
 

  

 نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق به
 

 إعداد
 الدكتور حممد عمر حويه

 مدير مركز الدراسات القرآنية
 مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

 
 الخطة

 
 ) أ ( من مقتضيات النزول. 

وقد حتدى   ) ب ( التعريف ابلقرآن الكرمي وأنه املعجزة العظمى للنيب 
متنوعة وكونه معجزاً أبلفاظه ومعانيه، وأن الناس مل ُيْصرفوا  القرآن الكرمي أبساليب

 عنه، ورد قول من قال ابلصرفة.
) ج ( التعريف بعلوم القرآن الكرمي فنًا مستقاًل ومىت ظهر هذا 

 االصطالح؟
 ) د ( نزول القرآن الكرمي.

 - .مىت بدأ النزول، وكم كانت مدة النزول 
 يتلقى جربيل الوحي من هللا. مااملراد ابلنزول، وكيف كان - 2
 وكم نزوال  للقرآن. - 3
 الوحي من جربيل عليه السالم.  كيف كان يتلقى النيب   - 4
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 إهلاماً أو منامًا؟  هل نزل شيء من القرآن على النيب  - 5
 نزول القرآن مجلة إىل مساء الدنيا. - 6
 نزول القرآن مفرقاً. - 7
 حكم التدرج يف النزول. - 8
 زول القرآن على سبعة أحرف.ن - 9
 أرجح األقوال يف معناها. –أ   
 احلكمة يف كونه نزل على سبعة أحرف. -ب   

0 –  أسباب النزول 
 تعريف السبب. -أ   
 العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب. -ب   

 - .أول ما نزل من القرآن الكرمي 
 أوائل مطلقة. -أ   
 أوائل مقيدة. -ب   

2 -  مانزل من القرآن الكرمي.آخر 
   - .أواخر مطلقة 
 أواخر مقيدة. - 2  

3 -  مايرتتب على معرفة أول مانزل، وآخر مانزل من األحكام
 والفوائد.

4 -  اخلامتة وفيها بعض النتائج اليت توصل إليها الباحث، واقرتاح
 يقرتحه.

5 - فهرس اآلايت 
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6 - فهرس األحاديث 
7 - فهرس املراجع 
8 - فهرس املوضوعات 
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 المقدمة:

 من مقتضيات النزول

 
إن ما يسمى بعلوم القرآن الكرمي مندرج حتت نزول القرآن الكرمي والزم 
له، وعليه فالبد من اإلملام يف األسطر التالية ابألمور التالية إمجااًل من غري 
تفصيل يف الدقائق، فذلك شأن املوضوعات اخلاصة ابلنزول الذي هو موضوع 

 بحث.ال
اعلم أن األمة اعتنت بنص القرآن الكرمي وحفظه وعلى رأس األمة نبينا 

فقد بلغ من عنايته ابلقرآن الكرمي وحرصه على حفظه أن كان يعاجل  حممد 
الحترك به لسانك لتعجل به. إن جربيل حني يقرئه القرآن حىت أنزل هللا عليه 

-6القيامة : )  إن علينا بيانهعلينا مجعه وقرآنه. فإذا قرآنـاه فاتبع قرآنه. مث

9)  وأنزل عليهإان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون ( : 9احلجر)  فعندئذ اطمأن
القرآن يف كّل سنة  على القرآن وكان جربيل يعارض الرسول  الرسول 

وعارضه القرآن يف سنته اليت تويف فيها مرتني. وكان صلى هللا عليه وسلم يعتين 
لقرآن الكرمي فكان له كتبه يكتبون القرآن الكرمي، يقول هلم ضعوا آية كذا بكتابة ا

يف الرقاع واللخاف  يف مكان كذا من السورة كذا، وكتب القرآن كله يف حياته 
.ومما يدل على عناية املسلمني ابلقرآن الكرمي أنه حفظه منهم يف عهد إبقراره 
ذلك حىت قيل إنه قتل يوم بئر  عدد الأبس به، مث تتابع احلفظ بعد النيب 

 معونة سبعون من القراء .
ومن مظاهر العناية به أنه ملا استحّر القتل يف احلفظة عمد أبو بكر إىل 
مجعه يف مكان واحد يف الصحف، واحتاط لذلك اجلمع، حيث ألف خنبة من 
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 احلفظة، على رأسهم زيد بن اثبت الذي كان كاتب الوحي يف حياة النيب  
ان أمري املؤمنني أبو بكر الصديق موفقًا يف هذا اجلمع، مث بعد هذا اجلمع وقد ك

ظلت الصحف عند أمري املؤمنني أيب بكر يف خالفته مث بعد وفاته انتقلت إىل 
مث بعد وفاته كانت عند حفصة رضي هللا عنها حىت كانت  أمري املؤمنني عمر 

اختالف بني القراء يف فحصل يف زمن عثمان  خالفة أمري املؤمنني عثمان 
 األمصار، فكان من توفيق هللا أن مجع أمري املؤمنني عثمان بن عفان 

الصحابة، وعرض عليهم اختالف القراء يف األمصار ويف املدينة، وكان رأيه أن 
جيمع القرآن يف مصحف واحد، فوافقه الصحابة ابإلمجاع على ذلك، فأرسل إىل 

رآن يف مصحف واحد ووزعه على حفصة وأخذ منها الصحف، ومجع الق
الناس قبل أن خيتلفوا. ومن مظاهر  األمصار، فكان بذلك موفقًا حيث أدرك

العناية ابلقرآن الكرمي عند املسلمني، أهنم حرروا القراءات وفرقوا بني املتواتر 
 والشاذ، وجعلوا قواعد ال يثبت القرآن إال هبا وهي:

 ل طبقة.اإلسناد املتصل للقراءة يف ك  -أواًل:
 موافقة القراءة لوجه حنوي. -اثنيًا:
 أن حيتملها الرسم العثماين. -اثلثاً:

وكل قراءة التتوفر فيها هذه الشروط، فاعتربها العلماء شاذة التسمى 
 .(1)قرآانً، والجتوز القراءة هبا
 وجه حنويفكل ماوافق 

 وصح إسنادا هو القرآن
 وكان للرسم احتماال حيوي 

  فهذه الثالثة األركان

                                                                            
 ./7( طيبة النشر يف القرءات العشر البن اجلزري 1)
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 وحيث ماخيتّل ركن أثبت
 

 شذوذه لو أنه يف السبعة 
 

ومن مظاهر العناية ابلقرآن الكرمي عند هذه األمة، أنه البد فيه من التلقي 
من جربيل عليه السالم شفاها، وتلقاه الصحابة األثبات  مشافهة، تلقاه النيب 

حابة، كذلك، مث تلقاه مث تلقاه التابعون األخيار من الص العدول من النيب 
أتباع التابعني من التابعني كذلك، إىل أن وصل إلينا غضا طراي كما أنزل، 

 فالقراءة سنة متبعة ال مدخل للقياس فيها، واالعتماد فيها على التلقى والتواتر.
وقد اعتىن املسلمون ابلقرآن عناية فائقة، حيث ألَّفوا يف كل جزء  منه، 

َدين فرقوا بني مكيه، ومدنيه
َ
. وعرَّفوا َمكيه أبنه مانزل قبل اهلجرة ،كما عرفوا امل

أبنه ما نزل بعد اهلجرة، هذا التعريف املختار، ومع تعريف املكي واملدين، فقد 
 مجعوا املكي، وميزوه دون املدين وكل ذلك عناية ابلقرآن الكرمي.

وقيفي، كما اعتنوا بسور القرآن الكرمي وآايته، وذكروا أن ترتيب اآلايت ت
، كما ألفوا يف (1)كما هو اآلن، وأما ترتيب السور ففيه خالف بينهم  من النيب 

أمساء السور، وعدد اآلايت ومن هذه العناية الدقيقة اعتناؤهم برمسه الذي رسم 
وإبقراره، وأمْجََع عليه الصحابة بعد ذلك يف زمن عثمان،  به يف زمن النيب 

رسم القرآن توقيفي الجتوز خمالفته، حىت إن وذهب الكثري من العلماء إىل أن 
بعضهم كان يرى أن تكتب الكتاابت األخرى كما كتب القرآن على رمسه وعلى 
منطه. وخالصة القول أن العلماء مل يرتكوا شيئًا يتعلق ابلقرآن الكرمي إال وكتبوا فيه 

ذي  مثل اَنسخه ومنسوخه، وأقسامه، ومطلقه وجممله، وملّا كان هذا البحث ال

                                                                            
 ./56( تناسق الدرر يف تناسب السور 1)
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كلفنا ابلكتابة فيه، حتت عنوان ))نزول القرآن(( اخرتان الكتابة فيما له صلة 
 وثيقة ابلنزول.
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التعريف بالقرآن الكريم وأنه المعجزة العظمى للنبي صلى 
 هللا عليه وسلم

 
وقد حتدى القرآن  التعريف ابلقرآن الكرمي وأنه املعجزة العظمى للنيب 

أبلفاظه ومعانيه، وأن الناس مل ُيْصرفوا عنه، والرّد أبساليب منوعة، وكونه معجزًا 
 على من قال ابلصرفة.

املتعبد  اعلم أن تعريف القرآن الكرمي : هو كالم هللا املنّزل على حممد 
 .(1)بتالوته، وقد عرفه صاحب املراقي يف ألفيته بقوله

 (2)ألجل االعجاز وللتعبد  لفظ منّزل على حمّمد 
 (3)لفظي على جمموع القرآن، وعلى كل آية من آايتهويطلق ابالشرتاك ال

وإذا قرئ فإذا مسعت من يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن 
  (204األعراف : ) القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون

إىل يوم القيامة ألن  والقرآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة لنبينا حممد 
 .ربني األول ما اشتهر نقله وانقرض عصره مبوت النيب املعجزات على ض

والثاين: ماتواترت األخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة، ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقًا كثريًا 

النقل أوهلم ومجّا غفرياً، وأن يكونوا عاملني مبا نقلوه علمًا ضرورايً، وأن يستوي يف 

                                                                            
(1 )/97.حتقيق د/ خمتار حممد األمني ، 
( )القرآن كالم هللا منه بدأ بال كيفية قواًل، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدقه املؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه  2)

نه كالم البشر فقد كفر(شرح العقيدة كالم هللا تعاىل ابحلقيقة ليس مبخلوق ككالم الربية فمن مسعه فزعم أ
 اللجنة العلمية. /72الطحاوية )طبع مؤسسة الرسالة( 

 .2-20( مباحث يف علوم القرآن ص3)
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وآخرهم ووسطهم يف كثرة العدد، حىت يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب، 
: "ألن األمة رضي (1)قال القرطيب وهذه صفة نقل القرآن، ونقل وجود النيب 

هللا عنها مل تزل تنقل القرآن خلفًا عن سلف والسلف عن سلفه إىل أن يتصل 
وجوده ابلضرورة وصدقه ابألدلة ذلك ابلنيب عليه الصالة والسالم، املعلوم 

املعجزات، والرسول أخذه عن جربيل عليه السالم عن ربه عز وجل، فنقل القرآن 
يف األصل رسوالن معصومان من الزايدة والنقصان، ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر 
الذين الجيوز عليهم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه لكثرة العدد، ولذلك وقع لنا 

، ومن ظهور القرآن على لضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجود حممد العلم ا
الباقية بعده إىل يوم القيامة مع أن معجزة   يديه وحتديه به، فالقرآن معجزة نبينا 

كل نيب انقرضت ابنقراضه أو دخلها التبديل كالتوراة واإلجنيل، فلما عجزت 
أم نزل هللا حتداًي هلم قوله تقوله أ قريش عن االتيان مبثله وقالت: إن النيب 

-33الطور : ) يقولون تقوله بل اليؤمنون. فْليْأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني

أم يقولون افرتاه قل فأتوا مث حتّداهم وأنزل تعجيزًا أبلغ من ذلك فقال  (34
فلما عجزوا حطهم عن هذا املقدار إىل  (.3هود: ) بعشر سوٍر مثله مفرتايت 

وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على ة من السور القصار فقال جل ذكره مثل سور 
فأفحموا عن اجلواب وتقطعت هبم (. 23البقرة : ) عبدان فأتوا بسورة من مثله

األسباب، وعدلوا إىل احلروب والعناد وآثروا سيب احلرمي واألوالد، ولو قدروا على 
ثريًا مع كوهنم أرابب البالغة املعارضة لكان أهون كثريا وأبلغ يف احلجة وأشد أت

 وعنهم تؤخذ الفصاحة. 
واعلم أن القرآن نفسه هو املعجز أبلفاظه ومعانيه ألن فصاحته وبالغته 
أمر خارق للعادة إذ مل يوجد كالم قط على هذا الوجه، وما قاله النظام ومن 

                                                                            
 .72ص  ( ج1)
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ول على شاكلته من أن وجه اإلعجاز يف القرآن هو أهنم منعوا منه وصرفوا عنه ق
فاسد، ألن إمجاع األمة قبل حدوث املخالف أن القرآن هو املعجز، فلو قلنا إن 
املنع والصرفة هو املعجز خلرج القرآن عن أن يكون معجزاً، وذلك خالف 

 االمجاع.
 -هذا وقد ذكر العلماء أوجهاً كثرية لالعجاز نلخص منها ماأييت إبجياز:

- ان العرب ألن، نظمه ليس من النظم البديع املخالف لكل نظم معهود يف لس
وما علمناه نظم الشعر يف شيء وكذلك قال رّب العزة الذي توىل نظمه  

ويف صحيح مسلم أن أنيسًا أخا أيب ذر قال  (.69يس :  ) الشعر وماينبغي له 
أليب ذر: لقيت رجاًل مبكة على دينك يزعم أن هللا أرسله. قلت: فما يقول 

هن ساِحٌر وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس: الناس؟ قال: يقولون شاعر كا
 (1)لقد مسعت قول الكهنة فما هو بقوهلم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر

 .(2)فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر وهللا إنه لصادق وإهنم لكاذبون
 األسلوب املخالف جلميع أساليب العرب. -2
: وأتمل ذلك يف سورة (3)لقرطيباجلزالة اليت التصح من خملوق حبال، قال ا -3

واألرض مجيعًا قبضته يوم القيامة ق والقرآن اجمليد إىل آخرها وقوله سبحانه 
والحتسنب إىل آخر السورة، وكذا قوله ( 67)الزمر: والسموات مطوايت بيمينه

إىل آخر السورة قال ابن احلصار:  (42إبراهيم :  ) هللا غافاًل عما يعمل الظاملون 

                                                                            
 ( أقراء الشعر: أنواعه وطرقه وحبوره وأحناؤه.1)
 .205، أمحد رقم 3522، البخاري رقم 2473( مسلم رقم 2)
، النكت يف إعجاز القرآن /38، احملرر الوجيز 23-4/3قان .االت2/28-25( الربهان 3)
(/)03،04. 
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علم أن هللا سبحانه وتعاىل هو احلق علم أن مثل هذه اجلزالة التصح يف فمن 
غافر ) ملن امللك اليومخطاب غريه، واليصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول  

 :6)  وال أن يقول ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء ( : الرعد3 ) 
منهم االتفاق  لتصرف يف لسان العرب على وجه اليستقل به عريب حىت يقعا -4

 من مجيعهم على إصابته يف وضع كل كلمة وحرف َمْوضعه.
اإلخبار عن األمور اليت تقدمت يف أول الدنيا إىل وقت نزوله، من أّمي ما   -5

كان يتلو من قبله من كتاب والخيطه بيمينه، مع أنه أخذ مبا كان من قصص 
من قصة أهل  األنبياء مع أممها، وذكر ماسأله أهل الكتاب عنه، وحتدوه به

 الكهف، وشأن موسى واخلضر عليهما السالم، وحال ذي القرنني.
الوفاء ابلوعد املدرك ابحلس يف العيان يف كل ما وعد هللا سبحانه، وينقسم  -6

إىل أخباره املطلقة كوعده بنصر رسوله عليه السالم، وإخراج الذين أخرجوه من 
 هللا فهوحسبهومن يتوكل على  وطنه وإىل وعد مقيد بشرط كقوله 

