بسم اهلل الرحمن الرحيم
المهمات في علوم القرآن
مقدمة في علوم القرآن
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
اضتمد هلل رب العاظتُت ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واظترسلُت ،نبينا ػتمد ،وعلى آلو ،وصحبو أرتعُت ،أما
بعد:
ففي ىذه اجملالس سنتحدث بإذن اهلل -عز وجل -عن مهمات أنتقيها وأستخلصها ؽتا ذكره العلماء -رزتهم اهلل
تعاىل -ؽتا يتعلق بعلوم ىذا الكتاب العزيز.
وىذه اظتوضوعات اليت سأحتدث عنها بإذن اهلل -عز وجل -ىي من صلب ىذا العلم ،ومن موضوعاتو األصلية،
رتيعا أن ىذا العلم مركب من علوم شىت؛ ولذلك جتد يف بعض اظتوضوعات اليت تدون فيو أو تدرس،
وؿتن نعرف ً

اقتصرت يف ىذه الدروس
جتد أن بعضها من علوم أصول الفقو ،وأن بعضها من علوم العربية ،وىكذا؛ ولذلك فقد
ُ

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

وقد رأيت أن أقدم مبقدمة أذكر فيها بعض األشياء العشرة اليت يذكرىا العلماء عادة بُت يدي الفن ،وسأقتصر على
بعضها ،كمعٌت علوم القرآن ،وموضوع ىذا العلم ،وفائدتو ،وأمهيتو ،وغايتو ،ونشأتو ،وتطوره ،واظتراحل اليت مر هبا،
وقد ذكرت ىذه اظتقدمة؛ ألن ىذا الدرس ىو الدرس األول؛ ألن النية بإذن اهلل -عز وجل -أن يعقبو دروس
نظما يف ىذا العلم ،فهناك منظومة لرمبا تزيد على
أخرى ،فلعل اهلل -عز وجل -أن ييسر فندرس متنًا ،أو ندرس ً

أيضا كتاب واسع ىو خزانة عتذا العلم ،وىو
مائة وسبعُت بيتًا ،لرمبا ندرسها يف وقت الحق -إن شاء اهلل ،وىناك ً
كتاب :اإلتقان للسيوطي ،ففي النية يف وقت قريب بإذن اهلل -عز وجل -أن نستعرض ىذا الكتاب يف مكان
بدا ،وأذكر خالصة يف مثل ىذه الدورة القصَتة ،يستفيد منها من أراد أن يدرس
آخر؛ ولذلك رأيت أن أذكر ز ً
أشياء أخرى ،ويتوسع بعد ذلك.
وجتدون يف ىذه اظتوضوعات اليت نذكرىا ىنا :الكالم على الوحي ،وعلى نزول القرآن ،وىذه من أىم اظتوضوعات،
ومن أدق اظتوضوعات ،وىي قضايا تتعلق بعلوم القرآن ،وتتعلق بالعقيدة ،وإذا درسها طالب العلم زالت عنو
إشكاالت يف باب االعتقاد ،ويف باب التفسَت ،فضال عن علوم القرآن؛ ولذلك فإن دراسة الوحي تعد من أىم
اظتوضوعات؛ ألن اإلديان بالرسالة يتوقف عليو.
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مث نتحدث عن نزول القرآن ،وما يتعلق بذلك من مكان النزول ،وىو ما يسمى باظتكي واظتدين ،وزمان النزول ،وىو
ما يسمى بالليلي والنهاري ،وىكذا ما يلحق بذلك ؽتا يسمونو بالفراشي والنومي ،وىكذا ما يسمونو بالسمائي
واألرضي ،وما إىل ذلك من موضوعات تتعلق بو ،كأسباب النزول ،وبعض اظتهمات اليت تذكر فيها ،وىكذا بعض
األشياء األخرى ،كعلم الناسخ واظتنسوخ ،وىو من أىم اظتوضوعات.
مث بعد ذلك أذكر أشياء تتعلق هبذا ،ورتلتها عشرة موضوعات ،فإذا أسعف الوقت استعرضناىا يف ىذه األيام
يوما أو يومُت ،فيكون إىل هناية األسبوع بإذن اهلل -عز وجل ،-ولعل من
اطتمسة ،ولرمبا احتجنا إىل زيادة ،نزيد ً
اظتناسب أن أجعل اليوم األخَت مع الدرس أن يكون ىناك شيء من األسئلة ،أو االختبار الذي حيفز على مراجعة
ما يذكر.
دائما يف الدروس العلمية ،وأن يدونوا ذلك ،مث إذا انصرفوا بعده
وأنا أؤمل من اإلخوان أن يهتموا مبا يسمعون ً
راجعوا ىذه اظتعلومات؛ من أجل أن يثبت ذلك ،وال تكون ىذه اصتهود سدى.
ىذا ،وأسال اهلل -عز وجل :أن يرزقنا وإياكم النية الصاضتة ،والعلم النافع ،والعمل الصاحل الذي يرضيو ،وأن يغفر
لنا ،ولكم ،ولوالدينا ،وإلخواننا اظتسلمُت.
وقبل أن أبدأ ىذا الدرس أذكر اإلخوان أن السبب يف عدم اختيار كتاب يف ىذه الدروس يف مثل ىذه الدورة :أين
ال أعلم كتابًا جيمع مهمات ىذا العلم بطريقة جتمع بُت االختصار واالنتقاء واالصطفاء من غَت شوائب ،ومن غَت
أشياء حتتاج إىل مراجعات ومناقشات واعًتاضات؛ ولذلك رأيت أن أحفظ أوقاتكم ،السيما أن ىذه الدروس لعل

اهلل -عز وجل -أن يوفق فتكون مناسبة صتميع اإلخوان ،فهي جتمع بُت البساطة ،وجتمع أيضا بُت الصفاء واالنتقاء
يف اظتعلومات ،فال أذكر فيها شيئا من األقوال الضعيفة قدر اإلمكان؛ لئال أحتاج إىل مناقشتها ،فتذىب بعض
مقتصرا على قول يظن أنو ىو الراجح ،وأنو ىو
األوقات يف ذلك ،وؿتن نعرف أن التعليم يف البداية ينبغي أن يكون
ً

األقرب ،مث بعد ذلك يتوسع الناس ،فيدرسون األقوال األخرى؛ ولذلك مل أحدد كتابًا؛ ألين ال أعلم كتابًا ديكن أن

حيقق ىذا اظتقصود.

بعد ذلك أقول يف ذكر ىذه اظتقدمات :ىذا العلم الذي اجتمعنا لدراستو عنوانو اظتعروف اظتشهور :علوم القرآن،
فهو ليس من اظتوضوعات ذات العنوان الواحد ،فبعض اظتوضوعات يقال فيها مثال :القراءات ،أو يقال فيها:
القياس ،أو ؿتو ذلك ،فهذا العنوان كما ترون مركب من كلمتُت" :علوم" و"قرآن" ،وحىت نتصور ىذا العلم ،واظتراد
بو؛ ألن الدخول يف فن من الفنون يتوقف على تصور ىذا العلم ،وىذا التصور إمنا حيصل مبعرفة معناه.
فالعلوم :ىذه اللفظة رتع ،كما ال خيفى ،والعلوم :رتع علم ،والعلم :يقابل اصتهل ،فهو :ضد اصتهل ،نقيض اصتهل،
وىذا العلم ديكن أن يعرف بأن يقال :ىو :معرفة الشيء على حقيقتو ،ىذا ىو العلم؛ ألنك إذا عرفت الشيء على
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غَت حقيقتو فإن ىذا جهل مركب ،فلو قال قائل مثال :التيمم ال جيوز ،أو أن التيمم ىو :استعمال اظتاء يف األعضاء
اظتخصوصة بنية ،فمثل ىذا مل يتصور حقيقة التيمم ،فيكون ذلك من قبيل اصتهل اظتركب ،فالعلم ىو :معرفة الشيء
على حقيقتو -على ما ىو بو -معرفة صحيحة ،وديكن أن يقال :ىو اإلدراك اصتازم اظتطابق للواقع ،فهذه أشياء
تقربو ،وتصور لك اظتراد منو.
وأما القرآن ،ويقال فيو :ال ُقَران ،من غَت مهزة ،كما ىي :قراءة ابن كثَت ،وىي :قراءة أىل مكة؛ ولذلك كان اإلمام
الشافعي -رزتو اهلل -يقرأ :القران ،ويكتب يف كتابو الرسالة ،ويف غَته من كتبو ،يقول :القران ،وظتا حقق أزتد شاكر
رزتو اهلل -كتاب الرسالة للشافعي ،كان يثبتها كما ىي :القران ،من غَت مهزة ،فالقرآن يقرأ باعتمز ،فيقال :قرآن،أيضا بغَت مهز ،فيقال :قران.
ويقرأ ً

فالقرآن باعتمزة :ديكن أن يقال فيو :ىو :مصدر من القراءة ،يف أحسن ما يفسر بو -واهلل تعاىل أعلم ،وؿتن إذا

