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 اسماء القراف واوصافو 

اعمـ َأفَّ كثرة األسماء تدّؿ عمى شرؼ المسمَّى، َأو كماِلو في َأمر مف األمور. َأما ترى َأف كثرة َأسماِء  
تو، وكثرَة َأسماء القيامة دلَّت عمى كماؿ شدتو وصعوبتو، وكثرة َأسماء( الدَّاىية )األسد دلَّت عمى كماؿ قو  

دلت عمى ِشدة ِنكايتيا. وكذلؾ كثرة َأسماء اهلل تعالى دلَّت عمى كماؿ جالؿ عظمتو؛ وكثرة َأسماء النبي 
ف دلَّت عمى شرفو، صمى اهلل عميو وسمـ َدلَّت عمى عّمو رتبتو، وسموِّ درجتو. وكذلؾ كثرة َأسماء القرآ

 وفضيمتو.

وقاؿ الفيروز ابادي " وقد ذكر اهلل تعالى لمقرآف مائة اسـ "  وقاؿ القاضي أبو المعالى عزيزى بف عبد 
 اعمـ أف أسماء القرآف كثيرة : ،  الممؾ رحمو اهلل اعمـ أف اهلل تعالى سمى القرآف بخمسة وخمسيف اسما

لصياـ ، واتفقوا عمى أف المراد مف الكتاب القرآف قاؿ : أحدىا : الكتاب وىو مصدر كالقياـ وا -ٔ
      }ِكتَػاٌب َأنَزْلَنػاهُ ِإَلْيَؾ{ 



َأف َيْأُتوا ِبِمْثِؿ َىػاَذا اْلُقْرَءاِف{ )اإلسراء :  َمَعِت االنُس َواْلِجف  َعَمى وثانييا : القرآف }ُقؿ لَّػاػِاِف اْجتَ  -ٕ
(. ٘ٛٔ( }َشْيُر َرَمَضاَف الَِّذى ُأنِزَؿ ِفيِو اْلُقْرَءاُف{ )البقرة : ٖ( }ِإنَّا َجَعْمَنػاُه ُقْرَءاًنا َعَرِبيًّا{ )الزخرؼ : ٛٛ

{ )اإلسراء    (ٜ: }ِإفَّ َىػاَذا اْلُقْرَءاَف َيْيِدى ِلمَِّتى ِىَى َأْقَوـُ

َؿ اْلُفْرَقاَف َعَمى َعْبِده { )الفرقاف :   -ٖ َف اْليَُدى ٔوثالثيا : الفرقاف }َتَباَرَؾ الَِّذى َنزَّ َنػاٍت مِّ (. }َوَبيِّ
  (َ٘ٛٔواْلُفْرَقاِف { )البقرة : 

َباَرٌؾ َأنزَ   -ٗ ْلَنػاه { )األنبياء ورابعيا : الذكر ، والتذكرة ، والذكرى ، أما الذكر فقولو : }َوَىػاَذا ِذْكٌر م 
ْلَنا الذِّْكَر{ )الحجر : ٓ٘:  نَّو َلِذْكٌر لََّؾ َوِلَقْوِمَؾ { )الزخرؼ : ٜ( }ِإنَّا َنْحُف َنزَّ التذكرة فقولو :   ( ٗٗ(. }َواِ 

نَّو َلَتْذِكَرٌة لِّْمُمتَِّقيَف{ )الحاقة :  ى َتنَفُع اْلُمْؤِمِنيَف{ ( وأما الذكرى فقولو تعالى : }َوَذكِّْر َفِإفَّ الذِّْكرَ ٛٗ}َواِ 
 (.٘٘)الذاريات : 

وُح االِميُف{ )الشعراء :   -٘ نَّو َلَتنِزيُؿ َربِّ اْلَعػاَلِميَف * َنَزَؿ ِبِو الر  ػ  ٕٜٔوخامسيا : التنزيؿ }َواِ 
ٜٖٔ.) 

َؿ َأْحَسَف اْلَحِديِث ِكتَػاًبا{ )الزمر :  -ٙ ؛ ألف وصولو  ( سماه حديثاً ٖٕوسادسيا : الحديث }المَُّو َنزَّ
 إليؾ حديث ، وألنو تعالى شبيو بما يتحدث بو ، فإف اهلل خاطب بو المكمفيف.

{ )يونس :   -ٚ بُِّكـْ ف رَّ ْوِعَظةٌ مِّ ( وىو ٚ٘وسابعيا : الموعظة }ُتْرَجُعوَف * َيػا َأي َيا النَّاُس َقْد َجآَءْتُكـ مَّ
جبريؿ ، والمستممي محمد صمى اهلل عميو وسّمـ ، في الحقيقة موعظة ألف القائؿ ىو اهلل تعالى ، واآلخذ 

 فكيؼ ال تقع بو الموعظة.

وثامنيا : الحكـ ، والحكمة ، والحكيـ ، والمحكـ ، أما الحكـ فقولو : }َوَكذاِلَؾ َأنَزْلَنػاُه ُحْكًما   -ٛ
اْذُكْرَف َما ُيْتَمى ِفى ُبُيوِتُكفَّ ِمْف ( }وَ ٘( وأما الحكمة فقولو : }ِحْكَمة  َبػاِلَغةٌ { )القمر : َٖٚعَرِبيًّا { )الرعد : 

{ )يس : َٖٗءاَيػاِت المَِّو َواْلِحْكَمِة { )األحزاب :  ( ٕ،  ٔ( وأما الحكيـ فقولو : }يس * َواْلُقْرَءاِف اْلَحِكيـِ
لخميؿ : ىو (.واختمفوا في معنى الحكمة ، فقاؿ أوأما المحكـ فقولو : }ِكتَػاٌب ُأْحِكَمْت َءاَيػاتُو { )ىود : 

مأخوذ مف األحكاـ واإللزاـ/ وقاؿ المؤرخ : ىو مأخوذ مف حكمة المجاـ ؛ ألنيا تضبط الدابة ، والحكمة 
 تمنع مف السفو.



ُؿ ِمَف اْلُقْرَءاِف َما ُىَو ِشَفآٌء َوَرْحَمٌة لِّْمُمْؤِمِنيَف { )اإلسراء :  -ٜ ( وقولو : ٕٛوتاسعيا : الشفاء }َوُنَنزِّ
ُدوِر{ وفيو وجياف : أحدىما : أنو شفاء مف األمراض. والثاني : أنو شفاء مف مرض }َوِشَفآٌء لِّ  َما ِفى الص 

َرٌض{ )البقرة :  ( وبالقرآف ٓٔالكفر ، ألنو تعالى وصؼ الكفر والشؾ بالمرض ، فقاؿ : }ِفى قُُموِبِيـ مَّ
 يزوؿ كؿ شؾ عف القمب ، فصح وصفو بأنو شفاء.

(. }ُىًدى لِّمنَّاِس{ ٕيادي : أما اليدى فمقولو : }ُىًدى لِّْمُمتَِّقيَف{ )البقرة : وعاشرىا : اليدى ، وال  -ٓٔ
ُدوِر َوُىًدى َوَرْحَمةٌ لِّْمُمْؤِمِنيَف{ )يونس : ٜٔ، األنعاـ :  ٗ)آؿ عمراف :  ( وأما ٚ٘(. }َوِشَفآٌء لَِّما ِفى الص 

{ )اإلسراء :  اليادي }ِإفَّ َىػاَذا اْلُقْرَءاَف َيْيِدى ِلمَِّتى ِىىَ  ( وقالت الجف : }ُقْؿ ُأوِحَى ِإَلىَّ َأنَّوُ اْسَتَمَع َٜأْقَوـُ
ْشِد{ . ا َعَجًبا * َيْيِدى ِإَلى الر  ََ َف اْلِجفِّ َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرَءاًف  َنَفٌر مِّ

: }َوَأفَّ َىػاَذا الحادي عشر : الصراط المستقيـ : قاؿ ابف عباس في تفسيره : إنو القرآف ، وقاؿ   -ٔٔ
 ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوه { .

( في التفسير : إنو ٖٓٔوالثاني عشر : الحبؿ : }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَِّو َجِميًعا{ )آؿ عمراف :  -ٕٔ
نما سمي بو ألف المعتصـ بو في أمور دينو يتخمص بو مف عقوبة اآلخرة ونكاؿ الدنيا ، كما  القرآف ، وا 

المتمسؾ بالحبؿ ينجو مف الغرؽ والميالؾ ، ومف ذلؾ سماه النبي صمى اهلل عميو وسّمـ عصمة فقاؿ  أف
 : "إف ىذا القرآف / عصمة لمف اعتصـ بو" ألنو يعصـ الناس مف المعاصي.

