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 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

هلل الذي أكَزل طؾك طبده الؽتاب، هًدى ورحؿة وذكرى ألولل  الحؿد

ـِ دائبقـ طؾك خقِر َمـ أقَبؾ طؾك ربِّف وأكاب،  األلباب، وصالًة وسالًما دائؿق

وطؾك آلف الؽرام وجؿقع الصحاب، ومـ تبعف بنحسان إلك يقم الحساب، 

 وبعد:

ـُ ُتستـَبط مـفا العؾقم، ومضؿاٌر تتبارى فقف الػفقم،  فنن كتاب اهلل خزائ

َرر، مؾقًئا بالُغَرر، يـفؾ مـف العؾؿاء بؼدر ما  وما زال هذا الؽتاُب حافاًل بالدُّ

ؾ اهلل بف بعَضفؿ طؾك بعٍض مـ أدوات  يػتح اهلل طؾقفؿ مـف، وبؼدر ما فضَّ

حقـ ُسئؾ: َهْؾ   اإلدراك ووسائؾ الػفؿ، ولؽ أن تتلمؾ يف ققل طؾل  

ـَ الَقْح 
؟ َقاَل: ِل إَِّلَّ ِطـَْدُكْؿ َشْلٌء مِ

ِ
ِذي َفَؾَؼ الَحبََّة، »َما فِل كَِتاِب اهلل ََّل َوالَّ

َوَما فِل َهِذِه  َوَبَرَأ الـََّسَؿَة، َما َأْطَؾُؿُف إَِّلَّ َفْفًؿا ُيْعطِقِف اهلُل َرُجاًل فِل الُؼْرآِن،

ِحقَػةِ   .(1)«الصَّ

 وصَدق َحْبُر الؼرآن حقـ قال:

ـ    جؿقعععععُع الِعؾعععععِؿ ل الؼعععععر ِ  لؽععععع

 

جعععععا ِ   َتؼاَصععععَر طـعععععف رِّفعععععاُ  الر 
(2) 

ومـ تؾؽ العؾقم التل تتصؾ بالؼرآن طؾقٌم لصقؼٌة بف، تحؽل كقػقة كزولف،  

                                                                                                               

 (. 3447رواه البخاري ) (1)

 (. 18/ 7مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (2)
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 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

وأسباَب كزولف، وأوقاَت كزولف، وأضراب ِخطابف، وأكقاَع دَّلَّلتف، وقد 

ِـّ طؾك تسؿقتفا بعؾقم الؼرآن، وقد أحببُت أن أضرب  اصطؾح طؾؿاء هذا الػ

ِـّ  ِؿ العؾؿ، وُسبِؾ خدمتف: يف هذا الػ بسفؿ، وَّل شؽَّ أن مـ مجاَّلت تعؾُّ

تؼريَبف لطالبقف، وتسفقَؾف لسالؽقف، فلحببُت يف هذه الصػحات أن أجؿع طؿدَة 

مسائؾف تقسقًرا لؾطالب، مراطًقا أن تؽقن يف قالِب سمال وجقاب، وقد 

 رجعت إلك مراجَع يف هذا الجؿع، ُطؿدُتفا ثالثُة مراجَع:

 احث يف طؾقم الؼرآن: لؾشقخ مـَّاع الؼطَّان.: مباألو 

ومل.الثاين  : دراسات يف طؾقم الؼرآن الؽريؿ: لألستاذ الدكتقر: ففد الرُّ

 : القجقز يف طؾقم الؼرآن العزيز: لألستاذ الدكتقر: طؾل العبقد.الثالث

ـَ ففؿفا، فؼد َضِػر  ومـ اصََّؾع طؾك هذه الؿسائِؾ الؿجؿقطة، وأحَس

ا، وهذا أوان الشروع يف الؿؼصقد، بؿبادِئ هذا ا ًرا طامًّ ره تصقُّ لعؾؿ، وَتصقَّ

 واهلل الؿقفِّؼ والفادي إلك سقاء السبقؾ.

 

 

   
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

5 
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 / ما تعريُػ طؾق  الؼر  ؟1 س

ِطؾٌؿ يضؿ أبحاًثا كؾقة مفؿة تتصؾ بالؼرآن العظقؿ مـ َكقاٍح شتَّك،  هق

 ويؿؽـ اطتبار كؾ  مـفا طؾًؿا متؿقًزا. 

 / ما تعريػ الؼر  ؟ 2 س 

ُل طؾك كبقِّف محؿدٍ  ، الؿعِجُز  الؼرآن: هق كالم اهلل، الؿـزَّ

ـ أول بؾػظف، الؿتعبَُّد بتالوتف، الؿـؼقل بالتقاتر، الؿؽتقُب يف الؿصاحػ مِ 

 سقرة الػاتحة إلك آِخِر سقرة الـاس. 

؟3 س  / ما الػرق بقـ الؼر   والحديث الُؼدسل 

أن الؼرآن وقع التحدي بف واإلطجاُز، وأما الحديث الؼدسلُّ فؾؿ يؼع  -1

 بف التحدي واإلطجاز.

أن الؼرآن مـؼقٌل بالتقاتر، ويؽُػر َمـ جحد شقًئا مـف، ففق قطعلُّ  -2

أما الحديث الؼدسلُّ فلغؾبف أحاديُث آحاٍد، ضـلُّ الثبقت، وَّل الثبقت كؾُّف، و

 يؽُػر َمـ جحد غقَر الؿتقاتر مـف.

أن الؼرآن َّل ُيـَسُب إَّل إلك اهلل تعالك، وأما الحديث الؼدسلُّ فُقـَسب  -4

 إخبار. كسبةَ   إلك اهلل تعالك كسبَة إكشاء، وُيروى مضاًفا إلك الرسقل
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الؼرآن تحُرُم قراءُتف بالؿعـك طؾك أكف قرآن، وأما الحديث الؼدسلُّ  أن -5

 فال تحُرم روايتف بالؿعـك.

أن الؼرآن ُيؽَتب برسٍؿ خاص، هق رسؿ الؿصحػ، دون الحديث  -6

.  الؼدسلِّ

أن الؼرآن ُتسؿك الجؿؾة مـف آيًة، والجؿؾة مـ اآليات سقرًة،  -7

 ًة وَّل سقرًة باتػاق العؾؿاء.واألحاديث الؼدسقة َّل ُيسؿك بعُضفا آي

أن الؼرآن ُيشَرع طـد قراءتف اَّلستعاذُة والبسؿؾة دون الحديث  -8

.  الؼدسلِّ

أن الؼرآن متعبٌَّد بتالوتف، فؿـ قرأه فؽؾُّ حرف بحسـة، والحسـُة  -9

 بَعْشِر أمثالفا، وأما الحديث الؼدسلُّ فغقُر متعبٍَّد بتالوتف.

  / ما مقضقُع طؾق  الؼر  ؟4 س

مقضقطف: الؼرآُن الؽريؿ مـ أية كاحقة مـ الـقاحل الؿذكقرِة يف 

 التعريػ. 

 / ما ثؿراُت تعؾُِّؿ طؾق  الؼر  ؟ 5 س 

 ففؿ معاين الؼرآن الؽريؿ ومعرفُة تػسقره.  -1

 الدفاع طـ الؼرآن الؽريؿ والردُّ طؾك الشبفات.  -2

 معرفة الؼرآن طؾك حؼقؼتف.  -3

 يف حؼِّ الؼرآن الؽريؿ.  إدراك الجفقد الؿبذولة -4
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 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

 َدْرُء التعاُرِض وَحؾُّ اإلشؽال.  -5

قاُت األخرى لعؾق  الؼر  ؟ 6 س   / ما الؿسؿَّ

ك بعؾقم التػسقر.   ُيسؿَّ

 / مؿَّ ُيستَؿدُّ هذا العؾُؿ؟ 7 س

ـِة، وأققال الصحابة   ُيستَؿدُّ هذا العؾُؿ مـ الؼرآن، والسُّ

 والتابعقـ. 

 طؾق  الؼر  ؟  / ما ُحؽُؿ تعؾُّؿِ 8 س

 فرُض كػاية. 

 / ما الػرق بقـ الؿصحػ والؼر  ؟ 9 س 

الؿصحػ: هق اسٌؿ لؾؿؽتقِب مـ الؼرآن الؽريؿ، الؿجؿقِع بقـ  -

 . ـِ تق فَّ  الدَّ

َؿ بف، الؿؽتقِب يف  - الؼرآن: هق اسٌؿ لؽالِم اهلل تعالك الذي َتؽؾَّ

 الؿصاحػ. 

 / ما مراحُؾ كشلة طؾق  الؼر  ؟ 11 س 

 قم الؼرآن بلربع مراحَؾ، هل: مرَّ طؾ

ل يف الؼرن األول. الؿرحؾة األولك  : مرحؾة الؿشاففة والتؾؼِّ

ـَ كتٍب أخرى، كؽتب الحديث. الؿرحؾة الثاكقة  : مرحؾة التدويـ ضؿ

، وهل طؾك صريؼتقـ: الؿرحؾة الثالثة : مرحؾة التدويـ والتللقػ الؿستؼؾِّ
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 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

، وتللقٌػ يجؿع  طدة أكقاع يف كتاب واحد. تللقٌػ يف كقع واحد مستؼؾ 

: مرحؾة التللقػ يف العصر الحاضر، وتتؿقَُّز هذه الؿرحؾة الؿرحؾة الرابعة

ؼ فقفا.   بتحرير الؿسائؾ والتعؿُّ

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل طؾق  الؼر  ؟ 11 س 

هــــ،  794الربهان يف طؾقم الؼرآن: لبدر الديـ الزركشلِّ الؿتقفَّك سـة  -

 ة وأربعقـ كقًطا مـ أكقاع طؾقم الؼرآن. وقد ضؿَّ سبع

 911اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن: لجالل الديـ السققصلِّ الؿتقفَّك سـة  -

 هــــ، وقد ضؿَّ ثؿاكقـ كقًطا مـ أكقاع طؾقم الؼرآن.

مـاهؾ العرفان يف طؾقم الؼرآن: لؿحؿد بـ طبد العظقؿ الزرقاينِّ  -

  هــــ. 1367الؿتقفَّك سـة 
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 / ما معـك القحل لغًة وشرًطا؟ 12 س 

 هق اإلطالم يف خػاٍء وسرطة.  القحُل ل الؾُّغة:

هق إطالم اهلل ألحد أكبقائف بُحؽٍؿ شرطل  أو كحِقه طؾك  القحل ل الشرع:

 وجف الخػاء والسرطة. 

، مع13 س   ذكر مثا  لف مـ الؼر  ؟  / ما ركقاع القحِل بالؿعـك الؾُّغقي 

 لؾقحل بالؿعـك الؾغقيِّ أكقاٌع خؿسة، هل: 

  اإللفام الِػطريُّ لإلكسان: كالقحِل إلك أم مقسك يف ققلف تعالك: -1

 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 . [7]الؼصص:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

اإللفام الغريزيُّ لؾحققان: كالقحل إلك الـحؾ يف ققلف تعالك:  -2

 .[68]الـحؾ:  ﴾ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

األمر الؽقينُّ لؾجؿادات: كالقحل إلك السؿاء يف ققلف تعالك:  -3

 .[12]فصؾت:  ﴾ ڀ پ پ پ پ﴿

إلك  اإلشارُة السريعة بجارحٍة مـ الجقارح: كنيحاء زكريا  -4
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 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿ققمف يف ققلف تعالك: 

 .[11]مريؿ:  ﴾ ائ

ـِ إلك أولقائفؿ يف ققلف تعالك:  -5 وسقسُة الشقطان: كنيحاء الشقاصق

 .[121]األكعام:  ﴾ ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿

 / ما ركقاع القحِل بالؿعـك الشرطل  مع ذكر دلقؾ كؾ  كقع؟ 14 س 

 لؾقحِل بالؿعـك الشرطلِّ أكقاٌع أربعة، هل: 

 الرؤيا الصالحُة يف الؿـام لألكبقاء.  -1

قالت:   طـ طائشةَ ما رواه البخاريُّ يف باب بدء القحل  والدلقؾ:

ُ  َما ُبِدَئ بِِف َرُسقُ  اللِ » ِ ،   َروَّ الَِحُة ِِّل الـَّق  َيا الصَّ ؤ  ِل الرُّ ـَ الَقح  ِم

ب ِح  َيا إَِلَّ َجاَءت  ِمث َؾ ََِّؾِؼ الصُّ  .(1)الحديَث  «ََِّؽاَ  ََل َيَرى ُرؤ 

 كالُم اهلل مـ وراء حجاب دون واسطة.  -2

 اإللفام مـ اهلل َيؼِدُفف يف قؾب كبقِّف.  -3

 .  القحل الجؾلُّ بقاسطة أمقـ القحل جربيَؾ  -4

 ی ىئ ىئ ىئ ﴿ققلف تعالك:  والدلقؾ طؾك هذه األكقاِع الثالثة األخقرة:

 مت خت جتحت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 .[51]الشقرى:  ﴾ىت

                                                                                                               

 (. 3رواه البخاري ) (1)
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/ ما رحقا  القحِل التل َيـِزُ  ِّقفا الَؿَؾُؽ طؾك رسق  الل 15 س 

 مع ذكر الدلقؾ؟ ، 

 أغؾب أحقال القحل التل َيـِزل فقفا الؿَؾُؽ طؾك رسقل اهلل 

 َّل تخؾق مـ إحدى حالتقـ: 

ها طؾقف. الحالة األولك  : أن يلتَقف مثَؾ صؾصؾة الجرس، وهل أَشدُّ

يف صقرة رجؾ كِدْحَقَة الَؽْؾبلِّ   : أن يلتَقف جربيُؾ الحالة الثاكقة

  .ُؿف البشر ، فُقؽؾُِّؿف كؿا ُيؽؾِّ  أو أطرابل 

أن الحارث بـ  : ما رواه البخاريُّ يف صحقحف طـ طائشَة والدلقؾ

: َكْقَػ َيْلتِقَؽ الَقْحُل؟ فؼال رسقُل اهلل هشام سلل رسقَل اهلل 

 :« َقاًكا َيل تِقـِل ِمث َؾ َصؾ َصَؾِة َصُؿ َرح  ، َُِّقػ  ُه َطَؾلَّ الَجَرِس، َوُهَق َرَشدُّ

ُؿـِل ََِّلِطل َما  َقاًكا َيَتَؿثَُّؾ لَِل الَؿَؾُؽ َرُجاًل َُِّقَؽؾ  َطـ ل َوَقد  َوَطق ُت َطـ ُف َما َقاَ ، َوَرح 

 . (1)«َيُؼقُ  

 

   

 

 

 

                                                                                                               

 (. 2333(، ومسؾؿ )2رواه البخاري ) (1)
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 / ما اآلياُت القاردة ل كزو  الؼر ِ  الؽريؿ جؿؾًة واحدة؟ 16 س

 ٻ ٻ ٱ ﴿، وققلف: [3]الدخان:  ﴾ ڀ پ پ پ پ ﴿ققلف تعالك: 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿، وققلف: [1]الؼدر:  ﴾ ٻ ٻ

 .[185]البؼرة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں

ًقا؟ 17 س  / ما اآلياُت القاردة ل كزو  الؼر   الؽريؿ مػرَّ

]اإلسراء:  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ﴿ققلف تعالك: 

 ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿، وققلف: [146

 .[32]الػرقان:  ﴾ ی ی یی ىئ

 / ما مذاهُب العؾؿاء ل كزو  الؼر ِ  الؽريؿ؟ 18 س

 لؾعؾؿاء يف كزول الؼرآن الؽريؿ مذاهُب، مـ أشفرها:

: الؿذهب األو  ـِ  : أن لؾؼرآن الؽريؿ كزولق

: كزوُل الؼرآن مـ الؾَّقح الؿحػقظ يف السؿاء السابعة إلك الـزو  األو 

 بقت العزِة يف السؿاء الدكقا. 

ًؿا طؾك رسقل اهلل الـزو  الثاين : كزول الؼرآن مـ اهلل بقاسطة جربيَؾ مـجَّ

  .يف ثالٍث وطشريـ سـًة 



 

 

 

 

 

 

13 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

ـِ طبَّاٍس وجؿفقِر العؾؿاء.   وهذا مذهب اب

وهل لقؾة -واحًدا، بدأ يف لقؾة الَؼْدِر : أن لؾؼرآن كزوًَّل الؿذهب الثاين

ًؿا يف أوقاٍت مختؾػة  -مباركة يف شفر رمضان ثؿ تتاَبَع كزوُلف بعد ذلؽ مـجَّ

 . طؾك رسقل اهلل 

عبلِّ ومحؿد بـ إسحاَق وجؿاطة. 
 وهذا مذهب الشَّ

: الؿذهب الثالث ـِ ؿق ـِ مـجَّ  : أن لؾؼرآن الؽريؿ كزولق

ـ الؾَّقح الؿحػقظ يف السؿاء السابعة إلك بقت : كَزَل الؼرآن مالـزو  األو 

ـَ لقؾَة َقْدٍر، َيـِزُل يف كؾ لقؾة ما سقَـِزُل يف طامِفا.   العزة يف السؿاء يف ثالٍث وطشري

ًؿا طؾك رسقل اهلل الـزو  الثاين ، وذلؽ يف : كزول الؼرآن مـجَّ

 ثالث وطشريـ سـًة. 

  وهذا مذهب ُمؼاتِِؾ بـ حقَّاَن وابـ ُجريٍج.

/ ما الِحؽؿُة مـ كزوِ  الؼر   جؿؾًة واحدة إلك بقت العزة ل 19 س

 السؿاء الدكقا؟ 

 تعظقؿ شلن الؼرآن الؽريؿ وتػخقُؿ أمره.  -1

 تعظقؿ شلن الرسقل وتشريُػف وتػضقؾف.  -2

ِة محؿد  -3 ، وتعريُػ الؿالئؽة بػضؾفا تؽريؿ أمَّ

 ومؽاكتفا. 

ُل طؾك خاتؿ األكبقاء.  -4  إطالُم أهؾ السؿقات أن هذا آِخُر الؽتب الؿـزَّ
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اإلطالم بلن اهلل يعؾؿ ما كان وما سقؽقن: فػل الؼرآن ِذكٌر ألشقاَء قبؾ  -5

 وققطفا، وبقاٌن ألحداٍث قبؾ حدوثفا. 

 ؟ / ما مؼدار ما كا  َيـِزُ  مـ الؼر   طؾك رسق  الل 21 س

آية، وأحقاًكا َتـزل آيٌة، وأحقاًكا َتـزل خؿُس أو َطْشُر أحقاًكا يـزُل بعُض 

آيات، وهق الغالب، وأحقاًكا أخرى تـزل سقرٌة بؽامؾفا سقاٌء صقيؾًة 

 كاألكعام، أو قصقرًة كالَػَؾِؼ والـاس. 

ًؿا طؾك رسق  الل 21 س / ما الؿؼدار الزمـلُّ لـزو  الؼر   مـجَّ

 ؟ 

ًؿا طؾك رسقل اهلل  استغَرق ثالًثا وطشريـ  كزول الؼرآن مـجَّ

 سـًة، مـفا ثالَث طْشرَة سـًة بؿؽَة، وطشُر سـقات بالؿديـة، مـ مبعثف إلك وفاتف. 

ًقا؟ 22 س  / ما الِحؽؿُة مـ كزو  الؼر   الؽريؿ مػرَّ

 . تثبقُت فماد الـبلِّ  -1

 تقسقر حػظِف وففِؿف.  -2

 ائع. مسايرة الحقادث والقق -3

ة، كالخؿر والصقم والـَّسخ لألحؽام.  -4 ج يف التشريع وتربقُة األمَّ  التدرُّ

 استؿرار التحدي واإلطجاز.  -5

 الدَّللة الؼاصعة طؾك أن الؼرآن تـزيٌؾ مـ حؽقؿ حؿقد.  -6
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 / ما روُ  ما كَزَ  مـ الؼر   مطؾًؼا؟ 23 س

 لؾعؾؿاء يف أوِل ما كَزل مـ الؼرآن مطؾًؼا أققاٌل، مِـ أشفرها: 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿: َصْدُر سقرة اقرأ: وهق ققلف تعالك: الؼقُ  األو 

 ﴾ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ، وهق الؼقل الراجح. [5 - 1]العؾؼ: 

َحتَّك َجاَءُه »، وفقف:  : ما رواه الشقخاِن مـ حديث طائشةَ والدلقؾ

َرر ، َقاَ : َما َرَكا بَِؼاِرٍئ، َقاَ :  الَحؼُّ َوُهَق ِِّل َغاِر ِحَراٍء، ََِّجاَءُه الَؿَؾُؽ ََِّؼاَ : اق 

َرر ، ُقؾ ُت: َما َرَكا  َسَؾـِل، ََِّؼاَ : اق  َد ُثؿَّ َرر  ََِّلَخَذكِل ََِّغطَّـِل َحتَّك َبَؾَغ ِمـ ل الَجف 

َرر ، بَِؼاِرٍئ، ََِّلَخَذكِل َِّغَ  َسَؾـِل، ََِّؼاَ : اق  َد ُثؿَّ َرر  طَّـِل الثَّاكَِقَة َحتَّك َبَؾَغ ِمـ ل الَجف 

َسَؾـِل، ََِّؼاَ :  چ چ چ﴿ َُِّؼؾ ُت: َما َرَكا بَِؼاِرٍئ، ََِّلَخَذكِل ََِّغطَّـِل الثَّالَِثَة ُثؿَّ َرر 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .(1)الحديَث  [5 - 1]العؾؼ:  «﴾ گ گ

ثِّر. الؼقُ  الثاين  : سقرُة الؿدَّ

ـِ طبد الرحؿـ بـ طقٍف قال: والدلقؾ : ما رواه الشقخاِن طـ أبل سَؾؿَة ب

                                                                                                               

 (. 164(، ومسؾؿ )3رواه البخاري ) (1)
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: َأيُّ اْلُؼْرآِن ُأْكِزَل َقْبُؾ؟ َقاَل 
ِ
ـَ َطْبِد اهلل ، َفُؼْؾُت: َأِو ﴾ ھ ھ ﴿ :َسَلْلُت َجابَِر ْب

 ﴾ چ چ چ ﴿
ِ
َثـَا َرُسقُل اهلل ُثُؽْؿ َما َحدَّ : َقاَل: ؟ َقاَل َجابٌِر: ُأَحدِّ

ـَ ال َقاِدي، » َتب َطـ ُت َبط  ا َقَضق ُت ِجَقاِري َكَزل ُت َِّاس  ًرا، ََِّؾؿَّ ُت بِِحَراٍء َشف  َجاَور 

ـ  ِشَؿالِل، ََِّؾؿ  َررَ  ـ  َيِؿقـِل َوَط ُت َرَماِمل َوَخؾ ِػل، َوَط َرَحًدا، ُثؿَّ  َِّـُقِديُت َِّـََظر 

ِش  ُت َرر ِسل، َِّنَِذا ُهَق َطَؾك ال َعر  ُت ََِّؾؿ  َرَر َرَحًدا، ُثؿَّ ُكقِديُت ََِّرَِّع  ُكقِديُت َِّـََظر 

اَلُ   -ِِّل ال َفَقاِء  ـِل ِجب رِيَؾ َطَؾق ِف السَّ َػٌة َشِديَدٌة، ََِّلَتق ُت  -َيع  ََِّلَخَذت ـِل َرج 

َزَ  اللُ  َخِديَجَة، َُِّؼؾ ُت: َدث ُروكِل،  ھ ﴿:  ََِّدثَُّروكِل، ََِّصبُّقا َطَؾلَّ َماًء، ََِّلك 

[2 -1]الؿدثر:  «﴾ ۓ ے ے ھ
(1). 

 : سقرُة الػاتحِة. الؼقُ  الثالث

ـِ ُشَرْحبِقَؾ: أن رسقل اهلل والدلقؾ  : حديُث أبل َمْقسرَة طؿِرو ب

ُت كَِداًء َخؾ ِػل: َيا»قال لقرقة:  ِدي َسِؿع  ُد،  إَِذا َخَؾقُت َوح  ُد، َيا ُمَحؿَّ ُمَحؿَّ

ضِ  َطِؾُؼ َهاِرًبا ِِّل األَر  ، َفَؼاَل: ََّل َتْػَعْؾ، َفنَِذا َأَتاَك َفاْثُبْت َحتَّك َتْسَؿَع َما «ََِّلك 

ُد، ُقْؾ:  ا َخاَل َكاَداُه: َيا ُمَحؿَّ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َيُؼقُل، ُثؿَّ اْئتِـِل َفَلْخبِْركِل، َفَؾؿَّ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

[7 - 1]الػاتحة:  «﴾ ڄ
(2). 

                                                                                                               

 (. 161(، ومسؾؿ )4922رواه البخاري ) (1)

 (. 158/ 2(، والبقفؼل يف دَّلئؾ الـبقة )973رواه اآلجري يف الشريعة ) (2)
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 . ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: الؼقُ  الرابعُ 

ـِ قاَّل: : ما روى القاحوالدلقؾ أوُل ما كَزَل مِـ »ديُّ طـ ِطؽرمَة والحس

، ففق أوُل ما كَزَل مِـ الؼرآِن بؿؽَة، وأوُل سقرٍة: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿الؼرآِن: 

 .(1)«﴾ چ چ چ ﴿

 / ما  ِخُر ما كَزَ  مـ الؼر   مطؾًؼا؟ 24 س

 اختَؾَػ العؾؿاُء يف آِخِر ما كَزل مـ الؼرآن مطؾًؼا: 

با: وهل ققلف تعالك:   ہ ۀ ﴿فؿـفؿ مـ قال: آخُر ما كَزل آيُة الرِّ

، وهذا ققُل [278]البؼرة:  ﴾ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ـِ طبَّاٍس وغقِرهؿا.  ـِ الخطَّاب واب  طؿَر ب

 ىئ ىئ ېئ ﴿ومـفؿ مـ قال: آخُر ما كَزل مـ الؼرآن ققُلف تعالك: 

، وهذا [281]البؼرة:  ﴾ مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ

ـِ ُجبقٍر وغقرهؿا.  ـِ طبَّاٍس واب  ققل اب

: وهل ققلف تعالك:  ـِ ي  ٻ ٱ ﴿ومـفؿ مـ قال: آخُر ما كَزل آيُة الدَّ

، وهذا ققل [282]البؼرة: اآليَة  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ـِ الؿسقَِّب.  هريِّ واب  الزُّ

وُيجَؿُع بقـ هذه األققاِل الثالثة بلنَّ هذه اآلياِت كَزلت َدفعًة واحدة 

                                                                                                               

 (. 14أسباب الـزول: لؾقاحدي )ص:  (1)
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 كرتتقبفا يف الؿصحػ: ألهنا يف قصٍة واحدة، وهبذا َّل يؼع اَّلختالُف بقـفا. 

 / ما  ِخُر سقرٍة كَزلت  مـ الؼر   بؽامؾفا؟ 25 س

 آخُر سقرة كَزلْت مـ الؼرآن بؽامؾفا هل سقرُة الـصِر. 

 / ما روُ  و ِخُر ما كَزَ  ل الخؿر؟ 26 س

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿أوُل ما كَزل يف الخؿر ققُلف تعالك: 

، وآخُر ما كَزل فقف [67]الـحؾ:  ﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ققُلف تعالك: 

 . [94]الؿائدة:  ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ

با؟ 27 س  / ما روُ  و ِخُر ما كَزَ  ل الر 

با ققُلف تعالك:   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿أوُل ما كَزل يف الرِّ

]الروم:  ﴾   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿، وآِخُر ما كَزل فقف ققُلف تعالك: [39

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 . [279 -278]البؼرة:  ﴾    ﯁  ﯀ ﮿

 / ما روُ   يٍة كَزلت  ل اإلذ  بالؼتا ؟28 س

 ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿أوُل آية كَزلْت يف اإلذن بالؼتال ققُلف تعالك: 

 . [39]الحج:  ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ
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 / ما ِّقائُد معرِّة روِ  الؼر   كزوًَل و ِخرِه؟ 29 س

 تؿققُز الـاسِخ مِـ الؿـسقخ.  -1

ِجف.  -2  معرفُة تاريخ التشريع اإلسالملِّ وتدرُّ

 اَّلستعاكُة بؿعرفتف يف التػسقر السؾقؿ، واَّلستـباِط الصحقح.  -3

ـَ بؽتاب ربِّفؿ.  -4  إضفاُر طـاية الؿسؾؿق

ِة وترتقِب أحداثفا. -5  معرفُة السقرة الـبقيَّ
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 رقساُ   يات الؼر ِ  الؽريؿ مـ حقث السببقَُّة؟  / ما31 س

 تـؼسؿ آياُت الؼرآن الؽريؿ مـ حقث سبُب الـزول وطدمف إلك قسؿقـ: 

: ما كَزَل مـ اهلل ابتداًء غقَر مرتبط بسبب مـ األسباب الؼسؿ األو 

 الخاصة، وهق أكثُر آيات الؼرآن الؽريؿ. 

: ما كَزَل مرتبًطا بسبب مـ األسباب الخاصة، وهق ما ُيعَرُف الؼسؿ الثاين

 بلسباب الـزول. 

 / ما تعريُػ رسباب الـزو ؟ 31 س

 أسباُب الـزول: هق ما كَزَل قرآٌن بشلكف وقَت وققطف: كحادثة أو سمال. 

