

تنزالت القرآن الكريم :دراسة تحليلية
حصة أمحد الغزال
املقدمة:
احلمد هلل الذي بقدرته وإرادته تتوجه النيات وتظهر األسباب وتتحقق املقاصد والغايات،
والصالة والسالم عىل سيدنا حممد النبي العريب املبعوث هلداية اخللق وإخراج الناس من الظلامت إىل النور
بام آتاه عز وجل من وحي حكيم وقرآن مبني فيه شفاء ودواء لكل أمراض البرشية وعللها يف كل زمان
ومكان ،أما بعد:
فإن أهم ما تبذل فيه املهج الغوايل وترصف يف طلبه األيام والليايل هو كتاب اهلل وتدبر معانيه
ومعرفة أرسار مبانيه وأحكام تنزيله وحكم تأويله ،إذ هو الروح الذي تعيش به أمتنا والدرع الواقي الذي
تقوى به شوكتها متسكوا به نج ًام ومرس ً
ال عىل منهجه مجع ومن حكم به عدل وكيف ال وهو احلبل املتني
والقول الفصل وكلمة اهلل األخرية للعاملني.
ولقد تعددت قضايا القرآن وتكاثرت جوانبه املضيئة وأبعاده اهلادية الراشدة املقررة لصدقه
وتوثيق نصه وتأكيد حفظه وصيانته من بيان زمان نزوله وكتابته وكيفية نزوله ،وناسخه ومنسوخه وحمكمه
ومتشاهبه وأسباب نزول آياته وغري ذلك من أنواع علوم القرآن ،التي تناوهلا العلامء ودرسوها دراسة
واسعة مستفيضة وأكثروا من فروعها ومسائلها حتى بلغوا هبا إىل ثامنني نو ًعا كام هو حاصل يف كتاب
اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي رمحه اهلل ،والربهان يف علوم القرآن لإلمام الزركيش رمحه اهلل مع
ما يتضمنه كل نوع من مسائل وقضايا ال حتىص وال تعد .يقول السيوطي بعد رسده ملباحث كتابه اإلتقان:
"فهذه ثامنون نو ًعا عىل سبيل اإلدماج ولو نوعت باعتبار ما أدجمته يف ضمنها لزادت عىل الثالثامئة"(.)1
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جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،تقديم وتعليق :حممد رشيف شكر ،طبعة مكتبة

وقد حقق العلامء والباحثون ودققوا دراسة هذه األبحاث وتوضيحها حتى تكاثرت التآليف يف
خمترصا متفر ًقا مل جيمع شتاته ومل تتضام أجزاؤه
كل نوع منها ،ومع ذلك فقد بقي كثري من هذه األنواع
ً
ومل تنظم جوانبه ومل ترتب أطرافه وشوارده.
ولفت نظري موضوع "تنزالت القرآن الكريم" فلم يقنع عقيل ومل يشبع هنمي ما قرأته من
حكم وأرسار نزوله وتنزالته ،وهذا ما استحثني إىل بحثه ودراسته دراسة متأنية تلم أطرافه وجتمع متفرق
نرباسا وبرها ًنا
معارفه ومعامله آملة يف توفيق اهلل عز وجل ،وراجية منه سبحانه أن يكون هذا البحث
ً
ساط ًعا وحجة واضحة جتذب القلوب إىل حمبة القرآن العظيم وتستحثها إىل مداومة تالوته ودراسته.
ً
سبيال إىل تثبيت
ومؤكدة الثقة بالوحي احلكيم املنزل عىل سيد املرسلني صىل اهلل عليه وسلم وتكون
السكينة والطمأنينة يف قلوب املؤمنني املخلصني فيزدادوا إيام ًنا عىل إيامهنم وتصدي ًقا عىل صدقهم فيقوى
متسكهم هبدي كتاب اهلل عز وجل ويشتد اعتصامهم به والتزامهم بأحكامه وحكمه وآدابه وأخالقه.
عيل النعمة فهو الذي بعزته وجالله تتم
وقد وفقني اهلل عز وجل املوفق لكل خري وصالح ،وأتم ّ
الصاحلات إىل كتابة هذا البحث الذي سميته" :تنزالت القرآن الكريم :دراسة حتليلية".
وقد نظمته يف مقدمة وأربعة مباحث وخامتة:
املقدمة تضمنت أمهية املوضوع وخطته ،ومنهج بحثي ،وخامتة.
املبحث األول:

نزول القرآن الكريم.

املبحث الثاين:

تنزالت القرآن الكريم.

املبحث الثالث:

كيفية نزول القرآن الكريم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

املبحث الرابع:

اهلدف األسمى والغاية العظمى من إنزال اهلل تعاىل القرآن الكريم للبرش عامة،

وللمسلمني بصفة خاصة وذلك يف ضوء اآليات القرآنية.
اخلامتة :وقد تضمنت خالصة ما انتهت إليه هذه الدراسة.
وقد استقيت معارف هذا البحث وفق املنهج التحلييل مما ذكره العلامء يف مؤلفاهتم ،ومن وحي
النصوص القرآنية واألحاديث النبوية املتضمنة ألفكاره ،مع ما وفقني اهلل تعاىل من التنظيم والتنسيق
وجتلية األرسار واحلكم والفوائد.
واهلل تعاىل أسأل أن جيعل عميل هذا خالص ًا لنيل الثواب اجلزيل يف الدنيا واآلخرة ،وأن يسرت

املعارف ،الرياض ،ج  ،1ص .11
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ما قد شابه من نقص أو حلقه من قصور ،فإن كل يقيني بأن كل ما فيه من صواب فهو من توفيق اهلل تعاىل
وتسديده يل وما حلقه من خلل فمني ومن الشيطان .واحلمد هلل الذي بعزته وجالله تتم الصاحلات وتسرت
املعايب واملنكرات .وصىل اهلل وسلم عىل نبينا ورسولنا حممد رسول اهلل األمني إىل اخللق أمجعني.
املبحث األول:

نزول القرآن الكريم:

إن "النزول والتنزيل" من أكثر األلفاظ القرآنية الدالة عىل تلقي الرسول صىل اهلل عليه وسلم
للقرآن الكريم من اهلل عز وجل ،واختيار مادة "النزول" وما ترصف منه لبيان مصدر القرآن الكريم
وأ صل منبعه فيه ترشيف وتفخيم وتكريم وتعظيم هلذا الكتاب وسمو منزلته وعلو مرتبته كام يفصح عن
ذلك قوله تعاىل :ﮋﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ( .)2فقوله تعاىل :ﮋﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ زيادة يف الثناء وتعظيم لشأن القرآن وشهادة بعلو منزلته وسمو معارفه وحكمته.
ومن َث َّم جاءت مادة "نزل" وما ترصف منه مما يدور حول النزول والتنزيل يف القرآن الكريم
ما يزيد عىل أربع وأربعني مرة مبثوثة يف مائتني ومخس وتسعني آية( .)3وأسند اإلنزال أو التنزيل فيها
إىل القرآن الكريم فيام يزيد عن مائة آية.
النزول يف اللغة:
هو انحطاط من علو إىل سفل يقال :نزل عن دابته ونزل يف مكان كذا أي حط رحله فيه .واملُنْزَ ل
ـ بضم امليم وفتح الزاي ـ :اإلنزال .واملَنزَ ل ـ بفتح امليم والزاي ـ من النزول وهو احللول .وال َّتنَزُّ ل :النزول
يف مهلة(َ " .)4و َتنَزَ َله و َأنْزَ َله ونزله بمعنى قال سيبويه :وكان أبوعمر يفرق بني نزَّ لت وأنزلت ومل يذكر وجه
الفرق .قال أبواحلسن :ال فرق عندي بني نزلت وأنزلت إال صيغة التكثري يف نَزَّ لت يف قراءة ابن مسعود:
ﮋﮈ ﮉ

ﮊﮊ( )5أنزل كنزَّ ل"(.)6
ويف كالم جامع ملا تناثر وتكاثر يف كتب املعاجم يقول الراغب األصفهاين يف كتابه مفردات
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سورة الزخرف ،اآلية.4-1 :
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انظر :معجم ألفاظ القرآن الكريم ،جممع اللغة العربية ،ج  ،1ص  ،905مادة "نزل" وحممد فؤاد عبد الباقي،
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،طبعة دار الشعب ،ص  456 -454وحممد إسامعيل إبراهيم ،معجم
األلفاظ واألعالم القرآنية ،طبعة دار الفكر العريب ،ص .914 ،915
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انظر :إسامعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،القاهرة ،ط  ،1ج  ،9ص .1615
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سورة الفرقان ،اآلية.19 :
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حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،املؤسسة املرصية العامة للتأليف والنرش ،ج  ،4ص .4555
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ألفاظ القرآن ما ملخصه" :النزول يف األصل هو :انحطاط من علو .يقال :نزل عن دابته ونزل يف مكان
كذا :حط رحله فيه ونزل بكذا وأنزله بمعنى .وإنزال اهلل تعاىل نعمه ونقمه عىل اخللق إعطاؤهم إياها.
وذلك إما بإنزال اليشء نفسه كإنزال القرآن ،وإما بإنزال أسبابه واهلداية إليه كإنزال احلديد واللباس ونحو
ذلك .والفرق بني اإلنزال والتنزيل يف وصف القرآن واملالئكة أن التنزيل خيتص باملوضع الذي يشري إليه
إنزاله مفر ًقا ومرة بعد أخرى واإلنزال عام"(" .)7والفاعلُ :من ِْزل واملفعولُ :منْزَ ل .والنَّزْ ل ما هتيأ للنزيل
والنزيل الضيف"(.)8
وأما مرادات ووجوه مادة "نزل" ومشتقاته يف القرآن الكريم فقد أفصحت عنها كتب الوجوه
والنظائر.
وجوه النزول يف القرآن الكريم:
لقد قال اإلمام ابن اجلوزي" :أن بعض املفرسين ذكر أن اإلنزال يف القرآن عىل أربعة
أوجه"( .)9ولكن احلسن بن حممد الدَّ امغاين ذكر له تسعة أوجه ،فقال" :ن ز ل عىل تسعة أوجه:
األول:

فوجه منها :اإلنزال يعني :القول ،قوله تعاىل يف سورة األنعام :ﮋﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﮊ( )10يعني :سأقول مثل ما قال اهلل تعاىل.
الثاين:

أنزلنا بمعنى خلقنا ،قوله تعاىل يف سورة احلديد :ﮋﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ( )11يعني خلقنا.

الثالث :اإلنزال :إنزال املطر من السامء ،قوله تعاىل يف سورة الفرقان :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ(.)12
الرابع:

التنزيل بمعنى البيان ،قوله تعاىل يف سورة اإلرساء :ﮋﭣ ﭤﮊ( )13أي :وب ّيناه بيا ًنا.

اخلامس :اإلنزال بمعنى اإلهباط ،قوله تعاىل يف سورة املؤمنون :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﮊ( )14أي أهبطني
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انظر :الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن الكريم ،حتقيق :صفوان عدنان داوودي ،ص .955
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أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ،دراسة وحتقيق :حممد عبد الكريم
كاظم الرايض ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1404 ،1هـ1564/م ،ص .119
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املرجع السابق ،ص .116
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سورة األنعام ،اآلية.55 :
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سورة احلديد ،اآلية.19 :
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سورة الفرقان ،اآلية.46 :
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سورة اإلرساء ،اآلية.104 :

-14

سورة املؤمنون ،اآلية.15 :
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مهب ًطا مبار ًكا أي من السفينة إىل األرض.
السادس :النزول :الثواب ،قوله تعاىل يف سورة الصافات :ﮋﮌ ﮍ ﮎﮊ( )15يعني :ثوا ًبا .كقوله يف سورة
فصلت :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ( )16يعني :ثوا ًبا.
السابع :اإلنزال بمعنى اإلرسال ،قوله تعاىل يف سورة فصلت :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ( )17أي :ألرسل
ً
رسال من املالئكة .كقوله تعاىل يف سورة املؤمنون :ﮋﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ(.)18
الثامن:

التنزيل :البسط ،قوله تعاىل يف سورة الشورى :ﮋﮨ ﮩ ﮬ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ

ﯕﮊ(.)19
التاسع :النزول بمعنى التعليم ،قوله تعاىل يف سورة الشعراء :ﮋﮘ ﮙ

ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮊ( )20أي ع ّلم جربيل النبي صىل اهلل عليه وسلم .كقوله تعاىل يف سورة األنعام :ﮋﮃ ﮄ

ﮅﮊ( )21أي علمناه"(.)22
واملطالع لآليات الكريمة التي ذكرت فيها مادة "ن ز ل" يرى أن لفظ النزول وما ترصف منه
يأيت يف القرآن عىل ثالثة أنواع من حيث ما وقع عليه اإلنزال أي :املُنَزَّ ل.
النوع األول:

نزول مقيد بأنه من اهلل عز وجل ،وهذا خمتص بالقرآن الكريم فلم يذكر إال معه يف

آيات كثرية كام يف قوله تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ( .)23وقوله تعاىل :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
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سورة الصافات ،اآلية.41 :

-16

سورة فصلت ،اآلية.51 :
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سورة فصلت ،اآلية.14 :

-18

سورة املؤمنون ،اآلية.14 :

-19

سورة الشورى ،اآلية.19 :
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سورة الشعراء ،اآليتان.154 ،155 :
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سورة األنعام ،اآلية.51 :
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احلسني بن حممد الدامغاين ،قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم ،حتقيق :عبد العزيز سيد
األهل ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط 1569 ،9م ،ص .494 ،495

-23

سورة النحل  ،اآلية.101 :
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ﭹﮊ( .)24وقوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ( .)25وغري ذلك من اآليات الكثرية املبثوثة يف القرآن الكريم.
النوع الثاين:

غري مقيد بأنه من اهلل لكن من السامء ،وهذا النوع يشمل نزول املالئكة من عند اهلل

ونزول املطر من السحاب ونزول العذاب .فقال تعاىل يف إنزال املالئكة من السامء :ﮋﯰ ﯰ ﯰ
ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯼ ﯽﮊ( .)26وقال تعاىل يف نزول املطر :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﮠﮊ(.)28

ﯧ ﯰ ﯰﮊ( .)27وقوله تعاىل :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

واملراد بالسامء يف هاتني اآليتني السابقتني :السحاب ،وهذا ما يوضحه ويفرسه قوله تعاىل :ﮋﯕ

ﯙ ﯚ ﯛﮊ( )29فالسامء اسم جنس لكل ما عال وارتفع ،وسمي املطر سامء خلروجه

ﯖ ﯗ ﯘ

منها( .)30واملزن السحاب امليضء والقطعة منه ُمزْ نة( .)31وقال تعاىل يف نزول العذاب من السامء :ﮋﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﮊ( .)32وقوله تعاىل :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ( .)33والرجز

هو العذاب يوضحه قوله تعاىل :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮬ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ(.)34
النوع الثالث:

نزول مطلق عام ال خيتص بنوع منه ،أي :ليس بمقيد أنه من اهلل عز وجل أو من

السامء كإنزال احلديد واألنعام .ومثاله قوله تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ( ،)35فقد فرس أنزلنا

بجعلنا وأظهرنا وخلقنا.
يقول املاوردي" :ﮋﭝ ﭞﮊ فيه قوالن:
أحدمها :أن اهلل أنزله مع آدم .روى عكرمة عن ابن عباس قال :ثالثة أشياء نزلت مع آدم :احلجر األسود
-24

سورة الزمر ،اآلية 1 :وسورة اجلاثية ،اآلية 1 :وسورة األحقاف ،اآلية.1 :

-25

سورة فصلت ،اآليتان.1 ،1 :

-26

سورة اإلرساء ،اآلية.59 :

-27

سورة البقرة ،اآلية.11 :

-28

سورة األنعام ،اآلية.55 :

-29

سورة الواقعة ،اآلية.45 :

-30

انظر :الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .419

-31

املرجع السابق ،ص .944

-32

سورة البقرة ،اآلية.95 :

-33

سورة العنكبوت ،اآلية.54 :

-34

سورة سبأ ،اآلية.9 :

-35

سورة احلديد ،اآلية.19 :

01

بياضا من الثلج .وعصا موسى وكانت من أسى( )36اجلنة .فطوهلا عرشة أذرع مثل طول موسى.
كان أشد ً
واحلديد أنزل معه ثالثة أشياء :السندان والكلبتان وامليقعة وهي املطرقة(.)37
الثاين:

ً
حمموال عىل أحد وجهني:
أنه من األرض غري منزل من السامء فيكون معنى قوله" :ﮋﭝﮊ

أحدمها :أي أظهرناه .الثاين :ألن أصله من املاء املنزل من السامء فينعقد يف األرض جوهره حتى يصري
بالسبك حديد ًا"(.)38
وقوله تعاىل :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

أيضا يف معنى اإلنزال يف هذه
ﭝ ﭞﮊ( .)39يقول املاوردي ً

اآلية" :ويف قوله :أنزل وجهان :أحدمها :يعني :جعل قاله احلسن .الثاين :أنزهلا بعد أن خلقها يف اجلنة
حكاه ابن عيسى"(.)40
وحيقق اآللويس املراد باإلنزال يف هذه اآلية فيقول" :واإلنزال جماز عن القضاء والقسمة فإنه
تعاىل إذا قىض وقسم أثبت ذلك يف اللوح املحفوظ ونزلت به املالئكة املوكلة بإظهاره ووصفه بالنزول
مع أنه معنى شائع متعارف كاحلقيقة ،والعالقة بني اإلنزال والقضاء الظهور بعد اخلفاء ففي الكالم
استعارة تبعية( .)41وجوز أن يكون فيه جماز مرسل .وجيوز أن يكون التجوز يف نسبة اإلنزال إىل األنعام
واملنزل حقيقة أسباب حياهتا كاألمطار ووجه ذلك املالبسة بينهام .أو جيعل اإلنزال جماز ًا عن إحداث ذلك
بأسباب ساموية وهو كام ترى .وقيل الكالم عىل ظاهره واهلل تعاىل خلق األنعام يف اجلنة ثم أنزهلا منها
وال أرى هلذا اخلرب صحة"(.)42
-36

األسى :شجر ورقة ِ
العطر.