ُؿ ِمَف اْلُقْرَءاِف َما ُىَو ِشَفآٌء َوَرْحَمةٌ لِّْمُمْؤِمِنيَف  -ٖٔ ( وأي ٛٛ{ )اإلسراء : الثالث عشر : الرحمة }َوُنَنزِّ
 رحمة فوؽ التخميص مف الجياالت والضالالت.

ْف َأْمِرَنا { )الشورى :   -ٗٔ ُؿ المالئكة ٕ٘الرابع عشر : الروح }َوَكَذاِلَؾ َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَؾ ُروًحا مِّ (. }ُيَنزِّ
وِح ِمْف َأْمرِه { )النحؿ :  نما سمي بو ألنو سبب لحياة األرواح ، و ِٕبالر  سمي جبريؿ بالروح }َفَأْرَسْمَنآ ( وا 

ْنو { )النساء : ِٚٔإَلْيَيا ُروَحَنا{ )مريـ :   (.ٔٚٔ( وعيسى بالروح }َأْلقَػاَىآ ِإَلى َمْرَيـَ َوُروٌح مِّ

( سمي بو ألنو يجب ٖالخامس عشر : القصص }َنْحُف َنُقص  َعَمْيَؾ َأْحَسَف اْلَقَصِص{ )يوسؼ :  -٘ٔ
يو { )القصص : اتباعو }َوَقاَلْت الْختِ  ( أي اتبعي أثره ؛ أو ألف القرآف يتتبع قصص المتقدميف ، ٔٔو ُقصِّ

 (.ٕٙومنو قولو تعمى : }ِإفَّ َىػاَذا َلُيَو اْلَقَصُص اْلَحؽ  { )آؿ عمراف : 



راف : السادس عشر : البياف ، والتبياف ، والمبيف : أما البياف فقولو : }َىػاَذا َبَياٌف لِّمنَّاِس{ )آؿ عم -ٙٔ
ْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكتَػاَب ِتْبَيػاًنا لُِّكؿِّ َشْىٍء{ )النحؿ : ٖٛٔ ( وأما المبيف فقولو : ٜٛ( والتبياني فيو قولو : }َوَنزَّ

 (.ٔ}ِتْمَؾ َءاَيػاُت اْلِكتَػاِب اْلُمِبيِف{ )يوسؼ : 

{ )األعراؼ :  -ٚٔ بُِّكـْ ( أي ىي أدلة يبصر بيا ٖٕٓالسابع عشر : البصائر }َىػاَذا َبَصآاػِاُر ِمف رَّ
 الحؽ تشبييًا بالبصر الذي يرى طريؽ الخالص.

( واختمفوا فيو ، ٗٔ،  ٖٔالثامف عشر : الفصؿ }ِإنَّو َلَقْوٌؿ َفْصٌؿ * َوَما ُىَو ِباْلَيْزِؿ{ )الطارؽ :  -ٛٔ
يـو القيامة  فقيؿ معناه القضاء ، ألف اهلل تعالى يقضي بو بيف الناس بالحؽ قيؿ ألنو يفصؿ بيف الناس

فييدي قومًا إلى الجنة ويسوؽ آخريف إلى النار ، فمف جعمو إمامو في الدنيا قاده إلى الجنة ، ومف جعمو 
 وراءه ساقو إلى النار.

{ )الواقعة :  -ٜٔ ( ٔ( }َوالنَّْجـِ ِإَذا َىَوى { )النجـ : ٘ٚالتاسع عشر : النجـو }َفال أُْقِسـُ ِبَمَواِقِع الن ُجوـِ
 ؿ نجمًا نجمًا.ألنو نز 

{ )الزمر :  -ٕٓ ثَاِنَي َتْقَشِعر  ِمْنوُ ُجُموُد الَِّذيَف َيْخَشْوَف َربَُّيـْ ( قيؿ ألنو ثنى ٖٕالعشروف : المثاني : }مَّ
 فيو القصص واألخبار.

ا ِبِنْعَمِة َربَِّؾ َفَحدِّْث{ )الضحى :  -ٕٔ ي بو ( قاؿ ابف عباس يعنٔٔالحادي والعشروف : النعمة : }َوَأمَّ
 القرآف.

{ )النساء :  -ٕٕ بُِّكـْ ف رَّ ( وكيؼ ال يكوف برىانًا ٗٚٔالثاني والعشروف : البرىاف }َقْد َجآَءُكـ ُبْرَىػاٌف مِّ
 وقد عجزت الفصحاء عف أف يأتوا بمثمو.

الثالث والعشروف : البشير والنذير ، وبيذا االسـ وقعت المشاركة بينو وبيف األنبياء قاؿ تعالى  -ٖٕ
( وقاؿ في صفة محمد صمى اهلل ٛٗ، األنعاـ :  ٘ٙٔفة الرسؿ : }ُمَبشِِّريَف َوُمنِذِريَف{ )النساء : في ص

( وقاؿ في صفة القرآف في حـ السجدة }َبِشيًرا ٛعميو وسّمـ : }ِإنَّآ َأْرَسْمَنػاَؾ َشػاِىًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا{ )الفتح : 
 } ( يعني مبشرًا بالجنة لمف أطاع وبالنار منذرًا لمف عصى ، ومف ٗ)فصمت : َوَنِذيًرا َفَأْعَرَض َأْكَثُرُىـْ

 ىينا نذكر األسماء المشتركة بيف اهلل تعالى وبيف القرآف.



ْكُنوٍف{ )الواقعة :   -ٕٗ ( واعمـ أنو تعالى سمي سبعة أشياء ٚٚالكريـ }ِإنَّو َلُقْرَءاٌف َكِريـٌ * ِفى ِكتَػاٍب مَّ
{ )االنفطار :  بالكريـ }َما َغرَّؾَ  ( إذ ال جواد إجود منو ، والقرآف بالكريـ ، ألنو ال يستفاد ِٓٙبَربَِّؾ اْلَكِريـِ

{ )الدخاف :  ( ٚٔمف كتاب مف الحكـ والعمـو ما يستفاد منو ، وسمي موسى كريمًا }َوَجآَءُىـْ َرُسوٌؿ َكِريـٌ
{ )يس : وسمي ثواب األعماؿ كريمًا }َفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر  ( وسمي عرشو كريمًا }المَّوُ ال ِإلَػاَه ِإال َٔٔكِريـٍ

{ ُٕٙىَو اْلَحى  اْلَقي وـُ { )النمؿ :  ( ألنو منزؿ الرحمة ، وسمي جبريؿ كريمًا }ِإنَّو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكِريـٍ
{ )النمؿ : ( ومعناه أنو عزيز ، وسمي كتاب سميماف كريمًا }ِإنِّى أُْلِقَى ِإَلىَّ ٜٔ)التكوير :  ِكتَػاٌب َكِريـٌ

( فيو كتاب كريـ مف رب كريـ نزؿ بو ممؾ كريـ عمى نبي كريـ ألجؿ أمة كريمة ، فإذا تمسكوا بو ٜٕ
 نالوا ثوابًا كريمًا.

{ )الحجر :   -ٕ٘ َف اْلَمثَاِني َواْلُقْرَءاَف اْلَعِظيـَ سمى  ( اعمـ أنو تعالىٚٛالعظيـ : }َوَلَقْد َءاَتْيَنػاَؾ َسْبًعا مِّ
{ )البقرة :  { ٕ٘٘نفسو عظيمًا فقاؿ : }َوُىَو اْلَعِمى  اْلَعِظيـُ ( وعرشو عظيمًا }َوُىَو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيـِ

( ويـو القيامة عظيمًا }ِلَيْوـٍ َعِظيـٍ * َيْوـَ ٚٛ( وكتابو عظيمًا }َوَلَقْد َءاَتْيَنػاَؾ{ )الحجر : ٜٕٔ)التوبة : 
{ )الحج : ٙ،  ٘اْلَعػاَلِميَف{ )المطففيف :  َيُقوـُ النَّاُس ِلَربِّ  ( والزلزلة عظيمة }ِإفَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْىٌء َعِظيـٌ

{ )القمـ : ٔ نََّؾ َلَعَمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ ( والعمـ عظيمًا }َوَكاَف َفْضُؿ المَِّو َعَمْيَؾ ٗ( وخمؽ الرسوؿ عظيمًا }َواِ 
{ )يوسؼ : ( وكيد النسأَٖٔعِظيًما{ )النساء :  ( وسحر سحرة / فرعوف ٕٛء عظيمًا }ِإفَّ َكْيَدُكفَّ َعِظيـٌ

{ )األعراؼ :  ( وسمي نفس الثواب عظيمًا }َوَعَد المَُّو الَِّذيَف َءاَمُنوا ٙٔٔعظيمًا }َوَجآُءو ِبِسْحٍر َعِظيـٍ
{ )الفتح :  ْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيـٌ ػاِلَحػاِتا َليُـ مَّ مي عقاب المنافقيف عظيمًا }َوَلُيـْ َعَذاٌب ( وسَٜٕوَعِمُموا الصَّ