 / ما صريؼُة معرِّة رسباب الـزو ؟ 32 س

ـ شاَهَده صريؼة معرفة أسباب الـزول َّل تؽقن إَّل بالرواية  الصحقحة طؿَّ

 .  وحَضَره مـ الصحابة

 / ما ِصَقُغ رسباب الـزو ؟ 33 س

 : ـِ  َّل تخؾق أسباُب الـزول مـ صقغتق

ا صريحً الصقغة األولك ا يف السببقَّة: مثَؾ : أن تؽقن صقغة سبب الـزول كصًّ

داخؾة طؾك  ، أو بلن يليتَ بػاٍء تعؼقبقَّةٍ «سبُب كزول هذه اآلية كذا»أن يؼقل: 
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مادة الـزول بعد ِذكِر حادثة أو سمال: كلن يؼقل: حَدَث كذا وكذا، أو ُسئؾ 

 طـ كذا، فلكَزَل اهلل تعالك هذه اآليَة، أو فـَزَلت هذه اآليُة.  رسقل اهلل 

ا محتِؿاًل لؾسببقَِّة ولؿا الصقغة الثاكقة : أن تؽقن صقغة سبب الـزول كصًّ

ـْتف اآل ، أو أن «ة يف كذاكَزلْت هذه اآلي»يُة مـ األحؽام: مثَؾ أن يؼقل: تضؿَّ

ُب هذه اآليَة كَزلْت إَّل ما أحَس »، أو «أحَسُب هذه اآليَة كَزلْت يف كذا»يؼقل: 

 . «يف كذا

 / َمـ روُ  َمـ رلَّػ ل رسباب الـزو ؟ 34 س

قفَّك سـة أوُل َمـ ألَّػ يف أسباب الـزول هق اإلمام طؾلُّ بـ الؿديـل الؿت

 هـــ.  234

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل طؾؿ رسباِب الـزو ؟ 35 س

-  .  أسباب الـزول: ألبل الحسـ طؾلِّ بـ أحؿد القاحديِّ

 الُعجاب يف بقان األسباب: ألحؿَد بـ طؾل بـ حجر العسؼالينِّ.  -

-  .  لباب الـُّؼقل يف أسباب الـزول: لجالل الديـ السققصلِّ

 قق  الصحابل  ل رسباب الـزو ؟ / ما ُحؽؿُ 36 س

ُحؽَؿ  اتَػؼ طؾؿاء الحديث طؾك اطتبار ققل الصحابلِّ يف سبب الـزول، وأن لف

ـَ التـزيؾ وطاَصَره.  الؿرفقع: ألهنا غقر خاضعة لالجتفاد، وألن الصحابلَّ طاَي

 / ما شروُط َقبقِ  رواية التابعل  ل رسباب الـزو ؟ 37 س

 : أن تؽقن طبارُتف صريحًة يف السببقَّة. الشرط األو 
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 : أن يؽقن اإلسـاد صحقًحا. الشرط الثاين

: أن يؽقن التابعلُّ مـ أئؿة التػسقر الذيـ أَخذوا تػسقَرهؿ الشرط الثالث

 مـ الصحابة. 

 : أن َيعتِضَد برواية تابعل  آَخَر تتقافر فقف كػس الشروط. الشرط الرابع

 لـزو ؟/ ما مصادُر رسباب ا38 س

، والؿستدَرُك  -1 فا: صحقح البخاريِّ رِة، ومـ أهؿِّ ـة الؿطفَّ كتُب السُّ

، ومسـَُد اإلمام أحؿَد بـ حـبؾ. ـِ لؾحاكؿ الـَّقسابقريِّ  طؾك الصحقحق

، وتػسقر ابـ أبل حاتؿ،  -2 فا: تػسقر الطربيِّ كتُب التػسقر، ومـ أهؿِّ

 والتػاسقُر الؿسـَدة.

 كتُب أسباب الـزول. -3

ة  -4 فا: سقرة ابـ هشام، والسقرة الـبقيَّ َقِر والتاريخ، ومـ أهؿِّ كتُب السِّ

.  َّلبـ إسحاق، وتاريخ الطربيِّ

ِد الروايات ل سبب كزو   يٍة 39 س رِ ل حا  تعدُّ / ما مققُػ الؿػس 

 واحدة؟ 

ر  َدِت الروايات يف سبب كزول آيٍة واحدة، َّل يخؾق مققُػ الؿػسِّ إذا تعدَّ

 لحاَّلت التالقة:مـ إحدى ا

: إذا لؿ تؽـ الصقغ القاردة صريحًة يف الـزول، فالؿراُد الحالة األولك

 التػسقر، وبقان أن ذلؽ داخٌؾ يف اآلية ومستػاٌد مـفا. 
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: إذا كاكت إحدى الصقغ غقَر صريحة، واألخرى صريحة الحالة الثاكقة

ؾك دخقلفا يف فالؿعتَؿُد ما هق كصٌّ صريح يف السببقَّة، وُتحَؿُؾ األخرى ط

 أحؽاِم اآلية. 

ا صريًحا يف الحالة الثالثة دت الروايات وكاكت جؿقُعفا كصًّ : إذا تعدَّ

 السببقَّة، وكان إسـاد أحدها صحقًحا دون غقره، فالؿعتَؿُد الرواية الصحقحة. 

: إذا تساَوت الروايات يف الصحة وُوِجَد وجٌف مـ وجقه الحالة الرابعة

مت الروايُة الرتجقح: كحضقر الؼصة  ، ُقدِّ مثاًل أو كقن إحداها أصحَّ

 الراجحة أو الصحقحة. 

: إذا تساوت الروايات يف الرتجقح، ُجِؿَع بقـفا إْن أمؽـ، الحالة الخامسة

ـِ أو األسباب لتؼاُرِب الزمـ بقـفا، فنن لؿ  فتؽقن اآلية قد كَزلْت بعد السببق

ِره، وهق قؾقؾ يؿؽـ الجؿُع لتباُطِد الزمـ، فنكف ُيْحَؿؾ طؾك ت ِد الـزول وتؽرُّ عدُّ

ا أو كادر.  جدًّ

 / ما ِّقائُد معرِِّة رسباب الـزو ؟ 41 س

 معرفُة ِحؽؿِة التشريع.  -1

 معرفة َمـ كَزلْت فقف اآليُة بعقـِف.  -2

 اإلطاكُة طؾك ففؿ اآليات.  -3

 تقسقر الحػظ وتثبقُتف.  -4
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 / ما الؿراُد بالؿؽل  والؿَدين ؟ 41 س

لؾعؾؿاء يف بقان الؿؽلِّ والؿدينِّ ثالثُة أققال، كؾُّ ققل مـفا ُبـَِل طؾك اطتبار 

 خاص. 

: ما كَزَل قبؾ الفجرة وإن كان الؼق  األو   الـزول: فالؿؽلُّ
ـِ : اطتبار زم

بغقر مؽَة، والؿدينُّ: ما كَزَل بعد الفجرة وإن كان بغقر الؿديـة، وهذا هق 

 الؼقل الراجح. 

: ما كَزل بؿؽَة وما جاَوَرها الؼق  الثاين : اطتبار مؽاِن الـزول: فالؿؽلُّ

: ما كَزل بالؿديـة وما جاَوَرها كُلُحٍد كِؿـًك وطرفات والُحَديبقِة، والؿَدينُّ

 وُقباء وَسْؾع. 

: ما كان خطاًبا ألهؾ مؽَة، الؼق  الثالث : اطتبار الؿخاَصِب: فالؿؽلُّ

 والؿدينُّ: ما كان خطاًبا ألهؾ الؿديـة. 

 / ما صُرُق معرِّة الؿؽل  والؿدين ؟ 42 س

 : ـِ  ُيعَرُف الؿؽلُّ والؿدينُّ بلحد صريؼق

:و الطريؼ األ  : الـؼؾلُّ السؿاطلُّ

َقُر التل طَرْفـا أهنا مؽقٌَّة أو مَدكقٌَّة طـ صريؼ أحد  وهل اآليات والسُّ
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الصحابة الذيـ طاشقا يف زمـ القحِل وشاَهدوا التـزيؾ، أو طـ أحد التابعقـ 

 الذيـ َسِؿعقا ذلؽ مـ الصحابة. 

:الطريؼ الثاين  : الؼقاسلُّ اَّلجتفاديُّ

َقُر التل  لؿ َيِرْد كصٌّ يف بقان مؽاهنا، فنن ُوجد فقفا خصائُص وهل السُّ

، وإن ُوجد فقفا خصائص الؿدينِّ، ققؾ: إهنا  ةٌ ، ققؾ: إهنا مؽقَّ الؿؽلِّ

ٌة.  كقَّ  مَد

َقُر الؿَدكقَُّة الؿتَػُؼ طؾقفا؟ 43 س  / ما السُّ

 طشرون سقرًة، وهل: 

  األكػال. -5 الؿائدة. -4الـِّساء.  -3 آل ِطؿراَن. -2 البؼرة. -1

  الػتح. -14محؿد.  -9 األحزاب. -8 الـقر. -7التقبة.  -6

  الحشر. -14 الؿجادلة. -13الحديد.  -12 الُحُجرات. -11

 الطالق.  -18 الؿـافؼقن. -17 الجؿعة. -16 الؿؿتحـة. -15

 الـصر.  -24 التحريؿ. -19

َقُر التل اختَؾَػ العؾؿاُء ل44 س  كقكفا مؽقًَّة رو مَدكقًَّة؟  / ما السُّ

 اختَؾَػ العؾؿاء يف اثـَتل طْشرَة سقرًة يف كقهنا مؽقًَّة أو مدكقًَّة، وهل: 

  التغاُبـ. -5 الصػ. -4الرحؿـ.  -3 الرطد. -2 الػاتحة. -1

  اإلخالص. -14 الزلزلة. -9 البقِّـة. -8 الَؼْدر. -7. ـقػطػؿال -6

  الـاس. -12 الَػَؾؼ. -11
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َقُر الؿؽقَُّة الؿتَػُؼ طؾقفا؟ 45 س  / ما السُّ

َقَر الؿذكقرة سابًؼا.   اثـتاِن وثؿاكقن سقرًة، وهل ما طدا السُّ

؟46 س ل    / ما ضقابُط معرِّة الؿؽ 

(، ففل مؽقٌَّة.  -1  كؾُّ سقرٍة فقفا )َكالَّ

 كؾُّ سقرة فقفا سجدُة تالوٍة، ففل مؽقٌَّة.  -2

 سقرة مبدوءٍة بؼَسٍؿ، ففل مؽقٌَّة.  كؾُّ  -3

ل، ففل مؽقٌَّة، سقى البؼرِة وآل  -4 كؾُّ سقرة مػتَتحٍة بلحُرِف التفجِّ

 ِطؿراَن، ويف الرطد خالٌف. 

، ﴾ ڭ ڭ ڭ ﴿ولقس فقفا  ﴾ ڱ ڱ ﴿كؾُّ سقرة فقفا  -5

 .﴾ ڭ ڭ ڭ ﴿ففل مؽقٌَّة، إَّل سقرَة الحج فنهنا مؽقٌَّة مع أن يف آِخِرها 

 ، ففل مؽقٌَّة. ﴾ پ ﴿ سقرة مػتَتحة بــــ كؾُّ  -6

 كؾُّ سقرة فقفا َقصُص األكبقاء، ففل مؽقٌَّة، ما طدا سقرَة البؼرة.  -7

؟ 47 س ل   / ما مؿقزاُت الؿؽ 

تلصقؾ العؼقدة اإلسالمقة يف الـػقس بالدطقة إلك طبادة اهلل وحَده،  -1

 وبالققم اآلِخِر، وكحِق ذلؽ.  ،واإليؿاِن برسالة محؿد 

 تشريع أصقل العباداِت والؿعامالت واآلداب والػضائِؾ العامة.  -2

اَّلهتؿام بتػصقؾ قصِص األكبقاء واألمؿ السابؼة، وبقان دطقة الرسؾ،  -3

 ومققِػ ُأمِؿفؿ مـفؿ. 
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َقِر واآليات مع ققة األلػاظ، وإيجاُز العبارة مع بالغة  -4 َصُر السُّ
قِ

 ووفائف.  الؿعـك

 / ما ضقابُط معرِّة الؿَدين ؟ 48 س

، ﴾ ڱ ڱ ﴿ولقس فقفا  ﴾ ڭ ڭ ڭ ﴿كؾُّ سقرٍة فقفا  -1

 ففل مَدكقٌَّة. 

 كؾُّ سقرة فقفا ِذكُر الؿـافؼقـ، ففل مَدكقٌَّة.  -2

 كؾُّ سقرة وَرَد فقفا َحدٌّ أو بقان فريضة، ففل مَدكقٌَّة.  -3

 / ما مؿقزاُت الؿَدين ؟49 س

تؼريُر األحؽام التشريعقَِّة التػصقؾقة لؾعبادات والؿعامالت والحدود  -1

 والػرائض، وغقرها. 

كشُػ حال الؿـافؼقـ وهتُؽ أستارهؿ، وبقاُن أوصاففؿ وصبائعفؿ  -2

 ومخطَّطاتِفؿ لؾؽقد باإلسالم وأهؾِف. 

ًة، وإبطاُل طؼائدهؿ،  -3 محاَورُة أهؾ الؽتاب مـ الـصارى والقفقد خاصَّ

ِة والربهان. وك  شػ تحريػفؿ لدياكتفؿ، ودطقُتفؿ إلك اإلسالم بالُحجَّ

َقِر لبسط العؼائد واألحؽاِم التشريعقَّة: لحاجة  -4 صقُل الؿؼاصع والسُّ

 الؿجتؿع الؿَدينِّ لذلؽ. 

ل  والؿَدين ؟ 51 س  / ما ِّقائُد معرِّة الؿؽ 

 تؿققُز الـاسِخ مِـ الؿـسقخ.  -1
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 ػسقر الؼرآِن الؽريؿ. اَّلستعاكُة بف يف ت -2

 اَّلستػادُة مـف يف معرفة أسؾقِب الدطقة إلك اهلل تعالك.  -3

، وذلؽ بؿتابعة أحقالف يف مؽَة استخراُج سقرة الرسقل  -4

 والؿديـة وسقرتِف فقفؿا. 

ـَ بالؼرآن الؽريؿ واهتؿامِفؿ بف.  -5  بقاُن طـاية الؿسؾؿق
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 / ما معـك ِّضائِؾ الؼر ِ ؟51 س

مـ فضٍؾ أو ثقاب يف سقرة معقَّـٍة، أو  هق ما وَرَد طـ الـبلِّ 

 يف الؼرآن، أو يف تعؾُِّؿف وتعؾقؿف، وتالوتِف واَّلستؿاع إلقف، واتِّباِطف وإطظام أهؾف. 

 ؟ / ما ِّضُؾ الؼر   طؾك غقره مـ الؽتِب السؿاوية52 س

يػُضُؾ الؼرآُن الؽريؿ طؾك غقره مـ الؽتب السؿاوية السابؼة بعدة َكقاٍح، 

 مـفا: 

 أكف كاسٌخ لؽؾِّ الؽتب السؿاوية السابؼة.  -1

 كزوُلف يف أشرِف مؽان وزمان.  -2

َؾ اهلل بحػظف دون غقره مـ الؽتب السؿاوية السابؼة.  -3  َتؽػَّ

ُد ُوجقِه إطجازه وكثرُتفا.  -4  تعدُّ

ـة؟ 53 س  / ما ِّضُؾ تالوِة الؼر   الؽريؿ مـ الؽتاِب والسُّ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ﴿فضُؾ تالوتف مـ الؽتاب: ققلف تعالك: 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 . [34 -29]فاصر:  ﴾ ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی

ـة: ققلف  ـ  كَِتاِب اللِ »: فضُؾ تالوتف مـ السُّ ًِّا ِم ـ  َقَرَر َحر  َم
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ٌف ََِّؾُف بِِف َحَسـٌَة،  ـ  َرلٌِػ َحر 
ٌف، َوَلؽِ َثالَِفا، ََل َرُققُ  الؿ َحر  رِ َرم  َوالَحَسـَُة بَِعش 

ٌف  ٌف َوِمقٌؿ َحر   . (1)«َوََلٌ  َحر 

ـة؟ 54 س  / ما ِّضُؾ استؿاع الؼر ِ  الؽريؿ مـ الؽتاِب والسُّ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿فضُؾ استؿاِطف مـ الؽتاب: ققلف تعالك: 

 . [244]األطراف:  ﴾ ۅ ۋ ۋ

ـة: ققلف  ـ  »: فضُؾ استؿاطف مـ السُّ َتَؿَع إَِلك  َيٍة ِم ـِ اس  َم

َ  ،  كَِتاِب اللِ  ـ  َتاَلَها َكاَكت  َلُف ُكقًرا َيق  ُكتَِب َلُف َحَسـٌَة ُمَضاَطَػٌة، َوَم

 . (2)«ال ِؼَقاَمةِ 

ِس الؼر ِ  الؽريؿ؟ 55 س  / ما ِّضُؾ اَلجتؿاُع لَدر 

ـ  ُبُققِت اللِ، َيت ُؾقَ  كَِتاَب »: ققلف  ٌ  ِِّل َبق ٍت ِم َتَؿَع َقق  َوَما اج 

َؿُة،  ح  ؽِقـَُة، َوَغِشَقت ُفُؿ الرَّ ، إَِلَّ َكَزَلت  َطَؾق ِفُؿ السَّ اللِ، َوَيَتَداَرُسقَكُف َبق ـَُفؿ 

ـ  ِطـ َدهُ  ت ُفُؿ ال َؿاَلئَِؽُة، َوَذَكَرُهُؿ اللُ ِِّقَؿ  . (3)«َوَحػَّ

ِؿ الؼر ِ  الؽريِؿ وتعؾقِؿف؟  /56 س  ما ِّضُؾ تعؾُّ

َؿفُ »: ققلف  َؿ الُؼر  َ  َوَطؾَّ ـ  َتَعؾَّ  . (4)«َخق ُرُكؿ  َم

                                                                                                               

 (. 2914رواه الرتمذي ) (1)

 (. 8494رواه أحؿد ) (2)

 (. 2699رواه مسؾؿ ) (3)

 (. 5427رواه البخاري ) (4)



 

 

 

 

 

 

31 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

 / ما  داُب تالوةِ الؼر ِ  الؽريِؿ؟ 57 س

 لتالوة الؼرآن الؽريؿ آداٌب كثقرة، ولعؾَّ أهؿفا: 

باِس والػؿ.  -1  صفارُة البَدِن والؿؽان والؾِّ

ًبا مع الؼرآن.  أن -2  يستقَي قاطًدا يف غقر الصالة تلدُّ

 اَّلستعاذُة طـد ابتداء قراءة الؼرآن.  -3

 قراءُة البسؿؾة بعد اَّلستعاذة.  -4

ـُ صقتِف بالتالوة.  -5  تحسق

 الؼراءُة بُتَمدٍة وترتقؾ.  -6

ـٍ وففؿ لؿا يتؾقه.  -7  الؼراءُة بتدبٍُّر وتؿعُّ

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل ِّضائؾ الؼر  ؟ 58 س

-  . ـِ شعقٍب الـَّسائلِّ  فضائؾ الؼرآن: ألحؿَد ب

-  .  فضائؾ الؼرآن: ألحؿد بـ محؿد الرازيِّ

-  . َمْشؼلِّ  فضائؾ الؼرآن: َّلبـ كثقٍر الدِّ

 فضائؾ الؼرآن: َّلبـ َحَجٍر العسؼالينِّ.  -

ديـ أبل زكريا يحقك بـ شرٍف التِّبقان يف آداب حَؿؾة الؼرآن: لؿحقل ال -

 .  الـقويِّ

 / ما خصائُص الؼر ِ  الؽريؿ؟ 59 س

 لؾؼرآن الؽريؿ خصائُص كثقرٌة، مـفا: 
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 حػُظف يف الصدور.  -1

رون.  -2 ف إَّل الؿطفَّ  أكف َّل َيَؿسُّ

َد اهلُل بحػظِف.  -3  َتعفَّ

 شػاطُتف ألهؾِف.  -4

 تعالك.  -5
ِ
 أكف َّل ُيـَسُب إَّل هلل

 حػظِف وتالوتِف. تقسقُر  -6

 ُحرمُة روايتِف بالؿعـك.  -7

 هقؿـُتف طؾك الؽتب السابؼة.  -8

ُتف مِـ حافظِف.  -9  تػؾُّ

 اَّلستشػاُء بف.  -14

ُد أسؿائف وصػاتِف.  -11  تعدُّ

 الـفُل طـ السػر بف إلك أرض الؽػار.  -12

 أن قارَئف َّل َيَؿؾُّف. -13
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 / ما معـك األحُرِف؟ 61 س

ه، ولف استعؿاَّلت، مـفا:   جؿُع َحْرٍف، والحرُف هق صَرُف كؾِّ شلء وَحدُّ

 الؾُّغة: كؿا يؼال: حرُف قريٍش: أي: لغُتفا.  -

القجُف مـ وجقه قراءة الؼرآن: كؿا يؼال: حرُف ابـ مسعقد: أي:  -

 قراءُتف. 

 الحرف مـ حروف الفجاء: أ، ب، ت، ...  -

 الطَرُف والجاكب.  -

-  .  الشؽُّ

 / ما ردلُة كزوِ  الؼر   الؽريؿ طؾك سبعِة رحُرٍف؟61 س

أجَؿَع العؾؿاء طؾك تقاُتِر كزول الؼرآن الؽريؿ طؾك سبعِة أحُرٍف، ومـ 

 تؾؽ األدلة: 

ـِ طبَّاٍس  - َرَركِل »قال:  أن رسقل اهلل  حديُث اب َرق 

َتَفك إَِلك َسب َعِة  َتِزيُدُه َوَيِزيُدكِل َحتَّك اك  ُتُف، ََِّؾؿ  َرَز   َرس  ٍف ََِّراَجع  ِجب رِيُؾ َطَؾك َحر 

ُرٍف   . (1)«َرح 

                                                                                                               

 (. 819(، ومسؾؿ )4991رواه البخاري ) (1)
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ِزَ  »قال:  قالت: إن الـبل  حديُث أمِّ أيقَب  - ُرك 

َفا َقَرر َت َرَصب َت  ُرٍف، َريُّ  . (1)«ال ُؼر  ُ  َطَؾك َسب َعِة َرح 

ـِ كعٍب  -   حديُث ُأَبلِّ ب
ِ
ِجْبِريُؾ  قال: َلِؼَل َرُسقَل اهلل

 
ِ
إِك ل ُبِعث ُت إَِلك »لِِجْبِريَؾ:  ِطـَْد َأْحَجاِر الِؿَراِء، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ق ُخ ال َعاِسل، َوال َعُجقَزُة ال َؽبِقَرُة، َوال ُغاَل ُ  ، ِِّقِفُؿ الشَّ ـَ ق ق ٍة ُرم  ، َقاَل: َفُؿْرُهْؿ، «ُرمَّ

 . (2)َفْؾَقْؼَرُؤوا اْلُؼْرآَن َطَؾك َسْبَعِة َأْحُرٍف 

 / ما الؿراُد باألحُرِف السبعِة؟ 62 س

 اختَؾَػ العؾؿاء يف الؿراد باألحُرف السبعة طؾك أققال، مـ أشفِرها: 

: أن الؿراد باألحُرف السبعة سبُع لغاٍت مـ لغات العرب يف الؼق  األو 

الؿعـك القاحد، ويؼال: سبُع لفجات أيًضا، واختَؾػقا يف تحديد هذه الؾغات 

 أو الؾفجات السبِع: فؼقؾ: 

 قريش، ُهَذيؾ، تؿقؿ، َهَقزان، كِـاكة، َثؼقػ، القؿـ.  -

 بؽر.  قريش، ُهذيؾ، تؿقؿ، هقزان، األَْزد، ربقعة، سعد بـ -

 وهذا الؼقل هق ققل أكثر العؾؿاء.

: أن الؿراد باألحُرف السبعة َأوُجٌف سبعة: مـ األمر، والـفل، الؼق  الثاين

والقطِد، والقطقد، والجدل، والؼصص، والَؿَثؾ. أو مـ: األمر، والـفل، 

                                                                                                               

 (. 3324رواه ابـ أبل طاصؿ يف اآلحاد والؿثاين ) (1)

 (. 294(، والرتمذي )21244رواه أحؿد ) (2)
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 والحالل، والحرام، والُؿحَؽِؿ، والؿتشابِِف، واألمثال. 

األحُرف السبعة هل القجقُه السبعة التل يؼع هبا : أن الؿراد بالؼق  الثالث

 التغاُيُر واَّلختالف يف الؽؾؿات الؼرآكقة، وهل: 

التثـقة، والجؿع، »اختالف األسؿاء باإلفراد، والتذكقر، وفروطفؿا:  -

 . «والتلكقث

 اَّلختالف يف ُوجقِه اإلطراب.  -

 اَّلختالف يف التصريػ.  -

 إما يف الحرف، وإما يف الؽؾؿة. اَّلختالُف بالتؼديؿ والتلخقر،  -

اَّلختالف باإلبدال: سقاء أكان إبداَل حرٍف بحرف، أو إبداَل لػٍظ  -

 بؾػظ. 

 اَّلختالف بالزيادة والـؼصان.  -

 اختالف الؾفجات بالتػخقؿ والرتققؼ، والػتح واإلمالة، وكحق ذلؽ.  -

ما َألَِػف : أن العدد سبعة َّل مػفقَم لف: وإكؿا هق رمز إلك الؼق  الرابع

 العرُب مـ معـك الؽؿال يف هذا العدد.

 / ماذا بؼل مـ األحُرِف السبعة؟63 س

 لؾعؾؿاء يف ما بؼل مـ األحُرِف السبعة ثالثُة أققال: 

: بؼل مـ األحُرف السبعة ما َيحتِؿُؾف رسُؿ الؿصحػ، وهق األو 

 الراجح.
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 : بؼاء حرٍف واحد مـ األحُرف السبعة.الثاين

 األحُرف السبعة كؾِّفا. : بؼاء الثالث

 / ما الِحؽؿُة مـ كزو  الؼر   الؽريؿ طؾك سبعِة رحُرٍف؟ 64 س

ة والرحؿُة هبؿ.  -1  التقسقر طؾك األمَّ

 تحؼقُؼ اكتشار الدطقة اإلسالمقة.  -2

 اإليجاز واإلطجاز.  -3

 الدَّللة طؾك مصدر الؼرآن وأكف وحٌل مـ اهلل تعالك.  -4

ة اإلسالمقة.  تقحقد -5  لغات العرب وَوحدُة األمَّ

ِة محؿد  -6  . أن األحُرَف السبعة مـ خصائِص أمَّ

 أن األحُرف السبعة مـ خصائِص الؼرآن الؽريؿ.  -7
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 / ما الؿراد بجؿِع الؼر   الؽريؿ؟ 65 س

 الؼرآن الؽريؿ وُيراُد بف كقطاِن:  ُيطَؾُؼ جؿعُ 

 : جؿُعف بؿعـك حػظِف يف الصدور. األو  الـقع

 : جؿعف بؿعـك كتابتِف وتدويـف. الثاين الـقع

 / ما دلقُؾ حػِظ الؼر   ل الصدور؟ 66 س

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿دلقؾف: ققلف تعالك: 

 . [49]العـؽبقت:  ﴾ ڻ ڻ ڻ ں

 / ما ُحؽُؿ حػِظ الؼر   ل الصدور؟ 67 س

ة، وأما األفراد فقجب طؾك كؾِّ فرد أن  حػُظ الؼرآن كؾِّف واجٌب طؾك األمَّ

 يحػظ مـ الؼرآن ما تؼقم بف صالُتف. 

 / ما ِّضُؾ حػِظ الؼر   ل الصدور؟ 68 س

يُحثُّ طؾك حػظف، وكان يػاِضؾ بقـ  كان رسقل اهلل 

رايَة ألكثرهؿ حػًظا لؾؼرآن، ويجعؾ إماَمفؿ أصحابف بحػظ الؼرآن، ويعؼد ال

ج الرجَؾ الؿرأَة وُيؿِفُرها ما مع  يف صالهتؿ أكثَرهؿ قراءًة لؾؼرآن، ويزوِّ

 الرجؾ مـ الؼرآن، وغقُرها الؽثقر مـ الػضائؾ، وقد سبؼ. 
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طؾك حػظ  / ما العقامؾ التل ساطدت  رسقَ  الل 69 س

 الؼر  ؟ 

 ؼرآِن يف قؾبف. ضؿان اهلل لـبقِّف جؿَع ال -1

قَُّتف  -2 لُّ أسرُع حػًظا مـ غقره. ُأمِّ  : فاألُمِّ

 إمالء ما َحِػظف طؾك كَتبِة القحِل وتعؾقُؿف لؾـاس.  -3

ر ِحػَظف ومعرفة أحؽامف.  -4  تـجقؿ الؼرآن حقث يقسِّ

 تعبُُّده بالؼرآن يف جؿقع صؾقاتف وققام الؾقؾ.  -5

 يف رمضان.  ُمدارسُة جربيَؾ الؼرآَن لؾرسقل  -6

 / َمـ رشَفُر َمـ َحِػظ الؼر   كؾَّف مـ الؿفاجريـ؟ 71 س

الخؾػاء األربعة، وصؾحُة، وسعد، وابـ مسعقد، وحذيػُة، وسالٌؿ َمقلك 

ـُ طبَّاٍس، وطؿرو بـ العاص، وابـُف  أبل حذيػة، وأبق هريرَة، وابـ طؿر، واب

بقر، وطائشُة، وحػصة، وأمُّ   . سؾؿَة  طبد اهلل، وطبد اهلل بـ الزُّ

 / َمـ رشَفُر َمـ َحِػظ الؼر   كؾَّف مـ األكصار؟71 س

ـُ كعٍب، ومعاذ بـ جبؾ، وزيُد بـ ثابت،  ُطبادُة بـ الصامت، وُأَبلُّ ب

وَفضالُة بـ ُطبقٍد، وَمْسَؾؿُة بـ َمْخَؾٍد، وأبق الدرداء، وأكس بـ مالؽ، وأبق 

ـِ  ؽ  . زيد بـ السَّ

 مرًة ُجِؿع الؼر ُ  الؽريؿ كتابًة؟  / كؿ72 س

 ُجؿع الؼرآُن الؽريؿ كتابًة ثالَث مرات: 
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 . : يف طفد الرسقل الجؿع األو 

يؼ الجؿع الثاين دِّ  . : يف طفد أبل بؽٍر الصِّ

ـِ طػاَن الجؿع الثالث  . : يف طفد طثؿاَن ب

 / مـ هؿ كتَّاُب القحِل؟ 73 س

لؽتابة الؼرآن  هؿ الصحابة الذيـ اختارهؿ رسقُل اهلل 

 وتدويـِف، ومـفؿ: 

الخؾػاُء األربعة، وزيد بـ ثابت، وُأَبلُّ بـ كعب، ومعاويُة بـ أبل سػقان، 

ام، وطؿرو بـ العاص، والؿغقرُة بـ  بقُر بـ العقَّ ويزيد بـ أبل سػقان، والزُّ

 شعبة، وطبد اهلل بـ َرواحة، وخالُد بـ القلقد، وغقرهؿ. 

 ؟ / ما صػُة الجؿع ل طفد رسق  الل 74 س

كان إذا كَزلْت طؾقف اآليُة أَمَر كتَّاَب  هلل صػُتف: أن رسقل ا

 القحل بؽتابتفا، وأرَشَدهؿ إلك مقضعفا مـ سقرتِفا. 

