارسة  اآلخرين  استنباطات  وق��راءة 
التفكير  ينمي  ك��ذل��ك  االستنباط 

ويقويه.

™bGƒe
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اإثراء

�لق�ض�ص �لتي مل تتكرر يف �لقر�آن �لكرمي ، بل وردت يف مو�ضع �أو مو�ضعني، هي:

ق�ضة رفع �إدري�ص ß مكانًا عليًا.

- ق�ضة حماجة �إبر�هيم ß للنمرود، وم�ضاهدته �إحياء �لطري، وق�ضة ذبح ولده �لوحيد.

. ß ق�ضة يو�ضف -

- ق�ضة ذبح �لبقرة.

- ق�ضة لقاء مو�ضى مع �خل�ضر عليهما �ل�ضالم.

- ق�ضة طالوت وجالوت.

- ق�ضة بلقي�ص )ملكة �ضباأ( .

- ق�ضة ذي �لقرنني.

- ق�ضة �أ�ضحاب �لكهف.

�أعناب، و�لآخر قليل �ملال  - ق�ضة �لرجلني �ملتحاورين )�أحدهما يعتز مبا له من مال وبنني وجنات من 

ولكنه يذكره باهلل تعاىل ونعمته و�ضكره و�لآخرة( .

�أمو�لهم،  و�ضدقات  و�مل�ضاكني من عطاياهم  �لفقر�ء  يحرمو�  �أن  �أر�دو�  )�لذين  �جلنة  �أ�ضحاب  ق�ضة   -

فرجعو� حمرومني و�جلنة خاوية على عرو�ضها( .

- ق�ضة �لر�ضل �لثالثة �لذين بعثهم عي�ضى ß لدعوته، و�عتدى عليهم �لكفار وقتلوهم.

- ق�ضة �أ�ضحاب �لفيل، وغري ذلك .





5
á°ùeÉÿG IóMƒdG

الأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يفالأمثال والن�سخ يف
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يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة اأن يحقق الأهداف التالية:

  ذكر معنى الأمثال واأنواعها يف كتاب اهلل.

  ذكر فوائد �سرب الأمثال.

  يبني معنى الن�سخ واأنواعه.

  مييز طرق معرفة الن�سخ.

  يعرف اأق�سام الن�سخ يف القراآن الكرمي.

  يعرف على احلكمة من الن�سخ يف القراآن الكرمي.



 الدر�ص الثالث والع�سرون: الأمثال يف القراآن.

 الدر�ص الرابع والع�سرون:الن�سخ يف القراآن.

IóMƒdG ¢ShQO
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

لغة: النظير والشبيه؛ ويطلق على احلال والقصة العجيبة ، نحو قوله 

چ)1(   »ª©¨§¦¥¤ چ   :  تعالى 
أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها .

ا�سطالًحا: تشبيه شيء بشيء ، في حكمه ، وتقريب املعقول 

من احملسوس.
اأمثلته 

 األمثلة كثيرة منها :

¢SQódG

23

تعريف املثل ó«¡“

الأمثال يف القراآن الكرمي 

جاءت  إذا  أكثر  تتضح  واملعاني  احلقائق 
املعنى  فيها  يبرز  األمثال،  ضرب  بطريقة 
وذلك  محسوسة،  واضحة  حية  بصورة 
بتشبيه الغائب باحلاضر، واخلفي باجللي، 
واملعقول باحملسوس، والنظير على النظير، 
ومن األساليب التي جاءت في كتاب اهلل 

املثل ضرب 

تعريف املثل.	 
أمثلته .	 
أنواع األمثال في القرآن الكرمي.	 
فوائد األمثال في القرآن الكرمي.	 

