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مقدمة

اهلل في  رسول  محمد  اإلسالمي:  املعتقد 
 ،)...32 :3 عمران  آل  2: 101 و279،  )البقرة 

عليه  ُأنزل   ،)40  :33 )األحزاب  ِبيِّنَي<  النَّ و>َخاَتَ 
أحيانًا  ُسّمي  سماوي،  وسيط  عبر  القرآن 
وُح< )الشعراء 26: 193(، وأحيانًا أخرى >ُروُح  >الرُّ
اْلُقُدِس< )النحل 16: 102(، ثم ُدعي بعد الهجرة، 
في املدينة، »ِجْبِريل« )البقرة 2: 97 ـ  98( ]راجع 
»جبريل محمد«، صفحة 21[. ُأوحي القرآن 
حملمد بلغة عربية )يوسف 12: 2، الرعد 13: 37، طه 

لقوم  يبّلغه  أن  محمد  على  وكان   .)113  :20

نبّي  لهم  ُيرسل  ولم  سماوية  كتب  لهم  ليس 
أنه  آياته  في  القرآن  ويؤكد   .)44  :34 )سبأ  قّط 
 :2 )البقرة  املقدسة  الكتب  سلسلة  في  مندرج 

41، 91، 97، آل عمران 3: 3، 50(.

وعشرين  ثالث  الوحي  عملية  استغرقت 
محمد  إعالن  سنوات  أي  م(،   632 ـ   610( سنة 
النبوة. وبعد وفاة محمد قام أصحابه بجمعه في 
مصحف ]راجع »جمع القرآن«، صفحة 29[.
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أواًل: أسماء القرآن

أ. القرآن
)البقرة  »القرآن«  هو  الكتاب  لهذا  الشائع  االسم 
2: 185(، ووردت هذه اللفظة حوالي سبعني مرة 

في القرآن. وتتباين آراء املفسرين املسلمني بشأن 
الكلمة، فقالوا:

»تلى«.  مبعنى  »قرأ«:  من  مصدر  القرآن:   .1
وقال أصحاب هذا الرأي إن لفظة »القرآن« 
 :75( القيامة  سورة  في  املعنى  بهذا  وردت 
17ـ  18(: >ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه، َفِإَذا َقَرْأَناُه 

ِبْع ُقْرآَنُه< )أبو شهبة: 17(. َفاتَّ
2. القرآن: وصف على وزن »ُفْعالن، مشتٌق من 
املاَء  »َقَرْأت  فجملة:  اجَلْمع«،  مبعنى  الَقْرِء 
أبو  )اإلّتقان 341،  َجَمْعته  في احلوِض«، أي: 

شهبة: 17(.

بالشيء،  الشيَء  َقَرْنُت  ِمن  »مشتٌق  القرآن:   .3
ي  وُسمِّ اآلخر،  إلى  أحَدهما  َضَمْمَت  إذا 
فيه«  واحلروِف  واآليات  السوِر  لقران  به 

)اإلّتقان 340(.

4. القرآن: »مشتٌق من القرائِن، ألن اآلياِت منه 
ق بعَضها بعضًا ويشاِبُه بعُضها بعضًا،  ُيَصدِّ

وهي قرائُن« )اإلّتقان 340(.
علمًا  ُوضع  منقول،  غير  علم  اسم  إنه   .5
 ،339 )اإلّتقان  حملمد  املوحى  الكالم  على 

أبو شهبة: 18(.

اجلذر  املسلمون  الشارحون  أغفل 
קרא  من  هو  فاجلذر  »القرآن«.  للفظة  السامي 

املنطقة  من  وارد  أنه  واملرجح  تلى(،  )أي: 
في  موجودة  املفردة  وهذه  اآلرامية.  الكنعانية 
The For-( والسريانية واآلرامية  والفينيقية   العبرية 

.)eign Vocabulary of the Qur'an 233

بتأثير  صيغت  املفردة  أن  رأى  من  ثمة 
تعني  صارت  والتي  ִמְקָרא،  العبرية  اللفظة 
الحقًا »قراءة«، حسبما ورد في العهد القدمي، 
ِسْفِر َنَحْمَيا )8: 8(، وتتكرر ִמְקָרא في الكتابات 
إن  للقول  مييلون  الباحثني  أكثر  أن  إال  احلبرية، 
، التي تعني  املفردة مأخوذة من السريانية 
الكتاب  بدراسة  متعلقة  لفظة  وهي  »قراءة« 
و   ُقرآن  كلمتي  بني  والتشابه  املقدس. 
الفصول  السّريان  ى  سمَّ إْذ  واضح:  السريانية 
الكنائس  في  املقدس  الكتاب  من  ُتقرأ  التي 
لكتابه  تخّير  قد  محمداً  أن  كما   .
وبدون  آنذاك.  له  مألوفًة  كانت  التي  التسمية 
مصادر  من  محمداً  وصلت  املفردة  فإن  شك، 
 ،The Foreign Vocabulary of the Qur'an 234( مسيحية 

قارن: نولدكه: 29 ـ 32(.

ُيشار  عندما  القرآن  في  »قرأ«،  فعل  يرد 
أربعة  ذلك  من  ويستثنى  ُيوحى حملمد.  ما  إلى 
إلى  أشارا  االستثنائني  من هذين  اثنان  مواضع: 
الكتب املقدسة األخرى )ُيونس 10: 94، اإلسراء 17: 
التي  األعمال  كتب  إلى  اآلخران  واالثنان  93(؛ 

احلاقة  )اإلسراء 17: 71،  احلساب  يوم  للناس  ُتعطى 
يقترن  القرآن  في  »قرأ«  إن ذكر  أيْ   . )19  :69

 The Foreign Vocabulary of( دائمًا بالكتب السماوية
.)the Qur'an 233



{معضلـــــــــــــة مقدمة14

ب. املصحف
»املصحف«،  هي  للقرآن  شائعة  تسمية  ثمة 
من  اجلذر  أن  ويبدو  »مصاحف«.  وجمعها 
»صحف«. وحسب إحدى الروايات اإلسالمية، 
أْن جمع  فبعد  الكلمة ذات جذر حبشي،  فإن 
ناقش  عهده-  -في  القرآن  بكر  أبو  اخلليفة 
املجموع  الكتاب  هذا  تسمية  مسألة  وأصحابه 
لكن  »إجنياًل«،  سموه  بعضهم  فقال  للتو، 
ْفر«،  االقتراح رفض، فاقترح آخرون تسميته »السِّ
إنه  مسعود  ابن  فقال  أيضاً،  الفكرة  ورفضت 
سمع من األحباش اسم »املصحف« فُأخذ بهذا 

االقتراح )الزركشي 1: 281 ـ 282(.

ج. الفرقان
أنها  إال  التداول  وكثيرة  مشهورة  تسمية  لدينا 
هي:  و»املصحف«،  »القرآن«  من  انتشاراً  أقل 
>اْلُفْرَقاَن<، ووردت كذلك في )البقرة 2: 185، آل 

عمران 3: 4، الفرقان 25: 1(.

بل  القرآن،  على  »الفرقان«  لفظة  تقتصر  ال 
ترد عند تناول الكتب املقدسة، إذ ُأطلقت لفظة 
»الفرقان« على كتب موسى )البقرة 2: 53، األنبياء 
بالفرقان  واإلجنيل  التوراة  ُوِصف  21: 48(. كما 

)آل عمران 3: 4(. وجاء في القرآن أنه إن كان املرء 

 :8 )األنفال  >ُفْرَقانًا<  له  يجعله  فسوف  باهلل  يؤمن 
)األنفال  اْلُفْرَقاِن<  >َيْوَم  بدر:  نصر  وسمي   ،)29

 .)The Foreign Vocabulary of the Qur'an 226(  )41  :8

السامي؛  إلى جذرها  حتيلنا  التسميات  هذه  إن 
فاملفردة موجودة في األدب احلبري פְרָקז، وهي 
تعني: إنقاذ، إعتاق )Geiger: 41-42(. وقد استعرض 

 The Foreign Vocabulary of the( كتابه  في  جفري 
Qur'an(، تاريخ هذه اللفظة، ثم خلص في نهاية 

استعراضه للقول:
»فرقان«  لفظة  محمٌد  اقتبس  تأكيد  »بكل 
لها  وأعطى  تقنيًا،  مصطلحًا  لتكون  بنفسه 
وال  كان  االقتباس،  مصدر  إن  اخلاص.  تفسيره 
 The( »شك، معجم املسيحيني الناطقني باآلرامية

.)Foreign Vocabulary of the Qur'an 228-229

د. أسماء أخرى
هنالك تسميات شائعة أخرى مثل: »الكتاب« 
)البقرة 2: 2(، »الوحي« )األنبياء 21: 45(، »الِذكر« 

)احلجر 15: 9(. ويرد في كتب علوم القرآن خمسة 

وخمسون اسمًا للقرآن، مثل: »نور« )النساء 4: 
174(، »ِشَفاء« )اإلسراء 17: 82، فصلت 41: 44(، 

 )...  ،57  :10 يونس   ،138  :3 عمران  )آل  »َمْوِعَظة« 
)انظر اإلّتقان 336 ـ 338، الزركشي 1: 273 ـ 276(.

ثانيًا: بنية القرآن
القرآن: هو الكتاب.  •

السورة: هي الفصل منه، وتعادل القصيدة.  •
اآلية: كبيت الشعر.  •

القافية  مبثابة  وهي  اآلية،  آخر  الفاصلة:   •
)اإلّتقان 336(.