-37

انظر :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي ،تفسري القرطبي ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،جزء  ،19ص .111

-38

انظر :أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي ،النكت والعيون( ،تفسري املاوردي) ،مراجعة وتعليق:
السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،4ص .154

-39

سورة الزمر ،اآلية.4 :

-40

النكت والعيون( ،تفسري املاوردي) ،ج  ،5ص .441

-41

االستعارة التبعية :أن يستعمل مصدر الفعل يف معنى غري ذلك املصدر عىل سبيل التشبيه ثم يتبع فعله له يف النسبة
إىل غريه نحو كشف فإن مصدره هو الكشف فاستعري لإلزالة ثم استعار كشف ألزال تب ًعا ملصدره يعني أن كشف
مشتق من الكشف وأزال مشتق من اإلزالة أصلية فأراد لفظ الفعل منها ،وسميت استعارة تبعية ألنه تابع ألصله.
عيل بن حممد الرشيف اجلرجاين ،التعريفات ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط،1
1415هـ1551/م ،ص .19

-42

اآللويس ،روح املعاين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ج  ،1ص .140

00

وعند تفسري آية سورة احلديد يقول اآللويس" :ﮋﭝ ﭞﮊ قال احلسن :أي :خلقناه كقوله تعاىل:
ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﮊ وهو تفسري يالزم اليشء فإن كل خملوق منزل باعتبار ثبوته يف اللوح وتقديره

موجو ًدا حيث ما ثبت فيه"(.)43
وهبذا يرتجح أن املراد باإلنزال يف آية سورة الزمر وآية سورة احلديد اخللق واإلظهار .وأن
النازل عىل كل وجه من الوجوه هابط من علو إىل سفل .وهذا ما يدعونا إىل بيان:
املراد بنزول القرآن الكريم:
ومعنى النزول يف اللغة ال يتوافق وال يليق بنزول القرآن الكريم من حيث إن املعنى ال ينطبق إال
عىل األشياء املادية.
ومن ثم محَل العلامء نزول القرآن عىل املعنى املجازي وهو :اإلعالم بواسطة ما يدل عليه من
النقوش بالنسبة إلنزاله يف اللوح املحفوظ ويف بيت العزة من السامء الدنيا .وبواسطة ما يدل عليه من
األلفاظ احلقيقية بالنسبة إلنزاله عىل قلب النبي صىل اهلل عليه وسلم.
والعالقة بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي ظاهرة .حيث إن إنزال يشء إىل يشء يستلزم
إعالم من أنزل إليه ذلك اليشء به إن كان ً
عاقال .ويستلزم إعالم من يطلع عليه من اخللق به مطل ًقا(.)44
يقول الزركيش" :واعلم أنه اتفق أهل السنة عىل أن كالم اهلل منزل واختلفوا يف معنى اإلنزال
فقيل معناه :إظهار القرآن .وقيل :إن اهلل أفهم كالمه جربيل وهو يف السامء وهو عال من املكان وعلمه
قراءته .ثم جربيل أداه يف األرض وهو هيبط يف املكان"(.)45
حكمة التعبري باإلنزال عن اإلعالم:
مما تقدم يتضح لنا أن اهلل عز وجل قد اختار لفظ النزول وما ترصف منه دون التعبري باإلعالم به
للتنصيص عىل مصدر القرآن الكريم وأنه من اهلل العيل احلكيم ،وفيه ترشيف وتفخيم وتعظيم هلذا الكتاب
املبني املعجز وبيان علو منزلته وسمو رتبته .وهذا ما يفصح عنه قوله تعاىل يف فاحتة سورة الزخرف ﮋﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ( .)46فقوله تعاىل :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ مجلة مستأنفة مقررة لعلو شأن القرآن ألن ﮋﮐﮊ أي :عندنا ﮋﮑﮊ رفيع الشأن بني الكتب إلعجازه
-43

املرجع السابق ،ج  ،19ص .166

-44

انظر :الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،1ص .45

-45

الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،طبعة دار املعرفة ،بريوت ،ج  ،1ص .115

-46

سورة الزخرف ،اآليات.4-1 :

01

واشتامله عىل عظيم األرسار ﮋﮒﮊ ذو حكمة بالغة أو حمكم ال ينسخه غريه أو حاكم عىل غريه من
الكتب(.)47
وقيل :كونه "عل ًيا" أي :عن وجوه الفساد والبطالن ،وقيل :املراد كونه عال ًيا عىل مجيع الكتب
لسبب كونه معجزً ا باق ًيا عىل وجه الدهر( ،)48وكال املعنيني مراد واملعنى الثاين من مقتضيات املعنى األول
ويرشح ذلك جميء الظرف "لدينا".
الفرق بني اإلنزال والتنزيل:
فإنزال القرآن الكريم ذكر مرة بالفعل الالزم "نزل" كام يف قوله تعاىل :ﮋﮘ ﮙ
ومرة بالفعل "أنزل" املتعدي باأللف كام يف قوله تعاىل :ﮋﭥ ﭦ

ﮚ

ﮛﮊ()49

ﭧﮊ( )50وقوله تعاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﮊ( )51ومرة بالفعل املتعدي بالتضعيف كام يف قوله تعاىل :ﮋﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﮊ(.)52

كثريا ما يذكر نزوله بالفعل "أنزل" وبالفعل "نَزَّ ل" .أما غريه
ومن املالحظ أن القرآن الكريم ً
من الكتب كالتوراة واإلنجيل ال يذكر إنزاهلام يف القرآن إال بالفعل "أنزل".
واضحا من قوله تعاىل يف سورة آل عمران حيث يقول تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ويظهر ذلك
ً
ﭖﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭕ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ(.)53

وأمام هذه الظاهرة القرآنية افرتق العلامء واملفرسون إىل فريقني:
ـ

ذهب فريق إىل القول بالفرق بني اللفظني ومن هؤالء الواحدي والزخمرشي والراغب

األصفهاين والسمني احللبي وابن الزبري الغرناطي والقرطبي وابن اجلوزي وأبو السعود وغريهم.
واستدلوا بآية آل عمران املتقدمة .ويقول تعاىل يف سورة النساء :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ(.)54

-47

اآللويس ،تفسري روح املعاين ،ج  ،19ص .44

-48

الفخر الرازي ،التفسري الكبري ،دار الفكر ،بريوت ،ج  ،19ص .159

-49

سورة الشعراء ،اآلية.155 :

-50

سورة النحل ،اآلية.44 :

-51

سورة البقرة ،اآلية.169 :

-52
-53

سورة آل عمران ،اآلية.5 :
سورة آل عمران ،اآليات.4-1 :

-54

سورة النساء ،اآلية.154 :

01

وقد ذكروا أن الفرق بني اللفظني املتعدي باأللف واملتعدي بالتضعيف هو أن املتعدي باأللف
منجام شي ًئا بعد يشء
يفيد اإلنزال مجلة واحدة واملتعدي بالتضعيف يفيد التكثري يف اإلنزال وأن القرآن نزل
ً
وقس ًطا بعد قسط.
يقول اجلرجاين يف كتابه التعريفات" :والفرق بني اإلنزال والتنزيل :أن اإلنزال ُيستعمل يف
الدَّ فعة ،والتنزيل يستعمل يف التدريج"(.)55
وقد ذهب الزخمرشي إىل ذلك حيث يقول يف خطبة كتابه الكشاف" :احلمد هلل الذي أنزل
منجام"( ،)56وقد نص عىل ذلك عند تفسريه آليات سورة
منظام ونزله بحسب املصالح
ً
القرآن كال ًما مؤل ًفا ً
آل عمران املتقدم ذكرها ،فقال" :فإن قلت :مل قيل :نزل الكتاب وأنزل التوراة واإلنجيل ،قلت :ألن
منجام ونزل الكتابان مجلة"(.)57
القرآن نزل
ً
وقد ذهب السمني احللبي مذهب الزخمرشي يف هذا فبعد أن ذكر كالم الزخمرشي وما اعرتض
عليه به أبوحيان .قال السمني" :قلت :وقد سبق الزخمرشي إىل هذا الفرق بعينه الواحدي"(.)58
أيضا الفخر الرازي فإبان تفسريه لقوله تعاىل :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
وقد ذهب إىل ذلك ً

ﭢﮊ( .)59قال" :فاعلم أن الكتاب ههنا هو القرآن وقد ذكرنا يف أول سورة البقرة اشتقاقه .وإنام خص
نجام فكان
القرآن بالتنزيل والتوراة واإلنجيل باإلنزال ألن التنزيل التكثري واهلل تعاىل نزل القرآن نج ًام ً
ً
حاصال فيه .وأما التوراة واإلنجيل فإنه تعاىل أنزهلام دفعة واحدة فلهذا خصهام
معنى التكثري
باإلنزال"(.)60
والراغب األصفهاين يف مفرداته يقول" :والفرق بني اإلنزال والتنزيل يف وصف القرآن
واملالئكة أن التنزيل خيتص باملوضع الذي يشري إليه إنزاله مفر ًقا ومرة بعد أخرى واإلنزال عام"(.)61
-55

الرشيف اجلرجاين ،كتاب التعريفات ،ص .55

-56

جار اهلل حممود بن عمر الزخمرشي ،الكشاف ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت ،ج  ،1ص .5

-57

املصدر السابق ،ج  ،1ص .411

-58

أبو العباس بن يوسف بن حممد السمني احللبي ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :عيل حممد معوض
وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1414 ،1هـ1554/م ،ج  ،1ص .11

-59

سورة آل عمران ،اآلية.5 :

-60

الفخر الرازي ،التفسري الكبري ،ج  ،9ص .190

-61

الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .955

01

ثم أوضح ذلك ببيان حكمة التعبري بأنزل يف قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ( )62فقال" :وإنام
نجام
خص لفظ اإلنزال دون التنزيل ملا روي :أن القرآن نزل دفعة واحدة إىل سامء الدنيا ثم نزل ً
فنجام(.)63
ً
ويقول أمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرناطي عند تفسري آية سورة آل عمران" :فيسأل عن
ختصيص الكتاب بلفظ " َنزَّل" املضاعف وختصيص التوراة واإلنجيل بلفظ "أنزل".
َضب خمف ًفا ملن وقع
واجلواب عن ذلك أن لفظ نَزَّ ل يقتيض التكرار ألجل التضعيف تقولَ َ :
منه ذلك مرة واحدة وحيتمل الزيادة والتقليل أنسب وأقوى.
َضب بتشديد الراء فال يقال إال ملن كثر ذلك منه .فقوله تعاىل :ﮋﭛ ﭜ ﭝﮊ مشري إىل
أما إذا قلنا َ َّ
تفصيل املنزل وتنجيمه بحسب الدواعي وأنه مل ينزل دفعة واحدة.
ً
حمتمال ،وكذلك جرى يف أحوال هذه
أما لفظ "أنزل" فال يعطي ذلك إعطاء نَزّ ل وإن كان
الكتب فإن التوراة إنام أوتيها موسى مجلة واحدة يف وقت واحد وهو املراد بقوله تعاىل :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ اآلية( .)64أي املجموع.
أما الكتاب العزيز فنزل مقس ًطا من لدُ ن ابتداء الوحي.)65("...
وذهب فريق من العلامء إىل عدم الفرق بني الفعل "أنزل" والفعل "نزّ ل" وإنام التضعيف ملجرد
تقوية الفعل يف كيفيته أو كميته .والتضعيف ملجرد النقل ويذهب إىل ذلك أبوحيان ويقرره بقولهَ " :ونزَّ لنا
التضعيف فيه هنا للنقل وهو املرادف هلمزة النقل ويدل عىل مرادفتهام يف هذه اآلية قراءة يزيد بن قطيب
"مما أنزلنا" باهلمزة وليس التضعيف هنا ً
منجام يف أوقات خمتلفة خال ًفا للزخمرشي قال :فإن
داال عىل نزوله
ً

-62

سورة القدر ،اآلية.1 :

-63

الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص  600وقد خرج املحقق الرواية فقال" :أخرج ابن مردويه عن
ابن عباس يف قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ قال :أنزل القرآن يف ليلة القدر ثم نزل جربيل عىل رسول اهلل نجو ًما
بجواب كالم الناس ـ وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي يف اآلية قال :نزل القرآن مجلة عىل جربيل
وكان جربيل جييء بعدُ إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم" .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،الدر املنثور
يف التفسري باملأثور ،دار املعرفة ،بريوت ،ج  ،9ص.556

-64

سورة األعراف ،اآلية.149 :

-65

أبو جعفر أمحد بن إبراهيم الغرناطي ،مالك التأ ويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي
التنزيل ،حتقيق :حممود كامل أمحد ،دار النهضة العربية ،بريوت1409 ،هـ1569/م ،ج  ،1ص .141 ، 141

01

قلت مل قيل" :مما نزلنا" عىل لفظ التنزيل دون اإلنزال؟ قلت :ألن املراد النزول عىل التدريج والتنجيم وهو
من جمازه ملكان التحدي.
وهذا الذي ذهب إليه الزخمرشي يف تضعيف عني الكلمة هنا هو الذي يعرب عنه بالتكثري ،أي:
يفعل ذلك مرة بعد مرة فيدل عىل هذا املعنى بالتضعيف ويعرب عنه بالكثرة.
وذهل الزخمرشي عن أن ذلك إنام يكون غال ًبا يف األفعال التي تكون قبل التضعيف متعدية نحو
جرحت زيدً ا .وفتحت الباب وقطعت وذبحت ،ال يقال جلس زيد وال قعد عمرو وال صام جعفر،
و"نزلنا" مل يكن متعد ًيا قبل التضعيف إنام كان الز ًما وتعديه إنام يفيده التضعيف أو اهلمزة فإن جاء يف الزم
وموت املال إذ كثر ذلك فيه.
فهو قليل .قالوا :مات املال ّ
وأيضا فالتضعيف الذي يراد به التكثري إنام يدل عىل كثرة وقوع الفعل أما أن جيعل الالزم متعد ًيا
ً
فال .و"نزلنا" قبل التضعيف كان الز ًما ومل يكن متعد ًيا فيكون التعدي املستفاد من التضعيف ً
دليال عىل أنه
وأيضا
للنقل ال للتكثري إذ لو كان للتكثري وقد دخل عىل الالزم بقي الز ًما نحو مات املال وموت املالً .
لو كان التضعيف يف "نَزّ ل" مفيدً ا للتنجيم الحتاج قوله تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ

ﯰﮊ( )66إىل

تأويل ألن التضعيف دال عىل التنجيم والتكثري .وقوله" :مجلة واحدة" ينايف ذلك.
وأيضا جميء "نزّ ل"
وأيضا فالقراءات بالوجهني يف كثري مما جاء يدل عىل أهنام بمعنى واحدً .
ً
حيث ال يمكن فيه التكثري والتنجيم إال عىل تأويل بعيد جدً ا يدل عىل ذلك ،قال تعـاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﮊ( )67وقال تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯼ ﯽﮊ( ،)68ليس

املعنى عىل أهنم اقرتحوا تكرير نزول اآلية وال أنه علق تكرير نزول ملك رسول عىل تقدير كون مالئكة يف
األرض وإنام املعنى واهلل أعلم مطلق اإلنزال"(.)69
وقد سلك الطاهر بن عاشور مسلك أيب حيان باختالف يسري حيث قال" :فأما إذا صار
التضعيف للتعدية فال أوقن بأنه يدل عىل تقوية الفعل إال أن يقال :إن العدول عن التعدية باهلمز إىل
التعدية بالتضعيف لقصد ما عهد يف التضعيف من تقوية معنى الفعل فيكون قوله :ﮋﭛ ﭜ ﭝﮊ( )70أهم من
-66

سورة الفرقان ،اآلية.51 :

-67

سورة األنعام ،اآلية.59 :

-68

سورة اإلرساء ،اآلية.59 :

-69

أبو حيان ،تفسري البحر املحي  ،دار الفكر ،بريوت ،ج  ،1ص .105

-70

سورة آل عمران ،اآلية.5 :
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قوله :ﮋﭣ ﭤﮊ( )71للداللة عىل عظم شأن نزول القرآن"(.)72
وإين أرى أن كال املذهبني عىل صواب حيث فرس كل مذهب لفظي "أنزل" "ونَزَّ ل" حسب
موضعهام من السياق ومن حيث خصوص اللفظ وعمومه.
فاملذهب األول فرق بني اللفظني عند تفسري آية آل عمران .واملذهب الثاين مل يفرق بني اللفظني عند
تفسري آية البقرة ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯰ ﯰﮊ( )73فقد ذكر "نزلنا" ومل يذكر ما يقابله وهو أنزلنا.
ولذلك أرى أن ما قاله اإلمام اآللويس جيمع بني الرأيني ويقرب نظر الفريقني ويعترب رأ ًيا ثال ًثا،
حيث يقول عند تفسري قوله تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥﮊ" :والتعبري بأنزل فيهام لإلشارة إىل أنه مل يكن هلام إال نزول
واحد وهذا بخالف القرآن فإن له نزولني:
-1

نزول من اللوح املحفوظ إىل بيت العزة من سامء الدنيا مجلة واحدة.

-1

منجام يف ثالث وعرشين سنة عىل املشهور.
ونزول من ذلك إليه صىل اهلل عليه وسلم
ً
وهلذا يقال فيه :نَزَّ ل وأنزل.
وهذا أوىل مما قيل إن "نَزَّ ل" يقتيض التدريج وأنزل يقتيض اإلنزال الدفعي إذ يشكل عليه :ﮋﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ( )74حيث قرن نَزل بكونه مجلة .وقوله تعاىل :ﮋﯦ ﯧ ﯰ ﯰ ﯰﮊ(.)75
وذكر بعض املحققني هلذا املقام أن التدريج ليس هو التكثري بل الفعل شي ًئا فشي ًئا كام يف تسلسل.
واأللفاظ البد فيهام من ذلك فصيغة "نَزَّ ل" تدل عليه واإلنزال مطلق لكنه إذا قامت القرينة يراد بالتدريج
التنجيم وباإلنزال الذي قد قوبل به خالفه أو املطلق بحسب ما يقتضيه املقام(.)76
ومن ذلك يظهر أنه ال تضاد بني الفريقني وأن كال الرأيني صواب وأن أساس التفريق بني
اللفظني "نَزّ ل وأنزل" يرجع إىل استعامالت القرآن الكريم يف سياق ذكر أحد اللفظني أو ذكرمها م ًعا .واهلل
أعلم .واألرجح أن للقرآن تنزالت أوضحها يف الصفات التالية.
املبحث الثاين:

تنزالت القرآن الكريم:

-71

سورة آل عمران ،اآلية.5 :

-72

حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنرش1564 ،م ،ج  ،5ص .146 ،149

-73

سورة البقرة ،اآلية.15 :

-74

سورة الفرقان ،اآلية.51 :

-75

سورة النساء ،اآلية.140 :

-76

اآللويس ،روح املعاين ،ج  ،5ص .94
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-1

بيان أن القرآن الكريم كالم اهلل عز وجل:
إن اإليامن الصادق واليقني الثابت املتيقن يف قلب كل مسلم أن القرآن الكريم كالم اهلل

عز وجل .وهذه احلقيقة تقررها وتؤكدها آيات القرآن العظيم.
يقول تعاىل :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ( .)77ويقول تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ( .)78ويقول
تعاىل :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ( .)79ويقول تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ( .)80ويقول تعاىل:
ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ( .)81ويقول تعاىل :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ( .)82ويقول تعاىل:
ﮋﯰ ﯰ ﯼ ﯽ ي ي ﯰﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ( .)83ويقول تعاىل :ﮋﯦ ﯧ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ

حيا أن القرآن كالم اهلل عزوجل وأن
ﯰ ﯰ ﯰﮊ( .)84وغري ذلك من اآليات الكريمة التي تنص ً
نصا رص ً
القرآن نزل من عند اهلل عز وجل وأن اهلل عز وجل أوحاه إىل حممد صىل اهلل عليه وسلم بواسطة جربيل
عليه السالم .وكم يف الكتاب والسنة من دليل عىل أن كتاب اهلل عز وجل وكالم اهلل عز وجل قديم وليس
بمخلوق.
يقول الطحاوي" :وإن القرآن كالم اهلل منه بدا بال كيفية ً
قوال وأنزله عىل رسوله وح ًيا وصدقه
املؤمنون عىل ذلك ح ًقا وأيقنوا أنه كالم اهلل تعاىل باحلقيقة ليس بمخلوق ككالم الربية فمن سمعه فزعم
أنه كالم البرش فقد كفر وقد ذمه اهلل وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعاىل :ﮋﭶ ﭷﮊ(.)85
فلام أوعد اهلل بسقر ملن قال :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ( )86علمنا وأيقنا أنه قول خالق البرش وال يشبه

-77

سورة غافر ،اآليتان.1 ،1 :

-78

سورة فصلت ،اآليتان.1 ،1 :

-79

سورة الزمر ،اآلية.1 :

-80

سورة السجدة ،اآليتان.1 ،1 :

-81

سورة النحل ،اآلية.101 :

-82

سورة املائدة ،اآلية.49 :

-83

سورة الكهف ،اآلية.19 :

-84

سورة التوبة ،اآلية.4 :

-85

سورة املدثر ،اآلية.14 :

-86

سورة املدثر ،اآلية.19 :
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قول البرش"( .)87يقول الشارح ابن أيب العز" :هذه قاعدة رشيفة وأصل كبري من أصول الدين ضل فيه
طوائف كثرية من الناس .وهذا الذي حكاه الطحاوي رمحه اهلل هو احلق الذي دلت عليه األدلة من
الكتاب والسنة ملن تدبرمها وشهدت به الفطرة السليمة التي مل ُتغَري بالشبهات والشكوك واآلراء
الباطلة"(.)88
ثم ذكر كالم الناس وأقواهلم يف مسألة كالم اهلل عز وجل إىل أن قال" :وتاسعها :أنه تعاىل مل يزل
متكلام إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بال صوت ُيسمع وأن نوع الكالم قديم وإن مل يكن
ً
قديام وهذا املأثور عن أئمة احلديث والسنة"(.)89
الصوت املعني ً
-2

وجود القرآن يف اللوح املحفوظ:
ً
سجال جام ًعا لكل ما قىض اهلل
إن اهلل تعاىل قد سجل القرآن يف اللوح املحفوظ الذي جعله اهلل

مما كان وما يكون وما سيكون قال تعاىل :ﮋ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ( )90ويقول تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ

ﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﯼ ﯽ ي ي ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ
ﯰ ﯰ ﯰﮊ( )91ويقول تعاىل :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﮊ( )92ويقول
تعاىل :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ( )93ويقول تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯼ ﯽ ي ي ﯰ ﯰ
ﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ( )94ويقول تعاىل :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ويقول تعاىل :ﮋﯰ ﯰ

ﯼ

ﯽ ي ي ﯰ ﯰ ﯰ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
-87

ﮃ ﮄ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﯰ
ﮅ ﮆ ﮇﮊ()95

ﯰﮊ( )96ويقول تعاىل :ﮋﭸ ﭹ ﭺ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﭻ ﭼ
ﮗ ﮘ

القايض عيل بن عيل بن أيب العز ،رشح العقيدة الطحاوية ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي وشعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1415 ،1هـ1555/م ،ص .191

-88

املرجع السابق.

-89

املرجع السابق ،ص .194

-90

سورة احلديد ،اآلية.11 :

-91

سورة يونس ،اآلية .41

-92

سورة هود ،اآلية.4 :

-93

سورة الرعد ،اآلية.55 :

-94

سورة اإلرساء ،اآلية.96 :

-95

سورة األنبياء ،اآلية.109 :

-96

سورة النمل ،اآلية.99 :
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ﮙﮊ( )97ويقول تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯼ ﯽ ي ي ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ
ﯰ ﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﯰ ﯰ

ﯰ ﯰ ﯰﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ( )98ويقول تعاىل :ﮋﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ( )99ويقول تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﮊ( )100ويقول تعاىل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭺ ﭻ ﭼ

ﭷ ﭸ ﭹ

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ( )101ويقول تعاىل :ﮋ ﯰ ﯰ

ﯰ

ﯰﯰﯰ ﯰ ﯰﮊ( )102ويقول تعاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ( .)103وغري ذلك من اآليات .فالكتاب املذكور يف مجيع هذه اآليات الكريمة هو اللوح املحفوظ.
وقد زاد اهلل تعاىل تقرير وإثبات وجود القرآن الكريم يف اللوح املحفوظ وتسجيله ضمن
ما أثبته اهلل تعاىل وسجله من عوامل مقدوراته ومقتضياته وتكويناته ومظهراته حيث نص عىل القرآن
خاصا.
نصا
ً
ً
فقال تعاىل يف سورة الزخرف :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮊ( )104وقال تعاىل يف سورة الواقعة :ﮋﯼ ﯽ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ي ي

ﯰ ﯰ ﯰ

ﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﭑ

ﭒ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ( )105وقال تعاىل يف سورة الربوج :ﮋ ﯰ ﯰ

ﯰ ﯰﯰﯰ ﯰ ﯰﮊ(.)106
ففي آية سورة الزخرف ّبني اهلل عز وجل رشف القرآن يف امل أ األعىل وأنه مسجل مكتوب يف
أم الكتاب أي اللوح امل حفوظ وأنه عند اهلل عز وجل ذو مكانة عظيمة ورشف فائق وفضل سام وأنه كتاب

-97
-98

سورة سبأ ،اآلية.5 :
سورة فاطر ،اآلية.11 :

-99

سورة ق ،اآلية.4 :

-100

سورة الواقعة ،اآليتان.96 ،99 :

-101

سورة األنعام ،اآلية.56 :

-102

سورة الربوج ،اآليتان.11 ،11 :

-103

سورة الزخرف ،اآليات.4-1 :

-104

سورة الزخرف ،اآليات.4-1 :

-105

سورة الواقعة ،اآليات.60-99 :

-106

سورة الربوج ،اآليتان.11 -11 :
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حمكم متقن بريء من اللبس والزيغ(.)107
وتأيت آيات سورة الواقعة لتأكيد ذلك وتوثيقه وتوضيحه فيقول تعاىل :ﮋﯼ ﯽ ي ي
ﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﯰ ﯰ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ(.)108

فاهلل سبحانه وتعاىل يقسم بمواقع ونزول نجوم وقطع القرآن الكريم عىل أرجح اآلراء .أو
بمطالع النجوم والكواكب عىل رأي أو بسقوط املطر عىل رأي.
يقسم اهلل تعاىل هبذا القسم العظيم لتعظيم املقسم عليه وهو القرآن ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ أي :إن هذا
القرآن الذي أنزل ع ىل حممد صىل اهلل عليه وسلم لكتاب معظم كائن يف كتاب معظم حمفوظ موقر ومن
عظمته وعلو مقامه ال يمسه إال املالئكة املطهرون ومن ثم ال جيوز أن يمسه إال املطهرون من اخللق عامة.
وأن هذا القرآن منزل من اهلل رب العاملني فهو احلق الذي ال مرية فيه وليس وراءه حق نافع .ففي اآليات
تقرير وزيادة تأكيد وتوثيق عىل أن القرآن مسجل يف اللوح املحفوظ عند اهلل عز وجل.
وتنصيصا عىل أن القرآن موجود يف
وتقريرا
تدعيام وتأكيدً ا
وتأيت آيات سورة الربوج لتزيد ذلك
ً
ً
ً
اللوح املحفوظ ومسجل فيه ومنه نزل إىل رسولنا حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيقول تعاىل :ﮋ ﯰ
ﯰ

ﯰ ﯰﯰﯰ ﯰ ﯰﮊ( )109أي :هو يف امل أ األعىل حمفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل.
أخرج ابن جرير عن أنس بن مالك قال :إن اللوح املحفوظ الذي ذكر اهلل ﮋ ﯰ ﯰ

ﯰ

ﯰﯰﯰ ﯰ ﯰﮊ يف جبهة إرسافيل.
وأخرج ابن حاتم عن أيب األعبس هو عبدالرمحن بن سلامن قال :ما من يشء قىض اهلل .القرآن
فام قبله وما بعده إال وهو يف اللوح املحفوظ واللوح املحفوظ بني عيني إرسافيل ال يؤذن له بالنظر فيه.
وقال احلسن البرصي :إن هذا القرآن املجيد عند اهلل يف لوح حمفوظ ينزل منه ما يشاء عىل من
يشاء من خلقه(.)110
وروى البغوي بسنده عن جماهد عن ابن عباس قال :إن يف صدر اللوح ال إله إال اهلل وحده ،دينه
اإلسالم ،وحممد عبده ورسوله ،فمن آمن باهلل وصدق بوعده واتبع رسله أدخله اجلنة .قال :واللوح لوح

-107

ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار املعرفة ،بريوت ،ج  ،4ص  151بترصف.

