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 فوائُدهُوأثُرهُفيُفهمُالنَِّصُالُقْرآنيُأوُلُوآخُرُماُنزَلُِمَنُالقرآِنُالكريمُُِ
ُُ

ُأ.م.د.ُأحمدُعبدُالسالمُمحمدُأبوُالفضل
 أستاذ مساعد الدراسات اإلسالمية

 اإلسالميةبقسم اللغة العربية كالدراسات 
 جامعة ا٤بنصورة –بكلية الَببية 

ُ:الملخص
ا٢بمد  رب العا٤بْب, كالصالة كالسالـ على سيدنا ٧بمد خاًب النبيْب, كعلى آلو 

 كصحبح أٝبعْب, أما بعد:
أكؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الكرًن فوائده كأثره ُب فهم  »فهذا ملخص ٕبث بعنواف:

تعرضت من خاللو لبياف أمهيتو للدارس, كخطره كخطورتو للمتعرض لكتاب ا  «النص القرآين
 تعاىل فهمان, كتدريسان, كتفسّبان, كقد حاكلت من خاللو أف أجيب عن عدة تساؤالت:

 منها: ما ا٤براد بأكؿ كآخر ما نزؿ, كطريق معرفتو, كأقسامو؟
 لى اإلطالؽ أك مقيدان؟ما أقواؿ العلماء كا٤بفسرين ُب ٙبديد أكؿ كآخر ما نزؿ ع

ما الفوائد كاآلثار ا٤بَبتبة على معرفة أكؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الكرًن, أك ا١بهل ّٔا, سيما ما 
 يتعلق منها بالتشريع كسينَّة التدرج فيو؟.

كقد سلكت ُب سبيل اإلجابة عن ىذه التساؤالت: ا٤بنهج االستقرائي: كذلك بتتبع ا٤بادة 
بالبحث ُب مظاهنا من الكتب الٍب تيعُب بعلـو القرآف قدديان كحديثان, كا٤بنهج العلمية ا٤بتعلقة 

النقدم: حيث أكازف بْب اآلراء ا٤بختلفة ٧باكالن ا١بمع بينها, أك الَبجيح, حسبما تقتضيو 
قواعدمها, كا٤بنهج التحليلي: كذلك بتحليل ا٤بادة العلمية؛ الستخراج النتائج كالثمرات ا٤برجوة من 

 .البحث
علىُماُيلي: ُوقدُجاءُالبحثُمشتمالًُ

ا٤بقدمة, كقد اشتملت على االفتتاحية, كالتعريف ٗبوضوع البحث, كبياف أمهيتو, كا٤بنهج  أوال:
 ا٤بتبع فيو.

 التمهيد: ُب بياف ا٤براد بأكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ, كطريق معرفتو, كأقسامو. ثانياً:
 :ثالثاً:ُخطةُالبحثُوجاءتُعلىُالنحوُالتالي
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 أقواؿ العلماء كا٤بفسرين ُب بياف أكؿ ما نزؿ من القرآف الكرًن كآخر ما نزؿ. المبحثُاألول:
 أكائل كأكاخر ٨بصوصة ُب التشريعات كمناذج منها المبحثُالثاني:

 فوائد معرفة أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ المبحثُالثالث:
 ص القرآين.: أثر معرفة أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ ُب فهم النالمبحثُالرابع

ُ ا٣باٛبة, كقد اشتملت على أىم النتائج الٍب توصلت إليها من خالؿ البحث, كثبت رابًعا:
 ا٤براجع, كفهرس اتويات.

ُ
ُة:ملخصُالبحثُباللغةُاإلنجليزي

     Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and 
blessings of Allah be upon our Master Muhammad, the Seal 
of the Prophets, and upon his family and the blessings of all. 
This is a summary of the research entitled: “The first and last 
thing revealed from the Noble Qur’an, its benefits and impact 
on the understanding of the Qur’an text,” through which I 
was exposed to explain its importance to the scholar, and its 
danger and danger to those exposed to the book of Allah 
Almighty for understanding, teaching and interpretation. In 
addition, I tried through it to answer several questions: 
Including: What is meant by the first thing that was revealed 
and the last that was revealed, the way of knowing it, and its 
divisions? 
     What are the sayings of scholars and commentators on 
determining the first thing that was revealed and the last thing 
that was revealed at all or restricted? 
What are the benefits and implications of knowing the first 
and the last of what was revealed from the Noble Qur’an, or 
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ignorance of it, especially those related to legislation and the 
Sunnah of graduation in it? 
     I have followed in order to answer these questions: the 
inductive approach, by following the scientific material 
related to research in its contents from books that deal with 
the sciences of the Qur’an, in the past and present, and the 
critical approach,. Where I balance the different opinions, 
trying to combine them, or weighting, according to their 
rules, and the method Analytical, by analyzing the scientific 
material to extract the desired results and fruits from the 
research. 
    The research came and included the following: 
First: The introduction, which includes the opening, 
introducing the research topic, stating its importance, and the 
methodology used in it. 
Second: Preface: In explaining what was meant by the first 
thing that was revealed and the last that was revealed, the way 
of knowing it, and its divisions. 
Third: The research plan came as follows: 
The first topic: The sayings of scholars and commentators in 
explaining the first revealed from the Noble Qur’an and the 
last that was revealed. 
       The second topic: early and late special legislations and 
examples thereof 
      The third topic: the benefits of knowing the first that was 
revealed and the last that was revealed 
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       The fourth topic: The effect of knowing the first thing 
that was revealed and the last that was revealed on 
understanding the Qur’an text. 
Fourth: Conclusion, and it included the most important 
results that were reached through research, proof of 
references, and an index of contents. 

ُمقدمة
لكل شيء, كىدل كرٞبة كبشرل  ا٢بمد  الذم أنزؿ على عبده الكتاب تبياننا

للمسلمْب, كالصالة كالسالـ األٛباف األكمالف على أشرؼ ا٤برسلْب كخاًب النبْب سيدنا ٧بمد 
 ا٤ببعوث ٖبّب دين, اللهم صل كسلم كبارؾ عليو كعلى آلو كصحبو أٝبعْب ... كبعد: 

شرفنا, بل شرفها ال  من أفضل العلـو كأعالىا قدرنا, كأحسنها كأعظمها «علـو القرآف»فإف علم: 
يدانو شرؼ؛ ٤با ىو مقرر معلـو أف شرؼ العلـو بشرؼ موضوعاهتا كمتعلقاهتا, كموضوع علـو 
القرآف ىو القرآف الكرًن نفسو, من حيث ما يتعلق بو من مباحث كموضوعات, كالقرآف كالـ ا 

 كحده, كليس أشرؼ من  كالـ ا كالـ. 
أنواعو من أحق ما يشتغل بو الباحثوف, كمن أكىل ما لذا كاف ىذا العلم, كموضوعاتو, ك 

تيبذؿ فيو القرائح كا٤بهج, كيتسابق فيو ا٤بتسابقوف حٌب تفُب األعمار كاألعواـ, كتنقضي اآلجاؿ 
كاألياـ, كما ينقضي ا٢بديث عنو, كال ينتهي الكالـ فيو, بل يتجدد كال يتبدد, حٌب يرث ا 

 األرض كمن عليها.
علـو »كىو أشهرىا, ك «علـو القرآف»ءي على ىذا العلًم ًعدَّةى أ٠باءو منها: كقد أطلق العلما

أيضنا؛ لتناكلو  «أصوؿ التفسّب»كىي إطالقات متقاربة, كيسمى علم  «علـو الكتاب», ك«التنزيل
ا٤بباحث كالعلـو الٍب البد منها للمفسر, أك ٤بن يتعرض لفهم معاين القرآف كشرحها دراسة 

 كتدريسنا.
فقد أكجب العلماء دراستو كجوبنا عينينا على من يتعرض لتفسّب القرآف الكرًن كشرح كلذا 

معاين آياتو؛ لتوقف فهًم القرآف كفقو أحكامو الضركرية الواجبة العينية عليو, ٍب ىو بعد ذلك ُب 
 حق األمة من فركض الكفاية. 

 فال شك أف كىذا ا٢بكم ينسحب على ٝبيع موضوعات علـو القرآف ٝبلة, أما تفصيالن 
بعض ا٤بوضوعات ٚبتلف ُب ذلك عن بعض, كذلك على حسب توقف فهم اآليات عليها كما 
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ال خيفى, فليس موضوعه كموضوًع عدد سور القرآف, كآياتو, ككلماتو, كحركفو, كأداب تالكتو 
 ككتابتو.. كموضوع العاـ كا٣باص, كا٤بطلق كا٤بقيد, كالناسخ كا٤بنسوخ كغّبىا. 

كإف من موضوعات علـو القرآف ا٤بهمة الٍب يتوقف فهمي معاين اآليات عليها كفقًو 
ُالكريم»أحكامو كًحكىًمو:  ُالقرآن ُآيات ُمن ُنزل ُما ُوآخر ُنزل ُما ُأول , فهو علم «علم

ضركرم للمتعرض آليات القرآف الكرًن فهمنا كدراسة, كلذا فإف علماء علـو القرآف قدَّموه ُب 
القرآف, كجعلوه ُب أكائل األنواع الٍب تناكلوىا ُب مصنفاهتم ا١بامعة ألنواع  ترتيب موضوعات علـو

رٞبهما ا -علـو القرآف, كاإلماـ الزركشي ُب الربىاف, كاإلماـ السيوطي ُب اإلتقاف كغّبمها
 . -تعاىل

كليس معرفةي أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ من اآليات القرآنية ضركرينا أك مهمان للمختصْب 
رسْب فحسب, بل ىو مهم لكل مسلم مهتم بكتابو الذم يؤمن بو, كالذم ييستحب لو كالدا

طبيعة النص  –بعيدنا عن األحكاـ  –على التأكيد أف يعرؼى ما يتعلق بتاريخ نزكلو؛ حٌب يفهم 
-القرآين , كيدرؾ حكمة اختالؼ ا٣بطاب على حسب الزماف كا٤بكاف كا٢باؿ , كالذم يقابلو 

تالكة القرآف تعبدنا كتقربنا إىل ا سبحانو كتعاىل, فتزكؿ عنو اإلشكاالت ُب أثناء  -كال شك
كالشبو الٍب قد تنشأ داخلو, أك يلقيها عليو مردة اإلنس من الذين أضلهم ا بالقرآف ٩بن ال خيلو 
منهم زماف كال مكاف, خاصة ُب عصرنا بعد تقدـ كسائل التواصل كنشر ا٤بعلومات على الشبكة 

ية كالٍب أصبحت طوع بناف اإلنساف, ٩با قد يكوف سببنا ُب تشكك بعض ضعفاء العنكبوت
 ا٤بسلمْب ُب ثوابت دينهم؛ لعدـ معرفتهم ّٔذا العلم كغّبه. 

ًقل ُب التعريف ّٔذا ا٤بوضوع كبياًف أثره ُب فهم النص 
ي
كلذا أحببت أف أسهم ٔبىهد ا٤ب

أخرل فإف علماء علـو القرآف كإف كانوا قد القرآين كطبيعتو ا٣ًبطىابية, ىذا من جهة.. كمن جهة 
درسوا ىذا النوع كغّبه من األنواع فهي دراسة سبيلها اإلٝباؿ سواء أكاف ذلك ُب الكتب 

 ا١بوامع, أك ا٤بوجزة ا٤بؤلفة ُب ذلك على حد سواء . 
لذا كاف من ا٤بطلوب أف نتناكؿ ىذه ا٤بوضوعات مفردة؛ ١بمع شتاهتا, كالتوسع ُب عرض 

 , كدراسة مسائلها, كالرد على شبهاهتا.عناصرىا
ُمنهجيُفيُالبحث:ُ

كقد سلكت ُب سبيل ىذا: ا٤بنهج االستقرائي, كذلك بتتبع ا٤بادة العلمية ا٤بتعلقة بالبحث 
ُب مظاهنا من الكتب الٍب تيعُب بعلـو القرآف قدديان كحديثان, كا٤بنهجى النقدم, حيث أكازف بْب اآلراء 
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بينها, أك الَبجيح, حسبما تقتضيو قواعدمها, كا٤بنهجى التحليلي, كذلك  ا٤بختلفة ٧باكالن ا١بمع
 بتحليل ا٤بادة العلمية الستخراج النتائج كالثمرات ا٤برجوة من البحث. 
ستعاف. 

ي
 كلعلي أحقق ذلك ُب ٕبثي ىذا كدراسٍب تلك, كاي ا٤بوفّْق كا٤ب

علىُماُيلي: ُوقدُجاءُالبحثُمشتمالًُ
ا٤بقدمة, كقد اشتملت على االفتتاحية, كالتعريف ٗبوضوع البحث, كبياف أمهيتو, كا٤بنهج  أوال:

 ا٤بتبع فيو.
 التمهيد: ُب بياف ا٤براد بأكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ, كطريق معرفتو, كأقسامو. ثانياً:

 :ثالثاً:ُخطةُالبحثُوجاءتُعلىُالنحوُالتالي
 بياف أكؿ ما نزؿ من القرآف الكرًن كآخر ما نزؿ. أقواؿ العلماء كا٤بفسرين ُب المبحثُاألول:
 أكائل كأكاخر ٨بصوصة ُب التشريعات كمناذج منها. المبحثُالثاني:

 فوائد معرفة أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ. المبحثُالثالث:
 : أثر معرفة أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ ُب فهم النص القرآين.المبحثُالرابع

ُ على أىم النتائج الٍب توصلت إليها من خالؿ البحث, كثبت ا٣باٛبة, كقد اشتملت رابًعا:
 ا٤براجع, كفهرس اتويات.

ىذا كال خيلو ٕبثو ًمن خىلىل, كال كالـ بشرو من زىلىل, إال من عصموي ا تعاىل, كحسيب أين 
كىذا شرؼه ال يىعلوه شرؼ, كمكافه ال يدانيو مكاف,  -عز كجل-اجتهدتي ُب خدمة كتاب ا 

حاصله لصاحبو مىٍهمىا كاف, فػىلىًئن حيرمتي أف أكوفى ٦بتهدان ميصيبان لو أجراف , فلن أيٍحرـى كفضله 
 أجرى ٦بتهدو ٨بطئو لو أجره على جىهده من الكرًن ا٤بناف.

أسأؿ ا سبحانو كتعاىل أف  جيعل ىذا العمل خالصان لوجهو الكرًن, كأف ينفعِب بو ككالدم 
 الدين, كآخر دعوانا أف ا٢بمد  رب العا٤بْب.كذريٍب كمن أفاد منو إىل يـو 

 د: أٞبد عبد السالـ أبو الفضل                                     
 ُ
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ُتمهيد
ُفيُبيانُالمرادُبأولُوآخرُماُنزلُمنُالقرآنُالكريمُوطريقُمعرفتوُوأقسامو

تم ّٔا علماؤه, يػيعىدُّ موضوع أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ من موضوعات علـو القرآف الٍب اى
 كجعلوىا ُب أكائل موضوعاهتا الٍب بدأكا ّٔا مصنفاهتم الٍب أفردكىا ُب ذلك العلم . 

ـي الزركشي )ت: , كأكرده اإلماـ (ُ) ق( ُب النوع العاشر من كتابو الربىافْٕٗفقد أكرده اإلما
نوعنا من علـو ق( ُب النوع السابع من كتابو اإلتقاف الذم اشتمل على ٜبانْب ُُٗالسيوطي )ت:

, (ّ)ق( ُب ا٤ببحث الرابع من كتابو مناىل العرفافُّٕٔ, كأكرده اإلماـ الزٍُّرقاين )ت:(ِ)القرآف
كعلى ىذا سار علماء علـو القرآف ُب مؤلفاهتم فجعلوه ُب أكائل موضوعات علـو القرآف ا٤بتعلقة 

 و العظمى ُب بابو. بنزكلو كا٤بكي, كا٤بدين, كأسباب النزكؿ كغّبىا, ٩با يدؿ على أمهيت
كا٤بقصود بأكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ: أكؿ ما نزؿ من اآليات القرآنية, كآخر ما نزؿ منها, 

صلى  –من السماء إىل انقطاعو ٗبوتو  -صلى ا عليو كسلم –من أكؿ نزكؿ الوحي على النيب 
 كانتقالو إىل الرفيق األعلى.  -ا عليو كسلم

ثالثنا كعشرين سنة  -صلى ا عليو كسلم –كلو على النيب كقد ظل الوحي يتتابع ُب نز 
على الرأم ا٤بشهور, كىي ا٤بدة الٍب نزؿ فيها القرآف  -صلى ا عليو كسلم -ىي مدة رسالتو

 .(ْ)منجمنا من أكؿ آية نزلت على اإلطالؽ, كإىل آخر آية منو
فيها على سينًَّة التدرج ُب كُب ىذه ا٤بدة الطويلة الٍب اقتضت ا٢بكمة اإل٥بية نزكؿ القرآف 

التشريع, كمراعاة أحواؿ الناس كما يناسبهم ُب ا٣بطاب من مرحلة إىل مرحلة, كمراعاة أحواؿ 
الدعوة كما يتالءـ معها حاؿ ضعفها كاضطهادىا, كحاؿ قوهتا كاستقرارىا, ٩با استلـز  معو 

الوارد على الشيء الواحد  اختالؼ أسلوب ا٣بطاب تارة مالئمة للزماف كا٤بكاف, كاختالؼ ا٢بكم
مالءمة للحاؿ ٩با حيدث عند قارئ القرآف كسامعو ٩بن  -من النقيض إىل النقيض –تارة أخرل 

يقف عندىا طويالن دكف إجابة أك تفسّب, أك  -عند حسن النية –ليس لو معرفة بذلك تساؤالت 
من لو أدىن معرفة ّٔذا ىي أكىى من بيت العنكبوت عند  -عند سوء النية –تثّب شيبهنا كشكوكنا 

العلم, دكف حاجة إىل تأمل أك تفكّب, كمن ىنا تتبْب أمهية ىذا ا٤بوضوع الذم ٫بن بصدد ٕبثو 
 كدراستو. 

ُ
ُ
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ُ:ُمنُالقرآنُالكريمُطريقُمعرفةُأولُوآخرُماُنزل
معرفة أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الكرًن يعتمد على النقل كالتوقيف, فهو علم 
توقيفي, ال سبيل إىل معرفتو إال بالنقل الصحيح عن الصحابة الذين شهدكا الوحي كالتنزيل, 
 كالتابعْب الذين أخذكا عنهم ك٠بعوا منهم, فال ٦باؿ لالجتهاد العقلي فيو إال بالَبجيح بْب األدلة

 الواردة, أك ا١بمع فيما ظاىره التعارض للوصوؿ إىل أصح األقواؿ. 
كقد اختلفت أقواؿ العلماء ُب ذلك , كاختالفهم يرجع إىل اختالؼ النقوؿ الوارة عن الصحابة 
كالتابعْب , كاختالؼ ىذه النقوؿ يرجع إىل أف كل كاحد منهم كاف خيرب عما بلغو, أك يكوف 

 ففهمت على غّب مراده كما سيأٌب بيانو ُب توجيو األقواؿ. -مثالن  –مراده أكلية ٨بصوصة 
ُأقسامُأولُوآخرُماُنزلُمنُالقرآنُالكريم:

 ينقسم أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ ُب ٝبلتو إىل قسمْب:
ُالقسمُاألول:

صلى ا عليو –أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ على اإلطالؽ, كنعُب بو أكؿ ما نزؿ على النيب  
كخوطب بو بواسطة األمْب جربيل عليو السالـ, ككذا آخر ما نزؿ من الوحي من الوحي  -كسلم

صلى ا –ٍب بعده انقطع كحي السماء عن األرض بوفاتو  -صلى ا عليو كسلم –على النيب 
 كانتقالو إىل الرفيق األعلى. -عليو كسلم

ُالقسمُالثاني:
ؿ ما نزؿ ُب كل تشريع من كنعُب ّٔا أك  «مضافة أك مقيدة  »أكائل كأكاخر ٨بصوصة:  

تشريعات اإلسالـ, أك تعليم من تعاليمو, أك موضوع معْب كآخر ما نزؿ فيو, كذلك كالربا, 
 كا٣بمر, كا١بهاد, كاألطعمة ككغّبىا.

 كيلحق بذلك: أكؿ ما نزؿ ُب سورة معينة, أك بلد معْب كآخر ما نزؿ فيهما, كما سيأٌب ذكره. 
ُماُنزلُمنُالقرآنُالكريموآخرُأقوالُالعلماءُوالمفسرينُفيُبيانُأولُ:ُالمبحثُاألول

 علىُاإلطالق
 أقوالُالعلماءُوالمفسرينُفيُأولُماُنزلُعلىُاإلطالقأوال:ُ

تباينت أقواؿ العلماء كا٤بفسرين ُب أكؿ ما نزؿ من القرآف الكرًن على اإلطالؽ, كلعل 
, كاجتهاد  -صلى ا عليو كسلم –وع إىل النيب السبب ُب ذلك يرجع إىل أنو مل يرد فيو نص مرف
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فيو كتباين ىذه االجتهادات, ٩با نىدىبى العلماءي إىل توجيو ىذه -رضواف ا عليهم-الصحابة 
 االجتهادات, كاألقواؿ, كالَبجيح بينها.

 كقد جاء كالمهم على أربعة أقواؿ: 
ُاألول: اقٍػرىأٍ  ﴿آف ىو صدر سورة العلق : كىو أصحها كأرجحها, إف أكؿ ما نزؿ من القر  القول

ٍنسىافى ًمٍن عىلىقو  *بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى  عىلَّمى  *الًَّذم عىلَّمى بًاٍلقىلىًم  *اقٍػرىٍأ كىرىبُّكى اأٍلىٍكرىـي  *خىلىقى اإٍلً
ٍنسىافى مىا ملٍى يػىٍعلىٍم  عمّب ك٦باىد , كعبيد بن (ٕ), كأيب موسى(ٔ), كىو ا٤بركم عن عائشة(ٓ)﴾اإٍلً

 . (ٖ)رضي ا عنهم-كغّبىم
-عن عائشة أـ ا٤بؤمنْب  -كاللفظ للبخارم –كدليلو: حديث بدء الوحي الذم ركاه الشيخاف 

كىسىلَّمى ًمنى الوىٍحًي  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيوً -أىكَّؿي مىا بيًدئى بًًو رىسيوؿي اللًَّو » أهنا قالت : -رضي ا عنها
الصٍُّبًح , فىكىافى يىٍأٌب ًحرىاءن  فػىلىقً  قىةي ُب النػٍَّوـً , فىكىافى الى يػىرىل ريٍؤيىا ًإالَّ جىاءىٍت ًمٍثلى الرٍُّؤيىا الصَّادً 

ًد ,  -كىىيوى التػَّعىبُّدي -فػىيىتىحىنَّثي ًفيًو  ًلكى , ٍبيَّ يػىٍرًجعي ًإىلى خىًدجيىةى فػىتػيزىكّْديهي  كىيػىتػىزىكَّدي  اللَّيىاِلى ذىكىاًت العىدى  ًلذى
: ﴿اقٍػرىٍأ﴾ , فػىقىاؿى لىوي  ىلىكي ًفيًو , فػىقىاؿى

النَّيبُّ  ًلًمٍثًلهىا , حىٌبَّ فىًجئىوي ا٢بىقُّ كىىيوى ًُب غىاًر ًحرىاءو , فىجىاءىهي ا٤ب
 : , ٍبيَّ أىٍرسىلىًِب  دي ا١بىهٍ  ًمِبّْ  بػىلىغى  حىٌبَّ  فػىغىطًَِّب  , فىأىخىذىين «مىا أىنىا بًقىارًئو »صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: فػىقيٍلتي

 : , ٍبيَّ  ا١بىٍهدي  حىٌبَّ بػىلىغى ًمِبّْ  ,الثَّانًيىةى  فػىغىطًَِّب  , فىأىخىذىين « مىا أىنىا ًبقىارًئو »فػىقىاؿى : ﴿اقٍػرىٍأ﴾, فػىقيٍلتي
: مىا أىنىا بًقىارًئو , فىأىخىذىين  : ﴿اقٍػرىٍأ﴾, فػىقيٍلتي , ٍبيَّ  ا١بىٍهدي  ٌبَّ بػىلىغى ًمِبّْ حى  ,الثَّالًثىةى  فػىغىطًَِّب  أىٍرسىلىًِب فػىقىاؿى

فػىرىجىعى  ﴾ عىلَّمى اإًلٍنسىافى مىا ملٍى يػىٍعلىمٍ ﴿ - حىٌبَّ بػىلىغى  - ﴾اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى ﴿ :أىٍرسىلىًِب فػىقىاؿى 
 .(ٗ)فؤاديه ... إىل آخر ا٢بديث ٍرجيفي إىل خدجية يػى 

ُالثاني: ثػّْري  إف أكؿ ما نزؿ: قولو تعاىل: ﴿ القول كىو ا٤بركم عن  (َُ)قيٍم فىأىٍنًذٍر﴾ *يىا أىيػُّهىا اٍلميدَّ
فيما ركاه الشيخاف عن أيب سلمة بن عبد الرٞبن بن عوؼ  -رضي ا عنهما-جابر بن عبد ا 

:»أنو قاؿ:  ثػّْري ﴿  سىأىٍلتي جاًبرى بنى عبًد اً: أمُّ القيٍرآًف أيٍنزًؿى قػىٍبلي؟ قاؿى دَّ
ي
: أًك ﴾يا أيُّها ا٤ب , فػىقيلتي

: جاكىٍرتي ًٕبراءو ﴾اقٍػرىأٍ ﴿ ثىنا رىسوؿي اً صىلَّى اللَّوي عليو كسلَّمى, قاؿى ثيكيٍم ما حىدَّ : أيحىدّْ ؟ قاؿى جابًره
ٍلًفي, كعىٍن شىٍهرنا, فػىلىمَّا قىضىٍيتي ًجوارًم نػىزىٍلتي فاٍستىٍبطىٍنتي بىٍطنى الواًدم, فػىنيوًديتي فػىنىظىٍرتي أم اًمي كخى

ا, ٍبيَّ نيوًديتي فػىنىظىٍرتي فػىلىٍم أرى أحىدنا, ٍبيَّ نيوًديتي فػىرىفػىٍعتي رىٍأًسي, ف ًيًِب, كعىٍن ًِشاِل, فػىلىٍم أرى أحىدن إذا ديى
ٍتًِب رىٍجفىةه شىًديدىةه, فأتػىٍيتي خى  ًدجيىةى, ىو علىى العىٍرًش ُب ا٥بىواًء, يػىٍعًِب ًجرٍبًيلى عليو السَّالـي, فأخىذى

ثػَّريكين, فىصىبُّوا عىلىيَّ ماءن, فأنٍػزىؿى اللَّوي عزَّ كجلَّ:  : دىثػّْريكين, فىدى دَّثّْر﴿فػىقيلتي
ي
كرىبَّكى  *قيٍم فأٍنًذرٍ  *يا أيُّها ا٤ب

بػّْرٍ   .(ُُ)﴾كثًيابىكى فىطىهّْر *فىكى
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 - عنهارضي ا-كقد أجيب عن ىذا ا٢بديث بأجوبة ُب ٧باكلة للجمع بينو كبْب حديث عائشة
 منها: 

ىي أكلية نزكؿ سورة   -رضي ا عنو–أف األكلية ا٤بسؤكؿ عنها ُب حديث جابر  -ُ
ى أهنا سورة ا٤بدثر, كىو مردكد بأهنا مل تنزؿ كلها دفعة كاحدة؛ إذ ال دليل  كاملة, فػىبػىْبَّ