أ. السورة
السورة: فصل القرآن، جمعها »سور«، ووردت 
مفردة »سورة« في القرآن )البقرة 2: 23، يونس 10: 

38، هود 11: 13(.
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»سورة«  لفظة  ذكرت  التي  اآليات  أغلب 
محمد،  نشاط  من  املتأخرة  احلقبة  إلى  تعود 
وأكثرها جاءت في املدينة. وال جند في املراجع 
ويرى  اللفظة.  أصل  إلى  يشير  ما  اإلسالمية 
املستعملة  ׁשּוָרח،  العبرية  من  أنها  املستشرقون 
وثمة  سلسلة.  أو  صف  مبعنى:  »امليشناه«  في 
إشكالية برأي نولدكه أال وهي أن ׁשּוָרה ال تتصل 
القرآنية  السورة  لفظة  بينما  املقدسة،  بالكتب 
دفع  ما  وهذا  حصراً،  املقدسة  بالكتب  مرتبطة 
تعادل  املفردة  أن  للظن   )Hirschfeld( هيرشِفلد 
معروف  مصطلح  وهي  اليهودية،  סדרה  لفظة 
لعالمات األجزاء في الكتب العبرية. أما جفري 
فيرى أن املفردة من السريانية  والتي تعني 

.)The Foreign Vocabulary of the Qur'an 181-182( كتابة
عثمان(  )مصحف  املعياري  للنص  وفقًا 
األكثر تداواًل، فإن عدد سور القرآن مئة وأربع 
عشرة سورًة. ولكن بعضهم اعتبر سورة األنفال 
التوبة )9( سورة واحدًة، ولدى  )8( وسورة 
سورة  عشرة  وثالث  مئة  العدد  يبلغ  هؤالء 
ابن  في مصحف  السور  وعدد   . )422 )اإلتّقان 

واثنتا عشرة سورًة، ألنه يحذف  مئة  مسعود: 
بن  وفي مصحف أبّي   ، و114(  113( املُعوِّذتني 
سورْتي  يضيف  ألنه  عشرًة  وستة  مئة  كعب: 
إن  قال  وبعضهم   .)423 )اإلّتقان  واخَلْلِع  احَلْفِد 
في مصحف ُأبي بن كعب: مئة وخمس عشرة 
وسورة   )105( الفيل  سورة  يدمج  ألنه  سورة 
 .)427 )اإلّتقان  واحدٍة  سورة  في   )106( قريش 
وكثيراً   .]29 صفحة  القرآن«،  »جمع  ]راجع 
سورة  فمثاًل:  اسم،  من  أكثر  للسورة  نلقى  ما 

)اإلّتقان  القتال«  »سورة  ُتسّمى   )47( محمد 
»سورة  ُتسمى   )65( الطالق  وسورة   ،)362

النساِء الُقْصَرى« )اإلّتقان 363(.

ب. آية
القرآن.  في  مراراً  ترد  و»آيات«.  »آّي«  جمعها 
الشعر  العالمة. ووردت في  العربية  ومعناها في 

القدمي، مثاًل في شعر امرئ القيس:

ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبْيٍب وِعْرفاِن
َوَرْسٍم َعَفْت آياُته ُمْنُذ َأْزَماٍن

.)The Foreign Vocabulary of the Qur'an 73(

الوقوف  إلى  فدعاه  الدار،  عالمات  من  ُعَرف  ما  ]ِعْرفان: 

والبكاْء. َعَفْت آياُته: تغير ودرست عالمُته. ديوان امرئ القيس 

.]89

القرآن.  آية  اللفظة تعني  وفيما بعد صارت 
املفردة  أّن  إاّل  القرآن،  في  تكرارها  تواتر  ورغم 
The Foreign Vocabu-(  نادراً ما ترد في اآليات املكية

.)lary of the Qur'an 72

ليس للفظة »آية« جذر في العربية، واقتباسها 
من السريانية أو اآلرامية ظاهر. وجند اللفظة في 
يشير،  وتعني:  אוה  الفعل  من  אוח،  العبرية 
عالمات  إلى  اإلشارة  لدى  ورد  ما  وهو  يّعلم، 
الطقس )تكوين 1: 14(، وللراية العسكرية )العدد 
 ،)6  :4 )َيشوع  التذكارية  وللعالمات   ،)2  :2

وللعجائب واملعجزات التي ُتظهر احلضور اإللهي 
أو  العالمات  املزامير 78: 43(، وإلى  )التثنية 4: 34، 

الُنذر التي تصاحب وتشهد على عمل األنبياء 
ونالحظ  و9(.   7  :10 صموئيل   1  ،12  :3 )اخلروج 
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القرآني  املدلول  من  قريبة  אוח  استخدامات  أن 
.)The Foreign Vocabulary of the Qur'an 72-73( للكلمة

من احملتمل أن العرب قد أخذوا الكلمة من 
اليهود، وإن كانت قد وصلتهم على األرجح عن 
فالكلمة  بالسريانية.  الناطقني  املسيحيني  طريق 
אוח  العبرية  مثل  متامًا  ُتستعمل   ، السريانية 

.)The Foreign Vocabulary of the Qur'an 73(

وإذا  القرآن.  آيات  عدد  في  اختالفات  ثمة 
املعياري )مصحف عثمان(، جند  النص  أخذنا 
أن أشهر املدراس قد قسّمت اآليات على النحو 

التالي:
الكوفيني:  رواية  )حسب  األول:  املدني   •
البصريني:  رواية  وحسب  آية.   6217

6214 آية(.
املدني األخير: 6214 آية.  •

املكي: 6210 آية.  •
البصري: 6204 آية.  •

الدمشقي: 6227 آية. وقيل: 6226 آية.  •
احلمصي: 6232 آية.  •

البيان،  لكتاب  احملقق  )مقدمة  آية  الكوفي: 6236   •
الصفحات: حـ  ـ ط(.

عددها   )112( اإلخالص  سورة  فمثاًل، 
لدى  وأربع  والشامي،  املكي  في  آيات  خمس 

الباقني )البيان 296(.

ج. الفاصلة
آيات  في  والفواصل  اآلية،  في  كلمة  آخر  هي 
سور القرآن كالقوافي في أبيات قصائد الديوان. 

ما وجب مراعاة الفاصلة في نظم القرآن  وكثيراً 
حفاظًا على شعرية اجلملة، مما أدى إلى تخلخل 
بنية العبارات في بعض األحيان، وهذه أمثلة من 

)الرصافي 561 ـ 562(:

ُذُر< )القمر 54: 41(:  ِفْرَعْوَن النُّ >َوَلَقْد َجاَء آَل   •
قدم املفعول وأّخر الفاعل مراعاة للفاصلة.

ِه اآلِخَرُة َواأُلوَلى< )النجم 53: 25(: قدم ما  >َفِللَّ  •
الفاصلة  مراعاة  ولوال  الزمان،  في  متأخر  هو 
ْمُد ِفي اأُلوَلى  لقدمت >اأُلوَلى< مثل: >َلُه احْلَ

َواآلِخَرِة< )القصص 28: 70(.
واألصل   :)5 :40 )غافر  ِعَقاِب<  َكاَن  >َفَكْيَف   •
اإلضافة  ياء  فحذف  عقابي«  كان  »كيف 

للفاصلة. مراعاة 
>َوَأَطْعَنا   :)67 ـ   66  :33( األحزاب  سورة  في   •
ِبيال< حيث زيدت األلف  وَنا السَّ ُسوال. َفَأَضلُّ الرَّ

مراعاة للفاصلة، وهذه زيادة ما ال يلزم.
ْمَس  َوالشَّ َهاَر  َوالنَّ ْيَل  اللَّ َخَلَق  الَِّذي  >َوُهَو   •
 :21 )األنبياء  َيْسَبُحوَن<  َفَلٍك  ِفي  ُكٌلّ  َواْلَقَمَر 
العاقل  غير  أجرى  اآليات  هذه  وفي   :)33

باجلمع  اإلثنني  عن  وعبر  العاقل،  مجرى 
الشمس  إلى  يعود  >َيْسَبُحون<  الضمير  ألن 
يقول  أن  يقتضي  فالسياق  والقمر، 
مجرى  وأجراه  جمعه،  ولكنه  »يسبحان«، 

العقالء مراعاة للفاصلة. 

انظر أمثلة كثيرة في كتاب الّرصافي »كتاب 
الشخصية احملمدية أو حل اللغز املقدس« )561 ـ  
570(. وقارن حتليل الفاصلة في )نولدكه 34 ـ 38، 

.)Sketches 33-34
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ثالثًا: حتدي اإلتيان مبثل القرآن
القرآن،  مبثل  اإلتيان  استحالة  املسلمون  يعتقد 
>اإِلنُس  حتدى  أنه  إلى  ذلك  في  مستندين 
)اإلسراء  اْلُقْرآِن<  َهَذا  مِبِْثِل  َيْأُتوْا  َأن  َعَلى  نُّ  َواجْلِ
ْثِلِه<  17: 88(، وأنه حتدى اإلتيان >ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ

)هود 11: 13(، ال بل حتى >ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه< )يونس 

.)38 :10

إن نصوصًا مثل التي نظمها محمد، ال ميكن 
نفسه  جعل  إذا  إال  بها  يأتي  أن  وثني  لقرشي 
مخزون  امرئ  فلكل   ،)Sketches: 36( أضحوكة 
ينظم  أن  محمد  لغير  ميكن  وال  خاص،  ثقافي 
نفسية  جتربة  عن  صادر  ألنه  القرآن،  مثل  نصًا 
سيقلد  الذي  الوثني  أن  عنك  دْع  فردية،  ولغة 
هزيلة.  محاكاة  مجرد  تقليده  سيكون  القرآن 

ويقول الشاعر معروف الّرصافي:
»إن إتيان املعارض مبثل ما عارضه من الكالم 
العلم  حق  هذا  يعلم  محمداً  وأن  متعذر، 
وبكل  واطمئنان  سكينة  بكل  تراه  فلذا 
>َفْأُتوْا  قائاًل:  قومه  يتحدى  واستبسال  جراءة 
ُدوِن  ن  مِّ ُشَهَداءُكم  َواْدُعوْا  ْثِلِه  مِّ ن  مِّ ِبُسوَرٍة 
 ،)23  :2 )البقرة  َصاِدِقنَي<  ُكْنُتْم  ِإْن  اهلِل 
معارضة  قصد  منهم  أحداً  أن  يبلغنا  ولم 
ذلك  قصد  أحدهم  أن  ولو   ]...[ القرآن 
القرآن  يعارض  الذي  مغلوبًا، ألن  إال  ملا كان 
روحانية  ذا  يكون  أن  شيء  كل  قبل  يجب 
وذا ذكاء كذكائه وخيال  كروحانية محمد، 
يعارض  أن  يستطيع  فال   ]...[ كخياله 
نفسه«. محمد  إال  مثله  ويأتي   القرآن 
)الرصافي 604 ـ 605(  