 ؟/ ما السبُب ل كتابة الؼر   ل طفد الـبل  75 س

َر لؾؼرآن كؾُّ طقامِؾ الحػظ  -1 معاضدُة الؿؽتقب لؾؿحػقظ لتتقفَّ

ُل طؾقف طـد الجؿع: الح  ػَظ، والؽتابة.والبؼاء: ولذا كان الؿعقَّ

تبؾقُغ القحِل طؾك القجف األكؿِؾ: ألن اَّلطتؿاد طؾك حػظ الصحابة  -2

فحْسُب غقُر كاٍف: ألهنؿ ُطرضٌة لؾـسقان أو الؿقت، أما الؽتابة فباققٌة َّل 

 تزول.
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 ؟ / ما ردواُت الؽتابة ل طفد رسقِ  الل 76 س

فؿ مِـ يؽُتبقَن القحَل طؾك كؾِّ ما تـالف أيدي كان الصحابة 

قاعِ  الرِّ
 ،(5)، واألَْقتاب(4)، والَؽراكقِػ (3)، والؾِّخاف(2)والُعُسِب  -وهق الغالب  - (1)

 . (6)واألَْكتاِف 

 ؟ / ما مؿق زاُت جؿِع الؼر   ل طفد رسق  الل 77 س

 أكف ُكتِب طؾك األحُرف السبعة.  -1

 أكف ُوِجد فقف بعُض ما ُكِسخ تالوُتف.  -2

ًقا ولؿ ُيجَؿْع يف مصحٍػ واحد.  أكف كان -3  مػرَّ

 أكف كان مرتََّب اآليات.  -4

ل  / لؿاذا لؿ ُيجَؿِع الؼر ُ  ل طفد رسق  الل 78 س

 مصحٍػ واحد؟ 

ـ كبقَّف  -1 مـ الـسقان: فال خقَف طؾك  أن اهلل تعالك قد أمَّ

 القحل يف حقاتف. 

                                                                                                               

 جؿُع ُرقعٍة، وقد تؽقن مـ ِجْؾٍد أو قؿاش أو وَرق. (1)

 جؿع َطِسقٍب، وهق جريد الـخؾ، كاكقا َيؽِشطقَن الُخقَص، ويؽُتبقن يف الطَرف العريض. (2)

 جؿع َلْخػة، وهل الحجارة الرققؼة. (3)

 وهل أصراف الُعُسِب العريضة. (4)

 جؿع قِْتٍب، وهل الخشب الذي يقضع طؾك َضفِر البعقر لُقرَكَب طؾقف. (5)

 جؿع َكتِػ، وهل َطْظٌؿ طريض لإلبؾ والغـؿ. (6)
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 لُقروِد كاسٍخ لبعض أحؽامف أو تالوتِف.  -2

ًؿا يف ثالث وطشريـ سـًة. لؽ -3  قن كزولِف مـجَّ

ألن ترتقب آيات الؼرآن الؽريؿ وسقِره يف الؿصحػ لقس طؾك  -4

 حَسِب ترتقب كزولف. 

 لعدم وجقد سبب يدطق لجؿِعف يف مصحٍػ واحد.  -5

 .طدم اَّلستطاطة: ألكف لؿ َيَزْل يـزل حتك قبقؾ وفاتف  -6

يؼ 79 س د   ؟ / ما سبُب جؿِع الؼر   ل طفد ربل بؽرٍ الص 

اء مـ الصحابة  دة، خشل  لؿا اسَتَحرَّ الؼتؾ بالُؼرَّ يف حروب الرِّ

أن يذهب شلٌء مـ الؼرآن بَذهاب حَػظتِف، فلشار  طؿُر بـ الخطاب 

أن يجؿع الؼرآَن يف مصحػ واحد بَؿحَضٍر  طؾك أبل بؽر الصديؼ 

مـ الصحابة، فؾؿ َيَزْل طؿُر بـ الخطاب رضل اهلل طـف ُيراِجُع أبا بؽر 

يَؼ  دِّ  حتك شرح اهلل صدره لذلؽ.  الصِّ

 ؟ / ما تاريُخ جؿِع الؼر   الؽريؿ ل طفد ربل بؽر الصديؼ 81 س

ـِة الثاكق   َة طْشرَة مـ الفجرة الـبقيَّة. كان تاريُخف بعد معركة القؿامة يف السَّ

لزيد بـ ثابت  / ما رسباُب اختقار ربل بؽر الصديؼ 81 س

 لؿفؿِة جؿِع الؼر   الؽريؿ؟ 

لفذه الؿفؿة:  زيَد بـ ثابت  اختار أبق بؽر الصديؼ 

 ألسباب، مـفا:
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اظ الؼرآن الؽريؿ.  -1  أكف كان مـ ُحػَّ

لؽريؿ يف رمضاَن مع جربيَؾ أكف َشِفد الَعْرضَة األخقرة لؾؼرآن ا -2

 . 

 . أكف كان مـ ُكتَّاِب القحِل طؾك طفد رسقل اهلل  -3

لشبابف، وخصقبة طؼؾف، وشدة ورِطف، وكؿاِل ُخؾِؼف، واستؼامة ديـف،  -4

 وِطَظِؿ أماكتف. 

 / ما مـفُج زيد بـ ثابٍت ل هذا الجؿِع؟ 82 س

 مـفج زيٍد يف جؿع الؼرآن الؽريؿ يف طفد أبل بؽر الصديؼ  كان 

 قائًؿا طؾك أسٍس أربعة، هل: 

، وأكف مؿا : أن يؽقن مؿا ُكتِب بقـ يَدْي رسقل اهلل األو 

 ثَبَت يف الَعْرضة األخقرة. 

 : أن يؽقن مؿا كان محػقًضا يف صدور الرجال. الثاين

تك َيشَفَد شاهداِن طؾك أكف ُكتب بقـ : أَّل َيؼَبَؾ شقًئا مـ الؿؽتقب حالثالث

 . يَدي رسقل اهلل 

قه مـ فِؿ الرسقل الرابع : أَّل َيؼبؾ مـ صدور الرجال إَّل ما َتؾؼَّ

 . 

 ؟ / ما مؿقزاُت جؿِع الؼر   الؽريؿ ل طفد ربل بؽرٍ الصديؼ 83 س

 أكف كان طؾك أَدقِّ ُوجقِه البحث والتحري واإلتؼان.  -1
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 فقف ما ُكِسخْت تالوُتف مـ اآليات.  أكف ُأهِؿؾ -2

 أكف كان طؾك ما ثَبَت يف الَعْرضة األخقرة مـ األحُرِف السبعة.  -3

َقر.  -4  أن هذا الجؿَع كان مرتََّب اآلياِت والسُّ

أكف ُكتِب كسخٌة واحدة مـ الؼرآن يف هذا الجؿِع َحِػظفا أبق بؽر  -5

 : ألكف إمام الؿسؾؿقـ. الصديؼ 

 لؿ ُيؾِزِم الـاَس باتِّباع الؿصحػ الذي كتََبف.  أن أبا بؽر الصديَؼ  -6

تسؿقُتف بالؿصحػ، ولؿ ُيطَؾْؼ هذا اَّلسؿ قبؾ جؿِع أبل بؽر الصديؼ  -7

 . 

 ؟ / ما مؽاكُة جؿِع الؼر   ل طفد ربل بؽرٍ الصديؼ 84 س

طؾك صحتف ودقتف، وسالمتِف مـ الزيادة أو  اتَػؼ الصحابة 

فا.  قه بالَؼبقل والعـاية التل يستحؼُّ  الـؼصان، وتؾؼَّ

 ؟ / ما خبُر مصحػ ربل بؽر الصديؼ 85 س

، ثؿ جْؿَعف سؾَّؿف ألبل بؽر الصديِؼ  لؿا أَتؿَّ زيُد بـ ثابت 

، ثؿ بعد اكتَؼؾ بعد وفاتف إلك أمقر الؿممـقـ طؿَر بـ الخطاب 

لـسِخف ثؿ أطاده  ؿاُن استشفاده بؼل طـد حػصَة إلك أن صؾبف مـفا طث

إلقفا، ولؿا تقفقْت أرَسَؾ َمْرواُن بـ الحؽؿ بطؾب هذا الؿصحػ إلك أخقفا 

قف مخافَة أن  طبِد اهلل بـ طؿرَ  ، فلرَسَؾ بف ابـ طؿر إلك مرواَن فؿزَّ

 . يؽقن يف شلء مـ ذلؽ خالُف ما كَسَخ طثؿاُن 
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ـِ 86 س اَ  / ما سبُب جؿِع الؼر   ل طفد طثؿاَ  ب  ؟ طػَّ

َقِدم طؾك  صاحَب سرِّ الـبل  أن ُحذيػَة بـ القؿان 

، وكان ُيغازي أهَؾ الشام يف فتح أمقر الؿممـقـ طثؿاَن بـ طػان 

ر  َأْرمِقـقَة وَأْذَربقجاَن مع أهؾ العراق فلفَزَطف اختالُففؿ يف الؼراءة، حتك كػَّ

َة قبؾ : يا أمقر الؿممـقـ، أَ بعُضفؿ بعًضا، فؼال لعثؿان  دِرْك هذه األمَّ

 أن يختؾِػقا يف الؽتاب اختالَف القفقد والـصارى، فَؼبِؾ طثؿاُن ذلؽ مـف. 

ـِ طػاَ  87 س  ؟ / ما تاريُخ جؿِع الؼر   الؽريؿ ل طفد طثؿاَ  ب

ـة الخامسة  ـِة الرابعة والعشريـ وأوائِؾ السَّ كان تاريُخف يف أواخر السَّ

 . والعشريـ مـ الفجرة الـبقيَّة

/ ما الؾجـُة الؿختارة لجؿِع الؼر   الؽريؿ ل طفد طثؿا  بـ طػا  88 س

 ؟ 

 أربعًة لـَسِخ الؿصاحػ، وهؿ:  اختار طثؿاُن بـ طػان 

بقر، وسعقُد بـ العاص، وطبد  ، وطبد اهلل بـ الزُّ زيُد بـ ثابت األكصاريُّ

 الرحؿـ بـ الحارث بـ هشام، وهمَّلء الثالثُة مـ قريش. 

 ؟ صريؼُة جؿِع الؼر   الؽريؿ ل طفد طثؿا  بـ طػا   / ما89 س

بعد اتػاق طثؿاَن مع الصحابة طؾك جؿِع الؼرآن طؾك حرٍف واحد، أرَسَؾ 

، فبعثْت إلقف  إلك أم الؿممـقـ حػصَة بـت طؿر طثؿاُن 

حػ التل ُجِؿع الؼرآن فقفا طؾك طفد أبل بؽر  ، وتسؾََّؿت بالصُّ
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حَػ واطتربْتفا الؿصدَر األساس، ثؿ أخذْت يف َكسِخفا  الؾجـُة هذه الصُّ

ـَ حَسَب الؿـفج الذي وَضعف لفؿ طثؿاُن  ، حقث قال لؾؼرشقِّق

إذا اختَؾػتؿ أكتؿ وزيُد بـ ثابت يف شلء مـ الؼرآن، فاكُتبقه بؾسان »الثالثة: 

ُر مـ قراءة ُكتبْت خالقًة ، وإذا تقاَتَر يف آية أكث(1)«قريٍش: فنكؿا كَزَل بؾساهنؿ

مـ أيَّة طالمة تؼُصُر الـطَؼ هبا طؾك قراءة واحدة، فُتؽَتُب برسٍؿ واحد َيحتِؿُؾ 

، فنذا لؿ يؿؽـ رسُؿفا بحقث َتحتِؿؾ الؼراءاِت فقفا، (2)الؼراءاِت جؿقًعا

فُتؽَتُب يف بعض الؿصاحػ برسٍؿ يُدلُّ طؾك قراءة، ويف مصاحَػ أخرى 

 . (3)لؼراءة األخرىبرسٍؿ يدلُّ طؾك ا

 ؟ / ما مؿقزاُت جؿِع الؼر   الؽريؿ ل طفد طثؿا  بـ طػا  91 س

ُكتِب الؼرآُن طؾك حرٍف واحد مـ األحُرف السبعة، وهق حرف  -1

 قريش، وما يقافؼف مـ األحُرف األخرى. 

 إهؿال ما ُكسخْت تالوُتف.  -2

طؾك ما ثَبَت يف الَعْرضة األخقرة يف رمضاَن مع جربيؾ  اَّلقتصار -3

  .وإهؿاُل ما طداه 

                                                                                                               

 (.4987رواه البخاري ) (1)

 .﴾ َفَتَثبَُّتقا ﴿ [، التل ُقِرئت أيًضا:6]الحجرات:  ﴾ٹ ﴿ مثالف: (2)

قبؾ السقـ  [، ُوضعْت بقاو133]آل طؿران:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ مثالف: (3)

 يف بعض الؿصاحػ، ويف بعضفا بحذف القاو.
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 اَّلقتصار طؾك الؼراءات الثابتة الؿعروفِة طـ الرسقل  -4

 وإلغاُء ما لؿ يثُبْت. 

َقِر طؾك القجف الؿعروف اآلن.  -5  أكف كان مرتََّب اآلياِت والسُّ

 ؟  / ما مققُػ الصحابة مـ جؿِع طثؿا َ 91 س

الؿصاحػ أَمَر بؿا سقى مصحِػف أن ُيحَرَق،  بعد أن أكَػَذ طثؿاُن 

إين قد صـعُت كذا وكذا، ومحقُت ما طـدي: فامحقا »وبَعَث إلك األمصار: 

ما صـََع طثؿاُن، وأجَؿعقا طؾك  ، وقد رضل الصحابة (1)«ما طـدكؿ

فرأيُت أصحاَب محؿد »: سالمتف وصحتف، وقال زيد بـ ثابت 

 طثؿاُن، أحسـ واهلل طثؿانيؼقلقن: أ
ِ
ـَ واهلل  . (2)«حَس

 بـَسِخفا؟  / ما طدُد الؿصاحػ التل رَمَر طثؿاُ  92 س

 اختَؾَػ العؾؿاُء يف طدد الـُّسِخ التل كَتَبفا إلك أربعِة أققال: 

 : أهنا أربُع كسٍخ، واألكثر طؾك ذلؽ. األو 

إلك البصرة، وآَخَر إلك الشام، وحَبَس  بَعَث واحًدا إلك الؽقفة، وآَخرَ 

 بالؿديـة واحًدا. 

 : أهنا خؿُس كسٍخ، وهق الؿشفقر كؿا قال السققصل. الثاين

بَعَث واحًدا إلك الؽقفة، وآَخَر إلك البصرة، وآَخَر إلك الشام، وآَخَر إلك 

 مؽَة، وحبس بالؿديـة واحًدا. 

                                                                                                               

 (.57/ 1تػسقر الطربي ) (1)

 (.524/ 4شرح السـة: لؾبغقي ) (2)
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 : أهنا ستُّ كسٍخ. الثالث

ؽقفة، وآَخَر إلك البصرة، وآَخَر إلك الشام، وآَخَر إلك بَعَث واحًدا إلك ال

 القؿـ، وآَخَر إلك مؽة، وحبس بالؿديـة واحًدا. 

 : أهنا سبُع كسٍخ. الرابع

بَعَث واحًدا إلك مؽَة، وآَخَر إلك الشام، وآَخَر إلك القؿـ، وآَخَر إلك 

 ة واحًدا. البحريـ، وآَخَر إلك البصرة، وآَخَر إلك الؽقفة، وحَبَس بالؿديـ

 ؟ / ما الػروُق بقـ جؿِع ربل بؽرٍ وجؿِع طثؿاَ  93 س

خشقُة أن َيذهب  أن الباطث لجؿِع الؼرآن يف طفد أبل بؽر  -1

، فؾؽثرِة شلٌء مـ الؼرآن بَذهاب حَػظتِف، وأما جؿُعف يف طفد طثؿان 

 اَّلختالف يف ُوجقِه الؼراءة. 

َيشَؿُؾ ما بؼل مـ األحُرف السبعة يف  أن جؿع أبل بؽر  -2

فؼد كان طؾك حرٍف  الَعْرضة األخقرة، وأما جؿُعف يف طفد طثؿان 

 واحد، وهق حرف قريش، مع تجريده حتك َيحتِؿَؾ أحُرًفا أخرى. 

لؿ ُيؾِزِم الـاَس باتِّباع الؿصحػ الذي كَتَبف، وأما  أن أبا بؽر  -3

 الصحابة وإجؿاِطفؿ.  فللَزَمفؿ باتباطف بؿشقرة طثؿان 

بؿعـك الجؿع يف مصحٍػ واحد،  أن الجؿع يف طفد أبل بؽر  -4

 فبؿعـك َكسِخف يف مصاحَػ متعددة.  وأما الجؿع يف طفد طثؿان 
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قرة لغة واصطالًحا؟ 94 س  / ما تعريُػ السُّ

قرةُ  قت  السُّ يف الؾغة: الَؿـِزلُة والشَرف، وما صال مـ البـاء وحُسـ، وسؿِّ

 بذلؽ َّلرتػاطفا وشرفِفا. 

السقرة يف اَّلصطالح: هل صائػٌة مستؼؾة مـ آيات الؼرآن ذاُت مطَؾٍع 

 ومؼطع وهناية. 

قرة؟ 95 س  / ما صريُؼ معرِّة السُّ

فا تقققػلٌّ َّل معرفة ُسَقِر الؼرآن الؽريؿ مـ حقث بدايُة كؾ سقرة وهنايتُ 

 مجال لالجتفاد فقف. 

 / ما طدُد سقر الؼر ِ  الؽريؿ؟ 96 س

طدد سقر الؼرآن الؽريؿ: مئٌة وأربع طشرة، كؿا هل يف الؿصحػ 

 العثؿاينِّ، أوُلفا الػاتحة وآخُرها الـاس. 

 / ما رقساُ  سقر الؼر   مـ حقث التسؿقُة؟ 97 س

 ثة أقسام: تـؼسؿ سقُر الؼرآن مـ حقث التسؿقُة إلك ثال

: ما لف اسٌؿ واحد: وهق أكثر سقر الؼرآن: مثؾ: الـساء، الؼسؿ األو 

 واألطراف، واألكعام، وغقرها. 
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: ما لف أكثُر مـ اسؿ: ويشؿؾ هذا الـقُع سقًرا لفا اسؿاِن: الؼسؿ الثاين

ك )الـِّعؿ(، أو لفا ثالثة أسؿاء: كسقرة الؿائدة ُتسؿك  كسقرة الـحؾ ُتسؿَّ

لؿـؼذة(، أو لفا أكثر مـ ثالثة أسؿاء: كسقرة التقبة ُتسؿك )العؼقد( و)ا

 )براءة( و)الػاضحة( و)الحافرة( وغقرها مـ األسؿاء. 

ك طدة سقٍر باسٍؿ واحٍد: ومـ ذلؽ تسؿقة البؼرِة الؼسؿ الثالث : أن ُتسؿَّ

.) ـِ ذتق (، وتسؿقُة الػَؾِؼ والـاس بـ)الؿعقِّ ـِ هراوي   وآل ِطؿراَن بـ)الزَّ

 رقساُ  ُسَقِر الؼر   الؽريؿ مـ حقث الطُّقُ ؟  / ما98 س

 تـؼسؿ سقر الؼرآن مـ حقث صقُلفا إلك أربعة أقسام: 

 : الطِّقاُل، وهل سبع سقٍر: األو 

البؼرة، وآل طؿران، والـساء، والؿائدة، واألكعام، واألطراف، واألكػال 

وكَفؿا سقرًة واحدة: لعدم الػ  صؾ بقـفؿا بالبسؿؾة. والتقبة مًعا: ألهنؿ كاكقا يُعدُّ

 : الِؿئقن: الثاين

قت بذلؽ ألن  بَع الطِّقال )مـ يقُكَس إلك السجدة(، وسؿِّ وهل ما يؾل السَّ

 كؾ سقرة مـفا تزيد طؾك مئِة آية أو ُتؼاِرُبفا. 

 : الَؿثاين: الثالث

قت بذلؽ ألهنا  ـَ )مـ األحزاب إلك الحجرات(، وسؿِّ وهل ما يؾل الؿئق

ُر أكثَر مـ الطِّقال والؿئقـ.  ُتثـَّك يف الصالة  وُتؽرَّ

ؾ:الرابع  : الؿػصَّ
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ل بذلؽ لؽثرة  وهق ما يؾل الؿثاينَ مِـ قِصار السقر إلك آِخِر الؼرآن، وسؿِّ

ؾ، وأقَرُب األققال:  ػ يف أول الؿػصَّ
الػصؾ بقـ سقره بالبسؿؾة، وقد اخُتؾِ

 أن أولف مـ سقرة )ق(. 

ِؾ؟ 99 س  / ما رقساُ  الؿػصَّ

ؾ إلك ثالثة أقسام:   يـؼسؿ الؿػصَّ

 صِقاُلف: مـ أول سقرة ق إلك أول سقرة الـبل. -أ

 أوساصف: مـ أول سقرة الـبل إلك أول سقرة الضحك. -ب

 قِصاُره: مـ أول سقرة الضحك إلك آِخِر سقرة الـاس. -ج

 / ما رققاُ  العؾؿاء ل ترتقب سقِر الؼر   الؽريؿ؟ 111 س

 الؼرآن الؽريؿ ققَّلِن، هؿا: لؾعؾؿاء يف ترتقب سقر 

، : أنَّ ترتقب سقر الؼرآن الؽريؿ بتقققٍػ مـ الـبلِّ األو 

 ومـ أدلة الؼائؾقـ هبذا الؼقل: 

 . إجؿاُع الصحابة طؾك ترتقب السقر يف مصحػ طثؿاَن  -أ

، وفقف:  -ب ما أخَرَجف أبق داوَد وغقُره طـ َأْوِس بـ أبل أوٍس الثؼػلِّ

 
ِ
ُبقَن اْلُؼْرآَن؟ َقاُلقا: َفَسَلْلـَا َأْصَحاَب َرُسقِل اهلل ، ُقْؾـَا: َكْقَػ ُتَحزِّ

ُبُف َثاَلَث ُسَقٍر، َوَخْؿَس ُسَقٍر، َوَسْبَع ُسَقٍر، َوتِْسَع ُسَقٍر، َوإِْحَدى َطْشَرَة  ُكَحزِّ

ـْ )ق( َحتَّك ُيْخَتؿَ 
ِؾ مِ  . (1)ُسقَرًة، َوَثاَلَث َطْشَرَة ُسقَرًة، َوِحْزَب اْلُؿَػصَّ

                                                                                                               

 (.1393(، وأبق داود )1345( والؾػظ لف، وابـ ماجف )16166رواه أحؿد ) (1)
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،  : أنَّ ترتقب سقر الؼرآن الؽريؿ اجتفاديٌّ مـ فعؾ الصحابةالثاين

 ومـ أدلة الؼائؾقـ هبذا الؼقل: 

اختالُف ترتقب السقر يف مصاحِػ الصحابة قبؾ أن ُيجَؿَع الؼرآن، فؾق  -أ

 كان تقققػقًّا َّلتَػؼْت مصاحُػفؿ كؿا اتَػؼْت يف ترتقب اآليات. 

صؾَّك بالبؼرة، ثؿ الـساء،  ما رواه مسؾٌؿ، وفقف أن الـبلَّ  -ب

 . (1)ثؿ بآل ِطؿراَن يف ركعة

 / ما الؿققُػ مـ هذا الترتقِب؟ 111 س

سقاٌء أكان الرتتقُب الذي كجده يف الؿصاحػ بطريؼ التقققػ أم بطريؼ 

ُة طؾك َقبقلف: فقجب  اَّلجتفاد، فؼد أجَؿَع الصحابة طؾقف، ومَضِت األمَّ

ُؽ بف، واإلطراض طـ الدطقات الزائػة إلطادة ترتقب الؿصاحػ  التؿسُّ

 حَسَب الـزوِل أو الؿقضقع أو غقر ذلؽ. 

 ؼسقؿ الؼر   الؽريؿ إلك سقٍر؟ / ما الِحؽؿُة مـ ت112 س

 لتؼسقؿ الؼرآن الؽريؿ إلك سقر ِحؽٌؿ طديدة، مـفا:

 التقسقر والتشقيُؼ لؿداَرسة الؼرآن الؽريؿ وحػظِف.  -1

 الدَّللُة طؾك مقضقع السقرة وأهدافِفا.  -2

 التـبقُف طؾك أن اإلطجاز والتحدَي يؽقن بالطِّقال، ويؽقن أيًضا بالِؼصار.  -3

قر الطِّقال.  -4 َقِر الِؼصار إلك السُّ ُج يف تعؾقؿ األصػال مـ السُّ  التدرُّ

                                                                                                               

  . طـ حذيػة (772رواه مسؾؿ ) (1)
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أنَّ الحافظ إذا أَخَذ مـ كتاب اهلل صائػًة مستؼؾة بـػسفا، يعُظُؿ طـده ما  -5

 َحِػظف، ويحِرص طؾك ُمعاَهدتِف وَتؽرار تالوتف. 

 الؼارئ إذا ختؿ سقرًة كان أكَشَط لف لالستؿرار يف التالوة.  أن -6

 / ما تعريُػ اآلية لغة واصطالًحا؟ 113 س

 اآلية ُتطَؾُؼ يف الؾُّغة طؾك طدة معاٍن، مـفا: 

 الِعربة.  -3 العالمة. -2 الؿعجزة. -1

 الجؿاطة.  -6 األمر الَعَجُب. -5 الربهان. -4

ُت مطَؾٍع ومؼطع، مـدرجٌة يف سقرة مـ اآلية يف اَّلصطالح: هل صائػة ذا

 الؼرآن الؽريؿ. 

 / هؾ ترتقُب  ياِت الؼر   الؽريؿ تقققػلٌّ رو اجتفادي؟ 114 س

ترتقب آيات الؼرآن الؽريؿ تقققػلٌّ باإلجؿاع، وكَؼَؾ اإلجؿاَع طؾك ذلؽ 

 . «مـاسباتف»، وأبق جعػر بـ الزبقر يف «الربهان»الزركشلُّ يف 

 / ما صريُؼ معرِّة بدايِة اآلية وكفايتِفا؟ 115 س

 لؾعؾؿاء يف صريؼ معرفة بدايِة اآلية وهنايتِفا ققَّلِن: 

: أن معرفة بداية اآلية وهنايتِفا تقققػلٌّ مـ الشارع، واستَدلقا طؾك األو 

 ذلؽ بلدلة، مـفا: 

ـ   ِخرِ ُسقَرِة ال َبَؼَرةِ ِِّ »: ققلف  - ـِ ِم َيَتق  ـ  َقَرَر بِاآل  ل َلق َؾٍة َم

 . (1)«َكَػَتاهُ 

                                                                                                               

 (.847(، ومسؾؿ )5449رواه البخاري ) (1)
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ق ِػ الَّتِل ِِّل  ِخرِ ُسقَرِة الـ َساءِ »: ققلف  - ِػقَؽ  َيُة الصَّ  . (1)«َتؽ 

: أن معرفة بداية اآلية وهنايتفا مـف ما هق سؿاطلٌّ طـ الـبل الثاين

 .ومرجُع ذلؽ إلك الػاصؾة لمية ،  ، ومـف ما هق ققاسلٌّ

 والؼقل األول هق الراجح. 

 / ما طدُد  يات الؼر   الؽريؿ؟ 116 س

أجَؿَع العؾؿاء طؾك أنَّ طدد آيات الؼرآن الؽريؿ َّل يؼؾُّ طـ ستة آَّلف آية 

 ومئتل آية، ثؿ اختَؾػقا يف الزيادة: 

 ( آية. 6244فؿـفؿ مـ قال: ) -

 ( آية. 6214ومـفؿ مـ قال: ) -

 ( آية. 6217ومـفؿ مـ قال: ) -

 ( آية. 6219مـ قال: ) ومـفؿ -

 ( آية. 6225ومـفؿ مـ قال: ) -

 ( آية. 6236ومـفؿ مـ قال: ) -

 / ما سبُب اَلختالف ل طدد  يات الؼر   الؽريؿ؟ 117 س

كان يؼػ طؾك رؤوس اآلي لؾتقققػ: لَِقعَؾَؿ  سبُبف أن الـبلَّ 

ا لتؿام أصحاُبف أهنا رأس آية، حتك إذا َطؾِؿقا ذلؽ صار يصؾ اآلية بؿا بعده

                                                                                                               

 (.567مسؾؿ )رواه  (1)
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ـِ آيًة  الؿعـك، فَقحَسُب َمـ لؿ يسؿْعف أوًَّل أهنا لقست فاصؾًة فقُعدُّ اآليتق

 واحدة: ولذا يختؾػ العدُد. 

 / ما ِّقائُد معرِّة اآليات؟ 118 س

، وكذلؽ العؾؿ بلن كؾَّ ثالِث آيات قصاٍر معجزٌة لؾـبل  -1

 يف ُحؽؿفا اآليُة الطقيؾة التل بـػس صقلفؿ. 

 الققػ طؾك رأس اآلية ُسـٌة.  أنَّ  -2

أنَّ معرفة اآليات يرتتب طؾقف بعُض األحؽام الػؼفقَّة: كقجقب قراءة  -3

آية يف ُخطبة الجؿعة، وكاطتبار صقل الصالة، والؿدة الزمـقَّة بقـ األذان 

 واإلقامة، وغقر ذلؽ مـ األحؽام الػؼفقَّة. 

 / ما طدُد كؾؿات الؼر   الؽريؿ؟ 119 س

( كؾؿة، 77437( كؾؿة، وققؾ: )77439الؼرآن الؽريؿ )طدد كؾؿات 

 ( كؾؿة، وققؾ غقر ذلؽ. 77277وققؾ: )

 / ما سبُب اَلختالف ل طدد كؾؿاِت الؼر   الؽريؿ؟ 111 س

سبُبف: أنَّ بعض العؾؿاء يُعدُّ البسؿؾة آيًة يف أول كؾِّ سقرة، وبعضفؿ َّل 

ها  ها، وأحُرف الؿدِّ وكحقها، مـفؿ مـ يعدُّ ومـفؿ مـ َّل يعدها، يعدُّ

: إكؿا هق اختالف يف صريؼة العدِّ فؼط.  فاَّلختالف غقر حؼقؼل 

 / ما طدُد حروف الؼر ِ  الؽريؿ؟ 111 س

( 321444( حرًفا، وققؾ: )323415طدد حروف الؼرآن الؽريؿ )

 ( حرًفا. 344744حرٍف، وققؾ: )
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 / ما رصقُ  وما رقصر سقرٍة ل الؼر   الؽريؿ؟ 112 س

أصقُل سقرة يف الؼرآن الؽريؿ سقرُة البؼرة، وأقصُر سقرة يف الؼرآن 

 الؽريؿ سقرُة الؽقثر. 