 عليو. 
ا٢بديث أف ا٤براد أكؿ ما نزؿ بعد انقطاع الوحي كما جاء مصرحنا بو ُب بعض ركايات  -ِ

ٍعتي صىٍوتنا ًمنى السَّمىاءً  »ُب الصحيحْب:  نىا أنىا أٍمًشي, ٠بًى , فىبيػٍ « ٍبيَّ فػىتػىرى عىِبّْ الوىٍحيي
 ٤با عورض ٕبديث عائشة ذكر ىذا ا٢بديث.  ان لكن يرد عليو أف جابر 

ـي معرفة أكؿ ما نزؿ ٙبديدنا.  -ّ  أف ا٤براد أكلية نسبية, كيله خييٍربي ٗبا عىًلم, كيَبتب عليو عد
كىناؾ أقواؿ أخرل ال فائدة من ذكرىا كال طائل من كرائها؛ إذ ىي احتماالت بعيدة ال دليل 

دَّ ﴾ أكؿ ما نزؿ للنبوة بالتكليف ا٣باص, ك﴿اقٍػرىأٍ عليها , كالقوؿ بأف ﴿
ي
أكؿ ما نزؿ  ثّْر﴾يا أيُّها ا٤ب

دَّثّْر﴾﴾  أك ما نزؿ ابتداء بغّب سبب, ك﴿اقٍػرىأٍ للرسالة بالتكليف العاـ, أك أف ﴿
ي
أكؿ ما  يا أيُّها ا٤ب

 . (ُِ)نزؿ على سبب كغّبىا
كالذم يظهر من ركايات حديث جابر نفسو أف سورة ا٤بدثر نزلت بعد انقطاع الوحي؛ إذ 

ىلىكى ٕبراء قبل ب -صلى ا عليو كسلم-صرح فيو النيب 
ذلك, كما صرح أيضنا بأنو كاف قد رأل ا٤ب

نىا أنا أىٍمًشي ٠بعت صىٍوتنا  »: -صلى ا عليو كسلم -ذلك حيث قاؿ ٍبيَّ فػىتػىرى اٍلوىٍحيي عىِبّْ فػىتػٍرىةن فػىبػىيػٍ
اًء فػىرىفػىٍعتي رىٍأًسي فإذا اٍلمىلىكي الذم جىاءىين ًٕبًرىاءو جىاًلسنا على كيٍرًسي   بْب السَّمىاًء  من السَّمى

, كمل ييصىرّْح ٗبا حدث فيها اعتمادنا على ذكره ٥با من قبل, كىو ما ركتو السيدة (ُّ)«كىاأٍلىٍرضً 
, فظن أف ما ٠بعو ىو أكؿ ما -رضي ا عنها-, كمل يسمع بو جابر -رضي ا عنها-عائشة 

لو أمعن النظر فيما اجتهادنا منو , ك  –رغم أنو عورض ٕبديث عائشة  –نزؿ , كأصر على ذلك 
من فَبة الوحي كرؤيتو ا٤بلك مرة سابقة ٤با اعَبض على  -صلى ا عليو كسلم –نقلو عن النيب 

حديث عائشة, كلىعىًلمى يقيننا أف صدر سورة العلق ىو أكؿ ما نزؿ, كىو ما عليو اققوف من أىل 
بنزكؿ ا٤بدثر أكالن بأنو ضعيف  على قوؿ من قاؿ -رٞبو ا تعاىل -العلم حٌب حكم اإلماـ النوكم

﴾كالصواب أف أكؿ ما نزؿ على اإلطالؽ »بل باطل, فقاؿ:  كما صرح بو ُب   ﴿اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى
ثػّْري﴾  ﴿يىاكأما  -رضي ا عنها-حديث عائشة   . (ُْ)«فكاف نزك٥با بعد فَبة الوحيأىيػُّهىا اٍلميدَّ
 . (ُٓ)«-رضي ا عنها -كالصحيح ما كقع ُب حديث عائشة »كقاؿ الكرماين: 
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﴿ يىاأىيػُّهىا , كأكؿ ما نزؿ بعد فَبة الوحي  ﴿اقٍػرىٍأ﴾فا٣بالصة: أف أكؿ ما نزؿ على اإلطالؽ 
ثػّْري﴾ ا بذلك, أك بتقدًن  اٍلميدَّ عليو, أك ٘باكزنا حاؿ  «ًمنٍ »,فال يعرب عنو بأكؿ ما نزؿ إال مقيدن

 معرفتو بو.
ُال ُب  -رٞبو ا تعاىل-إف أكؿ ما نزؿ: ىو سورة الفاٙبة, كقد زعم الز٨بشرم ثالث:القول

 . (ُٔ)الكشاؼ أف أكثر ا٤بفسرين على أف الفاٙبة أكؿ ما نزؿ, ٍب سورة القلم
ُب الفتح بأف الذم ذىب إليو أكثر األئمة ىو نزكؿ سورة اقرأ,  -رٞبو ا تعاىل-كتعقبو ابن حجر

إىل األكثر فلم يقل بو إال عدد أقل من القليل بالنسبة إىل مىن قاؿ كأما الذم نسبو  »قاؿ:
 .  (ُٕ)«باألكؿ

كأما قوؿ من قاؿ ًمن ا٤بفسرين أكؿي ما نزؿ »: -رٞبو ا تعاىل -كقاؿ اإلماـ النوكم
 . (ُٖ)«الفاٙبةي فبطالنو أظهري ًمن أف ييذكر, كا أعلم

أليب ميسرة  -رٞبو ا تعاىل-كعمدة احتجاج أصحاب ىذا القوؿ: حديث ركاه البيهقي
رضي ا -كىو ال يقول على مناىضة حديث عائشة  -رضي ا عنو –عمرك بن شرحبيل 

ا كمتننا. -عنها  سندن
 , كأما ا٤بًب كىو أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ ٣بدجية:(ُٗ)أما السند فهو مرسل

, فقالت : معاذ ا« وف ىذا أمرا يك كقد كا خشيت أف ,ين إذا خلوت كحدم ٠بعت نداءن إ »
, كتصل الرحم , كتصدؽ ا٢بديث , فلما دخل  ما كاف ا ليفعل بك , فوا إنك لتؤدم األمانةى 

حديثو لو كقالت: يا عتيق  ذكرت خدجيةي  ,ٍبىَّ  -صلى ا عليو كسلم -أبو بكر كليس رسوؿ ا
اذىب مع ٧بمد إىل كرقة , فلما دخل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أخذ أبو بكر بيده, فقاؿ: 

إذا »انطلق بنا إىل كرقة, فقاؿ: كمن أخربؾ ؟ قاؿ: خدجية, فانطلقا إليو, فقصا عليو, فقاؿ: 
فقاؿ: ال « ُب األرض خلوت كحدم ٠بعت نداء خلفي: يا ٧بمد , يا ٧بمد , فأنطلق ىاربا 

تفعل, فإذا أتاؾ فاثبت حٌب تسمع ما يقوؿ, ٍب ائتِب فأخربين, فلما خال ناداه يا ٧بمد قل: بسم 
 .«﴾حٌب بلغ ﴿كىالى الضَّالّْْبى﴾...ا الرٞبن الرحيم ﴿ا٢بٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمْبى 

ركام  –تدالؿ بو, كقاؿ البيهقي فليس فيو ما يدؿ على أف الفاٙبة أكؿ ما نزؿ, فال يصح االس
فهذا منقطع, فإف كاف ٧بفوظنا فيحتمل أف يكوف خربنا عن نزك٥با بعد ما »تعقيبنا عليو:  –ا٢بديث 

﴾نزلت عليو  ثػّْري﴾ك ﴿اقٍػرىأٍ بًاٍسًم رىبّْكى  . (َِ)«كا أعلم ﴿ يىاأىيػُّهىا اٍلميدَّ
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 حديث عائشة عليو؛ لقوة قلت: ما احتملو البيهقي ضعيف كما ال خيفى, كالصحيح تقدًن
سنده, كصراحة معناه ُب الداللة على ا٤بقصود , كلذا عقب ابن كثّب على حديث البيهقي بقولو: 

 .(ُِ)«ىذا لفظ البيهقي كىو مرسل, كفيو غرابة كىو كوف الفاٙبة أكؿ ما نزؿ»
 إف أكؿ ما نزؿ: ىو بسم ا الرٞبن الرحيم. القولُالرابع:

ال ديكن  (ِّ), كابن عباس(ِِ)القوؿ: بآثار ضعيفة عن ا٢بسن كعكرمة كقد استدؿ أصحاب ىذا 
ىذا من جهة,  -رضي ا عنها-االعتماد عليها ُب إثباتو مع ما كرد ُب الصحيحْب عن عائشة 

كمن جهة أخرل فقد ذكرت البسملة فيها كفاٙبة لسورة اقرأ, كىي كذلك لكل سورة, فال حجة 
كعندم أف ىذا ال يعد قوالن برأسو؛ فإنو من ضركرة نزكؿ »وطي: ألكليتها أكلية مطلقة, قاؿ السي

 .(ِْ)«السورة نزكؿ البسملة معها
 قلت: فهذا القوؿ يصلح أف يكوف حجة للقوؿ األكؿ كما ال خيفى. 

كطريق ا١بمع »ىذا كقد حاكؿ القاضي أبو بكر ُب االنتصار ا١بمع بْب ٝبيع ىذه األقواؿ فقاؿ: 
, كأكؿ ما نزؿ من أكامر ﴾ اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى  ﴿بْب األقاكيل أف أكؿ ما نزؿ من اآليات 

ثػّْري﴾ ﴿التبليغ   . (ِٓ)«سورة الفاٙبة», كأكؿ ما نزؿ من السوريىاأىيػُّهىا اٍلميدَّ
 القوؿ األكؿ. قلت: كال خيفى ما فيو من تكلف ٗبراعاة ما سبق من ٙبقيق, فا٢بجة مع 

ُالترجيحُبينُاألقوالُالواردةُفيُأولُماُنزلُمنُالقرآنُالكريمُعلىُاإلطالق:
بعد سرد األقواؿ الواردة ُب بياف أكؿ ما نزؿ من القرآف الكرًن على اإلطالؽ, كبياف أدلتها 

ئل: إف ككجو الداللة منها, كاإلشكاالت الواردة عليها, كالردكد على ذلك أرل أف القوؿ األكؿ القا
ٍنسىافى ًمٍن  *اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى  ﴿أكؿ ما نزؿ من القرآف ىو صدر سورة العلق :  خىلىقى اإٍلً

ٍنسىافى مىا ملٍى يػىٍعلىٍم  *الًَّذم عىلَّمى بًاٍلقىلىًم  *اقٍػرىٍأ كىرىبُّكى اأٍلىٍكرىـي  *عىلىقو  ﴾ ىو أصحها عىلَّمى اإٍلً
 استدلوا بو, كلضعف أدلة غّبىم إما ُب داللتها, أك ُب ثبوهتا. كا أعلم.كأرجحها؛ لقوة ما 

ُاستشكالُواردُعلىُالقولُالراجحُفيُأولُماُنزلُمنُالقرآنُالكريمُعلىُاإلطالقُ
قد يستشكل على رجحاف القوؿ بأف صدر سورة العلق أكؿ ما نزؿ من القرآف الكرًن 

رضي -ُب صحيحو عن السيدة عائشة -رٞبو ا تعاىل -على اإلطالؽ ٗبا أخرجو اإلماـ البخارم
يفىصًَّل, ًفيهىا ًذٍكري  »قالت:  -ا عنها

ا١بىنًَّة كىالنَّاًر, حىٌبَّ ًإذىا  ًإمنَّىا نػىزىؿى أىكَّؿى مىا نػىزىؿى ًمٍنوي سيورىةه ًمنى ا٤ب
, لىقىالي  ـي, كىلىٍو نػىزىؿى أىكَّؿى شىٍيءو: الى تىٍشرىبيوا ا٣بىٍمرى وا: الى نىدىعي ثىابى النَّاسي ًإىلى اإًلٍسالىـً نػىزىؿى ا٢بىالىؿي كىا٢بىرىا

: الى تػىٍزنيوا, لىقىاليوا: الى نىدىعي الزّْنىا أى   .(ِٔ)«... ا٢بديثبىدناا٣بىٍمرى أىبىدنا, كىلىٍو نػىزىؿى
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ىذا  »أم: من أكؿ ما نزؿ قاؿ:  «ًمن »كقد رد اإلماـ ابن حجر على ذلك بتقدير:
﴾ كليس فيها ذكر ا١بنة كالنار فلعل  ,ظاىره مغاير ٤با تقدـ أف أكؿ شيء نزؿ ﴿ اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى

كُب  ,فإهنا أكؿ ما نزؿ بعد فَبة الوحي ؛أك ا٤براد سورة ا٤بدثر ,من أكؿ ما نزؿ :مقدرة أم« نٍ مً »
فإف الذم نزؿ أكال من ؛  فلعل آخرىا نزؿ قبل نزكؿ بقية سورة ﴿ اقٍػرىٍأ ﴾ ,آخرىا ذكر ا١بنة كالنار

 . (ِٕ)«كما تقدـ ٟبس آيات فقط ﴿ اقٍػرىٍأ﴾
قلت: الظاىر أنو ال إشكاؿ ُب ذلك على القولْب؛ ألف سورة العلق من ا٤بفصل, كفيها 

صراحة, كا١بنة تضمينان, كسورة ا٤بدثر من ا٤بفصل, كفيها ذكر ا١بنة كالنار صراحة, كلذا  ذكر النار
كأكؿ ما نزؿ إما  »ُب عمدة القارم ردان على كالـ ابن حجر: -رٞبو ا تعاىل -قاؿ اإلماـ العيِب

مىا أىٍدرىاؾى مىا كإما اقرأ, ففي كل منهما ذكر ا١بنة كالنار, أما ُب ا٤بدثر فصريح كىو قولو:﴿كى  ,ا٤بدثر
سىقىري﴾

فيلـز ذكرمها من قولو:  كأما ُب ﴿ اقٍػرىٍأ﴾ ,(ِٗ)كقولو: ﴿ ُب جىنَّاتو يػىتىسىاءىليوفى﴾ ,(ِٖ)
﴿أىرىأىٍيتى ًإٍف كىذَّبى كىتػىوىىلَّ ﴾

كقولو: ﴿ أىرىأىٍيتى ًإٍف كىافى عىلىى  , (ُّ)﴿ سىنىدٍعي الزَّبىانًيىةى﴾, (َّ)
أكؿ شيء نزؿ  :كّٔذا التقرير يرد على بعضهم ُب قولو: ىذا ظاىره يغاير ما تقدـ أف (ِّ)﴾ما٥ٍبيدى 

 .(ّّ)«كليس فيها ذكر ا١بنة كالنار ﴿اقٍػرىأٍ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى﴾
بعد ىذا التخريج.  -رضي ا عنو -قلت:فالظاىر أنو ال إشكاؿ ُب قوؿ السيدة عائشة

 كا أعلم.
ُلماءُوالمفسرينُفيُبيانُآخرُماُنزلُمنُالقرآنُالكريمُعلىُاإلطالقُثانيا:ُأقوالُالع

اختلف العلماء ُب تعيْب آخر ما نزؿ من القرآف على اإلطالؽ اختالفنا كثّبنا كذلك يرجع 
 إىل األسباب اآلتية: 

 .  -صلى ا عليو كسلم –أنو مل يرد فيو نص مرفوع إىل النيب  -ُ
 كثرة األقواؿ الواردة عن الصحابة فيو.  -ِ
تضارب ىذه األقواؿ بناء على أف كل كاحد أخرب باحتهاده كغلبة ظنو عن آخر ما  -ّ

٠بعو أكٗبا عنده من علم ُب ذلك ٩با ترتب عليو االختالط كاالشتباه  بْب آخر ما نزؿ 
 .  «ًمن»على اإلطالؽ كأكاخر أخرل مقيدة أك مضافة أكمسبوقة ب

 علماء ُب توجيو ىذه األقواؿ كالَبجيح بينها . اجتهاد ال -ْ
 كإليك بياف ذلك على ضوء ما كرد من أقواؿ:

﴿كىاتػَّقيوا يػىٍومنا إف آخر ما نزؿ من القرآف على النيب صلى ا عليو كسلم قولو تعاىل:  القولُاألول:
, كىذا مركم عن ابن (ّْ)﴾كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى تػيٍرجىعيوفى ًفيًو ًإىلى اللًَّو ٍبيَّ تػيوىَبَّ كيلُّ نػىٍفسو مىا كىسىبىٍت 
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عباس كغّبه فيما ركاه النسائي, كالطربم, كالطرباين, كالبيهقي, كابن مردكيو كغّبىم: أف آخر آية 
 . (ّٓ) ﴾ًإىلى اللًَّو  ﴿كىاتػَّقيوا يػىٍومنا تػيٍرجىعيوفى ًفيوً نزلت من القرآف: 

عاش بعدىا تسع -صلى ا عليو كسلم  –كُب بعض الركايات عن ابن جريج أف النيب 
, كقيل: «عاش بعدىا ثالثنا», كُب ركايات  أخرل أقل من ذلك كأكثر, فقيل: (ّٔ)لياؿ ٍب مات

 . (ّٕ), كقيل غّبي ذلك«إحدل كعشرين», كقيل: «سبعنا»
ُب الفتح أف تكوف ىذه اآلية آخرى ما نزؿ, فهي  -رٞبو ا تعاىل -كقد رىجَّح ابني حجر

قواؿ عنده ُب آخرية اآلية؛ كذلك ٤با فيها من اإلشارة إىل معُب الوفاة ا٤بستلزمة ٣باٛبة أصح األ
 . (ّٖ)النزكؿ

 . (ّٗ)«إنو أعرؼ كأكثر كأصح كأشهر األقواؿ»كقاؿ القرطيب ُب تفسّبه: 
صلى ا  –قلت: كىذا ٧بتمله, خاصة مع التنصيص ُب بعض الركايات على أف النيب 

 مل يعش بعدىا إال بضع لياؿ, أك ثالث ساعات. -عليو كسلم
﴿يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىذىريكا مىا بىًقيى ًمنى الرّْبىا إف آخر ما نزؿ: قولو تعاىل :  القولُالثاني:

رضي ا -, كىو مركم عن عمر بن ا٣بطاب, كابن عباس أيضنا كغّبمها (َْ)﴾ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنْبى 
 . -عنهم

آخر آية نزلت  »قاؿ: -رضي ا عنهما-فقد ركل البخارم ُب صحيحو عن ابن عباس 
 ,(ِْ). كركل اإلماـ أٞبد ُب مسنده(ُْ)«آية الربا -صلى ا عليو كسلم  -على النيب
إف »قاؿ:  -رضي ا عنو-عن عمر بن ا٣بطاب  (ْْ), كغّبيمها(ّْ)كابن ماجو ُب سننو 

آخر ما نزؿ من القرآف آية الربا, كإف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قيًبضى كمل يفسرىا فدعو الربا 
 .(ْٓ), كُب سنده مقاؿ«كالريبة

رضي ا -خطبنا عمر»قاؿ:  -رضي ا عنو -كركل ابن مردكيو عن أيب سعيد ا٣بدرم
 .(ْٔ)«آخر القرآف نزكالن آية الربافقاؿ: إف من  -عنو

ٍينو ًإىلى إف آخر ما نزؿ من القرآف: آية الدين:  القولُالثالثُ: ايػىٍنتيٍم ًبدى ﴿يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى
كىي أطوؿ آية ُب القرآف, كىو مركم عن ابن شهاب, كسعيد بن  (ْٕ)﴾...  أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتيبيوهي 

 .  -رضي ا عنهما-ا٤بسيب
 »فقد أخرج الطربم, كابن جريج من طريق ابن شهاب عن سعيد بن ا٤بسيب أنو بلغو أف:

 .(ْٖ)«أحدث القرآف بالعرش آية الدين
 . (ْٗ)«مرسل صحيح اإلسناد»قاؿ السيوطي:  
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 . (َٓ)ر؛ إلرسالو, إذ مل يذكر ابن ا٤بسيب من حدَّثىوي بولكن ضعفو الشيخ ٧بمود شاك 
ا بالعرش آية الربا »كأخرج أبو عبيد ُب الفضائل عن ابن شهاب الزىرم قاؿ:  آخر القرآف عهدن

 . (ُٓ)«كآية الدين
ُالجمعُبينُىذهُاألقوالُالثالثة:ُ

كقد حاكؿ العلماء ا١بمع بْب ىذه األقواؿ الثالثة بأف تكوف ىذه اآليات قد نزلت دفعة 
كاحدة كَبتيبها ُب ا٤بصحف ألهنا ُب قصة كاحدة , فأخرب كلُّ راكو عن بعض ما نزؿ بأنو آخر , 

 . (ِٓ)«كذلك صحيح»قاؿ السيوطي : 
 ...اتػَّقيوا يػىٍومنا تػيٍرجىعيوفى ًفيوً كى  ﴿قلت: كيؤيد ذلك ما ركم عن ابن عباس فيما سبق من أف آية: 

, كآية الربا آخر ما نزؿ على النيب صلى ا عليو كسلم , فا١بمع بْب قوليو أكىل من إبطاؿ ﴾
ا بالعرش آية الربا كآية الدين.  أحدمها, كما ركم أيضنا عن ابن شهاب الزىرم: آخر القرآف عهدن

يحو حْب ترجم ٢بديث ابن عباس : آخر آية كقد أشار إىل ذلك اإلماـ البخارم أيضنا ُب صح
تػيٍرجىعيوفى ًفيًو ًإىلى ﴿كىاتػَّقيوا يػىٍومنا : باب: (ّٓ)نزلت على النيب صلى ا عليو كسلم آية الربا بقولو

ا , قاؿ ابن حجر : كلعلو أراد أف جيمع بْب قوِل  ﴾اللَّوً  فجمع بْب الركايتْب كجعلهما قوالن كاحدن
ىي  –﴿كىاتػَّقيوا يػىٍومنا﴾ يعِب آية:  –ابن عباس ... كطريق ا١بمع بْب ىذين القولْب أف ىذه اآلية 

 . (ْٓ)ختاـ اآليات ا٤بنزلة ُب الربا إذ ىي معطوفة عليهن
ْب ىذه اآليات كأهنا ُب ا٢بقيقة قوؿ كاحد ال منافاة بينهما, كّٔذا يقول القوؿ با١بمع ب

كأهنا آخر ما نزؿ ٤با فيها من اإلشارة إىل معُب الوفاة ا٤بستلزمة ٣باٛبة النزكؿ كما سبق من كالـ ابن 
 حجر كىو القوؿ الصحيح. 

ُالرابع: اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم ُب  يىٍستػىٍفتيونىكى قيلً ﴿إف آخر ما نزؿ: آية الكاللة, كىي قولو تعاىل:  القول
لىةً  آخر آية أنزلت: آية الكاللة ,  »فقد ركل الشيخاف عن الرباء بن عازب قاؿ:  (ٓٓ)﴾اٍلكىالى

 . (ٔٓ)«كآخر سورة أنزلت: براءة
 . (ٕٓ)«آخر سورة أنزلت كاملة»كُب ركاية ٤بسلم: 

أما بالنسبة آلية الكاللة فقد حاكؿ اإلماـ ابن حجر ا١بمع بينها كبْب قوؿ ابن عباس ُب 
آية البقرة ) الربا( باحتماؿ نزك٥بما ٝبيعنا فيصدؽ أف كال منهما آخر بالنسبة ٤با عداىا, أك تقييد 

 يو. أحدمها , كرجح تقييد آية النساء ٗبا يتعلق با٤بواريث, أك يكوف ذلك ٕبسب ما اطلعا عل
كنقل ابن عبد السالـ آف آخر آية نزلت: آية الكاللة, فعاش بعدىا ٟبسْب يومنا, ٍب نزلت »قاؿ: 

 .   (ٖٓ)«آية البقرة, كا أعلم
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ككلها أقواؿ ٧بتملة , ك٧باكالت للخركج من التعارض , كإف كاف األقرب إىل الصواب ىنا أف 
 يكوف الرباء قد أخرب ٗبا ٠بع, أك علم. 

ة للسورة فال شك أف ا٤بتأمل ُب موضوعات سورة التوبة يعرؼ يقيننا أهنا ليست كأما بالنسب
, فيحمل على بعضها أك معظمها  أك على ما نزؿ ُب شأف ا١بهاد كالغزك.   آخر ما نزؿ كامالن

فا٤براد بعضها أك معظمها , كإال ففيها آيات كثّبة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية , »قاؿ ابن حجر: 
 . (ٗٓ)«ذلك أف أكؿ براءة نزؿ عقب فتح مكة ُب سنة تسع عاـ حج أيب بكركأكضح من 
: كاألكىل أف حيمل ذلك على أهنا من آخر ما نزؿ من القرآف خاصة مع ما ركم فيها قلت

, كأف كثّبنا من  (َٔ)عن عثماف رضي ا عنو من قولو: ككانت براءة من آخر ما نزؿ من القرآف
تبوؾ , كىي آخر غزكاتو صلى ا عليو كسلم حيث كانت ُب شهر آياهتا أيضنا تتحدث عن غزكة 

 رجب من السنة التاسعة من ا٥بجرة. 
ُالخامس: اًلدنا إف آخر ما نزؿ: قولو تعاىل:  القول ا فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خى ﴿كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمّْدن

اًفيهىا كىغىًضبى اللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ  ابنا عىًظيمن . فقد ركل الشيخاف عن سعيد بن جبّب (ُٔ)﴾لىوي عىذى
نزلت ىذه »قاؿ: آية اختلف فيها أىل الكوفة فرحلت فيها إىل ابن عباس فسألتو عنها فقاؿ: 

نَّمي اآلية :  ا فىجىزىاؤيهي جىهى  . (ِٔ)«ىي آخر ما نزؿ كما نسخها شيء ﴾﴿كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمّْدن
ا خاصة مع قولو :  كٞبل ىذا كما نسخها  »على أهنا من آخر ما نزؿ ُب شأف قتل ا٤بؤمن عمدن

 . (ّٔ)كإليو ذىب ابن حجر كتبعو السيوطي «شيء
نزلت »قلت : كجيوز ٞبلها أيضنا على أهنا من آخر ما نزؿ, كيدؿ عليو: ركاية أخرل ٤بسلم كغّبه: 

 . (ْٔ)«ما أنزلت إهنا ٤بن آخر», كركاية ثالثة ٤بسلم: «ُب آخر ما أنزؿ
ُالسادس: لىقىٍد ﴿إف آخر ما نزؿ: اآليتاف األخّبتاف من سورة التوبة كىي قولو تعاىل:  القول

فىًإٍف تػىوىلٍَّوا  *جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًنْبى رىءيكؼه رىًحيمه 
 .(ٓٔ) فػىقيٍل حىٍسيًبى اللَّوي الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىىيوى رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيًم﴾

آخر ما »قاؿ:  -رضي ا عنو-فقد أخرج ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ, كابن مردكيو عن أيب بن كعب 
أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًنْبى  لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمنٍ  ﴿نزؿ من القرآف : 

 . (ٔٔ) «رىءيكؼه رىًحيمه﴾
 كأخرجو أبو الشيخ ُب تفسّبه عن ابن عباس أيضنا.