بدعوى  املسلمون  يسّلم  آخر،  جانب  من 
أن  حقيقة  عن  ويتغاضون  القرآن،  لغة  جمال 
أخرى؛  إلى  مرحلة  من  نظمًا  يختلف  القرآن 
مشتعلة،  متوقدة  نصوص  املكي  القرآن  ففي 
نثرية جافة ]راجع  املدينة  أن نصوص  في حني 
 .]47 صفحة  للقرآن«،  التاريخي  »الترتيب 
قراءته،  من  ميل  تأثير  أي  من  املتحرر  والقارئ 
 Stanley Lane-Poole پول  ِلن  ستانلي  هو  فها 
التي  القدمية،  العربّية  الّلغة  يقول: »لوال بالغة 
الصعبة  اجُلَمل  لبعض  الّسحر  من  شيئًا  منحت 
ممكنة،  غير  الُقْرآن  قراءة  فإنَّ  املمّلة،  والقصص 
إْذ نشعر أّننا انحدرنا من الّشعر إلى الّنثر، وليس 
بحيث  القراءة،  يستحق  ما  الّنثرّية  املادة  في 
األولى  النصوص  شعرية  فقدان  عن  تعوضنا 

.)Lane، pp. cv-cvi( »وتالشي جملها املوسيقّية
هو  كبير،  عربي  أديب  الرأي  هذا  ويشاطر 

الّرصافي:
»مما اختص به القرآن أو امتاز به عن غيره من 
ُخْذ  التكرار.  واألرضية:  السماوية  الكتب 
الكبار  السور  )من  منه  سورة  واقرْأ  القرآن 
طبعًا(، ثم انتقل إلى ثانية بعد إمتامك األولى 
ثم  ثالثة،  إلى  انتقل  ثم  القراءة،  في  مستمراً 
إلى رابعة، فإنك بالنظر إلى املوضوع ال تشعر 
بأنك انتقلت من سورة إلى سورة، ألنك جتد 
ذكر  على  تشتمل  األكثر  في  املكررات  هذه 
الكفار،  أقوامهم  مع  لهم  جرى  وما  األنبياء 
والنشور،  والبعث  والنار  اجلنة  ذكر  وعلى 
بالشرك  وتضليلهم  الكفار  تقريع  وعلى 
أن  عجيب  فوقه  الذي  العجيب  ومن   ]...[
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وسامعيه  قارئيه  نفوس  على  بتأثيره  القرآن 
وال  السهل  من  فليس  التكرار،  لهذا  مدين 
يكرر  أن  البيان  أولي  عند  املتعارف  من 
غير  سليمًا  فيخرج  التكرار  هذا  كتاب 
معيب إال في القرآن، فبالنظر إلى هذا يجوز 
أن نسمي القرآن «كتاب التأثير بالتكرير»». 
)الرصافي 554، التشديد لنا(  

ماذا كان رأي قريش بالقرآن وبلغته؟
قال أهل قريش عن القرآن:

 ،25  :6 )األنعام  ِلنَي<  اأَلوَّ َأَساِطيُر  ِإالَّ  َهَذا  >ِإْن   •
األنفال 8: 31، املؤمنون 23: 83، النمل 27: 68(.

 ،5  :21 )األنبياء  »شاعر«  عن  صادراً  واعتبروه   •
الصافات 37: 36، الطور 52: 30، احلاقة 69: 41(.

)يونس 10: 2،  إنه »ساحر«  وقالوا عن محمد   •
ص 38: 4(. 

و»كاهن« )الطور 52: 29، احلاقة 69: 42(.  •
 ،36  :37 الصافات   ،6  :15 )احلجر  و»مجنون«   •
و51،   2  :68 القلم   ،29  :52 الطور   ،14  :44 الدخان 

التكوير 81: 22(.

و»مسحور« )اإلسراء 17: 47، الفرقان 25: 8(.  •

ولعل ذلك ما دفع الرصافي للقول:
التهويل،  كل  القرآن  بإعجاز  يهولون  »إنهم 
ولكنهم ال يستطيعون أن يذكروا لهذه املعجزة 
أثراً بينًا في جناح الدعوة اإلسالمية، إْذ ال مرية 
في أن الدعوة اإلسالمية إمنا جنحت بالسيف ال 
)الرصافي 608( مبعجزة القرآن«. 

رابعًا: أهمية دراسة القرآن
واإلسالم  محمد  تاريخ  لدراسة  مصدر  القرآن  أ. 

املبكر
يساعدنا  الذي  احملمدية،  الدعوة  ِسّجُل  القرآُن 
على فهم شخصية محمد، فعلى سبيل املثال، 
جند فيه زفرات قلق محمد )سورة الشرح ]اإلنشراح[ 
94(، أو نيران غضبه على عمه أبي لهب )سورة 

لتقّلب  وفقًا  تغيرت  أحكام  أو   ،)111 املسد 

بنت  زينب  جتاه  كموقفه  اإلنسانية  قراراته 
الزواج  من  ليتمكن  بالتبني  ابنه  زوجة  جحش 
بها )األحزاب 33: 4، 36، 37، 53(. وأيضًا، نكت 
محيطه  محمد  تصّور  كيف  القرآن  عبر  شف 
املوالني  جتاه  عقيدته  وأنتج  معه  تعامل  وكيف 
الديانات  أتباع  و  »القرآُن  ]راجع  واملعارضني 

اآلخرى«، صفحة 385[.

ب. لفهم الواقع اإلسالمي
اهلل  خطاب  اإلسالمية،  للنظرية  وفقًا  القرآن، 
تعاليم  عليه  تقوم  الذي  واألساس  للمسلمني، 
اإلسالم، وهو مصدر التشريع. إنه كتاب الثقافة 
للمسلم  اإلسالمي، ويحدد  العقل  يغذي  الذي 
إنه  واآلخر.  الذات  فهم  وكيفية  احلياة،  فلسفة 
نظرتهم  تّكون  التي  األداة  للمسلمني  بالنسبة 

.)Weltanschauung( للعالم

ختامًا: هذا الكتاب
لكن  املسلمني،  حياة  في  القرآن  مركزية  رغم 
ال  العربي،  املسلم  وحتى  املسلم  أن  املفارقة 
اليسير،  النذر  إال  القرآن  عن  املعرفة  من  ميلك 
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والنواقص،  بالغموض  مشوبة  املعرفة  وهذه 
أن  رأينا  ولهذا  املتوارثة.  باحملرمات  ومسيجة 
بشكل  تعتمد  القرآن،  على  إضاءات  نقدم 
املختلفة:  اإلسالمية  املصادر  على  أساسي 
كما  والتاريخية،  واحلديثية  التفسيرية 
املنشور  املعاصر  الثقافي  اإلنتاج  من  استفدنا 
يخرج  بحيث  أخرى،  وبلغات  العربية  باللغة 
متكاملة  مبعرفة  مزود  وهو  مطالعته  من  القارئ 

القرآن. عن 
يشتمل الكتاب على أبحاٍث تخص مسائل 
 ،29 صفحة   ، القرآن«  مثل: »جمع  تاريخية، 
في  »املرأة  مثل:  فكرية،  قضايا  تتناول  وأخرى 
املسائل  219، وكذلك بعض  القرآن«، صفحة 
الديانات  وأتباع  »القرآن  مثل:  االجتماعية، 
األخرى« ، صفحة 385. ويتناول الكتاب سور 
يعالج  وهو  املصحف.  في  ترتيبها  وفق  القرآن 
النقدي«  »التحليل  اآليات:  في  جوانب  ثالثة 
و»النسخ« و»القراءات«؛ والهدف من ذلك فتح 

حوارات جادة وعقالنية بصدد القرآن.

متفرقات
 :15 )احلجر  >َفَأْسَقْيَناُكُموُه<  كلمة:  أطول   •

.)22

ين« )البقرة 2: 282(. أطول آية: »آية الدَّ  •
َحى< )الضحى 93: 1(. أقصر آية: >َوالضُّ  •

أطول سورٍة في القرآن هي سورة البقرة )2(،   •
وأقصُرها: سورة الكوثر )108(.

ذكر جنة  فيها  ليس  آية  مئة  على  تزيد  سور   •
وال نار: سورة يوسف )12( )الزركشي 1: 255(.

ثمة نسختان للقرآن متداولتان اليوم بني املسلمني
حفص،  برواية  عاصم  قراءة  وفق  املصحف   .1
والذي صدر بإشراف األزهر في القاهرة سنة 

)1924(
ورش،  برواية  نافع  قراءة  وفق  املصحف   .2

والذي صدر في اجلزائر سنة )1905(



جمع القرآن
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جمع القرآن

الكتبة اعتاد  من  يطلب  أن  د  ُمَحمَّ
إلى  املستجدة  اآليات  بعض  إضافة 
ذلك  ولكن   ،)378 )اإلّتقان  ذاك  أو  النص  هذا 
وما  القرآنية،  النصوص  كل  يشمل  لم  اإلجراء 
تركه قبيل وفاته )11 ه/ 632 م( كان مجرد 
الكتابة  مواد  متناثرة من سور مدونة على  قطع 
النخيل.  وأوراق  واخلزف  اجللود  مثل  البدائية، 
د،  ُمَحمَّ لدى  محفوظة  القطع  تلك  تكن  ولم 

فى جمع  ُشرع  فحينما  بعينه،  لدى شخص  أو 
محدد،  لشخٍص  اجلمع  جلنة  تلجأ  لم  القرآن، 
بل طلبت من كّل َمن ميلك شيئًا من القرآن أن 
القرآن  د جلمع  ُمَحمَّ يسَع  لم  عمليًا،  به.  يأتي 
بقوله:  ذلك  املسلمني  علماء  أحد  وعّلل  قّط، 
املصحِف  في  القرآَن  د[  ]ُمَحمَّ ِيْجَمْع  لم  »إمّنا 
مِلا كان يترقَُّبه مْن وروِد ناسٍخ لبعِض أحكامه أو 

تالوِته« )اإلّتقان 377(.
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في املدينة قام محمد بتدوين جزئي للقرآن، 
والذي  القرآن  من  املكي  القسم  أن  يعني  مما 
يدون  لم  القرآنية  املادة  ِثْلَثي  حوالي  يشكل 
مطلقًا، وعلى فرض أن محمداً كان قد دّون بعض 
النصوص في مكة، فإنها ُفقدت، ألن احلوليات 
التاريخية ال تذكر اصطحاب املسلمني ملدونات 
ال  لذلك،  إضافًة  للهجرة،  ترحالهم  أثناء  قرآنية 
جند في املصادر التاريخية أي حديث عن كتبة 
ُيفهم  التي  الوحيدة  واإلشارة  مكة،  في  للقرآن 
منها وجود كاتب تتصل بعبد اهلِل بن أبي َسْرٍح، 
د في مكة )جبل  الذي ُروي أنه كتب القرآن حمُلَمَّ
162 ـ 163(، ولكنه انشق عنه، وانضم للقرشيني 

د النبوية  بعد أن تبني له عدم صدق دعاوي ُمَحمَّ
)الزمخشري 2: 372، الطبري 9: 405 ـ 406(.