 / ما رصقُ  وما رقصر  يٍة ل الؼر   الؽريؿ؟ 113 س

يـ، وهل ققلف تعالك يف أواخر سقرة البؼرة:  ٱ﴿ أصقُل آية يف الؼرآن آيُة الدَّ

 ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ

 ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى

، وأقصُر آيٍة يف [282]البؼرة:  ﴾مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئىئ

 .[1]الػجر:  ﴾ٱ﴿، و[1]الضحك:  ﴾ ڄ ﴿الؼرآن ققُلف تعالك: 

 / ما رصقُ  كؾؿة ل الؼر   الؽريؿ؟ 114 س

 ﴾ک﴿أصقُل كؾؿة يف الؼرآن الؽريؿ ققُلف تعالك يف سقرة الِحجر: 

 .[28]هقد:  ﴾ مئ ﴿، وققؾ: ققلف تعالك يف سقرة هقد: [22]الحجر: 
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 / ما تعريُػ الرسؿ لغة واصطالًحا؟ 115 س

 الرسؿ يف الؾُّغة: بؿعـك األثر. 

الرسؿ يف اَّلصطالح: هق تصقير كؾؿٍة بحروف هجائفا، بتؼدير اَّلبتداء 

َل الؾغة الؿـطققة إلك آثاٍر مرئقَّة.   هبا والقققِف طؾقفا: لتتحقَّ

 / ما تعريُػ الرسؿ العثؿاين ؟ 116 س

يف كتابة كؾؿات  هق القضع الذي ارتضاه الصحابُة يف طفد طثؿاَن 

 الؼرآن الؽريؿ وحروفِف. 

 / ما ققاطُد الرسؿ العثؿاين ؟ 117 س

، هل:  ِـّ يف ست   لؾؿصحػ العثؿاينِّ يف رسؿف ققاطُد، حَصَرها طؾؿاء الػ

الحذف، والزيادة، والفؿز، والبدل، والػصؾ والقصؾ، وما فقف 

 قراءتان. 

، والقاِء يف ﴾ڱ﴿قاطدة الحذف: وذلؽ كحذف األلػ يف  -1

 . ﴾ پ ﴿، والقاو يف ﴾ڱ﴿

، ﴾ ۆئ ﴿، والقاِء يف ﴾ ەئ ﴿قاطدة الزيادة: وذلؽ كزيادة األلػ يف  -2

 . ﴾ ې ﴿والقاو يف 
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قاطدة الفؿز: وذلؽ كلْن ُتؽَتَب حاَل سؽقهنا بحرِف حركِة ما قبؾفا  -3

 . ﴾ ٿ﴿، ﴾ٿ﴿

، وكتابِة ﴾ ٺ ﴿قاطدة البدل: وذلؽ كؽتابة األلػ واًوا لؾتػخقؿ يف  -4

ػة  ، وهاء التلكقث تاًء مػتقحة يف ﴾ ې ﴿الـقن ألًػا يف كقن التقكقد الؿخػَّ

 . ﴾ ۈ ﴿كحق 

 «كؾ»و «طـ»، و«َّل»بـ  «أن»قاطدة القصؾ والػصؾ: وذلؽ كقصؾ  -5

 . «ما»بـ 

، ﴾ ڃ ﴿ما فقف قراءتان: فنكف يؽتب برسؿ إحداهؿا: كحق  قاطدة -6

 : لقشؿؾ الؼراءَة األخرى. ﴾ ھ ﴿

 / ما ُحؽُؿ كتابة الؿصاحػ بالرسؿ العثؿاين ؟ 118 س

اختَؾَػ العؾؿاء يف ُحؽؿ كتابة الؿصاحػ بالرسؿ العثؿاينِّ طؾك ثالثة 

 أققال: 

: وجقُب التزام الرسؿ العثؿاينِّ، وتحريُؿ مخالػتف: وذلؽ ألن األو 

، ومؿـ ذهب إلك هذا الؼقِل اإلماُم مالُؽ بـ  الرسؿ العثؿاينَّ لؾؼرآن تقققػلٌّ

 أكس، واإلمام أحؿُد بـ حـبؾ، وجؿفقر العؾؿاء مـ السؾػ والخؾػ. 

سؿ : جقاُز كتابة الؿصاحػ بالرسؿ اإلمالئلِّ الحديث: ألن الرالثاين

العثؿاينَّ اصطالحلٌّ لقس تقققػقًّا، ومؿـ ذهب إلك هذا الؼقِل أبق بؽر 

 الباقالينُّ، وابـ خؾدون. 
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: استحباُب كتابة الؿصاحػ بالرسؿ اإلمالئلِّ لؾعامة ولتعؾقؿ الثالث

األصػال، مع اإلبؼاء طؾك الرسؿ العثؿاينِّ يف الؿصاحػ والؿحافظة طؾقف 

لعثؿاينَّ اصطالحلٌّ لقس تقققػقًّا، ولئال ُتققَِع لؾعؾؿاء والخاصة: ألن الرسؿ ا

هذه الؽتابُة يف تغققر مـ الجفال فقحُصؾ الؾَّبُس والخؾط يف الؼرآن، ومؿـ 

 ذهب إلك هذا الؼقِل العزُّ بـ طبد السالم، والزركشل. 

 / ما ِّقائُد الرسؿ العثؿاين ؟ 119 س

 لؾرسؿ العثؿاينِّ فقائُد طديدة، مـفا: 

 ؿصاحػ الؽريؿة طـ مخالػة الؿصحػ اإلمام. حػُظ ال -1

اظ.  -2 اء والحػَّ ُقا الؼرآَن مـ أفقاه الؼرَّ  حؿُؾ الـاس طؾك أن يتؾؼَّ

طة يف الؽؾؿة القاحدة.  -3  الدَّللُة طؾك الؼراءات الؿتـقِّ

 التـبقُف طؾك أصؾ الؽؾؿة، وطؾك بعض الؾغات.  -4

ِؾ وبؿاذا يؽق ؟ 121 س ؽ   / ما معـك الشَّ

، أو  ْؽُؾ هق ما يدل طؾك طقارِض الحرف مـ حركة، أو سؽقن، أو شد  الشَّ

، أو غقر ذلؽ، سقاء كان ذلؽ يف أول الؽؾؿة أم وسطفا أم آِخِرها، ويؽقن  مد 

 بالـؼط أو وضع طالمة لتؿقَِّز إطراَب الؽؾؿة. 

 / ما معـك اإلطجاِ  وبؿاذا يؽق ؟ 121 س

 وف، وتؿققِز الحروف الؿتؿاثؾة يف الرسؿاإلطجاُم هق ما يدلُّ طؾك ذوات الحر

 بعِضفا طـ بعض، ويؽقن اإلطجاُم بالـؼط طؾك الحرف لقتؿقََّز طـ غقره. 



 

 

 

 

 

 

59 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

ؽِؾ؟ 122 س ِط الشَّ  / ما سبُب خؾق  الؿصاحػ العثؿاكقة مـ َكؼ 

ها مـ كؼِط الشؽؾ:   سبب خؾقِّ

اطتؿاًدا طؾك ما كان طؾقف العرب مـ كطِؼفؿ لأللػاظ مضبقصًة  -1

ـٍ وَّل غؾط. مشؽ  قلة بحسب سؾقؼتفؿ وفِطرتِفؿ العربقة مـ غقر لح

ل والرواية، فؾؿ يؽـ هبؿ حاجٌة  -2 ل طؾقف يف الؼرآن هق التؾؼِّ ألن الؿعقَّ

ْؽؾ.   إلك الشَّ

ِط اإلطجا ؟ 123 س  / ما سبُب خؾق  الؿصاحػ العثؿاكقة مـ َكؼ 

ها مـ كؼِط اإلطجام:   سبب خؾقِّ

ـْ  -1 طؾك الؼراءة يف الؿصحػ، بؾ كان طؾك التؾؼِّل ألن اَّلطتؿاد لؿ يؽ

 والسؿاع. 

ولتبؼك صقرُة الؽؾؿة القاحدة يف الخط صالحًة لؽؾ ما صح وثَبَت  -2

 مـ وجقه الؼراءات. 

ؽؾ؟ 124 س َط الشَّ  / َمـ روُ  َمـ وَضَع َكؼ 

َؤللُّ قاضل البصرة، بطؾٍب  أول مـ وَضَع َكْؼَط الشؽِؾ هق أبق األسقد الدُّ

: اهلل والل البصرة يف طفد معاويَة بـ أبل سػقان  د بـ طبقدمـ زيا

 وذلؽ لػشقِّ الؾحـ واكتشاِره بقـ الـاس. 

َط اإلطجاِ ؟ 125 س  / َمـ روُ  َمـ وَضَع َكؼ 

أول مـ وَضَع كْؼَط اإلطجام كصُر بـ طاصؿ ويحقك بـ َيْعَؿَر، بلمٍر مـ 
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اج بـ يقسػ الثؼػلِّ والل العراق يف طفد  بـ مروان: خشقًة  طبدالؿؾؽالحجَّ

 مـفؿ طؾك الؼرآن أن يؿتدَّ إلقف بعُض التحريػ أو التصحقػ. 

 / ما معـك التجزئِة؟ 126 س

ـَ جزًءا.   هل تجزئُة الؼرآن إلك ثالثق

 / ما معـك التحزيِب؟ 127 س

، فقؽقُن يف الؼرآن ستقن حزًبا.  ـِ  هق تؼسقؿ كؾِّ جزء إلك حزبق

 / ما معـك التخؿقِس؟ 128 س

 هق كتابة لػِظ )َخْؿس( طـد اكؼضاء خؿِس آياٍت مـ السقرة. 

 / ما معـك التعشقرِ؟ 129 س

 هق كتابة لػِظ )طشر( طـد اكؼضاء طشِر آياٍت مـ السقرة. 

/ ريـ كاكت روُ  صباطٍة لؾؼر   الؽريؿ بقاسطة ماكقـات 131 س

 الطباطة؟ 

صباطة لؾؼرآن الؽريؿ كاكت يف مديـة البـدققَّة يف إيطالقا، وذلؽ يف سـة  أوُل 

 هــــ.  937

 / متك ضَفرت  روُ  صبعة إسالمقة لؾؼر   الؽريؿ؟ 131 س

هــــ، وكان ذلؽ يف  1241ضفرْت أوُل صبعة إسالمقة لؾؼرآن الؽريؿ سـة 

 مديـة ساكت بطرسربغ يف روسقا. 
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  ل الرسؿ العثؿاين ؟ / ما ربرُز الؿملَّػاِت 132 س

الؿؼـع يف معرفة مرسقم مصاحػ أهؾ األمصار: ألبل طؿرو طثؿاَن بـ  -

 سعقد الداينِّ. 

-  .  الجامع لؿا يحتاج إلقف مـ رسؿ الؿصحػ: َّلبـ وثقؼ األكدلسلِّ

-  .  طؼقؾة أتراب الؼصائد يف أسـك الؿؼاصد: لإلمام الشاصبلِّ

مقرد الظؿآن يف رسؿ وضبط الؼرآن: ألبل طبد اهلل محؿد بـ محؿد  -

از.  الشريسلِّ الشفقر بالخرَّ
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 / ما تعريُػ ِطؾِؿ الؼراءات؟ 133 س

اء.  ا لـاقؾف مـ الؼرَّ  هق طؾٌؿ بؽقػقة أداء كؾؿاِت الؼرآن واختالفِفا معزوًّ

 مقضقُع طؾِؿ الؼراءاِت؟ / ما 134 س

مقضقطف: كؾؿاُت الؼرآن الؽريؿ مـ حقث أحقاُل الـطؼ هبا، وكقػقُة 

 أدائفا. 

 / ما مصدُر طؾؿ الؼراءات؟ 135 س

مصدره: الـؼقُل الصحقحة والؿتقاترُة مـ طؾؿاء الؼراءات إلك رسقل اهلل 

 . 

 / ما ُحؽُؿ طؾؿ الؼراءات؟ 136 س

ًؿا و  تعؾقًؿا. حؽُؿف: فرُض كػاية تعؾُّ

 / ما ثؿرُة طؾِؿ الؼراءات؟ 137 س

 العصؿُة مـ الخطل يف الـطؼ بالؽؾؿات الؼرآكقَّة.  -1

 صقاكُة الؽؾؿة الؼرآكقَِّة مـ التحريػ والتغققر.  -2

اء.  -3  العؾُؿ بؿا َيؼرُأ بف كؾُّ إمام مـ األئؿة الؼرَّ

 بقـ ما ُيؼرأ بف، وما َّل ُيؼرأ بف مـ قراءاِت الؼرآن الؽريؿ.  التؿققزُ  -4
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 / مـ روُ  َمـ رلَّػ ل طؾؿ الؼراءات؟ 138 س

م: حقث جَؿَع  أوُل مـ ألَّػ يف طؾؿ الؼراءات هق أبق ُطبقٍد الؼاسُؿ بـ سالَّ

 يف كتابف قراءاِت خؿسٍة وطشريـ قارًئا.

قاُت مذهِب الـطؼ بالؽؾؿة ا139 س  لؼر كقَّة؟ / ما مسؿَّ

قاٌت، وهل:   مذهُب الـطؼ بالؽؾؿة الؼرآكقة لف مسؿَّ

 قراءة، رواية، صريؼ، وجف. 

 : ما ُكِسب إلك أحد أئؿة الؼراءات إذا اتَػَؼت الرواياُت والطُّرق طـف. ِّالؼراءة

 : ما ُكِسب إلك اآلخذ طـ هذا اإلماِم ولق بقاسطة. والرواية

 راوي ولق كزل. : ما ُكِسب إلك اآلخِذ طـ الوالطريؼ

 : ما ُكِسب إلك تخقُّر الؼارئ مـ قراءة يثُبُت طؾقفا وتمخذ طـف. والقجف

دة  .وكؾُّ قارئ لف راوياِ ، وكؾُّ راٍو لف صرٌق ولف روجٌف متعد 

 / ما شروُط الؼراءة الصحقحة؟ 141 س

 لؾؼراءة الصحقحة شروٌط ثالثة، هل: 

 : مقافؼُة الؾغة العربقة ولق بقجٍف مـ القجقه. األو 

 : مقافؼُة أحد الؿصاحػ العثؿاكقَّة ولق احتؿاًَّل. الثاين

 : صحة اإلسـاد وتقاُتُره. الثالث

 / ما ركقاُع الؼراءات مع ذكر مثاٍ  لؽؾ  كقع؟ 141 س

 طـ : الؿتقاتر: وهق ما كَؼَؾف جؿٌع َّل يؿؽـ تقاصُمهؿ طؾك الؽذب،الـقع األو 
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 مثؾفؿ، إلك مـتفك السـد، وهذا هق الؿؼبقل مـ الؼراءات التل يجقز الؼراءُة هبا. 

، وهل قراءة متقاترة قرأ [4]الػاتحة:  ﴾ ٺ ٺ ٺ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

هبا طاصٌؿ والؽسائلُّ ويعؼقب وخؾػ، وقرأ الباققن بحذف األلػ )َمؾِِؽ 

 يقم الديـ(.

: الؿشفقر: وهق ما صح سـُده ولؿ يبُؾغ درجة الؿتقاتر ووافؼ الـقع الثاين

وه مـ الغؾط وَّل مـ الشذوذ،  الرسؿ والعربقة، واشتفر طـد الؼراء فؾؿ يُعدُّ

ًؿا فؼط، وَّل يجقز الصالة بف.   وهذا الـقع ُيؼرأ بف تعؾُّ

، وقرأها الباققن  ﴾ َوإَِلك َثُؿقدٍ ﴿مثالف: قراءة األطؿش  ـِ  ڭ ﴿بؽسرتق

 بالػتح. ﴾ ۇ

: اآلحاد: وهق ما صح سـُده، وخاَلَػ الرسَؿ أو العربقة، أو الـقع الثالث

 لؿ يشتفر اَّلشتفاَر الؿذكقر، وهذا الـقع َّل ُيؼرأ بف. 

ـٍ  ﴿: مثالف: قراءة ابـ مسعقد  ،  ﴾ َفَتَربَُّصقا بِِف َطتَّك ِحق ـِ بالَعْق

 بالحاء. [25]الؿممـقن:  ﴾ ې ې ۉ ۉ﴿وقرأها الباققن 

: وهق ما لؿ يصحَّ سـُده. الـقع الرابع  : الشاذُّ

اِل وغقرهؿا يف  ؿَّ ؿقػع وأبل السَّ  ﴾ڌ ڌ ﴿مثالف: قراءة ابـ السَّ

 : )كـحقؽ( بالحاء الؿفؿؾة.[92]يقكس: 

 : الؿقضقع: وهق ما َّل أصَؾ لف: أي: ما ُروي بال إسـاٍد.الـقع الخامس

 الديـ( بصقغة الؿاضل. مثالف: قراءة )َمَؾَؽ يقمَ 
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 : الؿدَرج: وهق ما ِزيَد يف الؼراءات طؾك وجف التػسقر. الـقع السادس

(. مثالف: قراءة سعد بـ أبل وقَّاص   )ولف أخ أو أخت مـ أم 

 واألكقاع األربعة األخقرة َل ُيؼرر بفا ربًدا. 

 / ما ربرُز الَّؿملػاِت ل طؾؿ الؼراءات؟ 142 س

 السبعة: ألبل بؽر أحؿد بـ محؿد بـ مجاهد.  -

 الؿبسقط يف الؼراءات العشر: ألبل بؽر بـ مِفران. -

 التذكرة يف الؼراءات الثؿان: َّلبـ َغْؾُبقَن.  -

لِّ بـ أبل صالب.  -
 الؽشػ طـ وجقه الؼراءات السبع: لؿؽِّ

(، وهل مـظقمة ِحرز األماين ووجف التفاين الؿعروفة بــــ)الشاصبقة -

 .  لإلمام أبل الؼاسؿ الشاصبلِّ

اِء مـ الصحابة 143 س  ؟ / مـ رشَفُر الؼرَّ

 الؿشتفرون بنقراء الؼرآن الؽريؿ مـ الصحابة سبعٌة، وهؿ: 

اَن  -1  . طثؿان بـ طػَّ

 . طؾلُّ بـ أبل صالب  -2

 . ُأَبلُّ بـ كعب  -3

 . طبد اهلل بـ مسعقد  -4

 . زيد بـ ثابت  -5

 . أبق مقسك األشعريُّ  -6

 . أبق الدرداء طقيؿُر بـ زيد  -7
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اُء العَشرُة الؿتقاترُة قراءُتفؿ؟ 144 س  / مـ هؿ الؼرَّ

: كافع بـ طبد الرحؿـ بـ أبل ُكعقؿ الؿدينُّ )أبق رويؿ(، كاٌِّع الؿَدينُّ -1

 وهق إمام دار الفجرة، وراوياه: قالقن وورش )بال واسطة(. 

لُّ ابـ كثقر الؿ -2 : طبد اهلل بـ كثقر الداري، تابعلٌّ جؾقؾ، وهق إمام ؽ 

يُّ وُقـْبؾ )بقاسطة(.   الؼراء بؿؽة، وراوياه: الَبزِّ

، إمام العربقة واإلقراء، ربق طؿرو بـ العالء -3 : َزبَّاُن بـ العالء البصريُّ

 ولقس يف السبعة أكثر شققًخا مـف، وراوياه: الدوريُّ والسقسلُّ )بقاسطة(. 

، تابعلٌّ جؾقؾ، وهق ابـ طامر الدمشؼل -4 : طبد اهلل بـ طامر الَقْحُصبلُّ

 إمام أهؾ الشام وقاضقفؿ، وراوياه: هشام وابـ َذْكقاَن )بقاسطة(. 

: أبق بؽر، مقلك بـل أسد، وهق مـ طاصؿ بـ ربل الـَُّجقد الؽقلُّ -5

 واسطة(. اكتفت إلقف رئاسُة اإلقراء يف الؽقفة، وراوياه: شعبة وحػص )بال

: أبق طؿارة الؽقيفُّ، وهق إمام أهؾ الؽقفة، حؿزة بـ حبقب الزياُت  -6

 وراوياه: خؾػ وخالد )بقاسطة(. 

: أبق الحسـ طؾل بـ حؿزة الـْحقيُّ الؽقيفُّ، كان مـ أطَؾِؿ الؽسائلُّ  -7

وري )بال واسطة(.   الـاس بالـحق، وراوياه: أبق الحارث والدُّ

: الؿخزوملُّ الؿَدينُّ، تابعلٌّ مشفقر، وهق عؼاعربق جعػر يزيد بـ الؼ -8

از.   إمام أهؾ الؿديـة، وراوياه: ابـ َوْرداَن وابـ َجؿَّ

: ابـ إسحاق بـ زيد، أبق محؿد، إمام أهؾ البصرة يعؼقُب الحضرملُّ  -9

 ومؼرُئفا، وراوياه: ُرَوْيٌس وروح. 
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 : وراوياه: إسحاق وإدريس. خؾػ بـ هشا  البزارُ  -14

 ء العشرُة هؿ الؿتقاترة قراءُتفؿ.وهمَل

اء األربعُة الزائدو  طـ العشرة؟ 145 س  / مـ هؿ الؼرَّ

ـٍ  -1 ، مؼرئ أهؾ ابـ ُمَحق ِص : محؿد بـ طبد الرحؿـ السفؿلُّ الؿؽلُّ

اِء مؽة بالعربقة.   مؽة مع ابـ كثقر، وأطَؾُؿ قرَّ

، أبق محؿد العدوي، القزيديُّ  -2 : يحقك بـ الؿبارك القزيدي البصريُّ

 كحقيٌّ مؼرئ. 

 : أبق سعقد بـ يسار، إمام زماكف طؾًؿا وطؿاًل. الحسـ البصري -3

: سؾقؿان بـ مِْفراَن، أبق محؿد الؽقيف، مقلك بـل أسد، إمام األطؿش -4

 جؾقؾ، مؼرئ األئؿة. 

 وهمَلء األربعة هؿ الشاذة قراءُتفؿ.

ِد الؼراءات؟  /146 س  ما ِّقائُد تعدُّ

ة.  -1 ف طؾك هذه األمَّ
 سفقلُة حػظ الؼرآن الؽريؿ وتقسقُر كؼؾِ

 الدَّللُة طؾك حػظ الؼرآن وصقاكتِف مـ التحريػ والتغققر.  -2

ة، وِطَظِؿ أجرها.  -3  بقاُن فضؾ هذه األمَّ

ِة وإرادُة القسر هبا.  -4  التخػقػ طؾك هذه األمَّ

 ية الؼرآكقة القاحدة. زيادة الؿعـك لم -5
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 / ما تعريػ الـَّسِخ لغة واصطالًحا؟ 147 س

الـَّسُخ يف الؾغة: بؿعـك الرفع واإلزالة، ويليت أيًضا بؿعـك كؼِؾ الشلِء مـ 

 مقضع إلك مقضع. 

 الـسخ يف اَّلصطالح: هق رفع الُحؽِؿ الشرطلِّ بخطاب شرطل  مرتاٍخ طـف. 

 / ما شروُط الـَّسخ؟ 148 س

 لؾـَّسخ شروٌط أربعة، هل: 

 أن يؽقن الحؽُؿ الؿـسقخ شرطقًّا.  -1

أن يؽقن الحؽُؿ الـاسُخ خطاًبا شرطقًّا مرتاخًقا طـ الخطاب الؿـسقِخ  -2

 ُحؽُؿف. 

 يؽقن الخطاب الؿرفقُع ُحؽُؿف مؼقًَّدا بققت معقَّـ.  أَّل -3

أن يؽقن بقـ الدلقؾقـ تعاُرٌض حؼقؼلٌّ بحقث َّل يؿؽـ الجؿع بقـفؿا  -4

 أو إطؿاُلفؿا مًعا. 

 / ما مذاهُب الـاس ل الـَّسخ؟ 149 س

 لؾـاس يف الـَّسخ أربعُة مذاهَب: 

: ذهب القفقد إلك إكؽار الـَّسخ، وزطؿقا أكف يستؾزم الَبداَء الؿذهب األو 
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 طؾك اهلل، وهق الظفقر بعد الخػاء، وتغققُر الرأي والحؽِؿ بعد حدوثف. 

: ذهب الرافضة إلك جقاز البداء طؾك اهلل، ووضعقا الؿذهب الثاين

ثتُ »، كؼقلف: أحاديَث كَسبقها إلك طؾل   ؽؿ بؿا هق لقَّل البداء لحدَّ

 . «ـ إلك يقم الؼقامةكائ

إلك جقاز الـَّسخ طؼاًل،  (1): ذهب أبق مسؾؿ األصػفاينُّالؿذهب الثالث

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿وامتـاِع وققطف شرًطا، واحَتجَّ بؼقلف تعالك: 

طؾك معـك أن أحؽام الؼرآن َّل تبُطُؾ  [42]فصؾت:  ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱڱ

 أبًدا، وحؿؾ آياِت الـَّسخ طؾك التخصقص. 

: ذهب جؿفقر العؾؿاء إلك جقاز الـَّسخ طؼاًل ووققِطف الرابع الؿذهب

 ٻ ٻ ﴿شرًطا: لؾـصقص الشرطقة الؽثقرة الدالِة طؾك ذلؽ: كؼقلف تعالك: 

 ٴۇ ۈ ﴿، وققلِف: [146]البؼرة:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 . [141]الـحؾ:  ﴾ۅ ۋ ۋ

 / ما الذي يؼع ِّقف الـَّسُخ؟ 151 س

الـسُخ يؼع يف األوامر والـقاهل، سقاٌء كاكت صريحًة يف الطؾب: كؼقلف: 

، أو [12]الؿجادلة:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 . [233]البؼرة:  ﴾ ھ ھ ھ ﴿كاكت بصقغة الخرب: كؼقلف: 

                                                                                                               

 وهق مـ أئؿة الؿعتزلة. (1)
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 / ما الذي َل يؼع ِّقف الـَّسُخ؟ 151 س

ؼِة بذات اهلل تعالك وصػاتِف وكُتبِف  َّل يؼع الـسُخ يف مسائؾ العؼقدة الؿتعؾِّ

ورسؾف والققم اآلخر، وأصقِل العبادات والؿعامالت، واألخالِق واآلداب 

 العامة، واألخباِر الؿحضة كؼصِص األكبقاء وما جرى لألمؿ السابؼة. 

 / ما ُصُرُق معرِِّة الـاسخ والؿـسقخ؟ 152 س

 الـاسخ والؿـسقخ صرٌق ثالث، وهل:  لؿعرفة

ر مـفؿا: كؼقلف  -1 ـِ ما يدلُّ طؾك تعققـ الؿتلخِّ أن يؽقن يف أحد الـصق

 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿تعالك: 

 ﴾ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ

 . [66]األكػال: 

ة يف أي طصٍر مـ العصقر طؾك أن هذا كاسٌخ  أن -2 يـعؼد إجؿاٌع مـ األمَّ

 وهذا مـسقخ. 

ر يف الـزول.  -3 ِم مـ الؿتلخِّ  معرفة الؿتؼدِّ

 / ما رقساُ  الـَّسِخ مع ذكر مثاٍ  لؽؾ  قسؿ؟ 153 س

 لؾـَّسخ أقساٌم أربعة: 

 : كسُخ الؼرآِن بالؼرآن. األو 

 ڤ ﴿أجَؿَع الؼائؾقن بالـَّسخ طؾك جقازه ووققطف، ومثالف ققلف تعالك: 

]البؼرة:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، ُكِسخ بؼقلف: [244

 . [234]البؼرة:  ﴾ڀ پ

ـة. الثاين  : كسُخ الؼرآن بالسُّ

 وهق كقطان: 

ـة اآلحاديَّة: -1  كسُخ الؼرآن بالسُّ

 ۋ ۋ ٴۇ ﴿العؾؿاء طؾك طدم جقازه، ومثالف ققلف تعالك:  وجؿفقر

 ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

َطك ُكؾَّ ِذي »، ققؾ: إهنا مـسقخة بحديث: [184]البؼرة:  ﴾ ەئ إِ َّ اللَ َقد  َرط 

ُف َِّاَل َوِصقََّة لَِقاِرٍث   . (1)«َحؼٍّ َحؼَّ

ـة الؿتقاترة: -2  كسُخ الؼرآن بالسُّ

 ڀ ﴿أبق حـقػة ومالؽ وأحؿُد يف رواية، ومثالف ققلف تعالك:  وأجازه

، فنن َجْؾَد الؿحَصـ مـسقٌخ [2]الـقر:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ـة الؿتقاترة.   بالرجؿ كؿا جاء يف السُّ

ـة بالؼرآن:الثالث  : كسُخ السُّ

ُف إلك بقت الؿؼدس يف الصالة، كان ثابًتا  وأجازه الجؿفقر، ومثالف: التقجُّ

ـة، وكَسَخف ققُلف تعالك:   . [144 ]البؼرة: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ﴿بالسُّ

                                                                                                               

(، والرتمذي 2874(، وأبق داود )2713(، وابـ ماجف )22294رواه أحؿد ) (1)

 ( طـ أبل أمامة. 2124)



 

 

 

 

 
 

72 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

ـة: الرابع ـة بالسُّ  : كسُخ السُّ

 وهق أربعة أكقاع: 

 كسُخ الؿتقاتر بالؿتقاتر.  -أ

 كسُخ اآلحاد باآلحاد.  -ب

 . (1)كسُخ اآلحاد بالؿتقاتر -ج

 . (2)كسُخ الؿتقاتر باآلحاد -د

 / ما ركقاُع َكسِخ الؼر   بالؼر  ، مع ذكر مثا  لؽؾ  كقع؟ 154 س

 لـسِخ الؼرآن بالؼرآن ثالثُة أكقاع: 

 : كسُخ التالوة والُحؽِؿ مًعا: األو 

أهنا  وأجَؿَع الؼائؾقن بالـَّسخ طؾك وققطف، ومثالف: حديُث طائشَة 

، ُثؿَّ »قالت:  ـَ ْم ـَ اْلُؼْرآِن: َطْشُر َرَضَعاٍت َمْعُؾقَماٍت ُيَحرِّ
َكاَن فِقَؿا ُأْكِزَل مِ

 
ِ
َل َرُسقُل اهلل ـَ بَِخْؿٍس َمْعُؾقَماٍت، َفُتُقفِّ ـَ  ُكِسْخ

َـّ فِقَؿا ُيْؼَرُأ مِ َوُه

ـَ ». فجؿؾة (3)«اْلُؼْرآنِ  ْم ن، ثؿ كاكت مـ الؼرآ «َطْشُر َرَضَعاٍت َمْعُؾقَماٍت ُيَحرِّ

 ُكسخْت تالوهتا وُحؽُؿفا. 