أردنا أن نُرجع األشياء يف التعريفات ،وتفسَت األلفاظ ،نرجعها إىل أصوعتا ،فاألحسن أن نرجعها إىل اظتصادر ،مبعٌت
أننا نقول :القرآن من القراءة ،وال نقول :القرآن من قرأ ،فال نعيده إىل الفعل ،وإمنا نعيده إىل اظتصدر ،فنقول :القرآن
من القراءة ،كما قال حسان بن ثابت -رضي اهلل تعاىل عنو -ديدح عثمان بن عفان -رضي اهلل تعاىل عنو:
ِ
تسبيحا وقرآنا
الليل
ً
ضح ْوا بأمش َط عنوا ُن السجود بو *** يقطع َ
تسبيحا وقراءة ،فسمى القراءة :قرآنًا.
يعٍت :أنو يقطع الليل
ً

وال شك أن األصل يف ىذه اللفظة من جهة الفعل ىو :الفعل الثالثي :قرأ ،وىذه اللفظة :قرأ تدور ّتميع
استعماالهتا ومعانيها يف كالم العرب ،تدور على معٌت واحد فقط ،وىذا اظتعٌت الواحد الذي جتد أطرافو منثورة يف

رتعا من اظتعاين ،ىذه اللفظة يف الواقع ترجع إىل معٌت واحد ،وكل اظتعاين اليت
كتب القواميس ،ولرمبا عد العاد منها ً
يذكرىا أصحاب اظتعاجم اللغوية ىي ترجع إىل ىذا اظتعٌت ،وىذا من أنفع ما يذكر يف تفسَت األلفاظ ،وبيان الغريب،

ومعاين اظتفردات ،أن ننظر إىل اظتعٌت الواحد -أو االثنُت -الذي ترجع إليو رتيع اظتعاين اليت يذكروهنا ،ومن أحسن
من يذكر ذلك ويبينو ابن فارس -رزتو اهلل تعاىل -يف كتابو :مقاييس اللغة.
فهذه اللفظة :القرآن ،ترجع إىل معٌت وىو :الضم واصتمع ،فإذا قلت مثال :القراءة والقرآن فإن ذلك الجتماع
اضتروف؛ لتكون الكلمات ،والجتماع الكلمات؛ لتكون اصتمل؛ والجتماع اصتمل أو اآليات؛ لتكون السور،
وىكذا ،مث ما فيو أيضا من اجتماع اظتعاين ،القصص واألخبار والعقائد واألحكام ،وما إىل ذلك من األمور اليت
رتعها اهلل -عز وجل -يف كتابو ،فهي :غتموعة يف ىذا القرآن ،وىكذا إذا قلنا :ال ُقرء الذي ىو اضتيض ،فإمنا قيل لو
ذلك؛ ألنو جيتمع الدم يف داخل الرحم؛ وعتذا قيل لو ذلك ،فإذن :ىذه اللفظة تدور على معٌت واحد ،وىو :الضم
واصتمع ،والقرآن ديكن أن يكون قيل لو ذلك مبراعاة ىذا اظتعٌت؛ ألنو جيمع ذترة الكتب السابقة؛ أو ألنو رتع اهلل -
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عز وجل -فيو من ألوان اعتدايات والعلوم واظتعارف اليت حيتاج إليها السالك إىل ربو -تبارك وتعاىل ،وىذه األمور ال
منافاة بينها ،فكلها صحيح.
وأما معٌت القرآن االصطالحي :فيمكن أن نقول :ىو كالم اهلل -عز وجل -اظتنزل على ػتمد -صلى اهلل عليو
وسلم -بواسطة جربيل -عليو السالم -اظتعجز بأقصر سورة منو ،وديكن أن نستغٍت عن زيادة يذكروهنا معو وىي:
اظتتعبد بتالوتو ،فيمكن أن نستغٍت عنها.
فقولنا إذن :القرآن ىو كالم اهلل -عز وجل ،فهذا خيرج كالم غَت اهلل -عز وجل ،كاظتالئكة والبشر ،وخيرج من ذلك
أيضا األحاديث القدسية ،على قول من قال :إن األحاديث القدسية ىي من
األحاديث النبوية ،كما خيرج من ذلك ً

النيب -صلى اهلل عليو وسلم -لفظًا ،ومن اهلل معٌت.

وقولنا :ىو كالم اهلل -عز وجل -اظتنزل على ػتمد -صلى اهلل عليو وسلم ،فاظتنزل خيرج ما مل ينزلو اهلل -عز وجل،
فكالم اهلل -تبارك وتعاىل -ال ؿتيط بو ،فمنو ما نزلو على األنبياء والرسل -عليهم الصالة والسالم ،ومنو ما مل
ِ
ادا لِ َكلِم ِ
ات َربِّي َولَ ْو ِج ْئ نَا بِ ِمثِْل ِو َم َد ًدا}
ات َربِّي لَنَ ِف َد الْبَ ْح ُر قَ ْب َل أَ ْن تَ ْن َف َد َك ِل َم ُ
ينزلو{ ،قُ ْل لَ ْو َكا َن الْبَ ْح ُر م َد ً
َ
{ولَ ْو أَنَّ َما فِي ْاْل َْر ِ
ات
ض ِم ْن َش َج َرٍة أَق ََْل ٌم َوالْبَ ْح ُر يَ ُم ُّدهُ ِم ْن بَ ْع ِد ِه َس ْب َعةُ أَبْ ُح ٍر َما نَِف َد ْ
ت َك ِل َم ُ
[الكهفَ ،]ٜٔٓ:
اللَّ ِو} [لقمان ،]ٕٚ:فإذن :اظتنزل خيرج ما مل ينزل.

وقولنا :على ػتمد -صلى اهلل عليو وسلم -خيرج ما نزل على األنبياء غَت النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،كالتوراة
واإلؾتيل والزبور ،وما إىل ذلك.
وقولنا :اظتنزل على ػتمد -صلى اهلل عليو وسلم -اظتعجز بأقصر سورة منو ،فاظتعجز خيرج غَت اظتعجز ،وما ىو غَت
اظتعجز؟ نقول :األحاديث القدسية على قول من قال :إهنا من كالم اهلل -عز وجل -لفظًا ومعٌت ،وىو األقرب؛
ألننا يف األحاديث القدسية نقول :قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم -فيما يرويو عن ربو ،ونقول أيضا :قال اهلل
تعاىل ،والنيب -صلى اهلل عليو وسلم -يقول ذلك ،ولو كانت من عند النيب -صلى اهلل عليو وسلم -لفظًا ظتا قيل
كبَتا وىو األكثر من أحاديث رسول اهلل
فيها ذلك؛ ولكانت مستوية مع األحاديث النبوية ،وؿتن نعرف أن ً
قسما ً
-صلى اهلل عليو وسلم -النبوية أن الغالب يف ذلك أنو وحي من عند اهلل -تبارك وتعاىل -من جهة اظتعٌت ،وأقول:

الغالب؛ ألن بعض ىذه األحاديث اجتهاد من النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،ولكنو -صلى اهلل عليو وسلم -قد
جيتهد ،ويأيت الوحي يصوبو على ذلك ،أو يبُت لو ما وقع فيو من خلل يف االجتهاد ،كما اجتهد النيب -صلى اهلل
ِ
َس َرى َحتَّى يُثْ ِخ َن فِي ْاْل َْر ِ
ض}
{ما َكا َن لنَبِ ٍّي أَ ْن يَ ُكو َن لَوُ أ ْ
عليو وسلم -يف قصة أسارى بدر ،فنزل الوحي بذلكَ :
[األنفال.]ٙٚ:
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فاضتاصل :أن سنة النيب -صلى اهلل عليو وسلم -القولية والعملية الغالب فيها ،والسواد األعظم ىو من قبيل الوحي
ابتداء ،وما اجتهد فيو النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قليل ،مث يأيت الوحي مصوبًا لو؛ وعتذا ال ديكن ألحد أن يقول:

ما دام أن السنة فيها بعض االجتهادات ،إذن :ديكن أن يكون فيها بعض األخطاء ،نقول :ال ديكن ذلك؛ ألن