يورد ابن سعد قائمة »من جمع القرآن« في 
عهد مُحَمَّد، فيذكر: ُأبّي بن َكعب، وُمعاذ بن 
جَبل، وأبو الدَّرداء، وَزيد بن ثابت، وسعد بُن 
ع بن جارية،  ُعبيد، ومجمَّ ْزْيد بن  ُعبيد، وأبو 
ويُقال أن ابن مسعود تعلم جزءاً من القرآن من 
ع. ويضيف خبٌر ثاٍن أورده ابُن سعد أسماًء  مجمَّ
الّدارّي، ومعاذ  أخرى: عثمان بن عّفان، ومتيم 
)ابن  أّيوب  وأبا  الصامت،  بن  وُعبادة  بن جبل، 
سعد 2: 306 ـ 307(. ويبدو أن معنى »جمع« هنا 

املؤرخني  بني  معقود  اإلجماع  ألن  احلفظ،  هو 
جرى  التدوين  مبعنى  جمع  أول  أن  املسلمني 
بإشراف زيد بن ثابت. وال شك أن هؤالء الذين 
جمعوه  كتابًة(،  أو  )حفظًا  القرآن  »جمعوا« 
جزئيًا، ال كليًا، ألنه لم يكن هناك نص مكتوب 
د ما يزال يضيف على القرآن،  بعد، وكان ُمَحمَّ

وينسخ فيه، ويحذف هنا وهناك.
أّنها  قيل  التي  الّشخصيات  أّن  نالحظ 
د، ليست ذات ثقل  جمعت القرآن في عهد ُمَحمَّ
اجتماعي، ويلوح لنا أنهم كانوا أناسًا مخلصني 
لدعوة اإِلسالم، إال أن هذه الشخصيات كانت 
هذه  من  وُيستثنى  القرار،  دائرة  عن  بعيدًة 
ُأضيف  رمبا  الذي  عّفان،  بن  ُعثمان  القائمة: 
اسمه إلى هذه القائمة إلسباغ نوع من القداسة 
مسلمني  انتقاد  محل  كان  أنه  سيما  عليه، 

كثيرين ِإّبان حكمه.
إذاً، على طول املرحلة املكية، وكذلك   
هي  الذاكرة  كانت  املدنية  الفترات  بعض  أثناء 
القرآن،  نصوص  تسجيل  في  الرئيسية  األداة 
بل كانت  ُيعتمد عليها،  أداة ال  الذاكرة  ولكن 
داً نفسه »لهذا تراه في سورة البقرة  تخون ُمَحمَّ
سوف  اهلَل  إن  بقوله  املؤمنني  يعّزي   )106  :2(

مينحهم بدل كّل آيٍة ذهبت ضحّية النسيان آيًة 
أفضل« )نلدكه 39(.

أواًل: اجلمع البكري/ العمري
]جمع زيد األول[

أّول جمع للقرآن قام به أبو بكر )السجستاني 11 ـ 
داً في قيادة  12، الّداني 13(، فبعد أن خلف ُمَحمَّ

املسلمني )11 ـ 13 ه/ 632 ـ 634 م(، خاض 
رفضت  التي  القبائل  ضد  املعارك  من  سلسلة 
هذه  ُعرفت  وقد  املسلمني،  لسلطة  اخلضوع 
احلروب في املصادر اإلسالمية بـ »حروب الرّدة«، 
ضد ُمسيلمة  الدموية  باملعركة  انتهت  والتي 
حقق  حيث  م(،   633 ه/   12( اْلَيَماَمة  في 
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بشرية  بتكلفة  ولكن  ساحقًا،  نصراً  املسلمون 
عالية.

حسب الروايات، فإن بعضًا ممن ُقتَل في هذه 
ومن  القرآن،  حفظة  من  كان  الفاصلة  املعركة 
أبي بكر جمع  بن اخلطاب على  اقترح عمر  ثم 
القرآن، وقد سأله أبو بكر كيف يفعل شيئًا لم 
د، لكّن ُعمَر دافع عن رأيه بأن حروبًا  يقم به ُمَحمَّ
تعرض  وأّن  اْلَيَماَمة،  معركة  بعد  محالة  ال  آتيًة 
القرآن  من  كثير  ضياع  إلى  يؤدي  للقتل  القّراء 
)السجستاني 13، الّداني 15(، فخاف »أبو بكر على 

القرآن أنْ يضيعَ«، فكلّف عمر بن اخلطاب وزيد 
بن ثابت مبهمة جمع القرآن )السجستاني 12(.

أبي بكر من  الروايات خلشية  تطرقت بعض 
ضياع القرآن، بدون ذكر مشورة عمر، بل توجز 
أبو  َفزع  باْلَيَماَمِة  املسلمون  أصيب  »ملا  القول: 
القّراء طائفٌة، فأقبل  َيْهِلك من  بكٍر، وخاَف أن 
على  ُجِمَع  وعندهم حتى  معهم  كان  مبا  الّناُس 
أوَل  بكر  أبو  فكان  الورق،  في  بكٍر  أبي  عهِد 
 .)378 )اإلّتقان  الّصحف«  في  القرآن  جمع  َمْن 
التالعب  الّرواية  في  الورق  ذكر  ]يكشف 
الروايات في املراجع  الذى تعرضت له كثير من 
البردى  أوراق  استعملوا  العرب  ألن  اإلسالمية، 
بعد احتالل مصر، أْي في عهد ُعمَر بن اخلّطاب، 
ولم ينتج الورق إاّل بعد قرٍن ونصف القرن، في 
سمرقند، وبدأ إنتاجه في بغداد في نهاية القرن 
)ستيبتشفيتش  الصينيني  مبساعدة  امليالدي  الثامن 

.)Déroche: 173 :1: 219 ـ 220، قارن

ألنه  باملهمة،  لزيد  بكر  أبي  تكليف  جاء 
د، كما أعلنه في طلب  كان يكتب القرآن حمُلَمَّ

َنتَّهُمك،  ال  عاقٌل،  شاٌبّ  »أنَت  التكليف: 
القرآن  تبع  فتَّ للنبّي،  الوحي  تكتُب  كْنَت  قد 
اإلّتقان   ،233  :1 الزركشي   ،16 )الّداني  فتجمعه« 
اإلطالق،  على  يسيرة  املهمة  تكن  ولم   .)379

ويشرحها زيد كاآلتي:
من  علّي  أيسر  كان  اجلبال  نقل  كلفوني  »لو 
من  القرآن  أتتبع  فجعلت  كلفوني،  الذي 
ُصدوِر الرِّجاِل، ومن الُعُسِب ]جريدة النخل[، 
األضالع،  ومن  جلد[،  ]قطعة  الّرقاع  ومن 

واللِّخاف ]احلجارة الرقاق واخلزف[«.
 ،28  ،15  ،14 السجستاني   ،233  :1 )الزركشي 

قارن الّداني 13 ـ 14(

وجرت عملية اجلمع على النحو التالي:
استدعى أبو بكر األشخاص املعروفني بجودة 
زيد،  إمرة  حتت  العمل  منهم  وطلب  حفظهم، 
اخلّطاِب  بِن  عمَر  منزل  في  االجتماع  فجرى 
املهمات  ليتشاوروا في كيفية جمعه، ولتقاسم 
)جار اهلل 26(. وطلبوا من بالل احلبشي أن يوجه 

أن  مدونات  لديهم  الذين  إلى  باملدينة  نداًء 
كان   .)27 اهلل  )جار  التدوين  جلنة  إلى  يسلموها 
اثنني  شهادة  قرآنية  قطعة  أي  لتثبيت  مطلوبًا 
)اإلّتقان 383(. ومن الطريف ما يروى أن ُعمَر أتى 

ْجم، فلم يكتبها زيد، ألنه لم  إلى اللجنة بآية الرَّ
يشهد غيره عليها )اإلّتقان 385(.

)جبل  السنة  حوالي  اجلمع  عملية  استغرقت 
187(. وبعد أن أجنز زيد املهمة، سلم الصّحف 

أصبح  حينما  عمر  تسلمها  ثم  بكر،  أبي  إلى 
ابنته  إلى  الصحف  آلت  وفاته  وبعد  خليفًة، 



َّ

ُسّميت 
حادثة  لذكرها  البقرة  بسورة 

بقرة  تقدمي  إسرائيل  بني  من  موسى  طلب 
ذبيحًة )67 ـ 71(.

سورة البقرة هى أطول سور القرآن، وُتصّنف أنها سورة 
الهجرة، لكننا  السنتني األولتني من  إذ استغرق تنّزيلها  مدنية 

السورة  ففي  والحقة.  سابقة  لفترات  تعود  آيات  السورة  في  جند 
 21( في  النَّاُس<  َها  َأيُّ >َيا  عبارة:  وكذلك   .)39 ـ   21( مكية  آيات 

و168( وهي عبارة مكية أيضًا، إْذ اعتاد محمٌد في الـمقابل استخدام 
َها الَِّذيَن آَمُنوْا< في الـمدينة )مثاًل 104(. عبارة >َيا َأيُّ

من جانب آخر، في السورة آيات تعود لتاريخ ما بعد السنة الثانية للهجرة:
• 114: تشير إلى صلح احلديبية )6 هجرية(.

• 190ـ  194: تتناول عقيدة اجلهاد بعد هدنة احلديبية.
• 111ـ  113: تعالج مواضيع عام الوفود )9 هجرية/ 631 م(.

عالوة على ذلك، في السورة آيات تعود لسنة محمد األخيرة، وهي اآليات )278 ـ 
281( الـمتصلة بحجة الوداع. وفي خامتة السورة إدانة للربا )نولدكه 166(، وآيات الربا 

تعتبر من آخر آيات القرآن.
إّن نظم سورة البقرة، مبا فيها من تعديالت وتصحيحات، قد شغل ثماني سنوات 

)من السنة األولى إلى السنة الثامنة للهجرة(. 

