
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 المهمات في علوم القرآن

 نزول القرآن -لب العلم ط
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 ،احلمد هلل رب العادلُت، والصبلة والسبلم على أشرف األنبياء وادلرسلُت، نبينا زلمد، وعلى آلو، وصحبو أمجعُت

 :أما بعد
أن ىذه الدورات والدروس اليت ربضروهنا، ىي: عمل صاٌف  :، وىيبقضية أظن أهنا مهمة أذكِّرأن أبدأ  فقبل

ل من حص   كلسواء يف ذ ،إذا كان لئلنسان فيو نية ،غلزيكم عليو اجلزاء األوىف -عز وجل-واهلل  ،ذبتمعون عليو
بعد الفرائض أفضل وأشرف  بلً وال أعلم عم ،من أجل العبادات :ل، فكلكم يف عبادة، وىيصِّ َف ػلُ و أ االعلم شيئً 

 هذه واحدة.فشلا أنتم فيو، 
 األمر اآلخر: أن ىذه الدروس وىذه الدورات َف تعقد من أجل زبريج علماء، وإظلا كما قيل:

 على قدر القرائح والفهوم *** ولكن تأخذ األذىان منو
 .عز وجل-فكل إنسان حبسب ما أعطاه اهلل 

مث  ،يفهم منها كل واحد حبسب ما أعطاه اهلل من الفهوم وادلدارك ،وميسرةفهذه دروس دبختلف العلوم مبسطة 
يستطيع الواحد منكم أن يسلك الطريق، وأن يسَت على اجلادة، وأن يستمر يف التحصيل، وأن يتتبع  بعد ذلك

و جد إذا كان ل ،اكثَتً   بلً أىل العلم، وأن ينظر يف الكتب، وأن يسأل، وأن يناقش، مث بعد ذلك ػلصل ربصي
على قدر  ،-عز وجل-وتشمَت مع ذىن ونية، ولكن كل إنسان يف مثل ىذه اجملالس يأخذ حبسب ما أعطاه اهلل 

ل، أَ س  مث بعد ذلك نُ  ،فهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة، وَف نعقد ىذه الدورات من أجل أن طلرج علماء ،ذهأخ
 .الدورات من أجل ىذالم تعقد ىذه ف ؟أين ىؤالء العلماء الذين زبرجوا :يقالو 

ويستفيد  ،أن من حضرىا يستفيد علما :ر اليت ينبغي التنبو ذلا يف مثل ىذه الدورات واجملالسو مث أيضا من األم
ويذكره اهلل يف من  ،وتغشاه السكينة ،وربفو ادلبلئكة بأجنحتها ،وصحبة صاحلة ،ودال ومستا اويستفيد ىدي ،اأدب

 ؟!وأي اجملالس ػلصل فيها مثل ىذه الفضائل سوى رلالس العلم ،فورا لوعنده، وقد يقوم من ىذا اجمللس مغ
إلف و  ،ورببيبو للنفوس ،إحياء العلم :نإضافة إُف ما يف ىذه الدروس والدورات م ،فهذه األمور ينبغي أن تبلحظ

ويًتبون ىذه الًتبية  ،ويدونون ،وػلضرون ،حينما ػلملون الكتاب والقلمذلذه اجملالس، الشباب يف مقتبل العمر 
 ،ػلمل كتابا :وىو ،هذا يكفي أن ػلضر الشاب يف مقتبل عمرهفمن أرقى وأفضل مراتب الًتبية،  :اليت ىي



ويتعلم أشياء كثَتة شلا يتعلق باإللقاء وطريقة  ،فيتعلم األدب والتواضع ،ػلمل كتابا :وىو ،وكذلك ػلضر الكبَت
وانظروا أنتم يف  ،ة اجمللس أشياء كثَتة جدا يف الفهم ال ربصل لو إذا قرأ يف بيتوم، مث ػلصل لو من بركل  والتعَ  التعليم

 بُت ادلغرب والعشاء لو جلست يف بيتك كيف تفر  عليك الوقت، بينما أنت ىنا قد ذبد أن ىذا الوقت اليسَت
 ،ئدفانظر ماذا تقضي أنت من الفوا ،وىذا ال ػلصل إذا خرج اإلنسان من ادلسجد ،ىذا الوقت يف غاية الطول

وىكذا األوقات األخرى  ،وقت قصَت :فهو ،وانظر ماذا يقضي كثَت من الناس يف مثل ىذا الوقت خارج ادلسجد
ولذلك أحث اإلخوان على ؛ فيحصل لو من أنواع الربكات شيء كثَت ،اليت ػلضرىا اإلنسان يف رلالس العلم

 ،واآلفات والفنت ،عاصما ذلم من كثَت من الشرور -عز وجل-بإذن اهلل ويكون ذلك  ،احلرص على رلالس العلم
فهذه أمور  ،تبارك وتعاُف-وما أشبو ذلك شلن يقطعون عليهم سَتىم إُف اهلل  ،وقطاع الطر  ،وبنيات الطريق

 مهمة.
 :قالف ،عند موتو -رضي اهلل عنو-بن جبل  وأما من َف يعتد ثٍت الركب يف رلالس العلم اليت بكى عليها معاذ

ويتعلم   ،ثٍت ركبتووي ،من َف يعتد على ىذه اجملالس ،(1)"مزامحة العلماء بالركب :وذكر منها ،أبكي على ثبلث"
يتطاول فيو  ،فإنو ػلصل ربصيبل مع خلل كثَت يف األدب ،ل من الكتبفإنو وإن حص   ،كيف يتواضع ويتأدب

ال من السلف وال من  ،وال ؽلؤل عينو أحد ،-عز وجل-ويًتفع ويتكرب ويتعاُف على عباد اهلل  ،على الكبَت والصغَت
، بينما إذا تعلم الطالب  وينتقص ذاك ،وينتقد ىذا ،ويقع يف عرض ىذا ،ويلمز ىذا ،يغمز ىذا :فهو ،اخللف

يتكلم بأدب، وػلفظ ارتفعت عنو كثَت من ىذه اآلفات، فإذا تكلم  ،اجملالس وكيف ػلضر ىذه ،كيف يتأدب
ل من حضر رلالس صِّ عن فائدة أو عن رللس علم، فكم ػلُ  وال يتكرب ،وال يًتفع ،، ويراقب حركاتو وسكناتوولسان

وصلى اهلل على  ،يف مثل ىذه اجملالس أن يبارك لنا ولكم -عز وجل-العلم يف ادلساجد من خَت كثَت، أسأل اهلل 
 وصحبو. ،وعلى آلو ،نبينا زلمد
 :تبارك وتعاُف-وىي قولو  ،فكنا نتحدث عن آية الشورى ،بقي من موضوعنا السابق بقية يسَتة :أقول بعد ذلك

 فَ ُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيَشاُء{ َّلً }َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَّْمُو اللَُّو ِإَّلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يُ ْرِسَل َرُسو 
 .واإلذلام ،والنفث يف الروع ،الرؤيا الصاحلة :يشمل ،{ِإَّلَّ َوْحًيا}[، وقلنا إن قولو: 51:]الشورى

 .التكليم اإلالىي ادلباشر :يتضمن ،{َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ }وقولو: 

                                                 

(، وابن أيب الدنيا يف احملتضرين 1111، برقم )عنو اهلل رضي-(، أخبار معاذ بن جبل 148أخرجو أمحد يف الزىد )ص: - 1
عبد ربو األندلسي يف العقد الفريد (، وابن 127تعزية النفس عند االحتضار بالصرب واالحتساب، برقم )باب: (، 111)ص:

(، وابن اجلوزي يف صفة الصفوة 1/239( القول عند ادلوت، وأبو نعيم يف حلية األولياء )3/184(، العقد الفريد )3/184)
 (، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس.1/191)



 أو أن يرسل رسوال بشريا إُف ،أي: أن يرسل رسوال من ادلبلئكة إُف رسول من البشر، {َّلً َأْو يُ ْرِسَل َرُسو }وقولو: 
 .تبارك وتعاُف-وإظلا يرسل رسوال إليهم ؼلاطبهم دبا أراد اهلل  ،ألن اهلل ال ؼلاطب الناس فيما أراد منهمالناس؛ 

 
َ
 :الصور ىيهذه ، فيأتيو بصور متعددة ،-صلى اهلل عليو وسلم-أو قل لنبينا  ،حينما يأيت للرسول البشري كلَ وادل