 () التغابن: ومن يؤمن ابهلل يهد قلبهوقوله (3)الطالق:
اإلخبار عن املغيبات يف املستقبل اليت اليطلع عليها إال ابلوحي فمن ذلك  -7

هو الذي ماوعد هللا نبيه عليه السالم أنه سيظهر دينه على األداين بقوله تعاىل 
آية ففعل (33)التوبة: دين كله أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على ال

إذا أغزى جيوشه عرَّفهم ما وعدهم هللا يف إظهار دينه  ذلك، وكان أبو بكر 
يفعل ذلك، فلم يزل الفتح  ليثقوا ابلنصر، وليستيقنوا ابلنجح، وكان عمر 

 يتواىل شرقاً وغرابً، براً وحبراً.
انم يف احلالل ما تضمنه القرآن الكرمي من العلم الذي هو قوام مجيع األ -8

 واحلرام وسائر األحكام.
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ولو  التناسب يف مجيع ماتضمنه ظاهراً وابطنًا من غري اختالف. قال تعاىل  -9
 ( .82)النساء: كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً 

0- .احلكم الكثرية اليت مل جتر العادة أبن تصدر يف كثرهتا وشرفها من آدمّي 
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 رآن فناً مستقالً ومتى ظهر هذا االصطالحالتعريف بعلوم الق

 
هو علم ذو مباحث تتعلق ابلقرآن الكرمي من حيث نزوله وترتيبه وكتابته 
ومجعه وقراءاته وتفسريه وإعجازه وانسخه ومنسوخه وحمكمه ومتشاهبه إىل غري 

، وقد يسمى هذا العلم أبصول (1)ذلك من املباحث اليت تذكر يف هذا العلم
 .(2)يتناول العلوم اليت البد للمفسر منهاالتفسري ألنه 

وأول ظهور هذا املصطلح لعلوم القرآن فنًا مستقاًل كان على يد احلويف 
هـ يف كتابه "الربهان يف علوم القرآن"، مث تبعه ابن اجلوزي املتوىف سنة 430املتويف 
 هـ يف كتابه "فنون األفنان يف عجائب القرآن" مث جاء بدر الدين الزركشي597

هـ بكتاب واف مساه "الربهان يف علوم القرآن" مث جاء البلقيين 794املتوىف سنة 
هـ فألف كتابه "مواقع العلوم من مواقع النجوم" مث جاء خامتة 824املتوىف سنة 

هـ بكتابه 9احلفاظ وفارس امليدان جالل الدين السيوطي املتوىف سنة 
يااًل عليه، كٌل أيخذ منه، والبعض "اإلتقان يف علوم القرآن"، وصار الناس بعده ع

 يلخص والبعض خيتصر.
وقد نشط التأليف يف علوم القرآن يف العصر احلديث مثل كتاب مصطفى 
صادق الرافعي يف إعجاز القرآن، والنبأ العظيم للدكتور حممد عبدهللا دراز، 

يف وكتاب الشيخ طاهر اجلزائري )التبيان يف علوم القرآن( وكتاب مناهل العرفان 
علوم القرآن للشيخ حممد عبدالعظيم الزرقاين وكتاب املدخل يف علوم القرآن 

                                                                            
 ومابعدها. /25( املدخل 1)
 ./6( مباحث يف علوم القرآن 2)
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لشيخنا الشيخ الدكتور حممد حممد أبو شهبة رمحه هللا وكتاب مباحث يف علوم 
القرآن للشيخ مناع القطان رمحه هللا إىل غري ذلك من التآليف الكثرية يف هذا 

 العصر.
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 ولمتى بدأ النزول وكم كانت مدة النز

 
إن حبث نزول القرآن واتريخ نزوله، ملن أهم املباحث إذ به تعرف تنزالت 
القرآن الكرمي، ومىت نزل، وكيف نزل، وعلى من نزل وكيف كان يتلقاه جربيل من 
هللا تبارك وتعاىل؟ والشك أن العلم بذلك يتوقف على كمال اإلميان، أبن القرآن 

، كما أن كثريًا من املباحث اليت تذكر من عند هللا، وأنه املعجزة العظمى للنيب 
 يف هذا الفن يتوقف على العلم بنزوله، فهو كاألصل ابلنسبة لغريه.

هلداية البشر وإخراجهم من  أنزل هللا القرآن الكرمي على رسولنا حممد 
عند أهل  الظلمات إىل النور، فكان نزوله حداًث جلاًل مؤذان مبكانة النيب 

 السماء واألرض.
زاله األول يف ليلة القدر نبه العامل العلوي على شرف هذه األمة، وأهنا فإن

 القائدة اليت جعلها هللا خري أمة أخرجت للناس.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات قال تعاىل 

، فقد مدح تعاىل شهر الصيام من بني  ( 85)البقرة اآلية  من اهلدى والفرقان
: (1)أبنه اختاره من بينها إلنزال القرآن العظيم فيه، قال ابن كثري سائر الشهور

"وكما اختصه بذلك فقد ورد احلديث أبنه الشهر الذي كانت الكتب اإلهلية 
 تنزل فيه على األنبياء ".

                                                                            
(1 )/309. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 6 

رمحه هللا حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم،  (1)قال اإلمام أمحد بن حنبل
 -يعين ابن االسقع –عن أيب املليح عن واثلة حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة 

قال: أنزلت صحف إبراهيم يف أول ليلة من رمضان، واإلجنيل  أن رسول هللا 
لثالث عشرة خلت من رمضان وأنزل هللا القرآن ألربع وعشرين خلت من 

 رمضان.
وقد روى من حديث جابر بن عبدهللا وفيه أن الزبور أنزل لثنيت عشرة 

 .(2)واإلجنيل لثماين عشرة والباقي َكَما تقدم رواه ابن مردويهخلت من رمضان 
أما الصحف والتوراة والزبور واإلجنيل فنزل كل منها على النيب الذي أنزل 
عليه مجلة واحدة وأما القرآن فكان نزوله األول مجلة واحدة إىل بيت العزة من 

إان  (85ة: )البقر  … شهر رمضانمساء الدنيا، كما تدل عليه اآلايت: 
 . (3الدخان : ) انزلناه يف ليلة مباركة 

أما اتريخ نزول القرآن منجمًا وهو النزول الثاين، فقد كان بعد األربعني 
حينما بعث يف يوم االثنني وكان أول مانزل عليه صدر سورة اقرأ   من عمره 

عالمة كما ذكر ذلك حمققو أهل العلم من أهل التفسري واحلديث والسري، قال ال
 :(3)الفاسي يف نظمه قرة األبصار يف سرية املشّفع املختار

                                                                            
 .2/44، والبيهقي يف شعب اإلميان: 22/75، الطرباين يف الكبري 07/4( أمحد 1)
 ، قال: رواه ابن مردويه./27( ابن كثري 2)
 .3طوطة، منظومة يف السرية ص ( خم3)
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 بيان مبعث النيب اهلاد
 وجاءه جربيل يف غار حرا
 يف يوم االثنني بسورة العلق

 فقام يدعو اإلنس واجلن إىل 
 مؤيّدًا منه ِبرا أْعيا البشر
 نفعًا وكثرة وكالسراج
 ومع ذا حاصره الفّجار
 وكان قادرا على التدمري
 حىت هدى هللا به من شاء

 أعز دينه ونصرهمث 
 

 صلى عليه أشرف العباد 
 من بعد أربعني عاما غربا
 صلى عليه هللا فالق الفلق
 توحيد ّرب العاملني مرسال
 إحصاءه من معجزات كاملطر
 نورا ورفعة مع ابتهاجى
 كما أتت بذلك األخبار
 لو شاء لكن جاد ابلتأخري

 أصالهبم أبناءمنهم ومن 
 وأيّد احلق به وأظهره

  
 :(1)قال يف االتقان

"أما إنزاله الثاين مفرقًا على حسب الوقائع خالفا ملا كان معهودًا عندهم 
يف الكتب السابقة فقد أاثر الضجة عند القوم حىت محلهم على احملاّدة واملساءلة 
حىت ظهر هلم احلق فيما بعد من أسرار احلكم اإلهلية يف إنزاله منجما على 

 لوقائع حىت أكمل هللا الدين".حسب ا
شهر رمضان الذي أنزل فيه هذا وقد يظن البعض أن اآلايت من قوله  

حم. والكتب املبني. إان أنزلناه يف ليلة مباركة اخل وقوله  (85)البقرة: القرآن 
 .()القدر :  إان أنزلناه يف ليلة القدراخل وقوله  (-3)الدخان: إان كنا منذرين  

ا تعارض والواقع أنه التعارض بينها، فالليلة املباركة هي ليلة القدر من شهر بينه

                                                                            
(1 )/6. 
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ألن القرآن  رمضان، وإمنا يتعارض ظاهرها مع الواقع العملي يف حياة الرسول  
 نزل عليه خالل ثالث وعشرين سنة.

وقد روى من غري وجه عن ابن عباس كما قال إسرائيل عن السدي عن 
عن مقسم عن ابن عباس أنه سأله عطية بن األسود فقال حممد بن أيب اجملالد 

 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآنوقع يف قليب الشك من قول هللا تعاىل  

وقد أنزل يف شوال وذي القعدة ويف ذي احلجة وحمرم، وصفر وشهر     ربيع 
ث، فقال ابن عباس ومجهور العلماء:إن املراد بنزول القرآن يف تلك اآلايت الثال

نزوله مجلة واحدة إىل بيت العزة من السماء الدنيا تعظيما لشأنه عند املالئكة، 
مث أنزل بعد ذلك منحما على مواقع النجوم ترتياًل يف الشهور واألايم يف ثالث 

إىل أن توىف حيث أقام  وعشرين سنة، حسب الوقائع واألحداث منذ بعثه 
بعد اهلجرة عشر سنني وهذا املذهب  مبكة بعد البعثة ثالث عشرة سنة، وابملدينة

هو الذي جاءت به األخبار الصحيحة عن ابن عباس يف عدة رواايت منها: عن 
ليلة القدر مث أنزل  (1)ابن عباس قال أنزل القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا

وال أيتونك مبثل إال جئناك ابحلق وأحسن بعد ذلك يف عشرين سنة مث قرأ  
  وقرآان فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقوله  .(33فرقان : )ال تفسريا 

 .(06اإلسراء : )
وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع  -2

 .يف بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جربيل ينزل به على النيب  

                                                                            
 .4/306، البيهقي 2878رقم  2/242( رواه احلاكم يف املستدرك 1)
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مجلة واحدة وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: أنزل هللا القرآن  -3
بعضه إثر  إىل السماء الدنيا وكان مبواقع النجوم وكان هللا ينزله على رسوله  

 .(1)بعض. رواه احلاكم والبيهقي
قال أنزل القرآن يف ليلة القدر يف شهر رمضان إىل السماء  وعنه  -4

 الدنيا مجلة واحدة مث أنزل جنوماً "رواه الطرباين".
عن الشعيب أن املراد بنزول القرآن يف اآلايت  املذهب الثاين هو املروي -2

، فقد ابتدأ نزوله يف ليلة القدر من شهر الثالث ابتداء نزوله على رسول هللا 
رمضان وهي الليلة املباركة، مث تتابع نزوله بعد ذلك مندرجًا مع الوقائع 

 واألحداث يف قرابة ثالث وعشرين سنة.
 نزوله منجما على رسول هللا  قال: فليس للقرآن إال نزول واحد هو 
وقرآان فرقناه لتقرأه على الناس ألن هذا هو الذي جاء به القرآن قال تعاىل 

، وهلذا جادل فيه املشركون لكون الكتب السماوية (06)االسراء: على مكث 
وقال الذين كفروا لوال نزل عليه نقل إليهم نزوهلا مجلة واحدة قال تعاىل 

ة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال. وال أيتونك مبثل القرآن مجلة واحد
 .(33-32)الفرقان: إال جئناك ابحلق وأحسن تفسريا 

قال: واليظهر للبشرية مزية لشهر رمضان وليلة القدر اليت هي الليلة 
وهذا  املباركة إال إذا كان املراد ابآلايت الثالث نزول القرآن على رسول هللا  

وما أنزلنا على عبدان يوم الفرقان يف قوله تعاىل يف غزوة بدر يوافق ما جاء 

                                                                            
وصححه ووافقه الذهيب وابن امللقن وصححه أيضًا احلافظ ابن حجر يف  2/24( رواه احلاكم يف املستدرك 1)

 .3/3وروراه البيهقي يف دالئل النبوة  8/620الفتح 
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وقد كانت غزوة (. 4)األنفال: يوم التقى اجلمعان وهللا على كل شيء قدير 
 بدر يف رمضان، ويؤيد هذا ما عليه احملققون يف حديث بدء الوحي.

من الوحي الرؤاي الصادقة  عن عائشة قالت "أول ما بدئ به رسول هللا 
فاحملققون على أن  (1) النوم فكان اليرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح"يف

نبئ أواًل ابلرؤاي يف الشهر الذي ولد فيه وهو شهر ربيع األول،  رسول هللا 
 .اقرأوكانت املدة بني الرؤاي والوحي إليه يقظة ستة أشهر مث أوحي إليه يقظة بـ

 ذا تتآزر النصوص على معىن واحٍد"."وهب (2)قال الشيخ مناع القطان رمحه هللا
املذهب الثالث يرى أن القرآن أنزل إىل السماء الدنيا يف ثالث  -3

وعشرين ليلة قدر يف كل ليلة منها ما يقدر هللا إنزاله يف كل السنة، وهذا القدر 
الذي ينزل يف ليلة القدر إىل السماء الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد ذلك منجماً 

  مجيع السنة.يف على رسول 
والشك أن هذا املذهب اجتهاد من بعض املفسرين فليس هناك مايدل 
عليه، أما املذهب الثاين فإنه التعارض بينه وبني املذهب األول الذي هو مذهب 

 ابن عباس واجلمهور.
 فالراجح أن القرآن الكرمي له تنّزالن، كما علمت:

 لة.نزوله إىل بيت العزة من مساء الدنيا مج -األول:

                                                                            
 .60كتاب بدء الوحي ومسلم كتاب اإلميان   2بخاري رقم ( رواه ال1)
 يف بعدها. 00( مباحث يف علوم القرآن ص2)
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اإلمجاع على هذا النزول عن مقاتل بن حيان وممن  (1)وقد نقل القرطيب
. الثاين نزوله من السماء الدنيا مفرقا على مدى (2)قال بقوله اخلليمي واملاوردي

 سنة. ثالث وعشرين

                                                                            
(1 )2/297. 
 .6( االتقان يف علوم القرآن حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ص2)
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 الحكمة في إنزال القرآن جملة إلى السماء

 
- موات السبع تفخيم أمره وأمر َمن نزل عليه، وذلك إبعالم سكان الس

أن هذا آخر الكتب املنزلة على خامت الرسل ألشرف األمم.قال السيوطي: نقاًل 
عن أيب شامة يف املرشد الوجيز " لوال أن احلكمة األهلية اقتضت وصوله إليهم 
منجما حبسب الوقائع هلبط به إىل األرض مجلة كسائر الكتب املنزلة قبله، ولكن 

األمرين: إنزاله مجلة مث إنزاله مفّرقًا تشريفًا للمنزل  هللا ابين بينه وبينها فجعل له
 .(1)عليه"

وقال السخاوي يف مجال القراء:" نزوله إىل السماء الدنيا مجلة تكرمي  - 2
 لبين آدم وتعظيم لشأهنم عند املالئكة، وتعريفهم عناية هللا هبم ورمحته هلم ".

وعشر آايت  والقرآن ابالستقراء كان ينزل حسب احلاجة مخس آايت
 وأكثر وأقل، وصح نزول عشر آايت يف قصة اإلفك مجلة.