{ )البقرة :   (.َٚعِظيـٌ

َباَرٌؾ{ )األنبياء :   -ٕٙ ( وسمى اهلل تعالى بو أشياء ، فسمي الموضع ٓ٘المبارؾ : }َوَىػاَذا ِذْكٌر م 
( وسمى شجرة ٖٓالقصص : الذي كمـ فيو موسى عميو السالـ مباركًا }ِفى اْلُبْقَعِة اْلُمَبػاَرَكِة ِمَف الشََّجَرِة{ )

َبػاَرَكٍة َزْيُتوَنٍة{ )التوبة :  ( لكثرة منافعيا ، وسمي عيسى مباركًا ٖ٘الزيتوف مباركة }ُيوَقُد ِمف َشَجَرٍة م 
َبػاَرًكا{ )ؽ : ٖٔ}َوَجَعَمِنى ُمَباَرًكا{ )مريـ :  ْلَنا ِمَف السََّمآِء َمآًء م  مف ( لما فيو ٜ( وسمي المطر مباركًا }َوَنزَّ

َبػاَرَكٍة { )الدخاف :  ( فالقرآف ذكر مبارؾ أنزلو ٖالمنافع ، وسمي ليمة القدر مباركة }ِإنَّآ َأنَزْلَنػاُه ِفى َلْيَمٍة م 
 ممؾ مبارؾ في ليمة مباركة عمى نبي مبارؾ ألمة مباركة.



ـُ { )التوبة : ( والديف أيضًا قيـ ٕالقيـ }َقيًِّما لُِّينِذَر َبْأًسا َشِديًدا{ )الكيؼ :    -ٕٚ يُف اْلَقيِّ }َذاِلَؾ الدِّ
نما ٕ، آؿ عمراف :  ٕ٘٘( واهلل سبحانو ىو القيـو }المَُّو ال ِإلَػاَه ِإال ُىَو اْلَحى  اْلَقي وـُ { )البقرة : ٖٙ ( وا 

 سمي قيمًا ألنو قائـ بذاتو في البياف واإلفادة.

)المائدة : تَػاِب َوُمَيْيِمًنا َعَمْيو {َحؽِّ ُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَف َيَدْيِو ِمَف اْلكِ المييمف }َوَأنَزْلَنآ ِإَلْيَؾ اْلِكتَػاَب ِبالْ   -ٕٛ
نما وصؼ بو ألنو مف تمسؾ بالقرآف أمف الضرر في / الدنيا واآلخرة ، ٛٗ ( وىو مأخوذ مف األميف ، وا 

 تعالى عمى خمقو كما قاؿ والرب المييمف أنزؿ الكتاب المييمف عمى النبي األميف ألجؿ قـو ىـ أمناء اهلل
ًة َوَسًطا لَِّتُكوُنوا ُشَيَدآَء َعَمى النَّاِس{ )البقرة :   (.ٖٗٔ: }َوَكَذاِلَؾ َجَعْمَنػاُكـْ أُمَّ

{ )اإلسراء :   -ٜٕ ْشِد{ )الجف ٜاليادي }ِإفَّ َىػاَذا اْلُقْرَءاَف َيْيِدى ِلمَِّتى ِىَى َأْقَوـُ ( وقاؿ : }َيْيِدى ِإَلى الر 
 واهلل تعالى ىو اليادي ألنو جاء في الخبر "النور اليادي".( ٕ: 

( وفي القرآف }َواتََّبُعوا الن وَر الَِّذى ُأنِزَؿ َمَعو ا ٖ٘النور }المَّوُ ُنوُر السََّمػاَواِت َواالْرِض { )النور :    -ٖٓ
ِبيٌف{ )المائدة :  ( يعني القرآف وسمي الرسوؿ نورًا }َقْد َجآَءُكـٚ٘ٔ{ )األعراؼ :  َف المَِّو ُنوٌر َوِكتَػاٌب م  مِّ

{ )الصؼ : ٘ٔ ( وسمي بيانو نورًا ٛ( يعني محمد وسمي دينو نورًا }ُيِريُدوَف ِلُيْطِفػُاوا ُنوَر المَِّو ِبَأْفَواِىِيـْ
بِّو { )الزمر :  ف رَّ ( وسمي التوراة نورًا }ِإنَّآ َأنَزْلَنا ٕٕ}َأَفَمف َشَرَح المَُّو َصْدَره ِلالْسمَػاـِ َفُيَو َعَمى ُنوٍر مِّ

( وسمي اإلنجيؿ نورًا }َوَقفَّْيَنا َعَمى ا َءاثَػاِرِىـ ِبِعيَسى اْبِف{ )المائدة ٗٗالتَّْوَراػاَة ِفيَيا ُىًدى َوُنوٌر { )المائدة : 
{ )الحديد : ٙٗ:   (.ٕٔ( وسمي اإليماف نورًا }َيْسَعى ُنوُرُىـ َبْيَف َأْيِديِيـْ

نَّو َلَحؽ  اْلَيِقيِف{ )الحاقة :    -ٖٔ ( فسماه اهلل حقًا ؛ ألنو ضد الباطؿ فيزيؿ ٔ٘الحؽ " والقرآف حؽ }َواِ 
( أي ذاىب ٛٔالباطؿ كما قاؿ : }َبْؿ َنْقِذُؼ ِباْلَحؽِّ َعَمى اْلَبػاِطِؿ َفَيْدَمُغو َفِإَذا ُىَو َزاِىٌؽ { )األنبياء : 

 زائؿ.

فَّ َربَّؾَ   -ٕٖ { )الشعراء :  العزيز }َواِ  نَّو َلِكتَػاٌب َعِزيٌز{ ٛٙ،  َٜلُيَو اْلَعِزيُز الرَِّحيـُ ( وفي صفة القرآف }َواِ 
ْف َأنُفِسُكـْ َعِزيٌز َعَمْيِو{ واألمة عزيزة }َوِلمَِّو اْلِعزَّةُ َوِلَرُسوِلو ٔٗ)فصمت :  ( والنبي عزيز }َلَقْد َجآَءُكـْ َرُسوٌؿ مِّ

( فرب عزيز أنزؿ كتابًا عزيزًا عمى نبي عزيز ألمة عزيزة ، ولمعزيز معنياف : ٛقوف : َوِلْمُمْؤِمِنيَف{ )المناف
أحدىما : القاىر ، والقرآف كذلؾ ؛ ألنو ىو الذي قير األعداء وامتنع عمى مف أراد معارضتو. والثاني : 

 أف ال يوجد مثمو.

 



 نزوؿ القراف الكريـ  

و أىـ مباحثو جميعا ألف العمـ بنزوؿ القرآف أساس ىذا مبحث ميـ مف مباحث تاريخ القراف  بؿ ى 
لإليماف بالقرآف وأنو كالـ اهلل وأساس لمتصديؽ بنبوة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وأف اإلسالـ حؽ. ثـ 

  ىو أصؿ لسائر المباحث اآلتية بعد في عمـو القرآف

،جاء في معجـ مقاييس ولكي تكوف الصورة واضحة وليس فيو لبس واشكاؿ نعرؼ النزوؿ لغة فنقوؿ 
المغة البف فارس " )نزؿ( النوف والزاء والالـ كممٌة صحيحة تدؿ  عمى ُىبوط شيء ووُقوعو. وَنَزؿ عف 
ِتو ُنُزواًل. وَنَزَؿ المطُر مف السَّماِء نزواًل. والنَّازلة: الشَّديدة مف شدائد الدىر َتنِزؿ. والنِّزاؿ في الحرب:  دابَّ

  أف يتنازؿ الَفريقاف" 

 الفرؽ بيف االنزاؿ والتنزيؿ  : قاؿ بعض المفسريف: االنزاؿ: دفعي، والتنزيؿ: لمتدريج 

 

 تنزالت القراف وكيفياتيا والحكمة منيا

 في كيفية أنزالو 

 َقاَؿ َتَعاَلى: }َشْيُر َرَمَضاَف الَِّذي ُأْنِزَؿ ِفيِو اْلُقْرآُف{ َوَقاَؿ: }ِإنَّا َأْنَزْلَناهُ ِفي َلْيَمِة اْلَقْدِر{ 

 واختمؼ في كيفية اإلنزاؿ عمى ثالثة أقواؿ  

في  أحدىا أنو نزؿ إلى سماء الدنيا ليمة القدر جممة واحدة ثـ نزؿ بعد ذلؾ منجما في عشريف سنة أو 
 ثالث وعشريف أو خمس وعشريف عمى حسب االختالؼ في مدة إقامتو بمكة بعد النبوة 