النيب -صلى اهلل عليو وسلم -مؤيد بالوحي ،فيُسدد ويصوب ،ويقوم اجتهاده من قبل ربو -تبارك وتعاىل ،فإذن:
اظتعجز بأقصر سورة منو خيرج األحاديث النبوية ،وخيرج األحاديث القدسية؛ ألهنا ليست معجزة؛ وعتذا قد يقول
قائل :إذا قيل :إن األحاديث القدسية ىي من كالم اهلل -عز وجل -لفظًا ،فما الفرق إذن بينها وبُت القرآن؟
فنقول :الفرق من وجوه:
منها :أن اهلل تعهد ْتفظ القرآن بلفظو ومعناه ،واألحاديث القدسية مل يتكفل اهلل -عز وجل -عتا هبذا اضتفظ.
ومنها أيضا :القرآن معجز بألفاظو ،واألحاديث القدسية ليست معجزة.
وأيضا :القرآن ال جيوز روايتو باظتعٌت ،أو نقلو باظتعٌت ،واألحاديث القدسية جيوز نقلها باظتعٌت بالشروط اظتعروفة اليت
يذكرىا علماء االصطالح.
ومنها :أن القرآن نتعبد اهلل -عز وجل -بتالوتو ،وأما األحاديث القدسية فلم نتعبد بقراءهتا ،فهذه بعض الفروق.
فهذا تفسَت ىذا التعريف لكتاب اهلل -عز وجل -الذي ىو القرآن ،وىو يغنينا عن كثَت ؽتا يقال يف تعريفو؛ ألن
ذلك ىو األقرب -واهلل تعاىل أعلم -من التعريفات اليت يذكرىا العلماء ،وحسبنا ذلك.
وأما إيراد باقي التعريفات ،ومناقشة كل تعريف فهذا أمر ليس ْتسن ،وال حاجة إليو يف مثل ىذا اجمللس.
بعد ذلك إذا عرفت معٌت :العلم ،وعرفت معٌت :القرآن ،فما معٌت :علوم القرآن؟
العلم ىو :معرفة الشيء على حقيقتو ،والقرآن ىو :كالم اهلل -عز وجل ،فعلوم القرآن ما ىي إذن؟ ديكن أن نقول:
متميزا ،فهذا
علما ً
ىذا الفن ىو علم يضم أْتاثًا كلية تتصل بالقرآن الكرمي من نو ٍاح شىت ،ديكن اعتبار كل منها ً
التعريف عتذا العلم الذي ندرسو -علوم القرآن -أظنو أقرب ىذه التعريفات ،وىناك تعريفات كثَتة لو ،أكتفي هبذا
منها.
فحينما نقول :ىو علم يضم أْتاثًا كلية ،يعٍت :أنو ال يدرس قضايا جزئية ،وإمنا يضم أْتاثًا كلية ،يندرج حتتها
اصتزيئات ،فاألْتاث الكلية مثل :القراءات ،يندرج حتتها جزيئات كثَتة جدا ،ومفردات ،وىكذا حينما نقول :علم
الناسخ واظتنسوخ ،فهو من علوم القرآن ،فهذا موضوع كلي ،وحينما نقول :اآلية الفالنية منسوخة ،أو ليست
منسوخة فهذا جزئي ،وىكذا حينما نقول :اظتطلق واظتقيد ،فهذا كلي ،وحينما نقول :ىذه اآلية مطلقة ،وىذه اآلية
مقيدة ،واظتطلق ػتمول على اظتقيد فهذا جزئي ،فإذا علوم القرآن :علم يضم أْتاثًا كلية مهمة ،مثل :الناسخ
واظتنسوخ ،اظتطلق واظتقيد ،الوحي ،القراءات ،األحرف السبعة ،وما إىل ذلك.
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بعد ذلك حينما نقول :تتصل بالقرآن الكرمي ،ىذا خيرج العلوم اليت ال تتصل بالقرآن ،مثل :أن الفاعل مرفوع ،أو
اظترفوعات واظتنصوبات ،أو القضايا اليت تتعلق بشروط قبول الرواية ،أو قضايا تتعلق باصترح والتعديل ،وما إىل ذلك،
فهذه ليست من علوم القرآن ،إذن :تتصل بالقرآن مبعٌت :أهنا تتعلق بو.
وقولنا :من نو ٍاح شىت يعٍت :منها ما يتعلق بأداء القرآن ،مثل :التجويد والقراءات ،ومنها ما يتعلق بأماكن النزول،
مثل :اظتكي واظتدين ،ومنها ما يتعلق بأسبابو ،مثل :أسباب النزول ،ومنها ما يتعلق بكونو موحى من اهلل -عز وجل،
وىو موضوع الوحي ،ومنها ما يتعلق بتنزيالت القرآن ،وىو موضوع نزول القرآن ،ومنها ما يتعلق بأوقات النزول،
كما قلنا يف :الليلي والنهاري ،والصيفي والشتائي ،وما إىل ذلك.
أما اظتوضوع الذي يتحدث عنو ىذا العلم ،ويدور عليو فهو القرآن من جوانبو اظتختلفة.
وأما الفائدة اليت نستفيدىا من دراسة مثل ىذا العلم فأقول :ىي يف الواقع رتلة فوائد ،وليست فائدة واحدة ،فهذه
الفوائد منها :أنو يعُت على فهم القرآن ،واستنباط األحكام واآلداب.
كما أنو جيعل من دترس فيو وفهمو وعرفو ،جيعلو مؤىال للتفسَت.
وأيضا :ىو يعرف الدارس لو بتاريخ القرآن الكرمي ،من حيث مبدأ نزولو ،ومدة ىذا النزول ،وطريقو ىذا النزول،
وأماكن النزول ،وأوقات النزول ،واألحداث اليت نزل فيها القرآن.
كثَتا ،كما قلنا يف :الناسخ واظتنسوخ،
كما أنو ً
أيضا :يوفر ظتن درسو من العلوم واظتعارف اظتهمة اظتتعلقة بالقرآن شيئًا ً
والقراءات ،وما إىل ذلك.

كثَتا من
كما أنو أيضا :يسلح من عرفو ودرسو وفهمو بسالح قوي ،يستطيع بإذن اهلل -عز وجل -معو أن جيلي ً
اإلشكاالت والشبهات اليت يطرحها قوم من اظتستشرقُت ،ومن غَتىم من الزنادقة ،من اظتتقدمُت واظتتأخرين.

كما أنو أيضا :جيلي لك أشياء لرمبا تنقدح يف ذىنك إذا كان الذىن خاليًا من ىذا العلم ،فتعرف اصتواب عن كثَت

من اإلشكاالت اليت لرمبا أورثت شكا وحَتة يف نفس اإلنسان.
وكذلك أيضاِ :
يوجد عند صاحبو ملكة وقدرة على إدراك مواطن العِرب يف ىذا القرآن ،واضتجج ،واألحكام.

وأما ما يتعلق بأمهيتو فهذا العلم ىو يف الواقع مبنزلة اظتيزان الذي يضبط الفهم لكتاب اهلل -عز وجل ،كما نقول:
إن علم العربية -علم النحو -يضبط اللسان من اللحن ،وىكذا يقال :إن علم التجويد يضبط القراءة من اللحن
أيضا يف كتاب اهلل -تبارك وتعاىل ،وىكذا أيضا حينما نقول :إن علم أصول الفقو يضبط الفهم لنصوص الكتاب
ً
أيضا يف علم اظتصطلح :إنو هبذه اظتنزلة بالنسبة للحديث النبوي ،ديكن لإلنسان أن
والسنة  ،وىكذا حينما نقول ً
يعرف بواسطتو صحيح األخبار من سقيمها ،فهذا العلم إذن ىو كاظتيزان الذي يضبط الفهم؛ من أجل أال يشطح
يف نظره يف كتاب اهلل -تبارك وتعاىل ،وهبذا يكون مؤىال ظتعرفة صحيح التفسَت من فاسده.
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وأما الغاية أو اعتدف الذي يصل إليو ويبتغيو الدارسون فأقول :ىو معرفة معاين ىذا القرآن؛ ألن ىذا مرقاة عتا
وواسطة ،وأيضا :العمل بعد ذلك ،فبعد فهم ىذا القرآن البد من العمل بأحكامو؛ ألن اهلل -عز وجل -تعبدنا
بذلك.
أنتقل بعد ذلك إىل النقطة السادسة ،وىي ما يتعلق بنظرة تارخيية سريعة ،تتعلق بنشأة ىذا العلم ،وتطوره ،واظتراحل
اليت مر هبا ،وىذه األشياء اليت أستعرضها اآلن حتتاجون إليها ظتعرفة تاريخ ىذا العلم ،وحتتاجون إليها عند النظر يف
كثَت ؽتا كتب يف ىذه القضية ،فمن نظر يف كثَت من اظتؤلفات اليت تكلم أصحاهبا على تاريخ ىذا العلم ،ونشأتو،
وتطوره جيد أشياء كثَتة جدا حتتاج إىل مناقشة ،وقد حاولت أن أستقرئ لكم ذلك على قدر اصتهد والطاقة من
أيضا:
خالل الكتب اليت تكلمت على ىذه القضية ،وأيضا :من خالل كتب اظتخطوطات -فهارس اظتخطوطات ،و ً

من خالل الكتب اليت تكلمت عن الفنون ،كالفهرست البن الندمي ،ومثل كتاب :إيضاح اظتكنون ،وأشباه ذلك من
الكتب اليت ألفها العلماء يسردون فيها اظتصنفات يف ؼتتلف العصور.
فأقول :نبدأ بالقرن األول اعتجري ،وديكن أن نقسم ىذا القرن األول اعتجري إىل ثالث مراحل:
اظترحلة األوىل :وىي العهد النبوي ،يف زمن النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،ماذا مت يف زمان النيب -صلى اهلل عليو
وسلم -ؽتا يتعلق هبذا العلم؟ ،ؿتن نعرف أن القرآن كان يتنزل على النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف ثالث
وعشرين سنة  ،وكان الصحابة -رضي اهلل تعاىل عنهم -من العرب ،وكانوا أىل الفصاحة والبيان والبالغة ،فكانوا
يدركون ىذه اظتعاين اليت خوطبوا هبا ،يدركوهنا غالبًا من لغتهم وسليقتهم ،وؿتن نعرف أن التفسَت -كما جاء عن