, كقد سبق أف سورة (ٕٔ)كٞبل ىذا على أهنا آخر ما نزؿ من سورة براءة ال آخر مطلق 
 آف . التوبة من آخر ما نزؿ من القر 
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 . (ٖٔ)«كيؤيده ما قيل: من أف ىاتْب اآليتْب مكيتاف, ٖبالؼ سائر السورة»قاؿ الزرقاين: 
:ُ ُالسابع ﴿فىاٍستىجىابى ٥بىيٍم رىبػُّهيٍم أىينّْ الى أيًضيعي عىمىلى إف آخر ما نزؿ: ىو قوؿ ا تعاىل : القول

 .(ٗٔ)﴾بػىٍعضو عىاًملو ًمٍنكيٍم ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى بػىٍعضيكيٍم ًمٍن 
﴿ آخر آية نزلت ىذه اآلية: »كىو مركم عن أـ سلمة كما أخرجو ابن مردكيو عنها قالت: 

 . (َٕ)«إىل آخرىا ﴾...فىاٍستىجىابى ٥بىيٍم رىبػُّهيٍم أىينّْ الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو ًمٍنكيٍم 
يارسوؿ ا, أرل ا  »كٞبل ىذا على أهنا آخر ثالث آيات ذكرت النساء , كذلك أهنا قالت:

نػٍَّوا مىا فىضَّلى اللَّوي بًًو بػىٍعضىكيٍم عىلىى بػىٍعضو ! فنزلت:  «يذكر الرجاؿ كال يذكر النساء , (ُٕ)﴾﴿كىالى تػىتىمى
 , كنزلت ىذه اآلية . (ِٕ)﴾﴿ًإفَّ اٍلميٍسًلًمْبى كىاٍلميٍسًلمىاتً كنزلت: 

 .(ّٕ)«بعدما كاف ينزؿ ُب الرجاؿ خاصةفهي آخر الثالثة نزكال, أك آخر ما نزؿ »قاؿ السيوطي: 
 قلت: فا٣برب نفسو يرد ىذا القوؿ؛ إذ دؿ على أف آخرية اآلية مقيدة ال مطلقة.

ُالثامن: فىمىٍن كىافى يػىٍرجيو لًقىاءى رىبًّْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىالن  ﴿إف آخر ما نزؿ: ىو قوؿ ا تعاىل:  القول
آخر الكهف, كىو مركم عن معاكية بن أيب سفياف فيما  (ْٕ)﴾ ًو أىحىدناصىا٢ًبنا كىالى ييٍشرًٍؾ بًًعبىادىًة رىبّْ 

 .(ٕٓ)أخرجو الطربم, كالطرباين عنو: أهنا آخر آية نزلت من القرآف
, كاستشكلو ابن كثّب؛ ألف سورة الكهف كلها مكية, (ٕٔ)كىذا القوؿ استغربو السيوطي

كتغّب حكمها, قاؿ: فاشتبو ذلك على كٞبلو على أهنا مثبتة ٧بكمة مل ينزؿ بعدىا آية تنسخها, 
 .(ٕٕ)بعض الركاة فركل با٤بعُب على ما فهمو. كا أعلم

قلت: كىذا عجيب؛ ألف ىذه اآلية من األصوؿ الٍب ال ديكن أف يدخلها النسخ على ما ىو 
معركؼ ُب شركط النسخ من أف يكوف ا٤بنسوخ حكما شرعيا ٩بكنا ال كاجبا لذاتو, كاإلدياف, كال 

كالكفر, كال أصال من أصوؿ العبادات كا٤بعامالت كاألخالؽ, فما جاء ُب ىذه اآلية ال   ٩بتنعا
 يقبل التغيّب, كلو ٞبل على أهنا آخر آية ُب سورة الكهف مثال لكاف ٧بتمال.

 إف آخر ما نزؿ: سورة ا٤بائدة. القولُالتاسع:
, كاإلماـ أٞبد, كا٢باكم -رضي ا عنهما -فقد ركل الَبمذم كحسَّنىوي عن عبد ا بن عمرك

 .(ٖٕ)أف آخر سورة أنزلت ا٤بائدة -رضي ا عنها -كغّبمها عن عائشة
كديكن رده بأف ا٤براد: أنو آخر سورة نزلت ُب ا٢بالؿ كا٢براـ فلم تنسخ فيها »قاؿ الزرقاين: 

 .(ٕٗ)«أحكاـ
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جيبػىٍّبً ٍبًن نػيفىٍّبو, قىاؿى عىٍن كعليو فهي آخر مقيد كذلك, كيؤيده ُب ذلك ما كرد ُب مسند أٞبد 
ًة؟ قىاؿى »دىخىٍلتي عىلىى عىاًئشىةى فػىقىالىٍت:  ائًدى : نػىعىٍم. قىالىٍت:  :ىىٍل تػىٍقرىأي سيورىةى اٍلمى فىًإنػَّهىا آًخري سيورىةو »قػيٍلتي

ؿو فىاٍستىًحلُّوهي, كىمىا كىجىٍدًبيٍ ًفيهىا ًمٍن حىرى   . (َٖ)«اـو فىحىرّْميوهي نػىزىلىٍت فىمىا كىجىٍدًبيٍ ًفيهىا ًمٍن حىالى
 إف آخر ما نزؿ: سورة النصر. القولُالعاشر:

: », -رضي ا عنو-فقد أخرج مسلم ُب صحيحو عن عبيد ا بن عبد ا بن عتبة  قىاؿى
 : يعنا؟ آًخرى سيورىةو نػىزىلىٍت ًمنى اٍلقيٍرآًف,  -تىٍدرًم »كىقىاؿى ىىاريكفي:  -تػىٍعلىمي »قىاؿى ِل اٍبني عىبَّاسو نػىزىلىٍت ٝبًى

 : :«نػىعىٍم, ًإذىا جىاءى نىٍصري اً كىاٍلفىٍتحي »قػيٍلتي  .(ُٖ)«صىدىٍقت» , قىاؿى
كٞبل ىذا على أهنا آخر ما نزؿ من السور؛ ألهنا نزلت على رسوؿ ا صلى ا عليو 

ها , كفي(ِٖ)كسلم أكسط أياـ التشريق ُب حجة الوداع, كما ركاه البزار, كالبيهقي عن ابن عمر
حْب نزلت:  -صلى ا عليو كسلم –كيؤيده قولو   -صلى ا عليو كسلم –إشعار بقرب كفاتو 

الكماؿ دليل  »حْب ٠بعها, كقولو: -رضي ا عنو –, كبكاء عمر «نعيت إِلَّ نفسي»
 .. إال أهنا ليست آخر ما نزؿ على اإلطالؽ كما يتضح ٩با سبق ُب القوؿ األكؿ.(ّٖ)«الزكاؿ

ـى  اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيمٍ  ﴿قولو تعاىل:كيشبو ذلك  كىأىٍٛبىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلًٍسالى
فظاىر معناىا يوىم أهنا آخر ما نزؿ؛ إذ يدؿ على اكتماؿ الدين باكتماؿ الفرائض ( ْٖ)ًديننا ﴾

مع أف اآلية نزلت على رسوؿ  (,ٖٓ)كا٢بدكد كا٢بالؿ كا٢براـ, كىو مركم عن ابن عباس كالسدم
بعرفة ُب حجة الوداع ككاف يـو ٝبعة, كما ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو  -صلى ا عليو كسلم –ا 

بإحدل كٜبانْب  -صلى ا عليو كسلم –, أم قبل كفاتو (ٖٔ) -رضي ا عنو-عن عمر 
 كىاتػَّقيوا يػىٍومنا ﴿دين, كآية: , كُب ىذه ا٤بدة نزلت آيات أخرل كثّبة كآية الربا, كآية ال(ٕٖ)ليلة

على ما سبق بيانو, كلذا ٞبل كثّب من العلماء إكماؿ الدين ُب ىذه اآلية  تػيٍرجىعيوفى ًفيًو ًإىلى اللًَّو  ﴾
على إفرادىم بالبلد ا٢براـ كإجالء ا٤بشركْب عنو, كحجهم كحدىم دكف أف يشاركهم ا٤بشركوف, 

فأما الفرائض  »ىذا ما اختاره ابن جرير, كقاؿ: , ك (ٖٖ)كىو مركم عن قتادة كسعيد بن جبّب
كال يدفع ذك »ٍب قاؿ:  «كاألحكاـ فإنو قد اختيلف فيها: ىل كانت أكملت ذلك اليـو أـ ال؟

إىل أف قيبض, بل كاف الوحي  –صلى ا عليو كسلم  –علم أف الوحي مل ينقطع عن رسوؿ ا 
 .(ٖٗ)«قبل كفاتو أكثرى ما كاف تتابعا

 »إلماـ القرطيب ىذا القوؿ كضوحا ٩با جعلو أقرب إىل ظاىر اآلية, حيث قاؿ:كقد زاد ا
بعد ذلك قرآف كثّب,  كقاؿ ا١بمهور: ا٤براد معظم الفرائض كالتحليل كالتحرًن, قالوا: كقد نزؿ

كنزلت آية الربا, كنزلت آية الكاللة إىل غّب ذلك, كإمنا كمل معظم الدين كأمر ا٢بج, إذ مل يطف 
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أىٍكمىٍلتي  كقيل:﴿ ,ذه السنة مشرؾ, كال طاؼ بالبيت عرياف, ككقف الناس كلهم بعرفةمعهم ُب ى
لىكيٍم ًدينىكيٍم ﴾ بأف أىلكت لكم عدككم كأظهرت دينكم على الدين كلو كما تقوؿ: قد ًب لنا ما 

 .(َٗ)«نريد إذا كفيت عدكؾ
بإكماؿ : أف إكماؿ الدين كىو اإلسالـ -رضي ا عنهما-كقد ركم عن ابن عباس 

 اإلدياف, كأف إٛباـ النعمة عليهم بإفرادىم با٢بج, كىو معُب ما سبق.
أقوؿ: كّٔذا ينتهي عرض أىم األقواؿ الواردة ُب آخر ما نزؿ من القرآف, كمناقشتها ٩با 
يتضح بو عدـ كجود رأم قاطع ُب ىذه ا٤بسألة, كتبقى ا٤بسألة ُب النهاية اجتهادية ٧بتملة ٤با سبق 

 . -صلى ا عليو كسلم –لعدـ كركد نص فيها عن ا٤بعصـو  من احتماالت,
كىاتػَّقيوا يػىٍومنا تػيٍرجىعيوفى ًفيًو ًإىلى اللًَّو ٍبيَّ تػيوىَبَّ كيلُّ  ﴿كإف كاف األقرب ُب آخر ما نزؿ من اآليات: آية:

 كا أعلم.. «سورة النصر», كُب آخر ما نزؿ من السور: نػىٍفسو مىا كىسىبىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى﴾
 فيُالتشريعاتُونماذجُمنهاُأوائلُوأواخرُمخصوصةُ:المبحثُالثاني

كاف ا٢بديث فيما سبق عن أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الكرًن على اإلطالؽ, 
 كأقواؿ العلماء كا٤بفسرين ُب بيانو.

إٝباال ُب كىناؾ أكائل كأكاخر ٨بصوصة أم تتعلق ٗبوضوعات خاصة, كقد سبق الكالـ عنها 
أقساـ أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ, كأهنا تنقسم إىل قسمْب: األكؿ: أكؿ ما نزؿ ُب تشريع من 
تشريعات اإلسالـ كآخر ما نزؿ فيو, كالقسم الثاين: ما يلحق بو ٩با نزؿ مقيدا بسورة معينة أك بلد 

 معْب.
 فأقوؿ. كاآلف أيفىصّْلي الكالـى ُب القسم األكؿ كمناًذًجو من القرآف الكرًن

ُ ُاألول: أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ ُب التشريعات كمناذجو كثّبة ُب القرآف الكرًن, من القسم
 أظهرىا: ما نزؿ ُب ٙبرًن ا٣بمر, ك ٙبرًن الربا, كتشريع ا١بهاد.

ُالنموذجُاألول:ُأولُماُنزلُوآخرُماُنزلُفيُتحريمُالخمر
 ا٤بشهور أف ٙبرًن ا٣بمر مر بثالث مراحل:

ُولى:المرحلةُاأل
ٍيًسًر قيٍل فًيًهمىا ًإٍٍبه كىًبّبه كىمىنىاًفعي  ﴿قولو تعاىل ُب سورة البقرة:  يىٍسأىليونىكى عىًن ا٣ٍبىٍمًر كىاٍلمى

اإلٍب ُب الدين , كا٤بنافع ُب الدنيا من ربح التجارة, كاإلٍب (, ُٗ)لًلنَّاًس كىًإٍٜبيهيمىا أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًعًهمىا﴾
﴿ كىمىنىاًفعي الدنيا مهما كاف ال يعوض فساد الدين كالعقل, لكن قولو :أكرب من النفع؛ ألف ربح 
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, (ِٗ)قد يفهم منو اإلباحة, كلذا قاؿ بعض الناس نأخذ منفعتها كنَبؾ إٜبها كمل يَبكها لًلنَّاًس﴾
ليس فيو تصريح بالتحرًن, بل تعريض, فيمكن أف حيمل على الكراىة مع  ﴿ ًإٍٍبه كىًبّبه ﴾كقولو:

, فكانت اآلية (ّٗ)«ال حاجة لنا فيما فيو إٍب كبّب »كجود ا٤بنافع, كلذا تركها بعض الناس, كقالوا:
٧بتملة, لذا طلبوا بيانا شافيا.. لكن الشك أهنا مهدت للتحرًن كىيأهتم للمنع؛ ألف العاقل ديتنع 

يَبجح ضرره على نفعو, كيفكر فيو جيدان قبل فعلو, كُب اآلية إشارة إىل ذلك, حيث  عن فعل ما
ي اللَّوي لىكيمي اآٍليىاًت لىعىلَّكيٍم تػىتػىفىكَّريكفى﴾ختمت بقولو تعاىل: ًلكى يػيبػىْبّْ . كىذه اآلية توطئة ﴿ كىذى

 للمرحلة الثانية.
ُالمرحلةُالثانية:

ةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل حىٌبَّ ﴿ يىاأىيػُّ قولو تعاىل ُب سورة النساء :  هىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقرىبيوا الصَّالى
, فهذا نص ُب ٙبرًن الصالة حاؿ السكر, كىو أكؿ مرحلة ُب التحرًن (ْٗ)تػىٍعلىميوا مىا تػىقيوليوفى ﴾

فليس التحرًن ىنا مطلقا, بل ُب أكقات ٨بصوصة ىي أكقات الصالة, فهو ٙبرًن جزئي مقيد, 
و تعريض با٤بنع مطلقا, كتوطئة للتحرًن العاـ, ألف الصالة إذا كانت ال ٘بوز ُب حالة لكن في

السكر, كىي ٟبس صلوات متفرقات ُب اليـو كالليلة, فهذا يستدعي عدـ شرّٔا قبل ىذه 
األكقات بفَبة طويلة تسمح بأف يدخل عليو كقت الصالة كىو غّب سكراف, كأكقات الصالة 

ك, إال بْب العشاء كالفجر, كىو كقت نومهم , أك بْب الفجر كالظهر , متقارىبة ال تسمح بذل
 ككاف كقت عملهم, فكيف يعمل من ىو سكراف؟!.

كالقصد أف ىذا النهي ضىيَّقى عليهم الوقت ا٤بباح للشرب جدا, كُب ىذا عمل على تقليل  
 رحلة أخّبة.شرّٔا ٩با يؤدم إىل تقليل التعلق ّٔا أيضا, ٛبهيدا لفطم النفوس عنها ُب م

كقد حيتمل أف يكوف ا٤براد التعريض بالنهي عن السكر » كلذا قاؿ اإلماـ ابن كثّب:
بالكلية؛ لكوهنم مأمورين بالصالة ُب ا٣بمسة أكقات من الليل كالنهار, فال يتمكن شارب ا٣بمر 

 .(ٓٗ)«من أداء الصالة ُب أكقاهتا دائما, كا أعلم
ما ركاه الَبمذم كصححو, ك أبو داككد كغّبمها عن  ككاف سبب التحرًن ُب ىذه ا٤برحلة:

صىنىعى لىنىا عىٍبدي الرٍَّٞبىًن ٍبني عىٍوؼو طىعىامنا فىدىعىانىا كىسىقىانىا » , قاؿ:-رضي ا عنو-علي بن أيب طالب 
﴿ : ةي فػىقىدَّميوين فػىقىرىٍأتي قيٍل يىا أىيػُّهىا الكىاًفريكفى الى  ًمنى ا٣بىٍمًر, فىأىخىذىًت ا٣بىٍمري ًمنَّا, كىحىضىرىًت الصَّالى

﴿ : : فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىاىلى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقرىبيوا  أىٍعبيدي مىا تػىٍعبيديكفى﴾ كى٫بىٍني نػىٍعبيدي مىا تػىٍعبيديكفى . قىاؿى
ةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل حىٌبَّ تػىٍعلىميوا مىا تػىقيوليوفى﴾  .(ٔٗ)«الصَّالى
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فىكىافى مينىاًدم رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإذىا أيًقيمىًت كاية عند أيب داككد عن عمر, كُب ر 
ةي يػينىاًدم:  ةى سىٍكرىافي »الصَّالى ٍ لىنىا ًُب «أىالى الى يػىٍقرىبىنَّ الصَّالى : اللَّهيمَّ بػىْبّْ , فىديًعيى عيمىري فػىقيرًئىٍت عىلىٍيًو, فػىقىاؿى

 .(ٕٗ)«ًر بػىيىاننا ًشفىاءن ا٣ٍبىمٍ 
فلم تكن ىذه ا٤برحلة دالة على التحرًن القاطع, لكنها مهدت النفوس لو, أم: للمرحلة 

 الثالثة.
ُالمرحلةُالثالثة:

ـي  ﴿قولو تعاىل ُب سورة ا٤بائدة:  ٍيًسري كىاأٍلىٍنصىابي كىاأٍلىٍزالى يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإمنَّىا ا٣ٍبىٍمري كىاٍلمى
اكىةى  *ٍجسه ًمٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى رً  نىكيمي اٍلعىدى ًإمنَّىا ييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييوًقعى بػىيػٍ

ًة فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ميٍنتػىهي  فهذا  (ٖٗ)وفى ﴾كىاٍلبػىٍغضىاءى ًُب ا٣ٍبىٍمًر كىاٍلمىٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىٍن ًذٍكًر اللًَّو كىعىًن الصَّالى
النص قاطع ُب ٙبرًن ا٣بمر حيث بْب ما فيها من القبائح ٗبا عطف عليها كما كصفها بو, ٍب أمر 
باجتنأّا كىو أبلغ من تركها, إذ االجتناب يقتضي أف يكوف ا٤بسلم ُب جانب بعيد عنها, كتكوف 

ك أف توجد ا٣بمر ُب جانب آخر بعيدة عنو, فينزه نفسو إذنا من أف يتواجد ُب مكاف فيو ٟبر, أ
ا٣بمر ُب مكانو كإف مل يشرّٔا, ففيو دالئل كإشارات ال ٚبفى على لبيب أريب, ٍب توعد ّٔذا 

 االستفهاـ التهديدم من مل ينتو عنها, كىو أبلغ من األمر باجتنأّا.
قولو: أم: انتهوا, أشار  »:(ٗٗ)ُب حاشيتو على ا١باللْب -رٞبو ا -قاؿ اإلماـ الصاكم

ستفهاـ ٗبعُب األمر, كىو استفهاـ هتديدم, كىو أبلغ من األمر صرحيا كأنو قيل: بذلك إىل أف اال
قد بينت لكم ما ُب ىذه األمور من القبائح فهل أنتم منتهوف عنها أـ أنتم مقيموف عليها فلكم 

 .(ََُ)«الوعيد؟
ا انتهينا ربنا.. انتهين »كلذلك ٤با نزلت ىاتاف اآليتاف قاؿ الصحابة رضواف ا عليهم :

 .(َُُ)«ربنا, ك٤با ٠بعها بعضهم كالكأس ُب يده مل يكمل شربتو
أال إف ا٣بمر قد  »مناديو أف ينادم ُب سكك ا٤بدينة:  -صلى ا عليو كسلم–كأمر النيب 

نىاف, كأيرًيقت ا٣بمر حٌب جرت ُب سكك ا٤بدينة  .(َُِ)«حرمت, فكسرت الدّْ
رضي ا –ذكورة ُب حديث عمر ىذه ىي ا٤براحل الثالث ا٤بشهورة ُب ٙبرًن ا٣بمر كا٤ب

ٍ لىنىا ُب ا٣ٍبىٍمًر بػىيىاننا ًشفىاءن, »قاؿ: -عنو : اللَّهيمَّ بػىْبّْ بيانان  »كُب ركاية: لىمَّا نػىزىؿى ٙبىٍرًني ا٣ٍبىٍمًر قىاؿى عيمىري
ٍيسً  :فػىنػىزىلىًت اآٍليىةي الًٍَّب ًُب اٍلبػىقىرىةً « شافيا ﴾ اآٍليىةى, ...ًر قيٍل ًفيًهمىا ًإٍٍبه كىًبّبه ﴿يىٍسأىليونىكى عىًن ا٣ٍبىٍمًر كىاٍلمى

ٍ لىنىا ًُب ا٣ٍبىٍمًر بػىيىاننا ًشفىاءن, فػىنػىزىلىًت اآٍليى  : اللَّهيمَّ بػىْبّْ : فىديًعيى عيمىري فػىقيرًئىٍت عىلىٍيًو, قىاؿى ةي الًٍَّب ُب قىاؿى
ةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل﴾ فىكىافى مينىاًدم رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اي  :النّْسىاءً  ﴿يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقرىبيوا الصَّالى
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ةي يػينىاًدم:  ةى سىٍكرىافي »عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإذىا أيًقيمىًت الصَّالى لىٍيًو, , فىديًعيى عيمىري فػىقيرًئىٍت عى «أىالى الى يػىٍقرىبىنَّ الصَّالى
 : ٍ لىنىا ًُب ا٣ٍبىٍمًر بػىيىاننا ًشفىاءن, فػىنػىزىلىٍت »فػىقىاؿى , فىديًعيى عيمىري فػىقيرًئىٍت عىلىٍيوً اآلية اِل ُب ا٤بائدة اللَّهيمَّ بػىْبّْ

نىا فلما بلغ يػٍ : انٍػتػىهى نىا ». كُب ركاية: (َُّ)«﴿فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ميٍنتػىهيوفى﴾  قىاؿى عيمىري يػٍ نىا ,انٍػتػىهى يػٍ  .(َُْ)«انٍػتػىهى
أىك ٤با أىرىادى  ,٤با قرب نػيزيكلو :أىم ,٤با نزؿ ٙبىٍرًن ا٣ٍبمرقولو: »:-رٞبو ا تعاىل -قاؿ السندم
منا حصل إفالتحرًن  ,لطلبو حىٌبَّ أنزلوي بالتدريج اٍلمىٍذكيور ُب ا٢بىًديث عمرى  قى ا تػىعىاىلى أىف ينزلو كفَّ 

, كقيل: (َُٓ)«فىالى بيد من تىٍأًكيل ظىاىر ا٢بىًديث ٗبىا ذكرنىا ,ذىًلك كىديعىاء عمر كىافى قبل ,ًبآيىة اٍلمىائًدىة
ٍ لنا ُب ا٣ٍبىٍمًر بػىيىافى  »قاؿ: -رضي ا عنو-إف الصواب ما جاء ُب ركاية الَبمذم من عمر بػىْبّْ

 , فنزلت اآلية األكىل. «ًشفىاءو 
الثالث ُب ٙبرًن قلت: كمن العلماء من أضاؼ مرحلة أخرل زيادة على ىذه ا٤براحل 

٤با نزؿ  »-رضي ا عنو-ا٣بمر كجعلها مرحلة أكىل ٛبهيدان لبياف ما فيها من إٍب, كذلك لقوؿ عمر
ففيو إشارة إىل أف ىناؾ مرحلة فهم منها ذلك قبل ىذه ا٤براحل ا٤بذكورة ُب ا٢بديث  «ٙبرًن ا٣بمر

ًل كىاأٍلىٍعنىاًب تػىتًَّخذيكفى ًمٍنوي سىكىرنا كىرًٍزقنا ﴿كىًمٍن ٜبىىرىاًت النًَّخيكجعلوا ىذه ا٤برحلة ُب قولو تعاىل:
على أف معُب السكر: ما حـر من ٜبرتيهما كىو ا٣بمر, كالرزؽ ا٢بسن ما أحل من  (َُٔ)حىسىننا﴾

كٝبهور ا٤بفسرين, كاآلية عندىم نزلت  -رضي ا عنهما -ٜبرتيهما, كىو مركم عن ابن عباس
 .(َُٕ)قبل ٙبرًن ا٣بمر كىي مكية باتفاؽ

لكن فهم منها اال٘باه إىل التحرًن بوصف الرزؽ با٢بسن, قالوا: ففيو إشارة إىل أف السٍُّكرى 
 من ا٣ببيث.

, كالنبيذ كا٣بل  : ما كاف حالالن شربو ٩با يتخذ من ٜبر النخل كالكىٍرـً كقاؿ آخركف: السٍُّكري
ختاره ابن جرير كالرطب, كالرزؽ ا٢بسن: التمر كالزبيب, كىو مركم عن ٦باىد, كالشعيب كا

ًإمنَّىا أىٍشكيو بػىثّْي كىحيٍزين ًإىلى  ﴿, فاللفظ ٨بتلف كا٤بعُب كاحد, مثل قولو تعاىل:(َُٖ)الطربم
 .(َُٗ)اللًَّو﴾

 كعليو فاآلية ال عالقة ٥با با٣بمر كال بتحرديو, كال نسخ فيها أيضان خالفان ٤بن قاؿ بو.
ى ا٣بلق بالنعم فال يعقل أف قلت: كيؤيد ىذا: أف اآلية سيقت ُب معرض االمتناف عل

, أك ذكر ٤با سوؼ حيـر بعد ذلك؛ إذ كيف ديًب بو ُب مكة ٍب حيرمو ُب  يكوف فيها ذكر ـر
ا٤بدينة كيعده رجسا من عمل الشيطاف كىو ىو مل يتغّب؟!! كما يؤيده أف ما ذكركه كجو لغوم ُب 

بوعبيد, كإف كاف غّب معركؼ معُب السكر كىو: ما طيعم من الطعاـ كحل شربو, ذكره الطربم كأ
 .(َُُ)من كالـ العرب
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ا٤بتقدـ,  -رضي ا عنو-فاألظهر أف مراحل ٙبرًن ا٣بمر ثالثة ىي ا٤بذكورة ُب حديث عمر
أم: ٤با قارب كما سبق بيانو, كىو استعماؿ سائغ ُب اللغة, كا  «٤با نزؿ ٙبرًن ا٣بمر »كقولو:
 أعلم.