والقوؿ الثاني أنو نزؿ إلى سماء الدنيا في عشريف ليمة قدر مف عشريف سنة وقيؿ في ثالث وعشريف  
ليمة قدر مف ثالث وعشريف سنة وقيؿ في خمس وعشريف ليمة قدر مف خمس وعشريف سنة في كؿ ليمة 

يقدر سبحانو إنزالو في كؿ السنة ثـ ينزؿ بعد ذلؾ منجما في جميع السنة عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل ما 
 عميو و سمـ 

 والقوؿ الثالث أنو ابتدئ إنزالو في ليمة القدر ثـ نزؿ بعد ذلؾ منجما في أوقات مختمفة مف سائر األوقات  



وأف الحفظة نجمتو عمى جبريؿ في عشريف  القوؿ الرابع : ىو أنو نزؿ مف الموح المحفوظ جممة واحدة 
 ليمة وأف جبريؿ نجمو عمى النبي صمى اهلل عميو وسمـ في عشريف سنة 

ليو ذىب األكثروف ويؤيده ما رواه الحاكـ في  والقوؿ الراجح ىو  القوؿ األوؿ ألنو االشير واالصح وا 
في ليمة القدر ثـ نزؿ بعد ذلؾ في مستدركو عف ابف عباس قاؿ أنزؿ القرآف جممة واحدة إلى سماء الدنيا 

عشريف سنة قاؿ الحاكـ صحيح عمى شرط الشيخيف  وبالثاني قاؿ مقاتؿ واإلماـ أبو عبد اهلل الحميمى في 
 المنياج والماوردي في تفسيره  وبالثالث قاؿ الشعبي وغيره  

 

 مدة نزوؿ القراف  

 وؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى أقواؿ:اختمؼ العمماء في تحديد مدة نزوؿ القرآف الكريـ عمى الرس

أنيا ثماني عشرة سنة. روي ىذا القوؿ غير المشتير عف الحسف. وأنو كاف يقوؿ ذكر لنا أنو كاف  -ٔ
بيف أولو وآخره ثماني عشرة سنة. وأنو أنزؿ عمى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ثماني سنيف في مكة قبؿ 

 اليجرة وعشر سنيف بعدىا  . 

ينتج عنو أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ توفي عف ثماف وخمسيف سنة وىو ما لـ وىو قوؿ ضعيؼ 
 يقؿ بو أحد. ولذا قاؿ ابف عطية عف ىذا القوؿ: "وىذا قوؿ مختؿ ال يصح عف الحسف واهلل أعمـ"  . 

 أنيا عشروف سنة: روي عف ابف عباس، وعكرمة، والشعبي وقتادة، واختاره ابف جزي الكمبي.   -ٕ

 ثالث وعشروف سنة. وىو قوؿ الجميور.   أنيا -ٖ

أنيا خمس وعشروف سنة. وىو قوؿ مف يذىب إلى أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عاش خمسًا  -ٗ
 وستيف سنة خالفًا لممشيور.  

ومنشأ ىذا االختالؼ ىو الخالؼ في مدة إقامتو صمى اهلل عميو وسمـ بمكة بعد البعثة فقيؿ: ثماف، وقيؿ 
عشر، وقيؿ ثالث عشرة، وقيؿ خمس عشرة سنة. بناء عمى اختالؼ الروايات في ذلؾ. فإذا أضيؼ إلييا 

ييا كما نص عمى ذلؾ عشر سنيف وىي مدة إقامتو صمى اهلل عميو وسمـ بالمدينة بعد اليجرة المتفؽ عم



ابف كثير حيث قاؿ: "أما إقامتو بالمدينة عشرًا فيذا مما ال خالؼ فيو.."   فينتج عف ذلؾ األقواؿ 
 السابقة.

إلى اختالؼ االعتبار الذي يبدأ منو حساب تمؾ المدة، ىؿ ىو مف  -أيضًا  -كما يعود ىذا االختالؼ 
فتور في نزوؿ الوحي، أو مف الرسالة وتتابع الوحي بعد  بداية الرؤيا الصادقة، أو مف البعثة التي تالىا

 ذلؾ.

يضاؼ إلى ذلؾ التسامح والتساىؿ في تحديد الوقت، وجبر الكسور في حساب السنوات. اختصارًا وعادة 
يقوؿ ابف كثير: "إف العرب كثيرًا ما يحذفوف الكسور مف كالميـ"    وكذلؾ الخالؼ في عمره عميو 

 قيؿ إنو ستوف سنة. وقيؿ ثالث وستوف، وقيؿ خمس وستوف.الصالة والسالـ. حيث 

والمعتمد كما يقوؿ ابف حجر أنو صمى اهلل عميو وسمـ عاش ثالثًا وستيف سنة وأف ما ورد مما يخالؼ 
ذلؾ فيو محموؿ إما عمى إلغاء الكسر في السنيف أو جبر الكسر في الشيور.   وأضاؼ ابف كثير 

بار قرف جبريؿ بالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في نزوؿ الوحي حيث معنى جديدًا في الجمع وىو: اعت
 روي أنو قرف بو عميو السالـ ميكائيؿ في ابتداء األمر. يمقي إليو الكممة والشيء ثـ قرف بو جبريؿ.  

كما أنو بعث صمى اهلل عميو وسمـ عمى رأس أربعيف سنة. كما قاؿ النووي: "واتفقوا أنو صمى اهلل عميو  
نما الخالؼ في قدر إقامتو وسمـ أق اـ بالمدينة بعد اليجرة عشر سنيف وبمكة قبؿ النبوة أربعيف سنة وا 

بمكة بعد النبوة وقبؿ اليجرة. والصحيح أنيا ثالث عشرة فيكوف عمره ثالثًا وستيف وىذا الذي ذكرناه أنو 
 بعث عمى رأس أربعيف سنة ىو الصواب المشيور الذي أطبؽ عميو العمماء".  

-قاؿ: "بعث رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما-ا يشيد ليذا القوؿ ما روى البخاري عف ابف عباس ومم 
ألربعيف سنة فمكث بمكة ثالث عشرة سنة يوحى إليو، ثـ أمر باليجرة فياجر  -صمى اهلل عميو وسمـ

 عشر سنيف، ومات وىو ابف ثالث وستيف"  .

بمكة عشر سنيف ينزؿ  -صمى اهلل عميو وسمـ-قاال: لبث النبي  -رضي اهلل عنيما-وعف ابف عباس 
عميو القرآف وبالمدينة عشًرا"   قاؿ ابف حجر رحمو اهلل تعالى: "وىذا ظاىره أنو صمى اهلل عميو وسمـ 
عاش ستيف سنة إذا انضـ إلى المشيور أنو بعث عمى رأس األربعيف، لكف يمكف أف يكوف الراوي ألغى 

و وبيف المشيور بوجو آخر وىو أنو بعث عمى رأس األربعيف فكانت الكسر" ثـ قاؿ: "ويمكف أف يجمع بين



مدة وحي المناـ ستة أشير إلى أف نزؿ عميو الممؾ في شير رمضاف مف غير فترة، ثـ فتر الوحي، ثـ 
 تواتر وتتابع فكانت مدة تواتره وتتابعو بمكة عشر سنيف مف غير فترة"  .

روف عاًما أو ثالثة وعشروف عاًما، كالقوؿ الواحد، وىو وعمى ىذا يظير أف القوؿ: إف مدة النزوؿ عش
 الصواب واهلل أعمـ.