-108

سورة الواقعة ،اآليات.60-99 :

-109

سورة الربوج ،اآليتان.11-11 :

-110

انظر هذه اآلثار واملرويات يف تفسري ابن كثري ،ج  ،4ص .950
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من درة بيضاء طوله ما بني السامء واألرض ،وعرضه ما بني املرشق واملغرب ،وحافتاه من الدر والياقوت،
ودفتاه ياقوته محراء وقلمه نور وكالمه معقود بالعرش وأصله يف حجر ملك( .)111هذه آثار ومرويات
ال نقف عىل صحيحها من سقيمها.
يقول اآللويس" :ونحن نؤمن به وال يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته ونحو ذلك .نعم
نقول :إن ما يزعمه بعض الناس من أنه جوهر جمرد ليس يف حيز وأنه كاملرأة للصور العلمية خمالف
لظواهر الرشيعة وليس له مستند من كتاب وال سنة ً
أصال(.)112
وروى ابن حيان املعروف بأيب الشيخ األصفهاين يف كتاب العظمة :بسنده عن ابن سابط يف قول
اهلل عز وجل :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ( )113قال :يف أم الكتاب كل يشء هو كائن إىل يوم القيامة

أيضا
ووكل ثالثة من املالئكة أن حيفظوه :فوكل جربيل بالكتاب أن ينزل به إىل الرسل ،ووكل جربيل ً
أيضا بالنرص عند القتال هذا جربيل عليه السالم،
باهللكات إذا أراد اهلل عز وجل أن هيلك قو ًما ،ووكل ً
ووكل ميكائيل باحلفظ للقطر ونبات األرض ،ووكل ملك املوت عليه السالم بقبض األنفس ،فإذا ذهبت
الدنيا مجع بني حفظهم وما يف أم الكتاب فيجدونه سواء"(.)114
ِحكَم وأرسار وجود القرآن وتسجيله يف اللوح املحفوظ:
-3
إن ِحكَم وأرسار وجود القرآن الكريم وتسجيله يف اللوح املحفوظ يمكن استنباطها من اآليات
السابقة التي جاء النص فيها رصحي ًا عىل أن القرآن يف اللوح املحفوظ تنتظمها األمور اآلتية:
-1

التنويه بشأن القرآن الكريم وسمو رشفه وعلو رتبته ،فقد وصفه اهلل عز وجل بأنه "كريم" أي:

النفيس الرفيع يف نوعه .وهذا تفضيل للقرآن عىل أفراد نوعه من الكتب اإلهلية مثل التوراة واإلنجيل
والزبور وفضله عليها بأنه فاقها يف استيفاء أغراض الدين وأحوال املعاش واملعاد وإثبات املعتقدات
بدالئل التكوين فهذا وصف للقرآن بالرفعة والسمو عىل مجيع الكتب ح ًقا(.)115
-111

املرجع السابق ،ج  ،4ص  951-950واآللويس ،روح املعاين ،ج  ،50ص .54- 55

-112

اآللويس ،روح املعاين ،ج  ،50ص .54

-113

سورة الزخرف ،اآلية.4 :

-114

أبو الشيخ األصفهاين ،كتاب العظمة ،حتقيق :مصطفى عاشور وجمدي السيد إبراهيم ،ص  .114 ،119يقول
املحقق يف اهلامش :إسناده منقطع ورجاله ثقات ،وأخرجه عبد بن محيد وابن أيب شيبة وابن املنذر كام يف الدر
املنثور ،ج  ،4ص .15

-115
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مقتبس بترصف من تفسري التحرير والتنوير للشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،ج  ،50ص .195

-1

التأكيد عىل موافقة القرآن العظيم ومطابقته ملا يف علم اهلل تعاىل حيث وصفه اهلل تعاىل بأنه ﮋﭕ ﭖ

ﭗﮊ فالكتاب هو اللوح املحفوظ ووصفه بأنه مكنون اشتقا ًقا من االكتنان وهو االستتار أي حمجوب عن
أنظار الناس فهو أمر مغيب ال يعلم كنهه إال اهلل تعاىل وهذا فيه إشعار وإعالم بأن ألفاظ القرآن ومعانيه
موافقة ملا يف علم اهلل تعاىل وإرادته وأمره امللك بتبليغه إىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم وتلك شؤون
حمجوبة عنا فلذلك وصف الكتاب باملكنون.
-5

اإلعالم بأن القرآن الكريم كائن قديس علوي من كائنات العامل العلوي .وهذا ما يشعر به قوله

تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰﮊ( )116فهذا تنويه بالقرآن وباللوح يعني أن اللوح كائن قديس من كائنات العامل
العلوي .وهذا يغاير ما ذكره اهلل تعاىل يف شأن التوراة فقد جعل اهلل تعاىل التوراة مكتوبة يف ألواح وأعطاها
موسى عليه السالم فقال تعاىل :ﮋﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ( ،)117وقال تعاىل :ﮋﮩ ﮬ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮊ(.)118
-4

إن القرآن الكريم قد وصفه اهلل تعاىل بكل األوصاف الدالة عىل كامله ونفاسته وعلو قدره

ومقداره من حيث وجوده يف اللوح املحفوظ.
فوصفه مرة بأنه :ﮋﭕ ﭖ ﭗﮊ يف سورة الواقعة ،ووصفه مرة أخرى بأنه ﮋﯰ ﯰ ﯰﮊ .وهذا ما
يبني أن اللوح املحفوظ والكتاب املكنون يشء واحد.
يقول الشيخ الطاهر بن عاشور" :وأما املحفوظ واملكنون فبينهام تغاير يف املفهوم وعموم
وخصوص وجهي يف الوقوع .فاملحفوظ :املصون عن كل ما يثلمه وينقصه وال يليق به ،وذلك كامل له.
واملكنون :الذي ال يباح تناوله لكل أحد وذلك للخشية عليه لنفاسته.)119("...
وقد قرأ اجلمهور ﮋﯰﮊ باجلر عىل أنه صفة ﮋﯰﮊ وحفظ اللوح الذي فيه القرآن كناية عن حفظ
القرآن ،وقرأ نافع وحده برفع ﮋﯰﮊ عىل أنه صفة ثانية للقرآن ،ويتعلق قوله :ﮋﯰ ﯰﮊ بـ :ﮋﯰﮊ ،وحفظ
أيضا .فال جرم حصل من القراءتني ثبوت احلفظ للقرآن
القرآن يستلزم أن اللوح املودع هو فيه حمفوظ ً

-116

سورة الربوج ،اآلية.11 :

-117

سورة األعراف ،اآلية.149 :

-118

سورة األعراف ،اآلية.194 :

-119

الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،ج  ،50ص .194
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واللوح .فأما حفظ القرآن فهو حفظه من التغيري ومن تلقي الشياطني ،قال تعاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ

ﮜ ﮝﮊ(.)120
وأما حفظ اللوح فهو حفظه عن تناول غري املالئكة إياه أو حفظه كناية عن تقديسه كقوله تعاىل:
ﮋﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

-9

ﭜﮊ(.)121

مجيع ذلك يستحث املسلم املؤمن الصادق املخلص عىل تالوة القرآن الكريم واالستامع إليه

والتدبر آلياته والعمل بأحكامه والتحيل بحكمه واالسرتشاد واالستهداء بعربه ومواعظه.
املبحث الثالث:
أ-

كيفية نزول القرآن الكريم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

قديام وحدي ًثا فتكلموا وبحثوا كيفية نزول القرآن الكريم ومرات
لقد تناول العلامء هذا املوضوع ً

قديام:
نزوله وتنزالته عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .ومن أهم املؤلفات التي درسته ً
-1

كتاب املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،تأليف :شهاب الدين عبدالرمحن بن
إسامعيل بن إبراهيم املعروف بأيب شامة املقديس املتوىف سنة 449هـ .يف الباب األول بعنوان:
"يف البيان عن كيفية نزول القرآن وتالوته وذكر حفاظه يف ذلك األوان"(.)122

-1

وكتاب الربهان يف علوم القرآن ،تأليف :بدر الدين حممد بن عبداهلل الزركيش املتوىف 954هـ .يف
النوع الثاين عرش بعنوان" :يف كيفية إنزاله"(.)123

-5

وكتاب اإلتقان يف علوم القرآن ،تأليف :جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي املتوىف
سنة 511هـ .يف النوع السادس عرش بعنوان" :يف كيفية إنزاله"(.)124

ومن أهم املؤلفات التي درسته حدي ًثا:
-1

كتاب مناهل العرفان يف علوم القرآن ،تأليف :الشيخ حممد عبدالعظيم الزرقاين .يف املبحث
الثالث بعنوان" :يف نزول القرآن"(.)125

-1

وكتاب مباحث يف علوم القرآن ،تأليف :الدكتور صبحي الصالح .يف الفصل الثالث بعنوان:

-120

سورة احلجر ،اآلية.5 :

-121

سورة الواقعة ،اآليتان .95 ،96 :ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،ج  ،50ص .199

-122

أبو شامة املقديس ،املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،دار صادر ،بريوت ،ص .51- 5

-123

الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .151 - 116

-124

السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،تقديم وتعليق :حممد رشيف شكر ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ج  ،1ص .114-114

-125

الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،1ص .45-41

11

"تنجيم القرآن وأرساره"(.)126
-5

وكتاب املدخل لدراسة القرآن الكريم ،تأليف :حممد أبوشهبة .يف املبحث الثاين بعنوان" :نزول
القرآن الكريم"(.)127

-4

وكتاب دراسات حول القرآن الكريم ،تأليف :الدكتور إسامعيل الطحان )5( ،تنزالت القرآن:
كيفيتها وحكمتها(.)128

-9

وكتاب مدخل إىل القرآن واحلديث ،تأليف :الدكتور عدنان حممد زرزور .يف الفصل الثالث
بعنوان" :نزول القرآن واحلكمة من تنجيمه"(.)129

-4

وكتاب التبيان يف علوم القرآن ،تأليف :الدكتور حممد عيل الصابوين .يف الفصل الثالث بعنوان:
"حكمة نزول القرآن مفر ًقا"(.)130
وقد توالت الكتب واملؤلفات وتكاثرت وتعددت يف بعض مباحث علوم القرآن وأنواعها ،منها

ما تناول بحث نزول القرآن ،ومنها ما مل يتناوله ،ومن تناول هذا املوضوع ال تتجاوز دراسته تلخيص
ما جاء يف الربهان للزركيش واإلتقان للسيوطي بل وتكرار ما جاء يف هذين املصدرين ،وال عجب يف
هذا حيث إن علوم القرآن ال تؤخذ إال عن طريق الرواية عن الصحابة والتابعني ريض اهلل تعاىل عنهم
وال عمل للدارس هلا إال طريقة العرض وأسلوب التأليف والتنظيم بني جزئيات املوضوع وجوانبه ،وإين
إذ أذكر ذلك إنام أسوقه كمقدمة ومتهيد ملا أتناوله من جوانب وعنارص موضوع.
ب-

كيفية نزول القرآن:
لقد أوضحت فيام سبق معنى نزول القرآن والفرق بني ألفاظ مادة "ن ز ل" ،وحتدثت عن

وجود القرآن وتسجيله يف اللوح املحفوظ وأرسار ذلك وحكمته ،وذكرت أن وجود القرآن يف اللوح
املحفوظ ال يسمى ً
نزوال ،ومن ثم فقد أفردت كيفية النزول بمبحث خاص لترصيح القرآن الكريم بذلك.
النزول األول:

إن العلامء قد ذكروا أربعة آراء يف كيفية نزول القرآن من اللوح املحفوظ.

-126

صبحي الصالح ،مباحث يف علوم القرآن ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ص .41-45

-127

حممد أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكريم ،ص .99-44

-128

الطحان ،دراسات حول القرآن الكريم ،ص .95-55

-129

عدنان زرزور ،مدخل إىل القرآن واحلديث ،ط ،1ص .116-59

-130

انظر :حممد عيل الصابوين ،التبيان يف علوم القرآن ،الفصل الثالث.
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القول األول:

إن القرآن الكريم نزل من اللوح املحفوظ إىل سامء الدنيا ليلة القدر مجلة واحدة ،ثم

نزل بعد ذلك منج ًام يف مدة بعثته صىل اهلل عليه وسلم .واستدل من قال هبذا الرأي باآلثار اآلتية:
-1

ما أخرجه احلاكم والبيهقي وغريمها من طريق منصور عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال:
"أنزل القرآن يف ليلة القدر مجلة واحدة إىل سامء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان اهلل ينزله عىل
رسوله صىل اهلل عليه وسلم بعضه يف أثر بعض"(.)131

-1

وأخرج احلاكم والبيهقي والنسائي من طريق داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس قال:
" أنزل القرآن مجلة واحدة إىل سامء الدنيا ليلة القدر ،ثم أنزل بعد ذلك بعرشين سنة ثم قرأ :ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ( )132ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﮊ( .")133ويف رواية ابن أيب حاتم "وكان املرشكون إذا أحدثوا شي ًئا أحدث اهلل هلم
جوا ًبا"(.)134
-5

وأخرج احلاكم من طريق حسان بن حريث عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ريض اهلل عنهام
قال" :فصل القرآن من الذكر فوضع يف بيت العزة يف السامء الدنيا فجعل جربيل عليه السالم
ينزله عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ويرتله ً
ترتيال"(.)135

-4

وأخرج الطرباين من وجه آخر عن ابن عباس قال" :أنزل القرآن ليلة القدر يف رمضان إىل السامء
الدنيا مجلة ثم أنزل نجو ًما"(.)136

-131

انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص  .114وانظر :مناهل العرفان ،ج  ،1ص .55

-132

سورة الفرقان ،اآلية.55 :

-133

سورة اإلرساء ،اآليتان.104-109 :

-134

اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .114

-135

السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص  .119ويعلق السيوطي عىل هذه الرواية وما سبقها بقوله" :أسانيدها
كلها صحيحة" .أخرجه احلاكم النيسابوري يف املستدرك عىل الصحيحني ،كتاب التفسري ،1 ،رقم ،1661 :ج،10
ص  ،141وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .قال يف التلخيص :صحيح.

-136

انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص  .119وقد علق السيوطي بقوله" :إسناده ال بأس به".
الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي عبداملجيد السلفي ،ج  ،11ص  ،511رقم .11655 :والطرباين ،املعجم
األوس  ،ج  ،1ص  ،169رقم .1901 :واهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،كتاب التفسري ،سورة إنا أنزلناه،
ج ،9ص  ،140وقال :رواه الطرباين يف األوس والكبري وفيه عمران القطان ،وثقه ابن حبان وغريه ،وفيه ضعف،
وبقية رجاله ثقات.
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-9

وأخرج الطرباين من وجه آخر عنه قال" :أنزل القرآن مجلة واحدة حتى وضع يف بيت العزة يف
السامء الدنيا .ونزله جربيل عليه السالم عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم بجواب كالم العباد
وأعامهلم"(.)137

-4

وأخرج ابن أيب شيبة يف فضائل القرآن من وجه آخر عنه "رفع إىل جربيل ليلة القدر مجلة واحدة
فوضع إىل بيت العزة ثم جعل ينزل ً
تنزيال(.)138

-9

وأخرج البيهقي يف األسامء والصفات من طريق السدي عن حممد عن ابن أيب املجالد عن مقسم
عن ابن عباس أنه سأل عطية بن األسود فقال :إنه وقع يف قلبي الشك يف قوله تعاىل :ﮋﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ( ،)139وقوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ( ،)140وقوله سبحانه :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﮊ( ،)141وهذا أنزل يف شوال وذي القعدة وذي احلجة واملحرم وشهر ربيع األول ،فقال ابن
عباس ريض اهلل عنهام :إنه نزل يف رمضان ،ويف ليلة القدر ويف ليلة مباركة واحدة ،ثم أنزل بعد
ذلك عىل مواقع النجومً :
رسال يف الشهور واأليام(.)142
فقال ابن عباس" :إنه أنزل يف رمضان يف ليلة القدر مجلة واحدة ،ثم أنزل عىل مواقع النجوم
رسال يف الشهور واأليام"(ً " .)143
ً
رسال" أي رف ًقا وقوله" :عىل مواقع النجوم" أي عىل مثل مواقع
بعضا عىل تؤدة ورفق ،فقوله :عىل مواقع النجوم يف
النجوم ومواقعها مساقطها يريد أنزل مفر ًقا يتلو بعضه ً
-137

الطرباين ،املعجم الكبري ،ج  ،11ص  ،51رقم .11561 :واهليثمي يف جممع الزوائد ،كتاب التفسري ،سورة إنا
أنزلناه ،ج  ،9ص  ،140وقال :رواه الطرباين والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيح ويف إسناد الطرباين
عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف.
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ابن أيب شيبة ،املصنف ،كتاب فضائل القرآن 44 ،يف القرآن متى نزل ،ج  ،9ص  ،151رقم.4 :

-139

سورة البقرة ،اآلية.169 :

-140

سورة القدر ،اآلية.1 :

-141

سورة الدخان ،اآلية.5 :

-142

"إسناده حسن" رجال اإلسناد ثقات سوى السدي وهو إسامعيل بن عبد الرمحن وهو حسن احلديث .أخرجه
البيهقي يف األسامء والصفات ،باب قول اهلل عز وجل :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﮊ سورة الروم ،اآلية ،4 :ج ،1ص ،994
رقم .901 :وأخرجه الطرباين يف الكبري ،ج  ،11ص  ،551رقم 1059 :من طرق أخرى عن مقسم ،ويف سنده
سعيد بن طريف وهو مرتوك كام قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج  ،4ص .514

-143

السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص  .119وأبو شامة ،املرشد الوجيز عىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز،
ص .11
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ً
ورسال أي :ذا رسل يريد مفر ًقا راف ًقا .وغري ذلك من اآلثار.
موقع نصب عىل احلال
ومن جمموع هذه الروايات نستفيد ما يأيت:
-1

أن القرآن الكريم فصل من اللوح املحفوظ يف ليلة القدر من شهر رمضان مجلة واحدة ووضع
يف بيت العزة من السامء الدنيا.