ُنزلُفيُتحريمُالرباالنموذجُالثاني:أولُماُنزلُوآخرُماُ
 مر ٙبرًن الربا بأربع مراحل: 

ُالمرحلةُاألولى:
: كىمىا آتػىٍيتيٍم ًمٍن رًبنا لًيػىٍربػيوى ُب أىٍموىاًؿ النَّاًس فىالى يػىٍربيو ًعٍندى اللًَّو كىمىا  ﴿قولو تعاىل ُب سورة الرـك

, فليس ُب اآلية ما يفيد التحرًن, (ُُُ)ميٍضًعفيوفى﴾آتػىٍيتيٍم ًمٍن زىكىاةو تيرًيديكفى كىٍجوى اللًَّو فىأيكلىًئكى ىيمي الٍ 
بل فيها إشارة إىل عدـ الربكة فيو, كىذا كإف كاف مكركىان إال أنو ال يفيد ٙبرديان, فهي مرحلة 

 شبيهة ٗبرحلة ٙبرًن ا٣بمر األكىل ٛبهيدان ٤با بعدىا.
ُالمرحلةُالثانية:

ينى ىىاديكا حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم طىيّْبىاتو أيًحلٍَّت ٥بىيٍم فىًبظيٍلمو ًمنى الَّذً  ﴿قولو تعاىل ُب سورة النساء:
ًثّبنا ًىٍم عىٍن سىًبيًل اللًَّو كى كىأىٍخًذًىمي الرّْبىا كىقىٍد نػيهيوا عىٍنوي كىأىٍكًلًهٍم أىٍموىاؿى النَّاًس بًاٍلبىاًطًل كىأىٍعتىٍدنىا  *كىًبصىدّْ
ابنا أىلًيمنا﴾ اًفرًينى ًمنػٍهيٍم عىذى  .(ُُِ)لًٍلكى

كليس ُب ىذه اآلية تصريح بالتحرًن, بل تعريض ال خيفى, أم: إذا كاف أكل الربا ٧برمان 
 على اليهود فأكىل با٤بسلمْب أف ديتنعوا عنو, ففيو توطئة كٛبهيد للتحرًن النسيب.

ُالمرحلةُالثالثة:
الرّْبىا أىٍضعىافنا ميضىاعىفىةن كىاتػَّقيوا يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا  ﴿قولو تعاىل ُب سورة آؿ عمراف: 

 .(ُُّ)اللَّوى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى﴾
ففي ىذا النص ٙبرًن ما كاف من الربا أضعافنا مضاعفة, فهذا ليس نصان قاطعان ُب ٙبرًن كل الربا, 

 ي ا٤بقيد.كإمنا ٙبرًن نسبة معينة منو, فهي مرحلة شبيهة ٗبرحلة ٙبرًن ا٣بمر الثانية, التحرًن ا١بزئ
ُالمرحلةُالرابعة:

يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىذىريكا مىا بىًقيى ًمنى الرّْبىا ًإٍف كيٍنتيٍم  ﴿قولو تعاىل ُب سورة البقرة: 
ريءيكسي أىٍموىاًلكيٍم الى تىٍظًلميوفى كىالى  فىًإٍف ملٍى تػىٍفعىليوا فىٍأذىنيوا ًٕبىٍربو ًمنى اللًَّو كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيٍبتيٍم فػىلىكيمٍ  *ميٍؤًمًنْبى 

 .(ُُْ)تيٍظلىميوفى﴾
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فهذا نص قاطع ُب ٙبرًن ما بقي منو أم: ٙبرديو كلو, كالتغليظ على من مل ديتثل األمر 
, ففي ىذه ا٤برحلة -صلى ا عليو كسلم-بالوعيد الشديد ك٧باربتهم, فهم حرب  تعاىل كرسولو

 د ما يشبو ا٤برحلة األخّبة ُب ٙبرًن ا٣بمر كما تقدـ.من التغليظ كالتهديد كالوعي
قلت: فمن يعرؼ ىذه ا٤براحل األربع ُب ٙبرًن الربا, كالثالث ُب ٙبرًن ا٣بمر يفهم سّب 
التشريع اإلسالمي كتدرجو ا٢بكيم ُب مراعاة ما ألفتو النفوس البشرية ٩با يشق االمتناع عنو دفعة 

 يسّب االمتثاؿ للحكم األخّب ٢بظة األمر بو.كاحدة, فيكوف لذلك أكرب األثر ُب ت
كما أف من يعرؼ مراحل التحرًن للخمر كالربا كلها ال يقع ُب خطأ الفتول, كمن يعرؼ 

 مرحلة أك مرحلتْب فيظن أف ا٢بكم ىو ما كقف عليو فيىضل كييضل.
 كىذا ىو ما سأتعرض لو بالتفصيل ُب ا٤ببحث الرابع من ىذا البحث.

ُالثالث:أولُماُنزلُوآخرُماُنزلُفيُتشريعُالجهادالنموذجُ
 ايختلف ُب عدد ا٤براحل الٍب مر ّٔا تشريع ا١بهاد, كا٤بشهور: أهنا أربع مراحل:

ُالمرحلةُاألولى:ُمرحلةُالمنعُوىيُالمرحلةُالمكية
أك مرحلة ا١بهاد بنشر الدعوة كا١بهر ّٔا, مع ا٤بوادعة بالصرب على األذل, كالعفو  

جر ا١بميل ككف األذل دكف جهاد بالسيف؛ حيث مل يؤمركا بو, كمل يؤذف ٥بم فيو؛ كالصفح كا٥ب
لعدـ التكافئ, إذ كانوا مستضعفْب ال يقدركف على أدىن مواجهة مع ا٤بشركْب, كذلك حٌب تتهيأ 
٥بم األسباب ا٤بعينة على ا١بهاد, كلو بأقل ما ديكن أف تتحقق بو إجراءن لسنة ا الكونية ا٤باضية 

 أحداث ا٢بياة. ُب
كا٘بو النيب صلى ا عليو كسلم ُب ىذه ا٤برحلة إىل تصحيح العقيدة كتزكية النفوس. فمن 

 اآليات الدالة على ىذه ا٤برحلة كىي كثّبة ُب القرآف:
ًإالَّ ًإٍف عىلىٍيكى  ﴿(, كقولو تعاىل:ُُٓ)فىاٍصدىٍع ٗبىا تػيٍؤمىري كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلميٍشرًًكْبى﴾ ﴿قولو تعاىل:

غي﴾ (, أم: ُُٕ)فىالى تيًطًع اٍلكىاًفرًينى كىجىاًىٍدىيٍم بًًو ًجهىادنا كىًبّبنا﴾ ﴿(, كقولو تعاىل:ُُٔ)اٍلبىالى
 بالقرآف. 

تًيىةه فىاٍصفىًح  ﴿كقولو تعاىل: نػىهيمىا ًإالَّ بًا٢بٍىقّْ كىًإفَّ السَّاعىةى آلى لىٍقنىا السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىمىا بػىيػٍ كىمىا خى
فىاٍصربٍ ًإفَّ كىٍعدى اللًَّو حىقّّ كىالى يىٍستىًخفَّنَّكى الًَّذينى الى ييوًقنيوفى  ﴿(, كقولو تعاىل:ُُٖ)الصٍَّفحى ا١بٍىًميلى ﴾

أىملٍى تػىرى ًإىلى  ﴿(, كقولو تعاىل:َُِ)فىاٍعفيوا كىاٍصفىحيوا حىٌبَّ يىٍأٌبى اللَّوي بًأىٍمرًًه﴾ ﴿(, كقولو تعاىل:ُُٗ)﴾
ةى كىآتيوا الزَّكىاةى فػىلىمَّا كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي ًإذىا فىرًيقه ًمنػٍ الًَّذينى ًقيلى  هيٍم ٥بىيٍم كيفُّوا أىٍيًديىكيٍم كىأىًقيميوا الصَّالى

, كقد جاء ُب سبب نزك٥با ما راكه النسائي من (ُُِ)خيىٍشىٍوفى النَّاسى كىخىٍشيىًة اللًَّو أىٍك أىشىدَّ خىٍشيىةن﴾
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ابنا لىوي أىتػىٍوا النَّيبَّ صىلَّى اي عىلىٍيًو ًعٍكرًمىةى, عى حديث  , كىأىٍصحى : أىفَّ عىٍبدى الرٍَّٞبىًن ٍبنى عىٍوؼو ٍن اٍبًن عىبَّاسو
: ًذلَّةن, فػىقىاكىسىلَّمى ٗبىكَّةى فػىقىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو, إًنَّا كينَّا ُب ًعز  كى٫بىٍني ميٍشرًكيوفى, فػىلىمَّا آمىنَّا ًصٍرنىا أى  ًإينّْ »ؿى

فػىلىمَّا حىوَّلىنىا اللَّوي ًإىلى اٍلمىًدينىًة, أىمىرىنىا بًاٍلًقتىاًؿ, فىكىفُّوا, فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ « أيًمٍرتي بًاٍلعىٍفًو, فىالى تػيقىاتًليوا
ةى﴾ ٍ تػىرى ًإىلى الًَّذينى ًقيلى ٥بىيٍم كيفُّوا أىٍيًديىكيٍم كىأىًقيميوا الصَّالى  .(ُِِ)كىجىلَّ: ﴿أىملى

يالن ﴾ ﴿كقولو تعاىل: ﴿كىاٍصربٍ عىلىى مىا يػىقيوليوفى كىاٍىجيٍرىيٍم ىىٍجرنا , كقولو تعاىل: (ُِّ)فىاٍصربٍ صىبػٍرنا ٝبًى
﴾ يالن (, كغّبىا من آيات كلها تأمر رسوؿ ُِٓ)فىذىكٍّْر ًإمنَّىا أىٍنتى ميذىكّْره﴾ ﴿, كقولو تعاىل:(ُِْ)ٝبًى

 على أذل ا٤بشركْب كالعفو عنهم. ا صلى ا عليو كسلم كأصحابو بالصرب
ُالمرحلةُالثانية:ُمرحلةُاإلذنُبالقتال,ُأي:ُإباحتوُدونُفرضو

كىذه ا٤برحلة ىي أكؿ مرحلة إجيابية ُب القتاؿ, كلذا ديكن أف تعد من ىذا الوجو: ا٤برحلة 
 األكىل.

ظيًلميوا كىًإفَّ اللَّوى عىلىى نىٍصرًًىٍم أيًذفى لًلًَّذينى يػيقىاتػىليوفى بًأىنػَّهيٍم  ﴿كدليل ىذه ا٤برحلة قولو تعاىل:
 (.ُِٔ)لىقىًديره﴾

فقد ركم عن ابن عباس كغّب كاحد من السلف منهم عركة بن الزبّب, ك٦باىد, 
كالضحاؾ, كقتادة, كغّبىم أف ىذه اآلية ىي أكؿ ما نزؿ ُب ا١بهاد, كقد نسخت ا٢بكم السابق 

لمهاجرين الذين أيخرجوا من ديارىم بغّب با٤بنع, ككف األيدم كغّبه , كأذنت بالقتاؿ خاصة ل
 .(ُِٕ)حق

 كاستدؿ ّٔا على مدنية السورة الٍب كردت فيها كىي سورة ا٢بج .
ُالمرحلةُالثالثة:ُمرحلةُاألمرُبالجهادُدفاعاًُعنُالنفس

كذلك ٤بن قاتل ا٤بسلمْب دكف تعرض ٤بن كف عنهم من الكافرين, كىو ما يسمي ٔبهاد  
﴿كىقىاتًليوا ًُب سىًبيًل اللًَّو الًَّذينى يػيقىاتًليونىكيٍم كىالى تػىٍعتىديكا ًإفَّ اللَّوى ة قولو تعاىل: الدفع, كدليل ىذه ا٤برحل

بُّ اٍلميٍعتىًدينى  على الوجو السابق ُب تفسّب النهي عن االعتداء أم : بعدـ التعرض  (ُِٖ)﴾ الى حيًي
٤بن كف نفسو عن ا٤بسلمْب, فتكوف اآلية منسوخو ٗبا بعدىا, كىو مركم عن الربيع بن أنس, 

 .(ُِٗ)كأيب العالية, كعبدالرٞبن بن زيد بن أسلم كغّبىم
كيٍم ﴾ إمنا ىو هتييج كإغراء كُب ىذا نظر؛ ألف قولو: ﴿ الًَّذينى يػيقىاتًليونى »قاؿ ابن كثّب: 

 (.َُّ)«يقاتلونكم فقاتلوىم أنتم باألعداء الذين مهتهم قتاؿ اإلسالـ كأىلو, أم: كما
أك دكف ٘بوز بارتكاب ا٤بناىي من ا٤بثلة كالغلوؿ, كقتل من ال حيل قتلهم من النساء, كالصبياف, 

ىم على الوجو اآلخر ُب اآلية كالشيوخ, كالرىباف, كمن كف يده كآثر السلم, كألقى السالـ, كغّب 
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بأهنا ٧بكمة ال نسخ فيها, كإليو ذىب ابن عباس, ك٦باىد, كا٢بسن البصرم, كعمر بن عبد العزيز 
 . (ُُّ)كغّبىم

(, كاستدؿ من ُِّ)«كىو أصح القولْب»: -رٞبو ا تعاىل -قاؿ أبو جعفر النحاس
بعض مغازيو امرأة مقتولة فكره  السنة ٕبديث ابن عمر أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم رأل ُب

يىافً ك  »ذلك   (.ُّّ)«نػىهىى عىٍن قػىٍتًل النّْسىاًء كىالصّْبػٍ
كأكىل ىذين القولْب بالصواب, القوؿي الذم قالو عمر بن عبد العزيز. » كقاؿ الطربم: 

ألف دعول ا٤بدَّعي نىٍسخى آية حيتمل أف تكوف غّبى منسوخة, بغّب داللة على صحة دعواه, ٙبكُّم. 
 (.ُّْ)«كالتحكم ال يعًجز عنو أحد

كقد ذىب أبو العالية إىل أف ىذه اآلية ىي أكؿ آية نزلت ُب القتاؿ با٤بدينة, كقوؿ ابن 
بعد ا٥بجرة أرجح ؛ للتصريح ٗبربرات ا١بهاد, كبياف  ﴾أيًذفى لًلًَّذينى يػيقىاتػىليوفى  ﴿عباس بأكلية 

الدعوة كأىلها كىو ٧بكي عن أيب بكر حكمتو: من دفع الظلم, كتصحيح العقيدة, كتأمْب طريق 
 . (ُّٓ)«كىو األشهر كبو كرد ا٢بديث»قاؿ ابن كثّب:  -رضي ا عنو–الصديق 

 -صلى ا عليو كسلم–كقد ركم عن ابن عباس أيضا: أف ىذه اآليو نزلت ُب ٧بمد 
من  -صلى ا عليو كسلم–٤با خرج النيب », كُب ركاية: (ُّٔ)كأصحابو حيث أخرجو من مكة

, كعلى ىذا فيمكن ا١بمع بينو كبْب ما سبق بأف تكوف ىذه اآلية قد نزلت بعد (ُّٕ)«كةم
ما نزؿ ُب ذلك با٤بدينة قبل  -كالٍب ىي أكؿ-خركجهم من مكة ٛبهيدا لآلية الثانية باألمر بالقتاؿ 

نزلت أهنا  »غزكة بدر, كيؤيد ىذا أيضا ما ركاه البيهقي ُب الدالئل, كالطربم ُب تفسّبه, كغّبمها:
ُب أناس مؤمنْب خرجوا مهاجرين من مكة اىل ا٤بدينة فاتبعهم كفار قريش فأذف ا تعاىل ٥بم ُب 

 (.ُّٖ)«قتا٥بم
ًإفَّ اللَّوى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم بًأىفَّ ٥بىيمي ا١بٍىنَّةى  ﴿كقيل: إف أكؿ آيو نزلت: 

.ركاه الطربم عن أيب العالية أيضا, كا٢باكم ُب (ُّٗ)اللًَّو فػىيػىٍقتػيليوفى كىيػيٍقتػىليوفى﴾يػيقىاتًليوفى ًُب سىًبيًل 
 , كىو بعيد؛ لتأخر نزكؿ سورة براءة فهي من آخر ما نزؿ.(َُْ)اإلكليل

ُالمرحلةُالرابعةُ:ُمرحلوُفرضُالجهادُعموما
ثىًقٍفتيميوىيٍم  ﴿كىاقٍػتػيليوىيٍم حىٍيثي كىو ما يسمي ٔبهاد الطلب كدليلها: قولو تعاىل:  

نىةي أىشىدُّ ًمنى اٍلقىٍتًل﴾ فىًإذىا اٍنسىلىخى  ﴿, كقولو تعاىل: (ُُْ)كىأىٍخرًجيوىيٍم ًمٍن حىٍيثي أىٍخرىجيوكيٍم كىاٍلًفتػٍ
مىٍرصىدو فىًإٍف  اأٍلىٍشهيري ا٢بٍيريـي فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكْبى حىٍيثي كىجىٍدٛبييوىيٍم كىخيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم كىاقٍػعيديكا ٥بىيٍم كيلَّ 

ةى كىآتػىويا الزَّكىاةى فىخىلُّوا سىًبيلىهيٍم ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه﴾ قىاتًليوا  ﴿, كقولو تعاىل:(ُِْ)تىابيوا كىأىقىاميوا الصَّالى



ُكليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانية...ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوأثُرهُفوائُدهُالكريمُُِالقرآنُُِِمنَُُنزلَُُماُوآخرُُُأولُُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمجلة

 

753  

 

سيوليوي كىالى يىًدينيوفى ًدينى ا٢بٍىقّْ ًمنى الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالى بًاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىالى حييىرّْميوفى مىا حىرَّـى اللَّوي كىرى 
كغّبىا من اآليات الٍب  (ُّْ)الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىٌبَّ يػيٍعطيوا ا١بًٍٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى﴾

 يسميها العلماء بآيات السيف كالقتاؿ.
كىذه ىي آخر مراحل تشريع ا١بهاد ككاف ذلك سنة تسع من ا٥بجرة؛ حيث نزلت سورة 
التوبة , كمن العلماء من جعل بداية ىذه ا٤برحلو ُب السنة ا٣بامسة من ا٥بجرة؛ حيث اجتمعت  

كا٤بسلمْب ُب ا٤بدينة ُب ما يعرؼ بغزكة  -صلى ا عليو كسلم–كلمة األحزاب على حصار النيب 
 ا٣بندؽ.األحزاب أك 

 كمن العلماء من اقتصر على ثالث مراحل فلم يعد مرحلة ا٤بنع.
كمنهم من جعلها ست مراحل كاألحناؼ, حيث أضافوا مراحل أخرل, كآّادلة بالٍب 

)مرحلة ثانية( أك القتاؿ بشرط انسالخ األشهر ا٢بـر )مرحلة خامسة( كمنهم  (ُْْ)ىي أحسن
 .(ُْٓ))أحد ا١بهادىٍين( مرحلة من جعلها ٟبس مراحل كالشافعي فعد ا٥بجرة

كىم كإف اختلفوا ُب ىذه ا٤براحل كُب عددىا إال أهنم متفقوف على مرحلية تشريع ا١بهاد, 
, على اختالؼ (ُْٔ)كأف آخر ما استقر عليو التشريع فرضيتو, كأف ا٤برحلة األخّبة ناسخةه ٤با قبلها

, (ُْٕ): ازالة ا٢بكم كلية ُب مفهـو النسخ عند عامة السلف, ىل ىو ا٤بعُب االصطالحي أم
كىو اصطالح ا٤بتأخرين منهم, أـ ماىو أعم من ا٤بعُب االصطالحي ا٣باص, من: تقييد ا٤بطلق, 

, باعتبار أف ا٢بكم األصلى مل يبق على حالتو األكىل؟ (ُْٖ)كٚبصيص العاـ, كتبيْب آّمل
ا٤براحل األكىل, على كل  فا٤بعنياف مراداف. فعلى ا٤بعُب األكؿ تكوف ا٤برحلة األخّبة مبطلة ٢بكم

حاؿ كىو النسخ كبو قاؿ ابن عباس, كقتادة, كالربيع بن أنس كغّبىم, كما نقلو الطربم, كابن  
, حٍب نقل اإلٝباع عليو كثّب من أىل العلم كالطربم, كا١بصاص, (ُْٗ)كثّب عنهم كغّبىم

اٍنسىلىخى اأٍلىٍشهيري ا٢بٍيريـي  فىًإذىا ﴿, كغّبىم ,حٍب قاؿ ا٤بقرم كغّبه: بأف آية التوبة: (َُٓ)كالشوكاين
كىأىقىاميوا  فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكْبى حىٍيثي كىجىٍدٛبييوىيٍم كىخيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم كىاقٍػعيديكا ٥بىيٍم كيلَّ مىٍرصىدو فىًإٍف تىابيوا

ةى كىآتػىويا الزَّكىاةى فىخىلُّوا سىًبيلىهيٍم ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه﴾ , نسخت من القرآف مائة آية كأربعان (ُُٓ)الصَّالى
 .(ُِٓ)كعشرين آية

كعلى ا٤بعِب الثاين يعمل ّٔا عند كجود علة حكمها كمقتضاه كىو النسأ, كبو قاؿ بعض 
 أىل العلم.. كعلى كلو فتحريري ىذا غّبي مؤثرو ىنا.

مأذكنا بو, ككاف ٧برما, ٍب »كقد ٣بص اإلماـ ابن القيم مراحل تشريع ا١بهاد األربع بقولو: 
 . كىو ما يعنينا ىنا.(ُّٓ)«ٍب مأمورا بو ٤بن بدأىم بالقتاؿ, ٍب مأمورا بو ١بميع ا٤بشركْب
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القسمُالثانيُ:ُأولُماُنزلُوآخرُماُنزلُمقيًداُببلدُمعينُأوُسورةُمعينةُ,ُأوُمنُالسورُُ
ُكاماًلُ,ُأوُمنُآياتُالسجدةُوغيرُذلك.

ا ببلد معْب كمكة كا٤بدينة فجلو مقيد ّٔما, كىذا ٧بل دراستو ا٤بكي  أما ما نزؿ مقيدن
كا٤بدين, كىو يدخل أيضنا فيما سبق من أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ على اإلطالؽ؛ إذ أكؿ ما نزؿ 

 ٗبكة ىو أكؿ ما نزؿ مطلقنا, كآخر ما نزؿ با٤بدينة ىو آخر ما نزؿ من القرآف على اإلطالؽ. 
كىًإٍذ ديىٍكيري ًبكى  بقى آخر ما نزؿ من اآليات ٗبكة قبيل ا٥بجرة كىو قولو تعاىل : ﴿ٍب ي

يػٍري اٍلمىاكً  ,كما (ُْٓ)﴾رًينى الًَّذينى كىفىريكا لًييٍثًبتيوؾى أىٍك يػىٍقتػيليوؾى أىٍك خييٍرًجيوؾى كىديىٍكيريكفى كىديىٍكيري اللَّوي كىاللَّوي خى
قيٍل يىا  , كقيل قولو تعاىل: ﴿(ُٔٓ)لى أهنا مدنية, كاألكثركف ع(ُٓٓ)ركم عن عكرمة ك٦باىد

يعنا إًنَّوي ىيوى ًعبىاًدمى الًَّذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍٞبىًة اللًَّو ًإفَّ اللَّوى يػىٍغًفري الذُّنيوبى ٝبىً 
 .(ُٖٓ)كالراجح أهنا أكؿ ما نزؿ با٤بدينة (ُٕٓ)﴾اٍلغىفيوري الرًَّحيمي 

اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍٛبىٍمتي  آخر ما نزؿ ُب مكة بعد ا٥بجرة كىو قولو تعاىل: ﴿ٍب 
ـى ًديننا فهي آخر ما نزؿ من القرآف ٗبكة بعد ا٥بجرة ,  (ُٗٓ)﴾عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلًٍسالى

 .(َُٔ)كلذا تعد مدنيةن ُب اصطالح علماء علـو القرآف
  «العنكبوت»آخر ما نزؿ ٗبكة من سور القرآف كامالن , فهذا ٨بتلف فيو بْب سور:  كأما 

كما ركم عن   «ا٤بطففْب»كما ركم عن الضحاؾ, ك  «ا٤بؤمنوف»كما ركم عن ابن عباس, ك
 .(ُُٔ)٦باىد

قيٍل يىا ًعبىاًدمى الًَّذينى أىٍسرىفيوا عىلىى  ﴿كأكؿ ما نزؿ من آيات القرآف با٤بدينة قولو تعاىل: 
يعنا   (.ُِٔ) ﴾أىنٍػفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍٞبىًة اللًَّو ًإفَّ اللَّوى يػىٍغًفري الذُّنيوبى ٝبًى

: االتفاؽ على سورة البقرة, كتعقب  (ُّٔ)كأما أكؿ السور فقد ذكر ا٢بافظ ابن حجر ُب الفتح
 (ُْٔ)نزلت با٤بدينة: ا٤بطففْب بأف الواحدم ذكر أف أكؿ سورة

 «ا٤بائدة»ك «براءة»ٍب آخر ما نزؿ من سور القرآف با٤بدينة كىذا ٨بتلف فيو أيضنا بْب: سورة  
 . (ُٓٔ)«النصر»ك

ا بسورة معينة كقو٥بم: ىذه أكؿ آية نزلت من سورة   كأما أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ مقيدن
إال ُب سورة  -اطلعت عليو - ىذا فيما كذا, كىذه آخر آية نزلت منها, فإنو مل يرد شيء ُب

لىقىٍد نىصىرىكيمي  : أكؿ ما نزؿ من سورة التوبة قولو تعاىل: ﴿(ُٔٔ)التوبة , فقد ركل عن ٦باىد أنو قاؿ
ًإٍذ أىٍعجىبىٍتكيٍم كىثٍػرىتيكيٍم فػىلىٍم تػيٍغًن عىٍنكيٍم شىٍيئنا كىضىاقىٍت عىلىٍيكيمي   كىيػىٍوـى حينػىٍْبو  اللَّوي ًُب مىوىاًطنى كىًثّبىةو 

ٍبيَّ أىنٍػزىؿى اللَّوي سىًكينىتىوي عىلىى رىسيولًًو كىعىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى كىأىنٍػزىؿى جينيودنا  *اأٍلىٍرضي ٗبىا رىحيبىٍت ٍبيَّ كىلٍَّيتيٍم ميٍدبًرًينى 
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اًفرًينى ملٍى تػىرىٍكىىا كىعىذَّ   ٍبيَّ يػىتيوبي اللَّوي ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى عىلىى مىٍن يىشىاءي  *بى الًَّذينى كىفىريكا كىذىًلكى جىزىاءي اٍلكى
 .(ُٕٔ)﴾ اللَّوي غىفيوره رىًحيمه كى 

اٍنًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن  كركل عن مسركؽ عن أيب الضحى: إف أكؿ ما نزؿ من براءة: ﴿
ٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى كىجىاًىديكا بًأىٍموىالً  يػٍره لىكيٍم ًإٍف كي ﴾ ٍب أنزؿ ا أك٥با, كيٍم كىأىنٍػفيًسكيٍم ُب سىًبيًل اللًَّو ذىًلكيٍم خى

لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًنْبى  ٍب أنزؿ آخرىا : ﴿
. (ُٖٔ)﴾رىءيكؼه رىًحيمه   , كقد سبق أهنما من آخر القرآف نزكالن

 كالراجح: قوؿ ٦باىد؛ لنزكؿ اآليات األكىل بعد حنْب, كالثانية ُب غزكة تبوؾ. 
كأما أكؿ ما نزؿ من السور فيو سجدة فهي سورة النجم كما ركم البخارم عن ابن 

أكؿ سورة », كركم عنو أيضنا: (ُٗٔ)«كىالنٍَّجًم ﴾ ﴿: أىكَّؿي سيورىةو أيٍنزًلىٍت ًفيهىا سىٍجدىةه » مسعود:
فسجد كسجد الناس, إال رجل أخذ الَباب  -^-نزلت فيها سجدة: النجم, قرأىا رسوؿ ا 

 , ككاف ذلك ٗبكة.(َُٕ)«فسجد عليو, فرأيتو قتل كافرنا
ٍب بعد ذلك يعود األمر إىل ترتيب السور كىو أمر توفيقي اجتهادم على الراجح عند  

ا١بمهور, كلذا كرد ُب تعيينو ثالث ركايات عن ابن عباس , كىذا يرجع أيضنا إىل موضوع ا٤بكي 
 كا٤بدين كما ال خيفى. 