ابن عباس -رضي اهلل تعاىل عنو -على أربعة أؿتاء :قسم تعرفو العرب بلغتها(ٔ) ،وىذا ىو الشاىد ،فكانوا يعرفون
كثَتا منها بفصاحتهم وسليقتهم العربية اليت حباىم اهلل -عز وجل -هبا ،وإذا أشكل
معاين ىذا القرآن ،يعرفون ً
عليهم شيء من معانيو رجعوا إىل النيب -صلى اهلل عليو وسلم -فسألوه عن ذلك ،فيبينو عتم ،وكان النيب -صلى اهلل
عليو وسلم -يبتدئهم أحيانًا بتفسَت بعض اآليات ،أو بعض القضايا ،كما أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -كان
يُقرئهم القرآن على اضتروف اليت يتيسر عتم القراءة هبا ،فبعدما ىاجر النيب -صلى اهلل عليو وسلم -إىل اظتدينة نزلت
األحرف الستة الزائدة على حرف قريش ،وأنتم تعلمون أن القرآن نزل على سبعة أحرف ،فكان النيب -صلى اهلل

عليو وسلم -يُقرئ أصحابو ْتسب ما يتيسر عتم ،كما أن الصحابة -رضي اهلل تعاىل عنهم -لـما عاصروا التنزيل،
وشاىدوا الوقائع اليت نزل فيها القرآن ،وكانوا مع النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف السفر واضتضر ،يف الليل والنهار،

أيضا أسباب النزول ،وعرفوا
فعرفوا أماكن النزول ،وىو :ما يسمى باظتكي واظتدين ،وعرفوا أوقات النزول ،وعرفوا ً
الطرق اليت ينزل هبا القرآن على النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،وعرفوا وجوه القراءة من رسول اهلل -صلى اهلل عليو
ٔ -أخرجو ابن جرير الطربي يف تفسَته = جامع البيان ،ت شاكر (ٔ ،)ٚ٘/رقم.)ٚٔ( :
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وسلم ،كما أن الواحد منهم ما كان يتجاوز ستس آيات ،أو عشر آيات ،حىت يتعلم ما فيها من العلم والعمل(ٕ)،
رتيعا ،إذن :فقد تعلموا أحكام القرآن ،وىذا نوع من أنواع العلوم القرآنية ،علم
فكانوا يتعلمون العلم والعمل ً
أيضا أوقات النزول ،وتعلموا
أحكام القرآن ،فإذن :تعلموا أسباب النزول ،وأماكن النزول ،ووجوه القراءة ،وتعلموا ً
طرق نزول القرآن ،وتعلموا الناسخ واظتنسوخ ،وما إىل ذلك من العلوم اليت ُحيتاج إليها ،كالعام واطتاص ،واظتطلق
واظتقيد ،وغَت ذلك ،فهذا تعلمو أصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم -منو ،مبعايشتهم لو ،وبسماعهم منو،
وبتلقيهم عنو -صلى اهلل عليو وسلم.
وكان النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قد اختذ رتاعة من الكتاب ،يكتبون بُت يديو ما ينزل من القرآن ،فيكتبون اآلية
يف العُ ُسب واللخاف وىي شرائح اضتجارة -اضتجارة الرقيقة ،واألكتاف ،أي :عظم الكتف؛ ألنو عريض ،ويكتبون
مبا يتيسر عتم من الوسائل اظتختلفة ،فيكتبون اآلية بُت يدي النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-ويرشدىم النيب -صلى
اهلل عليو وسلم -إىل مكان اآلية من السورة ،يقول :ضعوا ىذه اآلية يف سورة كذا ،يف موضع كذا ،فكانوا يؤلفون
القرآن بُت يدي سول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،-مبعٍت :يرتبونو بُت يدي النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،واظتقصود:
أهنم كانوا يرتبون اآليات بُت يدي النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،ألن ترتيب اآليات يف داخل السور أمر توقيفي ،أما
ترتيب السور فسيأيت الكالم عليو يف موضعو إن شاء اهلل تعاىل.
إذن :ىذه رتلة من العلوم القرآنية عرفها أصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف العهد النبوي.
واظترحلة الثانية :وىي عهد اطتلفاء الراشدين ،بعد وفاة النيب -صلى اهلل عليو وسلم -جاء زمن اطتلفاء الراشدين،
بالقراء يف اصطالحهم يف ذلك الوقت ىم:
القراء ،واظتراد ّ
فوقعت حروب الردة ،فقتل يف اليمامة فقط سبعون من ّ
أىل القرآن ،الذين حيفظون اآليات ،ويفقهون معانيها ،فهم أىل العلم ،فقتل منهم سبعون يف وقعة اليمامة ،وىذا
يدل على أن اضتفظة لكتاب اهلل -عز وجل -كانوا كثَتين ،مل يكونوا أفر ًادا كما يتصور بعض الناس ،كانوا كثرة،
حىت إنو قتل منهم يف وقعة واحدة -وىي اليمامة -سبعون ،من زتلو القرآن ،ومىت ىذا؟ ،بعد وفاة النيب -صلى اهلل
عليو وسلم.
ظ القرآ َن كثَتٌ من أصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-فلما قتلوا فزع عمر -رضي اهلل عنو ،خاف أن
إذنَ :حف َ
يذىب شيء من القرآن ،فأشار على أيب بكر الصديق -رضي اهلل عنو -أن جيمع القرآن ،فأبو بكر -رضي اهلل

عنو -تردد يف أول األمر -كما سيأيت ،مث شرح اهلل -عز وجل -صدره لذلك ،فجاءوا بزيد بن ثابت -رضي اهلل
ٕ -أخرجو أزتد ،رقم ،)ٕٖٕٗٛ( :وقال ػتققو اظتسند :إسناده حسن من أجل عطاء ،وىو :ابن السائب ،واضتاكم يف اظتستدرك
على الصحيحُت ،)ٖٚٗ/ٔ( :كتاب فضائل القرآن ،أخبار يف فضائل القرآن رتلة ،رقم ،)ٕٓٗٚ( :وقال :ىذا حديث صحيح
اإلسناد ،ومل خيرجاه.
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عنو ،وكان من حفظة القرآن ،وؽتن شهد العرضة األخَتة -وانتبهوا عتذه اصتملة :كان ؽتن شهد العرضة األخَتة اليت
عرضها النيب -صلى اهلل عليو وسلم -على جربيل مرتُت يف العام الذي تويف فيو ،فهذا جواب عن سؤال كبَت ،وىو:
ظتاذا اختَت زيد بن ثابت ،وتُرك كبار الصحابة كابن مسعود؟! مث إن زيد بن ثابت -رضي اهلل عنو -كان عند أيب
بكر يف اظتدينة ،فاختاروه لذلك ،فهو شهد العرضة األخَتة ،وكان يقرأ بقراءة قريش ْ-ترف قريش ،والقرآن نزل على
سبعة أحرف ،وحرف قريش ىو اضترف الذي كان يقرأ بو عامة اظتهاجرين واألنصار ،فهذه اصتمل إجابات عن
إشكاالت كبَتة جدا ،قد تعرض لك إذا قرأت يف شيء من الكتب اظتدونة يف القراءات ،أو األحرف ،فحرف قريش
ىو الذي كان يقرأ بو عامة اظتهاجرين واألنصار ،وىو الذي نزل أوال مبكة ،واستمر نزولو ،ونزل معو ستة أحرف يف
اظتدينة ،فاختَت زيد بن ثابت عتذه اظتهمة ،وتلكأ يف أول األمر ،وختوف ،مث بعد ذلك شرح اهلل صدره للقيام هبذا
فجمع القرآن يف عهد أيب بكر -رضي اهلل عنو ،رتع يف صحف -من غَت ميم ،وىذه الصحف غَت مرتبة
العملُ ،
السور(ٖ) ،وىل رتع على حرف واحد ،أو رتع على السبعة األحرف؟