 

 ظاىرة الوحي 

 تعريؼ الوحي لغة:

الواو والحاء والحرؼ المعتّؿ: أصٌؿ يدؿ  عمى إلقاء ِعمْـٍ في إخفاء أو غيره إلى غيرؾ. فالَوْحُي: الوحي " 
سالة. وكؿ  ما ألقيَتو إلى غيرؾ حتَّى عِمَموُ فيو َوحٌي كيؼ كاف"  ،واإِلْلياـُ،  اإلشارة. والَوْحي: الكتاُب والرِّ

، وُكؿ  ما أْلَقْيَتُو إلى غَ  ْوُت َيُكوُف في النَّاِس وَغْيِرِىـ"  ،وعمى ىذا فاف أصؿ والَكالـُ الَخِفي  ْيِرَؾ، والصَّ
 الوحي في المغة إعالـ في خفاء ، ىو إلقاء المعنى في النفس في خفاء   

  

 أنواعو الوحي  بالمعنى المغوي: 

لكنيما لموحي أنواع بالمعنى المغوي وأنواع بالمعنى الشرعي وقد يشتركاف في بعضيا مف حيث الكيفية 
يختمفاف مف حيث االعتبار، فالوحي بالمعنى الشرعي خاص باألنبياء عمييـ السالـ. وأنواعو بالمعنى 

 المغوي :

اإللياـ الفطري لإلنساف وىو ما يمقيو اهلل في روع اإلنساف السميـ الفطرة الطاىر الروح كالوحي    -ٔ
وَسى َأْف َأْرِضِعيِو َفِإَذا ِخْفِت َعَمْيِو َفَأْلِقيِو ِفي اْلَيِـّ َواَل َتَخاِفي إلى أـ موسى، قاؿ تعالى: } َوَأْوَحْيَنا ِإَلى أُِـّ مُ 

 َواَل َتْحَزِني ِإنَّا َراد وهُ ِإَلْيِؾ َوَجاِعُموهُ ِمَف اْلُمْرَسِميَف{  

َأِف اتَِّخِذي ِمَف اإللياـ الغريزي لمحيواف، كالوحي إلى النحؿ، قاؿ تعالى: }َوَأْوَحى َرب َؾ ِإَلى النَّْحِؿ  -ٕ
ا َيْعِرُشوَف{   اْلِجَباِؿ ُبُيوًتا َوِمَف الشََّجِر َوِممَّ



األمر الكوني لمجمادات، قاؿ تعالى: }ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلَزاَلَيا، َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأثَْقاَلَيا، َوَقاَؿ   -ٖ
ْنَساُف َما َلَيا، َيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخبَ   اَرَىا، ِبَأفَّ َربََّؾ َأْوَحى َلَيا{   اإلِْ

ما يمقيو اهلل إلى مالئكتو مف أمر ليفعموه، قاؿ تعالى: }ِإْذ ُيوِحي َرب َؾ ِإَلى اْلَمالِئَكِة َأنِّي َمَعُكـْ   -٘
ُتوا الَِّذيَف آَمُنوا مف جبريؿ عميو السالـ وقاؿ سبحانو: }َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى{   فاإليحاء األوؿ { َفَثبِّ

والثاني مف اهلل سبحانو وتعالى إلى جبريؿ عميو السالـ. والمعنى:  -صمى اهلل عميو وسمـ-إلى محمد 
 ما أوحى اهلل إليو -صمى اهلل عميو وسمـ-فأوحى جبريؿ إلى محمد 

َعَمى َقْوِمِو ِمَف اإلشارة السريعة بجارحة مف الجوارح كإيحاء زكريا  عميو السالـ إلى قومو: }َفَخَرَج  -ٙ
 اْلِمْحَراِب َفَأْوَحى ِإَلْيِيـْ َأْف َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّا{  

ْنِس َواْلِجفِّ ُيوِحي    -ٚ وسوسة الشيطاف، قاؿ تعالى : }َوَكَذِلَؾ َجَعْمَنا ِلُكؿِّ َنِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطيَف اإلِْ
 وًرا{   َبْعُضُيـْ ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغرُ 

 

 أنواع الوحي بالمعنى الشرعي 

الوحي في االصطالح " كالـ اهلل تعالى المنزؿ عمى أحد أنبيائو وقيؿ: ىو ما أنزؿ اهلل عمى أنبيائو 
 وعرفيـ بو مف أنباء الغيب والشرائع " 

 ما يكوف مناًما. -ٔ

مف  -صمى اهلل عميو وسمـ-وىو أوؿ مراتب الوحي كما جاء في الحديث : "أوؿ ما بدئ بو رسوؿ اهلل 
، وكاف ال يرى رؤيا إال جاءت مثؿ فمؽ الصبح  -وعند مسمـ الصادقة-الوحي الرؤيا الصالحة  في النـو

 الحديث" 

: }َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناـِ َأنِّي ووقع الوحي بالمناـ إلبراىيـ عميو السالـ كما جاء في القرآف عنو قولو 
اِبِريَف، فَ  ا َأْسَمَما َوَتمَّوُ َأْذَبُحَؾ َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَؿ َيا َأَبِت اْفَعْؿ َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء المَّوُ ِمَف الصَّ َممَّ

ْؤيا ِإنَّا َكَذِلَؾ َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَف{  ِلْمَجِبيِف، َوَناَدْيَناهُ َأْف َيا ِإْبَراِىيـُ، َقدْ   َصدَّْقَت الر 



ما كاف مكالمة بيف العبد وربو: ومف ىذا النوع تكميـ اهلل سبحانو وتعالى لموسى عميو السالـ:  -ٕ
 }َوَكمَّـَ المَّوُ ُموَسى َتْكِميًما{ 

روري ال يستطيع لو دفًعا وال ما يكوف إلياًما يقذفو اهلل في قمب نبيو عمى وجو مف العمـ الض  -ٖ
قاؿ: "إف  -صمى اهلل عميو وسمـ-يجد فيو شكا، ومنو حديث ابف مسعود رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل 

 روح القدس نفث في روعي  أف نفسا لف تموت حتى تستكمؿ رزقيا، أال فاتقوا اهلل، وأجمموا في الطمب" 

وىذا النوع أشير األنواع وأكثرىا، وىو  -ـعميو السال-ما يكوف بواسطة أميف الوحي جبريؿ  -ٗ
المصطمح عميو بػ "الوحي الجمي" ووحي القرآف كمو مف ىذا القبيؿ ولـ ينزؿ شيء مف القرآف عمى الرسوؿ 

بغير ىذا النوع كاإللياـ أو المناـ أو التكميـ بال واسطة يدؿ عمى ىذا قولو  -صمى اهلل عميو وسمـ-
نَُّو َلَتْنِزيؿُ  وُح اأْلَِميُف، َعَمى َقْمِبَؾ ِلَتُكوَف ِمَف اْلُمْنِذِريَف، ِبِمَساٍف َعَرِبيٍّ  تعالى: }َواِ  َربِّ اْلَعاَلِميَف، َنَزَؿ ِبِو الر 

ْف ُمِبيٍف{   وقد ُذكرت ىذه األقساـ األربعة في قولو تعالى: }َوَما َكاَف ِلَبَشٍر َأْف ُيَكمَِّمُو المَّوُ ِإالَّ َوْحًيا َأْو مِ 
{   وقاؿ اإلماـ البغوي رحمو اهلل تعالى َوَراءِ   ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَؿ َرُسواًل َفُيوِحَي ِبِإْذِنِو َما َيَشاُء ِإنَّوُ َعِميٌّ َحِكيـٌ

 في تفسيرىا: }َوَما َكاَف ِلَبَشٍر َأْف ُيَكمَِّمُو المَُّو ِإالَّ َوْحًيا{ يوحي إليو في المناـ أو باإللياـ: }َأْو ِمْف َوَراءِ 
َجاٍب{ ُيسمعو كالمو وال يراه كما كمـ موسى عميو السالـ: }َأْو ُيْرِسَؿ َرُسواًل{ إما جبريؿ أو غيره مف حِ 

 المالئكة  

  

 كيفية اإلنزاؿ والوحي

وفي التنزيؿ طريقاف أحدىما أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ انخمع مف صورة البشرية إلى صورة الممكية 
 ممؾ انخمع إلى البشرية حتى يأخذه الرسوؿ منو واألوؿ أصعب الحاليف  وأخذه مف جبريؿ والثاني أف ال

 كيفية وحي الممؾ إلى الرسوؿ  

 أف يأتيو مثؿ صمصمة الجرس  الحالة األولى:

كما وصفيا عميو الصالة والسالـ. فعف  -صمى اهلل عميو وسمـ-أنيا األشد عمى الرسوؿ  -ٔ
ىؿ تحس  -صمى اهلل عميو وسمـ-عبد اهلل بف عمرو رضي اهلل عنيما قاؿ: سألت النبي 



بالوحي؟ فقاؿ: "أسمع صالصؿ ثـ أسكت عند ذلؾ، فما مف مرة يوحى إلي إال ظننت أف 
 نفسي تفيض"

الحديث   فيا في ىذه الحالة مف الوحي جاء و وسمـ يعرؽ عرًقا شديدً أنو صمى اهلل عمي -ٕ
ف جبينو ليتفصد عرًقا"   "ولقد رأيتو ينزؿ عميو الوحي في اليـو الشديد البرد فيفصـ عنو وا 

أف جسمو يثقؿ ثقاًل شديًدا كما روى البييقي في الدالئؿ في وصفو لموحي "إف كاف ليوحي  -ٖ
وىو عمى ناقتو فتضرب عمى جرانيا مف ثقؿ ما  -و وسمـصمى اهلل عمي-إلى رسوؿ اهلل 

ف كاف جبينو ليطؼ بالعرؽ في اليـو  -صمى اهلل عميو وسمـ-يوحى إلى رسوؿ اهلل  وا 
 الشاتي إذ أوحى اهلل إليو" 

  