أكثره كال  كىذا النوع من األكائل كاألكاخر ا٤بقيدة فيو اختالؼ كاضطراب كثّب فال يثبت
 يتوقف على معرفتو فهم النص, كإمنا ذكرتو تتميمنا للفائدة.

ُفوائدُمعرفةُأولُوآخرُماُنزلُمنُالقرآنُالكريم:ُالمبحثُالثالث
خاصة ما يتناكؿ منو أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ -تَبكز الفؤائد ا٤بَبتبة على معرفة ىذا العلم 

 : عشر نقاطُب  -لت على سبيل التدرجُب التشريعات الٍب نز 
معرفة تاريخ التشريع كتدرجو, أما تاريخ التشريع: فإف معرفة أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ  -ُ

على اإلطالؽ يبْب أمهيتهما بإدراؾ حكمة التقدًن كالتأخّب فيهما, كأما معرفة أكؿ ما 
 -مثالن  –نزؿ كآخر ما نزؿ ُب التشريعات ا٤بختلفة فإنو يبْب ترتيبها التشريعي, فالصالة 

, ٍب الزكاة على ا٤بشهور كالصياـ على اختالؼ ُب ترتيبهما ُب  فرضت ُب مكة أكالن
 السنة الثانية من ا٥بجرة, ٍب ا٢بج ُب السنة السادسة ... كىكذا .

كما يبْب ُب التشريع الواحد ما استقر عليو ُب ا٢بكم األخّب كما ُب تشريع ا١بهاد, كعدة      
 وبة الزنا كغّبمها. ا٤بتوَب عنها زكجها, كعق
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كأما تدرجو: فإف أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ ييٍظهور ٔبالء حكمة اإلسالـ ُب تشريعاتو ٗبراعاة 
أحواؿ الناس كالَبفق ّٔم كسياستهم باالنتقاؿ ّٔم ٩با كانوا عليو إىل ما يريد ٥بم على مراحل 

سر كسهولة دكف عناء أك سؤاؿ مناسبة ألحوا٥بم , تؤىلهم تدرجيينا لقبوؿ حكم ا٤برحلة األخّبة بي
أك صداـ , بل رٗبا استعجلوا ا٢بكم األخّب بالطلب بعد أف ىيأهتم ا٤براحل األكىل لو ٛبامنا , كذلك  

, ىذا فضالن  (ُُٕ)كما حدث ُب آيات ٙبرًن ا٣بمر كىي معركفة, كقوؿ سيدنا عمر فيها مشهور
وؿ قبل الفركع ليسهل عليهم عما حدث ُب أكؿ اإلسالـ ُب العهد ا٤بكي من ا٤بخاطبة باألص

استقبا٥با كالعمل ّٔا, كبالتذكّب كالوعد كالوعيد, قبل ا٢بالؿ كا٢براـ , كما جاء ُب حديث السيدة 
يفىصًَّل, ًفيهىا ذًٍكري ا١بىنًَّة كالنَّاًر, حٌبَّ »عائشة رضي ا عنها : 

ا نػىزىؿى أكَّؿى ما نػىزىؿى منو سيورىةه ًمنى ا٤ب إمنَّ
ـي إذىا ثىابى ال ؿي كا٢بىرىا ـً نػىزىؿى ا٢بىالى  ... إخل .  (ُِٕ)«نَّاسي إىل اإلٍسالى

 كّٔذا ندرؾ سرِّا من أسرار ا٢بكمة اإل٥بية ُب الَببية كالتشريع.
ٛبييز الناسخ من ا٤بنسوخ عند التعارض أك تغاير ا٢بكم بْب اآليات تغايرنا متضادنا ال   -ِ

ديكن ا١بمع معو بأم كجو من كجوه ا١بمع, كذلك عند من قاؿ بالنسخ, فا٤بنسوخ 
يكوف أكالن قبل الناسخ كإف تقدـ عليو ُب ترتيب التالكة, كما ٘بلى ذلك ُب عدة 

 ا٢بديث عنو.  , كسيأٌب(ُّٕ)ا٤بتوَب عنها زكجها
االستفادة من ٛبايز األسلوب القرآين بْب أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ كتطبيق ىذا ُب  -ّ

الدعوة إىل ا تعاىل, كذلك ٗبراعاة طبيعة الفركؽ بْب األمكنة كاألزمنة, كاختالؼ 
أحواؿ ا٤بخاطبْب ُب التبليغ, كاألمر كالنهي, كا٢بكم, فما يصلح ُب مكاف قد ال 

كما يليق ٗبخاطبة قـو قد ال يليق ٗبخاطبة آخرين, كما يصح ُب زمن يصلح ُب آخر, 
 قد ال يصح ُب زمن آخر كىكذا ...

 كىذا من أعظم الدركس الدعوية الَببوية ا٤بستفادة ىنا.
ىذا من جانب, كمن جانب آخر فإف الذم يقف على أكؿ ما نزؿ على اإلطالؽ, كىو 

يدرؾ  ﴿كىاتػَّقيوا يػىٍومنا تػيٍرجىعيوفى ًفيًو ًإىلى اللًَّو ﴾لو تعاىل: كآخر ما نزؿ كىو قو  اقٍػرىٍأ﴾ ﴿قولو تعاىل:
التمايز ُب ا٣بطاب بينهما ٗبا تشّباف إليو من حاجة ا٤بخاطىب ّٔما إليهما, كما ينبغي أف يكوف 

 عليو حالو من بدايتو بالعلم, إىل هنايتو باالستعداد الدائم للرجوع إىل ا تعاىل للمحاسبة كا١بزاء.
لوقوؼ على موضوعات السّبة النبوية كأحداثها الواردة ُب القرآف مرتبة على حسب ا -ْ

صلى ا عليو  –كقوعها, ٩با يوقف الدعاة خاصة كا٤بسلمْب عامة على مسّبتو 
الدعوية ا٢بافلة با٤بواقف التعليمية, كالَببوية الٍب ٚبتلف أسلوبنا, كمنهجنا  -كسلم
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د منهجو كسدا -صلى ا عليو كسلم-كمتو , ٩با يظهر عظيم حباختالؼ زماهنا
؛ ليكوف ذلك قدكة للدعاة من بعده إىل أف يرث ا كٝباؿ أسلوبو ككماؿ صربه

 األرض كمن عليها. 
الوقوؼ على كجو من أقول كجوه اإلعجاز القرآين , إذ ٗبعرفة أكؿ ما نزؿ كآخر ما  -ٓ

النسجاـ التاـ كالتناسق نزؿ من القرآف تتجلى كحدة القرآف ا٤بوضوعية, الٍب تظهر ا
الكامل بْب اآليات , كاٙباد ىدفها رغم اختالؼ أسبأّا كمناسباهتا , كتباين أحداثها 
كأحكامها, كتغاير أماكنها كأزماهنا.. فقد جاء القرآف مَبابطنا يلتقي أكؿ ما نزؿ فيو 

ديكن بآخره, كآخر ما نزؿ فيو بأكلو, متشأّنا ُب حسنو كصدقو كنظمو كإعجازه, فال 
لقارئو أف يشعر بفرؽ بْب آخره كأكلو رغم ما بينهما ُب النزكؿ من فَبة زمنية تصل إىل 
ثالث كعشرين سنة, فهو ٧بكم النسج, رصْب األسلوب, دقيق السبك, مَبابط 
ا٤بعاين, متآلف البدايات كالنهايات, متناسب ُب ا١بمل كالسور كاآليات, ال تناقض 

كاحدة نزلت دفعة كاحدة ُب نسق كاحد, ٩با يدؿ  فيو كال اختالؼ حٌب كأنو قطعة
 .على إعجازه, كيشهد أللوىية مصدره

ا عن  -ٔ التوصل إىل فهم معاين اآليات القرآنية كما فيها من أحكاـ فهمنا صحيحنا بعيدن
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا  ﴿الغفلة كا٣بطأ . فالذم ال يعرؼ مثالن أف قولو تعاىل : 

. مرحلة من مراحل ٙبرًن الربا, (ُْٕ)لرّْبىا أىٍضعىافنا ميضىاعىفىةن كىاتػَّقيوا اللَّوى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى﴾ا
كليست حكمنا هنائينا يقع ُب ا٣بطأ؛ حيث يظن جهالن إباحة الربا باليسّب الذم ال 

 يصل إىل األضعاؼ ا٤بضاعفة كما سيأٌب تفصيل بيانو.
ىذه األمة بالقرآف, الصحابة فمن بعدىم ٩بن قيضهم ا إظهاري مدل عنايًة علماءى  -ٕ

تعاىل ٣بدمة كتابو كتتبعهم آلياتو, حٌب عرفوا أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ منها, ٩با يدؿ 
ا كبّبنا ُب معرفة كل ما يتعلق بالقرآف  على اىتمامهم بو اىتمامنا بالغنا, كبذ٥بم جهدن

ة إال مظهر من مظاىر حفظ ا تعاىل الكرًن من أخبار كأحكاـ, كما ىذا ُب النهاي
 لكتابو, ككسيلة من كسائل ذلك ا٢بفظ الٍب جيب علينا التمسك ّٔا اتباعنا كصيانة.

رد الشبو الواردة على اآليات القرآنية ٗبا توىم تعارضها لعدـ العلم ٗبا نزؿ منها أكالن  -ٖ
لك اندفع إيهاـ كما نزؿ آخرىا, كما نزؿ على مراحل ٛبهيدية ٢بكم قاطع, فإذاعلم ذ

التعارض با٢بجة القاطعة, ٩با يزيد الثقة بالقرآف عند كل من عنده أدىن مسكة من 
 عقل . 
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تدعيم صلة ا٤بسلم بالقرآف بالوقوؼ على ما فيو من إعجاز كمعاف كأسرار ٩با يقوم  -ٗ
 اعتقاده فيو كإديانو بو . 

ية, مستمدة من ما يفيده الدارس ٥بذا العلم من قوة ركحية, كعطايا كأنوار قلب -َُ
بركة دراستهم آليات القرآف كفيوضاتو, الٍب ال يشبع منها ذائق أك مغَبؼ, كال ديلها 

 أك ينكرىا إال منحرؼ, أك منجرؼ.
ُأثرُمعرفةُأولُوآخرُماُنزلُمنُالقرآنُالكريمُفيُفهمُالنصُالقرآني:ُالمبحثُالرابع

ارؼ كا٤بوضوعات ا٤بتعلقة حيتاج ا٤بتعرض لتفسّب كتاب ا كفهم نصوصو إىل بعض ا٤بع
 بالقرآف, كالٍب ال غُب لو عنها حٌب يستطيع أف يفهم النص القرآين فهمنا صحيحنا. 

كتندرج ىذه ا٤بعارؼ ٙبت موضوعات علـو القرآف أك ما يسمى بعلم أصوؿ التفسّب كىي 
, فما موضوعات كثّبة كمتشعبة كٚبتلف ُب أمهيتها على حسب ا٢باجة إليها ُب فهم النص القرآين

يتوقف عليو فهم النص ال يتساكل مع ما ال يتوقف عليو ذلك, كما يفهم النص بدكف معرفتو 
ا؛ ال يتساكل مع ما ال حاجة إليو ُب فهم النص من مكمالت ذلك العلم.   فهمنا فاسدن

كمعرفة أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ من ىذه ا٤بوضوعات ا٤بهمة جدا الٍب حيتاج إليها  
ا٤بفسر, بل كل من يريد أف يفهم كالـ ا على الوجو الصحيح حيتاج إىل معرفتها.. كسبب نزكؿ 
اآلية, كىو: ما يعرؼ بأسباب النزكؿ , كمكاف نزك٥با كىو: ما يعرؼ با٤بكي كا٤بدين, كزماهنا كىو: 

يندرج ٙبتو أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ , أك ما يعرؼ بتاريخ النزكؿ.. كل ذلك ميعْب قوم على  ما
 فهم النص, كمىعْب ال ينضب أيضان. 

سلوين فوا ال تسألوين عن شيء إال » كىو على ا٤بنرب: --كلذا قاؿ اإلماـ علي 
بليل نزلت أـ بنهار؟ أـ ُب سهل أخربتكم , كسلوين عن كتاب ا فوا ما من آية إال كأنا أعلم أ

 .(ُٕٓ)«أـ ُب جبل
كا ما نزلت آية إال كقد علمت فيما أنزلت كأين أنزلت إف ريب كىب ِل » كقاؿ أيضا:

 .(ُٕٔ)«قلبنا عقوالن كلساننا سؤكالن 
كا الذم ال إلو غّبه ما نزلت سورة من كتاب ا إال : »  --ككذا قاؿ ابن مسعود 

 . (ُٕٕ)«كال نزلت آية من كتاب ا إال كأنا أعلم فيما نزلت... كأنا أعلم أين نزلت,
 فقد دؿ ذلك على أمرين: 

األكؿ: عناية الصحابة كاىتمامهم البالغ بالقرآف الكرًن كعلومو, خاصة ما يتعلق منها ٗبواطن 
 النزكؿ, كأكقاتو, كأسبابو. 
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, فال جيوز ٤بن  الثاين: أهنم جعلوا التصدر للحديث عن كتاب ا تعاىل مرىوننا ٗبعرفة تلك العلـو
ال يعرفها أف يتحدث فيها كال أف جييب عن تساؤالت السائلْب حو٥با؛ ألنو بال شك خيطئ ُب 
الفهم كا٢بكم معان, فيضل كييضل, فالذم ال يعرؼ أكؿ كآخر ما نزؿ خاصة فيما يتعلق بآيات 

 التالية: التشريع خيطيء ُب فهم النص كحكمو, كيتبْب ذلك بذكر النماذج 
ُالنموذجُاألول:ُتحريمُالخمر

سبق ذكر مراحل ٙبرًن ا٣بمر كأنو مر بثالث مراحل على الراجح, كقد جاء ذكر ىذه 
 ا٤براحل متفرقنا ُب القرآف ُب ثالث سور مدنية. 

 ا٤برحلة األكىل:
ٍيًسًر قيٍل ًفيهً  قولو تعاىل من سورة البقرة: ﴿  مىا ًإٍٍبه كىًبّبه كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس يىٍسأىليونىكى عىًن ا٣ٍبىٍمًر كىاٍلمى

 .(ُٖٕ)﴾كىًإٍٜبيهيمىا أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًعًهمىا 
 ا٤برحلة الثانية:

ةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل حىٌبَّ تػىٍعلىميوا  ُب قولو تعاىل من سورة النساء:﴿  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقرىبيوا الصَّالى
 .(ُٕٗ)﴾ مىا تػىقيوليوفى 

 ا٤برحلة الثالثة:
ٍيًسري كىاأٍلىٍنصىابي ُب قولو تعاىل من سورة ا٤بائدة: ﴿ يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإمنَّىا ا٣ٍبىٍمري كىاٍلمى

ـي رًٍجسه ًمٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى  نىكيمي  ًإمنَّىا ييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييوًقعى  *كىاأٍلىٍزالى بػىيػٍ
ًة فػىهىٍل أىنٍػتيٍم  ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىٍن ًذٍكًر اللًَّو كىعىًن الصَّالى اكىةى كىاٍلبػىٍغضىاءى ًُب ا٣ٍبىٍمًر كىاٍلمى اٍلعىدى

 . (َُٖ)﴾ميٍنتػىهيوفى 
كقد جاءت ىذه اآليات مرتبة ترتيبنا زمنينا على حسب كركدىا ُب السور, إذ نزلت سورة 

عهد ا٤بدين, ٍب نزلت سورة النساء بعد سورة البقرة بأربع سور, ٍب نزلت سورة البقرة أكالن ُب أكؿ ال
 .(ُُٖ)ا٤بائدة 

 فكانت آية البقرة أكؿ ما نزؿ ُب شأف ا٣بمر , ككانت آية ا٤بائدة آخر ما نزؿ. 
 .(ُِٖ)«اللهم بْب لنا ُب ا٣بمر بياننا شافينا» كقد بْب حديث عمر السابق أيضنا : 

 الث: ترتيب ىذه ا٤براحل الث
فالذم ال يعرؼ ىذه ا٤براحل ُب ٙبرًن ا٣بمر كترتيبها على حسب أكؿ ما نزؿ منها كآخر 
ما نزؿ مركرنا ٗبا بينهما ال يستطيع فهم النص القرآين فهمنا صحيحنا, فقد يتوىم تعارض اآليات, 
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أك يتوقف عند حكم ٙبرديها عند إرادة الصالة فال يقرّٔا كىو سكراف, كما أنو ال يدرؾ حكمة 
 التشريع, كالٍب ىي من خصائص التشريع اإلسالمي. 

ُالنموذجُالثاني:ُتحريمُالربا
 : ق أف ٙبرًن الربا مر بأربع مراحلكقد سب

 كالثالث األيخىر مدنيات.  كقد جاء ذكر ىذه ا٤براحل متفرقنا ُب أربع سور: األكىل مكية,
 ا٤برحلة األكىل:

 ﴿ : كىمىا آتػىٍيتيٍم ًمٍن رًبنا لًيػىٍربػيوى ُب أىٍموىاًؿ النَّاًس فىالى يػىٍربيو ًعٍندى اللًَّو كىمىا آتػىٍيتيٍم  قولو تعاىل من سورة الرـك
 .(ُّٖ)﴾ًمٍن زىكىاةو تيرًيديكفى كىٍجوى اللًَّو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍضًعفيوفى 

 ا٤برحلة الثانية:
ًىٍم  من سورة النساء قولو تعاىل: ﴿  فىًبظيٍلمو ًمنى الًَّذينى ىىاديكا حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم طىيّْبىاتو أيًحلٍَّت ٥بىيٍم كىًبصىدّْ

ًثّبنا   .(ُْٖ)﴾كىأىٍخًذًىمي الرّْبىا كىقىٍد نػيهيوا عىٍنوي  *عىٍن سىًبيًل اللًَّو كى
 ا٤برحلة الثالثة:

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا الرّْبىا أىٍضعىافنا ميضىاعىفىةن كىاتػَّقيوا اللَّوى  قولو تعاىل من سورة آؿ عمراف: ﴿ 
 .(ُٖٓ)﴾لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى 

 ا٤برحلة الرابعة:
ٍنتيٍم ميٍؤًمًنْبى  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىذىريكا مىا بىًقيى  قولو تعاىل:﴿ فىًإٍف ملٍى تػىٍفعىليوا  *ًمنى الرّْبىا ًإٍف كي

 .(ُٖٔ)﴾ فىٍأذىنيوا ًٕبىٍربو ًمنى اللًَّو كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيٍبتيٍم فػىلىكيٍم ريءيكسي أىٍموىاًلكيٍم الى تىٍظًلميوفى كىالى تيٍظلىميوفى 
آية البقرة من أكاخر ما نزؿ من فكانت آية سورة الرـك أكؿ ما نزؿ , ككاف ذلك ُب مكة , ككانت 

 القرآف على ما سبق بيانو. 
فا٤برحلة األكىل مل تصرح بالتحرًن, كإمنا ىيأهتم لو ٗبا أشارت إليو من أنو ال ثواب فيو كال بركة, كال 

 قيمة لو عند ا بعكس الزكاة الٍب ىي طهرة للنفس كا٤باؿ معنا.
اء إليو بتقبيح فعل اليهود الذين احتالوا على أخذ الربا كقد كا٤برحلة الثانية فيها تعريض بالتحرًن كإدي

 هنوا عنو, فاستحقوا العذاب األليم. 
ا٤برحلة الثالثة: التحرًن ا١بزئي ا٤بقيد بأكل الربا أضعافنا مضاعفة كىو نوع من الربا اعتاده العرب ُب 

ل حٌب يصّب الدَّين أضعافنا ا١باىلية حيث كانوا يزيدكف ُب الدَّين الربوم مقابل الزيادة ُب األج
 مضاعفة كىو ما يعرؼ بربا النسيئة. 
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ا٤برحلة الرابعة: التحرًن ا٤بطلق بالنص القاطع الذم يشمل ٙبرًن كل أنواع الربا مقَبننا بأشد أنواع 
 التهديد كالوعيد كالزجر. 

يات , فالذم ال يعرؼ ىذه ا٤براحل مرتبة بأكؿ ما نزؿ إىل آخر ما نزؿ خيطئ ُب فهمو لآل
كمن ٍب خيطئ ُب األحكاـ فيظن أف الربا مكركه من ا٤برحلة األكىل, أك أف ٙبرديو خاص باليهود 
فقط من ا٤برحلة الثانية, أك جواز أكلو ضعفان كاحدان من ا٤برحلة الثالثة, أك أنو حـر دفعة كاحدة من 

٤ببِب على عدـ معرفتو ا٤برحلة األخّبة , أك يتوىم تعارض اآليات .. ككل ذلك من تصوره ا٣باطئ ا
 بأكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ. 

ُالنموذجُالثالث:ُعقوبةُالزناُ
مل حيـر الزنا ُب اإلسالـ على مراحل كا٣بمر كالربا بل كاف ٙبرديو مقطوعنا بو من البداية 
كذلك لعظم فحشو كخطر أمره كضرره على الدين كآّتمع, كإمنا تدرج القرآف ُب عقوبة فاعلو 

 على مرحلتْب: 
 كقد جاء ذكر ىاتْب ا٤برحلتْب ُب القرآف متفرقنا ُب سورتْب . 

 :ا٤برحلة األكىل
ٌب يىٍأًتْبى اٍلفىاًحشىةى ًمٍن ًنسىاًئكيٍم فىاٍستىٍشًهديكا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػىعىةن  ُب قولو تعاىل من سورة النساء : ﴿ كىالالَّ

اًف  *الن ًمٍنكيٍم فىًإٍف شىًهديكا فىأىٍمًسكيوىينَّ ًُب اٍلبػيييوًت حىٌبَّ يػىتػىوىفَّاىينَّ اٍلمىٍوتي أىٍك جيىٍعىلى اللَّوي ٥بىينَّ سىًبي كىاللَّذى
 . (ُٕٖ)﴾يىٍأتًيىاهًنىا ًمٍنكيٍم فىآذيكمهيىا فىًإٍف تىابىا كىأىٍصلىحىا فىأىٍعرًضيوا عىنػٍهيمىا ًإفَّ اللَّوى كىافى تػىوَّابنا رىًحيمنا 

كىي أكؿ ما نزؿ ُب عقوبة الزنا , فاآلية األكىل بينت عقوبة ا٤برأة إذا زنت بأف ٙببس ُب البيت 
 ٥با سبيالن .  حٌب ٛبوت أك جيعل ا

كالسبيل ا٢بد كىو: ا١بلد كالرجم كبذلك قاؿ ابن عباس ك٦باىد كالضحاؾ كعطاء كغّبىم, كىو 
 .  (ُٖٖ)ظاىر معُب اآلية ُب عمـو النساء

, فجعل ىذا ا٢بكم خاصنا بالنساء (ُٖٗ)كقاؿ السدم : ىؤالء الالٌب قد نكحن كأحصن
 اصنات . 

ا زىن ٧بصننا كاف أك غّب ٧بصن باإليذاء كىو التوبيخ بالسب كاآلية الثانية : بينت عقوبة الرجل إذ
 كالتعيّب كالتعنيف, كعلى قوؿ السدم : فاآلية تشمل الرجاؿ عمومنا كالنساء الالئي مل حيصن.

صنفاف من الرجاؿ كمها: صنف اصنْب,  ﴾اللَّذىافً ﴿كال شك أف ا٤براد بػ »قاؿ ابن عاشور: 
كصنف غّب اصنْب منهم, كبذلك فسره ابن عباس ُب ركاية ٦باىد, كىو الوجو ُب تفسّب اآلية, 

 . (َُٗ)«كبو يتقـو معُب بْبّْه غّب متداخل كال مكرر
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 جهة من كيؤيده الزناة, كىذا قوؿ يقتضيو اللفظ كيستوَب نص الكالـ أصناؼ »كقاؿ القرطيب: 
, كاختاره النحاس كركاه عن ابن ﴾ ًمٍنكيمٍ  ﴿كُب الثانية:  ﴾ًمٍن ًنسىاًئكيٍم  ﴿ُب األكىل: قولو للفظا

 .(ُُٗ)«عباس
السحاؽ, كالثانية: عقوبة  كقد ذىب بعض العلماء إىل أف ا٤بقصود باآلية األكىل: عقوبة

إىل الفاحشة ا٤بذكورة, عائد ﴾ يىٍأتًيىاهًنىا ﴿كضمّب النصب ُب قولو:  », قاؿ ابن عاشور: اللواط
 .  (ُِٗ)«كىي الزنا, كال التفات لكالـ من توىم غّب ذلك

 كُب اآلية أقواؿ أخرل بعيدة عن ظاىرىا ليس ىذا ٧بل ذكرىا. 
 ا٤برحلة الثانية:

كىالزَّاين فىاٍجًلديكا كيلَّ  الزَّانًيىةي كىي آخر ما نزؿ ُب عقوبة الزنا قولو تعاىل ُب سورة النور: ﴿
ٍلدىةو كىالى تىٍأخيٍذكيٍم ًًّٔمىا رىأٍفىةه ُب ًديًن اللًَّو ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو  كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىاًحدو ًمنػٍهيمىا ًمائىةى جى

ابػىهيمىا طىائًفىةه ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى   .(ُّٗ)﴾كىٍليىٍشهىٍد عىذى
ا ُب سنة كسورة النور نزلت ب عد سورة النساء ُب ترتيب نزكؿ سور القرآف ا٤بدين كٙبديدن

 ست بعد غزكة بِب ا٤بصطلق على الصحيح. 
كىذا ىو السبيل ا٤بذكور ُب اآلية األكىل كالذم استقر عليو أمر عقوبة الزنا با١بلد مائة 

يب سنة كاملة جلدة للمحصن كغّبه من الرجاؿ كالنساء, ٍب خصصتو السنة بغّب اصن مع التغر 
 للرجاؿ, كأما اصن منهما فحده الرجم, كما قررتو السنة ا٤بتواترة, كأٝبع عليو العلماء . 

, قد جعل ا ٥بن سبيالن «خذكا عِب خذكا عِب: » -^-كقد جاء ىذا مفسرنا ُب قولو 
 .(ُْٗ)«البكر بالبكر, جلد مائة كتغريب سنة, كالثيب بالثيب جلد مائة كالرجم

 ُب القضاء بالرجم للثيب دكف جلد. -^-كاستقر بفعلو  كالذم ثبت
 فالذم ال يعرؼ ىاتْب ا٤برحلتْب ُب تقرير عقوبة الزنا خيطئ ُب الفهم كا٢بكم معنا. 

كثر السؤاؿ حولو ٩بن يقرأ القرآف فيتوقف عند آيٍب سورة   -خاصة –كىذا النموذج 
ة الرجاؿ باألذل من سب, كشتم, النساء ليسأؿ كيف ٙببس ا٤برأة حٌب ٛبوت؟ كيكتفي ُب عقوب

 كتعيّب كغّبه مع ما استقر عليو العمل من جلد كرجم؟!
ا لنزكؿ حكم آخر ُب  فإذا علم أف ما ُب سورة النساء نزؿ أكالن ٨بففنا إىل غاية, كٛبهيدن
سورة النور أشد منو يتناسب مع جـر فاحشة الزنا, مع التفريق الضركرم بْب اصن كغّبه؛ 

كالذم كاف  -ال ُب التحرًن –اؿ, ا٫بل لو اإلشكاؿ كفهم معُب التدرج ُب العقوبة الختالؼ ا٢ب
مالئمنا ٤با كاف عليو حاؿ أىل ا١باىلية مع الزنا حيث كاف شائعنا فيهم دكف عقوبة تذكر, إال 
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عقوبة زنا اصنة مع الغريب دكف علم زكجها, فكانوا يعاقبوف عليو بالقتل كيتصا٢بوف فيو 
 . (ُٓٗ) بالَباضي!!