ٻ ٻ  ٱ  چ  ت���ع���ال���ى:  ف���ق���ال  ن����اري����ًا،  م��ث��ًا  م���ث���ل���ني،  ل��ل��م��ن��اف��ق��ني  اهلل  ض�����رب    1

 ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ,-./10 چ )2(، ملا في النار من 
مادة النور حيث ضرب اهلل املثل للمنافق مبن استوقد نارا لالستفادة من نورها وحرارتها فأذهب اهلل ما 
في النار من اإلضاءة وبقي ما فيها من اإلحراق، فاملنافق استفاد في دخوله اإلسالم ظاهراً ولم يكن له أثر 

في إميانه وقلبه.
DCBA@?<=>;:چ تعالى:  فقال  مائيًا،  مثًا  اهلل  وضرب    
NMLKJIHG FEچ )3( ملا في املاء من مادة احلياة، فشبه اهلل املنافق 
بحال من نزل عليه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخاف فوضع أصبعيه في أذنيه وأغمض عينينه خوًفا من 
إصابته بصاعقة ونحوها، كذلك كالم اهلل مبا اشتمل عليه من الزواجر والنواهي التي هي كالصواعق على 

)1( سورة الزمر: آية: 27 .         )2( سورة البقرة: آية: 17       )3( سورة البقرة: آية: 19
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)1( سورة الزمر: آية: 27 .         )2( سورة البقرة: آية: 17       )3( سورة البقرة: آية: 19

املنافق، فال ينتفع بها، وال حتمله على اإلميان والعمل الصالح. 
2  ضرب اهلل مثاًل ملن يكفر بنعم اهلل وال يشكرها فقال تعالى : چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ )1(

3  وضرب اهلل مثلني : األول: مثٌل مائي للحق، فقال تعالى : چ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ چ  فشبه اهلل الوحي الذي نزل به جبريل على نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص الذي به حياة 
القلوب باملاء الذي أنزله من السماء - الذي فيه حياة األرض بالنبات - وشبه القلوب باألودية والسيل 
إذا جرى في الوادي حمل معه زبداً وغثاًء، فكذلك الوحي والعلم والهدى إذا سرى في القلب أخرج 

ما فيها من الشبهات والشهوات.
والثاني مثل: ناري للباطل، فقال تعالى: چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى 
ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى 
یچ )2( فضرب اهلل في هذا املثل الناري باملعادن من الذهب والفضة حني َسْبكها، تصهر في النار 
لكي يخرج خبثها وتخرج اجلوهر الصافي الذي ينتفع به الناس، فكذلك الوحي يخرج خبث القلوب 

ويصفيها من الشوائب حتى تتشرب الوحي، فتثمر عماًل صاحلًا.

 تنقسم األمثال في كتاب اهلل عز وجل إلى ثالثة أقسام :
1  الأمثال امل�سرحة 

تعريفها: ما صرح فيها بلفظ املثل أو ما يدل على التشبيه.

 مثالها، قوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ , چ)3(.

2  الأمثال الكامنة 

تعريفها: هي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل.

اأمثلتها :

)1( سورة النحل: آية: 112
)2( سورة الرعد: آية: 17
)3( سورة البقرة: آية: 17

 تنقسم األمثال في كتاب اهلل عز وجل إلى ثالثة أقسام :
اأنواع الأمثال يف القراآن الكرمي
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اأ ما في معنى : )خير األمور الوسط(، يقابله من أمثال القرآن الكرمي قوله تعالى : چ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ)1(.
ب ما في معنى : )ليس اخلبر كاملعاينة(، يقابله من أمثال القرآن الكرمي قوله تعالى : چ  ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿچ  )2( 
3  الأمثال املر�سلة 

تعريفها : وهي جمل أرسلت إرسااًل من غير تصريح بلفظ التشبيه فهي آيات جارية مجرى األمثال.

اأمثلتها: 

اأ قوله تعالى : چ ۉ ې ې ې ې ى چ)3(.

ب قوله تعالى : چ ( ) * + , - .چ))( .

ت قوله تعالى : چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ ))( .

)1( سورة اإلسراء اآلية : 29 .
)2(  سورة البقرة اآلية : 260.