ادلرة ، مرتُت -صلى اهلل عليو وسلم-وقد حصل ذلك للنيب ، أن يأتيو على صورتو احلقيقية :منهااألوُف الصورة 
كما يف حديث   ،أو عرش بُت السماء واألرض ،على كرسي -صلى اهلل عليو وسلم-أنو رآه النيب : وىي، األوُف

[، 14-13]النجم: ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَ َهى{}َوَلَقْد رَآُه نَ ْزَلًة ُأْخَرى *  :-عز وجل- جابر الذي يفسر قول اهلل
أنا أمشي  افبين))كما يف حديث جابر:  ،يف األرضكانت   :ادلرة األوُفو  ،عند سدرة ادلنتهى: ادلرة الثانية ىيهذه ف

على كرسي بُت السماء حبراء جالس  ينذا ادللك الذي جاءإف ،فرفعت رأسي ،السماء منمسعت صوتا 
عليو -جربيل  :يعٍت ،عرش يف اذلواءعلى ذا ىو قاعد إف ،فرفعت رأسي ،مث نوديت)) :ويف رواية ،(2)(األرض(و 
وقد حصل ذلك للنيب  ،أن يأيت على صورتو احلقيقية :هذه ىي احلالة األوُف، ف(3)((فأخذتٍت رجفة شديدة ،مسبلال
 .مرتُت -صلى اهلل عليو وسلم-
صلى اهلل عليو -رى بعض اآلثار على النيب ولكن تُ  ،صلى اهلل عليو وسلم-يراه النيب  أن يأتيو وال :الثانيةلصورة ا

كانوا يسمعون عند وجو  -مرضي اهلل عنه-فالصحابة  ،رىولكن جربيل ال يُ  ،مع بعض األصواتس  وقد تُ  ،وسلم
عليو الصبلة -يسمعون صوتا كدوي النحل عند وجهو  ،إذا نزل عليو جربيل -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

ن أ :ارضي اهلل عنه-حديث عائشة  :ويدل على ذلك ،شايتويتفصد العر  من جبينو يف اليوم ال ،والسبلم
فقال النيب  كيف يأتيك الوحي؟  !فقال: يا رسول اهلل ،-صلى اهلل عليو وسلم-احلارث بن ىشام سأل رسول اهلل 

صم عٍت وقد وعيت ما فيف ،أشد علي :وىو ،صلصلة اجلرس :أحيانا يأتيٍت مثل)) :صلى اهلل عليو وسلم-
 :وىو، للحارث بن ىشام نيةاحلالة الثا -صلى اهلل عليو وسلم-وذكر النيب  ،يأيت مثل صلصلة اجلرس، (4)((قال

 .فيعي ما يقول ،فيكلمو ،أن يأتيو على ىيئة رجل
ة لصلأن يأتيو على مثل ص :احلالة األوُف ادلذكورة يف حديث احلارث بن ىشام، ىنا وأتيفاحلاصل أن احلالة اليت ت

 ،صوت متداركي: والصلصلة ى ،يسمع صوتا كصلصلة اجلرس -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب  :يعٍت، اجلرس
 .ىو اجللجل ،اجلرس معروف، و وىو معروف

                                                 

(، ومسلم،  4عليو وسلم؟، برقم )صلى اهلل -أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهلل  - 2
 (.161صلى اهلل عليو وسلم، برقم )-بدء الوحي إُف رسول اهلل باب: كتاب اإلؽلان، 

 (.161، برقم )-صلى اهلل عليو وسلم-بدء الوحي إُف رسول اهلل باب: أخرجو مسلم، كتاب اإلؽلان،  - 3
(، ومسلم،  2؟، برقم )-صلى اهلل عليو وسلم-ول اهلل أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إُف رس - 4

 (.2333يف الربد وحُت يأتيو الوحي، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-عر  النيب باب: كتاب الفضائل، 



النحل  زوالصحابة يسمعون كأزي ،يسمع ىذا الصوت -صلى اهلل عليو وسلم-ن النيب إ :بعض أىل العلم يقولونو 
-لنيب لوبالنسبة  ، كدوي النحل،النحل صوتالنسبة إليهم يسمعون بف ،(5)عليو الصبلة والسبلم-عند وجهو 

 .يسمع صوتا كصلصلة اجلرس -صلى اهلل عليو وسلم
صلى اهلل عليو -كان النيب ))أنو قال:  -رضي اهلل عنو-حديث عمر بن اخلطاب  اأيضً وشلا يدل على ذلك 

 :فقرأ ،مث سري عنو ،فمكثنا ساعة ،اومً يل عليو زِ ن  فأُ  ،إذا نزل عليو الوحي يسمع عند وجهو كدوي النحل -وسلم
نيب كان ))قال:  -رضي اهلل عنو-وكذلك حديث عبادة بن الصامت  ،(6)(([1:]ادلؤمنون }َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن{

 .(7)((د لو وجهوب  رَ وت َ لذلك،  بَ رِ كَ   :إذا نزل عليو -صلى اهلل عليو وسلم-اهلل 
إن جبينو و  صم عنوففي ،ولقد رأيتو ينزل عليو الوحي يف اليوم الشديد الربد)) :هارضي اهلل عن-قالت عائشة و 

 .عليو الصبلة والسبلم-إُف رسول اهلل  الغالب من احلاالت اليت كان يأيت هبا جربيل :ىو وىذا، (8)((ليتفصد عرقا
حديث  :يدل على ذلكو  ،صورة رجلعلى أو  ،على ىيئة -صلى اهلل عليو وسلم-لنيب ل يأيتاحلالة الثالثة: أن 

فأعي ما  ،فيكلمٍت، رجبل ))وأحيانا يتمثل ِف ادللكوفيو:  ،هارضي اهلل عن-عائشة  احلارث بن ىشام الذي روتو
 .(9)((يقول

 ةيف صورة دحي -اهلل عليو وسلمصلى -كان جربيل يأيت النيب )) :-رضي اهلل عنهما-ر عمابن وكذا حديث 
وىو ما يعرف  ،-رضي اهلل عنو- حديث عمروكذلك يأيت يف صورتو، ف ،وىو رجل من الصحابة، (11)((الكليب

ال يعرفو منهم  ،شديد سواد الشعر ،شديد بياض الثياب ،ا جاء جربيل يف ىيئة رجل: دلحبديث جربيل ادلشهور
حيث : يف طفولتو -صلى اهلل عليو وسلم-ما وقع للنيب  :اذلك أيضً ومن ، (11)روال يرى عليو أثر السف ،أحد

                                                 

(، 3173ومن سورة ادلؤمنون، برقم )باب: صلى اهلل عليو وسلم، -أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل  - 5
 (.4352(، برقم )632باين يف ضعيف اجلامع الصغَت وزيادتو )ص:وضعفو األل

(، 3173ومن سورة ادلؤمنون، برقم )باب: صلى اهلل عليو وسلم، -أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل  - 6
 (.4352(، برقم )632وضعفو األلباين يف ضعيف اجلامع الصغَت وزيادتو )ص:

 (.2334يف الربد وحُت يأتيو الوحي، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-عر  النيب باب: فضائل، أخرجو مسلم، كتاب ال - 7
 (.2صلى اهلل عليو وسلم؟، برقم )-كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهلل باب:  أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي،  - 8
(، ومسلم،  2صلى اهلل عليو وسلم؟، برقم )- كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهللباب:  أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي،  - 9

 (.2333يف الربد وحُت يأتيو الوحي، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-عر  النيب باب: كتاب الفضائل، 
(، وقال زلققو ادلسند: "إسناده صحيح على شرط مسلم"، وانظر: سلسلة 5857أخرجو أمحد يف ادلسند، برقم ) - 11

 (.1111برقم ) (،3/114) ث الصحيحةاألحادي
 (.8معرفة اإلؽلان، واإلسبلم، والقدر وعبلمة الساعة، برقم )باب: أخرجو مسلم، كتاب اإلؽلان،  - 11



ا يستدل بو على ىذه فهذا كلو شل، (12)ثاحلدي ،...-صلى اهلل عليو وسلم- فشقا صدر النيب ،جاءه رجبلن
 .ةاحلال

عن كيفية رليء الوحي إليو؛  -صلى اهلل عليو وسلم- وىو: أن احلارث بن ىشام عندما سأل النيب ،ىنا سؤالو 
مع أن ىناك بعض الصور ، صورة رجلعلى صلصلة اجلرس، و ك: بصورتُت -صلى اهلل عليو وسلم-أجابو النيب 

والتكليم ببل واسطة،  كدوي النحل، والنفث يف الروع، واإلذلام، والرؤيا،: من صفات الوحي وحاالتو األخرى
َف فيما سبق  ر ذكرناىابصورتو احلقيقية، فهذه مخس صو  -عليو وسلمصلى اهلل -إُف النيب وكذلك رليء جربيل 