ُالنموذجُالرابع:ُمراحلُتحريمُبعضُاألطعمة
مر ٙبرًن بعض األطعمة ٗبرحلتْب جاءت ّٔما أربع آيات متفرقات ُب أربع سور قرآنية: 

 سورتاف مكيتاف, كسورتاف مدنيتاف. 
 ا٤برحلة األكىل:

 كىي أكؿ ما نزؿ ُب ٙبرًن األطعمة كتشمل ثالث آيات كىي على ترتيب نزك٥با كاآلٌب: 
قيٍل الى أىًجدي ًفيمىا أيكًحيى ًإِلىَّ ٧بيىرَّمنا عىلىى طىاًعمو يىٍطعىميوي ًإالَّ أىٍف يىكيوفى  األكىل: آية سورة األنعاـ : ﴿

مى ًخٍنزًيرو فىًإنَّوي رًٍجسه أىٍك ًفٍسقنا أيًىلَّ لًغىٍّبً اللًَّو بًًو فىمىًن اٍضطي  رى بىاغو كىالى رَّ غىيػٍ مىٍيتىةن أىٍك دىمنا مىٍسفيوحنا أىٍك ٢بٍى
 . كىي مكية. (ُٔٗ)﴾عىادو فىًإفَّ رىبَّكى غىفيوره رىًحيمه 

مى ا٣ٍبًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ ًلغىٍّبً اللًَّو بًًو فىمىًن  الثانية : آية سورة النحل : ﴿ ـى كى٢بٍى ٍيتىةى كىالدَّ ًإمنَّىا حىرَّـى عىلىٍيكيمي اٍلمى
 . كىي مكية. (ُٕٗ)﴾اللَّوى غىفيوره رىًحيمه  اٍضطيرَّ غىيػٍرى بىاغو كىالى عىادو فىًإفَّ 
مى ا٣ٍبًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ بًًو ًلغىٍّبً اللًَّو فىمىًن  الثالثة: آية سورة البقرة : ﴿ ـى كى٢بٍى ٍيتىةى كىالدَّ ًإمنَّىا حىرَّـى عىلىٍيكيمي اٍلمى

 . كىي مدنية . (ُٖٗ)﴾غىفيوره رىًحيمه اٍضطيرَّ غىيػٍرى بىاغو كىالى عىادو فىالى ًإٍٍبى عىلىٍيًو ًإفَّ اللَّوى 
كىذه اآليات الثالث تعرب عن مرحلة كاحدة, كىي حصر ارمات ُب ىذه األربعة ا٤بذكورات, 

قيٍل الى أىًجدي ًفيمىا أيكًحيى ًإِلىَّ ٧بيىرَّمنا عىلىى طىاًعمو يىٍطعىميوي ًإالَّ  كأك٥با: قوؿ ا تعاىل ُب سورة األنعاـ: ﴿
مى ًخٍنزًيرو فىًإنَّوي رًٍجسه أىٍك ًفٍسقنا أيًىلَّ لًغىٍّبً اللًَّو بًًو فىمىًن اٍضطيرَّ أىٍف يىكيوفى مى   ٍيتىةن أىٍك دىمنا مىٍسفيوحنا أىٍك ٢بٍى

﴾ فقد حصرت ىذه اآلية ا٤بكية ٧برمات الطعاـ ُب األربعة غىيػٍرى بىاغو كىالى عىادو فىًإفَّ رىبَّكى غىفيوره رىًحيمه 
تة, كىي: ما مات حتف أنفو,أك ذكي على غّب كجو شرعي, كالدـ ا٤بسفوح, ا٤بذكورة, كىي: ا٤بي

أم: ا٤بصبوب السائل, أك ا٤بهراؽ كما قاؿ ابن عباس, كقيده ليخرج غّب ا٤بسفوح كا٤بعفو عنو 
 ٤بشقة االحَباز, ك٢بم ا٣بنزير, كما أىل لغّب ا بو, أم: ذكر اسم غّب ا على ذٕبو. 

ر ا٤بستفاد من النفي كاالستثناء حقيقي ٕبسب كقت نزكؿ ىذه اآلية, كا٢بص »قاؿ ابن عاشور: 
 . (ُٗٗ)«فلم يكن يومئذ من ٧برمات األكل غّب ىذه ا٤بذكورات؛ ألف اآلية مكية

 كاآلية ردّّ على مشركي مكة الذين افَبكا على ا بالتحليل كالتحرًن ىولن كشهوةن . 
ارمة, كمن أكاخر ما نزؿ من القرآف أيضان, كىو قوؿ ا٤برحلة الثانية: كىي آخر ما نزؿ ُب األطعمة 

مي ا٣ٍبًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ لًغىٍّبً اللًَّو بًًو  ﴿ا تعاىل ُب سورة ا٤بائدة :  ـي كى٢بٍى ٍيتىةي كىالدَّ حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
ا أىكىلى السَّبيعي ًإالَّ مىا ذىكٍَّيتيٍم كىمىا ذيًبحى عىلىى النُّصيًب كىأىٍف كىاٍلميٍنخىًنقىةي كىاٍلمىٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدّْيىةي كىالنًَّطيحىةي كىمى 



 الجزءُاألولُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالخامسُوالثالثونُُُُلعددُا

 

764  

 
 

ـً ذىًلكيٍم ًفٍسقه اٍليػىٍوـى يىًئسى الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن ًديًنكيٍم فىالى ٚبىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشىوٍ  ًف اٍليػىٍوـى تىٍستػىٍقًسميوا بًاأٍلىٍزالى
ـى ًديننا فىمىًن اٍضطيرَّ ًُب ٨بىٍمىصىةو غىيػٍرى  أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍٛبىٍمتي  عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلًٍسالى

 .(ََِ)﴾ميتىجىاًنفو إًلًٍبٍو فىًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه 
 فقد ذكرت اآلية األربعة السابقة كزادت عليها ما يلي:
فاعل أك اتفق ٥با ذلك, كا٤بوقوذة: كىي: الٍب ا٤بنخنقة: كىي: الٍب ٛبوت خنقنا ٕببس النفس بفعل 

تيرمى أك تيضرب ٕبجر ك٫بوه حٌب ٛبوت من غّب تزكية, كا٤بَبدية: كىي: الٍب تَبدل من العلو إىل 
السفل فتموت تردت بنفسها, أك رداىا غّبىا, كالنطيحة: كىي: ا٤بنطوحة من غّبىا فتموت دكف 

إضمار أم: كما أكل منو السبع إال ما أدركتموه من تزكية , كما أكل السبع إال ما ذكيتم: فيو 
ذلك, كفيو حياة مستقرة, أك رمق منها, كما ذبح على النصب: أم: تعظيمنا للنصب, كالنيصيب: 
حجر كاف ينصب فيعبد كتصب عليو دماء الذبائح, كأف تستقسموا باألزالـ: أم: قداح ا٤بيسر, 

 .(َُِ)من الكهانة كاالستسقاـ: طلب القسم كىو النصيب, كفيو ضرب
فال جـر أف ىذا ا٤بعطوؼ من  ,الشأف ُب العطف التناسب بْب ا٤بتعاطفات » كقاؿ ابن عاشور:

النهي عن أكل اللحم الذم يستقسموف  :كىي اـر أكلها . فا٤براد ىنا ,نوع ا٤بتعاطفات الٍب قبلو
 .«ألنو حاصل با٤بقامرة ؛كىو ٢بم جزكر ا٤بيسر ,عليو باألزالـ

كاف مقتضى الظاىر أف يقاؿ: كما استقسمتم عليو باألزالـ فغّب األسلوب كعدؿ إىل ﴿ ك  »قاؿ: 
﴾ ـً كذلك إدماج  ,ليكوف أِشل للنهي عن طريقٍب االستقساـ كلتيهما؛ كىأىٍف تىٍستػىٍقًسميوا بًاأٍلىٍزالى

 .(َِِ)«بديع
 فا٤براد ىنا: ٙبرًن ٢بم ا١بزكر ا٤بقامر عليها . 

فهذه أصناؼ سبعة أخرل حرمتها اآلية فتضاؼ إىل ما سبق ٙبرديو ُب اآليات الثالث 
 السابقة. 

فالذم ال يعرؼ أكؿ ما نزؿ كآخره ُب ىذا األمر قد يتوقف عند األصناؼ األربعة األكىل 
 أك يظن أهنا آخر ما استقر عليو األمر ٩با ينشأ معو ا٣بطأ ُب الفهم كا٢بكم معنا. 

  س:ُعدةُالمتوفيُعنهاُزوجهاالنموذجُالخام
حيدّْدت مدة عدة ا٤بتوُب عنها زكجها ُب القرآف على مرحلتْب جاء ذكرمها ُب سورة البقرة 
ُب موضعْب متقاربْب يفصل بينهما ٟبس آيات فقط, لكن جاء ترتيبهما ُب ا٤بصحف على 

 عكس ترتيبهما ُب النزكؿ. 
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 ا٤برحلة األكىل:
نى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجنا كىًصيَّةن أًلىٍزكىاًجًهٍم مىتىاعنا ًإىلى كىالًَّذي كىي قولو تعاىل: ﴿ 

 عىزًيزه ا٢بٍىٍوًؿ غىيػٍرى ًإٍخرىاجو فىًإٍف خىرىٍجنى فىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمىا فػىعىٍلنى ًُب أىنٍػفيًسًهنَّ ًمٍن مىٍعريكؼو كىاللَّوي 
 .(َِّ)﴾حىًكيمه 

 نزلت أكالن عند ا١بمهور ٍب نسختها اآلية الثانية ا٤بتقدمة عليها ُب فهذه اآلية ىي الٍب
 ا٤بوضع. 

:  كيؤيد ىذا: ما أخرجو البخارم عن ابن الزبّب : لًعيٍثمىافى ٍبًن عىفَّافى  »قىاؿى كىالًَّذينى ﴿ :قػيٍلتي
تػٍهىا اآليىةي ﴾, يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجنا : قىٍد نىسىخى يىا »األيٍخرىل, فىًلمى تىٍكتيبػيهىا؟ أىٍك تىدىعيهىا؟ قىاؿى

 . (َِْ) «اٍبنى أىًخي الى أيغىيػّْري شىٍيئنا ًمٍنوي ًمٍن مىكىانًوً 
كمعُب ىذا اإلشكاؿ الذم قالو ابن الزبّب لعثماف: إذا كاف حكمها قد  »قاؿ ابن كثّب: 

حكمها, كبقاء ر٠بها بعد الٍب  نسخ باألربعة األشهر, فما ا٢بكمة ُب إبقاء ر٠بها مع زكاؿ
بأف ىذا أمر توقيفي, كأنا كجدهتا مثبتة ُب  :نسختها يوىم بقاء حكمها؟ فأجابو أمّب ا٤بؤمنْب

 .(َِٓ)«ا٤بصحف كذلك بعدىا, فأثبتها حيث كجدهتا
كا١بمهور على أف ىذه اآلية شرعت حكم تربص ا٤بتوَب عنها زكجها حوالن ُب بيت 

 ًة الوفاة كا٤بّباًث. زكجها, ٍب نسخ  ذلك ًبًعدَّ 
ذىب ٝباعة من ا٤بفسرين ُب تأكيل ىذه اآلية, أف  »: -رٞبو ا تعاىل -قاؿ القرطيب

, كيينفىق عليها من مالو ما مل ٚبرج من  ا٤بتوَب عنها زكجها كانت ٘بلس ُب بيت ا٤بتوَب عنها حوالن
ٍب نيسخ ا٢بوؿي باألربعة ا٤بنزؿ , فإف خرجت مل يكن على الورثة جيناح ُب قطع النفقة عنها , 

األشهر كالعشر , كنيسخت النفقةي بالرُّبيع كالثُّمين ُب سورة النساء, قالو ابن عباس, كقتادة, 
 .(َِٔ)«كالضحاؾ, كابن زيد, كالربيع

كذىب آخركف إىل أف ىذه اآلية ٧بكمة ثابتة مل ينسخ منها شيء, كقد ركىل ىذا عن 
﴿ كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى صحيحو, قاؿ:  ٦باىد: الطربم ُب تفسّبه, كالبخارم ُب

كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمنكيم ﴿كىانىٍت ىًذه الًعدَّةي تػىٍعتىدُّ ًعٍندى أٍىًل زىٍكًجهىا كاًجبنا, فأنٍػزىؿى اللَّوي: ﴾ قاؿ:  أىٍزكىاجنا
ٍوًؿ غّبى إٍخرىاجو فإٍف خىرىٍجنى فال جينىاحى علىٍيكيم ًفيما كيىذىريكفى أٍزكىاجنا كًصيَّةن ألٍزكىاًجًهٍم مىتىاعنا إىل ا٢بى 

بػٍعىةى أٍشهيرو كًعٍشرًينى لىيػٍلىةن كًصيَّةن,  ﴾فػىعىٍلنى ُب أنٍػفيًسًهنَّ ًمن مىعركؼو  ـى السَّنىًة سى : جىعىلى اللَّوي ٥بىىا ٛبىىا قاؿى
: إٍف شىاءىٍت سىكىنىٍت ُب كًصيًَّتهىا, كإٍف شىاءىٍت خىرىجىٍت, كىو قػى  غىيػٍرى إٍخرىاجو فإٍف ﴿ٍوؿي اللًَّو تػىعىاىلى
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عن  -أم ابن أيب ٪بيح – فىالًعدَّةي كما ىي كاًجبه عىلىيػٍهىا زىعىمى ذلكى   ﴾خىرىٍجنى فال جينىاحى علىٍيكيم
 .(َِٕ)٦بيىاًىد

كاإلٝباع منعقد على أف  »كقد رد ىذا القوؿى ٝبهور العلماء حٌب قاؿ القاضي عياض: 
 . (َِٖ)«ا٢بوؿ منسوخ كأف عدهتا أربعة أشهر كعشر

الٍب حكى عنها الطربم ال يلـز منها أف  -رٞبو ا-كألفاظي ٦باىدو  »كقاؿ ابن عطية: 
... إىل أف قاؿ: «اآلية ٧بكمة, كال نصُّ ٦باىدو ذلك, بل ديكن أنو أراد ٍب نسخ ذلك بعد با٤بّباث

ا  كىذا كلو قد زاؿ » كُب ذلك  -رٞبو ا-حكمو بالنسخ ا٤بتفق عليو, إال ما قػىوَّلٌوي الطربم ٦باىدن
 .(َِٗ)«-رٞبو ا-نظر على الطربم 

 ؛إال أف القوؿ األكؿ أظهر صحيح ثابت, ٦باىد عن الطربم ما ذكره  »كقاؿ القرطيب: 
, كىقى » : لقولو عليو السالـ ٍد كىانىٍت ًإٍحدىاكينَّ ًُب ا١بىاًىًليًَّة تػىٍرًمي بًاٍلبػىٍعرىًة ًإمنَّىا ًىيى أىٍربػىعىةي أىٍشهيرو كىعىٍشره
مثل ما عليو  ٦باىد عن ابن جريج كقد ركل»إىل أف قاؿ:  (َُِ)«ا٢بديثُ«عىلىى رىٍأًس ا٢بىٍوؿً 

 .(ُُِ)«فانعقد اإلٝباع كارتفع ا٣بالؼ -أم القوؿ األكؿ –الناس 
كُب اآلية أقواؿ أخرل ليس ىذا ٧بل سردىا, كّٔذا يظهر ما عليو ا١بمهور من أف ىذه 

, ٍب نسخت.   اآلية قد نزلت أكالن
 ا٤برحلة الثانية:

كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجنا يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو  كىي قولو تعاىل: ﴿ 
ا تػىٍعمىليوفى كىعىٍشرنا فىًإذىا بػىلىٍغنى أىجىلىهينَّ فىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمىا فػىعىٍلنى ُب أىنٍػفيًسًهنَّ بًاٍلمىٍعركًؼ كىاللَّوي ٗبى 

ًبّبه   .(ُِِ)﴾ خى
 كىذه اآلية نزلت بعد اآلية السابقة كىي الناسخة ٥با كما سبق. 

أٍٝبىعى الفيقىهاءي عىلى أفَّ ىىًذًه اآليىةى ناًسخىةه ًلما بػىٍعدىىا ًمن  »قاؿ فخر الدين الرازم: 
مىةن ُب التّْالكىًة غىيػٍرى أيب ميٍسًلمو األٍصفى  هاينّْ فىإنَّوي أىب نىٍسخىها, ااًلٍعًتداًد بًا٢بىٍوًؿ, كإٍف كانىٍت ميتػىقىدّْ

ٍصحىًف عىلى تػىٍرتًيًب النػُّزيكؿً 
ي
ٍنىعي التَّأخُّرى ُب النػُّزيكًؿ؛ إٍذ لىٍيسى تػىٍرتًيبي ا٤ب ـي ُب التّْالكىًة ال ديى ا كالتػَّقىدُّ , كإمنَّ

صاًحًف ىو تػىٍرتًيبي ًجرٍبًيلى بًأٍمًر اللًَّو تىعاىل
ى
 .(ُِّ)«تػىٍرتًيبي التّْالكىًة ُب ا٤ب

تقر األمر ُب عدة ا٤بتوَب عنها زكجها على أربعة أشهر كعشر ال فرؽ ُب ذلك بْب كاس
, كال يستثُب (ُِْ)بو ُب بػىٍركىع بنت كاشق -^-ا٤بدخوؿ ّٔا كغّب ا٤بدخوؿ ّٔا لقضاء رسوؿ ا 

تي اأٍلىٍٞبىاًؿ أىجىليهينَّ أىفٍ من ذلك إال ا٢بامل فعدهتا بوضع ٞبلها لعمـو قولو تعاىل: ﴿ يىضىٍعنى  كىأيكالى
 .  (ُِٓ)﴾ٞبىٍلىهينَّ 
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 فإذا مل يعلم ذلك كقع ا٣بطأ ُب الفهم كا٢بكم معنا كما ال خيفى . 
ىذا ك٩با ينبغي التنبيو عليو ُب هناية ىذا البحث أف أكؿ كآخر ما نزؿ لو عالقة كثيقة 
ٗبوضوعات أخرل: كالناسخ كا٤بنسوخ , كالعاـ كا٣باص, كآّمل كا٤ببْب كا٤بطلق كا٤بقيد كغّب ذلك 
٩با ال يغيب عن ذىن الباحث ا٤بتخصص, لكن تركز الكالـ ىنا على أكؿ كآخر ما نزؿ؛ إذ ىو 

ر البحث الذم يدكر ُب فلكو, ٍب تينظر ىذه العالقة بتفصيل كتوسع عند دراسة كل موضوع مدا
 من ىذه ا٤بوضوعات على ًحدتو, كا أعلم. 

 كا٢بمد  الذم بنعمتو تتم الصا٢بات, كال حوؿ كال قوة إال با العظيم . 
 
 

 ُ
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ُسُمحتوياتوخاتمةُالبحث:ُوتشتملُعلىُأىمُالنتائج,ُوثبتُمراجعُالبحثُوفهُر
 ,تمت بو الرساالتا٢بمد  الذم بنعمتو تتم الصا٢بات, كالصالة كالسالـ على من خي 

 كما ىو آت. ,كعلى آلو كصحبو عدد ما فات
كأثره ُب فهم النص  ,فوائده ,نزؿ من القرآف الكرًن اأكؿ كآخر م» كبعد, فهذه خاٛبة ٕبثي:

 ثَّالن فيما يلي:أيٝبل فيها ما فصلتو ُب ثنايا البحث ٩بيى  «القرآين
ُأوال:ُأىمُالنتائج

اقتضت حكمة ا تعاىل نزكؿ القرآف الكرًن منجمان ُب ثالث كعشرين سنة على قلب رسوؿ  -ُ
نزكالن على سنة التدرج ُب التشريع, كمراعاة ألحواؿ الناس كالدعوة  -صلى ا عليو كسلم-ا 

 خر ما نزؿ.معا, ٩با يَبتب عليو بالضركرة كجود موضوع أكؿ كآ
ا٤بقصود بأكؿ كآخر ما نزؿ: أكؿ ما نزؿ من اآليات القرآنية, كآخر ما نزؿ منها, من أكؿ  -ِ 

صلى ا عليو –من السماء, إىل انقطاعو ٗبوتو  -صلى ا عليو كسلم–نزكؿ الوحي على النيب 
 كانتقالو إىل الرفيق األعلى. -كسلم

رًن إىل قسمْب: أكائل كأكاخر مطلقة, كأكائل كأكاخر ينقسم أكؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الك -ّ 
٨بصوصة, أم: مقيدة ٗبوضوعات كتشريعات خاصة, أك مقيدة بسورة معينة, أك بلد معْب كىذا 

 فيو اختالؼ كاضطراب, فال يثبت أكثره, كال يتوقف على معرفتو فهم النص القرآين.
القرآف الٍب اىتم ّٔا علماؤه, كجعلوىا ييعد موضوع أكؿ كآخر ما نزؿ من موضوعات علـو   -ْ

 ُب أكائل موضوعاهتا الٍب بدأكا ّٔا مصنفاهتم الٍب أفردكىا ُب ذلك العلم.
دراسة علم أكؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الكرًن كاجبة على كل متخصص ُب الدراسات  -ٓ

كىمها, كما أهنا القرآنية؛ حيث يتوقف عليها فهم معاين بعض اآليات القرآنية كفقو أحكامها كحً 
 كاجبة على كل متعرض للفتول؛ كي ال يضل كال ييًضل.

طريق معرفة أكؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الكرًن يعتمد على النقل كالتوقيف, فهو علم  -ٔ
توقيفي, ال سبيل إىل معرفتو إال بالنقل الصحيح عن الصحابة الذين شهدكا الوحي كالتنزيل, 

فال -صلى ا عليو كسلم-حيث مل يرد فيو نص مرفوع إىل النيب كالتابعْب الذين أخذكا عنهم,
٦باؿ فيو لالجتهاد العقلي إال من ناحية ا١بمع كالَبجيح بْب األدلة ا٤بتعارضة؛ للوصوؿ إىل القوؿ 

 الراجح منها.
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ُب ٙبديد أكؿ كآخر ما  -رضي ا عنهم -يرجع السبب ُب اختالؼ النقوؿ عن الصحابة -ٕ
ففهمت  -مثالن  –كاحد منهم كاف خيرب عما بلغو, أك يكوف مراده أكلية ٨بصوصة نزؿ إىل أف كل 

 على غّب مراده, ٩با أدل إىل اختالؼ أقواؿ ا٤بفسرين ُب ذلك تبعان الختالؼ النقوؿ.
اختلفت أقواؿ العلماء كا٤بفسرين ُب ٙبديد أكؿ ما نزؿ من القرآف الكرًن على اإلطالؽ,  -ٖ

 أصحها كأرجحها أنو: صدر سورة العلق. كا٫بصرت ُب أربعة أقواؿ,
ال يوجد  اختلفت أقواؿ العلماء ُب ٙبديد آخر ما نزؿ من القرآف الكرًن على عشرة أقواؿ -ٗ

كىاتػَّقيوا يػىٍومنا تػيٍرجىعيوفى ًفيًو ًإىلى اللًَّو  ﴿رأم قاطع فيها كاألقرب منها: أف آخر ما نزؿ من اآليات آية:
 .«سورة النصر», كآخر ما نزؿ من السور: مىا كىسىبىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى﴾ ٍبيَّ تػيوىَبَّ كيلُّ نػىٍفسو 

توجد مناذج كثّبة من القرآف الكرًن ألكؿ كآخر ما نزؿ ُب التشريعات, من أظهرىا: ما نزؿ  -َُ
ُب ٙبرًن ا٣بمر, كٙبرًن الربا, كتشريع ا١بهاد, كٙبرًن بعض األطعمة, كعقوبة الزنا, كعدة ا٤بتوَب 

 ها زكجها.عن
 -رضي ا عنو-األظهر أف مراحل تشريع ا٣بمر ثالثة: ىي ا٤بذكورة ُب حديث سيدنا عمر -ُُ

 خالفان ٤بن جعلها أربعة.
 العلماء متفقوف على مرحلية تشريع ا١بهاد كفرضيتو, كإف اختلفوا ُب عدد ىذه ا٤براحل. -ُِ
كالربا, كبعض األطعمة, كعقوبة الزنا ا٤بتأمل ُب أكؿ كآخر ما نزؿ ُب تشريع ٙبرًن ا٣بمر,  -ُّ

كغّبىا من التشريعات يدرؾ ٔبالء حكمة اإلسالـ ُب التعامل مع ا٤بكلفْب, حيث راعى ظركفهم 
ككاقعهم, فجاء بالتشريعات على مراحل ٛبهيدان لتقبلها بيسر كسهولة, كالعمل ّٔا دكف عناء, أك 

 صداـ.
 رآف الكرًن ٜبرات كثّبة, منها:يثمر الدارس لعلم أكؿ كآخر ما نزؿ من الق -ُْ

معرفة تاريخ التشريع كتدرجو, كالذم يظهر من خاللو ترتيب التشريعات ا٤بختلفة من: صالة, 
كزكاة, كصياـ, كما يظهر ٔبالء حكمة اإلسالـ, كًحكىم كأىٍحكاـ كًإٍحكاـ تشريعاتو ٗبراعاة أحواؿ 

 الناس كالَبفق ّٔم.
القرآف الكرًن يفيد ُب حقل الدعوة إىل ا تعاىل؛ حيث دراسة علم أكؿ كآخر ما نزؿ من  -ُٓ

يفيد الداعية من ٛبايز األسلوب القرآين بْب أكؿ ما نزؿ, كآخر ما نزؿ ُب تطبيق ذلك ُب الدعوة 
إىل ا تعاىل, كذلك ٗبرعاة الفركؽ بْب األمكنة كاألزمنة, كاختالؼ أحواؿ ا٤بخاطبْب ُب التبليغ, 

فما يصلح ُب مكاف قد ال يصلح ُب آخر, كما يليق ٗبخاطبة قـو قد ال  كاألمر كالنهي كا٢بكم,
 يليق ٗبخاطبة آخرين, كما يصلح ُب زماف قد ال يصلح ُب زماف آخر.
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يَبتب عليو خطأ  -خاصة –عدـ معرفة أكؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الكرًن ُب التشريعات  -ُٔ
 ستنبط منها.ُب فهم اآلم, ٍب يَبتب عليو خطأه أكرب ُب ا٢بكم ا٤ب

دراسة علم أكؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الكرًن لو عالقة كثيقة ٗبوضوعات أخرل: كالناسخ  -ُٕ
كا٤بنسوخ, كالعاـ كا٣باص, كآّمل كا٤ببْب, كا٤بطلق كا٤بقيد كغّب ذلك ٩با يىٍظهر حاؿ الدراسة 

 كالبحث ُب تلك ا٤بوضوعات كما يتصل ّٔا.
القرآف الكرًن دكره كبّبه ُب الوقوؼ على موضوعات السّبة ٤بعرفة أكؿ كآخر ما نزؿ من  -ُٖ

–النبوية كأحداثها الواردة ُب القرآف الكرًن مرتبة على حسب كقوعها, ٩با يظهر ٔبالء مسّبتو 
الدعوية ا٢بافلة با٤بواقف التعليمية كالَببوية ا٤بختلفة.. فيكوف لذلك أكرب  -صلى ا عليو كسلم

حٌب يرث ا األرض كمن  –صلى ا عليو كسلم –قتداء الكامل بو األثر ُب ترسيخ قيمة اال
 عليها.