)3(  سورة فاطر اآلية : 3) .
))(  سورة البقرة اآلية : 216 .

))(  سورة التوبة اآلية : 91.

اأنواع الأمثال يف القراآن

الأمثال 

امل�سرحة

 الأمثال

الكامنة

 الأمثال

املر�سلة
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لألمثال فوائد عدة، من أهمها:
ت�ضوير ااملعنى املراد، وك�ضف احلقائق، وعر�ض الغائب يف معر�ض احلا�ضر ، قال تعالى :   1

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀچ )))
وتصور املعنى بصورة حسية لتقريبه إلى الذهن، كضرب املثل للذي ينفق  تعني على فهم املراد   2

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  چ   : تعالى  بقوله  أجر  له  يكون  فال  رياء  ماله 
یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب چ ))) 

، وذلك بتشبيه عاقبة ذلك مبا هو محبب إلى النفس، كضرب املثل  الرتغيب يف فعل اخلري    3

ملن ينفق ماله في سبيل اهلل بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، قال جل وعال چ چ ڇ 
ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک  ڈ  ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڇ 

گگ گ گ ڳ ڳ چ))).
، وذلك بتمثيل فعلها مبا تنفر منه النفوس ، كتمثيل الغيبة بأكل حلم  التنفري من املعا�ضي    4

امليت، قال جل ثناؤه: چ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 
ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ))).

، كقوله تعالى في الصحابة  : چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  مدح املَُمثَّل به   5

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ))) .
، حني تكون له صفة قبيحة كقوله تعالى : چ  ڭ ڭ ۇ  ذم املَُمثَّل به   6

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ .)))

ول���ذا ك��ث��رت األم��ث��ال ف��ي ال��ق��رآن  اأنها اأوقع يف النف�ض، واأبلغ يف الوعظ والزجر واأقوى يف الإقناع   7

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ   : تعالى  ق��ال   ، والعبرة  للتذكرة  الكرمي 
ۅۉچ))) ، كما استعملها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في كثير من األحاديث، فينبغي أن يستعني بها أهل 
العلم والتربية والتعليم ويعدوها من وسائل جذب االنتباه واإليضاح والتشويق ، ليتمكنوا من إيصال 

ما يريدون إلى املستمع بكل سهولة ويسر؛ أخذاً مبنهج القرآن الكرمي والسنة املطهرة.
))) سورة البقرة اآلية : ))).

)))  سورة البقرة اآلية : ))) .
))) سورة البقرة اآلية: ))).

))) سورة احلجرات اآلية: )).
))) سورة الفتح اآلية : 9).

))) سورة األعراف اآلية : ))) - ))).
))) سورة الزمر اآلية : )).

 فوائد الأمثال يف القراآن الكرمي. 
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ت�ضوير ااملعنى املراد، وك�ضف احلقائق، وعر�ض الغائب يف معر�ض احلا�ضر

1

2

3

4

5

6

7

تعني على فهم املراد

الرتغيب يف فعل اخلري

التنفري من املعا�ضي

مدح املَُمثَّل به

ذم املَُمثَّل به

اأنها اأوقع يف النف�ض، واأبلغ يف الوعظ والزجر واأقوى يف الإقناع
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ن�شاطن�شاط

ن�شاطن�شاط

تعاون مع زميلك يف ذكر ثالثة اأمثال من �ضورتي النحل والعنكبوت ح�ضب اجلدول التايل:
 1

فائدة املثلملن �ضرب املثل املثلالآية ال�ضورة 

 تعاون مع زميلك يف البحث عن ثالثة اأمثال يف القراآن الكرمي ح�ضب اجلدول التايل:
 2

فائدة املثلملن �ضرب املثل املثلالآية
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التقوميالتقومي

):   اختر اإلجابة الصحيحة بوضع خط حتتها :
أ ) هي ما صرح فيها بلفظ املثل أو ما يدل على التشبية ) األمثال الكامنة – األمثال املصرحة – 

