
 آنعلوم القر

ن علومات والبحوث التً تتعلق بالقرآ))جمٌع الم هً الصدر محمد باقرقال الشهٌد  

وٌرى العلماء ,  (من الكتاب الكرٌم( تتناولهاالكرٌم وتختلف هذه العلوم فً الناحٌة التً 

لك علم التفسٌر , وعلم ن الكرٌم من دراسات فٌدخل فً ذٌتصل بالقرآ كل ما بأنه

النزول , وعلم  أسبابن , وعلم إعجاز القرآالقراءات , وعلم الرسم العثمانً , وعلم 

علوم الدٌن واللغة , ن , وإعراب القرآن , وعلم غرٌب القرآالناسخ والمنسوخ , وعلم 

 . غٌر ذلك إلى

  نآتارٌخ علوم القر 

 األكرمتروى فً عهد الرسول كانت القران ٌرى الشهٌد محمد باقر الصدر بان علوم    

وقد  , األعلىالرفٌق  إلىبالمشافهة والتلقٌن , ثم انتقل الرسول  صلى هللا علٌه واله وسلم

 طالب أبًعلً بن  اإلماملى علوم القران , وقد سبق الخوف ع إلىبدرت بوادر تدعو 

ذكر ابن الندٌم ,  نآالقرن , وهكذا كانت بداٌات علوم )علٌه السالم( غٌره فً جمع القرآ

 األكرممن الناس عند وفاة الرسول  رأىحٌن  علٌه السالم ا  علٌ اإلمام إنفً )الفهرست( 

أقسم انه ال ٌضع رداءه على ظهره حتى ٌجمع القران  , رأى ما صلى هللا علٌه واله وسلم

 . حتى جمع القران أٌام, فجلس فً بٌته ثالثة 

القران الكرٌم بدأ ٌشغل المسلمٌن للقٌام بمختلف الدراسات الخوف على سالمة  إن

وقد اتخذ التدوٌن فً علوم ,  التألٌف إلىهم عووتاب  ن صحابة والتابعوفتصدى ال القرآنٌة

 القران اتجاهٌن .

كتب , : ٌتمثل فٌه كل علم بكتب خاصة به , فمثال للقراءات كتب , وللتفسٌر  األول

 نزول وغٌرها .ال وأسبابلناسخ والمنسوخ لو

الثانً : ٌتمثل بكتب تـقدم خالصة للكتب المدونة فً علوم القران فنجد فً الكتاب الواحد 

بع اٌت أنوالذي ٌرٌد  بٌانا ملخصا للـقراءات ولكتب التفسٌر والناسخ والمنسوخ وغٌرها .

عد تفصٌلً فقد الدكتور غانم قدوري حمد بشكل جٌد و ٌجده فً ما كتبههذا الموضوع 

هوصنفت فٌعلوم القرآن ٌع الكتب التً تناولت جم
 
. 

 

 

 



  نالقرآ أسماء 

هو )الكالم المعجز المنزل  إذوالمحدثٌن فً تعرٌف القران الكرٌم  ال خالف بٌن القدامى

ر تب فً المصاحف المنقول عنه بالتواالمكتو صلى هللا علٌه واله وسلمعلى النبً محمد 

 .طل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه البا ٌأتٌه والذي ال , والمتعبد بتالوته (

( بأن هللا تعالى سمى تنزٌله الذي ـه 313ن ٌرى الطبري )ت أسماء القرآ فًو       

آن , والفرقان : القر أربعة أسماء صلى هللا علٌه واله وسلممحمد انزله على عبده 

  . ,والكتاب , والذكر

من ذلك ما جاء فً , ف األسماءللداللة على هذه  ةالقرآنٌ اآلٌات بعض إلى اإلشارةوٌمكن 

 قوله تعالى :

ه  }  ٌم   لَق ْرآن   إ نَّ َتاب   ف ً َكر  ْكن ون   ك   .{  87الواقعة  - مَّ

 وفً قوله عز وجل :

ي َتَباَركَ }  لَ  الَّذ  ه   َعلَى اْلف ْرَقانَ  َنزَّ ك ونَ  َعْبد  ٌَ ٌنَ  ل  ٌرا   ل ْلَعاَلم   .{  1الفرقان  - َنذ 

 وله عز وجل :وفً ق

َتاب   َذل كَ }  بَ  الَ  اْلك  ٌْ ى ف ٌه   َر د  نَ  ه  قٌ  تَّ  .{  2البقرة  - لِّْلم 

 وفً قوله عز وجل :

ْكر   َوَهَذا}  َباَرك   ذ  ونَ  لَه   أََفأَنت مْ  أَنَزْلَناه   مُّ ر  نك   .{  53 األنبٌاء - م 

ن , ـقرآلل لوها أسماءوجع رخَ أ   ألفاظا   األربعة األسماءوقد ذكر بعض العلماء مع تلك     

ن بخمسة أن هللا تعالى سمى القرآ( )اعلم ـه 494المعالً المعروف بشٌذله )ت  أبوقال 

الحسن علً بن احمد )ت  أبوالتً تضمنتها , وصنف  اآلٌاتوخمسٌن اسما  ....ثم ذكر 

 . وتسعٌن ولم ٌذكرها الزركشً (       نٌف إلىاسامٌه  وأنهى( جزءا فً ذلك ـه 638

على انه اسم , وما ورد  األلفاظجاء من تلك  نفرق فً هذا الصدد بٌن ما أنوٌجب علٌنا 

ورد فً القران العظٌم فً  ألفاظذكره المعروف بشٌذله من  فأن معظم ماعلى انه وصف 

سٌاق الوصف , مثل , نور , وشفاء , و موعظة , و هدى , و مبارك , و تنزٌل , و 

وصف هللا بها القرآن  أوصاف وما شابهها األلفاظفهذه ر ذلك بصائر , و بشرى , وغٌ

مثل لفظ القرآن والكتاب والذكر والفرقان أسماءالكرٌم , ولٌست 
 

 

 