غري ونزول عشر آايت من أول سورة املؤمنون مجلة، كما صح نزول  
إىل آخر  وإن خفتم عيلة وحدها وهي بعض آية وكذا قوله  أوىل الضرر

 اآلايت.
 عن عائشة رضي هللا عنها قالت: إمنا (2)ويوضح ذلك ما أخرجه البخاري

نزل أول مانزل منه سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار، حىت إذا اثب الناس 

                                                                            
لوم فما بعدها، املدخل يف ع 00ومابعدها، مباحث يف علوم القرآن، ص /6( االتقان يف علوم القرآن 1)

 ، فما بعدها.58القرآن ص
 يف كتاب الفضائل. 4993( رقم 2)
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إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول شيء التشربوا اخلمر لقالوا الندع 
 اخلمر أبدا، ولو نزل "التزنوا" لقالوا الندع الزىن أبدا.

 -اعلم أن القرآن الكرمي له وجودات ثالثة:
 -  يف اللوح احملفوظ.وجوده 
 وجوده يف السماء الدنيا. - 2
 وجوده يف األرض. - 3

، ومل يقرتن النزول إال ابلوجود الثاين والثالث وقد دل بنزوله على النيب 
بل هو القرآن الكرمي أنه كان قبل نزوله يف اللوح احملفوظ حيث يقول هللا تعاىل 

 .(2-22)الربوج :  قرآن جميد. يف لوح حمفوظ 
إنه لقرآن  وهذا اللوح احملفوظ هو الكتاب املكنون الذي قال هللا عنه 

)الواقعة:  كرمي. يف كتاب مكنون. الميسه إال املطهرون. تنزيل من رب العاملني

والذي عليه مجهور املفسرين أن الكتاب املكنون هو اللوح احملفوظ، ( 77-80
ه يف األزل كل ماكان وكل واللوح احملفوظ هو السجل العام الذي كتب هللا في

مايكون، والواجب علينا أن نؤمن به وأنه موجود اثبت، أما البحث فيما وراء 
 ذلك فلسنا مطالبني به.

أما كيف كان جربيل يتلقى الوحي، فال يركن إىل شيء مما قيل يف ذلك 
ه إال ما أومأ له الدليل، وأوىل قول يف هذا اجملال هو ماذكره البيهقي يف تفسري قول

قال: يريد وهللا أعلم "إان أمسعنا امللك  إان أنزلناه يف ليلة القدر تعاىل 
وأفهمناه إاّيه وأنزلناه مبا مسع، وهذا القول يشهد له مارواه الطرباين من حديث 

قال: "إذا تكلم هللا ابلوحي أخذت السماء  النواس بن مسعان" مرفوعاً إىل النيب 
مسع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجدًا، رجفة شديدة من خوف هللا فإذا 
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فيكون أوهلم يرفع رأسه جربيل فيكلمه هللا بوحيه مبا أراد فينتهي به حيث أمر" 
 .(1)واحلديث وإن مل يكن نصاً يف القرآن إال أن الوحي يشمل وحي القرآن وغريه

أما قول من قال إن جربيل أخذ القرآن من الكتاب، مل يسمعه من هللا، 
وقد أخرب تعاىل أبنه منزل  (2)ول ابطل كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميةفهذا ق

 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك ابحلق  منه قال تعاىل 
وقال  (.-2)فصلت :  حم. تنزيل من الرمحن الرحيم وقال تعاىل  (4األنعام : )

فجربيل  (.-2األحقاف: ) حم تنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم تعاىل 
من البشر وهللا يصطفي من  رسول هللا من املالئكة جاء به إىل رسول هللا 

 املالئكة رساًل ومن الناس. وكالمها مبلغ له.
وهو مع هذا كالم هللا ليس جلربيل وال حملمد  (:"3)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   

يف هذا الزمان والتالني له يف الصالة أو فيه إال التبليغ واألداء كما أن املعلمني له 
 خارج الصالة ليس هلم فيه إال ذلك مل حيدثوا شيئاً من حروفه وال معانيه ".

 قال اجلويين: كالم هللا املنزل قسمان: (4)قال اإلمام السيوطي
الذي أنت مرسل إليه إن هللا يقول - قسم قال هللا جلربيل قل للنيب   -أ 

وقال له ما  م جربيل ما قاله ربه، مث نزل على ذلك النيب  افعل كذا وكذا، ففه
قاله ربه ومل تكن العبارة تلك العبارة، كما يقول امللك ملن يثق به: قل لفالن 
يقول لك امللك اجتهد يف اخلدمة وامجع جندك للقتال. فإن قال الرسول بقول 

                                                                            
 وما بعدها. 05، ص، مباحث يف علوم القرآن ج/45، االتفاق /255( املدخل 1)
 فما بعدها. 2/27( الفتاوى 2)
 .2/260( الفتاوى 3)
 ./28( االتقان 4)
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قاتلة الينسب إىل  امللك التتهاون يف خدمته والترتك اجلند تتفرق وحثهم على امل
 كذب وال تقصري يف أداء الرسالة.

قسم آخر قال هللا جلربيل اقرأ على النيب هذا الكتاب فنزل جربيل  –ب 
بكلمة من هللا من غري تغيري كما يكتب امللك كتااب ويسلمه إىل أمني ويقول له 

 اقرأه على فالن فهو اليغري منه كلمة وال حرفاً.
لقسم الثاين، والقسم األول هو السنة، وقد ورد قال السيوطي: القرآن هو ا

أن جربيل كان ينزل ابلسنة كما ينزل ابلقرآن قال: وهلذا جازت رواية السنة 
ابملعىن خبالف القرآن الكرمي فإنه نزل جربيل أبلفاظه ومعانيه فال جتوز روايته 

ال ابملعىن. والسر يف ذلك أن القرآن يقصد التعبد أبلفاظه وهو كذلك معجز ف
 ميكن ألحد َمْهَما أويت من البالغة والفصاحة أن أييت بلفظ يقوم مقامه.

كما أن فيه ختفيفًا على األمة حيث جعل املنزل إليهم على قسمني قسم 
يروونه بلفظه املوحي به وقسم يروونه ابملعىن، ولو جعل كله مما يروي ابللفظ، 

: "وكذلك ليس للنيب  (1)لشق، أو ابملعىن مل يؤمن التبديل. قال صاحب املدخل
  يف القرآن شيء إاّل جمرَّد التبليغ فقط وهذا هو احلق الذي جيب على كل

 مسلم أن يعتقده ويؤمن به ".
قال: واليلتفت إىل ما زعمه بعض من يهرف مبا اليعرف، أو من يفرتي 

اين وخيتلق من أن جربيل أوحي إليه املعىن، وأنه عرّب هبذه األلفاظ الدالة على املع
املعىن  كذلك أو أن جربيل أوحى إىل النيب   بلغة العرب، مث نزل على النيب 

عرب عن هذه املعاين بلفظ من عنده فهذا القول زعم َوَخْرٌص مل تقم  أن النيب 
 عليه أاثرة من علم.

                                                                            
 ./62( الدكتور حممد حممد أبو شهبة رمحه هللا 1)
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وهو خالف ما تواتر عليه القرآن والسنة، وانعقد عليه إمجاع األمة من أن 
 كالم هللا ومن عند هللا ِمنُه بدأ وإليه يعود.القرآن لفظه ومعناه  

إىل أن قال: وهذا الزعم اليقول به إال جاهل استوىل اجلهل والغفلة عليه 
 أو زنديق قد يدس يف الدين والعلم ماليس منه.

واليغرت بوجوده يف بعض الكتب اإلسالمية، فأغلب الظن أنه َمْدسوٌس 
القرآن الكرمي من غري حتريف  يب على اإلسالم واملسلمني هذا وقد بلغ الن

 حاشاه من ذلك والتبديل والتغيري لشيء منه وال كتمان له، ولو كان كامتاً شيئاً ]

[ لكتم تبليغ اآلايت اليت عوتب فيها ويكفي أن تقرأ قول احلق تبارك وتعاىل 
 ايأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته 

وإذا تتلى عليهم آايتنا بينات قال الذين اليرجون لقاءان وقوله .(67ة، : )املائد
ائت بقرآن غري هذا أو بدله قل مايكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع 

 .(5يونس : ) إال مايوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم 

مني. مث لقطعنا منه ولو تقول علينا بعض األقاويل. ألخذان منه ابليوقوله 
 (47-44احلاقة : ) الوتني. فما منكم من أحد عنه حاجزين 
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 الوحي من جبريل  كيف كان يتلقى النبي 

 
- أحياان أييت جربيل عليه السالم للنيب   يف صفة رجل من البشر وكان

 كثرياً ماأييت يف صورة دحية الكليب.
ون له دواًي وصلصلة  وأحيااًن أييت وال يراه احلاضرون، وقد يسمع-2

 كصلصلة اجلرس.
بسنده  (1)ودل على هاتني احلالتني من الوحي مارواه البخاري يف صحيحه

عن عائشة رضي هللا عنها أن احلارث بن هشام رضي هللا تعاىل عنه سأل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم كيف أيتيك الوحي؟ فقال: أحيااًن أيتيين مثل صلصلة 

، فيقصم َعيّن وقد وعيت منه ماقال: وأحيااًن يتمثل يل اجلرس، وهو أشده ع ليَّ
اخل هذا والقرآن الكرمي مل ينزل منه شيء … امللك رجاًل فيكلمين فأعي مايقول 

إال عن طريق جربيل عليه السالم ومل أيت منه شيء عن تكليم أو إهلام أو منام، 
 .(2)بل كله أوحي به يف اليقظة وحيا جلياً 

                                                                            
 .2333كتاب بدء الوحي، ومسلم رقم   2ي رقم ( البخار 1)
 ./58( املدخل 2)
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 -منجما–فرقا نزول القرآن م

 
وإنه لتنزيل ّرب العاملني. نزل به الروح األمني. على قلبك قال تعاىل 

قل وقال تعاىل  .(92-95الشعراء : )لتكون من املنذرين. بلسان عريب مبني
نّزله روح القدس من ربك ابحلق ليثبت الذين ءامنوا وهدى وبشرى 

ل الكتاب من هللا العزيز حم تنزيويقول تعاىل  (.02)النحل :  للمسلمني
وقال تعاىل  (.-3اجلاثية ) احلكيم إن يف السموات واألرض آلايت للمؤمنني

  وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله  : (.23)البقرة 
قل من كان َعدّوًا جلربيل فإنه نزله على قلبك إبذن هللا مصدقاً وقال تعاىل 

فهذه اآلايت انطقة أبن   (.97البقرة : ) هدى وبشرى للمؤمننيملا بني يديه و 
 القرآن الكرمي كالم هللا أبلفاظه العربية وأن جربيل نزل به على قلب رسول هللا 

وأن هذا النزول غري النزول األول إىل السماء الدنيا فاملراد به نزوله منجما، ويدل 
قصود النزول على سبيل التدرج التعبري بلفظ التنزيل دون اإلنزال على أن امل

والتنجيم فإن علماء اللغة يفرقون بني اإلنزال والتنزيل فالتنزيل ملا نزل مفرقا، 
 .(1)واإلنزال أعم

فقد نزل القرآن الكرمي على مدى ثالث وعشرين سنة ثالث عشرة مبكة 
 على القول الراجح، وعشر ابملدينة املنورة.
وقرآاًن فرقناه لتقرأه على  قوله تعاىل من األدلة على نزول القرآن مفرقاً 

واملعىن :جعلنا نزوله مفرقا   .(06اإلسراء : ) الناس على مكث ونزلناه تنزيال  

                                                                            
 ./00، مباحث يف علوم القرآن 799( املفردات للراغب 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 29 

كي تقرأه على الناس على مهل وتثبت، ونزلناه تنزياًل حبسب الوقائع 
 .(1)واألحداث

يف اللوح :"ويف تعدد النزول وأماكنه، مرة  (2)قال الزرقاين يف مناهل العرفان
، يف ذلك التعدد مبالغة يف نفي وأخرى يف بيت العزة، واثلثة على قلب النيب 

الشك عن القرآن الكرمي، وزايدة لإلميان ألن الكالم إذا سجل يف سجالت 
متعددة، وصحت له وجودات كثرية كان ذلك أنفى للريب عنه، وأدعى إىل 

سّجل يف سجل واحد، أو كان له  تسليم ثبوته، وأدىن إىل وفرة االيقان به مّما لو
 وجود واحد ".

                                                                            
 ./35، فما بعدها، تفسري أيب السعود 2/84( ابن جرير الطربي جامع البيان 1)
(2 )/47. 
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 نزول الكتب السماوية األخرى

 
الصحيح املشهور بني العلماء أن الكتب السماوية غري القرآن نزلت مجلة 
واحدة ومل تنزل متفرقة، ومن األدلة على ذلك آية الفرقان، وهي قوله تعاىل 

ة كذلك لنثبت به وقال الذين كفروا لوال نّزل عليه القرآن مجلة واحد
 .(32الفرقان : ) فؤادك ورتلناه ترتيال 

فهذه اآلية دليل على أن الكتب السماوية غري القرآنية نزلت مجلة واحدة  
 كما على ذلك مجهور العلماء.

ووجه الداللة أن هللا مل يكذهبم يف دعواهم أن الكتب السماوية نزلت مجلة 
قا ملا كان هناك مايدعو الكفار إىل واحدة، فلو كان نزول الكتب السماوية مفر 

لوال نزل عليه القرآن  التعجب من نزول القرآن مفرقاً منجما، ألن معىن قوله  
هاّل أنزل عليه القرآن دفعة واحدة كسائر الكتب، وماله أنزل  مجلة واحدة 

على التنجيم ومل ينزل مفرقا، بل بنيَّ هلم احلكمة من نزول القرآن منجما، ولو  
الكتب السماوية نزلت مفرقة لكان يكفي يف الرد عليهم أن يقول هلم إن  كانت

التنجيم سنة هللا يف الكتب اليت أنزلت على الرسل كما أجاب مبثل ذلك يف قوهلم 
وقالوا ماهلذا الرسول أيكل الطعام وميشي يف األسواق ( : 7الفرقان).  قال يف

 إهنم ليأكلون الطعام وميشون وما أرسلنا قبلك من املرسلني إالالرد عليهم 
 .(1)فبنّي هلم أن ذلك سنن املرسلني واألنبياء .(20الفرقان : ) يف األسواق 

                                                                            
فما  /00باحث يف علوم القرآن، ، م/55، املدخل يف علوم القرآن /6( االتقان يف علوم القرآن 1)

 ./309بعدها، ابن كثري 
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 الحكم التي تستفاد من نزول القرآن مفرقاً منجما

 
على حسب الوقائع  -مفرقا-هذا والشك أن يف نزول القرآن منجما 

ممّن أنزل القرآن وهو  واألحداث ِحَكما وأسرارًا عظيمة، كيف وذلك التنجيم
امللك : ) أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبريسبحانه أعلم مبا يصلح عبادة 

4).  يعلم سبحانه املنهج الصاحل لرتبية األّمة املنهج الذي جيعلها أّمًة منقادة
 ألوامر هللا، منتهية عن مساخطه.