األمثال املرسلة) .
ب ) هي التي لم يصرح فيها بذكر املثل ولكنها تدل على معاٍن رائعة في إيجاز ) األمثال املرسلة 

– األمثال املصرحة – األمثال الكامنة ) .
ت ) هي جمل أرسلت إرسااًل من غير تصريح بلفظ التشبيه فهي آيات جارية مجرى االمثال ) 

األمثال املرسلة – األمثال املصرحة – األمثال الكامنة ).
ث ) قوله تعالى : چ wvuts چ يدل على : ) األمثال املصرحة – 

األمثال الكامنة – األمثال املرسلة ) .

):  بني نوع املثل في كل آية من اآليات اآلتية :
)- قال تعالى : چ !"#$%&'()*+, چ

)- قال تعالى : چ ./210 چ
)- قال تعالى چ´º¹¸¶µ چ

)- قال تعالى چ ./76543210 چ

): اذكر الفائدة من املثل في كل آية من اآليات اآلتية :
 أ- قال تعالى: چ ڭڭۇۇۆۆۈۈ ٴۇۋۋۅ

ۅۉۉېېېېىىائ چ 
ب- قال تعالى: چ ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچ
ت- قال تعالى: چ چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ چ

 ث- قال تعالى: چ ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ
ڄڄ چ .

): هات ثالث فوائد لألمثال في القرآن الكرمي ؟ مع االستشهاد على ذلك .
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مهارات حياتية

م�ضادر
أمثال القرآن                 محمد بن حسني النيسابوري	 
 أمثال القرآن                أحمد بن عبداهلل التبريزي	 
األمثال القرآنية              ألبي احلسن املاوردي 	 
 أمثال القرآن               البن قيم اجلوزية	 

م���ن م���ج���االت ال���ق���راءة 
واحلكم  األم��ث��ال  ق���راءة  املهمة، 

ف��ه��ي ت��ن��م��ي اخل���ب���رات احل��ي��ات��ي��ة مبا 
تتضمنه من احلكمة واختصار التجارب 
املعنى  تقريب  ف��ي  وتسهم   .. والعبر 
 .. األذه���ان  ف��ي  وترسيخه  وإي��ج��ازه 

األمثلة  خير  على  اشتمل  والقران 
وأحسنها.

™bGƒe
 

• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�
©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë

• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«

w�öÝù«
• 	 WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 

WOÐd²�«
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

ة َمَعان ، منها : غة على ِعدَّ ُيطَلق النَّْسُخ في اللُّ
) ، أي : أزاَلْتُه . لَّ 1  اإلزالة : ُيقال : )َنَسَخِت الشمُس الظِّ

ْبديل : ومنه قوله تعالى : چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  2  التَّ

پ پ ڀ ڀ ڀ چ ))) .
آخر  بنص  شرعي  بنص  ثبت  شرعي  حكم  رف��ع   : ا�ضطالًحا 

متأخر عنه .

¢SQódG

24

�ْضخ تعريف النَّ

الن�ضخ يف القراآن

تعريف النسخ.	 
أمثلة النسخ.	 
نَّة.	  ثبوُت النَّْسِخ في الكتاب والسُّ
طرق معرفة النسخ.	 

  
للنسخ أمثلة كثيرة من أهمها:

الة باستقبال الكعبة.  َنْسِخ َفْرِض استقباِل بيِت املقِدِس في الصَّ
ل مبا َنَزَل في آِخِرها. مِّ ل سورة املزَّ  َنْسِخ َفْرِض قياِم اللَّيل في أوَّ

الة بركعاتها املعلومة ، فعن أمِّ املؤمنني  َكَعات ، ُثمَّ َنْسِخ ذلك بفرض الصَّ ة الرَّ الة في ِقلَّ ج في الصَّ  التَّدرُّ
عائشة  زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أنها قالت : فرضت الصالة ركعتني ركعتني في احلضر والسفر فأقرت 

صالة السفر وزيد في صالة احلضر))).
))) الناسخ واملنسوخ، عبد القاهر البغدادي ص)).ثبوت

))) سورة البقرة: آية: )0)  
)))  أخرجه البخاريُّ في كتاب الصالة في اإلسراء برقم ))0ومسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها باب صالة املسافرين 

وقصرها برقم )8).