صلى اهلل عليو -فلماذا ذكر لو النيب  ،-صلى اهلل عليو وسلم-ترد يف حديث احلارث بن ىشام دلا سأل النيب 
 ؟حالتُت فقط -وسلم

 .بالغالب، فيمكن أن يقال ىذا -صلى اهلل عليو وسلم-سألو فأجابو النيب  ،ألهنا ىي الغالبفيقال: 
؛ ألن (13)وإن قالو بعض أىل العلم، عد، بل ىو غلطما ذكر وقع بعد سؤال احلارث بن ىشام؛ وىذا فيو بُ  أن وأ

احلارث بن ىشام كانت ة وقصة، احلقيقية يف أول النزول يف مك بصورتو -صلى اهلل عليو وسلم-جربيل جاء للنيب 
صلى اهلل عليو -أسلم عام الفتح، دلا دخل النيب  -عنو رضي اهلل-يف أواخر العهد ادلدين، ألن احلارث بن ىشام 

 .فهذا اجلواب ال يصلح ،صلى اهلل عليو وسلم-، وىذا يف أواخر حياة النيب مكة فاربا -وسلم
ألن ذلك نادر،  مثبل؛ ك حينما يأيت بصورتو احلقيقيةَف يذكر صورة ادلل -صلى اهلل عليو وسلم-ن النيب أو أ
: وال غرابة فيها، وإظلا سألو ألن ىذه أمور قد تقع؛ اإلذلام والرؤيا -صلى اهلل عليو وسلم- نيب: َف يذكر الاوأيضً 

كيف  أو؟ -صلى اهلل عليو وسلم-رسول اهلل ك فيوحي إليو بالوحي الذي تظهر آثاره على كيف يأيت إليو ادللَ 
الرؤيا كذلك و فيقع للناس، أما اإلذلام ؟ -عليو الصبلة والسبلم- الناس سوى رسول اهلل إُف يأتيو بصورة ال يأيت هبا

 .َف يسأل عن ذلك :فهو، الصاحلة
 ؛-صلى اهلل عليو وسلم-ذكرىا النيب  نحل ال يتعارض مع صلصلة اجلرس اليت: بأن دوي الاوؽلكن أن يقال أيضً 

أن يعاد إُف النفث يف الر وع، ا ؽلكن أن ػلمل كذىو  ،تبارك وتعاُف-والعلم عند اهلل ، لبلعتبار اليت ذكرتو فيما سبق
الذي  ،ة صلصلة اجلرسفبصأن يأيت ب ،عن طريقإما  ،يأتيو ادللك فينفث يف ُروعويمكن أن ف، حدى احلالتُتإ

ال  -صلى اهلل عليو وسلم-مث ينفث يف ُروع النيب  ،أو يأيت على ىيئة رجل ،-صلى اهلل عليو وسلم-يسمعو النيب 
 .-تبارك وتعاُف-والعلم عند اهلل ، األحاديث ربتملو، و مانع من ذلك

                                                 

(، ومسلم،  7517[، برقم )164]النساء: }وََكلََّم اللَُّو ُموَسى َتْكِليًما{قولو: باب: أخرجو البخاري، كتاب التوحيد،  - 12
 (.162إُف السماوات، وفرض الصلوات، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-اهلل اإلسراء برسول باب: كتاب اإلؽلان، 
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التكليم  :وال رلرد اإلذلام، وىكذا ،ال رلرد الرؤيا ،ن صفة الوحي الذي يأيت حبامل: عالسؤاليكون وؽلكن أن 
 .فإنو َف يسأل عن ذلك ،م ليلة ادلعراجكالتكلي  ،اإلذلي ادلباشر

أو  ،أن يكون  سأل عن احلاالت اليت يأيت هبا ادللك يف اليقظة، فتخرج من ذلك الرؤيا الصاحلة :وىناك احتمال
يف اجلواب عن ىذا  -رمحهم اهلل-فهذه احتماالت يذكرىا العلماء ، ن بعض احلاالت ال زبفى على السائلأل

 اإلشكال.
أمجع آية يف : ىي: قلناضمنت األنواع اخلمسة اليت ذكرناىا، و وىو: أن آية الشورى ت ،آخر الً سؤابعد ذلك أورد 

ن ، أالنيب من األنبياء كتابً  -عز وجل-أن يكتب اهلل  :من أنواع الوحيىنا سؤال، وىو: أن أنواع الوحي، لكن 
 فيها؛ فما اجلواب عن ذلك؟وىذا َف يرد يف آية الشورى فيما يتبادر دلن نظر ، اينزل عليو كتابً 

أنو أنزل التوراة على ب: أخرب -عز وجل-واهلل ، شك فيها ثابتة الىذه  ،إنزال الكتبو  يقال: إن مسألة الكتابةف
َنا َلُو ِفي اْْلَْلَواِح ِمْن ُكلّْ  قال: يف سورة األعراف، لو هاكتبأنو  و  ،يف األلواح -السبلمالصبلة و عليو -موسى  }وََكَتب ْ

ٍة َوْأُمْر ق َ  لً َمْوِعَظًة َوتَ ْفِصيَشْيٍء   .[145]األعراف: {ْوَمَك يَْأُخُذوا بَِأْحَسِنَهاِلُكلّْ َشْيٍء َفُخْذَىا بُِقوَّ
ِس َأِخيِو َيُجرُُّه }َوَأْلَقى اْْلَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرأْ  :صلى اهلل عليو وسلم-عن موسى  -تبارك وتعاُف-وكذلك يف قولو 

ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اْْلَْلَواَح َوفِ وكذا يف قولو:  ،[151:]األعراف {ِإلَْيوِ  ي ُنْسَخِتَها ُىًدى }َوَلمَّ
وكتب التوراة  ،وغرس جنة عدن بيده ،إن اهلل خلق آدم بيده)) احلديث: ويف، [154:]األعراف َورَْحَمٌة{

َنا  :-تبارك وتعاُف-وكذلك يف قولو ، بدليل ىذا احلديث ،التوراة :األلواح األقرب أهنا ىي وىذه ،(14)(بيده( }وََكَتب ْ
 .[145]األعراف: {ِلُكلّْ َشْيءٍ  لً َلُو ِفي اْْلَْلَواِح ِمْن ُكلّْ َشْيٍء َمْوِعظًَة َوتَ ْفِصي

 :لكن ؽلكن أن يقال يف اجلواب ،وىذا فيو نظر ،(15)رالوصايا العش :ن األلواح ىيإ :أىل العلم يقولون وبعض

                                                 

(، 1458عز وجل، برقم )-فضل ذكر اهلل باب: (، 1/512انظر: الزىد والرقائق البن ادلبارك والزىد لنعيم بن محاد ) - 14
-اإلؽلان بأن اهلل باب: عليو السبلم، -كلم موسى   -عز وجل-(، كتاب اإلؽلان والتصديق بأن اهلل 3/1185والشريعة لآلجري )

ائر بيده وخط التوراة دلوسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل: العرش، والقلم، وقال لس -عليو السبلم-خلق آدم  -عز وجل
(، وصفة اجلنة أليب نعيم األصبهاين 5/1555(، والعظمة أليب الشيخ األصبهاين )759اخللق: كن فكان، فسبحانو، برقم )

(، 7/311(، اإلبانة الكربى البن بطة )23إياىا بعد اخللق بالكبلم، برقم ) -عز وجل-(، ذكر خلق اجلنة وأمر اهلل 1/48)
(، وقال األلباين: وإسناده 231) :آدم بيده، وجنة عدن بيده، وقبل العرش والقلم، برقمخلق  -عز وجل-اإلؽلان بأن اهلل باب: 

 (.114(، برقم )131-129صحيح، يف سلتصر العلو للعلي العظيم )ص:
 (.9/96انظر: التحرير والتنوير ) - 15



[، فاآلية تكلمت عن طر  51:]الشورى }َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَّْمُو اللَُّو ِإَّلَّ َوْحًيا{: بأنو يؤخذ من نفس اآلية
وؽلكن ، ؽلكن أن يقال ىذا، وما تكلمت عن الكتابة ،-صلى اهلل عليهم وسلم-نبيائو أل -وجل عز-تكليم اهلل 

 .ىذا اجلواب اأن يناقش أيضً 
، لون من الكبلم :فهي ،يقال، دلن أراد أن يرد ىذا اجلواب، ويقول: إن الكتابة ىي: أحد اللسانيُتوؽلكن أن 

يكون عن طريق الوحي، وؽلكن أن يكون إٍف، أن  }َأْن يَُكلَّْمُو اللَُّو ِإَّلَّ َوْحًيا{يف قولو:  إن الكبلم: ؽلكن أن يقال
 منو الكتابة.