تتناول السورة الـمواضيع التالية:
• مواضيع تشريعية: مثل احلج والعمرة والصيام واجلهاد، وذكر أن »تشريعات سورة 
البقرة من أول العهد باملدينة. ولكن ]املسلمني[ أقحموا عليها ]أثناء تدوين القرآن[ 
تعديالت أوتفصيالت من أزمنة أخرى )مثل آية الربا من آخر العهد( حتى صارت سورة 

البقرة السورة التشريعية الكبرى في القرآن« )أطوار الدعوة القرآنية 764(.
• مواضيع جدلية: مثل نقد اليهود، إذ يحتل اجلدل مع اليهود والتحريض عليهم حيزاً 

كبيراً من هذه السورة: )83 ـ 105(، و)174 ـ 177(.
• مواضيع سياسية: مهاجمة معارضي محمد في املدينة )املنافقني(.

في هذه السورة أدخل محمد عناصر وثنية في اإلسالم )مثل حتويل القبلة من بيت املقدس 
 Life of( كما ترد في السورة قصص مأخوذة من األدب التوراتى واحلبري .)إلى كعبة مكة

.)Mahomet 3:311

مئتان وسٍت وثمانونعدد آيات السورة 286
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ــــُه يَـــْخـــَتـــصُّ بـِــَرْحـــَمـــِتـــِه َمــــن يَـــَشـــاُء  ِّــــُكــــْم َوالــــلّ ب رَّ
)105( َواللُّه ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم  
ْو ُنــنــِســَهــا نَْأِت بـِـَخــْيــٍر  يٍَة َأ َما نـَـنــَســْخ ِمْن آ
لـــلّـــَه َعـــَلـــَى  َتـــْعـــَلـــْم َأنَّ ا لـَــْم  َأ ِمـــْثـــلـِــَهـــا  ْو  ـــْنـــَهـــا َأ مِّ
)106( يــٌر   ُكــلِّ َشــْيٍء َقــِد
ـــــَمـــــاَواِت  ـــــسَّ ـــــَه لَـــــــُه ُمـــــْلـــــُك ال َألـَـــــــــْم َتــــْعــــَلــــْم َأنَّ الـــــلّ

ِـــٍيّ  ــن ُدوِن الــلّــِه ِمــن َول َواأَلْرِض َوَمـــا لـَـُكــم مِّ
)107( َواَل نَِصيٍر  
َكـــَمـــا  ُلـــوْا َرُســـولَـــُكـــْم  َتـــْســـَأ يـــُدوَن َأن  ـــِر ُت ْم  َأ
ِل  يـَـــــَتــــــَبــــــدَّ َمـــــــــن  ُســــــِئــــــَل ُمــــــوَســــــى ِمـــــــن َقــــــْبــــــُل َو
ــــــــَقــــــــْد َضـــــــــــلَّ َســـــــــــَواء  َف مَيــــــــــــاِن  ِــــــــــــاإِل ْــــــــُكــــــــْفــــــــَر ب ل ا
)108( ــِبــيــلِ  لــسَّ ا

ورد هذا املقطع بصيغ مختلفة:
في مصحف ابن مسعود: »ما مُنِْسك من آَيٍة أو 
ننسخها جنيء بخير منها أو مثلها« )اخلطيب 1: 173(.

وروي أن ابن مسعود قرأها: »ما ُنْنِسَك من آيٍة 
أو َنْنسْخها» )الطبري 2: 390 ـ 391(.

وكان سعد بن أبي وقَّاٍص يقرأها: »ما َنْنَسْخ 
من آيٍة أو َتْنَسها«، مبعنى: »أْو َتْنَسها أنت يا محّمُد« 

)الطبري 2: 391 ـ 392(.

في املدينة، وفي خضم اجلدل العقائدي بني 
كان  محمداً  أنَّ  اليهود  واليهود، الحظ  محمٍد 

يبطل مراراً وتكراراً أحكامًا سّنها، فصارت هذه 
املسألة مثار نقدهم، وقالوا:

ثم  بأمٍر،  أصحابه  يأمر  محّمٍد  إلى  ترون  »أال 
ينهاهم عنه ويأمرهم بخالفه، ويقول اليوم قواًل 
)الرازي 3: 244( ويرجع عنه غداً؟«  

وقد رد محّمٌد على نقدهم باآلية )106( 
النسخ ]اإلبطال  إّن  لهم  قائاًل  البقرة،  من سورة 
أواإللغاء[ أو نسيان اآليات دليل على قدرة اهلل. 

وبذلك أشاَر محمٌد إلى ظاهرتنْي قرآنيتنْي:

الظاهرة األولى: الّنسخ
ويحدد  آخر.  وسّن  حكٍم  إبطال  بها  واملقصود 
الطبري )2: 388( مجال النسخ على النحو التالي: 
حالاًل،  واحلراَم  حرامًا،  احلالَل  َل  يحوِّ أْن  »وذلك 
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بظاهرِة  تعترُف  والسّنة  احلديِث  ُكُتَب 
النِّْسيان احملّمدّي مبا ال ُيبقي لدينا أيُّ شّك 

في ذلك:
لقد نَقَل الطبري عن قتادة قوله: »َيقرُأ 
ُتْنَسى  ثم  ذلك،  من  أكثَر  أو  اآليَة  اهلِل  نبيُّ 
ما  ه  نبيَّ ُينِسي  اهلل  »كاَن  وأيضًا:  وُتْرَفع«. 
بن  اهلل  ُعبيُد  »كان  مجاِهد:  وعن  شاء«. 
َعمير يقول: »ُنْنِسَها، نرَفُعها من عندكم«. 
ثم  قرآًنا  ُأقِرَئ  نبيَّكم  »إّن  احَلَسِن:  وعن 
نرَفُعها.  »ُنْنِسها،  الربيع:  وعن  َنِسَيُه«. 

وكاَن اهلل أنزَل أموراً من القرآن ثم َرَفَعَها«.
واحلقيقة أنَّ ما ورد على لسان املفّسرين 
َفَرْفُع  تتقارب:  »ُنْنِسَها«  لفعل  معاٍن  من 
أحكاِم آيٍة ما من آياٍت القرآن، أو تأخيُرها، 
النبي...  قلِب  من  محُوها  أو  نسياُنها،  أو 
ها تدّل على َطْعٍن في صميم العصمة. إّن  كلُّ
اهلل الذي َعَصَم نبّيه ِلَيعِصَم بعصمِته القرآَن 
تبّدِل  بسبِب  وذلك  عصَمَته،  اآلَن  »َيْرَفُع« 
الّتاريخ. وأحداِث  وأحوالِه  النبيِّ   ظروِف 
)عالم املعجزات 112(  

ْسياُن احملّمدّي النِّ

واملباَح محظوراً، واحملظور مباحًا، وال يكوُن ذلك إالَّ 
في األمِر والّنهِي، واحلظِر واإلطالِق، واملنع واإلباحة. 

فأما األخباُر فال يكوُن منها ناسٌخ وال منسوٌخ«.
العلماء  إجماع  محل  القرآن  في  الّنسخ 
إنَّ  الشارحني يقولون  وإْن كان بعض  املسلمني، 
أو  ]نقل  نسخ  هو  اآلية  بهذه  املقصود  النسخ 
كتابة[ كتاب. وُيعتبر هذا القول تأوياًل متعسفًا 
ملدلول »نسخ« وال ينسجم مع سياق اآلية التي 
ُيفهم منها بجالء أّن املقصود هو إبطال تشريٍع؛ 
ولهذا فإن القرطبي )2: 301( يرفض هذه الدعوى 

ويقول: »ال َمْدخل له في هذه اآلية«.
النسخ  على  القرآُن  أكد  أخرى  آية  وفي 
آَيٍة  َكاَن  آَيًة مَّ ْلَنا  َبدَّ وسّماه تبدياًل، فقال: >َوِإَذا 
َا َأنَت ُمْفَتٍر«، َبْل  ُل، َقالُوْا: »ِإمنَّ َواهلّلُ َأْعَلُم مِبَا ُيَنزِّ

َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن< )سورة النحل 16: 101(.

ْسياُن الظاهرة الثانية: النَّ
يعلن النّص أن اآليات ميكن إن تتعّرض للنَّْسياُن 
أيضًا: >َأْو ُننِسَها<. واخلطاب هنا حملمد، مبعنى: 
قلبك« )اجلالالن 17(.  أْي منحها من  »ُنْنِسَكها: 
واعتبر املفسرون أن تعرض اآلية للنسيان يندرج 

في عملية النسخ، فقالوا:
ثم  ذلك  ِمن  أكثَر  أو  اآليَة  النبي  »ويقرأ 
اهلل  »كان  آخر:  حديث  وفي  وُتْرَفُع«.  ى  ُيَنسَّ
شاَء« ما  وَيْنَسُخ  شاَء،  ما  ه  نبيَّ ُيْنِسي  تعالى 

 
)الطبري 2: 391(  

اآلية: »ما  ُقِرئت  ابن مسعود  وفي مصحف 
أّن سعد  َنْنسْخها«. في حني  أو  آيٍة  ُنْنِسَك من 
بن أبي وقَّاٍص كان يقرأها: »ما َنْنَسْخ من آيٍة أو 
أن اخلطاب موجه  تعتبر  القراءة  َتْنَسها«، وهذه 
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محمُد«  يا  أنت  َتْنَسها  أْو  عَنى:  »كأنه  حملمد 
)الطبري 2: 392(.

>ُننِسَها<:  معاني  من  إنَّ  املفسرون  وقال 
فقال:  أخرى،  آية  في  القرآن  أقّره  واحملو  مَنُْحها. 

اْلِكَتاِب<  ُأمُّ  َوِعنَدُه  َوُيْثِبُت  َيَشاُء  َما  اهلّلُ  >مَيُْحو 

)سورة الرعد 13: 39(.

مثلما سعى بعض الشارحني لتفادي اإلحراج 
نقل  مبعنى  النسخ  فأّولوا  النسخ،  عن  الناشيء 
الكتاب، فإن آخرين أيضًا قرأوا »َنْنسأها« بداًل 
ُرها فال ُننِزُل  من >ُننِسَها<. وتعنى »َنْنسأها: نؤخِّ
اللوِح  في  ُرها  نؤخِّ أو  تالوَتها،  وَنْرَفُع  حكَمها 
وإْن كان  التأويل،  )اجلالالن 17(. وهذا  احملفوظ« 
ال يتسق مع فكرة اآلية إاّل أنه يبرهن على حقيقة 
خضوع القرآن ملتطلبات وأهواء الواقع احملمدي.