ó«¡“

روى ابن عبد البر بسنده عن يحيى بن 
أكثم قال : ) ليس من العلوم كلها علم 
هو واجب على العلماء وعلى املتعلمني 
ناسخ  علم  من  املسلمني  كافة  وعلى 
بناسخه  األخذ  ألن  ؛  ومنسوخه  القرآن 
ديانة  واجب  به  والعمل   ، فرضا  واجب 
إليه  ينتهى  وال  به  يعمل  واملنسوخ ال   ،
؛  ذلك  علم  عالم  على كل  فالواجب   ،
اهلل  عباد  وعلى  نفسه  على  يوجب  لئال 
أمرا لم يوجبه اهلل ، أو يضع عنهم فرضا 

أوجبه اهلل ))).

أقسام النسخ.	 
احِلْكَمُة ِمَن النَّْسخ.	 

اأمثلة الن�ضخ  



157

مي
ر

ك
ال

ن 
راآ

ق
ال

يف 
خ  

�س
لن

وا
ل 

ثا
م

لأ
 ا

:
ة  

�س
م

خلا
 ا

ة
د

ح
و

ال

ثبوت الن�ضخ يف الكتاب وال�ضنة

ْسُخ َواِقٌع في ُنُصوِص الوحي، َفِمْن َأِدلَِّة ذلك ِمَن ِكَتاب اهلل تعالى ما يلي : النَّ
1 قوله تعالى: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ))). 

هذه اآليُة برهاٌن صريٌح على وقوع النَّْسخ في القرآن ، مبعنى اإلزالة والتَّبديل، وذلك بأْن ُيْنزَل اهلل على 
ُر ُحْكَمها ِإلى ُحْكٍم جديٍد. نبيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص آيًة على خالِف آيٍة َنَزَلْت قبَلَها، ُتغيِّ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ  چ  2 قوله تعالى: 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی چ ))). قال مجاهٌد: چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ رفعناها 

فأنزلنا غيرها.

يقع النسخ في األحكام وال يقع في أمور االعتقاد واألخبار.

ُيْعَرُف النَّسُخ بواِحَدٍة ِمْن ُطُرٍق ثالٍث ، هي :

1  اأْن ياأتي يف َلْفِظ النَّ�ضِّ ما ُيفيُدُه �ضراحًة .

َفِمثالُُه في َلْفِظ اآلية : َنْسُخ احُلْكِم في قوله تعالى: چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ چ ))) ، بقوِلِه َبْعَدُه : چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ ))) .

چ ڑڑ  ڈ ڈ ژ ژ  ڎ  ڎ  چ   : َن��َزَل��ْت  ا  َل�مَّ  : ق��ال  عبَّاس   بن  اهلل  عبد   وع��ن 
التَّْخفيُف ، فقال تعالى: َيِفرَّ واِحٌد ِمْن َعَشَرٍة ، فجاء   َشقَّ ذلك على املسلمني ، حني ُفِرَض عليهم أن ال 

ا  چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچ ، قال : َفَلمَّ
َف عنهم  ))). بر بَقْدِر ما ُخفِّ ة ، َنَقَص ِمَن الصَّ َف اهلل عنهم ِمَن الِعدَّّ َخفَّ

))) سورة البقرة: آية )0)                  ))) سورة النحل: آية )0)-)0)     
))) سورة األنفال: آية ))                  ))) سورة األنفال: آية ))

))) في كتاب تفسير القرآ ن باب )اآلن خفف اهلل عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) برقم )))).