األقرب :أهنم رتعوه على حرف قريش -على قراءة قريش ،مث احتفظ بو أبو بكر -رضي اهلل عنو -عنده احتياطًا ،مث
ظتا مات أبو بكر -رضي اهلل عنو -صارت ىذه الصحف إىل اطتليفة من بعده ،وىو عمر ،واحتفظ هبا ،مث ظتا مات
عمر -رضي اهلل عنو -آلت الصحف إىل حفصة بنت عمر؛ ألهنا وصية عمر ،مث ظتا جاء عثمان وأراد أن جيمع
الناس على مصحف واحد طلب ىذه الصحف من حفصة ،فلم تكن عنده؛ ألهنا آلت إليها.
فاضتاصل :أنو يف عهد أيب بكر الصديق -رضي اهلل عنو -رتع يف صحف ،مث استمر األمر على ذلك ،وىو يف ىذه
الصحف إىل خالفة عثمان فجمع اظتصحف ،وغتموع الروايات يف رتع اظتصحف كما سيأيت عند الكالم على
القراءات -إن شاء اهلل -واألحرف السبعة ،غتموع الروايات يدل على أمرين:
األمر األول :أن الغلمان اختلفوا يف اظتدينة مع من يُقرئوهنم يف الكتاتيب ،اختلفوا عليهم يف القراءة ،وتزامن ذلك مع
األمر الثاين وىو :أن األجناد الذين كانوا يف أرمينية وأذربيجان اختلفوا يف القراءة ،فهؤالء عبارة عن جيوش جاءت

من اليمن ،ومن اضتجاز ،ومن الشام ،ومن العراق ،ومن أماكن ؼتتلفة ،اجتمعوا ،فهؤالء أقرأىم بعض الصحابة
كأيب موسى األشعري ،وىؤالء أقرأىم ابن مسعود ،وىؤالء أقرأىم حذيفة -رضي اهلل عنهم أرتعُت ،وىؤالء أقرأىم
معاذ بن جبل ،فما الذي كان بعد ذلك؟ القرآن نزل على سبعة أحرف ،ىؤالء اصتنود كثَت منهم ليسوا طلبة علم،
وال يعرفون ىذه القضية ،فصار الواحد منهم يسمع قراءة ىذا من الشام ،وقراءة ىذا من العراق ،وقراءة ىذا من

ص ْف ٌر}
ص ْف ٌر} [اظترسالت ،]ٖٖ:وىذا يقرأَ { :كأَنَّوُ ِج َمالَ ٌ
اليمن ،وفيها نوع تغاير ،فهذا يقرأَ { :كأَنَّوُ ِج َمالَ ٌ
ت ُ
ت ُ
[اظترسالت ،]ٖٖ:فهذا يقول :أنت خطأ ،وىذا يقول :أنت اظتخطئ ،وجتادلوا ،فغضب حذيفة بن اليمان -رضي
ٖ -أخرجو البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب رتع القرآن ،رقم.)ٜٗٛٙ( :
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اهلل عنو ،وقال :تقولون :قراءة ابن مسعود ،وقراءة أيب موسى األشعري ،واهلل ألركنب إىل عثمان -من أرمينية،
فليجعلنو على قراءة واحدة ،فذىب إىل عثمان ،وذكر لو اطترب(ٗ).
فتزامنت ىذه القضية مع القضية األخرى اليت ىي :اختالف التالميذ يف اظتدينة على شيوخهم ،ىذا يقول :تُقرأ
ىكذا ،وىذا يقول :تُقرأ ىكذا ،والقرآن نزل على سبعة أحرف ،كلها صحيحة ،لكن صتهل ىذا بالوجو اآلخر
رتيعا ،ومنهم على بن أيب طالب -رضي اهلل
أنكره؛ لعدم علمو بو ،فجاء عثمان -رضي اهلل عنو -ورتع الصحابة ً
رتيعا ،مث عرض عليهم ىذا األمر ،فقالوا :ماذا ترى؟ قال :أرى أن ؾتعلها على قراءة واحدة،
عنو ،فجمعهم ً
والسبب يف ذلك -كما سيأيت إن شاء اهلل يف الكالم على القراءات واألحرف :أن األحرف الستة نزلت بعد ذلك

يف اظتدينة ختفي ًفا؛ لـما كثر الداخلون يف اإلسالم من القبائل األخرى ،فكانت ختفي ًفا ،وكانت رخصة ،كما قال ابن
جرير الطربي -رزتو اهلل -كبَت اظتفسرين(٘) ،فلما استُغٍت عن ىذه الرخصة ،وذلت ألسن الناس بالقرآن ،وسببت
ىذه الرخصة فيما بعد إشكاال عند الناس واختالفًا رأى أصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أن يستغنوا عن
باقي األحرف ،وىذه األحرف الباقية ىي وجوه أخرى يف القراءة ،يعٍت :مل يًتكوا آية من القرآن ،ومل يًتكوا كلمة
واحدة ،إمنا تركوا باقي األوجو اليت يُقرأ فيها القرآن من األحرف الستة األخرى ،مث بعد ذلك جعلوه على حرف
قريش ،وكتب عثمان غتموعة من اظتصاحف ،بعضهم يقول :ستسة ،وبعضهم يقول :سبعة ،وبعضهم يقول غَت
ذلك ،وال يصح يف العدد رواية ،فأرسل بعضها إىل العراق ،والكوفة ،والبصرة ،واليمن ،وأرسل إىل الشام ،ويقال:
احدا ،ومل يرسل إىل مصر يف ذلك الوقت
احدا ،وأبقى عنده يف اظتدينة و ً
احدا ،وأرسل إىل مكة و ً
أرسل إىل البحرين و ً
شيئًا.

اآلن ىذه اظتصاحف كتبت بطريقة خاصة ،ىذه الطريقة ىي اليت عرفت فيما بعد مبا يسمى :بالرسم العثماين ،فهذا

العلم اآلن صار من العلوم اليت تدرس يف بعض اصتامعات ،وفيو مؤلفات ،وفيو نظم حيفظو الطالب ،ويدرسون
شرحو ،وفيو قواعد ،فهو علم من العلوم القرآنية ،اشتو :علم الرسم العثماين ،كيف تكتب ىذه الكلمة؟ كيف
تكتب الصالة بالواو مثال؟ فهنا تكتب بصورة معينة ،وىنا تكتبها بصورة معينة ،ىذا العلم اشتو :علم الرسم
العثماين ،مىت وجد ىذا إذن؟ ،يف زمن اطتلفاء الراشدين ،وبالتحديد يف زمن عثمان -رضي اهلل عنو.
أيضا إن صح ما نقلو السيوطي يف كتاب اإلتقان عن ابن أشتة يف كتابو اظتصاحف ،فابن
وؽتا يذكر يف ىذا الشأن ً

أيضا البن أيب داود
أشتة لو كتاب مسند باألسانيد اشتو :كتاب اظتصاحف ،وىناك كتاب آخر اشتو :اظتصاحف ً
السجستاين ،فيو الروايات اظتتعلقة بكتابة القرآن ،وأشياء تتعلق ّتمعو ،وأشياء تتعلق ببعض وجوه القراءة ،وكتاب ابن
ٗ -أخرجو البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب رتع القرآن ،رقم.)ٜٗٛٚ( :
٘ -انظر :تفسَت الطربي = جامع البيان ،ت شاكر (ٔ.)ٙٗ/
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أشتة ىذا مفقود ،مل يصل إلينا ،وإمنا نقل منو السيوطي ىذه الرواية من غَت إسناد ،وىذه الرواية تقول :إن علي بن
أيب طالب -رضي اهلل عنو -كتب يف مصحفو الناسخ واظتنسوخ ،ىذه الرواية يرويها لنا عن علي -رضي اهلل عنو-
رجل من علماء التابعُت ،وىو ابن سَتين ،يقول ابن سَتين" :فطلبت ذلك الكتاب ،وكتبت فيو إىل اظتدينة ،فلم
أقدر عليو"(.)ٙ
وقد ساق اضتافظ ابن عبد الرب -رزتو اهلل -يف كتابو التمهيد بإسناده إىل ابن سَتين أنو قال :ظتا بويع أبو بكر أبطأ
علي عن بيعتو ،فجلس علي يف بيتو ،فبعث إليو أبو بكر ما بطّأك عٍت؟ ظتاذا تأخرت عن البيعة؟ أكرىت إمريت؟،
ظتاذا بايع الناس ومل تبايع؟ وىذا رد على الرافضة ،فقال علي :ما كرىت إمارتك ،ولكٍت آليت -مبعٌت حلفت ،آليت
أن ال أرتدي ردائي إال إىل صالة حىت أرتع اظتصحف ،قال ابن سَتين" :وبلغٍت أنو كتبو على تنزيلو ،يعٍت :كتبو
الكتاب ُلوجد فيو علم كثَت"(.)ٚ
صيب ذلك
ُ
مرتبًا على النزول ،ولو أُ َ