 : كسُخ الحؽؿ وبؼاُء التالوة:الثاين

                                                                                                               

 وهذه األكقاع الثالثة جائزة طـد الجؿفقر. (1)

 والجؿفقر يؿـعف وَّل يجقزه. (2)

 (.1452رواه مسؾؿ ) (3)
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ريـ مـ  وهق أشفر األكقاع، وطدُدها قؾقؾ يؼارب العشريـ طـد الؿحرِّ

 ٻ ٻ ٱ ﴿العؾؿاء، يزيد قؾقاًل أو يـُؼُص قؾقاًل، ومـ أمثؾتف ققلف تعالك: 

، فتالوُتفا باققة يف [12]الؿجادلة:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿الؿصحػ، وحؽُؿفا مـسقخ بؼقلف تعالك: 

 ﴾ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ

 . [13]الؿجادلة: 

 : كسُخ التالوة وبؼاُء الحؽؿ:الثالث

آخرون، ومـ أمثؾتف: آية الرجؿ: وأكَؽَر هذا الـقَع بعُض العؾؿاء وأجازه 

ْقَخُة إَِذا » ْقُخ َوالشَّ ـَ الشَّ  َواهلُل َطِزيٌز َحؽِقؿٌ  َزَكقَا َفاْرُجُؿقُهَؿا اْلَبتََّة َكَؽاًَّل مِ
ِ
 . (1)«اهلل

 / ما الحؽؿُة ل رِّع الحؽؿ وبؼاِء التالوة؟ 155 س

أن اآلية ُيتعبَُّد بالعؿؾ هبا وُيتعبَُّد بتالوهتا، ورفُع أحدهؿا َّل يؾزم مـف  -1

 رفُع اآلخر. 

، فبؼاء التالوة تذكقٌر بـعؿة رفع أن الـَّسخ غالًبا يؽقن إلك ا -2 ألخػِّ

 الؿشؼة. 

 / ما رقساُ  الـَّسخ باطتبار الَبَد ؟ 156 س

 لؾـَّسخ باطتبار البدل أقساٌم ثالثة: 

. األو   : الـسُخ إلك بدٍل أخػَّ

                                                                                                               

 (.21247رواه أحؿد ) (1)
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 مثالف: آية اَّلطتداد بالَحْقل كسَخْتفا آية اَّلطتداد بلربعة أشفر وطشر. 

 ثؾ. : الـسُخ إلك بدٍل مؿاالثاين

ِف إلك الؿسجد الحرام.  ِف إلك بقت الؿؼدس بالتقجُّ  مثالف: كسخ وجقب التقجُّ

 : الـسخ إلك بدل أثَؼَؾ. الثالث

 مثالف: كسُخ جقاز قتال الؿشركقـ إلك القجقب.

 / ما الحؽؿُة مـ الـَّسِخ؟ 157 س

 لؾـسخ ِحَؽٌؿ كثقرة، مـفا: 

ة ومراطاُة مصالحفا.  -1  رحؿة اهلل باألمَّ

ة.  -2 ِر الدطقة وحال األمَّ ُر التشريع إلك مرتبة الؽؿال حَسَب تطقُّ  تطقُّ

 ابتالء الؿؽؾَّػ واختباُره باَّلمتثال وطدمف.  -3

 إرادة الخقر لألمة والتقسقُر طؾقفا.  -4
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 / ما معـك َقصِص الؼر  ؟ 158 س

قصص الؼرآن: هق أخباره طـ أحقال األمِؿ السابؼة، والـبقاِت السابؼة، 

 والحقادث السابؼة. 

 / ما ركقاُع الَؼصِص ل الؼر   الؽريؿ؟ 159 س

 الؼصص يف الؼرآن الؽريؿ ثالثُة أكقاع: 

: قصص األكبقاء السابؼقـ: كؼصة آدَم وكقٍح وإبراهقَؿ ومقسك األو 

 قفؿ الصالة والسالم. وطقسك وغقرهؿ مـ األكبقاء طؾ

ُتفؿ: كؼصة الثاين : قصص تتعؾَُّؼ بحقادَث غابرة وأشخاص لؿ تثُبْت كبقَّ

 أصحاب الؽفػ، وذي الؼركقـ، ومريؿ، وأصحاب األخدود، وغقرهؿ. 

ُؼ بلحداث وقعت يف طصر الرسقل الثالث : : قصص تتعؾَّ

، وتبقَك، واألحزاب، وحادثة اإلسراء والؿعراج،  ـٍ كغزوة بدر، وُأُحٍد، وُحـَْق

 وغقرها مـ الحقادث. 

 / ما ِّقائُد الؼصص ل الؼر   الؽريؿ؟ 161 س

فا:   لؾؼصص يف الؼرآن الؽريؿ فقائُد كثقرة، مـ أهؿِّ

 . تثبقُت فماد الرسقل  -1
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 ك كؾِّ األكبقاء فقفا. إيضاُح أسس الدطقة إلك اهلل تعالك واشرتا -2

 تلكقد صدِق األكبقاء السابؼقـ طؾقفؿ الصالة والسالم.  -3

 . إضفار صدِق رسقل اهلل  -4

ـ ضروب األدب ُيصغل إلقفا السؿُع، وترسخ ِطبَُرها يف الـػس.  -5  أهنا ضرٌب م

 / ما مزايا الؼصة الؼر كقَِّة؟ 161 س

 تؿتاز الؼصة يف الؼرآن الؽريؿ بؿزايا طديدة، مـفا: 

 رباكقَُّة الؿصدر.  -1

 مطابؼة القاقع والصدُق، وأهنا حؼقؼة َّل خقال.  -2

 الِعظُة والِعربة.  -3

 اإلطجاز.  -4

 التَّؽرار.  -5

 / ما الحؽؿُة مـ َتؽراِر الؼصص ل الؼر   الؽريؿ؟ 162 س

وقصقرًة بدون اختالف وبجؿال  اإلطجاُز بذكر كػس الؼصة صقيؾةً  -1

 األسؾقب. 

 اَّلهتؿاُم بشلن الؼصة: لتؿؽقـ ِطَبِرها يف الـػس.  -2

 اختالُف الغاية التل ُتساُق مـ أجؾفا الؼصُة.  -3

 مراطاُة الزمـ وحاِل الؿخاَصبقـ هبا.  -4
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 / ما معـك الَؿَثِؾ ل الؼر   الؽريؿ؟ 163 س

هق إبراز الؿعـك يف صقرة حسقٍَّة مقجزة َتؽِسُبف روطة وجؿاًَّل، ولفا 

 وقُعفا يف الـػس، سقاٌء كاكت تشبقًفا أو ققًَّل مرساًل. 

/ ما ركقاُع األمثا  ل الؼر   الؽريؿ، مع بقا  معـك كؾ  كقع 164 س

 ومثالف؟ 

 أكقاٌع ثالثة:  لألمثال يف الؼرآن الؽريؿ

حة:األو   : األمثال الؿصرَّ

ُح فقفا بؾػِظ الَؿَثِؾ أو بؿا يدل طؾقف مـ تشبقف أو  معـاها: هل التل ُيصرَّ

 تـظقٍر أو سقاق أو آية أو غقر ذلؽ. 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مثالفا: ققلف تعالك يف الؿـافؼقـ: 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿، وققلف: [18 -17]البؼرة: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿، وققلف: [92]الـحؾ: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 . [266]البؼرة:  ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ
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 : األمثال الؽامـة: الثاين

ْت طؾك معاٍن معـاها ْح فقفا بؾػِظ الَؿَثؾ، ولؽـفا دلَّ : هل التل لؿ ُيصرَّ

 رائعة مقجزة، ولفا وقُعفا إذا ُكؼؾت إلك ما يشبففا. 

 مثالفا: 

 ى ې ې ﴿ققلف تعالك:  «خقُر األمقر أوسُطفا»ما يف معـك ققلفؿ:  -

 . [68]البؼرة:  ﴾ ەئ ائ ائ ى

ـُ ُتدانُ »ما يف معـك ققلفؿ  -  ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿ققلف تعالك:  «كؿا َتدي

 . [123]الـساء:  ﴾ ڄ

 : األمثال الؿرَسؾة: الثالث

 معـاها: هل آيات مـ الؼرآن الؽريؿ جَرْت مجرى الَؿَثؾ. 

 مح ﴿، وققلف: [51]يقسػ:  ﴾ ىئ ىئ ېئ ﴿مثالفا: ققلف تعالك: 

 ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿، وققلف: [81]هقد:  ﴾حخ جخ

 . [64]الرحؿـ: 

 / ما ُحؽُؿ استعؿا  األمثا  الؿرَسؾة؟ 165 س

ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن يف ذلؽ خروًجا طـ أدب الؼرآن، ورأى 

، كلن يلَسَػ لـزول كارثة  آخرون أكف َّل حرج فقف إن كان التؿثُُّؾ يف َمؼام الِجدِّ

]الـجؿ:  ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿قد تؼطَّعْت أسباُب كشِػفا طـ الـاس، فقؼقل: 

 ، وأما إن تؿثََّؾ بف يف مؼام الفزل والؿزاح، ففذا إثُؿف كبقر، واهلل أطؾؿ. [58
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 / ما خصائُص األمثا  الؼر كقَّة؟ 166 س

 لألمثال يف الؼرآن الؽريؿ خصائُص كثقرة، مـفا: 

 دقُة التصقير مع إبراز العـاصر الؿفؿة مـ الصقرة التؿثقؾقَّة.  -1

ك الحلُّ الـاصؼ.  التصقير -2  الؿتحرِّ

 صدق الؿؿاثؾة بقـ الؿؿثَّؾ والؿؿثَّؾ لف.  -3

 / ما ِّقائُد األمثا  ل الؼر   الؽريؿ؟ 167 س

 لألمثال يف الؼرآن الؽريؿ فقائُد كثقرة، مـفا: 

كة.  -1 ِد يف صقرة حقة مؾؿقسٍة متحرِّ  إضفاُر الؿعـك الؿعؼقل الؿجرَّ

ِة.  -2  ققة اإلقـاع والُحجَّ

 الرتغقب.  -3

 الرتهقب.  -4

 الؿدح.  -5

 التـػقر.  -6

 أهنا أوَقُع يف الـػس، وأبَؾُغ يف القطظ، وأققى يف الزجر.  -7
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 / ما تعريُػ الَؼَسِؿ لغة واصطالًحا؟ 168 س

 الَؼَسُؿ يف الؾغة: هق الَحؾُِػ والقؿقـ. 

الؼَسؿ يف اَّلصطالح: هق ربُط الـػس باَّلمتـاع طـ شلء أو اإلقدام طؾقف، 

 بؿعـًك معظٍَّؿ طـد الحالػ حؼقؼة أو اطتؼاًدا. 

 / ما صقغُة الَؼَسِؿ، مع التؿثقؾ؟ 169 س

ًيا بالباء  «َأحؾِػ»أو  «ُأقِسؿ»صقغة الؼسؿ األصؾقَُّة أن يمتك بالػعِؾ  متعدِّ

 ؼَسُؿ طؾقف، وهق جقاب الَؼَسؿ. إلك الؿؼَسؿ بف، ثؿ يليت الؿ

 ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

 . [38]الـحؾ: 

 / ما رركاُ  الؼسؿ؟ 171 س

 لؾؼسؿ أركاٌن أربعة، هل: 

 : فعُؾ الؼسؿ: )ُأقِسؿ( أو )َأحؾِػ(. األو 

 : أداة الؼسؿ أو حروفف، وهـ: )الباء، والقاو، والتاء، والالم، ومـ(. الثاين

: الؿؼَسؿ بف، وهق اهلل تعالك، وَّل يجقز لؾـاس الؼسُؿ بغقر اهلل، وهلل الثالث

 سبحاكف أن ُيؼِسَؿ بؿا شاء مـ مخؾققاتف. 
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 : الؿؼَسؿ طؾقف أو جقاب الؼسؿ. الرابع

 / ما ركقاع الؼَسِؿ، مع بقا  معـك كؾ  كقع ومثالف؟ 171 س

 الؼَسُؿ طؾك كقطقـ: 

 : قَسٌؿ ضاهر. األو 

 افرْت فقف أركاُن الؼَسِؿ األربعُة. وهق ما تق

 . [57]األكبقاء:  ﴾ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

 : قَسٌؿ مضَؿر.الثاين

 وهق ما ُحذف مـف فعُؾ الؼَسِؿ وأداُتف والؿؼَسُؿ بف. 

 . [186]آل طؿران:  ﴾ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

 / ما ركقاع الؿؼَسِؿ بف ل الؼر   الؽريؿ؟ 172 س

 الؿؼَسُؿ بف يف الؼرآن الؽريؿ طؾك كقطقـ: 

 : قَسٌؿ باهلل تعالك. األو 

 : قَسُؿ اهلل تعالك بؿخؾققاتف. الثاين

 / ما دَللة قَسِؿ الل تعالك بؿخؾققاتف؟ 173 س

 ڄ ڄ ڄ ﴿ُيؼِسُؿ اهلل تعالك يف كتابف بؿخؾققاتف: إما لػضقؾتفا كؼقلف: 

، وإما لِعَظِؿفا [1]التقـ:  ﴾ٻ ٱ﴿، وإما لـػعفا كؼقلف: [1]البؾد:  ﴾ ڄ

 . [1]الطارق:  ﴾ ٻ ٱ ﴿كؼقلف: 
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 / ما األمقر التل رقَسَؿ الل طؾقفا ل الؼر   الؽريؿ؟ 174 س

 أقَسَؿ اهلل تعالك يف الؼرآن الؽريؿ طؾك أمقر، يؿؽـ إجؿاُلفا فقؿا يؾل:

 : التقحقد. األو 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿كؼقلف: 

 . [4 - 1]الصافات:  ﴾ڀ

. الثاين  : أن الؼرآن حؼٌّ

 ٱ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ﴿كؼقلف: 

 . [77 - 75]القاقعة:  ﴾ ٻ ٻ

.  : أن الرسقل الثالث  حؼٌّ

 .[3 - 1]يس:  ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿كؼقلف: 

. الرابع  : أن الؼقامة حؼٌّ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ﴿كؼقلف: 

 . [6 - 1]الذاريات:  ﴾ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 : بعض أحقال اإلكسان وما فَطَره اهلل طؾقف مـ صػات. الخامس

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿كؼقلف: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 . [6 - 1]التقـ:  ﴾ ڦ
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 / ما ِّقائد الؼَسِؿ؟ 175 س

 تلكقد الؿؼَسِؿ طؾقف.  -1

 يحقيف الؽقُن مـ أسرار طجقبة، وآيات طظقؿة. لػُت األكظار إلك ما  -2

ة طؾك الؿشركقـ، وإثباُت صدق الرسقل  -3  . إقامة الحجَّ

 إضفاُر فضؾ الؿؼَسِؿ بف وطَظؿتِف.  -4

 بالغة اإليجاز يف الؼَسؿ.  -6

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل رقسا  الؼر  ؟ 176 س

 التبقان يف أقسام الؼرآن: َّلبـ ققِِّؿ الجقزيَّة.  -

 اإلمعان يف أقسام الؼرآن: لعبد الحؿقد الػراهل.  -

 آيات الؼَسؿ يف الؼرآن الؽريؿ: ألحؿد كؿال الؿفدي.  -
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 / ما تعريػ الجدِ  لغة واصطالًحا؟ 177 س

َدُد يف الخصقمة والؼدرُة طؾقفا.   الجدُل يف الؾغة: هق الؾَّ

الجدل يف اَّلصطالح: هق الؿػاوضة طؾك سبقؾ الؿـازطة والؿغالبة يف 

طاه، وإثباِت دطقى الؿتؽؾِّؿ.   البقان والؽالم: إللزام الَخصِؿ بنبطال مدَّ

 / ما ركقاع الجدِ ؟ 178 س

 الجدُل طؾك كقطقـ: 

 :: الجدل الؿؿدوحاألو 

، أو أفضك إلقف بـقة خالصة وصريؼ صحقح:  وهق كؾُّ جدل أيَّد الحؼَّ

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿كالجدل يف ققلف تعالك: 

 ٻ ٻ ٻ ﴿، وققلف تعالك: [125]الـحؾ:  ﴾ۓ ۓ ے ے

 . [46]العـؽبقت:  ﴾ پ پ پ پ ٻ

 : الجدل الؿذمقم:الثاين

كؾُّ جدل ضاَهَر الباصَؾ أو أفضك إلقف: كالجدل يف ققلف تعالك:  وهق

، وققلف تعالك: [56]الؽفػ:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 .[8]الحج:  ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿
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 / ما رقساُ  الجدِ  الؿذمق ؟ 179 س

 الجدل الؿذمقُم طؾك قسؿقـ: 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ﴿: جدٌل بغقر طؾؿ: كؿا قال تعالك: األو 

 . [8]الحج:  ﴾ چ

: كؿا قال الثاين ْغِب والتؿقيف بعد ضفقر الحؼِّ : جدٌل لـُصرة الباصؾ بالشَّ

 . [5]غافر:  ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿تعالك: 

 / ما  داُب الحقار والجدا ؟ 181 س

، والُبعُد طـ التعصب، وتجـُُّب التخطئة الؿباشرة لمخر.  -1  صؾُب الحؼِّ

 الؿجادلُة بالحسـك، والؼقُل الؾقِّـ، والبعُد طـ الطعـ واَّلستفزاء.  -2

 اطتباُر الدلقؾ الصحقح واإلقراُر بف وترُك الؿؽابرة.  -3

ـَ والػالسػة؟ 181 س  / لؿاذا لؿ يسُؾِؽ الؼر ُ  ل الجد  مسؾَؽ الؿتؽؾ ؿق

 ألن الؼرآن جاء بؾسان العرب، وخاَصَبفؿ بؿا َيعِرفقن.  -1

ن اَّلطتؿاد يف اَّلستدَّلل طؾك ما ُفطِرْت طؾقف الـػس مـ اإليؿان أل -2

 أققى أثًرا، وأبَؾُغ حجًة.  -بؿا ُتشاِهُد وُتِحسُّ دون طؿؾ فؽري  طؿقٍؼ 

ألن ترك الجؾلِّ مـ الؽالم إلك الدققؼ الخػلِّ كقٌع مـ الغؿقض  -3

ُة.   واأللغاز َّل يػفؿف إَّل الخاصَّ

ِة الجدلقَّة ل الؼر  ؟ / ما ركقاُع الؿـاضرة 182 س  والُؿحاجَّ

، هؿا:  ـِ ُة الجدلقَّة يف الؼرآن قد َكَحْت َمـَْحَقْق  الؿـاضرة والؿحاجَّ
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: ما يذُكُره اهلل مـ اآليات الؽقكقة الؿؼروكِة بالـظر والتدبُّر: وذلؽ األو 

لالستدَّلل طؾك أصقل الديـ: كقحداكقَّة اهلل واإليؿان بالؿالئؽة والققم 

 هذا كثقٌر يف الؼرآن، ومـ ذلؽ: اآلخر، و

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿ققلف تعالك:  -

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[22 -21]البؼرة:  ﴾ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿وققلف تعالك:  -

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[191 -194]آل طؿران:  ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 : ما ُيردُّ بف طؾك الخصقم، وَيْؾَزم أهؾ العـاد، ولف صرق مختؾػة، مـفا: الثاين

 : اَّلستػفام التؼريري: روًَل 

وهق تؼرير الؿخاَصب بطريؼ اَّلستػفام طـ األمقر التل ُيسؾِّؿ هبا الَخصُؿ، 

 ۆ﴿ وُتسؾِّؿ هبا العؼقل: حتك يعرتف بؿا ُيـؽِره، ومـ أمثؾتف: ققلف تعالك:

]يس:  ﴾ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿، وققلف تعالك: [81

 . [14 - 8]البؾد: 

 : ققاس الَخْؾػ:ثاكًقا

 ۅ ۋ﴿وهق إثبات الؿطؾقب بنبطال كؼقضف، ومـ أمثؾتف: ققلف تعالك: 
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، وققلف [22]األكبقاء:  ﴾ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

 . [82]الـساء:  ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿تعالك: 

 : ققاس التؿثقؾ:ثالًثا

طقف طؾك أمر معروف طـد  وهق بلن يؼقس الؿستِدلُّ األمَر الذي يدَّ

الؿخاَصب، أو أمٍر بدهل  َّل ُتـؽِره العؼقل، وذلؽ كاَّلستدَّلل بالؿبدأ طؾك 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ﴿الؿعاد، ومـ أمثؾتف: ققلف تعالك: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿، وققلف تعالك: [15]ق:  ﴾ی

 . [8 - 5]الطارق:  ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ْبُر والتؼسقؿ:رابًعا  : السَّ

وهق حصر األوصاف يف الؿحؽقم طؾقف، وإبطال أن يؽقن واحد مـفا طؾًة 

مقن ذكقر األكعام تارة وإكاَثفا تارة  لؾحؽؿ، ومـ أمثؾتف: أن الؽػار كاكقا يحرِّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ ﴿أخرى، فَردَّ اهلل طؾقفؿ بؼقلف: 

 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ

 ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ

 .[144 -143]األكعام:  ﴾ ڳ ڳ گ
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:خامًسا  : التسؾقؿ الجدللُّ

َطْقه جدًَّل، ثؿ ُيبطَِؾف طؾك تؼدير وققطف، ومـ  وهق أن ُيسؾِّؿ وققع ما ادَّ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿أمثؾتف: ققلف تعالك: 

 . [91]الؿممـقن:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 : اَّلكتؼال يف اَّلستدَّلل:سادًسا

وهق أن يـتؼؾ الؿستِدلُّ مـ دلقؾ لؿ يػفؿف الَخصُؿ أو غاَلَط فقف، إلك دلقؾ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿آخَر يمدي إلك اكؼطاع الخصؿ، ومـ أمثؾتف: ققلف تعالك: 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ

 . [258]البؼرة:  ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک

 ربرُز الؿملَّػاِت لعؾِؿ الجد  ل الؼر   الؽريؿ؟  / ما183 س

كشقة الجذل يف طؾؿ الجدل: ألبل الربقع سؾقؿان بـ طبد الؼقي  -

 الحـبؾل. 

استخراج الجدال مـ الؼرآن الؽريؿ: لعبد الرحؿـ بـ كجؿ  -

 الؿعروف بابـ الحـبؾل. 

 مـاهج الجدل يف الؼرآن الؽريؿ: لزاهر بـ طقض األلؿعل.  -
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 / ما تعريُػ الؿبَفِؿ لغة واصطالًحا؟ 184 س

الؿبَفُؿ يف الؾغة: هق طدم القضقح واإلشؽال، وكؾُّ ما يصُعُب طؾك الؿرء 

 ففُؿف وإدراكف. 

 الؿبَفؿ يف اَّلصطالح: هق إيراد الؽالم طؾك وجف اإلجؿال. 

 / ما الؿراُد بالؿبَفؿاِت ل الؼر   الؽريؿ؟ 185 س

ْح مؽاكف، أو  هق ما لؿ ُيذَكِر اسُؿف يف الؼرآن الؽريؿ بالتصريح، أو لؿ يقضَّ

ـْ طدُده، أو كقطف، أو كـفف، وكحق ذلؽ.   زماكف، أو لؿ ُيبقَّ

 / ما الَؿرِجُع لؿعرِّة الؿبَفِؿ ل الؼر   الؽريؿ؟ 186 س

رآن الؽريؿ الـؼُؾ الؿحض، وَّل مجال لؾرأي مرجُع معرفة الؿبفؿ يف الؼ

 وأصحابف  فقف، وإكؿا ُيرجع فقف إلك ققل الـبلِّ 

 اآلخذيـ طـف، والتابعقـ اآلخذيـ طـ الصحابة. 

 / ما ُحؽُؿ البحث ل مبَفؿات الؼر  ؟ 187 س

 يـؼسؿ الؿبَفُؿ مـ حقث جقاُز البحث طـف وطدمف إلك قسؿقـ: 

األشخاص،  طـفا لػائدة تػسقرية: كؿبَفؿات : مبَفؿات يجقز البحُث األو 

 والجؿقع، واألماكـ، واألزمـة، واألطداد. 
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ـْ يف الؼرآن وَّل يف الثاين : مبَفؿات َّل يجقز البحث طـفا، وهق ما لؿ ُيبقَّ

ـة، أو كصَّ الؼرآُن طؾك استئثار اهلل بعؾؿف.   السُّ

 / ما رسباُب اإلبفاِ  ل الؼر   الؽريؿ؟ 188 س

 يؼع اإلهباُم يف الؼرآن الؽريؿ ألسباب، مـفا: 

 ﴾ ٺ ٺ ٺ ﴿أن ُيبَفَؿ يف مقضع استغـاًء ببقاكف يف آخَر: كؼقلف:  -1

ف: [4]الػاتحة:  ـُف ققُل بقِّ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ﴿، ُي  ﴾ ﮳ ﮲ ۓ ے

 . [19 ]اَّلكػطار:

، ولؿ يؼؾ: [35]البؼرة:  ﴾ ۆ ۇ ۇ ﴿أن ُيبَفَؿ َّلشتفاره: كؼقلف:  -2

اُء: ألكف لقس لف غقرها.   حقَّ

 ڦ﴿أن ُيبَفَؿ لؼصد السرت طؾقف: لقؽقن أبَؾَغ يف استعطافف: كؼقلف:  -3

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ، ققؾ: هق األخـس بـ َشِريؼ. [244]البؼرة:  ﴾ڇ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿أن ُيبَفَؿ ألكف لقس يف تعققـف كثقُر فائدة: كؼقلف:  -4

، الؿراد بالؼرية: بقت الؿؼدس، والذي [259]البؼرة:  ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ

 مرَّ طؾقفا ققؾ: ُطَزير. 

: تعالك أن ُيبَفَؿ لؾتـبقف طؾك التعؿقؿ، وهق غقر خاص بؿـ ُذكِر: كؼقلف -5

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿
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، ققؾ: هق ضؿرة بـ [144]الـساء:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 . العقص 

 ڃ ﴿أن ُيبَفَؿ لتعظقؿف بِذكِر القصػ الؽامؾ لف دون اسؿف: كؼقلف:  -6

 . ، والؿراد: أبق بؽر الصديؼ [22]الـقر:  ﴾چ چ چ چ ڃ

 ک ﴿أن ُيبَفَؿ لتحؼقره بِذكر القصػ الـاقص لف دون اسؿف: كؼقلف:  -7

، والؿراد بف: العاص بـ وائؾ، وققؾ: أبق [3]الؽقثر:  ﴾ ک ک ک

 جفؾ. 

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل مبَفؿات الؼر  ؟ 189 س

التعريػ واإلطالم بؿا ُأهبِؿ يف الؼرآن مـ األسؿاء واألطالم: ألبل  -

 . فقؾلِّ  الؼاسؿ طبد الرحؿـ السُّ

-  .  التؽؿقؾ واإلتؿام لؽتاب التعريػ واإلطالم: َّلبـ طساكر الؿالؼلِّ

-  .  التبقان لؿبَفؿات الؼرآن: َّلبـ جؿاطة الحؿقيِّ

-  .  مػحؿات األقران يف مبَفؿات الؼرآن: لجالل الديـ السققصلِّ
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 / ما معـك الغريِب لغة واصطالًحا؟ 191 س

 الغريُب يف الؾُّغة: هق العؿقؼ الغامض. 

 الغريب يف اَّلصطالح: هق الغامض مـ الؽالم.

 / ما الؿؼصقد بغريب الؼر  ؟ 191 س

 هق بقان مدلقل الؽؾؿات الؼرآكقَِّة التل قد يصُعُب ففُؿفا. 

 / ما رهؿقُة طؾِؿ غريب الؼر  ؟ 192 س

ـُ طؾك ففؿ الؼرآن وتدبُِّره.  -1  ُيعق

 يعترب البدايَة إلتؼان تػسقر كالم اهلل.  -2

 إتؼاُكف يػقد يف كؾِّ طؾقم الديـ والشريعة.  -3

 / ما الػرُق بقـ طؾؿ غريب الؼر   والتػسقرِ؟ 193 س

تػسقر الؼرآن أَطؿُّ وأشؿؾ مـ طؾؿ غريب الؼرآن: فالتػسقُر يشؿؾ 

شرَح األلػاظ الغربقة، وبقان الؿعـك اإلجؿالل لمية، وأسباَب 

الـزول، والؼصص، والـاسَخ والؿـسقخ وغقر ذلؽ، وبالجؿؾة فعؾُؿ 

لؼرآن، فال يؿؽـ تػسقُر الؼرآن دون مـ تػسقر ا غريب الؼرآن جزٌء أساسل

 تػسقر غريبِف. 
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 / ما رهؿُّ ما ُيراطك طـد كتابة معـك الغريب؟ 194 س

 معرفُة مدى غرابة الؽؾؿة.  -1

 مراطاة احتؿاِل الؾػظ لعدة معاٍن.  -2

 مراطاة السقاق لتحديد الؿعـك.  -3

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل طؾؿ غريب الؼر  ؟ 195 س

 ؼرآن: َّلبـ ُقتقبة. غريب ال -

ِجْستاينِّ.  -  غريب الؼرآن: ألبل بؽر السِّ

 الؿػردات يف غريب الؼرآن: لؾراغب األصػفاينِّ.  -

-  .  تذكرة األريب يف تػسقر الغريب: َّلبـ الَجقزيِّ

-  .  تحػة األريب بؿا يف الؼرآن مـ الغريب: ألبل حقَّاَن األكدلسلِّ
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 / ما معـك الُقجقِه ل الؾغة واَلصطالح؟ 196 س

 القجقُه يف الؾُّغة: يليت لعدة معاٍن: 

 الدَّللة طؾك معـًك واحد.  -1

 الدَّللة طؾك التشاُبِف فُقَردُّ بعُضفا إلك بعض.  -2

د يف الؿعـك.  -3  الدَّللة طؾك التعدُّ

 القجقُه يف اَّلصطالح: هق األلػاظ الؿتؿاثؾة يف الؾػظ الؿختؾػُة يف الؿعـك. 

 / ما معـك الـظائرِ ل الؾغة واَلصطالح؟ 197 س

 الـظائُر يف الؾُّغة: جؿع كظقر، وهق الؿؿاثُِؾ والشبقف. 