فأنزلنا غيرها.

ما يقع فيه الن�ضخ

�ْضخ  طرق معرفة النَّ
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2  اأْن ياأتَي يف �ِضياق النَّ�ضِّ قرينٌة َتُدلُّ عليه .

َواني في البيوت الوارد في قوله تعالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ُنْسِخ ُحْكِم َحْبِس الزَّ
پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ چ ))) .
يُِّب  بحديث : »خذوا َعنِّي ، خذوا َعنِّي قد َجَعَل اهلل َلُهنَّ سبيال، الِبْكُر بالِبْكِر َجْلُد ِمَئٍة َوَنْفُي َسَنٍة ، والثَّ

ْجُم« ))). يِِّب َجْلُد ِمَئٍة والرَّ بالثَّ

ِر . ِم واْلـُمَتاأخِّ 3 اأْن ُيْعَرَف تاريُخ الـُْمَتقدِّ

ْأُن في َنْسِخ الِقْبَلِة ِمْن َبيِت املْقِدس إلى الكعبة . وِمَّا ُيفيُد  ِم ، كما ُهَو الشَّ ُر في َتْشريِعِه ناِسٌخ للُمتقدِّ فامْلُتأخِّ
يِّ واملدنيِّ . م في ُنُزوله مبعرفة املكِّ في هذا متييُز املتقدِّ

يأتي النسخ في القرآن على أقسام هي:

ل : َن�ْضُخ احُلْكِم مع َبَقاِء التِّالَوِة : الِق�ْضُم الأوَّ

ِمثاُلُه : قوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ 

بقوله  ُنِسَخ   ،  ((( چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
. تعالى: چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ  ))) ، كما ثَبَت ذلك عن ابن َعبَّاٍس 

اِمِت ¶ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُخُذوا َعنِّي ، ُخُذوا َعنِّي ، قد َجَعَل اهلل َلُهنَّ سبيال،  وعن ُعَبادَة بِن الصَّ
ْجُم« ))). يِِّب َجْلُد ِمَئٍة والرَّ يُِّب بالثَّ الِبْكُر بالِبْكِر َجْلُد ِمَئٍة َوَنْفُي َسَنٍة ، والثَّ

نَّة ، ذلك مِلَا َلُه ِمَن اأَلثِر في األحكام  ْسِخ َفْرٌض على الَفِقيه مَتْييُزُه في ُنصوِص الكتاب والسُّ وهذا النَّوع ِمَن النَّ
ِعِه َوَجْمِعِه . ِة ، وُهَو الَّذي اجتهد امْلَُصنُِّفون في باب النَّْسخ في َتَتبُّ الَعَمليَّ

الِق�ْضُم الثاين : َن�ْضُخ التِّالَوِة َمَع َبَقاِء احُلْكِم .

ْقِل  ا ُعِرَف َعْن َطِريِق النَّ ُصوِص امْلَْنُقوَلِة إلينا، وُثبوُت ُحْكِمِه َمَع َنْسِخ ِتالَوِتِه ِإنَّ وهذا النَّوع قليُل الوُجود في النُّ
الثَّابت .

))) سورة النساء: آية ))                  ))) سورة النساء: آية))     ))) سورة النور: آية )              
)))  أخرجه مسلم في كتاب احلدود باب حد الزنا برقم 90))

يوله مبعرفة املكيوله مبعرفة املكي واملدني وله مبعرفة املكزوله مبعرفة املكز زم في نزم في ن في هذا متييز

�ْضخ يف القراآن الكرمي. اأْق�ضاُم النَّ
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ًدا ملسو هيلع هللا ىلص باحلقِّ ، َوَأْنَزَل عليه الكتاَب ، فكان  اِب ¶ قال : إنَّ اهلَل َبَعَث ُمَحمَّ ِمثاُلُه : حديُث ُعَمَر بِن اخَلطَّ