يف ىذه الرواية ابن سَتين يروي لنا قضية بعد وفاة النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،ىل أدركها ابن سَتين؟ اصتواب :ال،
فهذا عند علماء اضتديث ماذا يسمى؟ يقال لو :اظترسل.
يقول ابن عبد الرب -رزتو اهلل -بعدما ساق ىذه الرواية معل ًقا" :أرتع أىل العلم باضتديث أن ابن سَتين أصح
التابعُت مراسيل ،وأنو كان ال يروي وال يأخذ إال عن ثقة ،وأن مراسيلو صحاح كلها ،ليس كاضتسن وعطاء يف
ذلك ،واهلل أعلم"(.)ٛ
ىذا الكالم من ابن عبد الرب ماذا يعٍت؟ يدل على ماذا؟ يدل على أنو يصحح ىذه الرواية اظترسلة عن ابن سَتين -
رزتو اهلل.
إذن :ىذا الذي حدث يف فًتة اطتلفاء الراشدين.
يادا -وىو
واظترحلة الثالثة :وىي ما بعد اطتلفاء الراشدين إىل هناية القرن األول اعتجري ،فمما يذكر يف ذلك :أن ز ً
األمَت اظتعروف الذي يقال لو :زياد بن أبيو ،واستلحقو أبو سفيان فقيل لو :زياد بن أيب سفيان -أمر أبا األسود
الدؤيل فوضع قواعد الشكل على اظتصاحف(.)ٜ
يادا ىو الذي أمر أبا األسود الدؤيل يف ذلك ،خالفًا ظتا ىو متعارف عليو عند النحاة :أن
وىذا ىو اظتشهور :أن ز ً
علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنو -أمر أبا األسود الدؤيل بوضع قواعد النحو صيانة للنطق ،وضبطًا للقلم(ٓٔ)،

 -ٙانظر :اإلتقان يف علوم القرآن (ٔ.)ٕٓٗ/
 -ٚانظر :التمهيد ظتا يف اظتوطأ من اظتعاين واألسانيد (.)ٖٓٓ،ٖٓٔ/ٛ
 -ٛانظر :اظتصدر السابق (.)ٖٓٔ/ٛ
 -ٜانظر :احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين (ص.)ٖ،ٗ:
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فلو قلنا هبذا -أي أن عليا -رضي اهلل عنو -ىو الذي أمر أبا األسود الدؤيل بوضع قواعد النحو -فيكون ىذا
ضمن اإلؾتازات يف زمن اطتلفاء الراشدين فيما يتعلق بعلوم القرآن؛ ألن ىذا يتصل بأي علم من علوم القرآن؟،
يتصل بإعراب القرآن ،فمن علوم القرآن علم إعراب القرآن ،ىذا لو صح ،لكنو ال يصح وإن اشتهر عند النحاة؛
ألن ىذه القصة جاءت بإسناد ال يثبت ،يعٍت :أن علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنو -ىو الذي أمر أبا األسود
عرضا أذكرىا -حينما يقولون :ظتاذا شتي علم النحو
الدؤيل بوضع قواعد النحو ،حىت إن النحاة -وىذه فائدة ً
بالنحو؟ يذكرون عتذا عدة تعليالت ،منها :يقولون :إن عليا -رضي اهلل عنو -قال أليب األسود الدؤيل :الكالم:
نح ؿتو ىذا(ٔٔ) ،يعٍت :انسج على
اسم وفعل وحرف جاء ظتعٌت ،مث ذكر لو بعض التفصيالت القليلة ،مث قال لو :وا ُ
ىذا اظتنوال حىت تأيت على أجزاء ىذا العلم وفروعو ،فيقولون :عتذا شتي علم النحو هبذا االسم ،لكن ىذه القصة ال

تصح من جهة اإلسناد.
إذن :قضية وضع ضوابط التشكيل على اظتصحف كانت بعد زمن اطتلفاء الراشدين ،وىكذا كانت اظتصاحف اليت
كتبها عثمان من غَت نـَ ْقط ،وكانت من غَت تشكيل ،ما كان فيها ال ضمة ،وال فتحة ،وال كسرة ،وال سكون،
أيضا من غَت ن ْقط ،فمن الذي وضع عتا الشكل؟
و ً

يف بعض الروايات :أن الذي وضعو أبو األسود الدؤيل بأمر زياد(ٕٔ) ،ويف بعضها :أن الذي وضعو غَت أيب األسود
الدؤيل.
قطعا بعد زمن اطتلفاء الراشدين ،فبعضهم كما يقول
وكذلك النـ ْقط اختلفوا فيو ،من الذي نقطها؟ لكنها نُقطت ً
الداين يف كتابو نـَ ْقط اظتصاحف ،يقول" :الذي نقطها ىو أبو األسود الدؤيل"(ٖٔ).
وبعضهم يقول :ىو :نصر بن عاصم الليثي ،اظتتوىف سنة  ٜٛىـ(ٗٔ) ،وإن نصر بن عاصم الليثي ىو الذي ستّسها

وعشرىا(٘ٔ) ،ما معٌت ستّسها؟ يعٍت :مثل األجزاء اآلن ،جزء ونصف جزء ،حزب وربع حزب ،فأسباع القرآن
ّ

وعشرىا يعٍت :تقسيمو إىل عشرة أجزاءْ ،تيث يُقرأ
وأستاس القرآن ،يعٍت :تقسيم القرآن إىل ستسة أجزاء ،ستّسهاّ ،

كامال يف كل عشرة أيام.

ٓٔ -انظر :طبقات النحويُت واللغويُت (ص ،)ٕٔ:وانظر :غرر اطتصائص الواضحة (ص ،)ٕٗٛ،ٕٜٗ:وإنباه الرواة على أنباه
النحاة (ٔ.)ٖٜ/
ٔٔ -انظر :شرح أدب الكاتب (ص ،)ٖٛ:وانظر :غرر اطتصائص الواضحة (ص.)ٕٗٛ،ٕٜٗ:
ٕٔ -انظر :احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين (ص.)ٖ،ٗ:
ٖٔ -انظر :النقط أليب عمرو الداين (ص.)ٕٜٔ:
ٗٔ -انظر :احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين (ص.)ٙ:
٘ٔ -انظر :اظتصدر نفسو.
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إذن :يف بعض الروايات أن نصر بن عاصم الليثي اظتتوىف سنة  ٜٛىـ ىو الذي نقط اظتصاحف ،ىو أول من نقطها،
وعشرىا.
وأنو ىو الذي ستّسها ّ
وجاء يف بعض الروايات أن ابن سَتين كان عنده مصحف نقطو حيِت بن يعمر اظتتوىف سنة  ٜٛىـ ،وقيل:
ٕٜٔىـ(.)ٔٙ
وجاء أيضا :أن حيِت ىو أول من نقطها(.)ٔٚ
وأكثر العلماء على أن اظتبتدئ بذلك ىو أبو األسود الدؤيل ،الذي جعل اضتركات والتنوين فقط ،مث جاء بعده
اطتليل بن أزتد الفراىيدي ،فحسن ىذه اضتركات ،وأدخل عليها أشياء ،مثل :اعتمز ،والتشديد ،والروم،
واإلمشام(.)ٔٛ
وبعض العلماء يقولون :إن اضتجاج بن يوسف الثقفي ىو أول من أمر بنقط اظتصاحف ،وبتجزئتها(.)ٜٔ
واضتجاج كانت لو جهود معروفة؛ لشدة عنايتو بالقرآن ،فهو من أكثر األمراء عناية بالقرآن ،حىت إنو جاء ببعض
شعَتا ،وأمرىم أن يعدوا حروف القرآن حرفًا حرفًا ،فيقف عند النصف،
أئمة التابعُت ،كاضتسن البصري ،وأعطاىم ً

والربع ،والثلث ،إىل أي حرف ينتهي ،ويعدون الكلمات إىل أي حد تنتهي ىذه الكلمة(ٕٓ) ،فهذا كان من زمن
اضتجاج ،يعٍت :يف القرن األول اعتجري عرفوا حروف القرآن ،وعدد حروف القرآن ،ومن نظر يف الكتب اظتدونة
كفنون األفنان البن اصتوزي فسيجد أهنم يذكرون عدد كل حرف كم تكرر من مرة يف كتاب اهلل -عز وجل ،اظتيم
كم تكرر ،والدال ،والسُت ،وما إىل ذلك ،فوصلوا إىل ىذا اضتد ،ويظن بعض الناس اليوم أن ىذه العناية بالعدد ما
ُوجدت إال ىذه األيام ،وجاءوا لنا مبا يسمى باإلعجاز العددي ،ىاىم عدوا من القرن األول ىذه اضتروف هبذه
الدقة.
أيضا يف تلك الفًتة -ما بعد عهد اطتلفاء الراشدين :أن حيِت بن يعمر
فأقول أيها اإلخوان :من اصتهود اظتبذولة ً
اظتتوىف سنة  ٜٛىـ ،كتب أيضا كتابًا يف القراءة ،رتع فيو اختالفات اظتصاحف اظتشهورة ،الحظ :ىذا متوىف سنة

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

 -ٔٙانظر :النقط أليب عمرو الداين (ص.)ٕٜٔ:
 -ٔٚانظر :احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين (ص.)٘:
 -ٔٛانظر :النقط أليب عمرو الداين (ص.)ٕٜٔ:
 -ٜٔانظر :وفيات األعيان (ٕ.)ٖٕ/
ٕٓ -انظر :اظتصاحف البن أيب داود (ص ،)ٕٚٙ،ٕٚٚ:وانظر :البيان يف عد آي القرآن (ص.)ٚٗ:
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عن ىذا الوقت زمنًا طويال ،فهذا حيِت بن يعمر اظتتوىف سنة  ٜٛىـ كتب كتابًا يف القراءة رتع فيو اختالفات
اظتصاحف اظتشهورة ،يعٌت :وجوه القراءة اليت فيها.
تفسَتا للقرآن لعبد اظتلك بن
أيضا :أن سعيد بن جبَت -رزتو اهلل -الذي قتلو اضتجاج سنة ٗ ٜىـ ،أنو كتب
وذُكر ً
ً

مروان ،وعبد اظتلك بن مروان تويف سنة  ٛٙىـ ،ومعٌت ىذا :أن ىذا التفسَت كتب يف وقت مبكر ،يعٍت :قبل سنة
تفسَتا(ٕٔ) ،وبقي ػتفوظًا
تفسَتا ،فكتب لو
 ٛٙىـ ،فعبد اظتلك بن مروان طلب من سعيد بن جبَت أن يكتب لو
ً
ً
عند عبد اظتلك بن مروان.