في صورة رجؿ، كدحية  -صمى اهلل عميو وسمـ-أف يأتي جبريؿ عميو السالـ إلى الرسوؿ  الحالة الثانية:
 أعرابي مثال فيكممو كما يكممو البشر. الكمبي أو 

 الثالث : َأفَّ َيْأِتَيوُ اْلَمَمُؾ ِفي النَّْوـِ َوَعدَّ ِمْف َىَذا َقْوـٌ ُسوَرَة اْلَكْوَثِر 

ْسَراِء َأْو ِفي النَّْوـِ َكَما ِفي َحِديثِ  ا ِفي اْلَيَقَظِة َكَما ِفي َلْيَمِة اإلِْ ُمَعاٍذ: "َأَتاِني َربِّي  الرابع : َأْف ُيَكمَِّمُو المَُّو ِإمَّ
 َفَقاَؿ: ِفيـَ َيْخَتِصـُ اْلَمََلُ اأْلَْعَمى 

 

 أدلة وقوع الوحي: 

 األدلة عمى وقوعو وتحققو كثيرة: 

قولو تعالى: }َوَما َيْنِطُؽ َعِف اْلَيَوى، ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى{  وقاؿ عز وجؿ: }ِإنَّا  ف الكتاب:فم -ٔ
يَف ِمْف َبْعِدِه{   وغير ذلؾ مف اآليات. ِبيِّ  َأْوَحْيَنا ِإَلْيَؾ َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَّ

 ومف السنة: -ٕ

 -وفي رواية-مف الوحي الرؤيا الصالحة  -صمى اهلل عميو وسمـ-حديث "أوؿ ما بدئ بو رسوؿ اهلل 
  الصادقة في المناـ ... الحديث 



أف النبوة والرسالة ثابتة بأدلة كثيرة وبراىيف عديدة، وثبوت ذلؾ يقتضي  والدليؿ العقمي: -ٗ
ثبوت الصدؽ والعصمة لمنبي، وقد أخبر الصادؽ المعصـو بأنو يوحى إليو فيمـز مف ذلؾ 

وع الوحي، فكؿ ما أخبر بو الصادؽ المعصـو فيو حؽ وثابت، فال يبقى بعد ذلؾ ثبوت وق
 شبية وال نحوىا في إمكانية وقوع الوحي وتكرر وقوعو، واهلل أعمـ. 

 

 ادعاءات وافتراءات عمى ظاىرة الوحي والرد عمييا  

َبِو في الوحي عتوًّا    واستكباًرا، وىي ُشَبوٌ واىية مردودة.وقد حرص الجاىميوف قديًما وحديثًا عمى إثارة الش 

ـ ابتكر معانيو، وصاغ أسموبو، وليس   -ٔ زعموا أف القرآف الكريـ مف عند محمد صمى اهلل عميو وسم
 وحًيا ُيوَحى.

وىذا زعـ باطؿ، فإنو عميو الصالة والسالـ إذا كاف يدَّعي لنفسو الزعامة ويتحدى الناس بالمعجزات لتأييد 
زعامتو فال مصمحة لو في أف ينسب ما يتحدى بو الناس إلى غيره، وكاف في استطاعتو أف ينسب القرآف 

 لنفسو   

ف لو مف حدة الذكاء، ونفاذ البصيرة، وزعـ الجاىميوف قديًما وحديثًا أنو عميو الصالة والسالـ كا  -ٕ
وقوة الفراسة، وشدة الفطنة، وصفاء النفس، وصدؽ التأمؿ، ما يجعمو يدرؾ مقاييس الخير 
والشر، والحؽ والباطؿ، باإللياـ، ويتعرؼ عمى خفايا األمور بالكشؼ والوحي النفسي، وال يخرج 

 جداني عبر عنو محمد بأسموبو وبيانو القرآف عف أف يكوف أثًرا لالستنباط العقمي، واإلدراؾ الو 
وزعـ الجاىميوف قديًما وحديثًا أف محمًدا قد تمقى العمـو القرآنية عمى يد معمـ. وىذا حؽ، إال أف   -ٖ

المعمـ الذي تمقى عنو القرآف ىو َمَمؾ الوحي، أما أف يكوف لو معمـ آخر مف قومو، أو مف غير 
أميًّا وعاش أميًّا، في أمة أمية لـ ُيعرؼ فييا أحد  قومو فال. إنو عميو الصالة والسالـ قد نشأ

 يحمؿ وساـ العمـ والتعميـ، وىذا واقع يشيد بو التاريخ، وال مرية فيو " 
وىكذا كاف لظاىرة الوحي عند بعض المستشرقيف تفسيرات خاطئة أمالىا حقد ودجؿ وافتراء ،  -ٗ

  عميو  اهلل  ري الرسوؿ األعظـ صمىفقد كاف الوحي عمى حد زعميـ أثرًا لنوبات الصرع التي تعت
وسمـ فكاف يغيب عف صوابو ، ويسيؿ منو العرؽ ، وتعتريو التشنجات ، وتخرج مف فيو  والو 

الرغوة ، فإذا أفاؽ مف نوبتو ذكر أنو أوحي إليو ، وتال عمى المؤمنيف بو ما يزعـ أنو وحي مف 



اهلل   عمد مف منزلة النبي صمىربو ومع ما في ىذا الزعـ مف الكذب المضحؾ ، والغض المت
 عميو

 

 اوؿ واخر ما نزؿ مف القراف

ىذا بحث تاريخي مداره عمى النقؿ والتوقيؼ، وال مجاؿ لمعقؿ فيو إاّل بالترجيح بيف األدلة، أو الجمع 
بينيا فيما ظاىره التعارض منيا، شأنو في ذلؾ شأف كثير مف مباحث عمـو القرآف، كمعرفة المكي 

 اب النزوؿ، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلؾ.والمدني، وأسب

 وليذا البحث فوائد منيا:

تمييز الناسخ مف المنسوخ، فيما إذا وردت آيتاف أو آيات عمى موضوع واحد، وكاف الحكـ في  -ٔ
 إحدى ىذه اآليات يغاير الحكـ في األخرى.

ألخرى، فإذا ُعِرَؼ ما نزؿ فقد ترد اآليتاف أو اآليات في موضوع واحد، ويختمؼ الحكـ في إحداىا عف ا
ا وما نزؿ آخًرا كاف حكـ ما نزؿ آخًرا ناسًخا لحكـ ما نزؿ أواًل  ََ  أوًؿ

معرفة تاريخ التشريع اإلسالمي، ومراقبة سيره التدريجي، والوصوؿ مف وراء ذلؾ إلى حكمة  -ٕ
عنؼ، سواء في ذلؾ اإلسالـ وسياستو في أخذه الناس باليوادة والرفؽ، والبعد بيـ عف غوائؿ الطفرة وال

 ىدـ ما مردوا عميو مف باطؿ، وبناء ما لـ يحيطوا بعممو مف حؽ

إظيار مدى العناية التي أحيط بيا القرآف الكريـ حتى ُعِرَؼ فيو أوؿ ما نزؿ، وآخر ما نزؿ، كما  -ٖ
ودليؿ  ُعِرَؼ مكيو ومدنيو، وسفّريو وحضّريو، إلى غير ذلؾ، وال ريب أف ىذا مظير مف مظاىر الثقة بو،

 }  عمى سالمتو مف التغيير والتبديؿ: }اَل َتْبِديَؿ ِلَكِمَماِت المَِّو َذِلَؾ ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيـُ

ويضاؼ إلى ىذه الفوائد فائدة أخرى، وىي معرفة الوحدة الموضوعية لمقرآف الكريـ، عف طريؽ ربط  -ٗ
ف وآخر ما نزؿ يعرؼ الصمة الوثيقة بيف أوؿ ما نزؿ منو بآخره، فإف مف ينظر في أوؿ ما نزؿ مف القرآ

آياتو كميا في ألفاظيا ومعانييا ومرامييا، ويتبيف لو بوضوح أف أوؿ ما نزؿ مقدمة تقود الباحث إلى ما 
 في ىذا الكتاب العزيز مف مقاصد وعبر، وأحكاـ وحكـ  



 

 اوؿ ما نزؿ 

 ورد في ذلؾ أقواؿ أربعة:

اوائؿ سورة العمؽ }اْقَرأْ ِباْسـِ َربَِّؾ الَِّذي َخَمَؽ{ إلى قولو سبحانو:  القوؿ األوؿ وىو أصحيا: اف اوؿ ما نزؿ
} ـْ ـْ َيْعَم ْنَساَف َما َل  }َعمَّـَ األِْ

واستدلوا بالحديث" أوؿ ما بدئ بو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف الوحي الرؤيا الصالحة في النـو 
بب إليو الخالء وكاف يخمو بغار حراء فيتحنث فيو فكاف ال يرى رؤيا إال جاءت مثؿ فمؽ الصبح. ثـ ح

ـ يرجع إلى خديجة فيتزود لمثميا حتى  وىو التعبد الميالي ذوات العدد قبؿ أف ينزع إلى أىمو ويتزود لذلؾ ث
جاءه الحؽ وىو في غار حراء فجاءه الممؾ فقاؿ: إقرأ. قمت: "ما أنا بقارئ". فأخذني فغطني حتى بمغ 

. فقاؿ: اقرأ. قمت: "ما أنا بقارئ". فأخذني فغطني الثانية حتى بمغ مني الجيد ثـ مني الجيد ثـ أرسمني
أرسمني فقاؿ: اقرأ. قمت: "ما أنا بقارئ". فأخذني فغطني الثالثة ثـ أرسمني فقاؿ: }اْقَرْأ ِباْسـِ َربَِّؾ الَِّذي 

} ْنَساَف ِمْف َعَمٍؽ اْقَرْأ َوَرب َؾ اأْلَْكَرـُ  َخَمَؽ َخَمَؽ األِْ

ثُِّر{  القوؿ الثاني أف أوؿ ما نزؿ إطالقا: }َيا َأي َيا اْلُمدَّ

 القوؿ الثالث: أف أوؿ ما نزؿ ىو سورة الفاتحة.