ا مإ ،[51:]الشورى َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَّْمُو اللَُّو ِإَّلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب{}َوَما  الكبلم يف قولو:  أو يقال:
}َأْو يُ ْرِسَل : يف قولو بلً فيكون داخ ،أو بالتوراة ،فيكون ادللك قد جاء هبذه األلواح ،يرسل رسوالأن أو  ة،باشر م

 .{َّلً }َأْو يُ ْرِسَل َرُسو : تدخل ربت قولو أو ،}ِإَّلَّ َوْحًيا{: إما تدخل ربت قولو :فهي، [51:]الشورى {َّلً َرُسو 
 .واهلل تعاُف أعلم-، أوذلا ، كما يدل عليوإن اآلية تكلمت عن الكبلم :وؽلكن أن يقال

 .نزول القرآن: باويعرب عنو أيضً  ،تنزالت القرآنالكبلم على:  :وىو ،بعد ذلك أنتقل إُف موضوع آخر
َلِة  يقول:و  ،[185:]البقرة }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآُن{ :يقول -عز وجل-اهلل  }ِإنَّا أَنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

}َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو : يف شهر رمضانو عن نزول -عز وجل-أخرب اهلل القرآن ف، [1]القدر: اْلَقْدِر{
الدنيا ليلة  يلة القدر، فالقرآن نزل إُف مساءل :وىي ،الليلة اليت أنزل القرآن فيها أخرب عن[، و 185]البقرة: اْلُقْرآُن{

، مخس وعشرين سنة ثبلث وعشرين سنة، أو أو، عشرين سنة :القدر مجلة واحدة، مث نزل بعد ذلك منجما يف
عن  اوهبذا تعرف جوابً  ،بعد البعثة يف مكة -صلى اهلل عليو وسلم-على حسب اخلبلف يف مدة إقامة النيب 

َلِة اْلَقْدِر{ أن اهلل تعاُف قال: :وىو ،إشكال لردبا يرد }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي  وقال:[، 1]القدر: }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ
ة، وذي لشهور يف ربيع، وذي القعدالقرآن نزل على اللياِف واأليام وا مع أن[، 185:]البقرة أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآُن{
 .ليلة القدر ويف غَت ليلة القدر يف رمضان وغَت رمضان، ويف، ويف أماكن سلتلفة، و احلجة، وغَت ذلك

نزل مفرقا يف األيام بعد ذلك الدنيا، مث  منو؛ أنو نزل مجلًة إُف مساء بإنزالو يف شهر رمضان ويف ليلة القدر ن:إذ
ليلة القدر مجلة واحدة إُف  أنزل القرآن يف": متعددة أنو قالمن طر   اللياِف ادلختلفة، وقد صح عن ابن عباسو 

 ،(16)بعضو يف أثر بعض" -صلى اهلل عليو وسلم-وكان دبواقع النجوم، وكان اهلل ينزلو على رسولو  ،الدنيا مساء
 .ابن عباسوىذا ثابت عن 

                                                 

 ؼلرجاه"، والبيهقي يف (، وقال: "ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت وَف3958أخرجو احلاكم يف ادلستدرك، برقم ) - 16
(، 11511(، والنسائي يف السنن الكربى، برقم )8521فضل ليلة القدر، برقم )باب: (، كتاب الصيام، 4/514السنن الكربى )

 (.12426(، برقم )12/44والطرباين يف ادلعجم الكبَت )



 ،القدر، مث أنزل بعد ذلك بعشرين سنةأنزل القرآن يف ليلة واحدة إُف مساء الدنيا ليلة وكذلك جاء عنو أنو قال: "
َناَك بِاْلَحقّْ َوَأْحَسَن تَ ْفِسيًرا{: مث قرأ }َوقُ ْرآنًا فَ َرقْ َناُه لِتَ ْقَرَأُه َعَلى : وقرأ، [33:]الفرقان }َوََّل يَْأتُوَنَك ِبَمَثٍل ِإَّلَّ ِجئ ْ

 .(17)[116:]اإلسراء {لً النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَ زَّْلَناُه تَ ْنزِي
فجعل جربيل ينزل بو على  ،فوضع يف بيت العزة من السماء الدنيا ،"ُفِصل القرآن من الذكر عنو أنو قال:وصح 
 .(18)"-صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

مث  ،أنزل القرآن يف ليلة القدر يف شهر رمضان إُف مساء الدنيا مجلة واحدة" وجاء بإسناد حسن أيضا عنو أنو قال:
"أنزل القرآن مجلة واحدة حىت وضع يف بيت العزة يف السماء ، وأيضا بإسناد حسن عنو أنو قال: (19)أنزل صلوما"

، وبإسناد حسن أيضا (21)أعماذلم"جبواب كبلم العباد و  -صلى اهلل عليو وسلم-ونزلو جربيل على زلمد  ،الدنيا
 .(21)"بلً مث جعل ينزلو تنزي ،فوضعو يف بيت العزة ،دفع إُف جربيل يف ليلة القدر مجلة واحدة" عنو قال:

 ؛عنها وال غلوز العدول، تدل على ىذا ادلعٌت -ماعنه رضي اهلل- فهذه الروايات اليت ثبتت عن عبد اهلل بن عباس
 .ألن ذلك ال يقال من جهة الرأيو  ؛صلى اهلل عليو وسلم-ألن ذلا حكم الرفع إُف النيب 

صلى -أن أول ما نزل على النيب و  بأن اهلل أنزل القرآن إُف مساء الدنيا يف رمضان يف ليلة القدر، :وال مانع أن يقال
إن كان ال ، و أن يقالمن هذا ال مانع فيف رمضان يف ليلة القدر،  اأيضً كان   امن القرآن أيضً  -اهلل عليو وسلم

 :؛ ألن بعضهم محل قولو-معنه رضي اهلل-يقطع بو، وهبذا غلمع بُت بعض األقوال اليت وردت عن بعض السلف 
َلِة اْلَقْدِر{و ،[185:]البقرة {ِذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآنُ }َشْهُر َرَمَضاَن الَّ  على أن اهلل  ،[1:]القدر }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

فيمكن أن غلمع بُت ىذه األقوال فيقال: اهلل أنزلو مجلة إُف مساء  ،صلى اهلل عليو وسلم-ابتدأ إنزالو على النيب 
أيضا يف  -صلى اهلل عليو وسلم-الدنيا يف ليلة القدر يف رمضان، وػلتمل أن يكون ابتدأ اهلل إنزالو إُف النيب 

 ة.يف األيام واللياِف ادلختلف -صلى اهلل عليو وسلم-مث صار ينزل على النيب  ،رمضان يف ليلة القدر
وىذه مسألة من  ؟عليو السبلم-ن أين أخذه جربيل مإذا قلنا: إن اهلل أنزلو يف ليلة القدر إُف مساء الدنيا، فو 

جلماعة: أن جربيل مسع وا أىل السنة فعقيدة، ادلسائل ادلهمة اليت بٌت عليها أىل السنة اعتقادىم يف ىذه القضية

                                                 

 َف ؼلرجاه".(، وقال: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، و 2879أخرجو احلاكم يف ادلستدرك، برقم ) - 17
(، واحلاكم يف ادلستدرك 12381(، والطرباين يف ادلعجم الكبَت، برقم )7937أخرجو النسائي يف السنن الكربى، برقم ) - 18

 (، وقال: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، وَف ؼلرجاه".2881على الصحيحُت، برقم )
 (.1479وسط، برقم )(، ويف ادلعجم األ11839أخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبَت، برقم ) - 19
 (.12382(، والطرباين يف ادلعجم الكبَت، برقم )19425( برقم )11/3452أخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ) - 21
(، وانظر اإلتقان 31191(، كتاب فضائل القرآن، يف القرآن مىت نزل؟، برقم )6/144أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو ) - 21

 (.1/147يف علوم القرآن )



وقد يسأل البعض فيقول: إذا كان مسعو من  ،-اهلل عليو وسلم صلى-نزل بو على النيب و  القرآن من اهلل مباشرًة،
 {* ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ ْرآٌن َمِجيٌد ق ُ } :عن القرآن بأنو -عز وجل-ما قال اهلل ، فلماذا نزل يف اللوح احملفوظ، كاهلل