إشكالية أخرى
إضافة لظاهرتْي الّنسِخ والنَّْسياِن، فإّن اآلية تشير 
>َنْأِت  تقول:  إذ  اآليات،  مستوى  تفاوت  إلى 
ْنَها َأْو ِمْثِلَها< )البقرة 2: 106(. أْي: إن اآلية  ِبَخْيٍر مِّ
البديلة تكون خيراً من املنسوخة أو املنسية، أو 
وهنا  ُنسيت.  أو  ُأبطلت  التي  مثل  األقل،  على 
ْنَها<  مِّ >ِبَخْيٍر  التي  ُتنّزل  لم  ملاذا  سؤال:  ينشأ 
مباشرًة ما دام القرآن موجوداً في اللوح احملفوظ؟ 
ثم إذ ُأتي بـ >ِمْثِلَها<، فما اجلديد في هذه احلالة؟
اآلية  حتتويها  التي  اإلشكاليات  هذه  إن 
يتداولها  مفاهيم  )البقرة 2: 106( تدحض جملة 

املسلمون بشأن عصمة القرآن وحفظه في اللوح 
احملفوظ.

وتناقض آخر
َكاَن آَيٍة< )النحل 16: 101(  ْلَنا آَيًة مَّ اآلية: >َوِإَذا َبدَّ
 > ِ اهللَّ ِلَكِلَماِت  َتْبِديَل  >اَل  أخرى:  آية   تناقض 
)يونس 10: 64(. ]أنظر التعليق على سورة يونس 

10: 64، في اجلزء الثاني من الكتاب[.

استدلّت املعتزلة بهذه اآلية على أّن 
القرآن مخلوق من وجوه: أحدها أّن كالم 
اهلل لو كان قدميًا لكان الناسخ واملنسوخ 
الناسخ  ألّن  محال  ذلك  لكن  قدمينْي، 
املنسوخ،  عن  متأخراً  يكون  أن  يجب 
أن يكون  الشيء يستحيل  واملتأخر عن 
قدميًا، وأما املنسوخ فألنه يجب أن يزول 
قدمه  استحال  زواله  ثبت  وما  ويرتفع، 
على  دلّت  اآلية  أنَّ  وثانيها:  باالتفاق، 
أنَّ بعض القرآن خيٌر من بعٍض، وما كان 
كذلك ال يكون قدميًا، وثالثها: إّن قوله 
>أََلْم َتْعَلْم أَنَّ اهلّلَ َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر< يدّل 
على أّن املراد أّنه تعالى هو القادر على نسخ 
بعضها واإِلتيان بشيٍء آخر بداًل من األّول، 
فعاًل  القدرة وكان  داخاًل حتت  وما كان 

كان محدثًا...  
)تفسير الرازي 3: 252(  

 احتجاج املعتزلة باآلية )106(
 من سورة البقرة
على خلق القرآن
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ـــُكـــم  ونَ ـــُردُّ ْـــِكـــَتـــاِب لَــــْو يَ ــــْن َأْهــــــِل ال َودَّ َكـــِثـــيـــٌر مِّ
ـــْن ِعــنــِد  ـــاراً َحـــَســـداً مِّ ِـــُكـــْم ُكـــفَّ ــْعــِد إمَِيـــان ـــن َب مِّ
قُّ َفاْعُفوْا  َ لَُهُم اْلَ َأنُفِسِهم مِّن َبْعِد َما َتَبيَّ
ــى يَــْأتِــَي الــلّــُه بـِــَأْمـــِرهِ إِنَّ الــلّــَه  َواْصــَفــُحــوْا َحــتَّ
 )109( َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
ُموْا  َكــاَة َوَمــا ُتَقدِّ ـــواْ الــزَّ َوَأقِــيــمُــواْ الــصَّــَاةَ وَآتُ
أَلنُفِسُكم مِّْن َخْيٍر َتُِدوُه ِعنَد اللِّه إِنَّ اللَّه 
)110( ِبَا َتْعَمُلوَن َبِصيٌر  
ــــــَة إِالَّ َمــــــن َكــــــاَن  ــــــنَّ ــــــْدُخــــــَل اْلَ ـــــــوْا لـَـــــن يَ َوَقـــــــاُل
ُهْم ُقْل َهاُتوْا  ُهوداً َأْو نََصاَرى تِْلَك َأَمانِيُّ

)111( َصاِدِقَي   ُكنُتْم  إِن  ُبْرَهانَُكْم 
ِــلّــِه َوُهـــَو ُمــْحــِســٌن  َبــَلــى َمـــْن َأْســـَلـــَم َوْجـــَهـــُه ل
ِّـــــِه َواَل َخـــــْوٌف َعــَلــْيــِهــْم  َفـــَلـــُه َأْجـــــُرُه ِعـــنـــَد َرب
)112( يَْحَزُنوَن   ُهْم  َواَل 
ــَصــاَرى َعــَلــَى  ْــَيــُهــوُد لَــْيــَســِت الــنَّ ل َوَقــالَــِت ا
الَْيُهوُد  لَْيَسِت  النََّصاَرى  َوَقالَِت  َشْيٍء 
َكَذلَِك  الِْكَتاَب  يَْتُلوَن  َوُهْم  َشْيٍء  َعــَلــى 
ــُه  ِــِهــْم َفــالــلّ ــْعــَلــُمــوَن ِمــْثــَل َقــْول َّــِذيــَن اَل يَ ل َقــاَل ا
ْـــِقـــَيـــاَمـــِة ِفـــيـــَمـــا َكــــاُنــــوْا  ل ـــــْوَم ا ـــْيـــَنـــُهـــْم يَ ـــْحـــُكـــُم َب يَ
)113( ِفــيــِه يَــْخــَتــلِــُفــوَنْ  

حتدد اآلية موقفاً »مرناً« من أهل الكتاب، إْذ 
حتّث على العفو والصفح، لكن اآلية ُنسخت بعد 
أن حسم اإلسالم موقفه من اليهود واملسيحيني، 

وقيل في الـمصادر إن اآلية منسوخة:
< )التوبة 9: 29(  ِ بآية: >َقاِتُلوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباهللَّ أ. 
ابن   ،126 ـ   125 اإليضاح   ،137 ـ   136 اجلوزي  )ابن 

سالمة 12، النحاس 25، الطبري 2: 423ـ  424(.

باآلية:  منسوخة  أنها  آخرون  رأى  ب. 
ُـــوُهْم<  َوَجدمتُّ َحــــْيُث  امْلُْشــــِرِكنَي  >َفاْقُتُلوْا 

)التوبة 9: 5( )ابن اجلوزي 137(.

أما الفريق الذي قال إن اآلية ليست مبنسوخة 
فيبرر رأيه بأن العفو الوارد هنا ليس مطلقًا، بل 
ِبَأْمِرِه<،   ُ اهللَّ َيْأِتَي  >َحتَّى  معني:  بزمن  محدد  إنه 
»وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفًا ملا قبلها، 
وما هذا سبيله ال يكون أحدهما ناسخًا لآلخر، 
بل يكون األول قد انقضت مدته بغايته، واآلخر 
قارن:   ،137 اجلوزي  )ابن  آخر«  حكم  إلى  محتاجًا 

اإليضاح 126، زاد املسير 1: 132(. 
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األحبار
)صفحة: 407، 408(

سميت سورة املائدة بسورة األحبار، واألحبار 
هم العلماء. وفي العربية: احَلْبُر واحد من أحبار 
وهو  احُلُبور  ومن  اليهود(،  )علماء  اليهود 
ويقال:َحبَّرُت  النعمة،  معناه  وكذلك  السرور، 

ْنَته. ِبيراً ِإذا َحسَّ الشيء حَتْ
وأحيانا  معلم  مجرد  وهو  حاخام،  واحلبر، 
تعليم  في  كفاءة  ميتلك  شخص  روحي،  زعيم 
إصدار  وفي  اليهودي(  )القانون  »الهاالخا«  الـ 
تعليمات بخصوص تقاليد املجتمع كما االجابه 
بالـ  يتعلق  فيما  املنازعات  على األسئلة وتسوية 
»هاالخا«. واحلاخام ليس لديه سلطة في فرض 
االعضاء  من  فئة  أي  على  صالة  طقوس  أداء 

الذكور البالغني من الطائفة اليهودية. 
ال  الدينية  الصالة  شعائر  اليهودية،  في 

يقودها بالضروره احلاخامات. 
الـ »حاخام« هو زعيم ديني يهودي، كلمة 
حاخام العربية ترجع إلى الكلمة العبرية חכם أي 
أطلق على زعماء  الذي  اللقب  »حكيم« وهي 
اليهود في البلدان العربية واإلسالمية. أما اللقب 
العبرية  وباللغة  اليهود،  لدى  انتشاراً  األكثر 
ويعني  )רבי(،  »رابي«  أو  )רב(  »راڤ«  فهو 

بالعبرية القدمية »سيد« أو »معلم«.

Rabbinical Literature األدب احلبري 
)صفحات: 14، 214(

»الهاالخا«،  املعاصر  املصطلح  بهذا  ُيقصد 
التقاليد  مجموعة  وهي  اليهودي،  القانون  أي 

اليهودي.  الشفهى  القانون  على  تستند  التي 
وأما في الدراسات التاريخية ـ وأيضا في كتابنا 
هذا ـ فاملصطلح يشير إلى تفاسير األحبار األوائل 
إْذ  امليالدي،  السابع  القرن  قبل  املقدسة  للكتب 
وكان  املقدسة  الكتب  يفسرون  األحبار  كان 
أحباراً  بدورهم  يصبحون  الذين  تالميذهم 
ينقلون هذه الشروح ويضيفون إليها شروحاتهم 
اخلاصة. وقد ظلت هذه الشروحات شفهية حتى 

بداية القرن الثاني حيث دخلت حيز التدوين.

Apologetics األدب الدفاعي 
)صفحات: 277، 364(

عن  تدافع  التي  والكتابات  اخلطب  يضم 
عقيدة معينة أو فكر معني.