 -ا اجملال:ونلخص هنا بعض احلكم اليت ذكرها العلماء والباحثون يف هذ
-  احلكمة األوىل تثبيت فؤاد النيب  وتطمني خاطره وقلبه وقد أشار

كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه  احلق تبارك وتعاىل إىل هذه احلكمة يف قوله  
 ويندرج حتت هذه احلكمة  كثري.( .32الفرقان : ) ترتيال

دًا وقلوابً دعوته إىل الناس فوجد منهم نفورًا شدي لقد وجه رسول هللا 
قاسية، قابله قومه بقلوب قاسية فطرت على األذى، وقابلوه بصنوف األذى 
والشتم مع رغبته الصادقة وسعيه املشكور يف إيصال اخلري الذي جاء به إليهم 

فلعلك ابخع نفسك على آاثرهم إن مل يؤمنوا حىت قال هللا تعاىل يف حقه 
فرتة بعد  ينزل على رسول هللا  فكان الوحي( 6الكهف : )هبذا احلديث أسفا 

 فرتة ليثبت فؤاده على احلق ويقوي عزمه على املضي يف اخلري.
وقد بني هللا أن سنته يف أنبيائه السابقني أهنم كذبوا وأوذوا فصربوا حىت 
جاءهم نصر هللا، وبنيَّ كذلك أن قومه ما كذبوه إال استكبارا وعلوا، ورّداً للَحق، 

قد نعلم إنه ليحزنك الذي ك تسلية له قال تعاىل يف ذل فيجد الرسول 
 .(33األنعام : ) يقولون فإهنم اليكذبونك ولكن الظاملني آبايت هللا جيحدون
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 ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على ماكذبوا وأوذوا حىت أاتهم
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا ابلبينات  .(34األنعام : )نصران

، وجند القرآن أيمره ابلصرب يف قوله تعاىل  .(84آل عمران : )تب املنريوالزبر والك
 فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل  :(.35)األحقاف 

بسبب تكذيب قومه وداخله احلزن ألذاهم،  فكلما اشتد أمل رسول هللا 
ه نزل القرآن دعما وتسلية له عما يعانيه من قومه فهدد املشركني املكذبني أبن

فال حيزنك قوهلم إان نعلم يعلم أحواهلم وسيجازيهم مبا يستحقون قال تعاىل 
 وهللا يعصمك من الناس وقال:  ، (76سورة يس : ) مايسرون ومايعلنون 

كتب هللا ، قال  .(3الفتح : ) وينصرك هللا نصرًا عزيزاً وقال:  .(67ملائدة : )ا
 .(2اجملادلة : )ألغلنب أان ورسلي 

أفأمن  يااًن تنزل اآلايت بوعيد املكذبني لألنبياء كما قال تعاىل  وأح
أهل القرى أن أيتيهم أبسنا بياات وهم انئمون* أو أمن أهل القرى أن أيتيهم 

 (98-97األعراف : )أبسنا ضحى وهم يلعبون  
وآونة تنزل اآلية ابلرباهني واحلجج الدامغة يف الرد عليهم فيما يتمسكون 

واهية، كاآلايت الواردة يف إثبات توحيده وصفاته، واستحقاقه للعبادة به من شبه 
غاية الثبات  وإثبات البعث واحلشر، وكان من مثرة هذا التثبت أن أبدى النيب 

والشجاعة والوثوق ابهلل يف أحرج املواقف وأشدها هواًل. انظر إىل قوله للصديق 
 .(40)التوبة:  الحتزن إن هللا معنا يف الغار 

تباعًا تسلية له بعد  وهكذا كانت آايت القرآن تنزل على رسول هللا 
 تسلية، وعزاء حىت الأيخذ منه احلزن َمأخذه، والجيد اليأس إىل نفسه سبيال.
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 من احلكم البارزة تيسري حفظ القرآن الكرمي وفهمه على النيب  – 2
عاجل جربيل حريصًا على ذلك غاية احلرص، حىت إنه كان ي فقد كان النيب 

والتعجل ابلقرآن من قبل أن يقضى إليك والينتظره حىت يفرغ حىت أنزل هللا 
الحترك به لسانك وقال تعاىل  (.4)طه اآلية  وحيه وقل رب زدين علما  

لتعجل به* إن علينا مجعه وقرآنه* فإذا قرأانه فاتبع قرآنه* مث إن علينا بيانه 
 ( : القيامة6-9). 

قرآن الكرمي نزل على أمة أمية التعرف الكتابة وال القراءة هذا وإن ال
وكانت ذاكرهتا وحفظها مها السجلُّ هلا، الدراية هلا ابلكتابة حىت تكتب وتدون 

هو الذي بعث يف األميني رسواًل منهم يتلو عليهم آايته مث حتفظ قال تعاىل 
 مبني ويزكيهم ويعلمهم الكتب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل

الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه وقال تعاىل  (.2اجلمعة : )
 .(57األعراف : ) مكتوابً عندهم يف التوراة واإلجنيل

فلو نزل القرآن مجلة واحدة على هذه األمة األمية اليت التعرف الكتابة وال 
فرقًا أكرب عون هلا التدوين مل يصح هلا أن حتفظ القرآن كله بيسر، وكان نزوله م

 على حفظه يف صدورها وفهمها آلايته.
كلما نزلت اآلية فهمها الصحابة، وتدبروا معانيها، وقد كان هذا منهجاً 

 حلفظ القرآن يف عهد التابعني.
عن أيب نضرة قال: "كان أبو سعيد اخلدري يعلمنا القرآن مخس آايت 

لقرآن مخس آايت مخس ابلغداة ومخس آايت ابلعشي، وجند أن جربيل نزل اب
آايت" أخرجه ابن أيب حامت عن ابن عباس، وعن خالد بن دينار قال: قال لنا 
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كان أيخذه من   أبو العالية تعلموا القرآن مخس آايت مخس آايت فإن النيب 
 .(1)جربيل مخساً أخرجه البيهقي"

من احلكم كذلك التدرج يف تربية األمة دينيا وخلقيا واجتماعيا  -3
وقرآان فرقناه وعلمًا وعمال وهذه احلكمة أشار إليها القرآن يف قوله  وعقيدة

 (06)اإلسراء :  لتقرأه على الناس علىمكث ونزلناه تنزيال
لقد تدرج القرآن الكرمي يف انتزاع العقائد الفاسدة والعادات الضارة 

هلل، إىل قوم يعبدون األصنام ويشركون اب واملنكرات املاحقة، فقد بعث النيب 
ويسفكون الدماء، ويئدون البنات ويشربون اخلمر ويقتلون النفس ألتفه 
األسباب، ويفعلون القبائح ومعلوم أن النفس يشق عليها ترك ما ألفته وتعودته 
مرة واحدة كما يصعب رجوعها وإقالعها عما اعتقدته مبجرد النهي عنه للعقائد 

فوا ونشأوا عليه، فلو أن القرآن والعادات سلطان على النفوس، والناس أسراء ماأل
نزل مجلة واحدة، وطالب ابلتخلي عما هم منغمسون فيه من الكفر واجلهل 

 واملنكرات مرة واحدة ملا استجاب إليه أحد.
لذلك اقتضت حكمة هللا أن يتدرج القرآن يف انتزاع العقائد الفاسدة 

النهي عن منكر آخر فينهى أوال عن عبادة غري هللا فإذا ما أقلعوا عنه، أخذ يف 
وهكذا تدرج القرآن معهم يف انتزاع املنكر الواحد كما حدث يف حترمي اخلمر فقد 

يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع نزل فيه أول مانزل 
فشرهبا قوم وتركها آخرون مث إن بعض املسلمني صنع طعامًا ودعا  للناس 

أحدهم ليصلي هبم فقرأ: قل اي أيها الكافرون أصحابه فأكلوا وشربوا مث قام 

                                                                            
 فما بعدها. /00ومابعدها مباحث يف علوم القرآن  /6( االتقان 1)
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ايأيها الذين آمنوا التقربوا فخلط فيها ونقص وزاد، فأنزل هللا عز وجل 
 .(43النساء : )الصالة وأنتم سكارى

فكانوا بعد ذلك يرتكوهنا عند الصلوات ويف األوقات القريبة منها حىت 
رميها حترميًا اباتً، فقد صنع اليقعوا يف مثل هذا اخللط، وبذلك صار من السهل حت

بعض املسلمني طعامًا فأكلوا وشربوا حىت لعبت اخلمر برؤوسهم فتناشدوا 
األشعار فتشاجروا حىت شج أحدهم رأس اآلخر فقال الفاروق عمر: اللهم بني 

ايأيها لنا يف اخلمر بياان شافيًا فحرمها هللا بعد ذلك حترميًا ابات حيث أنزل فيها 
إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان  الذين ءامنوا

فقال عمر: انتهينا  فهل أنتم منتهون إىل قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
 .(1)فمن مث اقتضت احلكمة نزول القرآن مفرقا

من احلكم كذلك: التدرج يف تثبيت العقائد الصحيحة واألحكام التعبدية 
 ق الفاضلة.والعملية واآلداب واألخال

فقد أمر القرآن أواًل ابإلميان ابهلل وصفاته، وعبادته وحده، حىت إذا ما 
آمنوا ابهلل دعاهم إىل اإلميان ابليوم اآلخر، مث ابإلميان ابلرسل واملالئكة حىت إذا 
ما اطمأنت قلوهبم ابإلميان، وأشربوا حبه، سهل عليهم بعد ذلك تقبل األوامر، 

األحكام العلمية والفضائل واآلداب العالية، فأمروا والتشريعات التفصيلية و 
ابلصالة والصدق والعفاف مث ابلزكاة مث ابلصوم، مث ابحلج، كما بينت أحكام 
النكاح، والطالق والرجعة واملعامالت من بيع وشراء وجتارة إىل غري ذلك من 

 املعامالت.

                                                                            
 ./69( املدخل يف علوم القرآن 1)
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كما يف   وقد أشارت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها إىل هذه احلكمة
قالت عائشة: إمنا نزل من القرآن أول مانزل منه سورة من  (1)صحيح البخاري

املفصل فيها ذكر اجلنة والنار حىت إذا اثب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل 
واحلرام، ولو نزل أول شيء التشربوا اخلمر لقالوا الندع اخلمر أبدا، ولو نزل 

 التزنوا لقالوا الندع الزىن أبدا.
دل القرآن هبذه السياسة احلكيمة الرشيدة يف إصالح الشعوب  وقد

وهتذيب أخالقها على أنه معجز وأنه كالم هللا، فما كان لبشر مهما كان ذكاؤه 
ولكن  أن يتوصل إىل هذه الطرق احلكيمة، يف الوقت الذي بعث فيه نبينا 

 هذا من صنع العليم اخلبري.
منني وتعويدهم على الصرب من احلكم كذلك، تثبيت قلوب املؤ  –- 4

وعد والتحمل بذكر قصص األنبياء، وماالقوه وأن العاقبة للمتقني كقوله تعاىل 
هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما 

)النور اآلية  استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم  

لناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم اليفتنون. امل.  أحسب ا وكقوله  (55
 ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني 

 (.-3العنكبوت اآلية )
التحدي واإلعجاز: فاملشركون متادوا يف غيهم وابلغوا يف عتوهم،  - 5

 نبوته، ويسوقون له يف وكانوا يسألون أسئلة تعجيز وحتّد ميتحنون هبا رسول هللا 
 (.87األعراف: ) يســــألونك عن السـاعةمن ذلك كل عجيـب كعلـم الســاعة 

                                                                            
،ومابعدها، صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن، ابب أتليف القرآن /56( مناهل العرفان يف علوم القرآن 1)

 .4993يث رقم احلد
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وحيث عجبوا من نزول  .(47)سورة احلج :  ويستعجلونك ابلعذابوكقوله 
القرآن منجمًا بني هللا هلم احلق يف ذلك، فإن حتديهم به مفرقًا مع عجزهم عن 

جاز، وأبلغ يف احلجة من أن ينزل مجلة ويقال هلم اإلتيان مبثله أدخل يف اإلع
لوال نزل عليه القرآن مجلة جيئوا مبثله، وهلذا جاءت اآلية عقب اعرتاضهم 

 . (32)الفرقان: واحدة
ويشري هلذه احلكمة ماجاء يف بعض الرواايت من حديث ابن عباس عن 

واابً، أخرجه ابن نزول القرآن فكان املشركون إذا أحدثوا شيئًا أحدث هللا هلم ج
 .(1)أيب حامت عن ابن عباس
فنزوله منجمًا مفرقًا من أقوى األدلة على أنه معجز وأنه   (2)قال يف املدخل

كالم هللا، إذ لو أنزله هللا مجلة واحدة لكانت هلم حجة أن يقولوا شيء نزل علينا 
فكأنه مرة واحدة، فلو نزل علينا مفرقا لعارضناه فقطع هللا عليهم تلك احلجة 

يقول هلم إن كنتم تقولون إنه ليس كالم هللا، فأتوا بسورة مثله أو بعشر سور، أو 
 آية، فسجل عليهم العجز األبدي.

ومع نزوله مفرقًا على مدى بضع وعشرين سنة كان غاية يف روعة 
 األسلوب ورصانة األلفاظ، التفاوت فيه، فكان بذلك معجزا.

ى أن القرآن الكرمي تنزيل من حكيم من احلكم كذلك: الداللة القاطعة عل
 محيد.

                                                                            
 ومابعدها مباحث يف علوم القرآن. /6( االتقان يف علوم القرآن 1)
(2 )/75 االتقان يف علوم القرآن ،/6  ومابعدها الربهان يف علوم القرآن، مباحث يف علوم القرآن، وغري

 ./53-60هذه الكتب اليت تتعلق بعلوم القرآن مناهل العرفان يف علوم القرآن 
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ومن املعلوم أن القرآن الكرمي نزل مفرقا على مدى عشرين سنة حسب 
الوقائع واألحداث، ومع طول هذه الفرتة، كانت تنزل منه اآلية واآلايت الكثرية، 
واآلايت القليلة على اختالف املوضوعات ومع ذلك كان أسلوبه أسلوابً واحداً مل 

 فصاحته وجزالته وقوته، فأسلوبه واحد، مرتابط بعضه ببعض، ال انفكاك يتغري يف
كتاب أحكمت آايته مث فصلت فيه متناسق اآلايت والسور كأنه عقد واحد  

فلو كان من كالم البشر وقد قيل يف مناسبات كثرية،  من لدن حكيم خبري
ولو كان ىل وموضوعات خمتلفة متباينة، لوقع فيه التفكك واالنفصام قال تعا

هذا واحلكم اليت أخذت من نزول  من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفًا كثرياً 
القرآن مفرقًا منجما كثرية التكاد حتصر، وقد نثرها علماء هذا الفن يف كتبهم 
وقد خلصنا منها ماذكران تلخيصًا، نرجو هللا سبحانه وتعاىل أن يفقهنا يف الدين 

 وأن جينبنا الزيغ.
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 م في نزول القرآن على سبعة أحرفالكال

 
مبا أن هذا املوضوع من أخّص موضوعات نزول القرآن البد من التطرق 
إليه على انفراد إبجياز، مع العلم أن املوضوع تكلم فيه العلماء قدميًا وحديثًا 
وأكثروا فيه األقوال، والسيما املعىن املراد بكونه نزل على سبعة أحرف وأان أتناوله 

 حملاور التالية:حسب ا
 احملور األول: النصوص الدالة على نزوله على سبعة أحرف:

اعلم أيها القارئ الكرمي أن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف جاء 
عن كثري من الصحابة حىت ذكر بعض العلماء عنه التواتر، وممن قال بذلك أبو 

عن واحد  عبيد القاسم بن سالم، وقد ذكر السيوطي يف االتقان أنه جاء
 .(1)وعشرين من الصحابة

منهم على سبيل املثال: أيب بن كعب، وأنس بن مالك، وحذيفة بن 
اليمان وزيد بن أرقم، ومسرة بن جندب، وسليمان بن صرد، وابن عباس وابن 
مسعود وعبدالرمحن بن عوف، وعثمان بن عفان، وعمر بن اخلطاب، وغري 

ن عثمان قال على املنرب "أذكر هللا هؤالء وأخرج احلافظ أبو يعلى يف مسنده أ
كاف شاف   (2)قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها رجاًل مسع النيب 

ملا قام فقاموا حىت مل حيصوا فشهدوا بذلك فقال: وأان أشهد معهم، قال يف 
املدخل:" وهذا يدل على أن احلديث كان معروفًا مشهورًا غاية الشهرة يف زمن 

                                                                            
 ./45يف علوم القرآن ( االتقان 1)
 .88، مسلم رقم 249( البخاري رقم رقم 2)
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هل نقله عنهم يف كل طبقة مجاعة كثريون ممن يثبت هبم التواتر الصحابة، ولكن 
قال هذا ماحيتاج إىل إثبات وإال فغاية أمره أنه مشهور من األحاديث الدالة على 

 نزول القرآن على سبعة أحرف ".
 -  ما جاء يف الصحيحني بسندمها عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن

حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدين  قال: أقرأين جربيل على رسول هللا 
 .(1)حىت انتهى إىل سبعة أحرف "

وروى البخاري ومسلم يف صحيحيهما بسنديهما عن ابن شهاب  - 2
الزهري قال: أخربين عروة بن الزبري أن املسور بن خمرمة وعبدالرمحن بن عبدالقارى 

يقرأ سورة  أخرباه أهنما مسعا عمر بن اخلطاب يقول: مسعت هشام بن حكيم
فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثرية  الفرقان يف حياة رسول هللا 