َرٍة *  :ودلاذا جعلو ؟[22-21]الربوج:  بِأَْيِدي َسَفَرٍة * ِكَراٍم بَ َررٍَة{}ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة * َمْرُفوَعٍة ُمَطهَّ
 يف بيت العزة يف مساء الدنيا؟ -عز وجل-ودلاذا جعلو اهلل  ؟[16-13]عبس:

يف اللوح  -عز وجل-حينما كتبو اهلل  :هبذا القرآن، فهو -عز وجل-فنقول: ىذا يدل على مزيد عناية اهلل 
تبارك -ال ؽلنع ذلك من أن جربيل يسمعو من اهلل و  الدنيا،لو إُف بيت العزة يف مساء احملفوظ َف ؽلنع ذلك من إنزا

 مباشرة. -وتعاُف
وىذه الكلمة تدل على ىذا ادلعٌت جبميع ، نزول من أعلى، كما يدل عليو ظاىرىا  ،نزول :تدل على وكلمة التنزيل
ُف استعماالت ىذه عن إنزالو، وننظر إ -عز وجل-وضلن حينما ننظر إُف القرآن حينما ػلدثنا اهلل  استعماالهتا،

 ؛ صلد أن ذلك على ثبلثة أنواع ال رابع ذلا:عز وجل-يف كتاب اهلل  ،النزول :اللفظة
 أن يضيف ذلك إليو سبحانو. أي: ،سبحانو وتعاُف-النوع األول: اإلخبار بأن الشيء منزل منو 

 كالسماء وغَتىا.  ،أو بشيء آخر ،الثاين: أن يقيده بأمر آخر
 أن يطلقو من غَت قيد. :الثالث: وىو

عز -بأنو منو؛ فلم يرد يف مجيع ادلواضع يف كتاب اهلل  -عز وجل-اإلنزال الذي قيده اهلل  :وىو، أما النوع األول
}َوالَِّذيَن  :-تبارك وتعاُف-كقولو   ،؛ إال يف إنزال القرآن فقط، واآليات اليت يف ىذا ادلعٌت كثَتة جدا-وجل

َناُىُم اْلِكَتاَب  }ُقْل نَ زََّلُو من السماء، وكقولو:  :، وَف يقل[114]األنعام: {نَ زٌَّل ِمْن رَبَّْك بِاْلَحقّْ يَ ْعَلُموَن َأنَُّو مُ آتَ ي ْ
 }تَ ْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّو اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم{وىكذا يف قولو: ، [112]النحل: {ُقُدِس ِمْن رَبَّْك بِاْلَحقّْ ُروُح الْ 
 وىكذا أيضا يف سائر ادلواضع اليت من ىذا القبيل. ،[1:]الزمر

تبارك -كقولو   ،اإلخبار بأن ىذا أنزل من السماء :ما كان اإلنزال فيو بقيد، لكن بقيد آخر؛ مثل :الثايننوع وال
َماِء َماءً }فَأَ  :مثبل عن ادلطر -وتعاُف  :مطلق العلو، والسحاب يقال لو :وادلقصود، [22]احلجر: {نْ َزْلَنا ِمَن السَّ

 كما قال الشاعر:،  مساء
 إن كانوا غضاباو  رعيناه *** إذا نزل السماء بأرض قوم

فحينما ؼلرب ، [69:]الواقعة {َأنْ َزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزنِ  }َأَأنْ ُتمْ  شلا يفسر ىذا ادلعٌت: -تبارك وتعاُف-قولو يف كذلك و 
من ، [43:]النور }فَ تَ َرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخَلِلِو{ :من السحاب، وكقولو :يعٍت، عن إنزال ادلطر من السماء

 .خبلل السحاب



نْ َعاِم مََمانَِيَة }َوَأنْ َزَل َلُكْم ِمَن اْْلَ  :كقولو  ،عن بعض األشياء أنو أنزذلا بقيد -تبارك وتعاُف-وىكذا حينما أخرب اهلل 
}َوَأنْ َزَل َلُكْم ِمَن اْْلَنْ َعاِم  شلا يصلح ىنا أن يكون شاىدا: ،يف اآلية على أحد التفسَتات، [6:]الزمر {َأْزَواجٍ 

النوع الثالث الذي  :ويكون ىذا من قبيل اإلنزال ادلطلق، وىو ،أنزل أصوذلا :ؽلكن أن يكون، مََمانَِيَة َأْزَواٍج{
تنزل، إما ألهنا إذا م ااألنع أي: أن أوالد، ْزَواٍج{}َوَأنْ َزَل َلُكْم ِمَن اْْلَنْ َعاِم مََمانَِيَة أَ  :سيأيت، وؽلكن أن يكون

فيستقر  ،فهذا نزول، أو ألن فحوذلا تنزو على إناثها، وىذا فيو معٌت النزول، ولدت سقطت أوالدىا إُف األرض
 ذلك يف األرحام.

 -عز وجل-ال بالسماء وال بغَتىا، فكما قال اهلل  ،الذي َف يقيده بشيء ،وىو: اإلنزال ادلطلق ،الثالثالنوع وأما 
ما أخرب، من أين أنزذلا؟ ، [26:]التوبة }مُمَّ َأنْ َزَل اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلى َرُسوِلِو َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن{يف إنزال السكينة: 

ِكي وكقولو: قال: ما ل: أنزل السكينة منو، أو اقما ف، [4:]الفتح {َنَة ِفي قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِنينَ }ُىَو الَِّذي َأنْ َزَل السَّ
ِكيَنَة ِفي قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن{ وإظلا قال: أنزل السكينة من السماء،  .[4]الفتح: }ُىَو الَِّذي َأنْ َزَل السَّ

اْلَمَلِئَكِة }ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإَلى  :عز وجل-كما قال اهلل   ،قد تنزل ادلبلئكة بالسكينة يف قلوب ادلؤمنُت :وىكذا
وػلصل الثبات من جراء  ،فتنزل ادلبلئكة بالسكينة يف قلوهبم، [12:]األنفال {فَ ثَبُّْتوا الَِّذيَن آَمُنوا َأنّْي َمَعُكمْ 

 ،مث علموا من القرآن ،إن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال)) :-صلى اهلل عليو وسلم-وىكذا قول النيب ، ذلك
 .(22)((مث علموا من السنة

التنزيل واإلنزال والنزول مقيدة  : لفظةلفظة، وَف ترد ىذه اليف كتاب اهلل هبذا نعرف أنو َف يرد: إنزال شيء :إذن
القرآن فقط، وأما الباقي شلا أخرب اهلل أنو أنزل؛ فإما أن يُذكر باإلنزال  :وىو ،بأهنا من اهلل إال يف شيء واحد

-وأنو كبلمو  ،عز وجل-أن القرآن ؼلتص باهلل  :والتنزيل ادلطلق، أو يقيد بشيء آخر كالسماء، وىذا يدل على
يات الدالة على نزول ه، واآلاالعتقاد ادلنجي الذي ال غلوز ألحد أن يعتقد يف القرآن سوا :وىذا ىو ،تبارك وتعاُف

ومنزلتها، فاهلل سبحانو  ،أعلية ىذه العقيدة :وىذا يدل على، آيةومائة مخسُت  ن أو غَته من الوحي تقاربالقرآ
قَ ْلِبَك َعَلى لرُّوُح اْْلَِميُن * }َوِإنَُّو لَتَ ْنزِيُل َربّْ اْلَعاَلِميَن * نَ َزَل ِبِو ا :-عز وجل-يكررىا بصور شىت، كما قال اهلل 

}يُ نَ زُّْل الوحي،  :يعٍت ،{}يُ نَ زُّْل اْلَمَلِئَكَة بِالرُّوحِ ، وكما قال: [194-192:]الشعراء لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن{
 .[2]النحل: {اْلَمَلِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ 

وال يأخذه من بيت  ،مباشرة -عز وجل-أن جربيل يأخذ الوحي من اهلل اخلصوص: شلا يدل على ذلك، وعلى و 
أنو حدث عن  :-عنو رضي اهلل-حديث النواس بن السمعان : وال من اللوح احملفوظ؛ احلديث ادلشهور ،العزة

                                                 

رفع األمانة واإلؽلان من باب: (، ومسلم، كتاب اإلؽلان، 6497رفع األمانة، برقم )باب: رجو البخاري، كتاب الرقا ، أخ - 22
 (.143بعض القلوب، وعرض الفنت على القلوب، برقم )