الـظائر يف اَّلصطالح: هل األلػاظ الؿتؿاثؾة يف الؾػظ الؿتػؼُة يف الؿعـك 

 تؼريًبا. 

 / اذُكر  مثاًَل طؾك القجقه والـظائر ل الؼر   الؽريؿ.198 س

 )الؿحَصـات( وَرَد يف الؼرآن الؽريؿ طؾك ثالثِة وجقه: 

 : الحرائُر: القجف األو 

 ﴾ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿فذلؽ ققلف تعالك: 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ﴿: ققلف تعالك: وكظقره، [24]الـساء: 
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 ۓ ے ے ھ ﴿، وققلف تعالك: [25]الـساء:  ﴾ژ ڈ

 . [25]الـساء:  ﴾﮳ ﮲ ۓ

 : العػائُػ:القجف الثاين

: ققلف وكظقره، [25]الـساء:  ﴾ ڻ ڻ ڻ ﴿فذلؽ ققلف تعالك: 

 ڳ ڳ ڳ ﴿، وققلف تعالك: [24]الـساء:  ﴾ٹ ٹ ٹ ﴿تعالك: 

 ﴾ ائ ائ ى ى ې ې ﴿، وققلف تعالك: [23]الـقر:  ﴾ ڳ

 . [12]التحريؿ: 

جات: القجف الثالث  : الؿسؾِؿاُت الؿتزوِّ

: وكظقره، [25]الـساء:  ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ﴿فذلؽ ققلف تعالك: 

 .[4]الـقر:  ﴾ ک ڑ ڑ ﴿ققلف تعالك: 

/ ما الػرُق بقـ تػسقر الؿػردات والغريِب وتػسقرِ الُقجقِه 199 س

 والـظائر؟ 

الؿػردات هق اإلتقان بالؾػظ القارِد يف الؼرآن، فُقذَكُر معـاه طؾك  تػسقرُ 

رون، مع ِذكر  ره الؿػسِّ صريؼة أصحاب الؿعاجؿ، مستعقـًا بالؾغة أو ما فسَّ

 اآليات التل وَرَد هبا الؾػُظ يف مقرد اآلية.

أما تػسقر القجقِه والـظائر، ففق البحث يف ألػاظ الؼرآن وبقاُن ما وَرَد يف 

َر مـ آية وكاكت دَّللُتف طؾك معـاه يف واحد مـفا غقَر معـاه يف اآلية أكث

 األخرى، ومعرفُة القجقه مفؿٌّ يف تػسقر الؿػردات. 
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 / متك كاكت بدايُة كشلة طؾِؿ القجقه والـظائر؟ 211 س

: حقث اطتـَقا بف يف تػسقر كاكت بدايُة كشلتف يف طفد الصحابة 

الؼرآن الؽريؿ وبقان معاكقف، وُحؽل طـ بعضفؿ أن لؾؼرآن وجقًها متعددة، 

سقاء يف تػسقر اآلية القاحدة أو الؾػظة القاحدة، ومـ ذلؽ ما روي طـ أبل 

 . (1)«َّل تػؼف كؾَّ الػؼِف حتك ترى لؾؼرآن وجقًها متعددة»أكف قال:  الدرداء 

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل القجقه والـظائر؟ 211 س

-  .  األشباه والـظائر يف الؼرآن الؽريؿ: لؿؼاتؾ بـ سؾقؿان الَبْؾخلِّ

-  .  القجقه والـظائر: لفارون بـ مقسك البصريِّ

 التصاريػ: ألبل زكريا يحقك بـ سالم.  -

ؿد القجقه والـظائر يف الؼرآن الؽريؿ: ألبل طبد اهلل الحسقـ بـ مح -

 الدامغاينِّ. 

ُكزهة األطُقـ الـقاضر يف طؾؿ القجقه والـظائر يف الؼرآن الؽريؿ: ألبل  -

 .  الػرج طبد الرحؿـ بـ طؾل  الؿعروف بابـ الجقزيِّ

 / ما معـك الؽؾقَّاِت واألِّراد، مع التؿثقؾ؟ 212 س

  الؽؾقَّات: هل األلػاظ أو األسالقب القاردُة يف الؼرآن طؾك معـًك مطَّرد.

األفراد: هل األلػاظ أو األسالقب التل أتْت يف الؼرآن بؿعـًك مػرد غقِر 

 الؿعـك الذي ُتستعؿؾ فقف طادًة. 

                                                                                                               

 (. 34163(، وابـ أبل شقبة يف مصـػف )24473طبد الرزاق يف مصـػف )رواه  (1)
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تعالك:  فنهنا الؽقاكب: كؼقلف ﴾ ٻ ﴿مثال ذلؽ: كؾُّ ما يف الؼرآن مـ ِذكر 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿، إَّل التل يف سقرة الـساء: [1]الربوج:  ﴾ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ، فنهنا الؼصقُر الطِّقال، الؿرتػعُة يف السؿاء، الحصقـُة. [78]الـساء:  ﴾ې

فالؿعـك األول طامٌّ يف كؾِّ الؼرآن )ففق الؽؾقَّات(، والؿعـك الذي يف سقرة 

 الـساء فرٌد خاصٌّ هبذا الؿقضع )ففق األفراد(.
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 ِّقاتِح ُسَقِر الؼر   الؽريؿ؟  / ما رقسا ُ 213 س

ؿ العؾؿاء فقاتَح سقر الؼرآن الؽريؿ إلك طشرِة أقسام، وهل:   قسَّ

 : اَّلستػتاح بالثـاء:الؼسؿ األو 

 والثـاء طؾك قسؿقـ: 

إثبات صػة مدح: وذلؽ يف سبع سقٍر: الػاتحة، واألكعام، والؽفػ،  -1

 والػرقان، وسبل، وفاصر، والُؿؾؽ. 

ات الـؼص: وذلؽ يف سبع سقر: اإلسراء، والحديد، تـزيٌف طـ صػ -2

 والحشر، والصػ، والجؿعة، والتغابـ، واألطؾك. 

ل: الؼسؿ الثاين  : اَّلستػتاح بحروف التفجِّ

 وذلؽ يف تسع وطشريـ سقرًة: 

َقُر الؿبدوءة بحرف واحد:  -1  السُّ

 .﴾ڈ ﴿،  ﴾ٱ ﴿،  ﴾ٱ ﴿

 السقر الؿبدوءة بحرفقـ:  -2

ؾت، والزخرف، والدَخان، والجاثقة، واألحؼاف. ﴾ ٿ ﴿  : غافر، وفصِّ

 : صف. ﴾ ڄ ﴿
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 : الـؿؾ. ﴾ ٱ ﴿

 : يس. ﴾ ڤ ﴿

 السقر الؿبدوءة بثالثة أحُرف:  -4

 : البؼرة، وآل طؿران، والعـؽبقت، والروم، ولؼؿان، والسجدة. ﴾ ٱ ﴿

 : يقكس، وهقد، ويقسػ، وإبراهقؿ، والِحجر. ﴾ٱ ﴿

 والَؼصص. : الشعراء، ﴾ ٱ ﴿

 السقر الؿبدوءة بلربعة أحُرف:  -4

 : األطراف.﴾ ٱ ﴿

 : الرطد.﴾ٱ ﴿

 السقر الؿبدوءة بخؿسة أحُرف:  -6

 : مريؿ. ﴾ ٱ ﴿

 : الشقرى. ﴾ ٻ ٻ ٱ ﴿

 : اَّلستػتاح بالـداء: الؼسؿ الثالث

 وذلؽ يف طشِر سقر: 

 : خؿس مـفا كداٌء لؾرسقل  -

 : األحزاب، والطالق، والتحريؿ. ﴾ ٻ ٱ ﴿

 : الؿدثر. ﴾ ھ ھ ﴿
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 : الؿزمؾ. ﴾ ٻ ٱ ﴿

 ثالث مـفا كداٌء لؾؿممـقـ:  -

 : الؿائدة، والحجرات، والؿؿتحـة. ﴾ ک ک ک ﴿

 سقرتان كداٌء لؾـاس:  -

 : الـساء، والحج. ﴾ ڱ ڱ ﴿

 : اَّلستػتاح بالجؿؾة الخربيَّة: الؼسؿ الرابع

 وذلؽ يف ثالث وطشريـ سقرًة: 

َمر، ومحؿد، األكػال، والتقبة، والـحؾ،  واألكبقاء، والؿممـقن، والـقر، والزُّ

وكقح، والؼقامة،  والػتح، والؼؿر، والرحؿـ، والؿجادلة، والحاقة، والؿعارج،

 وطَبس، والبؾد، والَؼْدر، والبقـة، والؼارطة، والتؽاثر، والؽقثر. 

 : اَّلستػتاح بالؼَسِؿ: الِؼسؿ الخامس

 وذلؽ يف خؿَس طْشرَة سقرًة: 

والذاريات، والطُّقر، والـجؿ، والؿرسالت، والـازطات، الصافات، 

والربوج، والطارق، والػجر، والشؿس، والؾقؾ، والضحك، والتقـ، 

 والعاديات، والعصر. 

رط: الؼسؿ السادس  : اَّلستػتاح بالشَّ

 وذلؽ يف سبع سقر: 

 القاقعة، والؿـافؼقن، والتؽقير، واَّلكػطار، واَّلكشؼاق، والزلزلة، والـصر. 
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 : اَّلستػتاح باألمر: الؼسؿ السابع

 وذلؽ يف ستِّ سقر: 

 الجـ، والَعَؾؼ، والؽافرون، واإلخالص، والػؾؼ، والـاس. 

 : اَّلستػتاح باَّلستػفام: الؼسؿ الثامـ

 وذلؽ يف ستِّ سقر: 

 اإلكسان، والـبل، والغاشقة، والشرح، والػقؾ، والؿاطقن. 

 : اَّلستػتاح بالدطاء: الؼسؿ التاسع

  ثالث سقر: وذلؽ يف

 الؿطػػقـ، والُفَؿزة، والؿسد. 

 : اَّلستػتاح بالتعؾقؾ: الؼسؿ العاشر

 وذلؽ يف سقرة واحدة: سقرة قريش.
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 / ما تعريُػ الؿـاَسبِة لغة واصطالًحا؟ 214 س

 الؿـاسبُة يف الؾُّغة: هل الؿؼاَربة والؿشاَكؾة. 

الؿـاسبة يف اَّلصطالح: هل وجُف اَّلرتباط بقـ اآلية واآلية التل تؾقفا، 

 والسقرِة والسقرة التل تؾقفا، وفاتحِة السقرة وخاتؿتِفا، وكحق ذلؽ. 

 / ما ِّقائُد طؾِؿ الؿـاسبات؟ 215 س

 الدَّللُة طؾك إطجاز الؼرآن الؽريؿ.  -1

 إدراُك بعض أسرار التشريع وِحؽؿتِف.  -2

ـُ ط -3  ؾك ففؿ اآلية وتحديِد الؿراد مـفا. ُيعق

ُؿ أكف َتؽراٌر يف الؼرآن الؽريؿ مـ الؼصص الؼرآكقَّة وغقرها.  -4  دفع ما ُيتقهَّ

 أنَّ يف صؾب الؿـاسبات إطاكًة طؾك حػظ الؼرآن الؽريؿ.  -5

 / ما مققُػ العؾؿاِء مـ طؾؿ الؿـاسبات؟ 216 س

 : لؾعؾؿاء يف الؿـاسبات يف الؼرآن الؽريؿ ققَّلنِ 

ًػا. األو   : الؿـع، وذهب إلك ذلؽ العزُّ بـ طبد السالم وغقره: َّلطتباره تؽؾُّ

 : الجقاز، وذهب إلك ذلؽ جؿفقُر العؾؿاء.الثاين

 / ما ركقاُع الؿـاسباِت ل الؼر   الؽريؿ؟ 217 س

 لؾؿـاسبات يف الؼرآن الؽريؿ أكقاٌع كثقرة، مـفا: 
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 تؾقفا:الؿـاسبُة بقـ اآلية واآلية التل  -1

]الزلزلة:  ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

، حقث ذَكَر ُمحاسبَتف طؾك الحسـات، فـاَسَب أن يذُكَر ُمحاسبَتف طؾك [7

 .[8]الزلزلة:  ﴾ گ گ گ ک ک ک ک ﴿السقئات 

 الؿـاسبُة بقـ أول السقرة وخاتؿتِفا: -2

، [1]الؿممـقن:  ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿مثالف: بدأْت سقرة الؿممـقن بؼقلف: 

ه يف ققلف:   . [117]الؿممـقن:  ﴾ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ﴿وُختؿت بضدِّ

 الؿـاسبُة بقـ خاتؿة السقرة وفاتحِة السقرة التل تؾقفا:  -3

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿مثالف: ُختؿت سقرة اإلسراء بالحؿد يف ققلف: 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿، وبدأْت بف سقرة الؽفػ يف ققلف: [111]اإلسراء:  ﴾ ہ

 . [1]الؽفػ:  ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 / ما ُوجقُه الؿـاسبات بقـ اآليات؟ 218 س

 وجقُه الؿـاسبات بقـ اآليات لف أكقاٌع كثقرة، مـفا: 

 التـظقر:  -1

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ﴿ومـ أمثؾتف: ققلف تعالك: 

 ﴾ ڍ ڇ ڇ ﴿، بعد ققلف سبحاكف: [5]األكػال:  ﴾ڳ ڳ

 . [4]األكػال: 
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 الؿضادة:  -2

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿ومـ أمثؾتف: ققلف تعالك: 

ه [14]التحريؿ:  ﴾ڳ  ۓ ے ے ھ ھ ﴿، ذَكَر بعد ذلؽ ما يضادُّ

 . [11]التحريؿ:  ﴾ ﮲ ۓ

 اَلستطراد:  -3

 چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿ومـ أمثؾتف: ققلف تعالك: 

 .[26]األطراف:  ﴾ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ

 اَلكتؼا :  -4

،  سقرة )ص( مـ الحديث طـ األكبقاءومـ أمثؾتف: لؿا اكتفك يف 

آخَر  ، فاكتَؼَؾ إلك كقع[49]ص:  ﴾ گ گ ک ک کک ڑ ﴿قال سبحاكف: 

اكتَؼَؾ  مـ الحديث، وهق ذكر الجـة وأهؾفا، ولؿا اكتفك مـ الحديث طـ ذلؽ

 ، فذَكَر الـار وأهَؾفا. [55]ص:  ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ﴿إلك كقع ثالث فؼال: 

 ل طؾؿ الؿـاسبات ل الؼر   الؽريؿ؟ / ما ربرُز الؿملَّػاِت 219 س

-  .  الربهان يف تـاسب سقر الؼرآن: ألبل جعػر أحؿد بـ الزبقر الَغْركاصلِّ

-  . رر يف تـاسب اآليات والسقر: لربهان الديـ البؼاطلِّ  كظؿ الدُّ

-  .  تـاسؼ الدرر يف تـاسب السقر: لجالل الديـ السققصلِّ

. مراصد الؿطالع يف تـاسب الؿؼاصع -  والؿطالع: لجالل الديـ السققصلِّ
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 / ما معـك الؿحَؽِؿ ل الؾغة واَلصطالح؟ 211 س

 الؿحَؽُؿ يف الؾغة: يليت بؿعـك الؿـع، ويليت بؿعـك اإلتؼان. 

 الؿحؽؿ يف اَّلصطالح: هق ما ضَفَر معـاه، واستَؼؾَّ بـػسف. 

 / ما معـك الؿتشابِِف ل الؾغة واَلصطالح؟ 211 س

َبِف، وهق التؿاثؾ بقـ الشقئقـ.   الؿتشابُِف يف الؾُّغة: مـ الشَّ

ه  الؿتشابف يف اَّلصطالح: هق ما َّل يتضح معـاه، وَّل يستؼؾُّ بـػسف إَّل بردِّ

 إلك غقره. 

قؾ / ما ركقاُع الؼر   باطتبار اإلحؽا  والتشاُبِف، مع بقا  معـك ودل212 س

 كؾ  كقع؟ 

ُع الؼرآن باطتبار اإلحؽام والتشاُبِف إلك أربعة أكقاع:   يتـقَّ

. األو   : اإلحؽام العامُّ

معـاه: أن الؼرآن كؾَّف يف غاية اإلحؽام والػصاحة، وققة اَّلتساق، وجقدة 

 الؿعاين واأللػاظ. 

گ ﴿دلقؾف: ققلف تعالك:   ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[1]هقد: 
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 التشابف العام. : الثاين

ق بعضف  معـاه: أن الؼرآن ُيشبُِف بعُضف بعًضا يف الؽؿال والجقدة، ويصدِّ

 بعًضا يف الؿعـك ويؿاثؾف. 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ﴿دلقؾف: ققلف تعالك: 

 . [23]الزمر:  ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

. الثالث  : اإلحؽام الخاصُّ

معـاه: هق الذي يدلُّ طؾك معـاه بقضقح، فقؽقن معـك اآلية واضًحا جؾقًّا 

 َّل خػاء فقف. 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

 . [21]البؼرة:  ﴾ ہ ۀ

 : الؿتشابف الخاص. الرابع

: هق الذي يؽقن معـك اآلية مشتبًفا خػقًّا، بحقث َتخػك دَّللُتف فقققع معـاه

 ففُؿف يف إشؽال، فُقَردُّ إلك غقره. 

ؿ التعارض بقـ ققلف تعالك:   مت خت حت يبجت ىب مب خب حب جب ﴿مثالف: تقهُّ

 ائ ائ ى ى ې ې ﴿، وققلِف تعالك: [79]الـساء:  ﴾جث يت ىت

 . [78]الـساء:  ﴾ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ

 / ما ركقاُع الؿتشابِف ل الؼر   مـ حقث إمؽاكقُة معرِّتف وطدِمفا؟ 213 س

 أكقاع:  يـؼسؿ الؿتشابُف يف الؼرآن مـ حقث إمؽاكقُة معرفتف وطدمفا إلك ثالثة



 

 

 

 

 

 

117 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

: األو   : الؿتشابف الحؼقؼلُّ

وهق الذي َّل َيعَؾُؿف أحٌد مـ البشر، وَّل سبقؾ لؾقققف طؾقف: كققت ققام 

وح، وغقر ذلؽ مـ الغقبقَّات التل اخَتصَّ اهلُل بعؾؿفا. الساطة، وحؼقؼ  ة الرُّ

 : الؿتشابف اإلضايفُّ:الثاين

ك الؿجتفد  وهق ما اشتَبَف معـاه َّلحتقاجف إلك مراطاة دلقؾ آخَر، فنذا تؼصَّ

ـُ معـاه: كاأللػاظ الغريبة، واألحؽام الغؾِؼة،  أدلَة الشريعة وجد فقفا ما ُيبقِّ

 وكحق ذلؽ. 

:ثالثال  : الؿتشابف الخػلُّ

وهق الذي َيخَتصُّ بؿعرفتف بعُض الراسخقـ يف العؾؿ، وَيخػك طؾك مـ 

يف  َّلبـ طباٍس  دوهنؿ، وقد أشقَر إلقف يف دطقة الرسقل 

ُف التَّل ِويَؾ »ققلف:  ، َوَطؾ ؿ  ـِ ي ُف ِِّل الد  ف   . (1)«الؾَُّفؿَّ َِّؼ 

 الؿتشابِف الذي يؿؽـ طؾُؿف؟  / ما ِّقائُد 214 س

 الحثُّ طؾك زيادة التػؽر والتدبُّر يف آيات الؼرآن الؽريؿ.  -1

 ضفقر التػاُضِؾ والتػاوت بقـ العؾؿاء كؾٌّ حسب صاقتف وقدرتِف.  -2

 زيادة األجر والثقاب.  -3

 تحصقؾ العؾقم الؽثقرة.  -4

ها.  -5  تعظقؿ شلن الؼرآن وبقاُن طؾقِّ معاكقف وسؿقِّ

                                                                                                               

 (.2397رواه أحؿد ) (1)
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بقان فضؾ العؾؿاء الراسخقـ يف العؾؿ وطؾقِّ مؽاكتفؿ واختالِف  -6

 مراتبفؿ. 

 / ما ِّقائُد الؿتشابف الذي َل يؿؽـ طؾُؿف؟ 215 س

 رحؿُة اهلل باإلكسان الذي َّل يطقؼ معرفَة كؾِّ شلء.  -1

ِة طؾك طجز اإلكسان وجفؾف.  -2  إقامة الُحجَّ

 ما استلَثَر اهلل بعؾؿف. ابتالء العباد واختباُرهؿ بالقققف طـد  -3

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل الؿحَؽِؿ والؿتشابِِف؟216 س

 الرد طؾك الؿؾحديـ يف متشابف الؼرآن: لُؼْطُرٍب محؿد بـ الؿستـقر. -

 تلويؾ مشؽؾ الؼرآن: َّلبـ ُقتقبة. -

 الربهان يف تقجقف متشابف الؼرآن: لؾؽرماينِّ. -

.مالك التلويؾ: ألحؿد بـ الزبقر  -  الَغركاصلِّ

- .  دفع إيفام اَّلضطراب طـ آيات الؽتاب: لؿحؿد األمقـ الشـؼقطلِّ
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 / ما تعريػ العا   ل اَلصطالح؟ 217 س

 هق الؾػظ الدالُّ طؾك الؽثقريـ مـ غقر حصٍر. 

 / ما ِصَقُغ العؿق ؟ 218 س

 طؾقف، ومـ هذه الصقِغ:  لؾعؿقم صقٌغ كثقرة تدلُّ 

كؾ: وهل أققى صقِغ العؿقم، وتدل طؾقف سقاء كاكت لؾتلسقس:  -1

 ېئ ﴿، أو لؾتلكقد مثؾ: [185]آل طؿران:  ﴾ ڻ ڻ ں ں ﴿مثؾ: 

 . [34]الحجر:  ﴾ ىئ ېئ ېئ

 . [17]األحؼاف:  ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿األسؿاء الؿقصقلة: مثؾ:  -2

رط: مثؾ:  -3  ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿أسؿاء الشَّ

  .[92الـساء: ]

 ى ى ې ې ې ې ۉ ﴿أسؿاء اَّلستػفام: كؼقلف تعالك:  -4

 .[245]البؼرة:  ﴾ائ ائ

ف بلل التل لقست لؾعفد وإكؿا لالستغراق: سقاء كان جؿًعا:  -5 الؿعرَّ

، أو مػرًدا مثؾ: [228]البؼرة:  ﴾ چ چ چ ڃ ڃ﴿مثؾ: 

، أو اسؿ جـس: وهق الذي َّل واحد [275]البؼرة:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿
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 [1]الـاس:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿لف مـ لػظف: مثؾ )الـاس( يف ققلف تعالك: 

ًـّك كؼقلف تعالك:   . [23]الـساء:  ﴾ ے ے ھ ھ ﴿تػقد العؿقم، أو مث

كؾُّ ما ُأضقَػ إلك معرفة: سقاء كان مػرًدا، أو مثـًّك، أو جؿًعا، أو  -6

 . [63]الـقر:  ﴾ ک ک ک ک ڑ﴿اسؿ جـس: مثؾ: 

يف سقاق الـػِل أو الـفل أو الشرط، ومثالفا يف سقاق الـػل:  الـَّؽرة -7

، ومثالفا [197]البؼرة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ﴿ققلف تعالك: 

كؽرة بعد  «أحد»فنن  [84]التقبة:  ﴾ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ﴿يف الـفل: 

 ائ ى ى ې ې ﴿هنل فُتػقد العؿقَم، ومثالفا يف الشرط: 

 . [6]التقبة:  ﴾ ائ

؟ 219 س  / ما رقسا  العا  

 لؾعام أقساٌم ثالثة، هل: 

 : العامُّ الذي َّل يدُخُؾف التخصقُص: األو 

ا: إذ األصؾ يف العؿقم  وهق العام الذي َّل يؿؽـ تخصقُصف، وهق قؾقؾ جدًّ

]البؼرة:  ﴾ حئ جئ ی ی ﴿أن يؼبؾ التخصقَص، ومثالف: ققلف تعالك: 

]البؼرة:  ﴾ گ گ گ گ ک ﴿، [49]الؽفػ:  ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿، [282

 فالعؿقم هـا َّل يؿؽـ تخصقُصف.  ،[284

 : العام الذي يدُخُؾف التخصقُص: الثاين

وهق الذي يؿؽـ تخصقُصف، وهق أشفر أكقاِع العؿقم، وأمثؾتف يف الؼرآن 
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، [97]آل طؿران:  ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿كثقرة: مـفا: 

ص بؼقلف:  «الـاس»فؾػظ   .﴾﮴﮳  ﮲ ۓ ﴿طامٌّ ُخصِّ

 : العامُّ الؿراُد بف الخصقُص: الثالث

ِت الؼريـُة طؾك الخصقص، ومثالف:  وهق ما دل لػُظف طؾك العؿقم ودلَّ

، والؿراد بالـاس [13]البؼرة:  ﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ققلف تعالك: 

ـَ طبد اهلل طبُد اهلل بـ ساَلم  ، فاآلية دطقٌة لؾقفقد إلك أن يممـقا كؿا آَم

وقد كان يفقديًّا، ثؿ إن الـاس لؿ يممـقا كؾُّفؿ، فدلَّت  بـ سالم 

 الؼريـة طؾك وجقب حؿؾِف طؾك فئة مـفؿ. 

/ ما الػرُق بقـ العا   الؿراِد بف الخصقُص، والعا   الذي يدُخُؾف 221 س

 التخصقُص؟ 

أن العامَّ الؿراَد بف الخصقُص َّل ُيراد شؿقُلف لجؿقع األفراد، وأما  -1

ف العام الذي  ريَد بف العؿقُم يف أول األمر وشؿقُل ف التخصقُص، فلُ يدُخُؾ

 أفراده.  لجؿقع

أن العام الؿراَد بف الخصقُص قريـُتف طؼؾقٌَّة َّل تـػؽ طـف، وأما العام  -2

 الذي يدُخُؾف التخصقُص، فؼريـُتف لػظقٌَّة وقد تـػؽ طـف. 

اًقا، وأما العام أن العام الؿراَد بف الخصقُص يصح أن ُيراد بف واحد اتػ -3

الذي يدُخُؾف التخصقُص، فػل تخصقص طؿقمف بحقث َّل ُيراد بف إَّل واحٌد 

 بعد العؿقم خالٌف. 
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أن العام الؿراَد بف الخصقُص مجاٌز قطًعا، بقـؿا العام الذي يدُخُؾف  -4

 .  التخصقُص اسُتعؿؾ الؾػظ فقف بؿعـاه الحؼقؼلِّ

 / ما تعريػ الخاص  ل اَلصطالح؟ 221 س

، أو طؾك كثقريـ مع الحصر. ه ـٍ  ق الؾػظ الذي يدلُّ طؾك معقَّ

 / ما الؿراُد بالتخصقص، مع ذكر مثا  لف؟ 222 س

 التخصقص: هق َقْصُر العامِّ طؾك بعض أفراده. 

]البؼرة:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

َـّ ُحؽَؿف مخصقص بؼقلف [228 ، فؾػظ الؿطؾَّؼات طامٌّ يشؿؾ كؾَّ مطؾَّؼة، لؽ

 .[4]الطالق:  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ﴿تعالك: 

 / ما ُحؽُؿ تخصقص العؿق ؟ 223 س

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿جائز مطؾًؼا، سقاء كان أمًرا مثؾ: 

 ﴾ے ے ھ ھ ﴿، أو هنًقا مثؾ: [33]الـقر:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿، أو خربًا مثؾ: [222]البؼرة: 

 . [31 -34]الحجر:  ﴾ حئ جئ ی

 / ما الػرُق بقـ التخصقص والـَّسِخ؟ 224 س

 التخصقص والـَّسُخ بقـفؿا فروٌق، مـفا: 

ـْ مراًدا،  -1 أن التخصقص يدلُّ طؾك أن ما خرج طـ العؿقم لؿ يؽ

 والـسُخ يدل طؾك أن الؿـسقخ كان مراًدا. 
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الـسخ ُيشرتَُط تراخقِف طـ الؿـسقخ، والتخصقُص يجقز اقرتاُكف:  أن -2

 كالتخصقص بالصػة والشرط واَّلستثـاء. 

أن الـسخ يثُبُت فقف الُحؽُؿ ثؿ ُيرَفع، أما التخصقص فنن الحؽؿ يف  -3

 الؿخصقص لؿ يثُبْت فقف أصاًل، فال يحتاج إلك رفع. 

 والـسُخ َّل يؼع هبؿا.  أن التخصقص قد يؼع بخربِ القاحد وبالؼقاس، -4

 أن التخصقص يؽقن يف األخبار، والـسُخ َّل يؼع فقفا.  -5

أن الـسخ َّل تبؼك معف دَّللُة الؾػظ طؾك ما تحتف، والتخصقص َّل  -6

 يؿتـع معف ذلؽ. 

أكف َّل يجقز تخصقص شريعٍة بشريعة، أما الـسُخ فقجقز: كؿا ُكِسخت  -7

 الـصراكقَُّة باإلسالم. 

َّل َيِرُد إَّل طؾك العام، أما الـسخ فَقِرُد طؾك العام  أن التخصقص -8

 والخاص. 

ص؟ 225 س  / ما رقساُ  الؿخص 

ُص يـؼسؿ إلك قسؿقـ:   الؿخصِّ

ص الؿتصؾ: الؼسؿ األو   : الؿخصِّ

 ولف خؿسة أكقاع: 

 اَّلستثـاء:  -1

 . [88]الؼصص:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿كؼقلف تعالك: 
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 الصػة:  -2

ـًك يتصػ بف أفراُد  والؿراد هبا الصػة الؿعـقيَُّة، وهل كؾُّ ما أشَعَر بؿع

العام: سقاء كان القصػ كعًتا، أو ططػ بقان، أو حاًَّل: وسقاء كان مػرًدا، أو 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿جؿؾة، أو شبف جؿؾة: كؼقلف تعالك: 

]الـساء:  ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

ص  ﴾ک ﴿، فؾػظ [25 طامٌّ يشؿؾ الؿممـاِت والؽافرات، لؽـف خصِّ

 .«الؿممـات»بقصػ 

 الشرط:  -3

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ومـ أمثؾتف: ققلف تعالك: 

طامٌّ يشؿؾ ذاَت القلد  ﴾ پ﴿، فؾػظ [12]الـساء:  ﴾ڀ ڀ

ص بالشرط  ، فالزوجُة التل يرث ﴾ڀ ڀ پ پ پ ﴿وغقَرها، وخصِّ

 الزوُج كصَػ مالفا هل غقر ذات القلد. 