يف الصالة، فصربت حىت سلم فلببته  (2)فكدت أساوره مل يقرئنيها رسول هللا 
 بردائه فقلت َمن أقرأك هذه السورة اليت مسعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول هللا 

أقرأنيها على غري ما قرأت فانطلقت به أقوده إىل  قلت كذبت فإن رسول هللا 
فقلت إين مسعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها  رسول هللا 

أرسله اقرأ ايهشام فقرأ عليه القراءة اليت مسعته يقرأ فقال رسول  فقال رسول هللا 
ين فقال رسول :كذلك أنزلت، مث قال اقرأ ايعمر فقرأت القراءة اليت أقرأ هللا 
 .(3):كذلك أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ماتيسر منه" هللا 

                                                                            
 .0/6، صحيح مسلم بشرح النووي 9/9( فتح الباري 1)
 ( أواثقه وأمسك به.2)
 .6/99، مسلم بشر ح النووي 9-20/9( صحيح البخاري مع فتح الباري 3)
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كان   روى مسلم يف صحيحه بسنده عن أيّب بن كعب أن النيب   – 3
بين غفار قال فأاته جربيل عليه السالم فقال: إن هللا أيمرك أن تقرأ  (1)عند أضاة

معافاته ومغفرته وإن أميت ال تطيق  أمتك القرآن على حرف فقال: أسأل هللا
ذلك. مث أاته الثانية فقال: إن هللا أيمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفني فقال: 
أسأل هللا معافاته ومغفرته وإن أميت التطيق ذلك مث جاءه الثالثة فقال إن هللا 

ته أيمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثالثة أحرف فقال: أسأل هللا معافاته ومغفر 
وإن أميت ال تطيق ذلك مث جاءه الرابعة فقال: إن هللا أيمرك أن تقرأ أمتك القرآن 

 على سبعة أحرف فأي حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا.
روى مسلم بسنده عن أيب بن كعب قال: كنت يف املسجد، فدخل  – 4

 (2)رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرهتا عليه، مث دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه
فقلت إن هذا قرأ قراءة  قضينا الصالة، دخلنا مجيعًا على رسول هللا   فلما

فقرآ  أنكرهتا عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرمها رسول هللا 
شأهنما فسقط يف نفسي من التكذيب، وال إذ كنت يف  فحسن النيب 

عرقا، ماقد غشيين ضرب يف صدري ففضت  اجلاهلية. فلما رأى رسول هللا  
وكأمنا أنظر إىل هللا عز وجل فقال يل ايأيّب أرسل إيل أن اقرأ القرآن على حرف 
فرددت عليه، أن هون على أميت فرد إىل الثانية اقرأه على حرفني فرددت إليه أن 
هون على أميت فرد إىل الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددهتا 

                                                                            
كحصاة وحصاء وكانت مبوضع من املدينة   ( أضاة بفتح اهلمزة وبضاد معجمة املستنقع كالغدير ومجعه أضاء1)

 ،082ينسب إىل بين غفار لكوهنم نزلوا عنده، واحلديث أخرجه مسلم رقم 
 .6/99( مسلم بشرح النووي 2)
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ألميت وأخرت الثالثة ليوم يرغب إيل اخللق  مسألة تسألنيها فقلت: اللهم اغفر 
 .كلهم حىت إبراهيم 

وروى أمحد عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو أن رجاًل  - 5
فقال:  قرأ آية من القرآن فقال له عمرو: إمنا هي كذا وكذا، فذكر ذلك للنيب 

وا فيه" إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأمت أصبتم فال حتار 
 .(1)إسناده حسن

هذا: واألحاديث يف إثبات نزول القرآن على سبعة أحرف كثرية 
 .(2)مستفيضة، ذكر معظمها ابن جرير الطربي يف مقدمة تفسريه
 احملور الثاين: مايستخلص من الرواايت األمور التالية:

 -   لو نزل القرآن على حرف واحد لشق ذلك على األمة العربية فقد
ددة اللغات واللهجات، وما يتسهل النطق به على البعض اليسهل كانت متع

 على البعض اآلخر، وكانت تغلب عليها األمية فال عجب أن حرص النيب  
 على االستزادة من احلروف حيث بلغت سبعة أحرف.

فكان من رمحة هللا هبذه األمة أن أنزل القرآن على سبعة أحرف رفعاً 
 فظه.للحرج، وتيسرياً لقراءته وح

إن هذه التوسعة إمنا كانت يف األلفاظ، ومل تكن يف املعاين واألحكام  - 2
أقر كاًل من  وأهنا كانت يف املعىن الواحد يقرأ أبلفاظ خمتلفة بدليل أن النيب  

 املختلفني على قراءته.

                                                                            
 .9/2( فتح الباري 1)
(2 )/22-67. 
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إن هذه التوسعة واإلابحة يف القراءة أبي حرف من احلروف السبعة  - 3
وذلك بدليل أن كاًل  انزل به جربيل ومامسعوه من النيب  إمنا كانت يف حدود م

كان يعقب على   وأن النيب  من املختلفني كان يقول: أقرأنيها رسول هللا  
 قراءة كل من املختلفني بقوله: هكذا أنزلت كما يف حديث عمر وهشام.

واليتوهم أي إنسان أن التوسعة كانت ابتباع اهلوى، فذلك مااليليق أن 
ه مسلم فضاًل عن عاقل إذ الرواايت الواردة ترده وتبطله ولو كان لكل أحٍد يفهم

وأن يبدل ذلك من تلقاء  أن يقرأ مبا يتسهل له من غري تلق ومساع من النيب  
نفسه لذهب إعجاز القرآن ولكان عرضة أن يبدله كل من أراد، وملا حتقق وعد 

وكيف يتفق ر وإان له حلافظونإان حنن نزلنا الذكهللا سبحانه حبفظه يف قوله 
قال الذين اليرجون لقاءان ائت  هذا الوهم الباطل مع قول هللا عز وجل 

بقرآن غري هذا أو بّدله قل مايكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إال 
مايوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم. قل لو شاء هللا 

 فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون  ماتلوته عليكم وال أدراكم به 
 (.5-6يونس : )

أن األمة كانت خمرية يف القراءة أبي حرف منها من غري إلزام بواحد  - 4
يف حديث عمر فاقرأوا  منها فمن قرأ أبي حرف منها فقد أصاب، بدليل قوله 

 ماتيسر منه.
ب بل كانت أن التوسعة على األمة مل تكن يف مبدأ الدعوة فحس - 5

بعد اهلجرة وبعد أن دخل يف اإلسالم كثري من القبائل غري قريش فكانت احلاجة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 44 

ماسة إىل هذا التسهيل وتلك التوسعة: يشهد هلذا حديث مسلم أن النيب كان 
 .(1)عند أضاة بين غفار وقد تقدم

هذه التوسعة مظهر من مظاهر الرمحة والنعمة والينبغي أن تكون  - 6
و أن تكون مثرية للشك، أو مضعفة لليقني، فقد حذرهم مصدر اختالف أ

الرسول صلوات هللا عليه من االختالف، كما يف حديث ابن مسعود، ومن 
الشك يف القرآن كما يف حديث عمرو بن العاص "فال متاروا فيه" ويف رواية البن 

 .(2)جرير الطربي من حديث أيب جهم "فال متاروا يف القرآن فإن املراء فيه كفر"
حرص الصحابة رضوان هللا عليهم البالغ على القرآن وغاية حتوطهم  - 7

يف احملافظة عليه، ونفي الريب والتغيري والتبديل عنه، ويدل على هذا ماكان من 
الفاروق عمر رضي هللا عنه مع هشام بن حكيم حىت هم أن أيخذ بتالبيبه وهو 

 .(3)يف الصالة
رف السبعة: اعلم أنه اختلف يف ذلك احملور الثالث: املراد مبعىن االح

 .(4)اختالفاً كثرياً حىت أوصل السيوطي األقوال يف معناها إىل حنو أربعني قوالً 
 -وأان أذكر بعضها فقط، ملخصاً ذلك من كتب الفن:

 -  القول األول: ذهب أكثر العلماء إىل أن املراد ابألحرف السبعة سبع
د على معىن أنه حيث ختتلف لغات لغات من لغات العرب يف املعىن الواح

                                                                            
 .9/23فتح الباري  -(1)
ي مباحث يف علوم القرآن، ( تلخيصا من الكتب التالية: املدخل يف علوم القرآن، تفسري ابن جرير الطرب 2)

 االتقان يف علوم القرآن الكرمي، مناهل العرفان.
 ./45( االتقان 3)
 ./44( أخرجه ابن جرير يف تفسريه 4)
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العرب يف التعبري عن معىن من املعاين أييت القرآن منزاًل أبلفاظ على قدر هذه 
اللغات هلذا املعىن الواحد، وحيث اليكون هناك اختالف فإنه أييت بلفظ واحد 

 أو أكثر.
القول الثاين: أن املراد ابألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب  - 2

يها القرآن، على معىن أنه يف مجلته الخيرج يف كلماته عن سبع لغات هي نزل عل
 أفصح لغاهتم.

القول الثالث: أن املراد ابألحرف السبعة أوجه سبعة من األمر والنهي  -3
والوعد والوعيد، واجلدل والقصص، واملثل، أو من األمر والنهي واحلالل واحلرام 

قال:"كان الكتاب األول  سعود عن النيب واحملكم واملتشابه واألمثال عن ابن م
ينزل من ابب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 

 .(1)أحرف، زجر، وأمر، وحالل، وحرام، وحمكم، ومتشابه، وأمثال"
القول الرابع: أن املراد ابألحرف السبعة وجوه التغاير السبعة اليت يقع  - 4

 فيها االختالف وهي: 
 (  اختالف األمساء ابألفراد والتذكري وفروعهما، كقوله تعاىل ) والذين

قرئ ألماانهتم ابجلمع، وقرئ ألمانتهم ابإلفراد،  هم ألماانهتم وعهدهم راعون
حيتمل القراءتني خللوها من األلف الساكنة،  ألمنتهم ورمسها يف املصحف 

تغراق الدال على اجلنسية، ويراد ومآل الوجهني يف املعىن واحد فرياد ابجلمع االس
 .(2)ابإلفراد اجلنس الدال على معىن الكثرة، أي جنس األمانة

                                                                            
 مبعناه. /69( أخرجه احلاكم والبيهقي، وابن جرير 1)
 ./40( مباحث يف علوم القرآن 2)
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يوسف : ) ماهذا بشرًا ( االختالف يف وجوه اإلعراب كقوله تعاىل  2) 

3).  ،قرأ اجلمهور ابلنصب على أن "ما" عاملة عمل ليس وهي لغة أهل احلجاز
ابلرفع على لغة بين متيم، فإهنم  ماهذا بشروهبا نزل القرآن، وقرأ ابن مسعود 

 اليعملون ماعمل ليس.
فقالوا ربنا ابعد بني ( االختالف يف التصريف: كقوله تعاىل  3) 
قرئ بنصب "ربنا" على أنه منادى مضاف "وابعد" بصيغة األمر  أسفاران 

 وقرئ ربنا ابلرفع، "وابعد" بفتح العني على أنه فعل ماض.
 أفلم يـَْيئسف ابلتقدمي والتأخري، إما يف احلرف كقوله  ( االختال 4) 

فيقتلون وإما يف الكلمة كقوله تعاىل  أفلم أييسوقرئ (. 3الرعد: )
 ابلبناء للفاعل يف األول وللمفعول يف الثاين. (.التوبة : ) ويقتلون

( االختالف ابإلبدال سواء كان إبدال حرف حبرف كقوله تعاىل  5) 
إىل العظام كيف ننشزها وانظر ( : 259البقرة.)  قرئ ابلزاي املعجمة مع ضم

النون، وقرئ ابلراء املهملة مع فتح النون، أو إبدال لفظ بلفظ كقوله تعاىل 
كالعهن املنفوش  قرأ ابن مسعود وغريهكالصوف املنفوش. 

ت وأعد هلم جنا( االختالف ابلزايدة والنقص فالزايدة كقوله تعاىل  6) 
قرئ من حتتها األهنار بزايدة من، ومها قراءاتن متواتراتن  جتري  حتتها األهنار

بدون واو وقراءة  (.6البقرة : ) قالوا اختذ هللا ولدا ووالنقصان كقوله تعاىل 
 اجلمهور وقالوا اختذ هللا ولداً ابلواو.

ظهار ( اختالف اللهجات ابلتفخيم والرتقيق، والفتح واإلمالة، واإل 7) 
 واإلدغام واهلمز والتسهيل، واإلمتام وحنو ذلك.
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 (.9طه :  ) وهل أاتك حديث موسىكاإلمالة وعدمها يف مثل قوله 
وتفخيم الالم يف  خبريا بصريا قرئ إبمالة "أتى" موسى" وترقيق الراء يف قوله 

وإمشام الغني ضمه مع  قد أفلح املؤمنون الطالق، وتسهيل اهلمزة يف قوله 
 ..(44)هود :  وغيض املاء لكسر يف قوله ا

القول اخلامس: ذهب بعضهم إىل أن العدد سبعة المفهوم له، وإمنا  - 5
هو رمز إىل ماألفه العرب من معىن الكمال يف هذا العدد، فلفظ السبعة يطلق 
على إرادة الكثرة والكمال يف اآلحاد، كما يطلق السبعون يف العشرات 

 .(1)ات، واليراد العدد املعنيوالسبعمائة يف املئ
القول السادس: أن املراد ابألحرف السبعة القراءات السبع وهناك  – 6

أقوال كثرية وقد رجح كثري من العلماء القول األول يف أن املراد ابألحرف السبعة 
سبع لغات من لغات العرب يف املعىن الواحد حنو أقبل، وتعال، وهلم، وعجل، 

تلفة ملعىن واحد، ممن رجح هذا القول كبري املفسرين ابن وأسرع، فهي ألفاظ خم
وإليه ذهب سفيان بن عيينة، وابن وهب وخالئق، ونسبه ابن  (2)جرير الطربي

 .(3)عبدالرب ألكثر العلماء
واعلم أن أسباب النزول من مقتضيات نزول القرآن الكرمي ولذلك البد 

ىل حبث مستقل فنتناوهلا من من الكالم عليها كالمًا غري مطول ألهنا حتتاج إ
 النواحي التالية:

                                                                            
 ./45( االتقان 1)
(2 )/5. 
 ./62آن ( مباحث يف علوم القر 3)
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تعريف سبب النزول، العبارات اليت تعد نصا يف سبب النزول، اعتناء 
 الصحابة مبعرفة أسباب النزول.

فوائد أسباب النزول، هل العربة بعموم اللفظ أو خبصوص السبب؟ كذلك 
والكالم على  يلزم على معرفة نزول القرآن، الكالم على مجعه واالعتناء حبفظه

 تواتره وشروط القراءة الصحيحة.
تعريف املكي واملدين والكالم عليه كالما موجزًا من مظاهر العناية ابلقرآن 

 الكرمي ونزوله العناية بكتابته ورمسه.
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 الكالم على أسباب النزول

إن القرآن الكرمي نزل هلداية البشر، وإرشادهم إىل الطريق املستقيم يف 
كام ومكارم األخالق، وأكثر القرآن نزل إىل هذه األغراض النبيلة العقائد واألح

 من غري سبب، وبعضه نزل مرتبطاً أبسباب خاصة.
وعاشوا معه حياهتم  فالصحابة رضي هللا عنهم الذين عاشروا رسول هللا 

قد تقع منهم حادثة حتتاج إىل بيان حكم هللا فيها، وقد يسألون عن أشياء فينزل 
 القرآن لذلك.