َزَنَيا  ِإَذا  يَخُة  والشَّ يُخ  الشَّ َقَرْأُتَها:  وقد   : ِرَوايٍة  َوَوَعْيَناَها )وفي  َوَعَقْلَناَها  َفَقَرْأَناَها   ، ْجِم  الرَّ آَيُة  اهلل  َأْنَزَل  ِمَّا 
َفاْرُجُموُهَما اْلَبتَّة)، َرَجَم رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَجْمَنا َبْعَدُه ، )وفي ِرَوايٍة : َوَلْوال أْن يقولُوا : أْثَبَت في كتاِب 
ْجِم  ُد آيَة الرَّ اِس َزَماٌن أْن يُقول قائٌل : واهلِل ، ما َنِ َها َكَما ُأْنِزَلْت)، فأْخَشى إْن َطاَل بالنَّ اهلل ما ليَس فيه ، أَلثَبتُّ
َجال  ْجُم في كتاِب اهلِل َحقٌّ على َمْن َزَنى ِإَذا ُأْحِصَن ِمَن الرِّ وا بَتْرِك َفِريضٍة َأْنَزَلَها اهلل ، والرَّ في كتاب اهلل، َفَيِضلُّ

َنُة ، أْو َكاَن احَلْبُل، أِو االْعِتَراُف ))). والنِّساء، ِإَذا قاَمِت الَبيِّ

الِق�ْضُم الثالث : َن�ْضُخ التِّالَوة واحُلْكِم .

ْمَن ،  ِمثاُلُه : كما في حديث عائشة  قالت: كاَن فيما ُأْنِزَل ِمَن القرآن : َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعلوَماٍت ُيَحرِّ

ُثمَّ ُنِسْخَن ِبَخْمٍس َمْعُلوَماٍت ، فُتوفي رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وُهنَّ فيما ُيْقَرُأ ِمَن القرآن . )))

)))  أخرجه البخاري في كتاب احلدود باب رجم احلبلي من الزنا إذا أمضت برقم 0)8) 
))) أخرجه البخاري في كتاب الرضاع باب التحرمي بخمس رضعات برقم )))) 

 َن�ْضُخ احُلْكِم مع َبَقاِء التِّالَوِة 

 َن�ْضُخ التِّالَوِة َمَع َبَقاِء احُلْكِم

 َن�ْضُخ التِّالَوة واحُلْكِم

1

2

3
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�ْضخ  احِلْكَمُة ِمَن النَّ

للنسخ ِحَكٌم منها:
تعالى: قوله  ن��زول  في  كما   ، إميانهم  صدق  وامتحان  اختبارهم  ألجل  ؛  املكلَّفني  على  التخفيف    1

 ،((( کچ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   
في  ما  عزَّ وجلَّ تصديَق  اهلل  َل  َأْن��زَ واالنقياد  التَّْسليم  منهم  وقع  ا  فلمَّ منه حرٌج شديٌد،  املسلمني  نال  فقد 
قلوبهم : چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ ))) ، وَنَزَلِت اآليُة بعَدها بالتَّخفيف. هذا الوجه على قول َمْن 

وَرَة َنْسًخا. َيُعدُّ هِذِه الصُّ
 ، قلوبهم على اإلسالم  تأليف  ِمْن  فيه  ما  النَّاس باجلاهلية ، وال يخفى  التَّشريع حلداثة  ج في  التَّدرُّ   2

وتهيَئِتِهم مِلَا ُأريُدوا له ِمْن َنْصِر ديِن اهلل.  
ُة  يِق بنوٍع سابٍق ِمْن َأْنواِع التَّْكليف ، ومثالُُه : ِعدَّ 3  إظهاُر ِنْعَمِة اهلِل َعزَّ وجلَّ مبا يرفُع به ِمَن احَلَرِج والضِّ