وقد جاء يف تررتة عطاء بن دينار :قال أزتد بن صاحل" :وتفسَته -يعٍت :عطاء بن دينار الذي يرويو عن سعيد بن
جبَت -فيما يروي عن سعيد بن جبَت صحيفة"(ٕٕ) ،من أين جاءت ىذه الصحيفة؟ ،ىي اليت كتبها سعيد لعبد
اظتلك بن مروان.
وقال ابن أيب حامت" :سئل أيب -يعٍت :أبا حامت -عن عطاء بن دينار ،فقال :ىو :صاحل اضتديث ،إال أن التفسَت
أخذه من الديوان ،فإن عبد اظتلك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبَت أن يكتب إليو بتفسَت القرآن ،فكتب سعيد
بن جبَت هبذا التفسَت إليو ،فوجده عطاء بن دينار يف الديوان ،فأخذه فأرسلو عن سعيد بن جبَت"(ٖٕ) ،يعٍت :يرويو
صحيفة ،ال يرويو مشافهة ،فهذا ىو القرن األول اعتجري.
بعد ذلك جاء القرن الثاين اعتجري ،ووجدت فيو أشياء وكتابات ،وبعض ىذه الكتابات يف الواقع كانت يف القرن
األول اعتجري ،لكٍت صنفتها ضمن القرن الثاين بناء على تاريخ الوفاة فقط ،تاريخ وفاة اظتؤلف ،فمثال :غتاىد بن
جرب تويف سنة ٗٓٔ ىـ ،فإذا نظرنا يف الكتب اليت تذكر فهارس اظتصنفات ؾتد أن غتاىد بن جرب كان لو تفسَت،
وكذلك أيضا الضحاك بن مزاحم اظتتوىف سنة ٘ٓٔ ىـ ،كان لو تفسَت ،وكذلك أيضا عكرمة موىل ابن عباس -رضي
اهلل عنهما -اظتتوىف سنة  ٔٓٚىـ ،لكن مىت رتعوا ىذه الصحف يف التفسَت؟ لرمبا يكون قبل ذلك مبدة ،يعٍت :يف
أيضا صحيفة يف التفسَت،
القرن األول اعتجري ،وكذلك ػتمد بن كعب القرظي اظتتوىف سنة  ٔٓٛىـ ،كانت لو ً
أيضا اضتسن البصري اظتتوىف سنة ٓٔٔ ىـ ،كان لو جزء يف عد اآلي ،عدد آيات القرآن ،ولو أيضا جزء يف
وىكذا ً
أيضا تفسَت ،وىكذا أيضا قتادة السدوسي اظتتوىف
نزول القرآن ،وىكذا عطاء بن أيب رباح اظتتوىف سنة ٗٔٔ ىـ ،لو ً

سنة  ٔٔٚىـ ،وقيل ٔٔٛ :ىـ ،كان لو عواشر القرآن ،والناسخ واظتنسوخ ،وىكذا عبد اهلل بن عامر اليحصيب اظتتوىف

ٕٔ -انظر :اصترح والتعديل البن أيب حامت (.)ٖٖٕ/ٙ
ٕٕ -انظر :اظتصدر نفسو.
ٖٕ -انظر :اظتصدر نفسو.
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أيضا جزء آخر اشتو :اظتقطوع واظتوصول ،وغَت
سنة  ٔٔٛىـ ،لو اختالفات مصاحف الشام واضتجاز والعراق ،ولو ً

ىؤالء كثَت ،كشعبة بن اضتجاج بعد ذلك ،وسفيان بن عيينة ،ووكيع بن اصتراح ،وابن جريج ،وابن وىب.

وكان الغالب يف التأليف يف تلك اظترحلة :الرواية ،سرد الروايات ،ولرمبا دخل مع التفسَت أشياء أخرى من اضتديث؛
ألهنم كانوا لرمبا رتعوا صح ًفا يف اضتديث ،منها ما يكون من قبيل التفسَت للقرآن ،ومنها ما يكون يف غَت ذلك من
اظتوضوعات.
بعد ذلك جاء القرن الثالث اعتجري ،فكثر التأليف جدا ،وأذكر على سبيل اظتثال فقط كتاب الناسخ واظتنسوخ لعبد
الوىاب اطتفاف اظتتوىف سنة ٕٗٓ ىـ ،وكتاب الناسخ واظتنسوخ ضتجاج األعور اظتتوىف سنة  ٕٓٙىـ ،فكما تالحظون
قرب وفاة ىؤالء من القرن الثاين اعتجري ،فغالبا أن ىذه اظتؤلفات كتبت يف القرن الثاين اعتجري ،وكتاب إعراب
القرآن لعبد اظتلك بن حبيب القرطيب اظتتوىف سنة  ٕٖٛىـ ،وكتاب إعراب القرآن أليب حامت سهل بن ػتمد
السجستاين اظتتوىف سنة  ٕٗٛىـ ،وكتاب إعراب القرآن أليب العباس اظتربد اظتتوىف سنة  ٕٛٙىـ ،وكتاب إعراب
القرآن أليب العباس ثعلب اظتتوىف سنة ٔ ٕٜىـ ،وغَت ىؤالء كثَت ،كعبد الرزاق الصنعاين اظتتوىف سنة ٕٔٔ ىـ،
وتفسَته موجود مطبوع ،وأيضا أبو عبيد القاسم بن سالم اظتتوىف سنة ٕٕٗ ىـ ،لو كتاب يف القراءات ،ولو كتاب
يف الناسخ واظتنسوخ ،ولو كتاب يف فضائل القرآن مطبوع ،وىو من أجل كتب فضائل القرآن ،وفيو أكثر من
تسعمائة رواية وأثر باإلسناد ،وكذلك ابن اظتديٍت اظتتوىف سنة ٖٕٗ ىـ ،ألف أسباب النزول ،وابن قتيبة اظتتوىف :سنة
 ٕٚٙىـ ،ألف مشكل القرآن ،وغَته ،فهؤالء العلماء ألفوا يف تلك الفًتة ،يف القرن الثالث اعتجري ،وما ذكرتو إمنا
ىو غترد أمثلة.
بعد ذلك جاء القرن الرابع اعتجري ،وفيو كثر التأليف عما ىو عليو يف القرون قبلو ،ويف ىذا القرن أكتفي بذكر
بعض الكتب اليت انتقيتها لسبب وىو أن بعض العلماء ،أو بعض من كتب يقولون :إهنا كتب أُلفت يف علوم
القرآن خاصة ،فأذكرىا بدال من أن أذكر كتبًا يف الناسخ واظتنسوخ والتفسَت وما إىل ذلك.

فمن ىذه الكتب :كتاب اشتو :اضتاوي يف علوم القرآن حملمد بن خلف بن اظترزبان اظتتوىف سنة  ٖٜٓىـ ،ىذا
َ
الكتاب كتب يف القرن الرابع اعتجري ،فالعنوان كما ترون :اضتاوي يف علوم القرآن ،فهل ىذا الكتاب يف علوم

القرآن؟ ،اصتواب :أن ىذا الكتاب ليس يف علوم القرآن ،ىذا الكتاب يقع يف سبعة وعشرين جزءًا ،وىو مفقود،
وىذا الكتاب الذي يقع يف سبعة وعشرين جزءًا ىو من كتب التفسَت بال شك ،وإن كان اشتو :اضتاوي يف علوم
القرآن.