األنصار
)صفحات: 34، 35، 39، 57، 125، 137، 138، 153، 

)419 ،382 ،339 ،227 ،159

سكان  من  محمد  النبي  ناصر  من  كل  هم 
املدينة )يثرب(، من األوس واخلزرج، بعد أن 
إليهم محمد من مكة وكل من معه من  هاجر 
لإلسالم  باعتناقهم  ناصروه  وقد  املهاجرين. 
وكانوا  قريش،  ضد  غزواته  في  له  وانضمامهم 
احملمدية«.  »السياسية  الدولة  بناء  في  له  عوًنا 
وقد طمعوا في اخلالفة بعده نظًرا للدور الكبير 
زعيمهم  فُقتل  دعوته،  نشر  في  لعبوه  الذي 
سعد بن عبادة األنصاري، في اجتماع السقيفة 
أن  وقيل  الصديق،  بكر  أبي  مبايعة  ت  حيث 

اجلن رمته بالسهام.
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البسملة 
)صفحات: 93، 95، 387، 398(

جاء في لسان العرب: بسمل الرجل إذا كتب 
باسم اهلل، ويقال: قد أكثرَت من البسملة أي مْن 
قوِل باسِم اهلِل. وقد أجمع فقهاء اإلسالم على أن 
الرحيم.  الرحمن  اهلل  القول: بسم  البسملة هي 
وهذه البسملة موجودة في أول كل سورة قرآنية 
إال سورة التوبة ألنها تدعو للقتال، أي أن عدم 
ذكرها جاء متشيًا مع عادة العرب أنهم كانوا ال 
ُيبسملون عند كتابة خطاب يدعو إلى احلرب، 
أما سورة النمل فقد تكررت البسملة فيها مرتان 

في أول السورة وفي اآلية الثالثني منها.

الترجوم
)صفحة: 95(

كلمة عبرية آرامية تعني الترجمة والتفسير 
لفترة  الترجوم  وكان  املجامع،  أجل  من  للتوراة 
مع  فيتكيف  شفهية،  بطريقة  يتناقل  طويلة 
املؤمنون  فيه  يعيش  الذي  الوضع  أو  اجلمهور 
النسخ  من  عدد  أمام  نحن  لهذا  )اليهود(، 
التفسير  الترجومية ألسفار موسى اخلمسة. أما 
بالنشاط  يرتبط  فهو  الترجوم،  في  جنده  الذي 
التأويلي القدمي لدى اليهود. ويسمى املدراش.

التقية
)صفحات: 187، 388، 432(

التقية هي أن تقول شيًئا وُتضمر شيًئا آخر، 
االعتقاد  أصحاب  أمام  تعبدي  بعمل  تقوم  أو 
وقد  به.  تعتقد  ال  وأنت  ما  مكان  في  السائد 

حاالت  في  التقية  بأسلوب  العمل  القرآن  أجاز 
رد األذى عن املسلم؛ فقد جلأ الشيعة ألسلوب 
هذا،  يومنا  حتى  اضطهادهم  أوقات  في  التقية 
األسلوب  هذا  السنية  الفرق  بعض  اتبعت  كما 
خلق  قضية  أثيرت  حني  العباسي  العهد  في 
بعدم خلق  يقول  ُيقتل كل من  إذ كان  القرآن، 

القرآن من املسلمني. 
ونفاق وغش مشروع  هي كذب  إذاً  فالتقية 

وُمباح، نفاق حالل.

احلِنفية
)صفحات: 185، 197، 198(

وهم  وأحناف  حنفاء  جمع  حنيف  من 
األصنام،  عبادة  عن  عزفوا  العرب  من  مجموعة 
اهلل  بوحدانية  فآمنوا  إبراهيم،  دين  عن  وبحثوا 
واستقبلوا في صلواتهم البيت احلرام )الكعبة(، 
من  والطهارة  اخلتان  ومارسوا  احلج،  وأدوا 
اخلنزير  أكل  أنفسهم  على  وحرموا  النجاسة، 
والدم وما ذبح لغير اهلل، فلم ُيْنَعتوا باليهود وال 

النصارى.
العقيدة  هذه  عن  خرج  من  احلنفاء  من 
نوفل  بن  كورقة  النصرانية  اعتناق  إلى  اجلديدة 
الذي لعب دوًرا أساسًيا في ظهور اإلسالم على 
ُمعتبًرا  اإلسالم(  )نبي  اهلل  عبد  بن  محمد  يد 
عنهم  يتميز  أنه  إال  األحناف  من  واحًدا  نفسه 

»بالنبوة«.
ابتعدوا  الذين  هم  القرآن  حسب  األحناف 
عن عبادة األصنام، وليسوا َيُهْوداً أو َمِسْيِحّيني. 
ويورد القرآن ذكر األحناف باالرتباط مع إبراهيم.
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َسِعيد بن ُجَبْير
)45 ـ 95 هـ/ 665 ـ 614 م(

)صفحات: 37، 102، 232، 398(

أصل  ذو  املسلمني،  من  الثاني  اجليل  من 
حبشي، سكن الكوفة، واشتغل بتدريس العلوم 
الدينية اإلسالمية. وملا نشبت ثورة ضد األمويني 
بها.  انخرط  األشعث،  بن  الرحمن  عبد  بقيادة 
لكن  األنظار،  عن  توارى  الثورة،  فشل  وبعد 
بن  احلجاج  من  بأمر  وُأعدم  الحقا،  عليه  ُقبض 

يوسف الثقفي.

َسْلمان الفارسي
)ت حوالي 36 هـ/ 656 م(

)صفحات: 324، 432(

ويروى  إيران،  من  الفارسي  سلمان  ينحدر 
أنه كان مجوسيًا. وأنه ارحتل من بلد إلى آخر، 
للخطف  تعرض  العرب  جزيرة  في  كان  وبينما 
ُعرف عنه  أسلم.  املدينة وهناك  في  رقيقًا  وبيع 
املسلمني  تقدير  محل  وهو  العيش.  بساطة 
كافة، سنة وشيعًة. وقد ِحيكت حول شخصيته 

ورحالته الكثير من األساطير.

عاِئشة بنت أبي بكٍر
)9 ق هـ ـ 58 هـ/ 613 ـ 678 م(

)صفحات: 23، 24، 26، 37، 81، 112، 162، 183، 

)451 ،445 ،445 ،424 ،300 ،269 ،244 ،232

ابنة أبي بكر، صاحب محمد ورفيق دعوته، 
ست  إال  العمر  من  لها  وليس  محمد  تزوجها 

سنوات، بينما جتاوز هو اخلمسني.

وقد استحوزت على قلب محمد، رمبا ألنه 
ولها مكانة كبيرة لدى  سواها.  بكراً  يتزوج  لم 
فيها ألنها أسفرت  الشيعة فيطعنون  أما  السنة، 

عن توجيه العداء لعلي بن أبي طالب.

عبُد اهلِل بن الّزِبير 
)1 ـ 73 هـ/ 622 ـ 692(

)صفحات: 34، 37، 324، 443(

القرشية.  أسد  أسرة  الزبير، من  بن  اهلل  عبد 
وهو أول مولود في املدينة من املهاجرين. ناصر 
علي بن أبي طالب في حربه ضد عائشة. وبعد 
ابن  رفض  معاوية،  األموية  الدولة  مؤسس  وفاة 
الّزبير مبايعة يزيد ابن معاوية. وفي أتون املعارك 
بحجارة  الكعبة  إصابة  حد  بلغت  التي  الدامية 
املنجنيق، جاء خبر وفاة يزيد بن معاوية، اعترفت 
فصار  للمسلمني،  خليفًة  البلدان  أغلب  به 
ما  اإلسالمية،  الدولة  من  األكبر  للجزء  حاكمًا 
عدا بالد الشام التي بقيت حصنًا قويًا لألمويني، 
وبقيت رحى املعارك تدور إلى أن متكن احلجاج 
مروان من  بن  امللك  أيام حكم عبد  بن يوسف 

القضاء على ابن زبير في مكة.

عبد اهلل بن َجْحٍش
)ت 3 هـ/ 625 م(

)صفحة: 153(

هو عبد اهلل بن جحش بن رئاب، من قبيلة 
املعروفني.  محمد  صحابة  ومن  القرشية.  أسد 
في  ُقتل  قد  و  محمد.  زوجة  زينب  أخو  وهو 

معركة ُأحٍد.
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عبد اهلل بُن عّباس
)3 ق هـ ـ 68 هـ/ 619 ـ 687 م(

)صفحات: 34، 36، 48، 49، 102، 110، 119، 135، 

 ،205 ،203 ،200 ،187 ،183 ،150 ،139 ،136 ،135

 ،299 ،254 ،246 ،243 ،241 ،236 ،232 ،212 ،209

 ،412 ،402 '،389 ،374 ،355 ،349 ،324 ،315 ،300

)438 ،424 ،422 ،422

املطلب،  عبد  بن  عباس  بن  اهلل  عبد  هو 
فحسب،  بلقبه  اإلسالمية  املصادر  في  وُيعرف 
ورافق  مكة،  في  عباس  ابن  ُولد  عباس«.  »ابن 
األحاديث  برواية  فُاشتهر  فتاويه،  في  محمداً 

احملمدية. لقبه البعض »ترجمان القرآن«.

َعْبُد اهلل بُن َمْسعوِد
)ت حوالي 32 هجرية/ 653 م(

)صفحات: 14، 15، 31، 33، 34، 35، 37، 42، 50، 53، 

 ،113 ،110 ،107 ،102 ،96 ،95 ،94 ،82 ،67 ،63 ،58

 ،132  ،132  ،131  ،130  ،127  ،126  ،120  ،117

 ،183  ،174  ،171  ،155  ،152  ،150  ،139  ،136

 ،212  ،209  ،205  ،203  ،200  ،191  ،189  ،185

 ،253  ،251  ،247  ،243  ،241  ،238  ،237  ،217

 ،295  ،291  ،289  ،286  ،277  ،269  ،255  ،254

 ،355  ،349  ،324  ،315  ،309  ،303  ،302  ،296

 ،401  ،400  ،393  ،377  ،373  ،371  ،365  ،361

 ،444  ،443  ،424  ،422  ،421  ،421  ،420  ،409

)450

من كبار صحابة محمٍد، وكان ابن مسعود 
شجاعًا في إميانه، إذ ُروي أنه أول من قرأ القرآن 
جهراً في مكة. وقد خدم ابن مسعود محمداً، 

وشارك  رحالته.  في  ورفيقه  أسراره  أمني  فصار 
في جميع معارك محمٍد. ولكن لم ُيطلب منه 
أثار حنقه  وما  القرآن،  في جلان جمع  املشاركة 
أن عثمان بن عفان ملا شكل جلنة إلصدار نسخة 

رسمية، استبعده منها.