ل األمر، كما في قول اهلل عزَّ وجلَّ :  املتوفَّى عنها َزوُجَها، حيث َفَرَض اهلل عليها أْن َتعتدَّ عاًما كامال أوَّ
چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ)))، 
َف اهلل عِن النِّساء بأْن َجَعَلَها أربعَة أْشُهٍر وَعْشًرا. ُه املرأة  في اجلاهليَّة، َفَخَفّ ة على ِوَفاِق ما كانت تعتدُّ  وهذه امل�دَّ
كما في قوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ ))).
ِلَها، َف�ضْ ْظَهار  واإِ الأَُمِ  على  ــة  الأُمَّ هذه  بتمييز  اأ�ضحابه  وُنُفو�ِض  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َر�ُضوِل  َنْف�ِض  تطييُب    4

ُثمَّ   ، املْقِدس  بيت  إلى  الُة  الصَّ ُفِرَضْت  القبلة حني  القبلة، حيُث كاَنْت  استقبال  َنْسِخ  ُة  ِقصَّ  : ومثالُُه 
َلْت ِإلى الكعبة . ُحوِّ

))) سورة البقرة: آية: )8).             ))) سورة البقرة: آية: )8). 
))) سورة  البقرة:آية 0)).              ))) سورة البقرة:آية  ))).
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ن�شاطن�شاط

حدد نوع الن�سخ كما يف اجلدول التايل: 

ájB’Gي�سمى هذا الن�سخالنا�سخ لها

قوله تعاىل : چ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤچ[
ہ ہ ہ  چ   : تعاىل  قوله 

ھ چ

ۇئ  ۇئ  وئ  چ   : تعاىل  قال 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ېئ ېئچ 

ڤ  ڤ  )چ  تعاىل:  قال 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڄ ڄ ڄ ڄچ

�ْسخ  احِلْكَمُة ِمَن النَّ

التخفيف على املكلَّفني

ا�س باجلاهلية ج يف التَّ�سريع حلداثة النَّ التَّدرُّ

  تطييُب َنْف�ِس َر�ُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإظهاُر ِنْعَمِة اهلِل َعزَّ وجلَّ

وُنُفو�ِس اأ�سحابه  بتمييز هذه

ِلَها ة على  الأَُمِ واإِْظَهار َف�سْ  الأُمَّ

1
2

4 3



162

مهارات حياتية
كتاب الناسخ واملنسوخ                    أحمد بن إسماعيل النحاس	 م�سادر

اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه        محمد مكي بن أبي طالب	 
ناسخ القران ومنسوخه                      ابن اجلوزي	 
الناسخ واملنسوخ                              ابن حزم األندلسي	 

™bGƒe
 

• 	 …uŽb�«Ë ·U�Ë_«Ë WO�öÝù« ÊËRA�« …—«“u� lÐU²�« ÂöÝù« l�u�
©Ê¬dI�« ÂuKŽ WŽuÝu� ®  œUý—ù«Ë

• 	W¹u³M�« WM¹b*« w� n¹dA�« n×B*« WŽU³D� bN� pK*« lL−�
• 	¡U²�ù«Ë WOLKF�« Àu×³K� W�UF�« WÝUzd�« l�u�
• 	 r�UF�« WDÐ«d� WFÐU²�« .dJ�« Ê¬dI�« kOH×²� WO*UF�« W¾ON�«

w�öÝù«
• 	 WOK� œuFÝ pK*« WF�Uł w�  t�uKŽË .dJ�« Ê¬dI�« wÝd� 

WOÐd²�«
• 	©ÊUO³ð® t�uKŽË .dJ�« Ê¬dIK� W¹œuF��« WOLKF�« WOFL'«

التقوميالتقومي

1:  عرف النسخ اصطالحا .

2:  اذكر دليال على ثبوت النسخ من القرآن.

3: حتدث باختصار عن احلكمة من النسخ في القرآن الكرمي.

4: يعرف النسخ بواحدة من طرق ثالث، أذكر أحدها مع الشرح والتوضيح.
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