 الغاية:  -4

وهل هناية الشلء الؿؼتضقُة لثبقت الحؽِؿ قبؾفا، واكتػائف بعدها، ولفا 

 . «إلك»و «حتك»لػظاِن: 

 . [222]البؼرة:  ﴾ ے ے ھ ھ ﴿فؿثال األول: 

 . [6]الؿائدة:  ﴾ ڀ ڀ ڀ ﴿ومثال الثاين: 

 بدل البعض مـ الؽؾ:  -5
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، فؼقلف: [71]الؿائدة:  ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿كؼقلف سبحاكف: 

ص ببدل البعض  ﴾ ڀ ڀ﴿  . ﴾ ٺ ٺ ﴿يػقد العؿقم، وخصِّ

ص الؿـػصؾ: الؼسؿ الثاين  : الؿخصِّ

ُص يف مقضع آخَر غقر متصؾ بالؾػظ العامِّ اتصاًَّل  وهق أن يؽقن الؿخصِّ

 لػظقًّا. 

 ولف أكقاع، مـفا: 

 التخصقص بآية:  -1

يشؿؾ كؾَّ  [221]البؼرة:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

مشركة، كتابقًَّة كاكت أو غقر كتابقَّة، وجاء التخصقص يف ققلف تعالك: 

، فَخصَّ الؽتابقََّة مـ الؿشركات [5]الؿائدة:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿

 بجقاز الزواج مـفا. 

ـة ققًَّل كان أو فعاًل:  -2  التخصقص بالسُّ

: ققلف تعالك يف الؿطؾَّؼة البائـ:  ]البؼرة:  ﴾ جب يئ ىئ مئ ﴿مثالف الؼقللُّ

ف ققُل الرسقل [234 َّلمرأة  ، وهذا طامٌّ يف العؼد والقطء، وخصَّ

ل ُطَسق َؾَتُف، َوَيُذوَق ُطَسق َؾَتِؽ »رفاطة: 
 . (1)«ََل، َحتَّك َتُذوقِ

: ققلف تعالك:   ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿مثالف الػعؾلُّ

                                                                                                               

 (. 1433(، ومسؾؿ )2639رواه البخاري ) (1)
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ـَ وغقر الؿحصـ، وتقاَتَر طـف  [2 ]الـقر: أكف  طامٌّ يشؿؾ الؿحَص

، وهق فعٌؾ.  ـَ  رَجَؿ الؿحَص

 التخصقص باإلجؿاع:  -4

 ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

كَر واألكثك، وأجَؿعقا طؾك أكف [9]الجؿعة:  ، وهق طامٌّ يشؿؾ الحرَّ والعبد، والذَّ

 َّل جؿعَة طؾك طبٍد وَّل امرأة.

 التخصقص بالؼقاس:  -5

، ففق [2]الـقر:  ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

َـّ األََمَة  ا أو طبًدا، وكؾَّ زاكقة: حرة أو َأَمًة، لؽ طام يشؿؾ كؾَّ زاٍن: حرًّ

صْت بآية أخرى، هل ققلف تعالك:   ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿خصِّ

، فؼاسف العؾؿاء طؾك األََمِة [25]الـساء:  ﴾﮳ ، ولؿ َيِرْد يف العبد كصٌّ

، فقؽقن ُحؽُؿف كصَػ ما طؾك األحرار مـ الرجال.  قِّ يف ُكؾ   بجامِع الرِّ

ـة بالؼر  ؟ 226 س  / ما حؽُؿ تخصقص السُّ

 اختَؾَػ العؾؿاء يف ذلؽ، وجؿفقر أهؾ العؾؿ طؾك جقازه، ومـ أمثؾتف: 

ُت »: ققل الرسقل  - َر   ُرَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيُؼقُلقا: ََل إَِلَف ُرِمر 

 . [29]التقبة:  ﴾گ گ گ ﴿، فنكف مخصقٌص بؼقلف تعالك: (1)«إَِلَّ اللُ 

ـَ ال َبِفقَؿِة َوِهَل َحقٌَّة َِِّفَل »: ققل الرسقل  - َما ُقطَِع ِم

                                                                                                               

 (. 24(، ومسؾؿ )1399رواه البخاري ) (1)
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صف ققُلف (1)«َمق َتةٌ  ، طامٌّ يف تحريؿ كؾِّ ما ُيؼَطع مـ البفقؿة وهل حقة، وخصَّ

 . [84]الـحؾ:  ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿تعالك: 

ةَ  / هؾ الخطاب الخاصُّ بالرسق  227 س يشؿؾ األُمَّ

 َل؟  رو

 لؾعؾؿاء يف ذلؽ ققَّلِن: 

َة: ألن أمر الؼدوة أمٌر ألتباطف معف ُطرًفا، إَّل ما دلَّ األو  : أكف يشؿؾ األمَّ

ف: كؼقلف تعالك:   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿الدلقؾ طؾك أكف مـ خقاصِّ

، فؾق كان [54]األحزاب:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

َة، َلؿا احتاج إلك  الخطاب الخاصُّ بالرسقل  َّل يشؿؾ األمَّ

 . ﴾ۅ ۅ﴿التخصقص بؼقلف: 

َة: وذلؽ لخصقص الثاين : ققل بعض األصقلققـ: إكف َّل يشؿؾ األمَّ

 الؾػظ، وإْن َشِؿؾفؿ فبدلقؾ آخَر، َّل بؿجرد الـصِّ الؿذكقر. 

 ژ ڈ ﴿و  ﴾ ڱ ڱ ﴿/ هؾ الخطاب العا ُّ بؾػظ: 228 س

 رو َل؟  يشؿؾ الرسقَ   ﴾ ژ

 لؾعؾؿاء يف ذلؽ أققاٌل: 

 : لعؿقم الصقغة، وطؾقف األكثرون. : أكف يشؿؾ الرسقَل األو 

                                                                                                               

 (. 1484(، والرتمذي )2858(، وأبق داود )21943رواه أحؿد ) (1)
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ة، وهق ققل الشقرازي. الثاين  : أكف َّل يشؿؾف: لؿا لف مـ الخصائص دون األمَّ

تِف: مثؾ: الثالث ًفا ألمَّ  ٺ ٺ ٺ ﴿: فقف تػصقؾ: إن كان الخطاب مقجَّ

]آل  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

  ، فال يدُخؾ، وإن كان الخطاب بؾػٍظ يشؿؾ الرسقل[114طؿران: 

 فنكف يشؿؾف.  ﴾ ڄ ﴿و ﴾ ژ ژ ڈ ﴿و ﴾ ڱ ڱ ﴿كحق: 

 ڻ ڻ ﴿لؿ يشؿؾف: كؼقلف:  «قؾ»: إْن ُسبؼ الخطاب بؾػظ الرابع

، وإَّل َشِؿؾف، وهق ققل [158]األطراف:  ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 . قريفِّ والَحؾقؿلِّ  الصَّ

 يشؿؾ الؽػاَر رو َل؟  ﴾ ڱ ڱ ﴿/ هؾ الخطاب العا ُّ بؾػظ 229 س

 لؾعؾؿاء يف ذلؽ ققَّلِن: 

 : أكف يشؿؾفؿ: لعؿقم الصقغة، وهؿ مـ الـاس، وهق ققل الجؿفقر. األو 

 : أكف َّل يشؿؾفؿ: لعدم تؽؾقِػفؿ بالػروع. الثاين

يشؿؾ الؽػار  ﴾ژ ژ ڈ ﴿/ هؾ الخطاب العا ُّ بؾػظ 231 س

 رو َل؟ 

 لؾعؾؿاء يف ذلؽ ققَّلِن: 

 مخاَصبقـ بالػروع، وهق ققل الجؿفقر.: أكف َّل يشؿؾ الؽػار: ألهنؿ غقر األو 

: أكف يشؿؾفؿ: لعؿقم التؽؾقػ هبذه األمقر، واختصاُص الؿممـقـ الثاين

 بالخطاب لؾتشريػ. 
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ر التل تػقد العؿقَ  تشؿؾ الـساَء رو َل؟ 231 س  / هؾ صقغة الجؿع الؿذكَّ

 يف ذلؽ تػصقؾ: 

، «الـاس»: إن كان الجؿع يتـاول الذكقَر واإلكاث لغة ووصًػا: مثؾ -1

 ففذا يشؿؾ اإلكاَث باَّلتػاق. 

ـُ فقف التذكقُر والتلكقث: مثؾ أدوات  -2 إن كان الجؿع بؾػظ َّل يتبقَّ

، فنكف [7]الزلزلة:  ﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿الشرط: كؼقلف: 

 يشؿؾ الـساَء باتػاق. 

ا بالذكقر: مثؾ لػظ  -3 ، فال يشؿؾ الـساء «الرجال»إذا كان الجؿع خاصًّ

 باتػاق. 

ا باإلكاث: مثؾ  -4 ، فال يشؿؾ «بـات»و «الـساء»إذا كان الجؿع خاصًّ

جاَل باتػاق.   الرِّ

 «الؿممـقن»إذا كان الجؿع بؾػظ ضَفرْت فقف طالمة التذكقر: مثؾ:  -5

ر: مثؾ: «الؿسؾؿقن» «الصابرون»  ڀ ڀ پ ﴿، أو ضؿقر الجؿع الؿذكَّ

 ، فػقف خالف: [31]األطراف:  ﴾ ڀ

فؼقؾ: يشؿؾ الـساَء، وهق مذهب أكثِر الحـػقَّة والحـابؾة وبعِض الؿالؽقَّة 

 والشافعقَّة. 

 وققؾ: َّل يشؿؾ الـساَء، وهق مذهب أكثِر الشافعقَّة وأكثِر الػؼفاء والؿتؽؾِّؿقـ.
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 / ما تعريُػ الؿطَؾِؼ لغة واصطالًحا؟ 232 س

ا.   الؿطَؾُؼ يف الؾغة: هق الؿـػؽُّ مـ كؾِّ ققٍد حسقًّا كان أو معـقيًّ

 الؿطؾؼ يف اَّلصطالح: هق الؾػظ الدالُّ طؾك مدلقٍل شائع يف جـسف. 

 / ما تعريُػ الؿؼقَِّد لغة واصطالًحا؟ 233 س

ا.   الؿؼقَُّد يف الؾغة: الؼقد هق الربط، حسقًّا كان أو معـقيًّ

 الؿؼقَُّد يف اَّلصطالح: هق ما دلَّ طؾك الؿاهقة بؼقٍد. 

 / اذُكر  مثاًَل طؾك الؿطَؾِؼ والؿؼقَِّد. 234 س

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿مثال الؿطَؾِؼ يف الرقبة يف ققلف تعالك: 

 .[3]الؿجادلة:  ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

ِد يف الرقبة يف ققلف تعالك:   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿مثال الؿؼقَّ

پ پ پ ، [92]الـساء:  ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

يف الرقبة أن تؽقن مممـًة، وهذا ققٌد لفا، ولق لؿ ُيشرتَْط لؽاكِت  فاشرتَطَ 

 الرقبة مطَؾؼًة. 

 / هؾ ُيحَؿُؾ الؿطَؾُؼ طؾك الؿؼقَِّد؟ 235 س

إذا وَرَد الخطاب الشرطلُّ مطؾًؼا َّل مؼقَِّد لف، وجب حؿُؾف طؾك إصالقف، 
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وإذا وَرَد الخطاب مؼقًَّدا َّل مطؾَؼ لف، وجب حؿُؾف طؾك تؼققده، وإذا وَرَد 

 الخطاب مطَؾًؼا يف مقضع ومؼقًَّدا يف آخَر، فؾف أربُع صقر: 

 : أن يتَّحَد السبُب والُحؽُؿ: الصقرة األولك

 ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿مطؾًؼا يف ققلف تعالك:  «الدم»فؼد وَرَد تحريؿ 

، ووَرَد تحريُؿف مؼقًَّدا بؽقكف [3]الؿائدة:  ﴾ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿مسػقًحا يف ققلف تعالك: 

، والحؽُؿ يف اآليتقـ [145]األكعام:  ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

، والسبب واحد، فاتَحَد الحؽُؿ والسبب، فُقحَؿُؾ «التحريؿ»واحٌد، وهق 

 الؿطَؾُؼ طؾك الؿؼقَّد باتػاق. 

 : أن يختؾَػ السبُب والحؽُؿ: الصقرة الثاكقة

فنذا اختَؾَػ السبب والحؽُؿ، فال ُيحَؿُؾ الؿطَؾُؼ طؾك الؿؼقَّد باتػاق، 

مطؾٌؼ يف  [38]الؿائدة:  ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿فؼقلف تعالك: 

األيدي، مـ غقر تؼققد أليِّ القديـ، أو إلك أي حد  يؽقن الؼطُع، أما غسؾ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿األيدي يف ققلف تعالك: 

، فؿؼقٌَّد إلك الؿرافؼ، وَّل يصح هـا [6]الؿائدة:  ﴾ ڀ ڀ ڀ پ

وضقء يف »و «سرقة يف الؿطَؾؼ»حؿُؾ الؿطَؾؼ طؾك الؿؼقَّد: َّلختالف السبب 

، فال «غسؾ يف الؿؼقَّد»و «قطع يف الؿطَؾؼ»، وَّلختالف الحؽؿ «الؿؼقَّد

 ُيحَؿُؾ الؿطَؾؼ طؾك الؿؼقَّد باتػاق. 
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 : أن يتَّحَد السبُب ويختؾَػ الُحؽُؿ: الصقرة الثالثة

 ٱ ﴿فغسُؾ األيدي يف القضقء مؼقٌَّد إلك الؿرافؼ يف ققلف تعالك: 

 ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ؿ مطَؾٌؼ يف ققلف تعالك: [6]الؿائدة:   چ چ ﴿، ومسُح األيدي يف التقؿُّ

، ولق كظركا يف اآليتقـ [43]الـساء:  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ

ِؿ واحًدا، وهق  َـّ الُحؽَؿ «الحَدُث »لقَجْدكا سبب القضقء والتقؿُّ ، ولؽ

، ويف هذه «الؿسح»، ويف الثاكقة «الَغسؾ»مختؾٌػ: فػل اآلية األولك الحؽُؿ 

 الصقرة َّل ُيحَؿُؾ الؿطَؾُؼ طؾك الؿؼقَّد. 

 : أن يختؾػ السبُب ويتَّحَد الُحؽُؿ: الصقرة الرابعة

 ولفذه الصقرة حالتان: 

 : أن يؽقن الؼقد واحًدا: األولك

 ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿يف كػارة الظِّفار يف ققلف تعالك:  «مطَؾؼة»فالرقبة 

 . [3]الؿجادلة:  ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ومطَؾؼة يف كػارة القؿقـ يف ققلف تعالك: 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ

 . [89]الؿائدة:  ﴾ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

دٌة باإليؿان يف كػارة الؼتِؾ الخطلِ يف ققلف تعالك:   ٻ ٱ ﴿ومؼقَّ
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 ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 . [92]الـساء: 

وإذا كظركا إلك أسباب الؽػارة يف اآليات الثالث وجدكاها مختؾػًة: 

، ويف الثالثة «الِحـُث يف القؿقـ»، ويف الثاكقة «الظِّفارُ »فالسبب يف اآلية األولك 

 . «قتُؾ الؿممـ خطلً »

وإذا كظركا إلك الحؽؿ وجدكاه واحًدا، وهق طتؼ الرقبة: لؽـف يف الظِّفار 

 والقؿقـ مطَؾٌؼ، ويف الؼتؾ مؼقٌَّد، ففذا وقع الخالف فقف بقـ العؾؿاء. 

إلك أكف َّل  -وُروي طـ اإلمام أحؿَد  -فذهب األحـاف وأكثر الؿالؽقة 

ك الؿؼقَّد، فقجقز يف كػارة الظِّفار والقؿقـ طتُؼ الرقبة ُيحَؿُؾ الؿطَؾؼ طؾ

 الؽافرة، وَّل يجقز يف كػارة الؼتؾ إَّل الرقبُة الؿممـة. 

وذهب أكثر الشافعقة والحـابؾة إلك حؿؾ الؿطَؾؼ طؾك الؿؼقَّد: فقجب أن 

 تؽقن الرقبة مممـًة يف جؿقع الؽػارات. 

ًدا: الثاكقة  : أن يؽقن الؼقد متعدِّ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ﴿يف كػارة القؿقـ يف ققلف تعالك:  «مطؾؼ»فالصقم 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿، ويف قضاء رمضان: [89]الؿائدة:  ﴾ ۆئ

 . [184]البؼرة:  ﴾ ڇ ڇ چ چ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿ومؼقٌَّد بالتتاُبع يف كػارة الؼتؾ يف ققلف تعالك: 
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، وكذلؽ يف كػارة الظِّفار يف [92]الـساء:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 . [4]الؿجادلة:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ققلف تعالك: 

 ىب مب خب حب ﴿ومؼقٌَّد بالتػريؼ يف صقم الؿتؿتِِّع بالحج يف ققلف تعالك: 

 . [196]البؼرة:  ﴾خت حت جت يب

واتَػؼ العؾؿاء طؾك أكف َّل ُيحَؿُؾ الؿطَؾؼ طؾك الؿؼقَّد: َّلختالف الؼقد، 

ح ألحد الؼققد.  وطدِم وجقد مرجِّ
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 / ما تعريُػ الؿـطقِق؟236 س

 هق ما دلَّ طؾقف الؾػُظ يف محؾِّ الـطؼ.

 / ما رقساُ  الؿـطقق؟237 س

 يـؼسؿ الؿـطقق إلك قسؿقـ:

 : مـطقٌق صريح: الؼسؿ األو 

ـًا، ولف أكقاٌع ثالثة:   وهق دَّللة الؾػظ طؾك الحؽؿ مطابؼًة أو تضؿُّ

 الـص: )ر(

 ما أفاد بـػسف معـًك صريًحا َّل َيحتِؿُؾ غقَره. وهق

 ﴾جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

َؿ دخقل الثالثة يف السبعة، وققلف:  ﴾يت ﴿، فنن ققلف: [196]البؼرة:  دَفَع تقهُّ

 تلكقٌد لفذا الؿعـك ودفع أليِّ احتؿال آخَر غقر العشرة. ﴾جث ﴿

 الظاهر: )ب(

 وهق ما أفاد بـػسف معـك صريًحا، واحتَؿَؾ غقَره احتؿاًَّل مرجقًحا.

، فنكف يؼال [222]البؼرة:  ﴾ے ے ھ ھ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

 َّلكؼطاع الدم: ُصفٌر، ولالغتسال مـف: ُصفر، والثاين أضفر، وهق الراجح.
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ل: )ج(  الؿموَّ

 وهق ما ُحِؿؾ لػُظف طؾك الؿعـك الؿرجقح لدلقؾ.

، [24]اإلسراء:  ﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿: ققلف تعالك: مثالف

هق جـاح الريش، ويستحقؾ حؿُؾف طؾك الظاهر:  ﴾ڭ ﴿فالظاهُر مـ كؾؿة 

ـِ الُخؾؼ،  َّلستحالة أن يؽقن لإلكسان أجـحٌة، فُقحَؿؾ طؾك الخضقع وُحس

وهبذا ُصِرف الؾػظ طـ الؿعـك الراجح إلك الؿعـك الؿرجقح لدلقؾ، وهق 

 هـا اَّلستحالة.

 : مـطقٌق غقر صريح:الؼسؿ الثاين

 وهق دَّللة الؾػظ طؾك الحؽؿ التزاًما، وهق كقطان:

 دَّللة اَّلقتضاء: )ر(

 وهق ما تققَّػْت دَّللُة الؾػظ فقف طؾك إضؿار.

]البؼرة:  ﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

لؿجرد : أي: فَحَؾَؼ فػديٌة: ألن الػدية إكؿا تجب إذا حَؾَؼ، ولقس [196

 الؿرض أو األذى.

 دَّللة اإلشارة: )ب(

 وهق: ما دلَّ لػُظف طؾك ما لؿ ُيؼَصْد بف قصًدا أولقًّا، بؾ مـ َّلِزمِف.

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

 ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ
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 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

األكؾ والشرب ، فنكف يؾزم مـ جقاز [187]البؼرة:  ﴾ ڇ چ چ چ

أن يصبح  -والجؿاِع حتك الػجِر بحقث َّل يتسع الققُت لؾُغسؾ مـ الجـابة 

الصائؿ طؾك جـابة، فتؽقن دَّللُة الؾػظ أشارت إلك جقاز إصباح الصائؿ 

 طؾك جـابة، وهق معـًك لؿ ُيؼَصْد بالؾػظ قصًدا أولقًّا، بؾ مـ لقازمِف.

 / ما تعريُػ الؿػفقِ ؟238 س

 ف الؾػُظ َّل يف محؾِّ الـطؼ.هق ما دلَّ طؾق

 / ما رقساُ  الؿػفقِ ؟239 س

 يـؼسؿ الؿػفقم إلك قسؿقـ:

 : مػفقم الؿقاَفؼة:الؼسؿ األو 

 هق ما واَفَؼ ُحؽُؿف ُحؽَؿ الؿـطقق، وهق طؾك كقطقـ:

 َفْحقى الخطاب: )ر(

 وهق ما كان الؿػفقم فقف َأولك بالُحؽؿ مـ الؿـطقق.

: فنن تحريؿ التلفقػ [23]اإلسراء:  ﴾ھ ہ ہ ہ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

مـطقٌق، والؿػفقم تحريُؿ الضرب، وهق َأولك بالحؽؿ، فالضرب أشدُّ ُحرمًة 

مـ التلفقػ، مع أن تحريؿ التلفقػ مـطقٌق وتحريؿ الضرب مػفقم، وهق 

 تـبقف باألدكك طؾك األطؾك.

ـُ الخطاب: )ب(  َلْح



 

 

 

 

 
 

128 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

 ق.وهق ما كان الؿػفقم فقف مساوًيا لُحؽِؿ الؿـطق

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

، فالؿـطقق تحريُؿ أكؾ مال [14]الـساء:  ﴾ک ک کک ڑ

: ألن ذلؽ  القتقؿ ضؾًؿا، والؿػفقم تحريُؿ إحراقف أو أيِّ استفالك لف بغقر حؼ 

 مساٍو لألكؾ يف اإلتالف.

 : مػفقم الؿخاَلػة:الؼسؿ الثاين

 الؿـطقق، ولف أكقاع، مـفا: هق ما خاَلَػ ُحؽُؿف ُحؽؿَ 

 مػفقم الصػة: )ر(

وهق أن يؽقن يف الؿـطقق صػٌة َّل تقجد يف الؿػفقم، فقختؾػ الحؽؿ، 

 سقاء كاكت هذه الصػة:

: فالؿـطقق: [6]الحجرات:  ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: كؼقلف تعالك: كعًتا

َقبقُل أن شفادة الػاسؼ َّل ُتؼَبُؾ، والؿػفقم: أن شفادة العدل ُتؼَبؾ، فقجب 

 خرب القاحد الثؼة.

 ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿: كؼقلف تعالك: حاًَل  رو

: فالؿـطقق: أن الجزاء يجب طؾك [95]الؿائدة:  ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ې

د َّل يجب طؾقف شلٌء. ًدا، والؿػفقم: أن غقر الؿتعؿِّ  مـ كان متعؿِّ

، [197]البؼرة:  ﴾ ٻ ٻ ٱ ﴿: كؼقلف تعالك: رو ضرًِّا زمـقًّا

 .  ومػفقمف: أن الحج يف غقر هذه األشُفِر َّل يصحُّ



 

 

 

 

 

 

129 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

 ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿: كؼقلف سبحاكف: رو ضرًِّا مؽاكقًّا

، ومػفقمف: أن ذِكَر اهلل طـد غقر الَؿشَعِر الحرام َّل يدُخُؾ يف [198]البؼرة: 

 اآلية. هذه

: فالؿـطقق: [4]الـقر:  ﴾ ڳ گ گ ﴿: كؼقلف تعالك: طدًدا رو

 والؿػفقم: أَّل ُيجَؾدوا أقؾَّ مـ الثؿاكقـ وَّل أكثَر مـفا.ثؿاكقـ جؾدة، 

 مػفقم شرط: )ب(

وهق أن يؽقن يف الؿـطقق شرٌط َّل يقجد يف الؿػفقم فقختؾػ 

 الحؽُؿ.

 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

، والؿػفقم: أن غقر الحامؾ َّل تجب لفا الـػؼُة: لعدم وجقد [6]الطالق: 

 الَحْؿؾ.الشرط، وهق 

 مػفقم غاية: )ج(

ًدا بغاية، والؿػفقم أن الحؽؿ  وهق أن يؽقن الحؽؿ يف الؿـطقق مؼقَّ

 يزول بعدها.

 ﴾ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

، فالؿـطقق: تحريؿ ِجؿاع الحائض قبؾ الطُّفر، والؿػفقم: [222]البؼرة: 

 إباحُتف بعد الطُّفر.
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 مػفقم َحْصٍر: )د(

َؼ  وهق أن يؽقن الحؽؿ محصقًرا يف صقرة الؿـطقق، والؿػفقم أَّل يتحؼَّ

 الحؽُؿ يف غقر هذه الصقرة.

، فالؿـطقق: أن اإللف هق [98]صف:  ﴾ مئ حئ جئ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

 اهلل، والؿػفقم: أن األلقهقَّة َّل تؽقن لغقِره سبحاكف.

 / ما حؽُؿ اَلحتجاِج بالؿػفق ؟241 س

الؿقافؼة احَتجَّ بف الجؿفقُر، ولؿ ُيخالِْػ يف اَّلحتجاج بف إَّل  مػفقم

ُة، ومػفقم الؿخالػة احتجَّ بف الجؿفقر، وخاَلَػفؿ يف ذلؽ الحـػقَُّة  الظاهريَّ

 والظاهريَّة.

 / ما شروُط اَلحتجاِج بؿػفق  الؿخالػة؟ 241 س

 اشرتََط العؾؿاء لالحتجاج بؿػفقم الؿخالػة شروًصا، مـفا:

: أَّل يؽقن لؾؿسؽقت طـف الؿراِد إططاؤه حؽًؿا مخالًػا لحؽؿ روًَل 

 الؿـطقق دلقٌؾ خاصٌّ يدلُّ طؾك حؽؿف.

]الـساء:  ﴾ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

: فؿػفقم اآلية: أكف يف حالة األمـ َّل ُتؼَصُر الصالة، والصقاب أكف َّل [141

الصالة يف حالة األمـ وَرَد بـص  يصحُّ اَّلحتجاج هبذا الؿػفقم: ألن َقْصَر 

 آخَر صريٍح ومـطقق، وهق أققى مـ الؿػفقم يف هذه اآلية.



 

 

 

 

 

 

131 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

 : أَّل يؽقن الؼقد خَرَج َمخرَج الغالب.ثاكًقا

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿مثالف: كالؼقد بالُحجقر يف ققلف تعالك: 

بقبة [23]الـساء:  تحُرُم طؾك زوج األم، ومػفقم  -وهل بـت الزوجة  -: فالرَّ

الؿخالػة أهنا إذا لؿ تؽـ يف حجر الزوج َّل تحُرُم طؾقف، والصحقح أهنا تحُرُم 

سقاء كاكت يف حجره أم لؿ تؽـ، وإكؿا ُذكِر الؼقُد: ألن الغالب أن بـت 

فا مع الزوج الجديد، وَّل أثَر لذلؽ يف الحؽؿ.  الزوجة تعقش طـد أمِّ

 غقِر تؼققد الحؽؿ.: أَّل يؽقن الؼقد الؿذكقُر لبقان فائدة أخرى ثالًثا

 ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ﴿مثالف: ققلف تعالك: 

، َّل يدلُّ طؾك أن الربا َّل يحُرُم إَّل إذا كان أضعاًفا مضاطػة، [134]آل طؿران: 

ففق يحُرُم ولق كان قؾقاًل، وإكؿا ُوِصػ باألضعاف الؿضاطػة: لؾتـػقر مؿا 

 كاكقا طؾقف يف الجاهؾقة مـ الظؾؿ.
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 / ما تعريُػ الؿعجزِة لغة واصطالًحا؟ 242 س

الؿعجزة يف الؾُّغة: أصُؾفا ملخقذة مـ َطَجز، وهق يليت بؿعـك: الضعػ، 

ر الشلء.   وممخَّ

ي، سالؿ  الؿعجزة يف اَّلصطالح: هق أمٌر خارق لؾعادة، مؼروٌن بالتحدِّ

 مـ الؿعارضة، ُيجريف اهلل تعالك طؾك يد كبقِّف، شاهًدا طؾك صدقف. 

قاُت الؿعجزة ل الؼر  ؟ 243 س  / ما مسؿَّ

قات، مـفا:   أصَؾَؼ الؼرآن طؾك الؿعجزة طدَة مسؿَّ

 اآلية:  -1

 ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ﴿يف ققلف تعالك: 

 .[149]األكعام:  ﴾ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ

 البقِّـة:  -2

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿لػرطقَن:  يف ققل مقسك 

 . [145]األطراف:  ﴾ ٿ ٿ

  الربهان: -3

 ﴾ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿يف ققلف تعالك: 

  .[174]الـساء: 
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ؾطان: -4  السُّ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ﴿كؿا قال الؽػار ألكبقائفؿ: 

 ، وأجاب الرُسُؾ [14]إبراهقؿ:  ﴾ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

  :﴿ [11]إبراهقؿ:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ . 