٤بعرفة أكؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الكرًن دكر كبّب ُب رد الشبو الٍب قد ترد على بعض  -ُٗ
اآليات القرآنية ٗبا يوىم تعارضها, كدحضها با٢بجة القاطعة , ٩با يزيد الثقة بالقرآف الكرًن عند  

 ل.كل منصف عاق
كأخّبان كليس آخران فإف معرفة أكؿ كآخر ما نزؿ من القرآف الكرًن تيظهر بوضوح مدل عناية  -َِ

فمىن بعدىم الذين قيدىم ا تعاىل ٣بدمة كتابو.. كما  -رضي ا عنهم-ىذه األمة, الصحابة
 عليو صلى ا-إال مظهره من مظاىر حفظ ا تعاىل لكتابو, كدينو, كرسولو -ُب النهاية –ذلك 
 . -كسلم

 ُ



ُكليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانية...ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوأثُرهُفوائُدهُالكريمُُِالقرآنُُِِمنَُُنزلَُُماُوآخرُُُأولُُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمجلة

 

717  

 

 الهوامش:ُُ
                                                           

ُ.1/206ُألبيُعبدُاهللُبدرُالدينُمحمدُبنُعبدُاهللُبنُبهادرُالزركشيُُالبرىانُفيُعلومُالقرآن,ُ- 1

ُ.1/91اإلتقانُفيُعلومُالقرآن,ُلعبدُالرحمنُبنُأبيُبكر,ُجاللُالدينُالسيوطيُُ-2ُ

ُ.1/92مناىلُالعرفانُفيُعلومُالقرآن,ُلمحمدُعبدُالعظيمُالزُّْرقانيُُ-3ُ

ُ.7/132,ُتفسيرُالثعلبي3/260ُتفسيرُابنُزمنينُُ-4ُ

ُ.5-1سورةُالعلق,ُاآليات:ُ-5ُ

رواهُالحاكمُ«ُأولُسورةُنزلتُمنُالقرآن﴿ُاقْ َرْأُبِاْسِمُرَبَِّكُالَِّذيَُخَلَق﴾»ُفقدُقالتُرضيُاهللُعنها:ُ-6ُ
ُوالبيهقيُفيُدالئلُالنبوةُوقال:ُىذاُإسنادُصحيح.

ُ.2/155,ُدالئلُالنبوة2873ُ,ُرقم2/240ُينظر:ُالمستدركُ

7ُ-ُ َُأبُُِ ُفَعْن ُقَاَل: َُعْنُو, ُاللَُّو َُرِضَي ُاأْلَْشَعِريِّ ُُموَسى َُأِبي َُعْن , ُاْلُعطَارِِديِّ ُرََجاٍء ُي َُىَذاُ» ُِفي ُاْلُقْرآَن تَ َعلَّْمَنا
ُ ُُ-اْلَمْسِجِد ُاْلَبْصَرِة َُمْسِجَد ُأَُُ-يَ ْعِني ُثَ ْوبَ ْيِن ُبَ ْيَن ُِإلَْيِو َُأْنُظُر ُوََكأَنََّما ُِحَلًقا, ُِحَلًقا َُنْجِلُس َُوَعْنوُُوَُكنَّا بْ َيَضْيِن,

ُُمَحمَُّ َُعَلى ُأُْنزَِلْت ُُسورٍَة َُأوََّل ُوََكاَنْت ُقَاَل: َُخَلَق﴾ ُالَِّذي ُرَبِِّك ُبِاْسِم ُ﴿اقْ َرْأ ورََة: ُالسُّ َُىِذِه ُاهلُلَُأَخْذُت َُصلَّى ٍد
َُوَسلَّمَُ َُعَلْيِو .»ُ ُوقال: ُالحاكم ُوَُ»رواه ُالشَّْيَخْيِن, َُشْرِط َُعَلى َُصِحيٌح َُحِديٌث َُشاِىٌدَُىَذا َُولَُو ُُيَخرَِّجاُه, َلْم

ُووافقوُالذىبي.«ُبِِإْسَناٍدَُصِحيٍحَُعَلىَُشْرِطُُمْسِلمٍُ

ُ.2872ُ,ُرقم2/240ُينظر:ُالمستدركُ

ُ.1ُ/68ُ,69اإلتقانُفيُعلومُالقرآنُُ-8ُ

ُكانُبدءُالوحيُإلىُرسولُاهللُصلىُاهللُعليوُوسلم,ُصحيحُمسلمُُُ-9ُ ُكيف أولُصحيحُالبخاري,ُباب:
ُاإليمان,ُباب:بدءُالوحيُإلىُرسولُاهللُصلىُاهللُعليوُوسلم.ُكتاب

وفلقُالصبحُمعناه:ُضياؤهُويقالُىذاُفيُالشيءُالواضحُالبين,ُوالتحنث:ُالتعبد,ُوأصلُالتحنث:ُاإلثم,ُ
ُوالجهدُ ُوغطني:ُعصرنيُوضمني, ُفكأنوُبعبادتوُيفعلُذلك, بفتحُالجيمُ-فمعنىُيتحنث:ُيتجنبُاإلثم,

ُفيُ-وضمها ُالوسعُُلغتان ُوبالضم ُوالغاية, ُوالمبالغة ُالمشقة ُبالفتح ُىو ُوقيل: ُوالطاقة, ُوالوسع المشقة
ُوالطاقة.

ُ,ُلسانُالعربُالبنُمنظورُمادة:ُجهد.1/478ُ,479ينظر:ُشرحُمسلمُللنوويُ
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ُ.1ُ,2سورةُالمدثر,ُاآليتان:ُُ-10ُ

ُصحيُ-11ُ ْر﴾, َُفَكب ِّ ُورَبََّك ﴿ُ ُقولو: ُباب: ُالتفسير, ُكتاب ُالبخاري, ُاإليمان,ُصحيح ُكتاب ُمسلم, ح
ُباب:بدءُالوحيُإلىُرسولُاهللُصلىُاهللُعليوُوسلم.

ُ.8/550ُ,551,ُفتحُالباري1/70ُاإلتقانُفيُعلومُالقرآنُُ-12ُ

يَماَن,ُبَاُب:َُبْدِءُاْلَوْحِيُِإَلىَُرُسوِلُاهلِلَُصلَّىُاهللَُُعَلْيِوَُوَسلََّم,ُرقمُُ-13ُ ُِكَتاُبُاإْلِ ُ.161صحيحُمسلم,

ُ.1/485النوويُعلىُصحيحُمسلمُشرحُُ-14ُ

ُ.8/678فتحُالباريُُ-15ُ

ُ.4/270ُالكشافُعنُحقائقُالتنزيلُوعيونُاألقاويلُفيُوجوهُالتأويل,ُللزمخشريُُ-16ُ

ُ.8/580فتحُالباريُُ-17ُ

ُ.1/485شرحُالنوويُعلىُصحيحُمسلمُُ-18ُ

ُ.1/71اإلتقانُفيُعلومُالقرآنُُ-19ُ

ُ.2/195دالئلُالنبوةُللبيهقيُُ-20ُ

ُ.3/10بدايةُوالنهايةُالُ-21ُ

ُصُ-22ُ ُللواحدي ُالنزول ُاللَِّو7ُُأسباب ُِبْسِم ُاْلُقْرآِن ُِمَن ُنَ َزَل َُما َُأوَُّل ُقَااَل: َُواْلَحَسِن ُِعْكرَِمَة َُعْن وفيو
َةَُوَأوَُّلُُسورٍَةُ﴿اقْ َرْأُبِاْسِمُرَبِّكَُ ﴾.ُوىوُمرسل.ُوأخرجُابنُالرَّْحَمِنُالرَِّحيِمُفَ ُهَوَُأوَُّلَُماُنَ َزَلُِمَنُاْلُقْرآِنُِبَمكَّ

ُ ُتفسيره ُفي ُحاتم 1/26ُأبي ُالنبي ُعلى ُجبريل ُنزل ُما ُأول ُقال: ُعباس ُابن ُعن ُالضحاك ُاهللُُ–عن صلى
ُقالُلوُجبريل:ُقل:ُبسمُاهللُالرحمنُالرحيم.ُ-عليوُوسلم

عنُالضحاكُعنُابنُعباسُقال:1/26ُ,ُوأخرجُابنُأبيُحاتمُفيُتفسيره1/121ُتفسيرُالطبريُُ-23ُ
ُعلىُالنبيُاولُماُ ُوسلمُ–نزلُجبريل ُعليو أستعيذُ»ُياُمحمد,ُاستعذ.ُقال:ُُقالُلوُجبريل:ُ-صلىُاهلل

ثمُقال:ُقل:ُبسمُاهللُالرحمنُالرحيم.ُثمُقال:ُ﴿اقرأُباسمُربكُ«ُباهللُالسميعُالعليمُمنُالشيطانُالرجيمُ
ُعليو ُاهلل ُصلى ُمحمد ُعلى ُاهلل ُأنزلها ُسورة ُأول ُوىي ُاهلل: ُعبد ُقال ُخلق﴾ ُجبريل.ُُالذي ُبلسان وسلم,

ُأيضا ُكثير2/1610والطبري ُابن ُقال ُتعالى-. ُاهلل ُ-رحمو ُفإنُ:» ُليعرف, ُذكرناه ُوإنما ُغريب, ُاألثر ىذا
ُكثيرُ«ُفيُإسنادهُضعفا,ُوانقطاعاً,ُواهللُأعلم ُ.1/113تفسيرُابن
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ُ.1/77اإلتقانُُ-24ُ

ُ.1/207البرىانُفيُعلومُالقرآنُللزركشيُُ-25ُ

ُِكَتاُ-26ُ ُ.4993ُبَُفَضاِئِلُالُقْرآِن,ُبَاُب:ُتَْألِيِفُالُقْرآِن,ُرقمُصحيحُالبخاري,

ُ.9/40فتحُالباريُُ-27ُ

ُ.27سورةُالمدثر,ُآية:ُُ-28ُ

ُ.40سورةُالمدثر,ُآية:ُ-29ُ

ُ.13سورةُالعلق,ُآية:ُُ-30ُ

ُ.18سورةُالعلق,ُآية:ُ-31ُ

ُ.11سورةُالعلق,ُآية:ُُ-32ُ

ُ.20/22عمدةُالقاريُُ-33ُ

ُ.281سورةُالبقرة,ُآية:ُُ-34ُ

,ُعن2/554ُ,ُوأخرجوُابنُأبيُحاتم1/381ُ,ُالدرُالمنثور2/1610ُ,1611ُتفسيرُالطبريُُ-35ُ
ُسعيدُبنُجبير.

ُ.1611تفسيرُالطبريُ/ُ-36ُ

ُ.8/165,ُفتحُالباري1/77ُ,78اإلتقانُُ-37ُ

ُ.8/165ُ,254فتحُالباريُُ-38ُ

ُ.3/374تفسيرُالقرطبيُُ-39ُ

ُ.278سورةُالبقرة,ُاآلية:ُُ-40ُ

ُكتابُالتفسيرُسورةُالبقرة,ُباب:ُ﴿َوات َُّقواُيَ ْوًماُتُ ْرَجُعوَنُِفيِوُِإَلىُاللَِّو﴾.صحيحُالبُ-41ُ ُخاري,

ُ.1/36مسندُأحمدُُ-42ُ
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ُكتابُالتجارات,ُباب:ُالتغليظُفيُالربا.ُ-43ُ ُسننُابنُماجو,

ُ.7/138,ُدالئلُالنبوةُللبيهقي2/1610ُتفسيرُالطبريُ-44ُ

ُعلىُسننُابنُُ-45ُ ُشاكر:البوصيريُفيُالزوائد ُوقالُالشيخُأحمد ُماجو, ُعلىُجاللةُ» وىذاُالحديث
ُشرحُ ُفي ُبينا ُكما ُعمر ُمن ُيسمع ُلم ُالمسيب ُبن ُسعيد ُفإن ُالنقطاعو, ُاإلسناد؛ ُضعيُف ُوثقتهم رواتو

ُ«.المسند

ُ.1ىامش6/38ُينظر:ُتفسيرُالطبريُ

ُ.2ُ,ُىامش6/38ُقالُالشيخُأحمدُشاكر:ُإسنادهُصحيح.ُينظر:ُتفسيرُالطبريُُ-46ُ

ُ.282ورةُالبقرة,ُمنُاآلية:ُسُ-47ُ

ُ.2/1611تفسيرُالطبريُُ-48ُ

ُ.1/78اإلتقانُُ-49ُ

ُ.4,ُىامش6/41ُتفسيرُالطبريُُ-50ُ

ُ.2/239ُفضائلُالقرآنُُ-51ُ

ُ.1/78اإلتقانُُ-52ُ

ُسبقُتخريجو.ُ-53ُ

ُ.8/165فتحُالباريُُ-54ُ

ُ.176سورةُالنساء,ُمنُاآلية:ُُ-55ُ

ُالنساءُ-56ُ ُسورة ُالتفسير ُكتاب ُالبخاري, ُاْلَكاَلَلِة﴾ُصحيح ُِفي ُيُ ْفِتيُكْم ُاللَُّو ُُقِل ُ﴿َيْستَ ْفُتوَنَك ُباب: ,
ُِكَتابُاْلَفَراِئِض,ُبَابُآِخُرُآيٍَةُأُْنزَِلْتُآيَُةُاْلَكاَلَلِة. ُكتاب ُصحيحُمسلم,

ُِكَتابُاْلَفَراِئِض,ُبَابُآِخُرُآيٍَةُأُْنزَِلْتُآيَُةُاْلَكاَللَِة.ُ-57ُ ُكتاب ُصحيحُمسلم,

ُ.8/165ُ,254ُ,255فتحُالباريُُ-58ُ
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ُ.8ُ/254فتحُالباريُ-59ُ

60ُ-ُُ ُأحمد ُكتاب,1/57ُمسند ُالترمذي, ُوسنن ُبها, ُجهر ُمن ُباب: ُالصالة, ُكتاب ُداود, ُأبي ُسنن ,
التفسير,ُباب:ُومنُسورةُالتوبة,ُوحسنوُمنُحديثُابنُعباس,ُوقالُالشيخُأحمدُشاكر:ُفيُإسنادهُنظرُُ

ُلو.ُوأفاضُفيُبيانُسببُذلك.ُكثير,ُبلُعنديُضعيفُجدًا,ُبلُىوُحديثُالُأصل

ُ.93سورةُالنساء,ُمنُاآلية:ُ-61ُ

َُجَهنَُّم﴾,ُُ-62ُ َُفَجَزاُؤُه ًدا ُُمتَ َعمِّ ُُمْؤِمًنا ُيَ ْقُتْل ُ﴿َوَمْن ُباب: ُالنساء, ُسورة ُالتفسير ُكتاب ُالبخاري, صحيح
ُكتابُالتفسير,ُرقمُ ُ.16صحيحُمسلم,

ُ.1/80,ُاإلتقان8/207ُفتحُالباريُُ-63ُ

ُ.16كتابُالتفسير,ُرقمُصحيحُمسلم,ُُُ-64ُ

ُ.128ُ,129سورةُالتوبة,ُاآلياتان:ُُ-65ُ

ُوقال:2/338ُُالمستدركُ-66ُ ُولمُيخرجاه» ُعلىُشرطُالشيخين ُصحيح ُولفظُابنُ« ووافقوُالذىبي,
باهللُىاتانُاآليتان:ُ﴿لََقْدَُجاءَُكْمَُرُسوٌلُِمْنَُأنْ ُفِسُكْمَُعزِيٌزَُعَلْيِوَُماُعَُ»ُمردويو: ِنتُّْمَُحرِيٌصُآخرُالقرآنُعهداًُ

ُتَ وَكَُّ َُعَلْيِو ُُىَو ُِإالَّ ُِإَلَو ُاَل ُاللَُّو َُحْسِبَي ُفَ ُقْل ُتَ َولَّْوا ُفَِإْن *ُ ُرَِحيٌم ُرَُءوٌف ُبِاْلُمْؤِمِنيَن ُاْلَعْرِشَُعَلْيُكْم َُربُّ َُوُىَو ْلُت
ُاْلَعِظيِم﴾

ُ.1/88مناىلُالعرفانُُ-67ُ

ُمناىلُالعرفان:ُالموضعُالسابق.ُ-68ُ

ُ.195عمران,ُمنُاآلية:ُسورةُآلُُ-69ُ

ُ.1/80,ُواإلتقان2/125ُذكرهُالسيوطيُفيُالدرُالمنثورُُ-70ُ

ُ.32سورةُالنساء,ُمنُاآلية:ُُ-71ُ

ُ.35سورةُاألحزاب,ُمنُاآلية:ُُ-72ُ

ُ.1/80اإلتقانُُ-73ُ
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ُ.110سورةُالكهف,ُمنُاآلية:ُُ-74ُ

ُكثير7/5444ُتفسيرُالطبريُُ-75ُ ُ.3/111,ُتفسيرُابن

ُ.1/80اإلتقانُُ-76ُ

ُكثيرُ-77ُ ُ.3/113تفسيرُابن

78ُ-ُُ ُالمائدة ُسورة ُومن ُباب: ُالتفسير, ُكتاب ُالترمذي, 23ُسنن ُأحمد ُمسند ُالمستدرك6/188ُ, ,
ْيَخْيِنَُوَلْمُُيْخرَِجاهُُ»ُ,ُوقال:2/340 ُووافقوُالذىبي.«َُىَذاَُحِديٌثَُصِحيٌحَُعَلىَُشْرِطُالشَّ

ُ.1/99مناىلُالعرفانُُ-79ُ

ُ.25588,ُرقم6/188ُمسندُأحمدُُ-80ُ

ُكتابُالتفسير,ُرقمُ-81ُ ُ.21صحيحُمسلم,

ُكثيرُُ-82ُ ُ.8/598,ُوعزاهُابنُحجرُفيُالفتحُألبيُيعلى4/561ُتفسيرُابن

ُ.1/100مناىلُالعرفانُُ-83ُ

ُ.3ُسورةُالمائدة,ُمنُاآلية:ُ-84ُ

ُ.1/445,ُالنكتُوالعيون4/2697ُ,2698ُتفسيرُالطبريُُ-85ُ

ُكتابُاإليمان,ُباب:ُزيادةُ-86ُ اإليمانُونقصانو,ُوكتابُالتفسيرُسورةُالمائدة,ُباب:ُُصحيحُالبخاري,
ُكتابُالتفسيرُرقمُ ُ.4ُ,5قولو:ُ﴿اْليَ ْوَمَُأْكَمْلُتَُلُكْمُِديَنُكْم﴾,ُصحيحُمسلم,ُأول

عنُابنُجريج,ُوذلكُألنُاآليةُنزلتُظهرُيومُالجمعةُالتاسع4/2698ُُذكرهُالطبريُفيُتفسيرهُُ-87ُ
ُمن ُالعاشرة ُالسنة ُالحجة ُذي ُشهر ُاهللُمن ُرسول ُوتوفي ُوسلم-الهجرة, ُعليو ُاهلل ُاالثنينُُ-صلى يوم

ُكماُذكرُتقريباً. ُلليلتينُخلتاُمنُشهرُربيعُاألولُسنةُإحدىُعشرةُمنُالهجرةُفتكونُالمدةُبينهما

ُ.1/445,ُالنكتُوالعيون4/2699ُتفسيرُالطبريُُ-88ُ

ُواللفظ4/2699ُتفسيرُالطبريُُ-89ُ ُ.ُقلت:ُيؤيدهُحديثُالصحيحين ُعنُأنس رضيُاهللُ–للبخاري
ُكانُالوحي,ُثمُتوفيُُ-صلىُاهللُعليوُوسلم–أنُاهللُتابعُعلىُرسولوُُ-عنو قبلُوفاتوُحتىُتوفاهُأكثرُما
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ُكيفُنزولُالوحي؟,ُُ-صلىُاهللُعليوُوسلم–رسولُاهللُ ُكتابُفضائلُالقرآن,ُباب: بعد.صحيحُالبخاري,
ُكتابُالتفسير,ُرقم ُ.2صحيحُمسلم,ُأول

ُ.6/64القرطبيُتفسيرُُ-90ُ

ُ.219سورةُالبقرة,ُمنُاآلية:ُُ-91ُ

ُ.6/270ُ,271تفسيرُالقرطبيُُ-92ُ

ُتفسيرُالقرطبي:ُالموضعُالسابق.ُ-93ُ

ُ.43سورةُالنساء,ُمنُاآلية:ُُ-94ُ

ُكثيرُُ-95ُ ُ.1/500تفسيرُابن

ُكتابُالتفسير,ُباب:ُومنُسورةُالنساء.ُ-96ُ ُسننُالترمذي,

ُكتابُاألشربة,ُباب:ُ-97ُ ُفيُتحريمُالخمر.ُسننُأبيُداود,

ُ.90ُ,91سورةُالمائدة,ُاآليتان:ُُ-98ُ

ُأي:ُجاللُالدينُالسيوطيُفيُالجاللينُتفسيراًُلقولوُتعالى:﴿ُفَ َهْلَُأنْ ُتْمُُمْنتَ ُهوَن﴾.ُُُ-99ُ

ُ.1/264ُ,265حاشيةُالصاويُعلىُالجاللين,ُلإلمامُأحمدُالصاويُالمالكيُُ-100ُ

ُ.4/3007تفسيرُالطبريُُ-101ُ

,ُوىوُفيُالصحيحينُبلفظ6/276ُ,ُوذكرهُالقرطبيُفيُتفسيره8/85ُيُفيُسننوُأخرجوُالبيهقُ-102ُ
ُمسلم,ُُ ُصحيح ُالطريق, ُفي ُالخمر ُصب ُباب: ُالمظالم, ُكتاب ُالبخاري, ُصحيح ُأنس. ُحديث ُمن قريب

ُكتابُاألشربة,ُباب:ُتحريمُالخمرُوبيانُأنهاُتكونُمنُعصيرُالعنب.

103ُ-ُُ ُمسنده ُفي ُأحمد ُاإلمام ُدا1/53أخرجو ُوأبو ُتحريمُ, ُباب:في ُاألشربة, ُكتاب ُسننو, ُفي ود
ُاألشربة,ُ ُكتاب ُسننو, ُفي ُوالنسائي ُالمائدة, ُسورة ُومن ُباب: ُالتفسير, ُكتاب ُسننو, ُفي ُوالترمذي الخمر,

ُ,ُووافقوُالذىبي.2/278ُباب:ُتحريمُالخمر,ُوصححوُالحاكمُفيُمستدركوُ

ُ.378,ُرقم1/53ُمسندُأحمدُُ-104ُ
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ُ.4,ُىامش686ُ,687السيوطيُوالسنديُصُسننُالنسائيُبشرحُاإلمامينُ-105ُ

ُ.67سورةُالنحل,ُمنُاآلية:ُُ-106ُ

ُ.10/135,ُوتفسيرُالقرطبي6/5007ُ,5011ُتفسيرُالطبريُُ-107ُ

ُ.10ُ/135ُ,136,ُتفسيرُالقرطبي5013ُ-6/5011تفسيرُالطبريُُ-108ُ

ُ.86سورةُيوسف,ُمنُاآلية:ُُ-109ُ

ُ,ُلسانُالعرب,ُمادة:ُسكر.6/5012تفسيرُالطبريُُ-110ُ

ُ.39سورةُالروم,ُاآلية:ُُ-111ُ

ُ.160ُ,161سورةُالنساء,ُاآليتان:ُُ-112ُ

ُ.130سورةُسورةُآلُعمران,ُآية:ُُ-113ُ

ُ.178ُ,279سورةُالبقرة,ُاآليتان:ُُ-114ُ

ُ.94سورةُالحجر,ُآية:ُ-115ُ

ُ.48سورةُالشورى,ُمنُاآلية:ُُ-116ُ

ُ.52سورةُالفرقان,ُآية:ُُ-117ُ

ُ.85سورةُالحجر,ُآية:ُ-118ُ

ُ.60آية:سورةُالروم,ُُ-119ُ

ُ.109سورةُالبقرة,ُمنُاآلية:ُُ-120ُ

ُ.77ُسورةُالنساء,ُمنُاآلية:ُُ-121ُ

ُكتابُالجهاد,ُباب:ُوجوبُالجهاد,ُورواهُالطبري,ُوابنُأبيُحاتم,ُوالحاكمُوابنُُ-122ُ سننُالنسائي,
ُ ُالطبري ُتفسير ُينظر: ُوغيرىم. 8/549ُمردويو ُحاتم ُأبي ُابن ُتفسير ,3/1005ُ ُالمستدرك ,2/76ُ

َُوَلْمُُيَخرَِّجاهَُُُىَذا»ُوقال: ُووافقوُالذىبي.ُ«َُحِديٌثَُصِحيٌحَُعَلىَُشْرِطُاْلُبَخاِريِّ
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ُ.5سورةُالمعارج,ُآية:ُُ-123ُ

ُ.10ُسورةُالمزمل,ُآية:ُُ-124ُ

ُ.21سورةُالغاشية,ُآية:ُُ-125ُ

ُ.39سورةُالحج,ُآية:ُُ-126ُ

ُ.3/299,ُأحكامُالقرآنُالبنُالعربي7/25ُ,ُتفسيرُالثعلبي17/172ُتفسيرُالطبريُُ-127ُ

ُ.190سورةُالبقرة,ُآية:ُُ-128ُ

ُ.1/251,ُتفسيرُالماوردي2/86ُ,ُتفسيرُالثعلبي2/189ُتفسيرُالطبريُُ-129ُ

ُكثيرُ-130ُ ُ.1/524تفسيرُابن

ُ.2/73,ُالبحرُالمحيطُفيُالتفسير1/325ُ,ُتفسيرُابنُأبيُحاتم2/189ُتفسيرُالطبريُُ-131ُ

ُ.107الناسخُوالمنسوخُصُ-132ُ

ُ.4/221مسندُأبيُعوانةُُ-133ُ

ُ.3/563تفسيرُالطبريُُ-134ُ

ُكثيرُُ-135ُ ُ.1/524تفسيرُابن

ُكثيرُُ-136ُ ُ.5/433تفسيرُابن

ُ.18/643تفسيرُالطبريُُ-137ُ

ُ.18/645,ُتفسيرُالطبري2/579ُدالئلُالنبوةُُ-138ُ

ُ.111سورةُالتوبة,ُمنُاآلية:ُُ-139ُ

ُ.1/208البرىانُفيُعلومُالقرآنُُ-140ُ

ُ.191سورةُالبقرة,ُمنُاآلية:ُُ-141ُ
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ُ.5التوبة,ُآية:ُسورةُُ-142ُ

ُ.29سورةُالتوبة,ُآية:ُ-143ُ

ُ.1/319أحكامُالقرآنُللجصاصُُ-144ُ

ُ.4/160,ُاألم2/13ُأحكامُالقرآنُلإلمامُالشافعيُُ-145ُ

ُ.1/233الجوابُالصحيحُُ-146ُ

ُ.2/465التلخيصُفيُأصولُالفقو,ُإلمامُالحرمينُالجوينيُ-147ُ

ُعلومُالقرآن,ُللدكتور83ُصالفوزُالكبيرُفيُأصولُالتفسير,ُلوليُاهللُالدىلويُُ-148ُ ُفي ,ُدراسات
ُ.244محمدُبكرُإسماعيلُص