-1

أن القرآن أخذ يتنزل من بيت العزة بحمله جربيل عليه السالم إىل الرسول حممد صىل اهلل عليه
وسلم طوال مدة بعثته صىل اهلل عليه وسلم.

-5

ومنجام من بيت العزة يف السامء الدنيا عىل الرسول صىل اهلل عليه
أن القرآن الكريم نزل مقس ًطا
ً
وسلم.

-4

أن نزول القرآن الكريم من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا مجلة كان يف شهر رمضان يف ليلة
القدر منه وهي الليلة املباركة.

-9

أن القرآن الكريم كان يتنزل جوا ًبا ألسئلة الناس ومعاجلة للحوادث والقضايا املتجددة.
وهذا القول قد رجحه وارتضاه وذهب إليه كثري من العلامء كالزركيش( )144والسيوطي()145

وأيب شامة املقديس( .)146وغريهم(.)147
مستدلني بالروايات املتقدمة املروية عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام" :ومعلوم أن هذا
ال يقوله ابن عباس بمحض الرأي فهو حممول عىل سامعه من النبي صىل اهلل عليه وسلم أو ممن سمعه من
النبي من الصحابة ومثل هذا له حكم املرفوع .ألن القاعدة عند أئمة احلديث :أن قول الصحايب الذي
مل يأخذ عن اإلرسائيليات فيام ال جمال للرأي فيه له حكم املرفوع وبذلك ثبتت حجية هذه اآلثار"(.)148
ويقول ابن حجر" :وما تقدم من أنه نزل مجلة واحدة من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا ثم
أنزل بعد ذلك مفر ًقا هو الصحيح املعتمد"(.)149
القول الثاين:

أن القرآن الكريم كان ينزل منه يف ليلة القدر من كل سنة ما يقدر اهلل تعاىل إنزاله يف

-144

الربهان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .116

-145

اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .114

-146

املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،ص .11

-147

حممد أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكريم ،ص .91

-148

املرجع السابق ،ص .91

-149

فتح الباري برشح صحيح البخاري ،طبعة مكتبة الكليات األزهرية ،ج  ،15ص .4
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منجام ومقس ًطا يف مجيع أيام السنة عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
كل سنة ثم ينزل هذا القدر بعد ذلك
ً
وسلم( .)150وهذا القول ذكره القرطبي عن مقاتل وعقب عليه بأنه خالف ما نقل من اإلمجاع أن القرآن
أنزل مجلة واحدة(.)151
القول الثالث:

منجام يف أوقات خمتلفة
أن القرآن الكريم ابتدئ إنزاله يف ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك
ً

من سائر األوقات .يقول املاوردي" :أن اهلل تعاىل ابتدأ بإنزاله يف ليلة القدر قاله الشعبي"( .)152وهذا
القول ينفي النزول مجلة واحدة إىل السامء الدنيا.
وقد اعتمد هذا القول وذهب إليه األستاذ الشيخ حممد عبده ،وقال :إن ما جاء من اآلثار الدالة
عىل نزوله مجلة واحدة إىل بيت العزة يف السامء الدنيا مما ال يصح االعتامد عليه لعدم تواتر خربه عن النبي
أيضا
صىل اهلل عليه وسلم وأنه ال جيوز األخذ بالظن يف عقيدة مثل هذه وإال كان اتبا ًعا للظن وذهب إليه ً
الدكتور صبحي الصالح(.)153
القول الرابع:

أن القرآن الكريم نزل من اللوح املحفوظ مجلة واحدة وأن احلفظة نجمته عىل جربيل

يف عرشين ليلة وأن جربيل نجمه عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف عرشين سنة(.)154
أيضا غريب واملعتمد أن جربيل كان يعارض النبي صىل اهلل عليه وسلم
يقول ابن حجر" :وهذا ً
يف رمضان بام ينزل به عليه يف طول السنة ،كذا جزم به الشعبي فيام أخرجه أبوعبيد وابن أيب شيبة بإسناد
صحيح"(.)155
واستدل من قال بذلك بام رواه ابن أيب حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال" :نزل
القرآن مجلة واحدة من اللوح املحفوظ إىل السفرة الكرام الربرة الكاتبني يف السامء الدنيا فنجمته السفرة
عىل جربيل عرشين ليلة ونجمه جربيل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم عرشين سنة"(.)156
هذا وقد ضعف العلامء األقوال الثالثة األخرية لكوهنا اعتمدت عىل روايات واهية ضعيفة.
-150

الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص  .116والسيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .119

-151

القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  ،1ص .156 ،159

-152

تفسري املاوردي املسمى النكت والعيون ،الكويت ،ج  ،4ص .465

-153

صبحي الصالح ،مباحث يف علوم القرآن ،دار العلم للماليني ،ص .91 ،90

-154

فتح الباري برشح صحيح البخاري ،ج  ،15ص .4

-155

املرجع السابق .وأبو شامة املقديس ،املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،ص .15 ،16

-156

السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .41
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ولكون القول األول قد اعتمد عىل الروايات الصحيحة املقبولة.
ومع اعتقادي وإيامين بالرأي األول ،فإين أرى أن قضية نزول القرآن من اللوح املحفوظ من
األمور الغيبية التي ال يرقى إليها احلس واملشاهدة وإنام يعتمد اإليامن هبا عىل الدليل السمعي .فإذا صح
الدليل السمعي أخذنا به وتركنا ما سواه بدون ما حرج وال إثم عىل من قال بخالفه.
وبناء عىل هذه األقوال اختلف املفرسون يف تفسري قوله تعاىل :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ(،)157
وقوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ( ،)158وقوله تعاىل :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ(.)159
فعىل القول األول الراجح :أن اهلل أنزل القرآن مجلة واحدة من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا
يف شهر رمضان يف ليلة القدر منه ،وهي الليلة املباركة .وعىل القول الثاين :أن اهلل عز وجل كان ينزل يف كل
ليلة قدر يف كل سنة ما يريد إنزاله عىل رسوله حممد صىل اهلل عليه سلم .وليلة القدر من شهر رمضان وهي
الليلة املباركة .وعىل القول الثالث :أن اهلل عز وجل ابتدأ إنزال القرآن الكريم يف ليلة القدر ،ثم تواىل
اإلنزال بعد ذلك عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .وليلة القدر من شهر رمضان وهي الليلة املباركة.
وعىل القول الرابع :أن اهلل عز وجل أنزل القرآن مجلة واحدة يف ليلة القدر عىل احلفظة من املالئكة وأن
احلفظة نجمته عىل جربيل وأن جربيل نجمه عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف طوال مدة البعثة النبوية.
وليلة القدر من شهر رمضان وهي الليلة املباركة.
ِحكَم وأرسار نزول القرآن الكريم مجلة إىل السامء الدنيا:
ج-
ظاهرا فيقول أبو شامة املقديس:
توضيحا
قد أوضح العلامء واملفرسون هذه احلكم واألرسار
ً
ً
"فإن قلت ما الرس يف إنزاله مجلة إىل السامء الدنيا؟ قلت :فيه تفخيم ألمره وأمر من أنزل عليه وذلك
بإعالم سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب املنزلة عىل خاتم الرسل ألرشف األمم قد قربناه إليهم
منجام بحسب الوقائع مل هنبط به إىل األرض
لننزله عليهم ولوال أن احلكمة اإلهلية اقتضت وصوله إليهم
ً
مجلة كسائر الكتب املنزلة قبله ولكن اهلل تعاىل باين بينه وبينها فجمع له األمرين إنزاله مجلة ثم إنزاله مفر ًقا.
وهذا من مجلة ما رشف به نبينا صىل اهلل عليه وسلم كام رشف بحيازة درجتي الغني الشاكر والفقري الصابر
شاكرا
فأويت مفاتيح خزائن األرض فردها واختار الفقر واإليثار بام فتح اهلل عليه من البالء ،فكان غن ًيا
ً
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سورة البقرة ،اآلية.169 :

-158

سورة القدر ،اآلية.1 :

-159

سورة الدخان ،اآلية.5 :
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صابرا صىل اهلل عليه وسلم.
وفقريا
ً
ً
فإن قلت :يف أي زمان نزل مجلة إىل السامء الدنيا أبعد ظهور نبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم
أم قبلها؟ قلت :الظاهر أنه قبلها وكالمها حمتمل .فإن كان بعدها فاألمر عىل ما ذكرناه من التفخيم له وملن
أنزل عليه .وإن كان قبلها ففائدته أظهر وأكثر ،ألن فيه إعالم املالئكة بقرب ظهور أمة أمحد
املرحومة املوصوفة يف الكتب السابقة ،وإرسال نبيهم خاتم األنبياء .كام أعلم اهلل سبحانه وتعاىل
أيضا قبل إكامل خلق آدم عليه السالم
املالئكة قبل خلق آدم بأنه جاعل يف األرض خليفة ،وكام أعلمهم ً
بأنه خيرج من ذريته حممد وهو سيد ولده وعىل ذلك محلنا قوله صىل اهلل عليه وسلم" :كنت نب ًيا وآدم
بني املاء والطني"(.)161()160
فإن قيل :ما الرس يف إنزاله مجلة إىل السامء؟ قيل :فيه تفخيم ألمره وأمر من نزل عليه ،وذلك
بإعالن سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب املنزلة عىل خاتم الرسل ألرشف األمم ولقد رصفناه
منجام بسبب الوقائع ألهبطه إىل األرض
إليهم لينزله عليهم ،ولوال أن احلكمة اإلهلية اقتضت نزوله
ً
مجلة(.)162
ووقفت عىل كالم حسن للحكيم الرتمذي أيب عبداهلل حممد بن عيل يف تفسريه فقال" :أنزل
تسليام منه ل أمة ما كان أبرز هلم من احلفظ بمبعثه حممدً ا صىل اهلل عليه
القرآن مجلة واحدة إىل السامء الدنيا
ً
وسلم وذلك أن بعثة حممد صىل اهلل عليه وسلم كانت رمحة فلام خرجت الرمحة بفتح الباب جاءت بمحمد
صىل اهلل عليه وسلم وبالقرآن .فوضع القرآن ببيت العزة يف السامء الدنيا ليدخل يف حد الدنيا ووضعت
النبوة يف قلب حممد صىل اهلل عليه وسلم وجاء جربيل عليه السالم بالرسالة ثم الوحي .كأنه أراد تبارك
وتعاىل أن يسلم هذه الرمحة التي كانت حظ هذه األمة من اهلل تعاىل إىل األمة.

-160

يف سنن الرتمذي وغريه عن أيب هريرة أنه قال للنبي صىل اهلل عليه وسلم متى كنت أو كتبت نب ًيا؟ قال :كنت نب ًيا
أيضا .وأما الذي جيري عىل األلسنة بلفظ
وآدم بني الروح واجلسد .وقال الرتمذي حسن صحيح وصححه احلاكم ً
"كنت نب ًيا وآدم بني املاء والطني" فلم نقف عليه هبذا اللفظ ً
فضال عن زيادة وكنت نب ًيا وال آدم وال ماء وال طني،
وقال احلافظ ابن حجر يف بعض أجوبته عن الزيادة أهنا ضعيفة والذي قبلها أقوى ،وقال الزركيش ال أصل له هبذا
اللفظ .انظر :العجلوين ،كشف اخلفاء ،ج  ،1ص .1001

-161

أبو شامة املقديس ،املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،ص .19 ،14
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الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،بريوت ،ج  ،1ص  .150وانظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،1
ص .110 ،115وانظر :الزرقاين ،ماهل العرفان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .54
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ثم أجرى من السامء الدنيا اآلية بعد اآلية عند نزول النوائب ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮊ( )163وقال عز وجل :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ(.)165()164

وقال الشيخ أبو احلسن يف كتابه مجال القراء" :يف ذلك تكريم بني آدم وتعظيم شأهنم عند
املالئكة وتعريفهم عناية اهلل عز وجل هبم ورمحته هلم .وهلذا املعنى أمر سبعني أل ًفا من املالئكة ،ملا أنزل
سورة األنعام ،أن تزفها .وزاد سبحانه يف هذا املعنى بأن أمر جربيل عليه السالم بإمالئه عىل السفرة الكرام
الربرة عليهم السالم ،وإنساخهم إياه  ،وتالوهتم له .)166("...
ويقول اإلمام الفخر الرازي عند تفسريه لسورة القدر بعد أن ذكر قول ابن عباس" :أنزل إىل
سامء الدنيا ليلة القدر ثم إىل األرض نجو ًما.
فعىل هذا القول ِمل َ َمل ْ يقل أنزلناه إىل السامء؟ ألن إطالقه يوهم اإلنزال إىل األرض .ألنا نقول :إن
إنزاله إىل السامء كإنزاله إىل األرض .ألنه مل يكن ليرشع يف أمر ثم ال يتمه وهو كغائب جاء إىل نواحي البلد
يقال :جاء فالن .أو يقال :الغرض من تقريبه وإنزاله إىل سامء الدنيا أن يشوقهم إىل نزوله كمن يسمع اخلرب
بمجيء منشور لوالده أو أمه فإنه يزداد شوقه إىل مطالعته كام قال:
وأبر ُح ما يكون الشوق َي ْو ًما
َ

ِ
ن الديار()167
إذا َدنت الدِّ يار م َ

وهذا ألن السامء كاملشرتك بيننا وبني املالئكة فهي هلم مسكن ولنا سقف وزينة كام قال :ﮋﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﮊ( )168فإنزاله القرآن هناك كإنزاله ههنا"(.)169
ويقول الشيخ عبد العظيم الزرقاين يف كتابه مناهل العرفان" :ويف تعدد النزول وأماكنه مرة يف
اللوح وأخرى يف بيت العزة وثالثة عىل قلب النبي صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك التعدد مبالغة يف نفي
الشك عن القرآن وزيادة لإليامن وباعث عىل الثقة فيه ألن الكالم إذا سجل يف سجالت متعددة وصحت

-163

سورة األنبياء ،اآلية.109 :

-164

سورة يونس ،اآلية.99 :