أخذت  ،أن يوحي باألمر تكلم بالوحي -عز وجل-إذا أراد اهلل )) أنو قال: -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 
وخروا هلل  ،صعقوا أىل السماواتبذلك من اهلل، فإذا مسع  اخوفً  ؛رعدة شديدة :أو قال ،السماوات منو رجفة

، فيكون أول من يرفع رأسو جربيل، فيكلمو اهلل من وحيو دبا أراد، مث ؽلر جربيل على ادلبلئكة، كلما مر اسجدً 
احلق وىو العلى الكبَت،  :قال :-عليو السبلم-جربيل  ا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول: ماذسألو مبلئكتها بسماء

أن اهلل يتكلم بالوحي، وأن  يففهذا احلديث نص صريح ، (23)((-عز وجل-اهلل  جربيل بالوحي حيث أمرنتهي في
مث ينزل بو  ،-عز وجل-أىل السماوات يصعقون، وأن جربيل يكون أول من يفيق، مث يتلقف ىذا الوحي من اهلل 

 .-تبارك وتعاُف-من مساء إُف مساء حىت يبلغ بو ما أراد اهلل 
وموقوفا  ،-صلى اهلل عليو وسلم-إُف النيب  امرفوعً  -عنو رضي اهلل-حديث ابن مسعود  :ويدل على ذلك أيضا
 .امرفوعً  -رضي اهلل عنو-وىكذا حديث أيب ىريرة ، (24)اعلى ابن مسعود أيضً 

أخربين رجل من " قال: -مارضي اهلل عنه-حديث ابن عباس : ومن ذلك، األحاديثوجاء يف ذلك عدد من 
صلى اهلل عليو -أهنم بينما ىم جلوس ليلًة مع رسول اهلل : من األنصار -صلى اهلل عليو وسلم-أصحاب النيب 

، اإذا قضى أمرً  -امسو تبارك وتعاُف-ولكن ربنا ))إُف أن قال: ، ارأوا شهابً  :يعٍت، "رمي بنجم فاستنار ،وسلم
سبح محلة العرش، مث سبح أىل السماء الذين يلوهنم حىت يبلغ التسبيح أىل ىذه السماء الدنيا، مث قال الذين 

 .احلديث، (25)((ذا قال ربكم؟ فيخربوهنم ماذا قاليلون محلة العرش حلملة العرش: ما
 -صلى اهلل عليو وسلم-بينما جربيل قاعد عند النيب ))أنو قال:  -مارضي اهلل عنه-عن ابن عباس  اأيضً ثبت و 

فقال: ىذا باب من السماء فتح اليوم َف يفتح قط إال  ،فرفع رأسو ،فوقو امسع صوتً  :أي من فوقو امسع نقيضً 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما  ،فسلم ،فنزل منو ملك فقال: ىذا ملك نزل إُف األرض، َف ينزل قط إال اليوم، اليوم

                                                 

صفة تكلم اهلل بالوحي باب: (، 1/348(، وابن خزؽلة يف التوحيد )21/397أخرجو الطربي يف تفسَته، )جامع البيان( ) - 23
عز وجل، وأبو الشيخ األصبهاين يف العظمة -وشدة خوف السماوات منو، وذكر صعق أىل السماوات وسجودىم هلل 

ما جاء يف إمساع الرب باب: (، 1/511وأمره وقضائو، والبيهقي األمساء والصفات ) -تبارك وتعاُف-(، ذكر شأن ربنا 2/511)
الذي َف يزل بو موصوفا وال يزال بو موصوفا، وتنزيل ادللك بو إُف من أرسلو إليو، وما يكون يف بعض مبلئكتو كبلمو  -عز وجل-

ذكر الكبلم والصوت والشخص باب: (، 1/226(، وابن أيب عاصم يف السنة )435أىل السماوات من الفزع عند ذلك، برقم )
ذكر السنن اليت باب: عز وجل، -ق بالنظر إُف اهلل (، كتاب التصدي3/1192(، واآلجري يف الشريعة )515وغَت ذلك، برقم )

على عرشو فو  سبع مساواتو وعلمو زليط بكل شيء، ال ؼلفى عليو شيء يف األرض وال  -عز وجل-دلت العقبلء على أن اهلل 
 (.668يف السماء، برقم )

البيهقي يف األمساء والصفات، برقم (، وقال زلققو األرناؤوط: "إسناده صحيح"، و 37أخرجو ابن حبان يف صحيحو، برقم ) - 24
 (. 1293(، وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة، برقم )433)

 (.2229ربرمي الكهانة وإتيان الكهان، برقم )باب: أخرجو مسلم، كتاب السبلم،  - 25



فهذا ادللك جاء هبذه ، واحلديث يف صحيح مسلم ،(26)(وخواتيم سورة البقرة( ،فاربة الكتاب :يؤهتما نيب قبلكَف 
 .حوىذا واض ،-صلى اهلل عليو وسلم-البشارة إُف النيب 

صلى اهلل عليو -غَت جربيل قد يأيت ببعض القرآن إُف الرسول  أن: فقد فهم فاعلون من ىذا احلديثوىنا سؤال: 
، فهؤالء الذين فهموا من ىذا احلديث ىذا الفهم [193:]الشعراء }نَ َزَل بِِو الرُّوُح اْْلَِميُن{واهلل يقول:  ،وسلم

، قالوا: ىذا [112:]النحل }ُقْل نَ زََّلُو ُروُح اْلُقُدِس{ وعن قولو: ،}نَ َزَل ِبِو الرُّوُح اْْلَِميُن{: أجابوا عن اآلية
 .و ضلو ذلك غَت جربيلأو سورة أبآية الب، وال ؽلنع أن يكون نزل باعتبار الغ

ألنو كتب يف بعض الكتب ادلفيدة ادلتداولة يف األيدي، يقرؤىا العامة واخلاصة يف  ؛وىذا فيو نظر، وإظلا ذكرتو
إذ إن ىذا ادللك جاء بالبشرى، والبشارة قد تكون ؛ أعلم -تعاُف-واهلل  ،موضوع الرسل والرساالت، فهذا فيو نظر

أنو جاء  :بغبلم حليم، فمن جاء بالبشارة ال يعٍت -مسبلالعليو -قبل وجود الشيء، كما بشرت ادلبلئكة إبراىيم 
 حصول ىذا الشيء.بعد ، وىو: بذلكمن رز  بغبلم ضلن بشر نكما ه،  بالشيء، وقد تكون البشارة بعد

أبشر بنورين أوتيتهما، فاربة الكتاب، وخواتيم سورة ))ذا نظرنا إُف ما بشر بو ىذا ادللك حُت قال: إ :فادلقصود
وسورة الفاربة نزلت  ،مارضي اهلل عنه-ابن عباس وقعت يف ادلدينة، والذي ػلدث هبا ىو: ، فهذه الواقعة ((البقرة
أن سورة الفاربة : وىو ،لم إُف قول غريبيف مكة، وىذا احلديث الذي يف صحيح مسلم محل بعض أىل الع اقطعً 

َف يكن يصلي  -صلى اهلل عليو وسلم-إن النيب  بعض أىل العلم:فيو ل اقردا نزلت يف ادلدينة، ودلا استشكلوا 
نزلت مرتُت، وبعضهم  ذن:الفاربة، ومعلوم أهنا من السور ادلكية، وىذا مشهور ومستفيض؛ قالوا: إدبكة من غَت 

 قال: نزلت نصفُت، وىذا غريب غاية الغرابة.
فسورة الفاربة نزلت يف مكة، وىذا ادللك جاء بالبشارة، وأما سورة البقرة فقد نزلت يف أول ما نزل بعد اذلجرة يف 

 .تبارك وتعاُف-والعلم عند اهلل  ،ادلدينة، وهبذا يتضح معٌت ىذا احلديث، وما يرد عليو من إشكال، واجلواب عنو
رضي - حديث أيب سعيد اخلدري :أن جربيل أخذ الوحي من اهلل مباشرة :وىي ،وشلا يدل على مسألتنا األصلية

أال تأمنوين وأنا أمُت من يف السماء، يأتيٍت خرب )): أنو قال -صلى اهلل عليو وسلم-عن النيب  ،عنوتعاُف اهلل 
 .(27)((ومساءً  االسماء صباحً 

                                                 

ى قراءة اآليتُت من فضل الفاربة، وخواتيم سورة البقرة، واحلث علباب: أخرجو مسلم، كتاب صبلة ادلسافرين وقصرىا،  - 26
 (.816آخر البقرة، برقم )