فسبب النزول هو مانزلت اآلية أو اآلايت أايم وقوعه متحدثة عنه مبينة 
فنزل الوحي ببيان  حكمه واملعىن أن حادثة وقعت أو سؤااًل وجه إىل النيب 

مايتصل بتلك احلادثة مثل حادثة خولة اليت ظاهر منها زوجها فأنزل هللا تعاىل 
ىل هللا وهللا يسمع قد مسع هللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إ

واعلم أنه الطريق ملعرفة سبب النزول إال ابلنقل الصحيح  (. ) اجملادلة: حتاوركما
عن الصحابة رضي هللا عنهم. قال الواحدي يف أسباب النزول "الحيل القول يف 

 أسباب النزول إال ابلرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على األسباب ".
يف أسباب النزول هم الصحابة، ومن أخذ عنهم من التابعني فاملعول عليه 

ومعرفة سبب النزول أمر حيصل للصحابة بقرائن ختتص ابلقضااي، وكثري ماجيزم 
بعضهم ابلسبب ورمبا مل جيزم بعضهم ابلسبب، ورمبا مل جيزم بعضهم فقال: 

 فال وربكأحسب هذه اآلية نزلت يف كذا، كما قال الزبري يف قوله تعاىل 
، روى الشيخان يف (65)سورة النساء :   اليؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم

عن عروة بن الزبري عن أبيه أن رجاًل من األنصار خاصم الزبري يف  (1)صحيحيهما

                                                                            
 . يف كتاب الفضائل.3257يف كتاب املساقاة، مسلم برقم  236( البخاري رقم 1)
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شراج احلرة اليت يسقون منها النخل فقال األنصاري سرح املاء مير، فأىب عليه 
للزبري اسق ايزبري مث أرسل املاء   فقال رسول هللا فاختصما عند رسول هللا 

أن كان ابن عمتك، فتلون  إىل جارك، فغضب األنصاري مث قال اي رسول هللا 
مث قال للزبري ايزبري احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر فقال  وجه رسول هللا 

فال وربك اليؤمنون حىت الزبري وهللا إين ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك. 
للزبري حقه، وكان رسول هللا  فاستوعى رسول هللا  شجر بينهم حيكموك فيما

 (1)قبل ذلك قد أشار على الزبري رأاي. 
هذا وقول الصحابه يف سبب النزول حممول على الرفع كما نص على 
ذلك أئمة املصطلح ألنه قول فيما الجمال للرأي فيه، وبعيد كل البعد أن يقول 

دالته متنعه من ذلك، فذلك حممول على الصحايب ذلك ِمن تلقاء نفسه فع
 السماع أو املشاهدة.

النزول فله حكم الرفع إال أنه مرسل، قد يقبل  أما قول التابعي: يف سبب
 إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسري كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبري.

واعلم أيها القارئ الكرمي أن الصحابة كانوا علماء جمتهدين يف معرفة 
بب النزول ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي هللا عنه كما يف صحيح البخاري س

وهللا الذي ال إله غريه ما أنزلت سورة من كتاب هللا إال وأان أعلم أين نزلت، وال 
أنزلت آية من كتاب هللا تعاىل إال وأان أعلم فيمن نزلت، ولو كنت أعلم أحداً 

 .(2)ليهأعلم مين بكتاب هللا تبلغه األبل لركبت إ

                                                                            
 ./5، أسباب النزول للسيوطي 2/3( البخاري كتاب التفسري سورة النساء 1)
 يف كتاب فضائل القرآن مسلم برقم الفضائل. 5002( البخاري رقم 2)
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 بعض فوائد أسباب النزول باختصار

 
 (  االستعانة على فهم اآلية وإزالة اإلشكال عنها: قال الواحدي "ال )

ميكن معرفة اآلية دون الوقوف على قصتها ". وقال ابن دقيق العيد :معرفة سبب 
النزول طريق قوي يف فهم معاين القرآن. وقال شيخ اإلسالم بن تيمية يف رسالته 

"معرفة سبب النزول يعني على فهم اآلية فإن العلم ابلسبب  (1)ل التفسريأصو 
 -يورث معرفة املسبب " ولذلك أمثلة كثرية منها:

أن عروة بن الزبري رضي هللا عنهما أشكل عليه فرضية السعي بني  -أ 
إن الصفا واملروة من شعائر هللا فمن حج الصفا واملروة من قول هللا عز وجل 

فقال: إن هللا نفى اجلناح  اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما البيت أو 
ونفي اجلناح يدل على نفي الوجوب فسأل خالته عائشة رضي هللا عنها، فقالت 
له "إن سبب النزول أنه كان قبل اإلسالم على الصفا صنم يقال إساف وعلى 

لسعي بينهما املروة صنم يقال له انئلة فلما جاء اإلسالم حترج املسلمون من ا
 .(2)فأنزل هللا اآلية رفعاً للحرج

والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم قوله تعاىل  -ب 
فقد أشكل معىن هذا الشرط على  فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن 

بعض األئمة حىت نقل عن الظاهرية أن اآليسة العدة عليها إذا مل َترَتب وقد أزال 
سبب النزول، وذلك أنه ملا نزلت اآلية اليت يف البقرة يف عدد هذا اإلشكال 

                                                                            
 ./59، أصول التفسري /7( لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي 1)
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النساء قال الناس بقي عدد من النساء مل تذكر عدهتا، فحينئذ أنزل هللا اآلية 
فعلم منها أن حكم عدة اليائسة والصغرية ثالثة أشهر، إن أشكل عليكم 

 .(1)حكمهن وجهلتم عدهتن
 فأينما تولوا فثم وجه هللاوهلل املشرق واملغرب قوله تعاىل  – -ج 

فلو تركت على ظاهرها لفهم منها أن املصلي الجيب عليه استقبال القبلة فلما 
علم أهنا انزلة يف صالة النافلة، أو يف من عميت عليه القبلة فصلى ابجتهاده 

 وابن له اخلطأ بعد ذلك زال اإلشكال عنه.
نه أشكل عليه ومن ذلك ماروى يف الصحيح عن مروان بن احلكم أ -د 

الحتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فال قوله تعاىل 
قال مروان: لئن   (88)آل عمران:  حتسبنهم مبفازة من العذاب وهلم عذاب أليم 

كان كل أحد فرح مبا أوتى وأحب أن حيمد مبا مل يفعل معذاب لنعذبن أمجعون، 
فقال له ابن عباس: إن هذه اآلية نزلت يف اليهود  حىت سأل ابن عباس عن ذلك

 .(2)عن شيء فكتموه إايه وأروه أهنم أجابوه واستحمدوه لذلك سأهلم النيب 
قل ال ( من الفوائد دفع توهم احلصر: قال الشافعي: يف قوله تعاىل  2) 

أجد فيما أوحي إيلَّ حمّرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما 
اآلية قال: إن الكفار ملا حرموا ما أحل هللا وأحلوا ماحرم هللا، وكانوا  مسفوحاً 

على املضادة واحملادة فجاءت اآلية مناقضة لغرضهم فكأنه قال الحالل إال 
ماحرمتوه وال حرام إال ماأحللتموه، انزال منزلة من يقول: الأتكل اليوم حلوى 

                                                                            
فما بعدها، مباحث  /45، االتقان يف علوم القرآن /38املدخل يف علوم القرآن    /( مناهل العرفان 1)

 فما بعدها. /79يف علوم القرآن 
 /3( صحيح البخاري 2)
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ادة ال النفي واإلثبات على فتقول له ال آكل اليوم إال حلوى، والغرض املض
احلقيقة، فكأنه قال الحرام إال ماأحللتموه من امليتة والدم وحلم اخلنزير وماأهل 

 .(1)لغري هللا به ومل يقصد حل ماوراءه إذ القصد إثبات التحرمي ال إثبات احلل
اعلم أيها القارئ الكرمي أن العربة بعموم اللفظ الخبصوص السبب هذا إذا  

اصًا واللفظ عاما، فاحلكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى كان السبب خ
صورة السبب اخلاص إىل نظائرها كآايت اللعان اليت نزلت يف قذف هالل بن 

إن كان من الصادقني …. إىل قوله ….والذين يرمون أزواجهم أمية زوجته 
  فيتناول احلكم املأخوذ من هذا اللفظ العام  .(9-6)سورة النورن يرمون والذي

غري حادثة هالل دون احتياج إىل دليل، هذا هو الرأي الراجح  أزواجهم
واألصح وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة والذي سار عليه الصحابة 

 .(2)واجملتهدون من هذه األمة
أما صيغة سبب النزول فتارة تكون نصا يف سبب النزول، واترة تكون 

زول فيما إذا قال الراوي سبب نزول هذه اآلية  حمتملة فتكون نصًا يف سبب الن
كذا، أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر احلادثة أو 

عن كذا فنزلت اآلية،  السؤال، كما إذا قال "حدث كذا" أو سئل رسول هللا 
فهااتن صيغتان صرحيتان يف السببية وتكون الصيغة حمتملة للسببية وملا تضمنته 

آلية من األحكام إذا قال الراوي نزلت هذه اآلية يف كذا، فذلك يراد به اترة ا
 .(3)سبب النزول ويراد به اترة أنه داخل يف معىن اآلية

                                                                            
 ، ومابعدها./79ث يف علوم القرآن ، مباح/30ومابعدها، املدخل /25( االتقان 1)
 ، الشيخ حممد األمني./372، مذكرة األصول /84( مباحث يف علوم القرآن 2)
 ./59-6( أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية 3)
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 -هذا: وقد يتعدد السبب واملنزل واحد، وذكر العلماء لذلك أربع حاالت:    
 -   إما أن تكون إحدى الروايتني صحيحة واألخرى غري صحيحة

 ل عليه ماصحت روايته.فاملعو 
 أن تكون كلتا الروايتني صحيحة، وأل حدمها مرجح. – 2
وإما أن تكون كل منها صحيحة والميكن الرتجيح، وقد ميكن نزول  – 3

 اآلية عقبها.
وإما أن تكون كل منهما صحيحة والميكن الرتجيح والميكن نزول  – 4

 اآلية عقبها.
 ( مثال احلالة األوىل: أن تكون إح ) دى الروايتني صحيحة واألخرى

اشتكى فلم يقم ليلة أو  غري صحيحة فاملعتمد يف السبب الصحيحة أنه 
ليلتني، فجاءت أمراة فقالت: ماأرى شيطانك إال قد تركك، فأنزل هللا 

 والضحى والليل إذا سجى ماودعك ربك وماقلى (1)  مع ماأخرجه
فيه من اليعرف عن حفص بن  الطرباين وابن أيب شيبة والواحدي وغريهم بسند

 أن جروا دخل بيت النيب  مرية عن أمه عن أمها، وكانت خادم رسول هللا  
أربعة أايم الينزل عليه الوحي، فقال:  فدخل حتت السرير ومات فمكث النيب  

جربيل الأيتيين فقلت يف نفسي لو هيأت  ايخولة ماحدث يف بيت رسول هللا 
 كنسة حتت السرير فأخرجت اجلرو، فجاء النيب البيت وكنسته فأهويت ابمل

 والضحىترعد حليته وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فأنزل هللا 

                                                                            
 .8/7( فتح الباري 1)
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فاملعتمد الرواية األوىل ألهنا صحيحة أما الثانية وإن كانت مشهورة لكنها غري 
 صحيحة لوجود اجلهالة يف سندها.

ء جربيل بسبب اجلرو :قصة إبطا (1)قال احلافظ ابن حجر يف الفتح
مشهورة لكن كوهنا سبب نزول اآلية غريب بل شاذ مردود ويف إسناده من 

 اليعرف.
( مثال احلالة الثانية: اليت هي أن تكون كلتا الرواينت صحيحة  2) 

وألحدمها مرجح ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النيب 
 نفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه ابملدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر ب

قل فقالوا حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه مث قال 
 .(2)الروح من أمر ريب وماأوتيتم من العلم إال قليال

مع ماأخرجه الرتمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود 
 . (3)نيب أعطوان شيئاً نسأل هذا الرجل يريدون ال

فاألوىل تدل على أن السائل اليهود، وأن نزوهلا ابملدينة والثانية تدل على 
 أن السائل الكفار وأهنا نزلت مبكة، والرواية األوىل أرجح ألمرين:

 أهنا من رواية البخاري. -أ   
أن الراوي يف األوىل وهو ابن مسعود حاضر للقصة ومشاهد هلا  -ب 

 .(4)الراوي يف الثانية مل يثبت أنه كان مشاهدا هلا بينما ابن عباس الذي هو

                                                                            
 اجلهاد. 797، مسلم برقم 4950( البخاري رقم 1)
 يف صفة القيام. 2794سلم برقم يف كتاب العلم، وم 25( البخاري برقم 2)
 ./33( االتقان 3)
 .0/220( مسلم بشرح النووي 4)
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مثال احلالة الثالثة: اليت هي أن تكون كل من الروايتني صحيحة، والميكن 
الرتجيح لكي ميكن نزول اآليتني عقب السببني لعدم العلم ابلتباعد مثاله: 
ماأخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هالل بن أمية قذف امرأته 

البينة أو حد يف ظهرك فقال  بشريك بن سحماء فقال النيب  عند النيب 
 ايرسول هللا إذا وجد أحدان مع أمرأته رجاًل ينطلق يلتمس البينة فجعل النيب 

يقول البينة أو حّد يف ظهرك فقال هالل: والذي بعثك ابحلق إين لصادق، 
اآلية  ….أزواجهم والذين يرمونولينزلن هللا مايربئ ظهري فأنزل هللا  

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: جاء عومير إىل عاصم بن عدي فقال: 
أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف  اسأل رسول هللا 

فأخرب عاصم عوميرا فقال:  يصنع به؟ فسأل عاصم رسول هللا فكره رسول هللا  
فقال: إنه قد أنزل هللا فيك ويف صاحبتك  وألسألنه وهللا آلتني رسول هللا 

 احلديث.… القرآن 
فهااتن الروايتان صحيحتان: وميكن اجلمع بينهما أبن أول من سأل هالل 

 .(1)مث سأل عومير قبل اإلجابة مث نزلت اآلايت
مثال احلالة الرابعة اليت هي استواء الروايتني أو الرواايت يف الصحة، 

ل اآلية عقبها لتباعد الزمان فاحلكم أن حيمل األمر والمرجح مع عدم إمكان نزو 
 على تكرر النزول. مثال ذلك ماأخرجه البيهقي والبزار عن أيب هريرة أن النيب 

وقف على محزة حني استشهد، وقد مثل به فقال "ألمثلن بسبعني منهم 
مع  وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ماعوقبتم به فنزل جربيل بقوله " مكانك

                                                                            
 .2309كتاب تفسري القرآن وأمحد رقم   340( الرتمذي برقم 1)
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الرتمذي واحلاكم عن أيّب بن كعب قال: ملا كان يوم أحد أصيب من  ماأخرج
األنصار أربعة وستون ومن املهاجرين ستة منهم محزة فمثلوا هبم فقالت األنصار 
لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا لنربني عليهم فلما كان يوم فتح مكة أنزل هللا 

فاألوىل تفيد أن اآلايت  سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا اآلية. قال يف املدخل:"
نزلت عقب أحد والثانية تفيد أهنا نزلت يوم الفتح، وبني الفتح وأحد حوايل 
مخس سنني إىل أن قال فال مناص من القول بتعدد النزول مرة يوم أحد ومرة يوم 

 ". (1)الفتح

                                                                            
فما  /06، مناهل العرفان /87-90، مباحث يف علوم القرآن /38( املدخل يف علوم القرآن 1)

 بعدها.
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 أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه

ضوع نزول القرآن البد ان يتكلم اعلم أيها القارئ الكرمي أن املتكلم يف مو 
عن أول مانزل وآخر مانزل لتعلق هذا املوضوع ابلنزول وعليه، فإن العلماء حبثوا 

 -هذا املوضوع حبثا واسعاً ألمهيته وأان أتكلم فيه من النواحي التالية:
 - .أول ما نزل مطلقًا 
 آخر مانزل مطلقًا. - 2
 أوائل مقيدة. - 3
 أواخر مقيدة. - 4
 بعض فوائد هذا النوع. - 5

 ً  أول مانزل من القرآن مطلقا

 ذكر العلماء يف ذلك أربعة أقوال:
 (  أول مانزل قوله تعاىل ) اقرأ ابسم ربك الذي خلق. خلق

اإلنسان من علق. اقرأ وربك األكرم. الذي علم ابلقلم. علم اإلنسان مامل 
 . (-5)العلق:  يعلم 

 من األدلة على هذا القول: 
ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت "أول  (1)مارواه البخاري –أ  

من الوحي الرؤاي الصاحلة يف النوم، فكان اليرى رؤاي إال  مابدئ به رسول هللا 
جاءت مثل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء، وكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه 

                                                                            
، وورد يف مسند /68-76،77،8، واالتقان 300-293الربهان ، /98، ومسلم /3( البخاري 1)

 ./48، أسباب النزول للواحدي 233-6/232أمحد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 59 

لذلك مث يرجع إىل خدجية الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله، ويتزود 
فيتزود ملثلها حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء فجاءه امللك فقال "اقرأ قلت ما 
أان بقارئ فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين فقال اقرأ قلت ماأان 
بقارئ فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ ابسم ربك 

  اخل "الذي خلق
روى احلاكم يف مستدركه والبيهقي يف دالئل النبوة وصححاه عن  –ب 

ومرادها  اقرأ ابسم ربك عائشة أهنا قالت أول سورة نزلت من القرآن 
 .(1)ابلسورة صدرها

…  إىل قوله… ايأيها املدثر القول الثاين: أن أول مانزل قوله تعاىل 
هللا وأيب سلمة بن وهذا القول مروي عن جابر بن عبد والرجز فاهجر

عبدالرمحن بن عوف ومن األدلة على هذا القول: مارواه الشيخان واللفظ 
للبخاري عن حيىي بن أيب كثري: قال سألت أاب سلمة بن عبدالرمحن أي القرآن 

 اقرأ ابسم ربك الذي خلقفقلت أنبئت أنه ايأيها املدثرأنزل أول؟ فقال 
ايأيها  أي القرآن أنزل أول؟ فقال فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبدهللا

فقال: "ال أخربك إال  اقرأ ابسم ربك الذي خلق فقلت نبئت أنه  املدثر
جاورت يف حراء فلما قضيت جواري  " قال رسول هللا  مبا قال رسول هللا 

هبطت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين وعن مشايل 

                                                                            
 ./68( االتقان يف علوم القرآن 1)
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بني السماء واألرض فأخذتين  -يعين جربيل–فإذا هو  مث نظرت إىل السماء
 .(1)رجفة، فأتيت خدجية فقلت "دثروين" فأنزل هللا ايأيها املدثر
 وأجاب أهل القول األول عن هذا أبجوبة أحسنها.