 / ما شروُط الؿعجزة؟ 244 س

 لؾؿعجزة شروٌط، مـفا: 

 أن تؽقن مـ األمقر الخارقة لؾعادة.  -1

 أن يؽقن األمر الخارُق لؾعادة مـ اهلل.  -2

 سالمُتفا مـ الؿعارضة باإلتقان بؿثؾِفا.  -3

 تؼع َوفَؼ مؼتضك ققِل صاحبفا.  أن -4

ي طـد وققطفا.  -5  أن تؼرتَن بالتحدِّ

 هبا الـبلُّ طؾك صدقف يف رسالتف.  -6
 أن يستدلَّ

 أن يؽقن ضفقُر الؿعجزة بعد دطقى الرسالة.  -7

 / ما الؿراُد بنطجاز الؼر   الؽريؿ؟ 245 س

الؼقامة طـ هق طجُز الؿخاَصبقـ بالؼرآن وقَت كزولف وَمـ بعدهؿ إلك يقم 

ـِفؿ مـ البقان، وتؿؾُّؽِفؿ ألسباب الػصاحة  اإلتقان بِؿثِؾ هذا الؼرآن، مع تؿؽُّ

ِر الدواطل، واستؿرار البقاطث.   والبالغة، وتقفُّ
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ي بالؼر  ؟ 246 س  / ما ركقاُع التحد 

ى العرب بالؼرآن بلكقاٍع ثالثة مـ  لؼد ثَبَت أن الرسقل  تحدَّ

 التحدي: 

اهؿ األو   ڀ ڀ﴿بالؼرآن كؾِّف، وذلؽ يف سقرة اإلسراء يف ققلف: : تحدَّ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ﴿، ويف سقرة الطقر يف ققلف: [88]اإلسراء:  ﴾ڦ ڤ

 . [34، 33]الطقر:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

اهؿ بَعْشِر ُسَقٍر مـف، وذلؽ يف سقرة هقد يف ققلف: الثاين  ٻ ٱ ﴿: تحدَّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ

 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 . [14 -13]هقد:  ﴾ ڄ

اهؿ بسقرة واحدة مـف، الثالث اهؿ بؿا هق أسَفُؾ وأيسر، فتحدَّ : تحدَّ

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ﴿وذلؽ يف سقرة البؼرة يف ققلف: 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

، [24، 23]البؼرة:  ﴾ يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ﴿ويف سقرة يقكس يف ققلف: 

 .[38]يقكس:  ﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
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 / ما الؿؼداُر الؿعِجُز مـ الؼر   الؽريؿ؟ 247 س

 وقع الخالُف يف الؿؼدار الؿعِجز مـ الؼرآن طؾك أققال، هل: 

ٌؼ بجؿقع الؼرآن َّل ببعضف، وهذا الؼقل الؼق  األو  : أن اإلطجاز متعؾِّ

ى بَعْشِر سقر، وبسقرة واحدة، أو حديٍث مثؾف.   مردوٌد باآليات التل تتحدَّ

: أن اإلطجاز متعؾِّؼ بسقرة تامة صقيؾة أو قصقرة، وهذا رأُي الؼق  الثاين

 الجؿفقر. 

قِره بؿا يؽقن جؿؾًة تامة: : أن اإلطجاز يتعؾَّؼ بؼؾقؾ الؼرآن وكثالؼق  الثالث

فالتحدي يف  ،[34]الطقر:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿لؼقلف تعالك: 

 الؼرآن بالؽقػ َّل بالؽؿ، وبالـقِع َّل بالؿؼدار، وهذا هق األقرب. 

 / ما ُوجقُه إطجاِز الؼر   الؽريؿ؟ 248 س

دت األققال وكُثر الحديث طـ وجقه إطجاز الؼرآن الؽريؿ، ويؿؽـ  تعدَّ

فا يف القجقه التالقة:   إيجاُز أهؿِّ

 : اإلطجاز الؾُّغقيُّ والبقاين. القجف األو 

. القجف الثاين  : اإلطجاز اإلخباريُّ

. القجف الثالث  : اإلطجاز التشريعلُّ

. القجف الرابع  : اإلطجاز العؾؿلُّ

. : اإلطالقجف الخامس  جاز الطبلُّ



 

 

 

 

 
 

136 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

، وما ركقاطف؟ 249 س  / ما الؿراد باإلطجاز اإلخباري 

ـَف مـ أخبار، وهق أربعة أكقاع:   هق إطجاز الؼرآن فقؿا َتضؿَّ

ومالئؽتف،  : اإلخباُر طـ الغقب الؿطَؾؼ: كالخرب طـ اهلل األو 

 وصػة الجـة والـار، وكحق ذلؽ. 

ك بـ)غقب الؿاضل(: : اإلخبار طـ األخبار الؿاضقة، وهق مالثاين ا يسؿَّ

 كالحديث طـ األمؿ السالػة، واألكبقاء السابؼقـ. 

وبغقر حضقره، وهق  : اإلخبار طؿا يؼع يف طفد الـبلِّ الثالث

ك بـ)غقب الحاضر(: كػضح الؿـافؼقـ يف سقرة التقبة وكشِػ  ما يسؿَّ

 أسرارهؿ، وكحق ذلؽ. 

ك بـ)غقب الؿستؼبؾ(: : اإلخبار طـ أمقٍر مستؼَبؾة، وهق ما يسالرابع ؿَّ

َؼ ذلؽ فقؿا بعد.   كاإلخبار بظفقر اإلسالم وسقادتف، وقد تحؼَّ

 / ما األسُس التل يؼق  طؾقفا مـفُج الؼر   ل التشريع؟ 251 س

 يؼقم مـفج الؼرآن يف التشريع طؾك أسس، مـفا: 

 تربقة الػرد.  -1

 بـاء األسرة.  -2

 تؽقيـ الؿجتؿع.  -3

؟ 251 س  / ما رهؿُّ مزايا اإلطجاز التشريعل 

 أن التشريع مظفٌر لفداية الؼرآن.  -1
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 أكف خقُر تشريع، وأصَدُق حديث، وأطَدُل ُحؽٍؿ.  -2

 شؿقلقُتف لجؿقع جقاكب الحقاة.  -3

 وجقُب العؿؾ بف.  -4

 تحريؿ أخِذ بعِضف وترِك بعضف.  -5

 سفقلتف ويسُره.  -6

 وجقب اإليؿان بؽؿال التشريع وإحؽامِف.  -7

 / اذُكر  رمثؾة طؾك اإلطجاز العؾؿل  ل الؼر   الؽريؿ.252 س

 لإلطجاز العؾؿلِّ يف الؼرآن الؽريؿ أمثؾٌة كثقرة، مـفا: 

يف  [4]الؼقامة:  ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: يف ققلف تعالك: الؿثا  األو 

كِر صػٌة ُتؿقُِّزه طـ غقره مـ أطضاء الجسؿ، لؿ يؽتشػفا  تخصقص الَبـاِن بالذِّ

 العؾُؿ إَّل حديًثا، وهق طؾؿ البصؿات. 

 ڳ گ گ گ گ ک ﴿: يف ققلف تعالك: الؿثا  الثاين

إشارٌة إلك مركز اإلحساس باأللؿ يف اإلكسان،  [56]الـساء:  ﴾ڳ ڳ

 وهق الِجْؾد. 

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل إطجاز الؼر   الؽريؿ؟ 253 س

اينِّ.  - مَّ  الـؽت يف إطجاز الؼرآن: ألبل الحسـ طؾلِّ بـ طقسك الرُّ

 إطجاز الؼرآن: ألبل بؽر محؿد بـ الطقب الباقالينِّ.  -
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 دَّلئؾ اإلطجاز: لعبد الؼاهر الُجرجاينِّ.  -

 الزمؾؽاينِّ. الربهان الؽاشػ طـ إطجاز الؼرآن: لعبد القاحد  -

- .  معرتك األقران يف إطجاز الؼرآن: لجالل الديـ السققصلِّ
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 / ما تعريُػ التػسقرِ لغة واصطالًحا؟ 254 س

 التػسقر يف الؾُّغة: هق اإليضاح والتبققـ. 

ُل طؾك كبقِّف  التػسقر يف اَّلصطالح: هق طؾٌؿ ُيػَفُؿ بف كتاُب اهلل تعالك الُؿـزَّ

 ، وبقان معاكقف، واستخراج أحؽامف وِحَؽِؿف. محؿٍد 

ـَ مـ الصحابة؟ 255 س ري  / مـ رشَفُر الؿػس 

ـُ طبَّاٍس، وُأَبلُّ بـ كعب، وزيد بـ  الخؾػاء األربعة، وابـ مسعقد، واب

بقر ثابت، وأبق مقسك  ، وطبد اهلل بـ الزُّ  . األشعريُّ

 / ما رشَفُر مدارِس التػسقر ل طفد الصحابة؟ 256 س

 الؿدرسُة الؿؽقَّة، والؿدرسة الؿَدكقَّة، والؿدرسُة الؽقفقَّة. 

 بؿؽَة؟  / مـ رشَفُر تالمقِذ ابـ طباس 257 س 

َن، سعقُد بـ ُجبقر، ومجاهد، وطؽرمُة َمقلك ابـ طباس، وصاوس بـ َكْقسا

 وططاُء بـ أبل رباح. 

 بالؿديـة؟  / مـ رشَفُر تالمقِذ ُرَبل  بـ كعب 258 س

 .  زيد بـ أسَؾَؿ، وأبق العالقة، ومحؿُد بـ كعب الُؼَرضلُّ

 بالؽقِّة؟   / مـ رشَفُر تالمقِذ ابـ مسعقد259 س 

، واألْسقد بـ يزيَد.   طؾؼؿُة بـ ققس، ومسروق، وطامٌر الشعبلُّ
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/ مـ رشَفُر تالمقِذ ركس بـ مالؽ وربل مقسك األشعري  261 س

  بالبصرة؟ 

. دوسلُّ ـُ ِدطامَة السَّ ، وقتادُة ب   الحسـ البصريُّ

 / ما مـاهُج التػسقرِ؟ 261 س

ـِ أساسققـ لتحصقؾ معاين الؼرآن، هؿا:   سَؾَؽ العؾؿاء مـفجق

 التػسقر بالؿلثقر.  -1

 التػسقر بالرأي.  -2

 / ما الؿراُد بالتػسقر بالؿلثقر؟ 262 س

ـة، أو أققال الصحابة  هق بقان معـك اآلية بؿا وَرَد يف الؽتاب، أو السُّ

  .ـَ الؿشفقريـ اآلخذيـ طـ الصحابة  والتابعق

 / ما مؽاكة التػسقر بالؿلثقر؟ 263 س

التػسقر بالؿلثقر هق أفَضُؾ أكقاع التػسقر وأطالها: ألن التػسقر بالؿلثقر 

أن يؽقن تػسقًرا لؾؼرآن بؽالم اهلل تعالك: ففق أطَؾُؿ بؿراده، وإما أن يؽقن إما 

: ففق الؿبقِّـ لؽالم اهلل تعالك، تػسقًرا لؾؼرآن بؽالم الرسقل 

وإما أن يؽقن بلققال الصحابة: ففؿ الذيـ شاَهدوا التـزيؾ، وهؿ أهؾ 

 ل حقـ الـزول. الؾسان، وتؿقَّزوا طـ غقرهؿ بؿا شاَهدوه مـ الؼرائـ واألحقا

 / ما مصادُر التػسقر بالؿلثقر؟ 264 س

 التػسقر بالؿلثقر لف مصادُر أربعة، هل:
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 الؼرآن.  -1

ـة.  -2  السُّ

 أققال الصحابة.  -3

 أققال التابعقـ.  -4

/ ما رسباُب اَلختالف ل التػسقر بالؿلثقر، مع ِذكر مثا  لؽؾ  265 س

 سبب؟ 

 ػ يف التػسقر:مـ أسباب وققع اَّلختالف بقـ السؾ

ُر كؾٌّ مـفؿ اآليَة طؾك قراءة  -1 أن يؽقن يف اآلية أكثُر مـ قراءة، فُقػسِّ

 ۅ ﴿مـ ققلف تعالك:  ﴾ ەئ ﴿مخصقصة، ومثالف: اختالففؿ يف معـك 

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

دًة، فنكف  ﴾ ەئ ﴿: فؼد قال قتادة: َمـ قرأ [15 -14]الحجر:  ﴾ ۇئ مشدَّ

ت، وَمـ قرأ  ػًة، فنكف يعـل ُسِحرت.  ﴾ ُسؽَِرْت ﴿يعـل ُسدَّ  مخػَّ

 ڭ ڭ ﴿اَّلختالُف يف اإلطراب، ومثالف: اختالففؿ يف ققلف تعالك:  -2

 ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

، فؼقؾ: ططُػ َكَسٍؼ ﴾ ۆ ﴿: فؼد اختَؾػقا يف [7]آل طؿران:  ﴾ى

: ﴾ۋ  ۋ ٴۇ ﴿طؾك لػظ الجاللة، وققؾ: مبتدٌأ، والخربُ يف ققلف تعالك: 

فعؾك الؼقل األول أن الراسخقـ يعؾؿقن تلويؾف، وطؾك الؼقل الثاين َّل 

 يعؾؿقن. 
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، فنن بعض  -3 احتؿاُل الؾػظ أكثَر مـ معـك: كاَّلشرتاك الؾُّغقيِّ

الذي ُيطَؾؼ طؾك الرامل  «َقْسَقرة»الؽؾؿات لفا أكثُر مـ معـك يف الؾغة: كؾػظ 

 وطؾك األسد. 

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل التػسقر بالؿلثقر؟ 266 س

.  جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن: ألبل جعػر محؿد بـ جرير -  الطربيِّ

-  ، تػسقر الؼرآن العظقؿ: ألبل محؿد طبد الرحؿـ بـ محؿد الرازيِّ

 الؿعروف بابـ أبل حاتؿ.

-  . َمْشؼلِّ  تػسقر الؼرآن العظقؿ: ألبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الدِّ

 / ما الؿراُد بالتػسقر بالررِي؟ 267 س

 هق تػسقر الؼرآن باَّلجتفاد. 

 / ما رقساُ  التػسقر بالرري؟ 268 س

 يـؼسؿ التػسقُر بالرأي إلك قسؿقـ: 

 التػسقر بالرأي الؿحؿقد.  -1

 التػسقر بالرأي الؿذمقم.  -2

 / ما تعريُػ التػسقر بالرري الؿحؿقِد؟ 269 س

، وكان هق التػسقر الؿستَؿدُّ مـ الؼرآن ومـ سـة الرسقل 

وبؼقاطد الشريعة وأصقلِفا، مـطبؼًة صاحبف طالًؿا بالؾغة العربقة وأسالقبفا، 

ر.   طؾقف شروُط الؿػسِّ
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 / ما ُحؽُؿ التػسقر بالرري الؿحؿقد؟ 271 س

هذا الـقَع مـ التػسقر لَؿـ لف أهؾقة، واكطبؼت طؾقف    أجاز العؾؿاء

ر، ولفؿ أدلة كثقرة طؾك ذلؽ، مـفا:   شروُط الؿػسِّ

، [24]محؿد:  ﴾ڳ  ڳ گ گ گ گ ک﴿ققلف تعالك:  -1

 وغقرها مـ اآليات التل تدطق إلك التدبُّر يف الؼرآن. 

، »َّلبـ طبَّاٍس بؼقلف:  دطاء الرسقل  -2 ـِ ي ُف ِِّل الد  ف  ُفؿَّ َِّؼ  الؾَّ

ُف التَّل ِويَؾ  ، ولق كان التػسقر مؼصقًرا طؾك الـؼؾ وَّل يجقز اَّلجتفاد (1)«َوَطؾ ؿ 

 فقف، َلؿا كان َّلبـ طباس مزيٌة طؾك غقره. 

اختَؾػقا يف التػسقر طؾك ُوجقه، فدلَّ طؾك أكف  الصحابة  أن -3

 مـ اجتفادهؿ. 

 / ما ربرُز الؿملَّػاِت ل التػسقر بالرري الؿحؿقد؟ 271 س

ـة وآي الػرقان:  - ـف مـ السُّ الجامع ألحؽام الؼرآن والؿبقِّـ لؿا تضؿَّ

.  ألبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد الؼرصبلِّ

-  .  البحر الؿحقط يف التػسقر: ألبل حقان محؿد بـ يقسػ األكدلسلِّ

 / ما تعريُػ التػسقر بالررِي الؿذمق ؟ 272 س

 هق التػسقر بؿجرد الرأِي والفقى. 

                                                                                                               

 (.2397رواه أحؿد ) (1)
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 / ما ُحؽُؿ التػسقر بالرري الؿذمق ؟ 273 س

ٌم: ألدلة كثقرة، مـفا:   محرَّ

 . [33]األطراف:  ﴾ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ﴿ققلف تعالك:  -1

 . [36]اإلسراء:  ﴾ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿ققلف سبحاكف:  -2

ـَ الـَّارِ »حديث:  -3 َعَدُه ِم ر  َمؼ  َقَتَبقَّ ٍؿ، َِّؾ  ـ  َقاَ  ِِّل ال ُؼر  ِ  بَِغق رِ ِطؾ   . (1)«َم

َطلَ »حديث:  -4 ـ  َقاَ  ِِّل الُؼر  ِ  بَِرر يِِف ََِّلَصاَب ََِّؼد  َرخ   . (2)«َم

 الؿملَّػاِت ل التػسقر بالرري الؿذمق ؟/ ما ربرُز 274 س

الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ وطققن األقاويؾ يف وجقه التلويؾ: ألبل  -

 .  الؼاسؿ محؿقد بـ طؿر الزمخشريِّ

-  .  مػاتقح الغقب: ألبل طبد اهلل محؿد بـ طؿر الرازيِّ

رِ؟ 275 س  / ما شروُط الؿػس 

 الؾُّغة العربقة.  -1

  الصرف واَّلشتؼاق. -2

 البالغة بلكقاطفا الثالثة.  -3

 الـحق واإلطراب.  -4

 الؼراءات.  -5

                                                                                                               

 (.2954(، والرتمذي )2469رواه أحؿد ) (1)

 (.2952(، والرتمذي )3652رواه أبق داود ) (2)
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 العؼقدة.  -6
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 الحديث الـبقي، بؽثرة الؼراءة فقف، مع حػظ شلٍء كثقر مـف. -8

 مصطؾح الحديث. -9

طؾقم الؼرآن: كلسباب الـزول، والـاسخ والؿـسقخ، والؿؽلِّ  -14

 والؿَدينِّ، وكحق ذلؽ.

 الؿقهبة.  -11

ر؟ 276 س  / ما  داُب الؿػس 

 اإلخالص.  -1

ُد مـ الفقى. -2  التجرُّ

 العؿؾ.  -3

 ُحسـ الُخُؾؼ.  -4

ي الصدق والضبط يف الـؼؾ.  -5  تحرِّ

 التقاضع ولقـ الجاكب.  -6

 األكاة والرويَّة.  -7

 حسـ اإلطداد وصريؼة األداء.  -8
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 / ما تعريُػ الترجؿة لغة واصطالًحا؟277 س

 الرتجؿُة يف الؾُّغة: هل التبققـ والتقضقح. 

الرتجؿة يف اَّلصطالح: هل التعبقر طـ معـك الؽالم يف لغٍة بؽالم آخَر 

 مـ لغة أخرى، مع القفاء بجؿقع معاكقف ومؼاصِده.

 / ما ركقاُع ترجؿة الؼر   الؽريؿ؟278 س

ُع ترجؿة الؼرآن الؽريؿ إلك كقطقـ:   تتـقَّ

 : الرتجؿة الَحْرفقَّة.األو 

 : الرتجؿة التػسقريَّة.الثاين

ِّقَِّة؟279 س  / ما تعريُػ الترجؿة الَحر 

هل كؼُؾ الؽالم مـ لغة إلك لغة أخرى، مع مراطاة الؿقافؼة يف الـَّظؿ 

 والرتتقب، والؿحافظِة طؾك جؿقع معاين األصِؾ الؿرتَجؿ.

 / ما شروُط الترجؿة الحرِّقَّة؟281 س

 َّل بد يف الرتجؿة الحرفقَِّة مـ شرصقـ:

 : وجقد مػَردات يف لغة الرتجؿة مساويٍة لؾؿػردات يف لغة األصؾ.األو 

ـِ يف الضؿائر الؿسترتة، والروابط التل َتربُِط الؽؾؿاِت الثاين : تشاُبُف الؾُّغتق
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الؽؾؿات: كالػاطؾ والؿػعقل بف، بعَضفا ببعض، والتطاُبؼ يف مقاقع أحقال 

 والصػات، وكحق ذلؽ.

 / ما ُحؽُؿ الترجؿة الحرِّقَِّة؟281 س

مٌة، وهذا مؿا َّل خالف  الرتجؿة الحرفقَُّة لؾؼرآن الؽريؿ غقُر مؿؽـٍة ومحرَّ

 فقف بقـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ الثؼات: ألن معـاها اإلتقاُن بِؿثِؾ هذا الؼرآن بُؾغٍة أخرى.

 الترجؿة التػسقريَِّة؟ / ما تعريُػ 282 س

هل شرُح الؽالم وبقان معـاه بؾغة أخرى، دون مراطاٍة لـظؿ األصؾ 

 وترتقبف، ودون الؿحافظة طؾك جؿقع معاكقف الؿرادِة مـف.

 / ما ُحؽُؿ الترجؿة التػسقريَِّة؟283 س

ُة جائزة: لؽقهنا ترجؿًة لتػسقر الؼرآن َّل الؼرآِن كػِسف،  الرتجؿة التػسقريَّ

 رتتَُّب طؾقفا مـ الؿصالح العظقؿة.ولِؿا ي

/ ما األمقُر التل يـبغل مراطاُتفا ل الترجؿة التػسقريَِّة لؾؼر   284 س

 الؽريؿ؟

أن ُيؽَتَب الـصُّ الؼرآينُّ بالؾُّغة العربقة برسِؿ الؿصحػ ومضبقًصا  -1

بالشؽؾ يف أطؾك كؾ صػحة، ويتؾقه بالؾغة األجـبقة كؾؿُة )التػسقر(، ثؿ 

 تحتفا بتؾؽ الؾغة ذلؽ التػسقُر.ُيؽَتب 

َّل بدَّ مـ الـصِّ طؾك أن هذا لقس هق كصَّ الؼرآِن، ولقست فقف  -2

 خصائُصف، وَّل تـطبؼ طؾقف أحؽاُمف.



 

 

 

 

 
 

148 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

طدم كتابة كؾؿات الؼرآن بحروٍف غقر طربقَّة، وقد أفتك طؾؿاء  -3

 الؿسؾؿقـ بتحريؿ ذلؽ.

ه مـ  اَّلقتصار يف الرتجؿة طؾك معاين الـصِّ مباشرة، -4 فقـبغل خؾقُّ

 الؿصطؾحات العؾؿقَّة، والؿباحث الػؾسػقَّة، والـظريات العؾؿقَّة. 

/ مـ روُ  َمـ ترَجَؿ معاينَ الؼر   الؽريؿ مـ الؿسؾؿقـ إلك الؾغة 285 س

 اإلكجؾقزيَِّة؟

أول َمـ ترَجَؿ معاينَ الؼرآن الؽريؿ مـ الؿسؾؿقـ إلك الؾغة اإلكجؾقزية هق 

 هـ.1322د الحؽقؿ خان، يف سـة الدكتقر محؿد بـ طب

 

 

 تؿ الػراغ مـ هذا الؽتاِب يف آخر ساطة مـ يقم الجؿعة الؿقافؼ

ًبا لديف  26/9/1444 هـ، واهلَل أسلل أن يجعؾف خالًصا لقجفف الؽريؿ، مؼرِّ

يف جـات الـعقؿ، وأن يـػع بف كاتبف، وقارئف، والـاضر فقف، وجؿقع الؿسؾؿقـ، 

 بؿـِّف وكرمف، وجقده وإحساكف، وهق خقر الراحؿقـ.
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اآلحاد والؿثاين، أبق بؽر بـ أبل طاصؿ، أحؿد بـ طؿرو بـ الضحاك بـ  -1

هـ(، تحؼقؼ: د. باسؿ فقصؾ أحؿد الجقابرة، 287مخؾد الشقباين )الؿتقىف: 

 م.1991 – 1411الرياض، الطبعة: األولك، -دار الراية

مصر، -أحؿد محؿد شاكر، شركة مؽتبة ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل -2

 م. 1975 -هـ  1395الطبعة: الثاكقة، 

أسباب كزول الؼرآن، أبق الحسـ طؾل بـ أحؿد القاحدي، )الؿتقىف:  -3

بقروت، -هـ(، تحؼقؼ: كؿال بسققين زغؾقل، دار الؽتب العؾؿقة 468

 م.1991 -هـ  1411الطبعة: األولك، 

تػسقر الطربي )جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن(، أبق جعػر محؿد بـ  -4

الؿحسـ طبداهلل بـ طبدهـ(، تحؼقؼ: الدكتقر 314 جرير الطربي )الؿتقىف:

 م. 2441 -هـ  1422الرتكل، دار هجر، الطبعة: األولك، 

ومل، الطبعة:  -5 دراسات يف طؾقم الؼرآن الؽريؿ: لألستاذ الدكتقر: ففد الرُّ

 م. 2412 -هـ  1433الثامـة طشر، 

قـ دَّلئؾ الـبقة ومعرفة أحقال صاحب الشريعة، أبق بؽر أحؿد بـ الحس -6

هـ(، تحؼقؼ: الدكتقر طبد الؿعطل قؾعجل، دار 458البقفؼل )الؿتقىف: 

 م.1988 -هـ  1448بقروت، الطبعة: األولك،  - الؽتب العؾؿقة

هـ(، 273ســ ابـ ماجف، أبق طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويـل، )الؿتقىف:  -7

فقصؾ طقسك  -تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الؽتب العربقة 

 البابل الحؾبل.
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ِجْستاين )الؿتقىف:  -8 ســ أبل داود، أبق داود سؾقؿان بـ األشعث األزدي السِّ

 صقدا الحؿقد، الؿؽتبة العصرية،هـ(، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد275

 بقروت. -

ســ الرتمذي، أبق طقسك محؿد بـ طقسك بـ َسْقرة الرتمذي )الؿتقىف:  -9

 هـ(، تحؼقؼ:279

شرح السـة، محقل السـة، أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد الػراء البغقي  -14

محؿد زهقر  - هـ(، تحؼقؼ: شعقب األركموط516الشافعل )الؿتقىف: 

هـ 1443دمشؼ، بقروت، الطبعة: الثاكقة،  - الشاويش، الؿؽتب اإلسالمل

 م.1983 -

: هـ(، تحؼقؼ364الشريعة، أبق بؽر محؿد بـ الحسقـ اآلجري )الؿتقىف:  -11

الرياض /  -اهلل بـ طؿر بـ سؾقؿان الدمقجل، دار القصـ دالدكتقر طب

 م. 1999 -هـ  1424السعقدية، الطبعة: الثاكقة، 

اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري )الؿتقىف: صحقح البخاري، أبق طبد -12

هـ(، تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، دار صقق الـجاة، الطبعة: 256

 هـ.1422األولك، 

: )الؿتقىف مسؾؿ، أبق الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري الـقسابقريصحقح  -13

 الباقل، دار إحقاء الؽتب العربقة.هـ(، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد261

اهلل بـ محؿد بـ أبل  األحاديث واآلثار، أبق بؽر طبدالؽتاب الؿصـػ يف -14

هـ(، تحؼقؼ: كؿال يقسػ الحقت، 235شقبة الؽقيف العبسل )الؿتقىف: 

 م.1989 – 1449بقروت، الطبعة: األولك،  - التاجدار 
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مباحث يف طؾقم الؼرآن: لؾشقخ مـَّاع الؼطَّان، مؽتبة الؿعارف لؾـشر  -15

 م. 2441 -هـ  1421والتقزيع، الطبعة: الثالثة، 

الرحؿـ أحؿد بـ شعقب بـ طؾل الؿجتبك )ســ الـسائل(، أبق طبد -16

الػتاح أبق غدة، طبدهـ(، تحؼقؼ: 343ئل )الؿتقىف: الخراساين، الـسا

 .1986 - 1446حؾب، الطبعة: الثاكقة،  - مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة

مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح، طؾل بـ )سؾطان( محؿد، أبق  -17

هـ(، تحؼقؼ: 1414الحسـ كقر الديـ الؿال الفروي الؼاري )الؿتقىف: 

الطبعة: األولك، لبـان،  - الشقخ جؿال طقتاين، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت

 م.2441 -هـ 1422

مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ الشقباين  -18

طادل مرشد، وآخرون،  - هـ(، تحؼقؼ: شعقب األركموط241)الؿتقىف: 

 م. 2441 -هـ  1421ممسسة الرسالة، الطبعة: األولك، 

هـ(، 211ؿتقىف: الرزاق بـ هؿام الصـعاين )الالؿصـػ، أبق بؽر طبد -19

الفـد، الطبعة:  -تحؼقؼ: حبقب الرحؿـ األطظؿل، الؿجؾس العؾؿل

 م.1983 – 1443الثاكقة، 

القجقز يف طؾقم الؼرآن العزيز: لألستاذ الدكتقر: طؾل العبقد، دار التَّدُمريَّة،  -24

 م. 2418 -هـ  1439الطبعة: الرابعة، 

   
  



 

 

 

 

 
 

152 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

 الصػحة           الؿقضقع 

 3 ..................................................................... مؼدمة

 5 ................................................ تعريُػ طؾقِم الؼرآِن وكشلُتف

 9 .................................................................... القحل

 12 ..................................................... كزوُل الؼرآن الؽريؿ

ُل الؼرآِن كزوَّل وآِخُره  15 ................................................. أوَّ

 24 ........................................................... أسباُب الـزولِ 

لُّ 
 24 .......................................................... والَؿَدينُّ الَؿؽِّ

 29 .................................. فضائُؾ الؼرآِن الؽريِؿ وآداُبف وخصائُصف

 33 ......................................................... األحُرُف السبعةُ 

 37 ..................................................... الؽريؿِ جؿُع الؼرآِن 

 48 ......................................... ترتقُب ُسَقِر الؼرآِن الؽريِؿ وآياتِف

 56 .......................................................... الرسُؿ العثؿاينُّ 

اءُ الؼراءاُت   62 ........................................................ والُؼرَّ

 68 .................................................. الـَّْسُخ يف الؼرآن الؽريؿ

 75 ....................................................َقصُص الؼرآِن الؽريؿِ 

 77 ................................................. الؼرآن الؽريؿاألمثاُل يف 

 84 .................................................. الَؼَسُؿ يف الؼرآن الؽريؿ



 

 

 

 

 

 

153 
 طؾقم الؼرآن سمال وجقاب

 84 ................................................. الَجَدُل يف الؼرآن الؽريؿ

 89 .............................................. الؿبَفؿاُت يف الؼرآن الؽريؿ

 92 ....................................................... ِطؾُؿ غريِب الؼرآن

 94 ......................................................... الُقجقُه والـظائرُ 

 98 ............................................... الؼرآن الؽريؿفقاتُح ُسَقِر 

 142 ........................................... الؿـاسباُت يف الؼرآن الؽريؿ

 145 .................................................... الؿحَؽُؿ والؿتشابِفُ 

 149 ........................................................ والخاصُّ العامُّ 

 124 ....................................................... الؿطَؾُؼ والؿؼقَّدُ 

 125 .................................................... الؿـطقُق والؿػفقمُ 

 132 .................................................. الؽريؿ إطجاُز الؼرآنِ 

 139 ................................................... تػسقُر الؼرآن الؽريؿ

 146 .................................................. ترجؿُة الؼرآن الؽريؿ

 149 .................................................... والؿراجعالؿصادر 

 152 .................................................. ففرس الؿقضقطات

 

   