 }  القوؿ الرابع: أف أوؿ ما نزؿ ىو }ِبْسـِ المَِّو الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ

خبار  واالحاديث والقوؿ الراجح ىو االوؿ قاؿ الزركشي قاؿ القاضي أبو بكر في االنتصار بعض اال 
التي استدؿ بيا اصحاب االقواؿ الثالثة االخير  منقطعة  وأثبت األقاويؿ اقرأ باسـ ربؾ ويميو في القوة 
يأييا المدثر وطريؽ الجمع بيف األقاويؿ أف أوؿ ما نزؿ مف اآليات اقرأ باسـ ربؾ وأوؿ ما نزؿ مف أوامر 

الفاتحة  وىذا كما ورد في الحديث أوؿ ما يحاسب بو  التبميغ يأييا المدثر وأوؿ ما نزؿ مف السور سورة
العبد الصالة وأوؿ ما يقضى فيو الدماء وجمع بينيما بأف أوؿ ما يحكـ فيو مف المظالـ التي بيف العباد 

 الدماء وأوؿ ما يحاسب بو العبد مف الفرائض البدنية الصالة  

  



 اخر ما نزؿ مف القراف 

 نزؿ مف القرآف عمى اإلطالؽ واستند كؿ منيـ اختمؼ العمماء في تعييف آخر ما

إلى آثار ليس فييا حديث مرفوع إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ. فكاف ىذا مف دواعي االشتباه وكثرة  
 الخالؼ عمى أقواؿ شتى:

ِو ثَُـّ ُتَوفَّى ُكؿ  األوؿ: أف آخر ما نزؿ قوؿ اهلل تعالى في سورة البقرة: }َواتَُّقوا َيْومًا ُتْرَجُعوَف ِفيِو ِإَلى المَّ 
 َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُىـْ ال ُيْظَمُموَف{  

الثاني: أف آخر ما نزؿ ىو قوؿ اهلل تعالى في سورة البقرة أيضا }َيا َأي َيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوَذُروا َما 
ـْ ُمْؤِمِنيَف{  با ِإْف ُكْنُت  َبِقَي ِمَف الرِّ

ـْ الثالث: أف آخر  ما نزؿ آية الديف في سورة البقرة أيضا وىي قولو سبحانو: }َيا َأي َيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُت
 ِبَدْيٍف ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسّمًى َفاْكُتُبوُه{ 

ِضيعُ َعَمَؿ الرابع: أف آخر القرآف نزوال قوؿ اهلل تعالى في سورة آؿ عمراف: }َفاْسَتَجاَب َلُيـْ َرب ُيـْ َأنِّي ال أُ  
 َعاِمٍؿ ِمْنُكـْ ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَثى{  

ـُ َخاِلدًا ِفيَيا َوَغِضَب المَُّو َعَمْيِو َوَلعَ   دًا َفَجَزاؤُُه َجَينَّ َنُو َوَأَعدَّ َلوُ الخامس: أنو آية }َوَمْف َيْقُتْؿ ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
 َعَذابًا َعِظيمًا{

 ْفُتوَنَؾ ُقِؿ المَّوُ ُيْفِتيُكـْ ِفي اْلَكالَلِة{ وىي خاتمة سورة النساء  السادس: أف آخر آية نزلت }َيْستَ 

 السابع: أف آخر ما نزؿ سورة المائدة 

{ إلى آخر السورة    الثامف: أف آخر ما نزؿ ىو خاتمة سورة براءة: }َلَقْد َجاَءُكـْ َرُسوٌؿ ِمْف َأْنُفِسُكـْ

: }َفَمْف َكاَف َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّو َفْمَيْعَمْؿ َعَماًل َصاِلحًا َوال ُيْشِرْؾ التاسع: أف آخر ما نزؿ ىو آخر سورة الكيؼ
 ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحدًا{

 العاشر: أف آخر ما نزؿ ىو سورة }ِإَذا َجاَء َنْصُر المَِّو َواْلَفْتُح{ 



اهلل تعالى: }َواتَُّقوا َيْومًا النفس تستريح إلى أف آخر ما نزؿ  ىو قوؿ و  القوؿ الراجح قاؿ الزرقاني  "
و ىذه ُتْرَجُعوَف ِفيِو ِإَلى المَِّو ثَُـّ ُتَوفَّى ُكؿ  َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُىـْ ال ُيْظَمُموَف{ . وذلؾ ألمريف أحدىما: ما تحمم

ما اآلية في طياتيا مف اإلشارة إلى ختاـ الوحي والديف، بسبب ما تحث عميو مف االستعداد ليـو المعاد و 
تنوه بو مف الرجوع إلى اهلل واستيفاء الجزاء العادؿ مف غير غبف وال ظمـ وذلؾ كمو أنسب بالختاـ مف 
آيات األحكاـ المذكورة في سياقيا. ثانييما التنصيص في رواية ابف أبي حاتـ عمى أف النبي صمى اهلل 

 ثمو"عميو وسمـ عاش بعد نزوليا تسع لياؿ فقط ولـ تظفر اآليات األخرى بنص م

 

   اسرار تنجيـ القراف

لقد شاءت الحكمة اإلليية أف يظؿ الوحي متجاوبا مع الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يعممو كؿ يـو شيئا 
جديًدا، ويرشده وييديو، ويثبتو ويزيده اطمئنانا ، فكاف مظير ىذا التجاوب، نزولو منجما "بحسب 

نزوؿ عشر آيات في قصة "اإلفؾ"  جممة، الحاجة: خمس آيات، وعشر آيات وأكثر وأقؿ . وقد صح 
َرِر{   وحدىا     وصح نزوؿ عشر آيات مف أوؿ "المؤمنيف"  جممة، وصح نزوؿ }َغْيُر ُأوِلي الضَّ

 يمكف لنا اف نجمؿ اىـ االسرار والحكـ مف نزوؿ القراف الكريـ منجما اي )مفرقا ( بالنقاط االتية :

زالة ما يعتري صدره صمى اهلل عميو وسمـ-تثبيت قمب النبي  -ٔ ، وتسميتو ومواساتو، ورفع الحرج عنو، وا 
دخاؿ السرور عميو الَفْيَنة بعد الفينة، ومده بالقوة التي تدفعو إلى المضي في دعوتو،  مف ضيؽ وحزف، وا 
ف عميو ما يمقاه مف قومو مف أذى وعنت وصدود، وليدفع عنو  وتبميغ رسالتو عمى خير وجو وأكممو، وتيوِّ

س كمما حاـ حولو، واعترض طريقو، لتظؿ ىمتو دائًما في الذروة العميا. قاؿ تعالى: } َوَقاَؿ شبح اليأ
َت ِبِو ُفَؤاَدَؾ َوَرتَّْمَناُه  َؿ َعَمْيِو اْلُقْرآُف ُجْمَمًة َواِحَدًة  َكَذِلَؾ ِلُنَثبِّ َتْرِتياًل {   ،وقاؿ ايضا  الَِّذيَف َكَفُروا َلْوال ُنزِّ

ُت ِبِو ُفَؤاَدَؾ{    }َوُكالًّ َنُقص   ُسِؿ َما ُنَثبِّ  َعَمْيَؾ ِمْف َأْنَباِء الر 

صمى اهلل عميو وسمـ، وعمى -ومف أىداؼ التنجيـ أيًضا تيسير حفظ ىذا القرآف العظيـ عمى النبي  -ٕ
أصحابو، وقد كاف أكثرىـ ال يقرأ وال يكتب وال عيد ليـ بمثؿ ىذا الكتاب المعِجز، فيو ليس شعًرا يسيؿ 