عبيد بن عمير
)ت 68هـ(

)صفحات: 37، 162، 260(

هو عبيد بن عمير بن قتادة املكي. ُولد اثناء 
حياة محمٍد، كان مفسراً وواعظًا. وهو من كبار 

التابعني، أي اجليل الثاني من املسلمي.

علي بن أبي طالب
)حوالي 23 ق هـ ـ 40هـ/ 600 ـ 661 م(

)صفحات: 34، 37، 38، 51، 52، 102، 201، 226، 

 ،392 ،387 ،359 ،355 ،346 ،333 ،330 ،309 ،259

)451 ،445 ،432 ،407 ،397

هو ابن أبي طالب بن عبد املطلب. وابن عم 
محمد  بنت  فاطمة  أن  ذلك  وصهره،  محمٍد، 
إسالمًا.  الفتيان  أول  يعتبر  زوجته.  كانت 
يعتقد  محمٍد.  معارك  أغلب  في  شارك  وقد 
الشرعي حملمٍد، وأن اخللفاء  أنه اخلليفة  الشيعة 
اخلالفة.  في  حقه  اغتصبوا  األوائل  الثالثة 
اعتلى كرسي اخلالفة سنة )35 هـ/ 656 م(. 
بني  والنزاعات  بالفنت  خالفته  سنوات  وحفلت 
املسلمني. وهذا ما أدى إلى اغتياله في الكوفة. 
»نهج  كتاب  في  وأقواله  خطبه  جمعت  وقد 
بني  نقاش  محل  الكتاب  وموثوقية  البالغة«. 



قائمة املراجع
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قائمة املراجع

تفاسير
التَّحرير  تفسير  الّطاهر،  محمد  عاشور،  ابن   •
تونس،  للنشر،  التونسية  الدار  والّتنوير، 

.1984
أبي محمد عبد احلق  ابن عطية األندلسي،   •
الِكتاب  تفسير  في  الوجيز  احملرر  غالب،  بن 
العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422 

ه/ 2001 م.
مسلم،  بن  اهلل  عبد  محمد  أبي  قتيبة،  ابن   •
أحمد  السيد  حتقيق:  القرآن،  غريب  تفسير 

ه/   1398 العلمية،  الكتب  دار  صقر، 
1978 م.

الفداء،  أبي  الدين  عماد  احلافظ  كثير،  ابن   •
يد  تفسير اْلُقْرآن العظيم، حتقيق: مصطفى السَّ
فضل  د  ُمحمَّ رشاد،  يد  السَّ د  ُمحمَّ د،  محمَّ
حسن  الباقي،  عبد  أحمد  علي  العجَماوّي، 
عّباس قطب، مؤسسة قرطبة، جيزة، 1421 

ه/ 2000 م.
يوسف،  بن  محمد  األندلسي،  حيان  أبو   •
علماء،  مجموعة  احمليط، حتقيق  البحر  تفسير 
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ه/   1413 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 
1993 م.

الّرازي املشتهر  الَفْخر  الرازي محمد، تفسير   •
الفكر،  دار  الغيب،  ومفاتيح  الكبير  بالتفسير 

بيروت، 1401 ه/ 1981 م.
الوجيز  التفسير  وهبة،  الدكتور  الزحيلي،   •
على هامش القرآن العظيم، دار الفكر، دمشق، 

ط 2، 1415 ه/ 1994 م.
محمود  القاسم  أبي  اهلّل  جار  الزمخشري،   •
التنزيل  الكشاف عن حقائق غوامض  بن عمر، 
حتقيق:  التأويل،  وجوه  في  األقاويل  وعيون 
محمد  علي  املوجود،  عبد  أحمد  عادل 
 1418 الرياض،  العبيكان،  مكتبة  معوض، 

ه/ 1998 م.
بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  السيوطي،   •
أبي بكر، ومحمد بن أحمد، تفسير اإلمامني 
دمشق،  كثير،  ابن  دار  )اجلالالن(،  اجلليلني 

1407 ه.
• السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي 
باملأثور، حتقيق:  الّتفسير  في  املنثوِر  رُّ  الدُّ بكر، 
مركز  التركي،  احملسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د. 
هجر للبحوث والّدراسات العربية واإلسالمية، 

القاهرة، 1424 ه/ 2003 م.
جامع  بن جرير،  أبي جعفر محمد  الطبري،   •
الطبري(،  اْلُقْرآن )تفسير  آي  تأويل  البيان عن 
التركي،  احملسن  بن عبد  اهلّل  د. عبد  حتقيق: 
مركز هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 

القاهرة، 1422 ه/ 2001 م.
أحمد،  بن  محمد  ـ  اهلّل  عبد  أبي  الُقرُطبِّي،   •

من  تضمّنه  ملا  واملبني  اْلُقْرآن  ألحكام  اجلامع 
عبد  بن  اهلّل  عبد  حتقيق:  الفرقان،  آي  السنة 
بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  التركي،  احملسن 

1427 ه/ 2006 م.
َعْبده، محمد، اإلمام، تفسير القرآن احلكيم،   •
محمد  تأليف  املنار،  تفسير  باسم  املشتهر 

رشيد رضا، القاهرة 1366 ه/ 1947 م.

مراجع عربية
اإليضاح  أبي محمد مكي،  أبي طالب،  ابن   •
لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف 
فرحات،  حسن  أحمد  د.  حتقيق  فيه،  الناس 

دار املنارة، جّدة، 1406 ه/ 1986 م.
ْشر  النَّ بِة  طيِّ َشرُح  َمشقي،  الدِّ اجلزري  ابن   •
دار  مهرة،  أنس  تعليق:  الَعْشر،  الِقراَءاِت  في 
بيروت، ط 2، 1420 ه/  العلمية،  الكتب 

2000 م.
ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرحمن، َنواسخ   •
امللباري،  علي  أشرف  محمد  حتقيق  القرآن، 
ه/  املنورة، 1404  املدينة  العلمي،  املجلس 

1984 م.
في  األفنان  ُفنُون  الرحمن،  عبد  اجلوزي،  ابن   •
اإلسالمية،  البشائر  دار  الُقْرآن،  ُعلُوم  ُعُيون 

بيروت، 1408 ه/ 1987 م.
العلمية،  الكتب  الُفرَقان، دار  ابن اخلطيب،   •

بيروت، د. ت.
محمد  اهلل  عبد  أبي  البجلي،  ريس  الضُّ ابن   •
الُقرآن  من  أنزل  وما  الُقرآن  َفضائل  أيوب،  بن 
مبّكة وَما أنِزَل باملَديَنة، حتقيق: عروة بدْير، دار 
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الفكر، دمشق 1408 ه/ 1987 م.
اهلل،  عبد  بن  محمد  بكر  أبو  العربي،  ابن   •
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  القرآن،  أحكام 

حتقيق محمد عبد القادر عطا، د. ت.
ابن الندمي، محمد بن أبي يعقوب، الفهرست،   •
سنة  طهران،  في  ُأجنزت  جتّدد،  ـ  رضا  حتقيق 

1971 م.
محمد،  اهلل  عبد  أبو  األندلسي،  حزم  ابن   •
د.  الكرمي، حتقيق  القرآن  في  واملنسوخ  الناسخ 
الكتب  دار  البنداري،  ُسليمان  الغفار  عبد 

العلمية، بيروت، 1406 ه/ 1986 م.
د.  حتقيق:  الكبرى،  الطبقات  سعد،  ابن   •
بالقاهرة،  اخلاجني  مكتبة  علي محمد عمير، 

1421 ه/ 2001 م.
الناسخ  اهلل،  هبة  القاسم  أبي  سالمة،  ابن   •
العظيم  عبد  ماهر  الشيخ  حتقيق  واملنسوخ، 
لبنان،  بيروت،  اليوسف،  دار  الطنطاوي، 

د. ت.
حتقيق:  القرآن،  مشكل  تأويل  قتيبة،  ابن   •

السيد أحمد صقر، القاهرة، 1973.
القراءات،  في  السبعة  كتاب  مجاهد،  ابن   •
املعارف،  دار   ،3 ط  ضيف،  شوقي  حتقيق 

القاهرة، 1988.
ابن منظور، لسان العرب، حتقيق دار املعارف،   •

دار املعارف، القاهرة، د. ت.
اإلسالم في قفص االتهام،  أبو خليل، شوقي،   •

دار الفكر، دمشق، 1406 ه/ 1986 م.
أبو زيد، نصر حامد، َمفهوم النٍَّص ـ دراسة في   •
بيروت،  العربي،  الثقافي  املركز  القرآن،  ُعلوِم 

ط 2، 1994.
)األب جوزيف قزي(،  أبو موسى احلريري   •
عالم املعجزات، سلسلة احلقيقة الصعبة )3(، 

بيروت، 1402 ه/ 1982 م.
إسماعيل،  بن  علي  احلسن  أبي  األشعري،   •
حتقيق  املَُصلِّني،  واخْتالُف  اإِلْسالميني  َمَقااَلُت 
مكتبة  احلميد،  عبد  الدين  محي  محمد 
ه/   1369 القاهرة،  املصرية،  النهضة 

1950 م.
ـ  القرآنية  القراءات  إعجاز  صبري،  األشوح،   •
القّراء،  واجتاهات  القراءات  تاريخ  في  دراسة 

القاهرة، 1419 ه/ 1998 م.
االنِتصاُر  الّطّيب،  ابن  بكر  أبو  الباِقالني،   •
دار  الُقَضاة،  ِعَصام  محمد  حتقيق:  ِللُقرآن، 
الفتح، َعّمان، األردّن، دار ابن حزم، بيروت، 

1422 ه/ 2001 م.
أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل،  البخاري،   •
حتقيق:  البخاري(،  )صحيح  الصحيح  اجلامع 
عبد  فؤاد  محمد  اخلطيب،  الدين  محب 
الباقي، قصي محب الدين اخلطيب، املطبعة 

السلفية، القاهرة، 1400 هجرية.
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