ُكثير3/536ُتفسيرُالطبريُُ-149ُ ُ.1/524,ُتفسيرُابن

ُ.1/151,ُفتحُالقدير1/74ُ,ُأحكامُالقرآنُللجصاص2/503ُتفسيرُالطبريُُ-150ُ

ُ.5سورةُالتوبة,ُآية:ُُ-151ُ

ُ.98الناسخُوالمنسوخُللمقريُص:ُ-152ُ

ُ.3/71زادُالمعادُُ-153ُ

ُ.30سورةُاألنفال,ُآية:ُُ-154ُ

ُ.13/502تفسيرُالطبريُُ-155ُ

ُ.4/348تفسيرُالثعلبيُُ-156ُ

ُ.53سورةُالزمر,ُآية:ُُ-157ُ

ُ.4/457,ُتفسيرُالسمعاني4/50ُ,ُتفسيرُالخازن20/225ُتفسيرُالطبريُُ-158ُ

ُ.3سورةُالمائدة,ُمنُاآلية:ُُ-159ُ

ُ.1/195البرىانُفيُعلومُالقرآنُُ-160ُ
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ُ.1/194البرىانُفيُعلومُالقرآنُُ-161ُ

ُ.4/79,ُتفسيرُالبغوي20/225ُتفسيرُالطبريُُ-162ُ

ُ.8/160فتحُالباريُُ-163ُ

ُ.1/13أسبابُالنزولُُ-164ُ

ُ.1/104اإلتقانُُ-165ُ

ُ.1/130,ُالمدخلُلدراسةُالقرآنُالكريم14/270ُ,ُتفسيرُالطبري1/367ُتفسيرُمجاىدُُ-166ُ

ُ.27-25سورةُالتوبة,ُاآليات:ُ-167ُ

168ُ-ُُ ُالطبري 11/474ُتفسير ُتفسير ,ُ ُكثير 4/137ُابن ُالقرطبي ُتفسير ُالقرآن8/149ُ, ُمعاني ,
ُ.3/211للنحاسُ

ُكتابُتفسيرُالقرآن,ُباب:ُبَاُبُ﴿فَاْسُجُدواُلِلَِّوَُواْعُبُدوا﴾ُرقمُُ-169ُ ُ.4863ُصحيحُالبخاري,

ُكتابُالجمعة,ُباب:َُماَُجاَءُِفيُُسُجوِدُالُقْرآِنَُوُسنَِّتَها,ُرقمُُ-170ُ ُ.1067صحيحُالبخاري,

ُمُتخريجو.تقدُ-171ُ

ُكيفُنزلُالقرآن؟ُرقمُُ-172ُ ُكتابُفضائلُالقرآن,ُباب ُ.7987سننُالنسائيُالكبرى,

َُوَيَذُروَنُُ-173ُ ُِمْنُكْم ُيُ تَ َوف َّْوَن َُوالَِّذيَن ُفقال:﴿ ُزوجها ُعنها ُالمتوفى ُعدة ُعن ُوتعالى ُسبحانو ُاهلل أخبر
ُ ُاْلَحْوِل ُِإَلى َُمَتاًعا ُأِلَْزَواِجِهْم َُوِصيًَّة ُاآلية:َأْزَواًجا ُمن ُالبقرة, ُسورة ُِإْخَراٍج﴾, َر ُالقرطبي240َغي ْ رحموُ-,قال

ُكانتُتجلسُُ:»ُ-اهللُتعالى ُعنهاُزوجها ُأنُالمتوفى ُىذهُاآليةُإلى ُمنُالمفسرينُفيُتأويل ذىبُجماعة
فيُبيتُالمتوفىُعنهاُحواًل,ُويُنفقُعليهاُمنُمالوُماُلمُتخرجُمنُالمنزل,ُفإنُخرجتُلمُيكنُعلىُالورثةُ

ُ ُوالعشرجناح ُاألشهر ُباألربعة ُنسخُالحول ُثم ُعنها, ُالنفقة ُقطع ُفي ُتعالى:﴿« ُبقولو ُيُ تَ َوف َّْوَنُُأي: َوالَِّذيَن
ُ ُاآلية: ُمن ُالبقرة َُوَعْشًرا﴾.سورة َُأْشُهٍر َُأْربَ َعَة ُبِأَنْ ُفِسِهنَّ ُيَ تَ َربَّْصَن َُأْزَواًجا َُوَيَذُروَن ُأحكام234ُِمْنُكْم ُينظر: .

ُ.3/226القرآنُللقرطبيُ

ُ.130سورةُآلُعمران,ُآية:ُ-174ُ

ُ.4/233اإلتقانُفيُعلومُالقرآنُُ-175ُ
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ُاإلتقانُفيُعلومُالقرآن:ُالموضعُالسابق.ُ-176ُ

4/494ُُ,ُاإلتقانُفيُعلومُالقرآن2/157ُ,ُالبرىانُفيُعلومُالقرآن1/80ُتفسيرُالطبريُُ-177ُ

ُسبقُعزوىا.ُ-178ُ

ُسبقُعزوىا.ُ-179ُ

ُسبقُعزوىا.ُ-180ُ

ُ.2/356المحررُالوجيزُُ-181ُ

ُسبقُتخريجو.ُ-182ُ

ُسبقُعزوىا.ُ-183ُ

ُسبقُعزوىا.ُ-184ُ

ُسبقُعزوىا.ُ-185ُ

ُسبقُعزوىا.ُ-186ُ

ُ.15ُ,16سورةُالنساء:ُ-187ُ

ُ.8ُ/73ُ,74تفسيرُالطبريُُ-188ُ

ُ.8/75تفسيرُالطبريُُ-189ُ

ُ.4/271التحريرُوالتنويرُ-190ُ

ُ.6/86تفسيرُالقرطبيُُ-191ُ

ُ.4/272التحريرُوالتنويرُ-192ُ

ُ.2سورةُالنور,ُآية:ُ-193ُ

194ُ-ُ:ُ ُرقم ُالزنى, ُحد ُباب ُالحدود, ُكتاب ُصحيحو, ُفي ُمسلم ُاإلمام ُبن1690ُُأخرجو ُعبادة عن
ُالصامتُرضيُاهللُعنو.
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ُرضيُاهللُعنهماُقاال:ُجاءُُ-195ُ أخرجُالشيخانُواللفظُللبخاريُعنُأبيُُىَريْ َرَةَُوزَْيِدُبنَُخاِلٍدُاْلُجَهِنيِّ
ن َُ ُبَ ي ْ ُاْقِض ُاللَِّو َُرُسوَل ُيا ُفقال: ُاللَِّو,َُأْعَراِبيٌّ ُِبِكَتاِب نَ َنا ُبَ ي ْ ُاْقِض َُصَدَق ُفقال: َُخْصُمُو ُفَ َقاَم ُاللَِّو, ُِبِكَتاِب َنا

ُ َُعِسيًفا ُكان ُابِْني ُِإنَّ : ُاأْلَْعَراِبيُّ ُأجيراًُُ–فقال ُالرَّْجُم,ُُ-أي: ُابِْنَك ُعلى ُلي: ُفَ َقاُلوا ُبِاْمَرأَتِِو ُفَ َزَنى ُىذا, على
ُالُْ ُمن ُِبِماَئٍة ُمنو ُابِْني َُوتَ ْغرِيُبُفَ َفَدْيُت ُِماَئٍة َُجْلُد ُابِْنَك ُعلى ُإنما ُفَ َقاُلوا: ُاْلِعْلِم َُأْىَل َُسأَْلُت ُثُمَّ َُوَولِيَدٍة, غََنِم

ُ ُالنبي ُفقال ُوسلمُ–َعاٍم, ُعليو ُاهلل َُعَلْيَك,ُ-صلى ُفَ َردٌّ َُواْلغََنُم ُاْلَولِيَدُة َُأمَّا ُ ُاللَِّو, ُِبِكَتاِب َنُكَما ُبَ ي ْ أَلَْقِضَينَّ
ُابْنُِ ُعليهاَُوَعَلى ُفَ َغَدا ُفَاْرُجْمَها, ُىذا ُاْمَرَأِة ُعلى ُفَاْغُد ُِلَرُجٍل ُأُنَ ْيُس ُيا ُأنت َُوَأمَّا َُعاٍم, َُوتَ ْغرِيُب ُِمائٍَة َُجْلُد َك

ُكانواُيتصالحونُعلىُعقوبةُالزناُفيُالجاىلية,ُولمُيقرىمُ أُنَ ْيٌسُفَ َرَجَمَها.ففيُىذاُالحديثُدليلُعلىُأنهم
ُاإلسالمُعلىُذلك.

ُالبخا ُمسلم,ُُصحيح ُصحيح َُمْرُدوٌد, ُفَالصُّْلُح َُجْوٍر ُُصْلِح ُعلى ُاْصطََلُحوا ُإذا ُبَاب: ُالصُّْلِح, ُِكَتاب ري,
ُِكَتابُاْلُحُدوِد,ُبَاب:ُمنُاْعتَ َرَفُعلىُنَ ْفِسِوُبِالزَِّنى.

ُ.145سورةُاألنعام:ُ-196ُ

ُ.115سورةُالنحل:ُ-197ُ

ُ.173سورةُالبقرة:ُ-198ُ

ُ.8/138التحريرُوالتنويرُُ-199ُ

ُ.3سورةُالمائدة:ُ-200ُ

ُ.6/62,ُتفسيرُالقرطبي9/494ُينظر:ُتفسيرُالطبريُُ-201ُ

ُ.6/96ُ,97التحريرُوالتنويرُُ-202ُ

ُ.240سورةُالبقرة:ُ-203ُ

204ُ-ُ﴿ُ ُباب: ,ُ ُالقرآن ُتفسير ُكتاب: ُالبخاري, ُاإلمام َُأْزَواًجاُُصحيح َُوَيَذُروَن ُِمْنُكْم ُيُ تَ َوف َّْوَن َوالَِّذيَن
َُأْربَ َعَةَُأْشُهٍرَُوَعْشًرا﴾,ُرقم:ُيَ تَ َربَّْصَنُ ُ.4530بِأَنْ ُفِسِهنَّ

ُكثيرُُ-205ُ ُ.1/499تفسيرُابن

ُ.3/226تفسيرُالقرطبيُُُ-206ُ
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ُيَ تَ َربَّْصَنُُ-207ُ َُأْزَواًجا َُوَيَذُروَن ُِمْنُكْم ُيُ تَ َوف َّْوَن َُوالَِّذيَن ُباب: ُالقرآن, ُتفسير ُكتاب ُالبخاري, صحيح
َُأْربَ َعَةَُأشُْ ُ.5/258,ُتفسيرُالطبري4531ُُهٍرَُوَعْشًرا,ُرقم:بِأَنْ ُفِسِهنَّ

ُ.1/297,ُفتحُالقدير3/226ُتفسيرُالقرطبيُُ-208ُ

ُ.1/326المحررُالوجيزُالبنُعطيةُُُ-209ُ

210ُ-ُ ُُ ُباب: ُالطالق, ُكتاب ُالبخاري, َُوَعْشًرا,ُصحيح َُأْشُهٍر َُأْربَ َعَة َُزْوُجَها َها َُعن ْ ُالُمتَ َوفَّى ُُتِحدُّ بَاُب
ُ.5336رقم:

ُ.3/227ر:ُتفسيرُالقرطبيُينظُُ-211ُ

ُ.234سورةُالبقرة:ُُ-212ُ

ُ.6/468مفاتيحُالغيبُُُ-213ُ

214ُ-ُ ُ ُعنُ ُمسنده ُفي ُأحمد ُاإلمام َُفَماَتُُأخرج ُاْمَرَأًة ُتَ َزوََّج ُرَُجٍل ُعن ُسئل ُأنو ُمسعود ُبن ُاللَِّو عبد
َُشْيئاًُ ُفيها ُيَ ُقْل ُفلم َُشْهرًا ُعنها َُفُسِئَل ُبها ُيَْدُخْل ُولم ُلها ُيَ ْفِرْض ُولم ُبرأييُُعنها ُفيها َُأُقوُل ُفقال َُسأَُلوُه ثُمَّ

َُوَلَهاُاْلِميرَُ ُِنَسائَِها ُِإْحَدى َُصَدَقُة ُلها ُاللَِّو َُفِمَن َُصَوابًا َُيُك ُوان ْيطَاِن ُالشَّ َُوِمَن َُفِمنِّى َُخطًَأ َُيُك َهاُفان َُوَعَلي ْ اُث
ُبِقَُ ُفيها َُلَقَضْيَت َُأْشَهُد ُفقال َُأْشَجَع ُمن ُرَُجٌل ُفَ َقاَم ُة ُاْلِعدَّ ُاللَِّو ُرسول ُوسلم-َضاِء ُعليو ُِبْروََعُُ-صلىُاهلل في

ُاإلمامُ ُمسند ُينظر: َُأْشَجَع. ُمن ُرَُجاَلِن ُِسَناٍن ُوأبو ُاْلَجرَّاُح ُلو َُفَشِهَد َُشاِىَداَك َُىُلمَّ ُفقال ُقال َُواِشٍق ابْ َنِة
ُ.4/279أحمدُ

ُ.4سورةُالطالق:ُُ-215ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُثانياً:ُثبتُمراجعُالبحث
ا٥بيئة ا٤بصرية , ط: القرآف, لعبد الرٞبن بن أيب بكر, جالؿ الدين السيوطياإلتقاف ُب علـو  -ُ

  .٧بمد أبو الفضل إبراىيم, ت: ـُْٕٗ -ىػُّْٗ : األكىل,الطبعة, العامة للكتاب
ٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين لإلماـ الشافعي, أل أحكاـ القرآف -ِ

عبد الغِب , ت: ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْالثانية,  :الطبعة, القاىرة –ي مكتبة ا٣با٪ب, ط: البيهقي
  .عبد ا٣بالق

دار إحياء , ط: ٞبد بن علي أبو بكر الرازم ا١بصاص ا٢بنفي, ألأحكاـ القرآف للجصاص -ّ
 .٧بمد صادؽ القمحاكم, ت: ىػ  َُْٓ ,بّبكت –الَباث العريب 

 -ىػ ُِّْالعرىب, ط: دار ا٢بديث, القاىرة, أحكاـ القرآف, ألىب بكر ا٤بعركؼ بابن  -ْ
 ـ, ت: ٧بمد إبراىيم ا٢بفناكل , د. إ٠باعيل ٧بمد الشنديدل.َُُِ

, ا٢بسن علي بن أٞبد بن ٧بمد بن علي الواحدم, النيسابورم الشافعي يب, ألأسباب النزكؿ -ٓ
 .زغلوؿكماؿ بسيوين , ت:  ىػ  ُُُْاألكىل,  :الطبعة, بّبكت –دار الكتب العلمية ط: 

حياف ٧بمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثّب  يب, ألالبحر ايط ُب التفسّب -ٔ
  .صدقي ٧بمد ٝبيل, ت:  ىػ َُِْ, بّبكت –دار الفكر , ط: الدين األندلسي

دار , ط: الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي يب, ألالبداية كالنهاية -ٕ
  .ـ ُٖٔٗ -ػ ى َُْٕ, الفكر

, ط: الربىاف ُب علـو القرآف, أليب عبد ا بدر الدين ٧بمد بن عبد ا بن ّٔادر الزركشي -ٖ
, ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔالطبعة: األكىل, , ا٢بليب كشركائو دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب

  .٧بمد أبو الفضل إبراىيمت: 
يد من تفسّب الكتاب آّيد )تفسّب التحرير كالتنوير( ٙبرير ا٤بعُب السديد كتنوير العقل ا١بد -ٗ

 ـ.ُْٖٗللشيخ: ٧بمد الطاىر ابن عاشور, الدار التونسية للنشر كالتوزيع, تونس, 
٧بمد عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر التميمي,  يب, ألابن أيب حاًب تفسّب -َُ

 .ا٤بملكة العربية السعودية -الباز مكتبة نزار مصطفى , ط: ا٢بنظلي, الرازم ابن أيب حاًب
 –الفاركؽ ا٢بديثة , ط: يب عبد ا ٧بمد بن عبد ا بن أيب زمنْب, ألتفسّب ابن زمنْب -ُُ

٧بمد بن  -: أبو عبد ا حسْب بن عكاشة تـ , ََِِ -ىػ ُِّْ -الطبعة: األكىل  ,مصر
  .مصطفى الكنز
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 :تفسّب الكتاب العزيز ( , البن عطية األندلسى, طتفسّب ابن عطية ) ارر الوجيز ُب  -ُِ
 .عبد السالـ عبد الشاَب ٧بمد :ت ,ـ ََِٕالثانية , الطبعة: دار الكتب العلمية , بّبكت , 

, لإلماـ البغوم: أيب ٧بمد ا٢بسْب بن (معامل التنزيل ُب تفسّب القرآف)تفسّب البغوم  -ُّ
ت:  ,ىػَُِْ: األكىل, بعةطالث العريب, بّبكت, دار إحياء الَبا ط:مسعود البغوم الشافعي, 

 .عبد الرزاؽ ا٤بهدم
ار إحياء الَباث , ط: دٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم الثعليب, أبو إسحاؽ, ألتفسّب الثعليب -ُْ

  .اإلماـ أيب ٧بمد بن عاشور, ت: ـ ََِِ -, ىػ ُِِْالطبعة: األكىل , العريب, بّبكت
عالء الدين علي بن ٧بمد بن إبراىيم بن ( لُب معاين التنزيل لباب التأكيل) تفسّب ا٣بازف -ُٓ

 -الطبعة: األكىل , بّبكت –دار الكتب العلمية  , ط:عمر الشيحي أبو ا٢بسن, ا٤بعركؼ با٣بازف
 .٧بمد علي شاىْب, ت: ىػ ُُْٓ

 ا٤بظفر, منصور بن ٧بمد بن عبد ا١ببار ابن أٞبد ا٤بركزل السمعاين, أليب تفسّب السمعاين -ُٔ
 -ىػُُْٖالطبعة: األكىل, , السعودية –دار الوطن, الرياض , ط: التميمي ا٢بنفي ٍب الشافعي

 .ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس بن غنيم, ت: ـُٕٗٗ
لإلماـ الطربم: ٧بمد بن جرير بن يزيد بن   (جامع البياف ُب تأكيل القرآف )تفسّب الطربم  -ُٖ

ت: أٞبد ٧بمد شاكر, ك٧بمود ٧بمد  ,الة, بّبكتمؤسسة الرس ط: كثّب بن غالب اآلملي,
   شاكر.

دار طيبة للنشر  ط: تفسّب القرآف العظيم, لإلماـ أيب الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب, -ُٗ
 .كالتوزيع. ت: سامي بن ٧بمد سالمة

, تفسّب القرطىب ) ا١بامع ألحكاـ القرآف ( , لإلماـ أىب عبد ا القرطىب, ط: دار ا٢بديث -َِ
 ـ, ت: د. ٧بمد إبراىيم ا٢بفناكل,  د. ٧بمود حامد عثماف. ُْٗٗ -ىػ ُُْْالطبعة: األكىل, 

دار الفكر , ط: ا٢بجاج ٦باىد بن جرب التابعي ا٤بكي القرشي ا٤بخزكمي, أليب تفسّب ٦باىد -ُِ
٧بمد عبد السالـ أبو  , ت:د.ـ ُٖٗٗ -ىػ  َُُْالطبعة: األكىل, , اإلسالمي ا٢بديثة, مصر

 .نيلال
 -بّبكت  -ار البشائر اإلسالمية , ط: التلخيص ُب أصوؿ الفقو, إلماـ ا٢برمْب ا١بويِب -ِِ

 .كبشّب أٞبد العمرم ,ـ , ت: عبد ا جومل النباِلُٔٗٗ -ىػُُْٕ
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مصر   -مطبعة ا٤بدين , ط: ٞبد عبد ا٢بليم بن عبد السالـ ابن تيمية, ألا١بواب الصحيح -ِّ
  .ا٤بدينٙبقيق : علي سيد صبح 

, ط:  دار إحياء الكتب أٞبد الصاكم ا٤بالكيلشيخ حاشية الصاكم على ا١باللْب, ل -ِْ
 العربية, مصر. 

  .بّبكت –دار الفكر , ط: عبد الرٞبن بن أيب بكر, جالؿ الدين السيوطي, لالدر ا٤بنثور -ِٓ
لطبعة: الثانية ا, دار ا٤بنار, ط: دراسات ُب علـو القرآف, للدكتور ٧بمد بكر إ٠باعيل -ِٔ

 .ـ ُٗٗٗ-ىػُُْٗ
, القاىرة ,ط: دار الرياف للَباث, دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة لإلماـ البيهقي -ِٕ

 .عبد ا٤بعطي قلعجي. ت: د ,ـُٖٖٗ –ق َُْٖ الطبعة: األكىل,
  زاد ا٤بعاد ُب ىدل خّب العباد لإلماـ ابن القيم , ط. مكتبة ٧بمد صبيح, مصر, د.ت. -ِٖ
, ط: دار يسنن ابن ماجو, للحافظ أىب عبد ا بن ماجة, ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباق -ِٗ

 الرياف للَباث, القاىرة.
ىػ, َُِْ, ط: دار ا٢بديث, القاىرة, سنن أىب داكد, للحافظ أىب داد السجستاين -َّ

 .السيد ٧بمد السيد كآخريند. ت:  ,ـُٗٗٗ
دار الرسالة العلمية ,  :٧بمد بن عيسى الَبمذل, ط سنن الَبمذل , لإلماـ أىب عيسى -ُّ

 .شعيب األرناؤكط كآخرين :األكىل , تالطبعة: بّبكت , لبناف, 
السنن الكربل, لإلماـ  أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى أيب بكر البيهقي, ط: مكتبة  -ِّ

 .ت: ٧بمد عبد القادر عطا ,قُُْْدار الباز, مكة ا٤بكرمة, 
الطبعة:  –القاىرة  -نن النسائي , شرح اإلمامْب السيوطي كالسندم , ط: دار ا٢بديثس -ّّ

 .على ٧بمد على .أ, السيد ٧بمد السيد .د :ـ , تُٗٗٗ –ىػ َُِْاألكىل , 
الكربل, لإلماـ  أٞبد بن شعيب أيب عبد الرٞبن النسائي, ط: دار الكتب  النسائي سنن -ّْ

, رمت: د. عبد الغفار سليماف البندا ,األكىل الطبعة: ـ,ُُٗٗق, ُُُْالعلمية, بّبكت, 
 .سيد كسركم حسن

 صحيح البخارم , لإلماـ ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم , ط: دار كمطابع الشعب, د.ت. -ّٓ
صحيح مسلم بشرح النوكم , لإلماـ أىب زكريا حيٓب بن شرؼ النوكم الدمشقي, ط:  دار  -ّٔ

 ـ . ت: عصاـ الضبابطى كآخرين.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ , ا٢بديث , القاىرة , الطبعة: األكىل



 الجزءُاألولُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالخامسُوالثالثونُُُُلعددُا

 

711  

 
 

                                                                                                                                        

دار إحياء الَباث العريب, ط: صحيح مسلم لإلماـ مسلم بن ا٢بجاج القشّبم النيسابورم,  -ّٕ
 : ٧بمد فؤاد عبد الباقي., تـ ََِّ -ىػ  ُِّْبّبكت, الطبعة: الثانية, 

العيِب, ط: دار إحياء عمدة القارم شرح صحيح البخارم, لبدر الدين ٧بمود بن أٞبد  -ّٖ
 . أسعد ٧بمد الطيب, ت: ىػ ُُْٗ -الطبعة: الثالثة  ,الَباث العريب, بّبكت

, ط: دار إحياء الَباث , للحافظ ابن حجر العسقالينمشرح صحيح البخار  مفتح البار  -ّٗ
 الثانية , د.ت . -بّبكت  -العرىب 

التفسّب لإلماـ ٧بمد بن علي بن ٧بمد  فتح القدير ا١بامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم -َْ
: بعةطالدار ابن كثّب, دار الكلم الطيب, دمشق, بّبكت, ط: بن عبد ا الشوكاين اليمِب, 

 ىػ. ُُْْاألكىل, 
دار ابن كثّب , ط: عيبيد القاسم بن سالٌـ بن عبد ا ا٥بركم البغدادم, أليب فضائل القرآف -ُْ

مركاف العطية, ك٧بسن خرابة, ككفاء تقي , ت: ـ ُٓٗٗ-ىػ  ُُْٓالطبعة: األكىل, , دمشق –
   .الدين
الطبعة: , القاىرة –دار الصحوة , ط: الفوز الكبّب ُب أصوؿ التفسّب, لوِل ا الدىلوم -ِْ

  .ـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٕ -الثانية 
٧بمود بن الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل ١بار ا أيب القاسم  -ّْ

 عمر الز٨بشرم, دار إحياء الَباث العريب, بّبكت, ٙبقيق: عبد الرازؽ ا٤بهدل.
 لساف العرب , البن منظور , ط . دار ا٤بعارؼ , القاىرة , د.ت . -ْْ
 –مكتبو السنة , ط: مد بن ٧بمد بن سويلم أبو شيهبة, ا٤بدخل لدراسة القرآف الكرًن -ْٓ

 .القاىرة
الطبعة: دار الكتب العلمية, بّبكت,  :لصحيحْب , لإلماـ ا٢باكم, طا٤بستدرؾ على ا -ْٔ

 مصطفى عبد القادر عطا. :ـ تَُٗٗ -ىػ ُُُْاألكىل , 
 –دار ا٤بعرفة ِب, ط: سفرائإلماـ أيب عوانة يعقوب بن إسحاؽ اإل, لمسند أيب عوانة -ْٕ

 .بّبكت
ا٣بامسة, الطبعة: ,  مسند لإلماـ أٞبد بن حنبل , ط. ا٤بكتب اإلسالمي , بّبكت -ْٖ

 ـ .ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ



ُكليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانية...ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوأثُرهُفوائُدهُالكريمُُِالقرآنُُِِمنَُُنزلَُُماُوآخرُُُأولُُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمجلة
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, مكة ا٤برمة -جامعة أـ القرل , ط: جعفر النحاس أٞبد بن ٧بمد يب, ألمعاين القرآف -ْٗ
 .٧بمد علي الصابوينق, ت: َُْٗالطبعة: األكىل, 

مفاتيح الغيب, لإلماـ أيب عبد ا ٧بمد بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب فخر الدين الرازم,  -َٓ
 ىػ.َُِْ: الثالثة, بعةطالدار إحياء الَباث العريب, بّبكت, 

مناىل العرفاف ُب علـو القرآف , للشيخ ٧بمد عبد العظيم الزرقاين, ط: عيسى البايب ا٢بلىب,  -ُٓ
 ىػ .ُِّٕالطبعة: الثالثة , 

لقاسم ىبة ا بن سالمة بن نصر بن علي البغدادم , أليب االناسخ كا٤بنسوخ للمقرم -ِٓ
زىّب الشاكيش , ٧بمد  , ت: ىػ َُْْالطبعة: األكىل, , بّبكت –ا٤بكتب اإلسالمي , ط: ا٤بقرم
  . كنعاف

, ط: جعفر النَّحَّاس أٞبد بن ٧بمد بن إ٠باعيل بن يونس ا٤برادم, أليب الناسخ كا٤بنسوخ -ّٓ
  .د. ٧بمد عبد السالـ ٧بمدق, ت: َُْٖالطبعة: األكىل, , الكويت –مكتبة الفالح 

كزارة األكقاؼ كالشئوف  :ط, النكت كالعيوف, ألىب ا٢بسن ا٤باكردم البصرل -ْٓ
 .ت: خضر ٧بمد خضر ـ,ُِٖٗ -ىػَُِْاألكىل, الطبعة: اإلسالمية,الكويت, 
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