
القران الكريم تعريفه واسماؤه-1

:التعريف

,  المكتوب في المصاحف( )هو الكالم المعجز الموحى الى النبيالقران

المختوم , حةالمبدوء بسورة الفات, المتعبد بتالوته, المنقول عنه بالتواتر

لقران الكريم وبانعام النظر في التعريف يتضح الفرق بين ا, بسورة الناس

رسول ومن ال, فالحديث النبوي من هللا معنى, والحديث النبوي الشريف

رق بين ويتضح الف, في حين القران الكريم من هللا لفظا ومعنى, لفظا

,  حانهالقران الكريم واالحاديث القدسية التي رواها المعصوم عن ربه سب

كريم ولم ترد بوصفها جزءا من القران ال, التي لم تكتب في المصاحف

.على الرغم من انها من كالمه سبحانه

:يرى اغلب العلماء ان لهذا الوحي المقدس الكريم اسماء متعددة هي

محاضرات في علوم القران



,كثيرةاياتفيالشريفاالسمهذاوردوقد,القران-1

مابالقصصأحسنعليكنقصنحن)سبحانهقولهومنها

,(نالغافليلمنقبلهمنكنتوانالقرانهذااليكاوحينا

:قوالنوبنيتهالشريفاالسممعنىوفي

اهمعنيقتربالذي,(يقرأ-قرأ)الفعلمصدرانه:أحدهما

,الصدورفيحفظهالىإشارةبذلكوسمي,التالوةمن

.قراءتهوكثرة

,(جمع)هو,(قرآن)مصدرهالذي(قرأ)معنىأن:واآلخر

السورو,الكريمةاالياتيجمعلكونهبذلكالقرآنسميوإنما

,كلهاهلالسابقةااللهيةالكتبمعارفيجمعأنهأو,الشريفة

هجمععليناان)تعالىلقوله,ضعيفاالرأيهذاويبدو

(وقراءنه



تاب ذلك الك: )منها قوله سبحانه, جاء هذا االسم الشريف في ايات كثيرة: الكتاب-2

:نهاوفي سبب تسمية الوحي المقدس بالكتاب اقوال م, (الريب فيه هدى للمتقين

ابا على النحو الذي يجعل منها كت, ووحدتها في الهدف, انه اشارة الى ترابط معانيه-أ

.واحدا

(في كتاب مكنون):  قال ربنا سبحانه , انه اشارة الى مصدره العلوي-ب

.انه اشارة الى ماسيؤول اليه في العالم الدنيوي من الجمع في سطور-ت

لعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ل):قال ربنا سبحانه , الفرقان-3

وفي هذه التسمية اشارة الى ان الوحي االلهي هو الذي يفرق بين الحق, (نذيرا

.وهو مقياس الحقيقة في كل مايتعرض له من االمور, والباطل

:وقد وصف ربنا سبحانه وحيه المقدس بصفات متعددة منها



(في لوح محفوظ( 21) بل هو قران مجيد) :قال تعالى, المجيد -1

(ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز) : قال تعالى , العزيز -2

(والقران الحكيم( 1)يس ): قال تعالى, الحكيم-3

(ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم): قال تعالى , العظيم -4

المكي والمدني

معنى المكي والمدني
:وفي تفسير هذا المصطلح اقوال

يا وعد الهجرة حدا زمن, تفسيره على اساس الترتيب الزماني لنزول  االيات: االول

,  جرة مدنيةوكل اية نزلت بعد اله, فكل اية نزلت قبل الهجرة مكية, فاصال بين مرحلتين

(.مكة)وان كان مكان نزولها 

ظ مكان نزول فيالح, االخذ بالناحية المكانية مقياسا للتمييز بين المكي والمدني: الثاني

(.مدنية)وان نزلت في المدينة سميت( مكية)فان نزلت في مكة سميت, االية

,  كةماكن خطابا الهل م( المكي)فـ, يقوم على اساس مراعاة اشخاص المخاطبين: الثالث

.ماكان خطابا الهل المدينة( المدني)و

كما , والمدنيةواما على القولين االخيرين في تفسير المصطلح فقد نجد اية ليست   مكية

ولم يكن خطابها الهل مكة او اهل, اذا كان موضع نزولها مكانا ثالثا المكة وال المدينة

.في معراجه او اسرائه( )نظير االيات التي نزلت على النبي, المدينة



:كيفية معرفة المكي والمدني

:الخصائص االسلوبية والموضوعية للقسم المكي بما ياتي

.وتجانسها الصوتي, وايجازها, قصر االيات والسور

,  واليوم االخر, وعالم الغيب, والوحي, الدعوة الى اصول االيمان باهلل

.وتصوير الجنة والنار

.واالستقامة على الخير, الدعوة الى التمسك باالخالق الكريمة

.مجادلة المشركين وتسفيه احالمهم

ها يا أي) وعدم استعمالها لخطاب ( يا ايها الناس) استعمال السور لخطاب

, ثانيالنها استعملت الخطاب ال, يستثنى من ذلك سورة الحج, ( الذين امنوا

.على الرغم من انها مكية



م المدني بما ويمكن تلخيص الخصائص االسلوبية والموضوعية للقس
:ياتي

.وااليةطول السورة 
.تفصيل البراهين واألدلة على الحقائق الدينية

.مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم الى عدم الغلو في دينهم
.التحدث عن المنافقين

ياسية تفصيل احكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين الس
.واالجتماعية



شكرًا إلصغائكم