وؽتا أُلف يف ىذا القرن -القرن الرابع اعتجري -كتاب االستغناء يف علوم القرآن حملمد بن علي األذفوي اظتتوىف سنة
 ٖٛٛىـ ،فأنتم حينما تقرءون أول كتاب أُلف يف ىذا الفن فستجدون أن بعضهم يذكر ىذا ،وبعضهم يذكر ىذا،
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وبعضهم يذكر كتبًا أخرى سأذكرىا(ٕٗ) ،والواقع :أهنا ليست يف علوم القرآن ،فهذا الكتاب قال عنو الداودي يف
غتلدا ،صنفو يف اثنيت
كتابو :طبقات اظتفسرين" :ولو كتاب يف تفسَت القرآن ،شتاه :االستغناء ،يف مائة وعشرين ً
(ٕ٘)
غتلدا،
عشرة سنة "  ،وبعضهم يذكر عنوانو :االستغناء يف علوم القرآن ،فهذا الكتاب الذي يقع يف مائة وعشرين ً

وألفو يف اثنيت عشرة سنة ىل ىو يف علوم القرآن؟ اصتواب :ال ،إمنا ىو كتاب من كتب التفسَت ،ولكن ما اشتو؟
اشتو :االستغناء يف علوم القرآن ،وىذا الكتاب موجود ،وقد حقق أحد الباحثُت سورة الفاحتة منو ،مع دراسة
للكتاب.
ومن ذلك أيضا :كتاب تفسَت القرآن أليب اضتسن األشعري اظتتوىف سنة ٕٖٗ ىـ ،وىذا الكتاب ذكرتو لسبب ،وىو
أن بعض العلماء قالوا :إن ىذا الكتاب ىو كتاب اظتختزن يف علوم القرآن أليب اضتسن األشعري ،وليس كذلك،
فهذا الكتاب الذي اشتو :تفسَت القرآن قال عنو اظتؤلف يف تبيُت كذب اظتفًتي فيما نقلو ابن عساكر ،قال عنو:
"وألفنا كتاب تفسَت القرآن ،رددنا فيو على اصتُبائي والبلخي ما حرفا من تأويلو"( ،)ٕٙفهذا تفسَت القرآن.

أيضا لو كتاب آخر ،اشتو :اظتختزن يف علوم القرآن ،ومها كتابان يف الواقع ،وليس كما ظن
وأبو اضتسن األشعري ً
بعض اظتؤلفُت أهنما كتاب واحد ،فكتاب اظتختزن يف موضوع آخر ،يقول عنو مؤلفو" :وألفنا كتابًا يف ضروب من

الكالم ،شتيناه :اظتختزن ،ذكرنا فيو مسائل للمخالفُت مل يسألونا عنها ،وال سطروىا يف كتبهم ،ومل يتجهوا للسؤال،

وأجبنا عنها مبا وفقنا اهلل تعاىل لو"( ،)ٕٚوىذا الكتاب شتاه الداودي يف كتابو :طبقات اظتفسرين :اظتختزن يف علوم
القرآن ،وقال عنو الداودي" :كتاب عظيم جدا ،بلغ فيو سورة الكهف ،وقد انتهى مائة جزء ،وقيل :إنو أكرب من
ىذا"( ،)ٕٛفإذن ىذا الكتاب ليس يف علوم القرآن.
وتاج ىذه الكتب يف القرن الرابع اعتجري ،ويف كل قرن ؽتا كتب فيو يف التفسَت ىو :تفسَت كبَت اظتفسرين ،جامع
أجل ىذه الكتب ،وأعظمها ،وأكثرىا
البيان يف تفسَت القرآن حملمد بن جرير الطربي ،اظتتوىف سنة ٖٓٔ ىـ ،فهو ّ
نفعا ،واألمر كما قيل :الصيد يف جوف الفراء.
ً

ٕٗ -انظر :رتال القراء وكمال اإلقراء ،ت عبد اضتق (ٔ ،)ٔٔ/وانظر :دراسات يف علوم القرآن  -فهد الرومي (ص.)ٗٔ:
ٕ٘ -انظر :طبقات اظتفسرين للداوودي (ٕ.)ٜٔٚ/
 -ٕٙانظر :تبيُت كذب اظتفًتي فيما نسب إىل األشعري (ص.)ٖٔٗ:
 -ٕٚانظر :اظتصدر السابق (ص.)ٖٖٔ:
 -ٕٛانظر :طبقات اظتفسرين للداوودي (ٔ.)ٖٜٛ/
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مث بعد ذلك كثر التأليف ،وتتبع ذلك قرنًا قرنًا أمر يصعب ،ولرمبا يطول؛ لذلك سأذكر الكتب اظتؤلفة يف علوم
القرآن فقط ؽتا يكون حقيقة يف ىذا الفن ،وليس غترد عنوان مع ؼتالفة يف اظتضمون ،فمن الكتب اظتؤلفة يف علوم
القرآن:
كتاب صنفو ابن اصتوزي ،وىو مطبوع متداول ،طبع عدة طبعات ،اشتو :فنون األفنان يف عيون علوم القرآن ،وابن
اصتوزي تويف سنة  ٜ٘ٚىـ ،يعٍت :يف القرن السادس اعتجري ،ولو كتاب آخر اشتو :اجملتىب يف علوم تتعلق بالقرآن.
مث جاء بعد ذلك السخاوي علم الدين اظتتويف سنة ٖٗ ٙىـ ،فألف يف عدة موضوعات ،فألف يف الناسخ واظتنسوخ،
وقضايا متعددة ،مث ضم بعضها إىل بعض يف كتاب واحد ،شتاه :رتال ال ُقراء وكمال اإلقراء ،وىذا الكتاب مطبوع
متداول.
مث جاء بعده أبو شامة اظتتوىف سنة ٘ ٙٙىـ ،فصنف كتابًا شتاه :اظترشد الوجيز يف علوم تتعلق بالكتاب العزيز،
واقتصر فيو على بعض اظتوضوعات األساسية ،كجمع القرآن ،وما يتعلق باألحرف ،وما يتعلق بالقراءات ،وىذه
أدق اظتوضوعات ،وأخطر اظتوضوعات ،فاقتصر على ىذه األشياء الضرورية ،وترك الباقي ،ولو أنو ألف يف باقي
اظتوضوعات على ىذا اظتنوال لكان ىذا الكتاب ال جيارى وال يبارى يف التحقيق واإلتقان والضبط وتنقيح اظتعلومات،
كثَتا قدديًا وحديثًا ،فاقتصر يف
لكنو اقتصر على ىذه اظتوضوعات األساسية الدقيقة اليت يشغب عليها الزنادقة ً
التأليف عليها ،وليتو كتب يف الباقي ،وأظن أنو لو كتب يف باقي اظتوضوعات لكان كتابو مغنيًا عن كثَت من الكتب،
وكان غاية يف التحقيق -واهلل تعاىل أعلم ،وىذا الكتاب مع جاللة قدره ،وعظم ما فيو من التحقيق والتحرير ،إال أنو

غَت مشهور ،وكان قبل مدة ليست بالبعيدة ال وجود لو يف األسواق ،مع أنو طبع قدديًا ،وأما اآلن فهو مطبوع
ومتوفر.
بعد ذلك جاء الطويف اظتتوىف سنة  ٚٔٙىـ ،فألّف كتابًا شتاه :اإلكسَت يف علوم التفسَت ،وىو مطبوع ،وىذا الكتاب

غلّب فيو اصتوانب اللغوية والبالغية.

جامعا ،وىو من أرتع الكتب اظتؤلفة يف ىذا الفن إىل
مث جاء بعد ذلك الزركشي اظتتوىف سنة ٗ ٜٚىـ ،فألف كتابًا ً

يومنا ىذا ،وىو من العمد ،ومن خزائن ىذا العلم ،كتاب :الربىان يف علوم القرآن ،وىو مطبوع متداول.

مث جاء بعد ذلك جالل الدين البلقيٍت اظتتوىف سنة ٕٗ ٛىـ ،فألّف كتابًا شتاه :مواقع العلوم من مواقع النجوم ،قال

وغتموعا ظري ًفا ،ذا ترتيب وتقرير ،وتنويع وحتبَت"(.)ٕٜ
عنو السيوطي" :فرأيتو تألي ًفا لطي ًفا،
ً
أيضا -وىو القرن التاسع اعتجري -جاء ػتمد بن سليمان الكافِيَجي ،قيل لو :الكافِيَجي؛ لكثرة
ويف ىذا القرن ً
اشتغالو بالكافية يف النحو ،فقيل لو ذلك ،وىو متوىف سنة ٖ ٛٚىـ ،فألّف كتابًا يف ىذا ،قال عنو السيوطي" :فإذا
 -ٕٜانظر :اإلتقان يف علوم القرآن (ٔ.)ٔٚ/
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ىو صغَت اضتجم جدا ،وحاصل ما فيو بابان ،..إىل أن قال :فلم ِ
يشف يل ذلك غليال ،ومل يهدين إىل اظتقصود
ؼتتصرا ما وصل إلينا.
سبيال"(ٖٓ) ،يعٍت :الكافِيَجي ألف كتابًا
ً
بعد ذلك جاء السيوطي مبوسوعتو اظتشهورة ،وىو كتابو اإلتقان يف علوم القرآن ،والسيوطي تويف سنة ٔٔ ٜىـ ،واهلل
أعلم ،وصلى اهلل على نبينا ػتمد ،وآلو ،وصحبو.

ٖٓ -انظر :اظتصدر السابق (ٔ.)ٔٙ،ٔٚ/
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