نما ىو قوؿ كريـ، ثقيؿ في معانيو ع مييـ حفظو، وال نثًرا يشبو كالميـ، يسيؿ عمييـ نقمو وتداولو، وا 
نعاـ نظر قاؿ تعالى : }َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَمى  ومراميو، يحتاج المسمـ في حفظو وتدبره إلى تريٍِّث وا 

ْلَناهُ َتْنِزياًل{   النَّاِس َعَمى ُمْكٍث َوَنزَّ



ًقا "التدرج باألمة في تخمييـ عف الرذائؿ، وتحمييـ -ٖ ومف أىـ األىداؼ التي ُأْنِزَؿ مف أجميا القرآف مفرَّ
بالفضائؿ، والترقي بيـ في التشريعات، فمو أنيـ أُِمروا بكؿ الواجبات، وُنيوا عف جميع المنكرات دفعة 

 مسايرة.واحدة لشؽَّ عمييـ، ولضُعَفت اليمـ الصغيرة عف التجاوب وال

 ومف امثمة التدرج باألحكاـ تحريـ مظاىر شرب الخمر 

فقد نزؿ في أمرىا أوؿ ما نزؿ قولو تعالى: }َيْسَألوَنَؾ َعِف اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْؿ ِفيِيَما ِإْثـٌ َكِبيٌر َوَمَناِفعُ   
ثُْميَُما َأْكَبُر ِمْف َنْفِعِيَما{  فوجو أنظار السكارى إل ى أف الحرمة إنما تقـو عمى غمبة الشر، فميما ِلمنَّاِس َواِ 

يكف في الخمر مف منافع اقتصادية في المتاجرة بيا، ومف منافع ظاىرية في حمرة الخد التي توىـ 
الصحة الحسنة، ومف منافع اجتماعية فيما تدفع إليو مف السخاء والجود في حالة السكر والعربدة، أو مف 

تيور في ساحة الحرب، فإف إثميا أكبر مف نفعيا، فتمؾ عمة كافية الشجاعة التي تبمغ أحيانا حد ال
لتحريميا. فكانت الخطوة األولى تحريكا لممنطؽ التشريعي في نفوس المسمميف، ثـ تبعتيا الخطوة الثانية 

َمُموا َما َتُقوُلوَف{    فضيؽ عمييـ بقولو تعالى: }َيا َأي َيا الَِّذيَف آَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّالَة َوَأْنُتـْ ُسَكاَرى َحتَّى َتعْ 
الفرصة لمزاولة السكر، ألف الصموات الخمس كانت قد شرعت في أوقات متقاربة ال يكفي ما بينيا 
لإلفاقة مف نشوة الخمر، حتى إذا أصبحت فرص السكر نادرة بطبيعة الحاؿ حـر اهلل عمييـ الخمر في 

يَف آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزالـُ ِرْجٌس ِمْف َعَمِؿ ليجة قاطعة جازمة فقاؿ: }َيا َأي َيا الَّذِ 
ْيَطاُف َأْف ُيوِقَع َبْيَنُكـُ اْلَعَداَوَة َوالْ  ْيَطاِف َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّكـْ تُْفِمُحوَف، ِإنََّما ُيِريُد الشَّ  َبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ الشَّ

ـْ ُمْنَتُيوَف{ ، فقالوا: انتيينا، وانتيوا حقيقة، وأصبحوا ينت ظروف َوَيُصدَُّكـْ َعْف ِذْكِر المَِّو َوَعِف الصَّالِة َفَيْؿ َأْنُت
حدود اهلل في شارب الخمر، ويخجموف أف يصؿ األمر بأحد المسمميف إلى أف تقاـ عميو ىذه الحدود 

 مو وييديو حتى "كاف خمقو القرآف  .وىكذا تدرج الوحي مع النبي يربيو ويعم

ًما لمواكبة الحوادث، وىي متجددة متعددة. فكاف كمما َجدَّ جديد مف األمور  -ٗ نزؿ القرآف منجَّ
الصحية التي تتعمؽ بمصالح العباد في العاجؿ واآلجؿ، جاء حكـ اهلل فييا، فيرسخ في النفوس، وتتجاوب 

 معو وترتضيو.

 بنت ثعمبة حيف ما جاءت إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـومف امثمة ذلؾ  حادثة خولة 



َع َوَلِدي تشتكي زوجيا، َوِىَي َتُقوُؿ َيا َرُسوَؿ المَِّو َأَكَؿ َشَباِبي َوَنَثْرُت َلوُ َبْطِني َحتَّى ِإَذا َكِبَرْت ِسنِّي َواْنَقطَ 
َسِمَع المَُّو َقْوَؿ الَِّتي  َظاَىَر ِمنِّي المَّيَُـّ ِإنِّي َأْشُكو ِإَلْيَؾ َفَما َبِرَحْت َحتَّى َنَزَؿ ِجْبَراِئيُؿ ِبَيؤاَُلِء اآْلَياِت }َقدْ 

 ُتَجاِدُلَؾ ِفي َزْوِجَيا َوَتْشَتِكي ِإَلى المَِّو{  

بطااًل لمباطؿ، كما قاؿ  -٘  ، وا  الرّد عمى شبو المشركيف، ودحض حجج المبطميف؛ إحقاًقا لمحؽِّ
 { .تعالى:}َوال َيْأُتوَنَؾ ِبَمَثٍؿ ِإالَّ ِجْئَناَؾ ِباْلَحؽِّ َوَأْحَسَف َتْفِسيًرا

ضالليـ لضعفاء النفوس منيـ، وحتى ال  ؿ، حتى يتمادوا في غييـ وا  ـ أواًل بأوَّ وفي ذلؾ لكيدىـ في نحروى
يتأثَّر أحد مف المسمميف بأقواليـ، فينعكس ذلؾ عمى إيمانو وطاعتو هلل رب العالميف، والقموب تحتاج 

ية، فكاف القرآف الكريـ كفياًل بذلؾ دائًما إلى تطيير مف الشبيات والوساوس الشيطانية، واليواجس النفس
ُؿ ِمَف اْلُقْرآِف َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْمُمْؤِمِنيَف َواَل َيِزيُد الظَّاِلِميَف ِإالَّ َخَساًرا{-كمو، كما قاؿ      جؿ شأنو:}َوُنَنزِّ

إلعجاز البياني، وىناؾ أمر آخر يغفؿ عنو كثيٌر مف أىؿ العمـ في حكمة التنجيـ، وىو الداللة عمى ا-ٙ
ًقا في نحو ثالث وعشريف سنة، وفي أوقات متباينة، وأحكاـ -والتشريعي لمقرآف، فإنو  ف كاف قد نزؿ مفرَّ وا 

مختمفة، وحوادث متعددة، قد ُرتَِّب ترتيًبا عجًبا ال ترى فيو بتًرا، وال خماًل بيف آياتو، وال تنافًرا بيف ألفاظو، 
َمْت ِمْف َلُدْف َحِكيـٍ وال تناقًضا في معانيو، وال اختال ًفا في مقاصده ومراميو. }ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياتُُو ثَُـّ ُفصِّ

 َخِبيٍر{   

 

اإلرشاد إلى مصدر القرآف وأنو كالـ اهلل وحده وأنو ال يمكف أف يكوف كالـ محمد صمى اهلل عميو -ٚ
أولو إلى آخره فإذا ىو محكـ السرد وسمـ وال كالـ مخموؽ سواه. وبياف ذلؾ. أف القرآف الكريـ تقرؤه مف 

دقيؽ السبؾ متيف األسموب قوي االتصاؿ آخذ بعضو برقاب بعض في سورة وآياتو وجممو يجري دـ 
اإلعجاز فيو كمو مف ألفو إلى يائو كأنو سبيكة واحدة وال يكاد يوجد بيف أجزائو تفكؾ وال تخاذؿ كأنو حمقة 

األبصار نظمت حروفو وكمماتو ونسقت جممو وآياتو وجاء مفرغة أو كأنو سمط وحيد وعقد فريد يأخذ ب
 آخره مساوقا ألولو وبدا أولو مواتيا آلخره 

فالقراف الكريـ معجز عمى مستوى الكممة الواحدة والحرؼ الواحد واف كمماتو منتقاة في غاية الدقة  
ة مف دقة وجماؿ لذلؾ والجماؿ بحيث ال يمكف اف نستبدؿ كممة بكممة اخرى ميما بمغت الكممة المستبدل

 قاؿ ابف عطية "كتاب اهلل لو نزعت منو لفظة ثـ أدير لساف العرب في أف يوجد أحسف منيا لـ يوجد"



 

 

 

 

 

 

 

 