رضي اهلل عنو، إُف -، وخالد بن الوليد رضي اهلل عنو-بعث علي بن أيب طالب باب: أخرجو البخاري، كتاب ادلغازي،  - 27
 (.1164ذكر اخلوارج وصفاهتم، برقم )باب: (، ومسلم، كتاب الزكاة، 4351اليمن قبل حجة الوداع، برقم )



وىذا يدل ، (28)بالعرش آية الدين" اآخر القرآن عهدً " :-رمحو اهلل-قول ابن شهاب الزىري  :اأيضً وشلا يدل عليو 
وذلذا  ؛مباشرةً  -تبارك وتعاُف-أن القرآن ينزل من اهلل  :مرضي اهلل عنه-أن االعتقاد السائد عند السلف  :على

لسماء الدنيا، كان ما كان لو كان ينزل من ا :فمعناه"، بالعرش آية الدين اعرب الزىري بقولو: "آخر القرآن عهدً 
ألنو قد يشكل عليو بعض ؛ فهذه مسألة مهمة ػلتاج من نظر يف ىذا العلم إُف معرفتها، بالعرش اعهدً آخر القرآن 

 األشياء اليت غلدىا يف كثَت من الكتب.
َلِة ا :تبارك وتعاُف-وىو: أن قولو  ،ىنا سؤالو  ىذا إخبار عن نزول مجلة ، [1]القدر: ْلَقْدِر{}ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

فهل نزلت معو، أو نزلت بعد إنزالو مجلة؟ ، القرآن يف ليلة القدر، وىذه اآلية من سورة القدر ىي جزء من القرآن
َلِة اْلَقْدِر{: اهلل يقول: ىو فالسؤال بعض القرآن، فهل نزلت ىذه  وىذه اآلية ىي[، 1]القدر: }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

َلِة اْلَقْدِر{: بعد أن أنزلو اهلل سوى ىذه اآلية، مث أخربت ىذه اآلية عنو أو أهنا  [،1]القدر: }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ
 واحدة منو؟ :نزلت معو؟ فكيف جاءت سلربة بنزولو يف ليلة القدر وىي

، فهذا إخبار عن أمر مستقبل :يعٍت: حكمنا بإنزالو؛ فهي َأنْ َزْلَناُه{}ِإنَّا  :أن يقال: ؽلكن أن يكون فاجلواب
كتبو يف اللوح احملفوظ، وأنزلو إُف السماء الدنيا، وأن اهلل   -عز وجل-من أن اهلل  :إذا فهمت ما سبقو  جواب،

فاهلل كتب  ارتفع عنك ىذا اإلشكال، ،-صلى اهلل عليو وسلم-يتكلم بو فيسمعو جربيل، فينزل باآلية على النيب 
ومنو ىذه اآلية، مث ىو سماء الدنيا، الالقرآن مجيعا يف اللوح احملفوظ، ومنو ىذه اآلية، وأنزلو إُف بيت العزة يف 

صلى اهلل -فنزل على النيب ، ، وال إشكالإما ابتداء وإما بسبب معُت -صلى اهلل عليو وسلم-يتنزل على النيب 
َلِة اْلَقْدِر{ :مجلة ما نزل شلا ػلدثو عن ىذا القرآن ىذه اآليةمن  -عليو وسلم وأما ، [1:]القدر }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

ولوال كثرة من يذكر ىذه  ،معنه رضي اهلل-لتكلف يف مثل ىذه ادلسائل، فلم يكن من شأن السلف وا التمحل
 أجوبة ال تصلح لذلك، واهلل تعاُف أعلم.ألهنا قد تصادف اإلنسان وغلد ؛ األشياء دلا ذكرهتا

)أنزلت )قال:  -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب  ،-عنو رضي اهلل-وشلا يدل على ذلك: حديث واثلة بن األسقع 
خلت منو، والزبور لثمان عشرة خلت منو، والقرآن ألربع  ةمضُت من رمضان، واإلصليل لثبلث عشر  التوراة لستٍ 

وىو مطابق لقول اهلل  ،ىذا بإسناد حسنو  ،(29)((وصحف إبراىيم ألول ليلة))ويف وراية: ، ((وعشرين خلت منو
َلِة اْلَقْدِر{ :عز وجل-  .[1:]القدر }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

                                                 

(، عن ابن شهاب قال: 6316(، برقم )6/41(، وأخرجو الطربي يف تفسَته، )1/148إلتقان يف علوم القرآن )انظر: ا - 28
 حدثٍت سعيد بن ادلسيب: أنو بلغو أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين.

ػلتمل  (، وقال زلققوه: "حديث ضعيف، تفر د بو عمران القطان، وىو شلن ال16984) أخرجو أمحد يف ادلسند برقم - 29
تفر ُده، وقد ضع فو أبو داود والنسائي والُعقيلي وابُن معُت يف رواية، وقال يف رواية: صاٌف احلديث، وقال أمحد: أرجو أن يكون 



نُ بِّئ يف شهر ربيع، فكيف نزل القرآن  -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب  :فيقول: ادلشهور الناس بعض قد يسألو 
 يف ليلة القدر يف رمضان؟

يف ربيع، وإذا  -صلى اهلل عليو وسلم-نُ بِّئ النيب ، و مساء الدنيا يف رمضاننزل إُف : ؽلكن أن يقال أنو فاجلواب
مث ، (31)كما يف حديث عائشة السابق  ،ابتِدئ بالرؤيا الصاحلة ستة أشهر -صلى اهلل عليو وسلم-عرفتم أن النيب 

ستة أشهر، مث نزل عليو القرآن يف ربيع، فإذا قلنا: ىذه  ،من ربيع إُف رمضانفلو قلنا: بعد ذلك نزل عليو القرآن، 
الوجو اآلخر  :وىو -صلى اهلل عليو وسلم-إنو نزل إُف السماء الدنيا فبل إشكال، وإذا قلنا: ابتدأ إنزالو إُف النيب 

فيكون ابتِدئ بالرؤيا الصاحلة ستة أشهر من ربيع إُف رمضان، مث نزل عليو القرآن ، القول األولو مع الذي مجعنا ب
 يف رمضان، واهلل تعاُف أعلم.

مث  ،وأنزل مجلة إُف السماء الدنيا ،كتب يف اللوح احملفوظ نضلن عرفنا أن القرآوىو:  ،سؤال آخرىنا بعد ذلك 
 ؟عز وجل-دلاذا فرقو اهلل  ؟امن نزول القرآن مفرقً كمة احل ماف، فر  بعد ذلك

صلى -القرآن نزل مفرقا على النيب : نسأل سؤاال قبلو أو ؟مساء الدنياحلكمة من نزول القرآن مجلة إُف ا ما :الً أو 
 والكتب السابقة ىل نزلت مفرقة أو نزلت مجلة؟ ،اهلل عليو وسلم

 كما يدل عليو قولو تعاُف:  ،-عليو الصبلة والسبلم-لدليل على ذلك: صحف موسى مجلة، وانزلت اجلواب: 
ٍة{، [144:]األعراف }َفُخْذ َما آتَ ْيُتَك{، [151]األعراف: َوَأْلَقى اْْلَْلَواَح{} ، [145:]األعراف }َفُخْذَىا ِبُقوَّ

 .على ذلك فهذا كلو يدل
يا أبا القاسم! لوال أنزل ىذا القرآن  :قالت اليهود" :-ماعنه رضي اهلل-بن عباس ا ما جاء عنيدل عليو:  اأيضً و 

}َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََّل نُ زَّْل َعَلْيِو  وىي قولو تعاُف:، فنزلت اآلية ،كما أنزلت التوراة على موسى  ،مجلة واحدة
-فسبب النزول لو حكم الرفع إُف النيب ، (31)"[32:]الفرقان اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُثَبَّْت بِِو فُ َؤاَدَك{

كما أنزلت   ،لوال أنزل ىذا القرآن مجلة واحدة :-صلى اهلل عليو وسلم-فهؤالء قالوا للنيب  ،-صلى اهلل عليو وسلم
 .التوراة على موسى

                                                                                                                                                         

صاٌف احلديث، وقال البخاري: صدو  يهم، وقال الدارقطٍت: كان كثَت ادلخالفة والوىم، وقال ابن عدي: ىو شلن يكتب حديثو"، 
(، وقال: َف يرو ىذا 3741(، برقم )4/111(، ويف ادلعجم األوسط )185(، برقم )22/75دلعجم الكبَت )والطرباين يف ا

إال هبذا اإلسناد، وحسنو األلباين يف  -صلى اهلل عليو وسلم-احلديث عن قتادة، إال عمران القطان، وال يروى عن رسول اهلل 
 (.1575(، برقم )4/114) ديث الصحيحةسلسلة األحا