أول مانزل بعد فرتة الوحي، أما اقرأ فهي أول ما نزل  ايأيها املدثرأن 
 .(2)على اإلطالق

ول مانزل سورة الفاحتة وقد عزا هذا القول الزخمشري يف  القول الثالث: أن أ
أبن هذا القول مل  (4)إىل أكثر املفسرين، ورد عليه احلافظ ابن حجر (3)كشافه

يقل به إال عدد أقل من القليل. من أدلة هذا القول: مارواه البيهقي يف دالئل 
قال   النبوة والواحدي بسنده عن أيب ميسرة عمر بن شرحبيل أن رسول هللا

وحدي مسعت نداء فقد وهللا خشيت أن يكون هذا  (5)خلدجية: إين إذا خلوت
أمرا فقالت: معاذ هللا ماكان هللا ليفعل بك فوهللا إنك لتؤدي األمانة وتصل 
الرحم، وتصدق احلديث، فلما دخل أبو بكر ذكرت خدجية حديثه له وقالت: 

عليه فقال: إذا خلوت وحدي اذهب مع حمّمد إىل ورقة بن نوفل فانطلقا فقصا 
مسعت نداء من خلفي ايحممد ايحممد فانطلق هاراب يف األفق فقال التفعل إذا 
أاتك فاثبت حىت تسمع مايقول، مث ائتين فأخربين فلما خال انداه ايحممد قل بسم 
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قال  وال الضالني إىل قولهاحلمد هلل رب العاملني هللا الرمحن الرحيم 
 عن هذا احلديث أنه مرسل اليعارض القول األول. واجلواب (1)العلماء:

دليل هذا القول  بسم هللا الرمحن الرحيم القول الرابع: إن أول مانزل 
ماأخرجه الواحدي إبسناده عن عكرمة واحلسن قاال: أول مانزل من القرآن 

 بسم هللا الرمحن الرحيم  وأول سورة اقرأ ابسم ربك  :قال السيوطي
ا القول اليعد قوال برأسه فإن من ضرورة نزول السورة نزول وعندي أن هذ

 البسملة.
واعلم أن هذه اآلاثر واألحاديث التنهض ملعارضة حديث عائشة الذي 

 . اقرأ ابسم ربك هو يف الصحيح الدال على أن أول مانزل 

 ً  آخر ما نزل من القرآن مطلقا

حاديث مرفوعة إىل اعلم أيها القارئ الكرمي أنه ليس يف هذا املوضوع أ
ميكن التحاكم إليها وكل مافيه آاثر مروية عن بعض الصحابة والتابعني  النيب 

استنتجوها من مشاهداهتم للنزول، ومالبسات األحوال فقد يسمع أحدهم 
مااليسمع اآلخر، ويرى مااليراه غريه، ومن هنا كثر االختالف يف هذا املوضوع 

 تايل:ولنكتِف ابلبعض فقط على النحو ال
 (  القول األول أن آخر مانزل قوله تعاىل يف آخر سورة البقرة ) واتقوا

)البقرة :  يوما ترجعون فيه إىل هللا مث توىف كل نفس ماكسبت وهم اليظلمون

28.). 
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 من األدلة على هذا القول:
مارواه النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: آخر مانزل من  –أ 
اآلية وروى ابن مردويه بسنده عن  يوما ترجعون فيه إىل هللا واتقواالقرآن 

واتقوا يوما سعيد بن جبري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت من القرآن 
بعد نزوهلا تسع ليال، مث مات ليلة  اآلية وعاش النيب  ترجعون فيه إىل هللا

 االثنني لليلتني خلتا من شهر ربيع األول. 
عند هذه اآلية عن ابن عباس رضي هللا عنهما  (1)هوذكر البغوي يف تفسري 

فقال جربيل ضعها على رأس مائتني  قال: هذه آخر آية نزلت على رسول هللا 
 أحداً وعشرين يوما. ومثانني آية من سورة البقرة، وعاش بعدها رسول هللا  

عند هذه اآلية روى أنه قال يعين رسول هللا  (2)وروى األلوسي يف تفسريه
 .اجعلوها بني آية الراب وآية الدين 

قال جاءين جربيل فقال اجعلوها على رأس مائتني  ويف رواية أخرى أنه 
 ومثانني آية من سورة البقرة.

:وهذا الرأي هو أرجح األراء واألقوال وهو الذي تركن  (3)قال يف املدخل
 إليه النفس لألسباب التالية:

 – ا حظي به هذا القول من اآلاثر مل حيظ قول من األقوال اآلتية مب
 وأقوال األئمة.
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ماتشري به هذه اآلية يف ثناايها من التذكري ابليوم اآلخر والرجوع إىل  – 2
 هللا ليويف كال جزاء عمله، وهو أنسب ابخلتام.

ومل  ماظفر به هذا القول من حتديد الوقت بني نزوهلا ووفاة النيب   – 3
 يظفر قول هبذا التحديد.

ايأيها الذين الثاين: أن آخر مانزل هو قوله تعاىل يف سورة البقرة  القول
 .( 278)البقرة :  آمنوا اتقوا هللا وذروا مابقي من الراب إن كنتم مؤمنني

ويدل هلذا القول ماأخرجه البخاري عن ابن عباس قال: وآخر آية نزلت 
 .(1)آية الراب

خر آية نزلت يف شأن الراب واحلق األول: وجياب عن هذا القول إما أبهنا آ
 وإما أهنا من آخر اآلايت نزواًل.

ايأيها الذين آمنوا إذا القول الثالث: أن آخر آية نزلت آية الدين 
وهي أطول آية يف  (.282)البقرة :  تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه 

من طريق بن شهاب عن  (2)القرآن. ومن أدلة هذا القول ماأخرجه ابن جرير
عيد بن املسيب أنه بلغه أن آخر القرآن عهدًا ابلعرش آية الدين، مرسل س

صحيح اإلسناد وجياب عنه أبهنا آخرية مقيدة، فهي آخر مانزل يف ابب 
 املعامالت.

بني هذه األقوال الثالثة فقال:  (3)هذا: وقد مجع السيوطي يف اإلتقان
واتقوا يوما ترجعون فيه إىل والمنافاة عندي بني هذه الرواايت يف آية الراب، وآية 
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هللا، وآية الدين، ألن الظاهر أهنا نزلت دفعة واحدة كرتتيبها يف املصحف ألن 
 موضوعها واحد، فأخرب كل واحد عن بعض مانزل أبنه آخر، وذلك صحيح.

أبن هذه اآلية هي ختام اآلايت املنزلة يف  (1)وقد مجع احلافظ بني القولني
 هي األليق ابخلتام.… ، كما رجح أن آية واتقوا يوماالراب إذ هي معطوفة عليهن

يستفتونك قل هللا يفتيكم يف القول الرابع: آخر مانزل قوله تعاىل 
وآخر مانزل من السور براءة، ويدل على هذا مارواه البخاري ومسلم  الكاللة

عن الرباء بن عازب أنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت 
هللا يفتيكم يف الكاللة  يستفتونك قل  : النساء(76.)  جياب عن هذا أبن

 سورة براءة آخر ما نزل يف شأن القتال واجلهاد.
ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا القول اخلامس: أن آخر ما نزل قوله تعاىل 

 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذااًب عظيما 

عن ابن عباس قال: نزلت هذه  (2)ا القول مارواه البخاريويدل هلذ (93)النساء : 
اآلية ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالداً، هي آخر مانزل، ومانسخها 

 شيء واجلواب أهنا آخر ما نزل يف حكم قتل املؤمن عمدًا، فهي آخرية مقيدة.
لقد جاءكم رسول من القول السادس: أن آخر مانزل قوله تعاىل 

)براءة :  كم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم ابملؤمنني رءوف رحيم  أنفس

28.)  إىل آخر سورة براءة من األدلة على هذا القول مارواه احلاكم يف املستدرك

                                                                            
 .864الفرائض أمحد  68املغازي، مسلم  4364( البخاري 1)
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إىل  لقد جاءكم رسول من أنفسكمعن أيّب بن كعب قال آخر آية نزلت 
 .(1)آخر السورة

أيضًا قال: آخر القرآن عهدا قال يف اإلتقان "وروى ابن مردويه عن أيّب 
وهو رب العرش  إىل قولهلقد جاءكم رسول من أنفسكم ابهلل هااتن اإليتان 

 ". وجياب عنه أهنما آخر مانزل من سورة براءة. العظيم 
القول السابع: آخر مانزل سورة املائدة من األدلة على هذا القول مارواه 

فما  (2)الت آخر سورة نزلت املائدةالرتمذي واحلاكم عن عائشة رضي هللا عنها ق
 وجدمت فيها من حالل فاستحلوه وماوجدمت من حرام فحرموه.

 وجياب عن هذا القول أبهنا آخر سورة نزلت يف احلالل واحلرام.
قال يف  إذا جاء نصر هللا والفتح القول الثامن: آخر سورة نزلت 

ائي أيضًا عنه وجياب اإلتقان رواه مسلم يف صحيحه عن ابن عباس، ورواه النس
 عن هذا القول أبهنا آخر سورة نزلت بتمامها.

قال يف املدخل: "وقد عرفت أن القول األول هو الصحيح الراجح وعرفت 
 .(3)اإلجابة عما ورد خمالفاً له وأن املراد أواخر مقيدة المطلقة" 

 األوائل المقيدة واألواخر المقيدة

كر مناذج من األوائل املقيدة هذا البحث كثري، وهلذا يكتفى فيه بذ 
واألواخر املقيدة: حسب ماذكره العلماء فأقول: أول آية نزلت يف اخلمر 
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 يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب
 ( .29)البقرة :  من نفعهما 

إن أذن للذين يقاتلون أبهنم ظلموا و أول مانزل يف اجلهاد قوله تعاىل 
 ( .39)احلج :  وهلل عاقبة األمور إىل قوله  هللا على نصرهم لقدير

وال تقتلوا النفس أول مانزل يف شأن القتل آية اإلسراء وهي قوله تعاىل 
اليت حرم هللا إال ابحلق، ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطااًن فال يسرف 

 ( .33)اإلسراء :  يف القتل إنه كان منصورا 

 اذج من األواخر المقيدةنم

 -  آخر مانزل يف حترمي اخلمر  ايأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر
واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إىل 

 (.90)املائدة: قوله فهل انتم منتهون  
ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه آخر آية نزلت يف شأن القتل  - 2

 .(93)النساء:  هنم خالدًا فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذااًب عظيماً ج

 فوائد معرفة أول ما نزل وآخر مانزل

اعلم أن هذا املبحث ال جمال للعقل فيه، إال ابلرتجيح بني األدلة ومجع 
املتعارض إن وجد، واملدار فيه على النقل، وملعرفته فوائد نلّخص منها بعض 

 ما يلي:الفوائد: في
 (  معرفة الناسخ واملنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو أكثر يف موضع )

واحد وحكم إحدامها يغاير اآلية األخرى تغايرًا ال ميكن معه اجلمع فنلجأ حينئذ 
 إىل معرفة املتقدم فيعلم أنه منسوخ ابملتأخر.
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( اتريخ التشريع اإلسالمي وذلك مثل ماإذا عرفنا أن اآلايت اليت  2) 
فيها األمر ابلصالة نزلت مبكة قبل اهلجرة، وأن اآلايت اليت فيها األمر ابلزكاة 
وابلصوم كانت يف السنة الثانية للهجرة ابملدينة املنورة، وأن آايت احلج نزلت يف 
السنة السادسة على الراجح كان ابإلمكان ترتيبها ترتيبا شرعيًا فنقول: أول 

 مث احلج.مافرض الصالة مث الزكاة مث الصوم 
أذن للذين يقاتلون أبهنم ظلموا وإن هللا على  وكذلك إذا علم أن آية 

نزلت ابملدينة يف السنة الثانية علم أن اجلهاد فرض يف ( 39)احلج:  نصرهم لقدير
 املدينة يف السنة الثالثة وهكذا.

( من الفوائد كذلك معرفة التدرج يف التشريع ويتوصل به إىل معرفة  3) 
 يف أخذ الشعوب هبذه السياسة احلكيمة يف اإلسالم، وذلك مثل حكمة هللا

ماإذا عرفنا ترتيب األايت اليت نزلت يف شأن اخلمر، ومثل ما إذا علمنا أن 
اآلايت الداعية إىل أصول العقائد، نزلت أواًل مبكة، خبالف اآلايت النازلة يف 

دينة، فإنه مامل تعرف األحكام التشريعية التفصيلية والعملية، فإهنا نزلت ابمل
 .(1)األصول ويطمئن إليها، اليسهل األخذ ابلفروع"

 ] تنبيه [
قال السيوطي: قد يشكل على ماتقدم يف آخر مانزل مطلقًا قوله تعاىل 

 اليوم أكملت لكم دينكم  فإهنا نزلت بعرفة عام حجة الوداع، وظاهرها
مجاعة منهم السدي إكمال مجيع الفرائض واألحكام قبلها، وقد صرح  بذلك 

فقال: مل ينزل بعدها حالل والحرام مع أنه وارد يف آية الراب والدين والكاللة أهنا 
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نزلت بعد ذلك. وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال: اأَلوىل أن يتأول على أنه 
أكمل هلم دينهم إبفرادهم ابلبلد احلرام، وإجالء املشركني عنه، حىت َحجَّه 

 .(1)ملشركوناملسلمون الخيالطهم ا
 قال الشاعر:

 كما قَـرَّ عيناً ابإلايب املسافر   فألقت عصاها واستقر هبا النوى 
 وآخر دعواان أن احلمد هللا رب العاملني.