-165

انظر :املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،ص .19

-166

أبو احلسن عيل بن حممد السخاوي ،مجال القراء وكامل اإلقراء ،حتقيق :مروان العطية وحمسن خرابة ،دار املأمون
للرتاث ،دمشق وبريوت ،ط1416 ،1هـ1559/م ،جزء  ،1ص .49

-167

أبو عبداهلل حممد ابن األ ّبار القضاعي البلنيس ،ديوان ابن األ ّبار ،ص .100

-168

سورة األنبياء ،اآلية.51 :

-169

الفخر الرازي ،التفسري الكبري ،جزء  ،51ص .16 ،19
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له وجودات كثرية كان ذلك أنفى للريب عنه وأدعى إىل تسليم ثبوته وأدنى إىل وفرة اإليقان به مما سجل
يف سجل واحد أو كأن له وجود واحد"(.)170
د-

مدة بعثته صىل اهلل عليه وسلم وهي زمن نزول القرآن الكريم:
ً
رسوال إىل اخللق إىل يوم
وال يفوتني هنا أن أنبه إىل مدة البعثة املحمدية من يوم أن بعثه اهلل تعاىل

انتقاله صىل اهلل عليه وسلم إىل الرفيق األعىل .حيث إنه قد ورد يف الروايات السابقة أن جربيل عليه
السالم ،نجم القرآن عىل الرسول يف عرشين سنة أو ثالث وعرشين أو مخس وعرشين .ولكون هذا متهيدً ا
للنزول الثاين للقرآن وهو نزوله عىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم.
وبيان القول يف مدة بعثته صىل اهلل عليه وسلم وهي املدة التي نزل القرآن عليه صىل اهلل عليه
وسلم فيها :أنه بدئ الوحي إىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم بالرؤيا الصادقة وذلك يف الثاين عرش من
ربيع األول ومكث عىل ذلك إىل اليوم السابع عرش من رمضان وهو اليوم الذي نزل عليه فيه صدر سورة
العلق فيكون مجلة ذلك ستة أشهر ومخسة أيام .ثم أقام صىل اهلل عليه وسلم يف مكة املكرمة ثالث عرشة
سنة ،ثم هاجر إىل املدينة .وهذا ما استخلصه العلامء املحققون من جمموع األحاديث الواردة يف ذلك.
فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال" :بعث رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ألربعني سنة فمكث ثالث عرشة سنة يوحى إليه ثم أمر باهلجرة فهاجر عرش سنني ومات وهو ابن
ثالث وستني"(.)171
ولقد كانت آخر آية نزلت من القرآن هي قوله تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯼ

ﯽي ي ﯰ ﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ( .)172وقد روي أهنا نزلت قبل وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم بتسعة أيام.
وقيل بأحد عرش يو ًما وقيل :بواحد وعرشين يو ًما .فلو أخذ باملتوسط تكون مجلة املدة التي مل ينزل فيها
القرآن ستة أشهر وستة عرش يو ًما.
فإذا كانت مجلة عمره صىل اهلل عليه وسلم ثالثة وستني عا ًما ألنه تويف يف الثاين عرش من ربيع األول
سنة إحدى عرشة من اهلجرة كام عليه اجلمهور( .)173فتكون مدة بعثته ثال ًثا وعرشين سنة ،فإذا أنقصنا منها

-170

مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .46

-171

أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب هجرة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ج  ،9ص .195

-172

سورة البقرة ،اآلية.161 :

-173

انظر :املباركفوري ،الرحيق املختوم ،دار اإليامن ،ص .445
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ستة أشهر وستة عرش يو ًما يصري الباقي اثنتني وعرشين سنة ومخسة أشهر وأربعة عرش يو ًما(.)174
ح-

منجام ومقس ًطا:
النزول الثاين للقرآن الكريم وهو نزوله عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ً
منجام ومقس ًطا .فمام سبق
واملقصود بالنزول الثاين هو نزوله عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ً

من بيان مدة بعثته صىل اهلل عليه وسلم يتبني لنا أن القرآن الكريم استمر إنزاله عىل رسول اهلل صىل اهلل
منجام ومقس ًطا عىل
عليه وسلم طوال هذه املدة .وهذا أقوى دليل وأيقن برهان عىل أن القرآن نزل
ً
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل حسب الوقائع ووفق األحداث والقضايا وجتدد األسئلة .وهذا
ما رصحت به نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية واآلثار املروية عن الصحابة ريض اهلل عنهم الذين
عارصوا نزول القرآن عىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم.
ً
أوال:

األدلة من القرآن الكريم:
قوله تعاىل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ(.)175
منجام ومقس ًطا بالوجوه اآلتية:
فهذه اآلية الكريمة تدل عىل نزول القرآن
ً

-1

قوله :ﮋﭝﮊ عىل قراءة التخفيف والتشديد ،حيث إن الفرق يتضمن التفريق فكام يطلق الفرق عىل
البيان والتوضيح يطلق عىل التفريق والتنجيم.

-1

قوله :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ فهو تعليل لقوله :ﮋﭝﮊ يتضمن علتني مها:
• أن يقرأ عىل الناس وتلك علة جلعله قرآ ًنا.
• وأن يقرأ عىل مكث ،أي :مهل وتؤدة وبطء ،وهي علة لتفريقه لتكون ألفاظه ومعانيه أثبت يف
نفوس السامعني.

-5

قوله :ﮋﭣﭤﮊ وهو معطوف عىل قوله :ﮋﭜ ﭝﮊ لتأكيد تفريقه وتنجيمه يف نزوله ثم التعبري بالفعل
املضعف ﮋﭣﮊ وتأكيده باملفعول املطلق لإلشارة إىل تفريق إنزاله املذكور يف قوله :ﮋﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﮊ(.)177()176
ثان ًيا:

منجام ومقس ًطا:
ومن األدلة القرآنية عىل نزول القرآن ً

-174

انظر :ابن حجر العسقالين ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،ج  ،15ص  .4وحممد حممد أبو شهبه ،املدخل
لدراسة القرآن الكريم ،ص .94 ،99

-175

سورة اإلرساء ،اآلية.104 :

-176

سورة اإلرساء ،اآلية.109 :

-177

انظر :ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،ج  ،19ص  151بترصف.
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قوله تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ
ﭔ

ﯰﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯼﯽ ي ي ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ(.)178

منجام:
ووجه داللة هاتني اآليتني عىل نزول القرآن الكريم ً
-1

أن الكفار من مرشكي مكة واليهود ملا عابوا عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم نزول القرآن مفر ًقا

واقرتحوا عليه أن ينزل مجلة فرد اهلل تعاىل عليهم هباتني اآليتني ،وهذا الرد يدل عىل أمرين:
ومنجام عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم .والثاين :أن الكتب
أحدمها :أن القرآن نزل مفر ًقا
ً
الساموية من قبله نزلت مجلة .وهذا نشأ من معرفتهم بذلك وإال كيف عرفوا أنه من املمكن أن ينزل القرآن
مجلة .ووجه الداللة أن اهلل عز وجل مل يكذهبم يف دعواهم التي اقرتحوا وحتدوا الرسول صىل اهلل عليه
وسلم هبا ،بل رد عىل اقرتاحهم وحتدهيم بكالم مستأنف مبينًا هلم احلكمة يف نزوله مفر ًقا .ولو كانت
الكتب الساموية املتقدمة نزلت مفرقة لكان كاف ًيا يف الرد عليهم أن يقول هلم إن التنجيم سنة اهلل يف الكتب
التي أنزلت عىل الرسل صلوات اهلل تعاىل عليهم.
ثم إن اآليتني قد تضمنتا احلكمة يف نزول القرآن مفرق ًا وهي:
-1

ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯼﮊ أي :أنزلناه عليك مفرق ًا لتقوي به قلبك.

-1

ً
ترسيال شي ًئا بعد يشء.
ﮋي يﮊ أي :ورسلناه

-5

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ واملعنى :ال يسألونك عن يشء إال جئناك باألمر احلق وبام هو

ً
وتفصيال(.)179
أحسن بيا ًنا
ثال ًثا:

منجام ومقس ًطا:
ومن األدلة القرآنية عىل نزول القرآن ً
قوله تعاىل :ﮋﯼ ﯽ ي ي ﯰ ﯰ ﯰ

ﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﭑ

ﭒ ﭓﮊ( .)180وهذا عىل

رأي من قال :إن املراد بمواقع النجوم نجوم القرآن" :فقد أسند البيهقي يف كتاب ُ
الش َعب عن سعيد بن
جبري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :نزل القرآن يف ليلة القدر من السامء العليا إىل السامء الدنيا مجلة
-178

سورة الفرقان ،اآليتان.55 ،51 :

-179

انظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  ،15ص  ،16وأبو حفص عمر بن عيل بن عادل الدمشقي ،اللباب يف
علوم الكتاب ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1415هـ1556/م ،ج  ،14ص .915

-180

سورة الواقعة ،اآليات.99 -99 :

11

واحدة ثم فرق يف السنني ،قال :وتال اآلية ﮋﯼ ﯽ ي يﮊ قال :نزل متفر ًقا"(.)181
نجم عليه الدية ،أي :قطعها ومنه نجوم الكتابة،
قال أبو شامة املقديس" :قلت :هو من قوهلمَّ :
فلام قطع اهلل سبحانه القرآن وأنزله مفر ًقا قيل لتفاريقه نجوم ومواقعها مساقطها وهي أوقات نزوهلا".
وقد قيل :إن املراد ﮋي يﮊ مغارب نجوم السامء ،واهلل أعلم.
وقوله يف الرواية األوىل(" :)182وكان بمواقع النجوم ،أي :بمنزلة ذلك يف تفرقه وعدم تتابعه
عىل وجه االتصال وإنام هو عىل حسب الوقائع والنوازل وكذا مواقع النجوم بحساب أزمنة معلومة
متيض.)183("...
ثان ًيا-

األدلة من السنة:
منجام ومقس ًطا نذكر منها:
وقد تعددت األحاديث واآلثار الدالة عىل أن القرآن الكريم نزل
ً

-1

الروايات املتقدمة املروية عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام.

-1

يضاف إليها ما روي عن عائشة ريض اهلل عنها قالت" :إن أول ما نزل صدر سورة ﮋﭻﮊ إىل
قوله :ﮋﮐ ﮑ ﮒﮊ"(.)185()184

-5

ويف الصحيحني عن جابر" :أن أول ما نزل بعد فرتة الوحي سورة املدثر إىل :ﮋﯙ

ﯚﮊ"(.)187()186
ثال ًثا-

الروايات املأثورة عن الصحابة والتابعني يف أول ما نزل وآخر ما نزل واملكي واملدين:

-181

أبو شامة املقديس ،املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،ص .16 ،19

-182

مقصود بالرواية األوىل هي الرواية التي ذكرها قبل هذه الرواية وفيها :قال ابن عباس" :أنزل القرآن مجلة واحدة يف
ليلة القدر إىل سامء الدنيا وكان بمواقع النجوم".

-183

أبو شامة املقديس ،املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،ص .19

-184

سورة العلق  ،اآليات.9-1 :

-185

أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،سورة العلق ،رقم .4594 -4599 :ومسلم يف صحيحه ،كتاب
اإليامن ،باب بدء الوحي إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ص  ،140رقم.191 :

-186

سورة املدثر ،اآليات.9-1 :

-187

أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،سورة املدثر ،ص  ،416-419رقم،4514 ،4519 ،4511 :
ومسلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب بدء الوحي إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ص ،141 ،140
رقم.194 ،199 :
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يقول ابن العريب يف كتابه الناسخ واملنسوخ" :الذي علمناه عىل اجلملة من القرآن يف هذه
الطريق أن منه مكيا ومدنيا وسفريا وحرض ًيا وليليا وهناريا وسامئيا وأرضيا وما نزل بني السامء واألرض
وما نزل حتت األرض يف الغار"( .)188ومجيع ذلك يقرر ويؤكد أن القرآن الكريم نزل عىل رسول اهلل صىل
ومنجام ومقس ًطا .وقد أثر عن بعض الصحابة والتابعني آثار تدل عىل تنجيم القرآن،
اهلل عليه وسلم متفر ًقا
ً
وهي روايتهم ألول ما نزل وآخر ما نزل وما نزل بمكة وغريها من ذلك:
ـ

صحيح الطرباين يف الكبري بسنده عن أيب رجاء العطاردي قال :كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا
حل ًقا وعليه ثوبان أبيضان ،فإذا تال هذه السورة :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ قال :هذه أول سورة نزلت
عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم.

ـ

يضا يف بعضها زيادة تعرفها من رواية الزهري وهي أن النبي
ووردت آثار يف هذا املعنى أ ً
صىل اهلل عليه وسلم كان بحراء إذ أتى امللك بنمط من ديباج مكتوب فيه :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ....

ﮐ ﮑ ﮒﮊ والنمط بفتح النون وامليم هو الثياب والديباج هو احلرير.
ـ

وأخرج أبوعبيد يف الفضائل عن ابن شهاب قال" :آخر القرآن عهدً ا بالعرش آية الربا وآية الدَّ ين".

ـ

ومما يدل عىل أن آية املائدة :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮊ نزلت يف حجة الوداع ما روي يف صحيح البخاري" :أن هيود ًيا جاء إىل عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه فقال :يا أمري املؤمنني آية يف كتابكم لو علينا معرش اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم
عيدً ا ،فقال عمر :وأي آية تعني؟ قال :قول اهلل تبارك وتعاىل :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ( )189فقال له عمر :واهلل إين ألعلم املكان الذي
نزلت فيه ،والساعة التي نزلت فيها ،نزلت هذه اآلية ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعرفة يف
يوم اجلمعة بعد العرص ،أي أهنا نزلت يف يوم هو من أعظم األعياد اإلسالمية فهو عيد عىل عيد.
منجام ومقس ًطا ومقط ًعا عىل رسول اهلل
وهذا ما يدعونا إىل معرفة ِحكَم وأرسار نزول القرآن
ً
صىل اهلل عليه وسلم عىل مدى ثالث وعرشين سنة.
ِ
منجام ومقس ًطا:
-6
حكَم وأرسار نزول القرآن الكريم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ً
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إن مضامني اآليات السابقة ومفاهيمها التي سقتها عىل تقرير كون القرآن نزل عىل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم منجام ومقس ًطا حتتوي عىل ِ
احلكَم واألرسار لنزول القرآن عىل هذه الكيفية وإليك بياهنا:
ً
ً
أوال:

تسهيل حفظه وتيسري فهمه وتقريب وعي القرآن الكريم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وعىل الناس .ألن القرآن لو نزل مجلة لعجزت القوة البرشية والطاقة البرشية عن محله وحفظه.
ألنه كالم اهلل عز وجل الذي يعلو عىل كل مقدرة البرش مجي ًعا فكان من احلكمة العليا أن ينزل
مفر ًقا قط ًعا قط ًعا حتى يستطيع الرسول صىل اهلل عليه وسلم حفظه وحتصيله ويتيرس للصحابة
ريض اهلل عنهم وعيه وفهمه.
وهذا ما يستنبط من قوله تعاىل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﮊ( .)190فقوله :ﮋﭝﮊ جعلناه فر ًقا،

منجام مفر ًقا.
أي :أنزلناه
ً
وقد بني سبب نزوله مفر ًقا وعلة ذلك بقوله :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ أي :عىل مهل وتؤدة وبطء.
لتكون ألفاظه ومعانيه أثبت يف نفوس السامعني ﮋﭣ ﭤﮊ لذلك.
فقد قال اهلل تعاىل عن القرآن :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ( ،)191ومع ذلك فإن اهلل تعاىل من كرمه ورمحته
وقدرته قد يرس حفظه وفهمه وتالوته فقال تعاىل:ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤﮊ(.)192
ثان ًيا:

تقوية قلب النبي صىل اهلل عليه وسلم وتطمني نفسه الرشيفة وتثبيت فؤاده حتى يستمر يف أداء
رسالة ربه سبحانه إىل الناس بثبات تام وعزيمة شجاعة وبصرية مستنرية.
وهذا ما يستفاد من قوله تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ

ﯰﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯼﯽ ي

يﮊ( )193ملا اعرتض الكفار عىل نزول القرآن عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مفر ًقا وقالوا :هال أنزل
عليه مجلة واحدة كام أنزلت التوراة عىل موسى واإلنجيل عىل عيسى والزبور عىل داود(.)194
فرد اهلل تعاىل عليهم بقوله عز وجل ﮋﯰﮊ أي :جعلنا ذلك وأنزلناه مفر ًقا ﮋﯰ ﯰ ﯼﮊ أي:
أمي ال تقرأ وال تكتب "ففرقناه ليكون أوعى للنبي صىل اهلل عليه
نقوي به قلبك فتعيه وحتمله ألنك ّ
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وسلم وأيرس عىل العامل به فكان كلام نزل وحي جديد زاده قوة قلب"( .)195لذلك :ﮋي يﮊ أي :ورسلناه
ً
ترسيال شي ًئا بعد يشء.
الغاشاين" :الرتتيل هو أن يتخلل بني كل نجم وآخر مدة يمكن فيها ترسخه يف قلبه وأن
قال
ّ
يصري ملكة ال ً
حاال"(.)196
ثال ًثا:

اإلجابة عن أسئلتهم والرد عىل ما يأتون به من صفة عجيبة من باطلهم وكذهبم وإبطال شبهاهتم
وأوهامهم الزائفة وبيان اهلداية املثىل ِ
واحلكمة السامية لرسالة النبي صىل اهلل عليه وسلم وهذا
ما يستنبط من قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ(.)197

فزيادة عىل كون القرآن العظيم مثبتًا ومقو ًيا لقلب النبي صىل اهلل عليه وسلم يف تنزيله مفر ًقا.
أيضا إجابته عىل كل مسألة يسألون عنها الرسول صىل اهلل عليه وسلم والرد عىل ما يأتون به
فمن احلكمة ً
من الشكوك واألكاذيب التي يلقون هبا ليصدوا عن سبيل اهلل عز وجل وملنع الناس عن الدخول يف
اإلسالم.
قال النحاس" :وكان ذلك من عالمات النبوة ألهنم ال يسألون عن يشء إال أجيبوا عنه وهذا
ال يكون إال من نبي ،فكان ذلك تثبي ًتا لفؤاده وأفئدهتم"( .)198فمن ذلك سؤاهلم الرسول عن ذي القرنني
ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ(.)199
فلم يأتوا الرسول صىل اهلل عليه وسلم بشبهة من شبهاهتم إال أوحى اهلل تعاىل إليه من القرآن
تفسريا ،أي :أحسن من مثلهم
ما يبطل شبهتهم ويدفع قوهلم ،وبني اهلل عز وجل أن الذي يأيت به أحسن
ً
ً
تفصيال ألجل ما فيه من املزية يف البيان والظهور(.)200
راب ًعا:

معاجلة احلوادث والقضايا واألحداث والنوازل املتجددة ،فكلام جد أمر أو وقعت حادثة أو
ظهرت قضية ،مل يكن حكمها معروف ًا تنزل اآلية أو اآليات لبيان احلكم فيها.
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فمن ذلك ما نزل من اآليات الكريمة يف براءة السيدة عائشة ريض اهلل عنها فيام رماها به
املنافقون من اإلفك ،وتعليم املسلمني ما ينبغي أن يفعلوه يف مثل هذه املواقف يف قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﮊ إىل قوله

تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ(.)201
وكمثل قصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت ،فنزل فيها قوله تعاىل:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﮊ إىل قوله تعاىل :ﮋﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ

ﯕ ﯖﮊ( .)202وغري ذلك من القضايا واحلوادث التي نزل القرآن الكريم ملعاجلتها وبيان احلكم فيها.
ومنجام :تأكيد وتقرير وإثبات كون القرآن الكريم
خامسا :ومن ِحكَم وأرسار نزول القرآن الكريم مفر ًقا
ً
ً
معجزً ا عىل أبلغ وجه وأقواه.
ووجه ذل ك أن القرآن لو نزل مجلة واحدة عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لقال الكفار هذا
نجام لكان يف قدرتنا معارضته
يشء جاءنا دفعة واحدة ال نستطيع أن نعارضه ولو جاءنا قط ًعا قط ًعا
ونجام ً
ً
ومنجام.
واإلتيان بمثله .فأراد اهلل تعاىل أن يقطع عليهم دابر املعذرة ويبطل تعلالهتم فأنزله مفر ًقا
ً
منجام مفر ًقا وهو عليه الصالة والسالم كان
يقول اإلمام الفخر الرازي" :إن القرآن ملا نزل
ً
يتحداهم من أول األمر فكأنه حتداهم بكل واحد من نجوم القرآن فلام عجزوا عنه كان عجزهم عن
معارضة الكل أوىل .فبهذا الطريق ثبت يف فؤاده أن القوم عاجزون عن املعارضة ال حمالة"(.)203
رصح تعاىل بأن اخللق كلهم عاجزون عن اإلتيان بمثل القرآن ،قال تعاىل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
وقد ّ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﮊ(.)204

بل وحكم بأهنم لن يستطيعوا معارضة سورة واحدة من القرآن ،فقد حكم بعجزهم ،فقال
تعاىل :ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ

ﯰ ﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯼ ﯽ ي ي ﯰ ﯰﯰ ﯰ ﯰﮊ(.)205
ومنجام إقامة الربهان الساطع واحلجة البالغة والدليل
سادسا :ومن ِحكم وأرسار نزول القرآن مفر ًقا
ً
ً
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القاطع عىل إثبات كون القرآن الكريم كالم اهلل عز وجل.
وأنه ليس من كالم أحد من املخلوقني سواء كان من املالئكة أو من البرش .فهو ليس من كالم
جربيل عليه السالم  ،وال من كالم حممد صىل اهلل عليه وسلم.
ووجه ذلك أن القرآن املجيد تقرأه من أوله إىل آخره فنجده حمكم الرسد دقيق السبك قوي
االتصال متني األسلوب يأخذ بعضه برقاب بعض يف سوره وآياته ومجله جيري دم اإلعجاز فيه مجيعه من
ألفه إىل يائه كأنه سبيكة واحدة(.)206
وكأنه حلقة مفرغة نظمت حروفه وكلامته ونسقت مجله وآياته وجاء آخره مساو ًقا ألوله وبدا
أوله موات ًيا آلخره خال ًيا من أي تفكك أو تناقض كل ذلك حاصل وحمقق يف القرآن الكريم مع أنه قد نزل
منجام عىل حسب احلوادث والوقائع فيام يقرب من ثالثة وعرشين عا ًما.
متفر ًقا مقس ًطا
ً
وهذا يقرر ويثبت ويربهن عىل أن القرآن الكريم كالم اهلل العزيز احلكيم :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠﮊ(.)207

فإنه لو كان من كالم أحد من اخللق ملا كان عىل الكامل من التآلف والرتابط واإلحكام.
فكم من القصور والنقص والتناقض والضعف والتضارب الذي يلحق كالم املخلوقني .مهام بلغوا
يف البالغة والفصاحة والبيان .فهذا يقرر ويؤكد أن القرآن العظيم من كالم اهلل عز وجل اخلالق القوي
املقتدر العليم احلكيم .وصدق اهلل تعاىل القائل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ساب ًعا:

ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ(.)208

ومنجام عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اإلبقاء عىل
من ِحكم وأرسار نزول القرآن مفر ًقا
ً

منصب سفارة جربيل عليه السالم بني اهلل عز وجل وبني أنبيائه ورسله ليحمل إليهم ويبلغهم رسالة اهلل
سبحانه وتعاىل إىل خلقه.
يقول اإلمام الفخر الرازي" :إن السفارة بني اهلل تعاىل وبني أنبيائه تبليغ كالمه إىل اخللق منصب
عظيم ،فيحتمل أن يقال :إنه تعاىل لو أنزل القرآن عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم دفعة واحدة لبطل ذلك
منجام بقي ذلك املنصب العايل عليه ف أجل ذلك جعله
املنصب عىل جربيل عليه السالم ،فلام أنزله مفر ًقا
ً
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منجام(.)209
اهلل سبحانه وتعاىل مفر ًقا
ً
طورا
ثامنًا :من ِحكم وأرسار نزول القرآن الكريم
منجام ومفر ًقا :تربية الناس وتعليمهم وهتذيبهم ً
ً
فطورا ودرجة درجة .فكان من حكمة اهلل عز وجل ومن دقائق لطفه ورمحته بعباده أن تدرج يف تربيتهم
ً
وتعليمهم وهتذيب نفوسهم وطبائعهم .فتدرج معهم يف ترسيخ العقيدة وتدرج معهم يف تثبيت الوعي
الصحيح باألحكام واآلداب اإلسالمية العالية وتأصيل األخالق الفاضلة .فقد أمر اهلل تعاىل رسوله حممدا
صىل اهلل عليه وسلم أن يدعو الناس إىل التوحيد اخلالص وترك الرشك واإلحلاد.
فلام استقر ذلك وثبت يف نفوسهم وقلوهبم أمره سبحانه أن يدعوهم إىل بقية قواعد اإليامن
وأصوله .ثم أتبع ذلك بدعوهتم إىل األحكام والترشيعات والفضائل واآلداب .ومن هنا كان للقرآن املكي
خصائصه من حيث األسلوب واملوضوع وللقرآن املدين خصائصه من حيث األسلوب واملوضوع.
واملتدبر يف ترشيع الفرائض من صالة وزكاة وصيام وحج يرى أن اهلل عز وجل مل يفرضهام مرة واحدة ،
ولكنه سبحانه ِ
بحكمته فرضها عىل فرتات خمتلفة وأزمنة متوالية .فالصالة فرضت ليلة اإلرساء واملعراج
قبل اهلجرة بسنة وال خالف يف ذلك( .)210والزكاة فرضت يف السنة الثانية للهجرة( .)211والصيام فرض
يف السنة الثانية للهجرة(.)212
واحلج املختار لدى مجهور العلامء أن إجيابه كان سنة ست بعد اهلجرة ،ألنه نزل فيها قوله تعاىل:
ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ( .)213وهذا مبني عىل أن اإلمتام يراد به ابتداء الفرض .ورجح ابن القيم أن افرتاض
احلج كان سنة تسع أو عرش(.)214
وأمثل مثال للنهج الرتبوي يف تدرج الترشيع ما يظهر للمتأمل يف اآليات النازلة يف حتريم اخلمر،
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الفخر الرازي ،التفسري الكبري ،ج  ،14ص .95
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1415هـ1556/م ،ص  .159وموسى األسود ،اإلرساء واملعراج ـ املعجزة التي خرق اهلل هبا نواميس الكون
وسنن احلياة ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط1416 ،5هـ1559/م ،ص .109
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فقد تدرج القرآن الكريم يف حتريمها عىل أطوار هي:
ً
أوال:

نزل يف شأهنا قوله تعاىل :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ( .)215ويف

هذا لفت ألنظار الناس إىل ما يف اخلمر من السكر وتغيب العقل .وانظر إىل إشارة اآلية إىل إناءة مرتبة
اخلمر عن الرزق احلسن حيث عطفت الرزق احلسن عىل السكر ،والعطف يقتيض املغايرة فالسكر غري
الرزق احلسن  ،وهي إشارة إىل نبذ اخلمر وتنفري النفس منها.
ثان ًيا:

ملا بد أ الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم يسألون عن اخلمر وآثارها أجاهبم اهلل عز وجل بقوله :ﮋﯣ

ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ( .)216يقول الواحدي يف سبب نزول هذه اآلية:
"نزلت يف عمر بن اخلطاب ومعاذ بن جبل ونفر من األنصار أتوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقالوا:
أفتنا يف اخلمر وامليرس فإهنا مذهبة للعقل مسلبة للامل فأنزل اهلل هذه اآلية"( .)217فكانت هذه اآلية سبب ًا
يف إقالع كثري من الصحابة عن رشب اخلمر وزاد وعيهم بام يف اخلمر من إثم ومرضة .ومع ذلك بقي
البعض واستمر يف تناوهلا حيث مل ينزل حتريم قطعي فيها .حتى حدثت حادثة أدت إىل نزول حتريم اخلمر
حتريام جزئ ًيا وهو الطور الثالث.
ً
ثال ًثا:

روى الرتمذي( )218عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عيل بن أيب طالب قال" :صنع لنا

عبدالرمحن بن عوف طعا ًما فدعانا وسقانا من اخلمر ،فأخذت اخلمر منا ،وحرضت الصالة فقدموين
قرأت "قل يأهيا الكافرون .ال أعبد ما تعبدون .ونحن نعبد ما تعبدون" ،قال :فأنزل اهلل تعاىل :ﮋﭩ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮬ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ"(.)219
فضيقت اآلية الكريمة عليهم وقت تناول اخلمر فكانوا يرتكون تناوهلا عند الصلوات ويف
األوقات القريبة منها حتى إذا صلوا العشاء رشبوا وناموا فيصبحون وقد زال أثر السكر وظلوا عىل ذلك
حتى نزل التحريم القطعي والكيل للخمر .يقول قتادة" :كانوا جيتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم
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نسخ بتحريم اخلمر"(.)220
راب ًعا:

التحريم الكيل للخمر .بالتحريم هتيأت نفوس الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم بل تطلعهم إىل

حتريمها قطع ًيا كل ًيا .حيث أنزل اهلل تعاىل قوله عز وجل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ(.)221
روى الواحدي( )222بسنده عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال :أتيت عىل نفر من
مخرا .وذلك قبل أن حترم اخلمر .قال :فأتيتهم يف
األنصار واملهاجرين فقالوا :تعال نطعمك ونسقيك ً
ُّ
واحلش :البستان ـ فإذا رأس جزور مشوي عندهمَ ،و ِزق( )223من مخر .قال :فأكلت ورشبت
َح ِّشى ـ
معهم .قال فذكرت األنصار واملهاجرين عندهم .فقلت :املهاجرون خري من األنصار .قال فأخذ رجل
أحد حليي الرأس فرضبني به فجرح بأنفي فأتيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأخربته فأنزل اهلل
عز وجل ّيف يعني نفسه شأن اخلمر ﮋﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ(.)224

احليس البد فيه من التدرج يف جرعاته حتى يتناسب مع جسد املريض ،فال متيله
فكام أن الدواء ّ
األبدان وال متله ويكون ناج ًعا ،كذلك تكون اجلرعات الروحية اإليامنية حتى ال متلها النفوس وتكون
ناجعة حتى يريب تلك النفوس وترتقى هبا ال سيام إن كان ذلك يف اجليل األول لكونه سيتحمل عبأ الدعوة
يف املجتمع املرشك املكفهر بالظلم املنتقل من طبيعة حياة اعتادها إىل حياة جديدة مضيئة مليئة باخلري لكنه
مل يعتدها فاحتيج إىل تأكيدها وترسيخها عىل علم بوقائع األحوال وفلسفة وتنزيل األحكام عند األحداث
والوقائع واألحوال املناسبة وأسباب النزول حتى يفهموا النصوص التي سيبلغوهنا للعاملني بعد رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم وهم أمة أمية ال تقرأ وال تكتب ،وهذا األسلوب من التعليم فيه ترسيخ وتأكيد هلذه
األحكام يف نفوسهم فعاش األصحاب مع القرآن حياهتم وتعلموا أحكامه من خالل معايشتهم له
ورؤيتهم ل أحداث يف غدوهم ورواحهم فحظوا بمنهج آيات القرآن التي نزل بشأهنا التعليم باملبارشة
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-221

سورة املائدة ،اآليتان.51 ،50 :

-222
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الزِّ ق :كل وعاء اختذ لرشاب ونحوه .وقال أبوحنيفة :الزق :هو الذي تنقل فيه اخلمر واجلمع أزقاق .انظر:
ابن منظور ،لسان العرب ،جزء  ،11ص  ،6مادة "زقق".
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سورة املائدة ،اآلية ،5 :أخرجه مسلم يف صحيحه ،الكتب الستة ،كتاب فضائل الصحابة ،باب يف فضل سعد بن
أيب وقاص ،جزء  ،1ص  ،1699رقم.45 :
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قديام:
العملية وقالوا ً
فــام راء كـمستمـع

وال أصيل جلني ُ
مثل ما يطىل

ثم نقلت كل هذه الفوائد والوقائع واألسباب واألحكام املستفادة والتي عارصوها وعاشها اجليل األول
إىل جيل ثان نشأ فيها وتربى يف ظلها فام كان عليه إال االطالع عىل ذلك واألخذ منه بدون حاجة إىل
التدرج ،ألن اجليل األول كان يف طور التأسيس والبناء ،وبعد أن اكتمل هذا البناء عاش يف ظله من بعدهم
فام كان عليهم إال أن ينظروا يف الفلسفة واحلكمة التي قام عليه هذا البناء ،ويقومون عىل املحافظة عليه
ً
مكمال متناس ًقا كام تعلموا من جيل النور األول وجدوه
والعناية بجدرانه؛ ألهنم إذ نظروا فيه بجملته
حمكم العرى شاهق البناء فريد املوضع عايل املكانة وهكذا إىل يوم الدين إذ اتفق قد انتظم واكتمل الوحي:
ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ...ﮊ( .)225مبلغ رسوله الكريم.
وهبذا املنهج الرتبوي احلكيم الذي انتهجه القرآن الكريم ر ّبى الصحابة ريض اهلل عنهم وعلمهم
العلم الصالح واخللق السديد املستقيم.
وهذا التدرج يف حتريم اخلمر أفصح عنه ما رواه اإلمام

أمحد( )226والرتمذي()227

وأبوداود( )228والنسائي( )229عن عمر بن اخلطاب أنه قال" :ملا نزل حتريم اخلمر قال :اللهم ّبني لنا يف
اخلمر بيا ًنا شاف ًيا .فنزلت هذه اآلية التي يف سورة البقرة :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ
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األرنؤوط ،عادل مرشد .إسناده صحيح ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري خلف بن الوليد ،وهو ثقة ،وثقه ابن
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وقول أيب زرعة فيام نقله عنه ابن أيب حاتم يف املراسيل ،ص  :914حديثه عن عمر مرسل ،مل يتابعه عليه أحد،
فأبو ميرسة تابعي كبري خمرضم ،ومل يعرف بتدليس قط .واحلاكم ،ج  ،4ص  145والبيهقي ،ج  ،6ص  169من
طرق عن إرسائيل هبذا اإلسناد .وصحح احلاكم إسناده ووافقه الذهبي.
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ﯰ ﯰ ﯰﮊ( .)230قال :فدعي عمر ،فقرئت عليه ،فقال :اللهم ّبني لنا يف اخلمر بيا ًنا شاف ًيا فنزلت اآلية
التي يف سورة النساء :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮬﮊ( )231فكان منادي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا أقام الصالة
نادى :ال يقربن الصالة سكران .فدعي عمر فقرئت عليه فقال :اللهم ّبني لنا يف اخلمر بيا ًنا شاف ًيا .فنزلت
اآلية التي يف املائدة فدعي عمر فقرئت عليه ،فلام بلغ قول اهلل تعاىل :ﮋﭳ ﭴ

ﭵﮊ( .)232قال عمر:

انتهينا"(.)233
جيا كام يف حديث عائشة يف
فمن حكمة اهلل تعاىل أن يكون شأن الترشيع أن يلقى إىل األمة تدر ً
صحيح البخاري أهنا قالت" :إنام أنزل أول ما أنزل منه (أي القرآن) سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة
والنار ،حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام  ،ولو نزل أول يشء ال ترشبوا اخلمر لقالوا:
ال نرتك اخلمر أبدً ا ،ولو نزل التزنوا ،لقالوا :ال ندع الزنا أبدً ا"(.)234
فلهذه ِ
احلكم واألرسار التي ذكرها العلامء واستفادوها من اآليات القرآنية التي نصت عىل كثري
منها وما استقوه من واقع نزول القرآن الكريم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من بدء الوحي
إليه صىل اهلل عليه وسلم يف أول سنوات البعثة املباركة إىل قرب انتقال الرسول صىل اهلل عليه وسلم
إىل الرفيق األعىل.
يقول املقديس بعد ذكره لبعض وجوه ِ
منجام" :فهذه وجوه ومعان حسنة يف
وحكم نزول القرآن
ً

منجام وكان بني نزول أول القرآن وآخره عرشون أو ثالث وعرشون .وهو مبني عىل اخلالف
ِحكمة نزوله
ً
يف مدة إقامة النبي صىل اهلل عليه وسلم بمكة بعد النبوة فقيل :عرش وقيل :ثالث عرشة وقيل :مخس عرشة،
ومل خيتلف يف مدة إقامته باملدينة أهنا عرش ،واهلل أعلم"(.)235
و-

كيفية نزول الكتب السابقة:
ال يفوتني يف هذا املقام أن أجيب عىل سؤال يمليه ما نحن بصدده من الكالم عن كيفية نزول

القرآن الكريم وحكمته وهو :كيف نزلت الكتب السابقة؟
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ولإلجابة عىل هذا السؤال أقول :عرب اهلل تعاىل عن إنزال الكتب السابقة بالفعل املتعدي باهلمزة
ﮋﭴﮊ مما يدل عىل نزوهلا مجلة واحدة .وملا كان القرآن الكريم قد حتقق له تنزالت مجلة إىل السامء الدنيا
عرب اهلل عن نزوله مرة منها ما كان "بأنزل" ومرة "بنزّ ل" وهذا ما يظهر من
ومنها لنزوله مفر ًقا
ومنجام ّ
ً
قوله تعاىل يف سورة آل عمران :ﮋﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ(.)236

ينضم إىل ذلك قوله تعاىل يف سورة الفرقان :ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ(.)237
ووجه داللة هذه اآلية عىل نزول الكتب السابقة مجلة "أن اهلل سبحانه مل يكذهبم يف دعواهم
نزول الكتب الساموية مجلة بل بني هلم احلكمة يف نزوله مفر ًقا ولو كانت الكتب الساموية نزلت مفرقة لكان
كاف ًيا يف الرد عليهم أن يقول هلم :إن التنجيم سنة اهلل يف الكتب التي أنزلت عىل الرسل"( .)238ثم إن
كثريا من اآليات القرآنية تدل عىل أن التوراة نزلت مجلة عىل سيدنا موسى عليه الصالة والسالم .منها قوله
ً
تعاىل :ﮋﮩ ﮬ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ(.)239
املبحث الرابع:

اهلدف األسمى والغاية العظمى من إنزال اهلل تعاىل القرآن الكريم للبرش عامة
وللمسلمني بصفة خاصة وذلك يف ضوء اآليات القرآنية:

القرآن هو كلمة اهلل األخرية املنزلة عىل آخر الرسل وخامتهم املبلغ عن اهلل املرسل لكافة الناس
حي عن بينة وهيلك من هلك عن بينة ،فالقرآن هو مصدر اهلداية ومنهج حياة
بشريا
ونذيرا ليحيى من ّ
ً
ً
ونظام خالق حكيم ملخلوق ضعيف ،قال تعاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩﮊ( .)240فهو
مصدر هلداية كل الناس ،واهلداية نوعان :هداية داللة عىل احلق .وهداية معونة ملن دخل يف احلق ،قال
تعاىل :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ( .)241أي :دللناهم عىل اهلدى فلم هيتدوا.
وهداية املعونة :ﮋﯰ

ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰﮊ( .)242لذلك نجد آيات القرآن تتحدث عن

هدايته للناس مجي ًعا وعن هدايته للمؤمنني خاصة واملتقني ،قال تعاىل :ﮋﭓ ﭔ ﭕ
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ﭛﮊ( )243أي :هداية خاصة باملتقني املؤهلني لتلقي هذا اهلدى وذلك النور ،ويقول :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ( .)244ويقول تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ( .)245وقال تعاىل :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮬ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﮊ(.)246
هذه اآليات ختص املؤمنني املتقني الذين سلكوا مسلك هداية الداللة ،وجتد آيات أخرى
تتحدث عن هداية الناس مجي ًعا قال تعاىل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ( )247وتتحدث عن صنفي

اهلداية م ًعا ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩﮊ( .)248وقال :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ

ﮏﮊ(.)249
فالقرآن موعظة بليغة من خالق أكرب أدرى بام يصلح صنعته وما يرضها وما ينفعها ،وهو شفاء
من أمراض القلوب لتحيي يف النفوس قيم اخلري وتنزع منها ربقة اجلحود والرش ،وهدى بكل ما تعنيه
كلمة هدى ،فاهلدى هو الصواب من كل وجه ويف كل شأن ،والرمحة معنى حيمل بني طياته كل معاين
السعادة واخلري ،والقرآن بحق كتاب اهلداية اخلالد الباقي بقاء الدهر معجزٌ يف ترشيعه بليغ يف حكمه ساحر
قديام وحدي ًثا ،ماتت مذاهب ومناهج وهو باق مل يتغري ومل يتبدل بل هو ال يزال
يف بيانه ونظمه أعجز البرش ً
غضا طر ًيا تكفل اهلل بحفظه :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ(.)250
ً
الرقي والتقدم وال العلم وال أي يشء من مظاهر احلضارة فإذا هي
أنزله اهلل ألمة أمية ال تعرف
ّ
به األوىل تقود العامل يف أيام ظالمه وخترتق كل مصاقع األرض نارشة ألويته البيضاء التي حتمل للبرشية
العدل والصدق والرمحة واملساواة يف أقل من ثامنني عا ًما ،وأسست به دولة اإلسالم أيام كانوا متمسكني به
مطبقني ألحكامه.
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وقوله تعاىل :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬﮊ(.)251

واملراد باأللواح :األلواح التي كتبت فيها التوراة( .)252ويف كل ذلك دليل قوي عىل أن التوراة نزلت
مجلة.
يضاف إىل هذه األدلة القرآنية ما ورد من آثار صحيحة منها:
ـ

ما أخرجه ابن أيب حاتم من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس ،قال:قالت اليهود:
"يا أبا

القاسم ،لوال أنزل هذا القرآن مجلة واحدة كام أنزلت التوراة عىل موسى فنزلت"()253

أي :نزل قوله تعاىل :ﮋﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯰ
ﭒ ﭓ ﭔ

ـ

ﯰﯰ ﯰ ﯰ ﯰ ﯼﯽ ي ي ﯰ ﭑ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ(.)254

أيضا عن ثابت بن احلجاج ،قال" :جاءهتم التوراة مجلة واحدة فكرب
وما أخرجه ابن أيب حاتم ً
عليهم فأبوا أن يأخذوه حتى ظلل اهلل عليهم اجلبل فأخذه عند ذلك"(.)255
"فهذه آثار صحيحة رصحية يف إنزال التوراة مجلة"(" ،)256وإذا كانت التوراة وهي أعظم
الكتب الساموية السابقة وأكثرها أحكا ًما وهداية .وقد ثبت نزوهلا مجلة واحدة .فأوىل بغريها من
الكتب الساموية كاإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم أن تكون قد نزلت مجلة واحدة .وآية
الفرقان تدل عىل هذا التعميم وتؤيده"(.)257
ثم يؤكد ذلك ما قاله العلامء املحققون وذهبوا إليه .يقول السيوطي" :ما تقدم يف كالم هؤالء

من أن سائر الكتب أنزلت مجلة هو املشهور يف كالم العلامء عىل ألسنتهم حتى كاد أن يكون إمجا ًعا(.)258
احلكمة يف نزول الكتب السابقة مجلة:
قال ابن فورك :قيل أنزلت التوراة مجلة ألهنا نزلت عىل نبي يكتب ويقرأ وهو موسى .وأنزل اهلل
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القرآن مفر ًقا ألنه أنزل غري مكتوب عىل نبي أمي( .)259وإنام أنزلت التوراة مجلة ألهنا مكتوبة يقرأها
موسى(.)260
ويمكننا أن نقول :إن الكتب السابقة نزلت مجلة ألهنا نزلت هلداية أمة خاصة يف زمن خاص
ملعاجلة قضايا وحوادث واقعة ،بخالف القرآن الكريم احلامل للرسالة العامة لكل الناس يف مجيع العصور
واألماكن واألزمان إىل يوم القيامة .فقد تضمن معاجلة قضايا عامة وحوادث واقعة أو قد تقع يف مرور
مؤسسا عىل تربية
خصوصا الرعيل األول الذي احتاج إىل أن يكون
األيام .ووكل التبليغ من بعد نبيه ألمته
ً
ً
نظرا ألميتهم حتى يدعوا إىل اهلل عىل بصرية وتبلغ الدعوة للعاملني.
علمية عملية مبارشة مع األحداث ً ،
كام يمكننا أن نقول :إن الكتب السابقة نزلت مجلة ألن الرسل الذين أنزلت عليهم مل يكلفوا بحفظها
يف الصدور بخالف القرآن الكريم الذي كلفنا اهلل تعاىل بحفظه يف صدورنا  .وأن نقرأه ليل هنار يف صالتنا.
اخلامتة:
وبعد مسرية هذا البحث الذي وضحت معامله وجتلت جوانبه وظهرت مضامينه ودنت ثامره
وفوائده رأيت أن أذكر خالصته التي تربز نتائجه وتبلور حماوره وذلك باألمور التالية:
أوالً:

إن القرآن الكريم قد عرب بأسلوبه احلكيم املعجز عن كيفية تلقي الرسول صىل اهلل عليه وسلم
لكالم اهلل عز وجل بألفاظ ثالثة :التلقي والوحي والتنزيل ومجيعها تفيد قوة وصول القرآن
للرسول صىل اهلل عليه وسلم وثبوته يف قلبه ونفسه صىل اهلل عليه وسلم .وهذا ما يبطل
الشبهات التي أثارها أعداء اإلسالم.

ثان ًيا:

إن القرآن الكريم قد حصل له كل معاين اإلنزال والنزول وحتقق له وجودات متعددة وهذا
ما يؤكد ويقرر صدق نزول القرآن الكريم من عند اهلل عز وجل ويوثق دقة النص القرآين
وحقيقة كونه كالم اهلل عز وجل.

ثال ًثا:

إن وحي اهلل عز وجل القرآن الكريم قد أعلم اهلل تعاىل به مالئكته قبل أن ينزله عىل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم إعال ًما للمالئكة برشف الرسول صىل اهلل عليه وسلم ورشف أمته
ً
وتسجيال لكون القرآن أعظم الكتب اإلهلية املنزلة عىل أرشف الرسل حممد صىل اهلل عليه وسلم
ببيان مكانة أمته ورشف منزلتها بني األمم.
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املرجع السابق ،ج  ،1ص .111

-260

تفسري الفخر الرازي ،ج  ،14ص .95
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راب ًعا:

إن من رمحة اهلل تعاىل ولطفه الكامل برسوله حممد صىل اهلل عيه وسلم وأمته أن أنزل عليه القرآن
تيسريا حلفظه ،وتطمينًا لقلب النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وتأن ًيا له يف أداء
منجام ومقس ًطا
الكريم
ً
ً
رسالته ،وإمداده باإلجابات الشافية الكافية لكل األسئلة والقضايا التي حيتاجها الناس عامة،
والصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم خاصة.

منجام ومقس ًطا تربية قويمة يف تدرج ترشيع العبادات واملعامالت
خامسا :إن يف نزول القرآن الكريم
ً
ً
ونزع العادات الضارة الفاسدة ،وغرس القيم األصيلة النافعة ،وفيه دليل عىل إعجازه حيث
نسقه بعد تنجيمه بام يتالءم مع بعضه بام يفوق قدرة البرش .واهلل هو املوفق

****
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