وكان الفراغ من هذا البحث يف املدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة 
 هـ من هجرته صلى هللا عليه وسلم./42/25والتسليم، بتاريخ 
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 الخاتمة

 وهي عبارة عن بعض النتائج اليت توصل إليها الباحث مع اقرتاح يقرتحه.
 -  النتيجة األوىل: أن نزول القرآن الكرمي من أهم موضوعات علوم

 القرآن بل كل موضوعاته األخرى مبنية على نزول القرآن الكرمي.
تقل بنفسه النتيجة الثانية: أن علوم القرآن الكرمي كفن مدون مس - 2

 هبذا اللقب ماكان معروفاً يف العصور األوىل.
النتيجة الثالثة: أن أول ظهور هلذا الفن، مدوانً مستقاًل كان على يد  - 3

 هـ يف كتابه الربهان يف علوم القرآن.430احلويف املتوىف سنة 
النتيجة الرابعة: أن العلماء اختلفوا يف تعريف القرآن وأحسن  – 4

املتعبد بتالوته  عرفه يف املراقي "أنه اللفظ املنزل على حممد  تعاريفه، كما 
 املعجز أبلفاظه ومعانيه".

النتيجة اخلامسة: أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، وأن النظَّام ومن  - 5
 شايعه القائلني ابلصرفة قوهلم ضعيف مردود.

دة إىل النتيجة السادسة: أن القرآن الكرمي أنزل مرتني مرة مجلة واح - 6
بيت العزة من مساء الدنيا، ومرة أنزل مفرقًا منجما على حسب الوقائع 

 واألحداث على مدى ثالث وعشرين سنة.
النتيجة السابعة: أن لنزول القرآن الكرمي مفرقًا حكمًا كثرية كما ذكر  - 7

 بعضها يف ثنااي البحث.
بت النتيجة الثامنة: أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف اث - 8

حيث ورد برواايت صحيحة المطعن فيها، وأنه يدل على التيسري هبذه األمة 
 واللطف هبا مع أن معىن احلديث من املشكل املختلف فيه بني العلماء.
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النتيجة التاسعة: أن القرآن الكرمي مل ينزل منه شيء إال عن طريق  - 9
منام بل كله أوحي جربيل عليه السالم، ومل أيت منه شيء عن تكليم أو إهلام أو 

 به يف اليقظة وحيا جليًا.
0 -  النتيجة العاشرة: أن الكتب السماوية غري القرآن الكرمي كالتوراة

 واإلجنيل نزلت مجلة واحدة، ومل تنزل مفرقة.
 -  النتيجة احلادية عشرة: أن املعول عليه يف أسباب النزول هم

 الصحابة ومن أخذ عنهم من التابعني، الغري.
2 -  النتيجة الثانية عشرة: أن معرفة سبب النزول طريق قوي ومعني

 على فهم اآلية، وإزالة اإلشكال عنها وله فوائد مجة.
3 –  النتيجة الثالثة عشرة: أن العربة بعموم اللفظ الخبصوص السبب

 عند مجاهري العلماء من احملدثني والفقهاء واألصوليني.
4 –  ّل مانزل من القرآن على النيب  النتيجة الرابعة عشرة: أن أو 

 .اقرأ ابسم ربك الذي خلق صدر سورة 
5 –  النتيجة اخلامسة عشرة: أن آخر مانزل من القرآن الكرمي على النيب

  قوله تعاىل واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل هللا مث توىف كل نفس ماكسبت. 
ة عليا من العلماء أما االقرتاح الذي اقرتحه فهو أن يشكل املسلمون هيئ

والقادة، للدفاع عن القرآن الكرمي وحقوقه حبيث يكون للهيئة مقر اثبت يف 
 إحدى الدول اإلسالمية، كاهليئات العاملية األخرى.
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 فهرس المصادر والمراجع

 
- :اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر 

 ـ.ه407( للدكتور فهد بن سليمان الرومي، )بدون مكان طبع( ط )
 اإلتقان يف علوم القرآن:-2

هـ( حتقيق حممد 9أليب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت: 
 هـ .405( 3أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث القاهرة ط )

 أحكام القرآن:-3
هـ( حتقيق 543أليب بكر حممد بن عبد هللا املعروف اببن العريب )ت: 

 بريوت )بدون انريخ(. –رفة حممد علي البجاوي، دار املع
 إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي:-4

هـ(، دار إحياء الرتاث 95أليب السعود حممد بن حممد العمادي )ت: 
 بريوت )بدون اتريخ(. –العريب 

 أسباب النزول:-5
هـ( ختريج عصام بن عبد 468أليب حسن علي بن أمحد الواحدي )ت:

 هـ.42( 2الدمام ط ) –اإلصالح  احملسن احلميدان، دار
 أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن:-6

هـ( طبع وتوزيع: 393حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي )ت:
الرايض  –الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

403.هـ 
 إعجاز القرآن: -7
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هـ( حتقيق/ السيد أمحد صقر، 403ين )ت: أليب بكر بن الطيب الباقال
 هـ.40(، 5القاهرة ط ) –دار املعارف 

 الربهان يف علوم القرآن:-8
هـ( حتقيق د/يوسف عبد 794أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا الزركشي )ت:

ومصّورة دار  –هـ 40( بريوت ط ) –الرمحن املرشلي وزميليه، دار املعرفة 
 ق حممد أبو الفضل إبراهيم )بدون اتريخ(.بريوت بتحقي –املعرفة 

 التبيان يف آداب محلة القرآن:-9
(، حققه وخرّج أحاديثه: عبد 676أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت:

 هـ.408(، 2جدة ط ) –القادر األرانؤوط، مطبوعات مجعية القرآن الكرمي 
0-تفسري التحرير والتنوير 

تونس  –هـ(، دار التونسية 393حملمد الطاهر بن عاشور )ت: 
404.هـ 

-:تفسري القرآن العظيم 
هـ(، نشر: مكتبة 774أليب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي )ت: 

 هـ.406( الرايض ط) –املعارف 
2-:التفسري واملفسرون 

 –هـ(، دار الكتب احلديثة 397للدكتور حممد حسني الذهيب )ت: 
 هـ.396( 2القاهرة، ط )

 
3—سق الدرر يف تناسب السور:تنا 
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هـ( حتقيق/عبد القادر 9أليب الفضل عبد الرمحن السيوطي )ت:  
 هـ.406( بريوت، ط ) –أمحد عطا، دار الكتب العلمية 

4-:تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان 
هـ( مركز صاحل بن صاحل الثقايف 376لعبد الرمحن بن انصر السعدي )

 هـ.407( عنيزة ط ) –
5-:جامع البيان عن أتويل آي القرآن 

هـ( شركة مكتبة ومطبعة 30أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )ت: 
 هـ.388( 3القاهرة ط ) –مصطفى احلليب 

6-:جامع الرتمذي 
هـ(، مطبعة مصطفى 279أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )ت: 

 هـ.398( 2القاهرة ط ) –البايب احلليب 
7-مع ألحكام القرآن:اجلا 

هـ( دار إحياء 67أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب )
 بريوت )بدون اتريخ(. –الرتاث العريب 

8-:حديث األحرف السبعة 
دراسة إلسناده ومتنه واختالف العلماء يف معناه وصلته ابلقراءات 

 القرآنية:
(، الرايض ط ) –للدكتور عبد العزيز القارئ، دار النشر الدويل 

42.هـ 
 

9-:الدر املنثور يف تفسري املأثور 
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 -هـ( دار الفكر9أليب الفضل عبد الرمحن بن الكمال السيوطي )ت:
 هـ.403( بريوت ط )
 دالئل النبوة:-20

 –هـ(، دار الكتب العلمية 458أليب بكر أمحد احلسني البيهقي)ت: 
 هـ.405(، بريوت ط )
2-سري القرآن والسبع املثاين:روح املعاين يف تف 

 –هـ( دار إحياء الرتاث العريب 270أليب الثناء حممود األلوسي )ت: 
 بريوت )بدون اتريخ(.

 روضة الناظر وجنة املناظر:-22
هـ(، دار 620أليب حممد عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت:

 هـ.40( بريوت ط ) –الكتاب العريب 
 يحة:سلسلة األحاديث الصح-23

 بريوت. –هـ( ، مكتب اإلسالمي 420حملمد انصر الدين األلباين )ت:
 سنن أيب داود:-24

هـ(، إعداد 275أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين )ت: 
وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار احلديث للطباعة والنشر والتوزيع 

 هـ.388(، بريوت ط ) –
 صحيح البخاري:-25

هـ( ضبط وترقيم 256عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري )ت:أليب 
 هـ.40( بريوت ط ) –دمشق  –وعناية: د. مصطفى الُبغا دار القلم 

 صحيح مسلم:-26
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 هـ(26أليب احلسني مسلم بن حجاج القشريي )ت: 
بريوت )بدون  –حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الرتاث العريب 

 اتريخ(
 مسلم شرح النووي:صحيح -27

 –هـ( دار الكتب العلمية 676أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت:
 بريوت )بدون اتريخ(.

 طبقات املفسرين :-28
هـ( حتقيق: علي 9أليب الفضل عبدالرمحن بن الكمال السيوطي )ت:

 هـ.396( القاهرة ط ) –حممد عمر، نشر :مكتبة وهبة 
 شر:طيبة النشر يف القراءات الع-29

هـ( مراجعة وحتقيق علي 833أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري )ت:
( القاهرة، ط) –حممد الطباع، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

369.هـ 
 علوم القرآن: -30

 هـ.404( 2بريوت، ط ) –للدكتور عدانن زرزور، املكتب اإلسالمي 
3-قارنة:علوم القرآن بني الربهان واإلتقان دراسة م 

 هـ.420( املدينة ط) –للدكتور حازم سعيد حيدر، مكتبة دار الزمان 
 غاية املنتهى يف طبقات القراء:-32

هـ( عين بنشره: ج. 833أليب اخلري حممد بن حممد اجلزري )ت:
 هـ .402( 3بريوت ط) –برجسرتاسر دار الكتب العلمية 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري:-33
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هـ( حتقيق/ 852د بن علي بن حجر العسقالين )ت:أليب الفضل أمح
 هـ.407( القاهرة، ط) –حمب الدين اخلطيب، دار الراين 

 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري:-34
 بريوت )بدون اتريخ(. –هـ( دار املعرفة 250حملمد علي الشوكاين )ت:

 ن:فنون األفنان يف عيون علوم القرآ-35
هـ( حتقيق د/ حسن 597أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي )ت:

 هـ.408( بريوت، ط ) –ضياء الدين عرت، دار البشائر اإلسالمية 
 القاموس احمليط:-36

هـ( حتقيق : مكتب 87جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي )ت:
 هـ.407( 2بريوت ط ) –الرتاث يف مؤسسة الرسالة 

 قرة األبصار يف سرية املشفع املختار: )خ( -37
 هـ(.880للَّمطي عبد العزيز بن عبد العزيز الفاسي )ت: حنو 

 الكشاف عن حقائق التنزيل:-38
 –هـ( مكتبة املعارف 538أليب القسم حممود بن عمر الزخمشري )ت: 

 الرايض )بدون انريخ(.
 لباب النقول يف أسباب النزول: -39

هـ( دار إحياء 9رمحن بن الكمال السيوطي )ت:جلالل الدين عبد ال
 هـ.406( 4بريوت ط) –العلوم 

 
 حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري:-40

 بريوت )بدون اتريخ(. –د.حممد الصباغ، املكتب اإلسالمي 
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4-:مباحث يف علوم القرآن 
بريوت،  –هـ(، دار العلم للماليني 407للدكتور صبحي الصاحل )ت:

 هـ.405( 6ط)
 مباحث يف علوم القرآن: -42

 هـ.407( 2بريوت ط ) –ملناع خليل القطّان، مؤسسة الرسالة 
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: -43

مجع وترتيب: عبد الرمحن بن قاسم النجدي وابنه حممد، توزيع رائسة 
 هـ.398مكة مصورة عن الطبعة األوىل / –شؤون احلرمني 

 تأويل:حماسن ال-44
هـ( حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، 332حملمد مجال الدين القامسي )ت:

 هـ.398( 2بريوت ط) –دار الفكر 
 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:-45

هـ(، 546أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي )ت: 
 هـ.43حتقيق اجمللس العلمي بفاس عام 

 خمتار الصحاح:-46
 هـ(660يب حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي )ت: بعد أل

 هـ.409بريوت،  –مكتبة لبنان 
 
 

 املدخل لدراسة القرآن الكرمي:-47
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القاهرة  –هـ( مكتبة السنة 403د.حممد بن حممد أبو شهبة )ت: 
 هـ.42( ط)

 مذكرة أصول الفقه:-48
بريوت  –ار القلم هـ( د393د. حملمد األمني بن املختار الشنقيطي )

 )بدون اتريخ(.
 مراقي السعود:-49

 -هـ( طبعة فضالة233لسيدي عبد الرمحن بن حاج إبراهيم )ت: 
 املغرب.

 املستدرك على الصحيحني:-50
هـ( حتقيق مصطفى 405أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم )ت: 

 هـ.4( مكة ط ) -عبد القادر عطا، توزيع مكتبة الباز
5-سند اإلمام أمحد:م 

 –هـ( دار صادر 24أليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل )ت: 
 بريوت )بدون اتريخ(.

 معامل التنزيل:-52
هـ( حتقيق/ حممد عبد هللا 56أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي )ت:

 هـ.409الرايض  –النمر وزميليه، دار طيبة 
 
 
 

 مفردات ألفاظ القرآن:-53
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احلسني بن الفضل املعروف ابلراغب األصفهاين )ت: يف أليب القاسم 
( دمشق ط) –هـ( حتقيق صفوان عدانن داوودي. دار القلم 425حدود 
42.هـ 

 مقدمة يف أصول التفسري:-54
هـ(، 728أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية )ت:

 هـ.399(، 3ط)بريوت  –حتقيق د.عدانن زرزور، دار القرآن الكرمي 
 مناهل العرفان يف علوم القرآن:-55

 –هـ( دار إحياء الرتاث العريب 367حملمد عبدالعظيم الزرقاين )ت:
 بريوت )بدون اتريخ(.

 النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع:-56
 هـ(. )بدون اتريخ(.349إلبراهيم املارغين )ت:

 سري املاوردي:النكت والعيون : تف -57
هـ( حتقيق : خضر حممد 450أليب احلسن علي بن حبيب املاوردي )ت:

 هـ.        402( خضر، منشورات وزارة األوقاف الكويتية ط )
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 فهرس الموضوعات
 

 1 ................................................................ اخلطة
 4 .............................................................. املقدمة:

 4 .................................................. النزولمن مقتضيات 
  ..................... 8التعريف ابلقرآن الكرمي وأنه املعجزة العظمى للنيب 

 13 ..............التعريف بعلوم القرآن فناً مستقالً ومىت ظهر هذا االصطالح
 15 .................................. مىت بدأ النزول وكم كانت مدة النزول

 22 ................................ احلكمة يف إنزال القرآن مجلة إىل السماء
 27 ......... الوحي من جربيل كيف كان يتلقى النيب صلى هللا عليه وسلم 

 28 ..........................................-منجما–نزول القرآن مفرقا 
 30 ........................................ سماوية األخرىنزول الكتب ال

 31 ........................ احلكم اليت تستفاد من نزول القرآن مفرقاً منجما
 39 ............................... الكالم يف نزول القرآن على سبعة أحرف

 49 ............................................ الكالم على أسباب النزول
 51 .................................... فوائد أسباب النزول ابختصاربعض 

 58 ................................ أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه
 58 .......................................... أول مانزل من القرآن مطلقاً 

 61 .........................................آخر ما نزل من القرآن مطلقاً 
 65 ........................................ ئل املقيدة واألواخر املقيدةاألوا

 66 ............................................ مناذج من األواخر املقيدة
 66 ................................... فوائد معرفة أول ما نزل وآخر مانزل

 69 ............................................................... اخلامتة
 71 ................................................ فهرس املصادر واملراجع

 80 .................................................... فهرس املوضوعات
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 نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق به

 
 إعداد

 الدكتور حممد عمر حويه
 مدير مركز الدراسات القرآنية

 مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
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