(، ومسلم،  3؟، برقم )صلى اهلل عليو وسلم- رسول اهلل بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إُفباب: أخرجو البخاري،  - 31
 (.161، برقم )صلى اهلل عليو وسلم- رسول اهلل بدء الوحي إُفباب: كتاب اإلؽلان، 
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 .اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة{}َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََّل نُ زَّْل َعَلْيِو  :وكذلك يف نفس اآلية
قول اليهود، وقول  :ىو ،قد يقول قائل: ىذا األثر عن ابن عباس، والقول الذي يف اآلية حكاه اهلل عن اليهودو 

أن الكتب السابقة نزلت  :فكيف ربتج باآلية، وبقول ابن عباس يف سبب النزول على ،أنو صحيح :اليهود ال يعٍت
 مجلة واحدة؟
قال  -عز وجل- كان اهللأقر ذلك؛ ولو كان ىذا األمر على خبلف ىذه احلقيقة اليت ذكروىا،   اهلل فاجلواب: أن

}َوقَالُوا َماِل َىَذا : دلا قالوا -عز وجل-فاهلل ، ذلم: ىكذا أنزلنا الكتب السابقة، أو ىكذا سنة إنزال الكتب
، أنو جعل ادلرسلُت كذلك :-عز وجل-أخربىم اهلل ، [7لفرقان:]ا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اْْلَْسَواِق{

 .ذلك دل على صحتوأقر اهلل  فلما
إذا َف تعقب يف القرآن دبا يدل  ،عن قوم أهنم قالوىا -عز وجل-اليت ػلكيها اهلل  مأن حكايات األقوا :ومعلوم

ما جاء يف خرب  :مثل، يدل ذلك على صحتها اغالبً  :يعٍت ،إال ما ندر ،فإن ىذا يدل على صحتها ،على إبطاذلا
، ماذا [22:]الكهف {َسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُ ُهمْ }َسيَ ُقوُلوَن َمَلمٌَة رَابُِعُهْم َكْلبُ ُهْم َويَ ُقوُلوَن َخمْ  أصحاب الكهف:

َعٌة َومَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهْم{مث قال: ، }َرْجًما بِاْلغَْيِب{ :قال }ُقْل  فما أنكره وما أبطلو،، [22]الكهف: }َويَ ُقوُلوَن َسب ْ
تِِهْم َما يَ ْعَلُمُهْم ِإَّلَّ َقِليٌل{ الصحيح،  :فهذا يشعر أن ىذا القول يف عدد أصحاب الكهف ىو، رَبّْي َأْعَلُم ِبِعدَّ

َها :-تبارك وتعاُف-كقولو   ،وىذا لو أمثلو كثَتة  {َءنَا َواللَُّو َأَمَرنَا ِبَهاآبَا }َوِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعَلي ْ
}ُقْل ِإنَّ اللََّو ََّل يَْأُمُر : فأبطل أحد األمرين، وسكت عن اآلخر؛ شلا يدل على صحتو، [28:]األعراف

َها آبَاَءنَا{ :وسكت عن ،بِاْلَفْحَشاِء{  وىذا معٌت صحيح.، }َوَجْدنَا َعَلي ْ
 قال: ،بإسناد حسن -مارضي اهلل عنه-ما جاء عن ابن عباس : وشلا يدل على أن الكتب السابقة نزلت مجلةً 

 أنو أعطي ذلك مجلة.: يعٍت، (32)"أعطي موسى التوراة يف سبعة ألواح"
تارة ينزل على  ،صلى اهلل عليو وسلم-على النيب بأن ىذا القرآن الذي نزل مفرقا  ه:ل بعدو قأف ،إذا عرفنا ىذاف

السورة بكاملها، وتارة ينزل عليو صدر السورة، وتارة ينزل عليو آية، وتارة ينزل عليو  -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 
 وسورة الفاربة نزلت مجلًة،، (33)مجلة نزلت ،عشر آيات :وىي ،فآيات اإلفك، آيات، وتارة ينزل عليو بعض آية

 }َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن{ :كثَتة من القرآن، ونزل أول سورة  سورة اإلخبلص نزلت مجلة، وىكذا سورو 
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يف حديث اإلفك باب: (، ومسلم، كتاب التوبة، 4141حديث اإلفك، برقم )باب: أخرجو البخاري، كتاب ادلغازي،  - 33

 (.2771وقبول توبة القاذف، برقم )



ُر ُأوِلي الضََّرِر{: وصح نزول، (34)عشر آيات دفعة واحدة [،1]ادلؤمنون: بعد ما جاء ابن أم ، [95:]النساء }َغي ْ
أُْقِسُم ِبَمَواِقِع }َفَل  وصح عن عكرمة يف تفسَت قولو تعاُف:، (35)وقد نزل أول اآلية، وىذا يف البخاري ،مكتوم

وأكثر  :، يعٍت(36)"ومخس آيات ،وأربع آيات ،ثبلث آيات: اأنزل اهلل القرآن صلومً " قال:، [75:]الواقعة النُُّجوِم{
 ما يكون بأقل من ذلك. :ومنو ،ما يكون بسورة كاملة :منو ،فهذا النزول، من ذلك وأقل

 مساء الدنيا؟نزول القرآن مجلًة واحدة إُف : ما احلكمة يف ابعد ذلك نرجع إُف السؤال الذي ذكرتو سابقً 
ؽلكن أن يقال: ىذا أمر غييب ال طلوض فيو بأفهامنا وآرائنا، فنمسك عنو، ونفوض العلم إُف عادلو، فنحن نعلم أنو 

 ،هبذا القرآن -عز وجل-عظم عناية اهلل  :وىو ،نزل مجلة، ونسلم بذلك، لكن ال شك أن ىذا يدل على معٌت
ألنو من أمر  ؛فهذا نتوقف عنو، فبل طلوض فيو، ونقف عند ىذا، وأما التفاصيل اليت يذكرىا بعض أىل العلم

 عنو. -عز وجل-الغيب، وَف ؼلربنا اهلل 
 ؟صلى اهلل عليو وسلم-على النيب  امنجمً  انزول القرآن مفرقً يف ما احلكمة : ، وىونأيت إُف سؤال آخر

 ذلك: ، أو وجودخل ربتهافأذكر احلكمة مث أذكر ما ي ،كبَتة يندرج ربتها أشياء  اأذكر حكمً ؽلكن أن اجلواب: 
}َكَذِلَك لُِنثَبَّْت بِِو فُ َؤاَدَك َورَت َّْلَناُه  :-عز وجل-كما قال اهلل   ،-صلى اهلل عليو وسلم-تثبيت فؤاد النيب : األوُفف

 ؟ما وجو ىذا التثبيت بإنزالو مفرقا ،أوجوفهذه واحدة، وىذا التثبيت من مخسة ، [32:]الفرقان {لً تَ ْرتِي
مرة بعد مرة؛ انشراح  -صلى اهلل عليو وسلم-أن يف ذبدد الوحي للنيب  أوذلا: :أقولىذه الوجوه الداخلة ربتو 

 حينما يتعاىده ادللك. ،بو -عز وجل-دلا يف ذلك من عناية اهلل  ،عليو الصبلة والسبلم-لصدره 
هبذا القرآن من  -صلى اهلل عليو وسلم-فيكون ذلك من تثبيت فؤاد النيب  ،وحفظوأن ذلك أيسر لفهمو  ثاين:وال

 جهة الفهم واحلفظ.
من التثبيت  ايأتيو دبعجزة جديدة، فيكون ذلك مزيدً  :ىو يف الواقع ،أنو يف كل مرة ينزل عليو القرآن: اكذلك أيضً و 

 .-صلى اهلل عليو وسلم-لرسول اهلل 

                                                 

(، 3173ومن سورة ادلؤمنون، برقم )باب: ، سلمهلل عليو و صلى ا-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل  - 34
 (.1242(، برقم )3/394وقال األلباين: منكر، انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة )

ُر ُأوِلي الضََّررِ قول اهلل تعاُف: باب: أخرجو البخاري، كتاب اجلهاد والسَت،  - 35  }ََّل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغي ْ
ِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدرََجًة وَُكلِّ َوَعَد اللَُّو َواْلُمَجاِىُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّو بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ ُفِسِهْم َفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ فُ 

(، 2832[، برقم )96]النساء: }َغُفورًا رَِحيًما{[، إُف قولو 95ساء:]الن اْلُحْسَنى َوَفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن{
 (.1898سقوط فرض اجلهاد عن ادلعذورين، برقم )باب: ومسلم، كتاب اإلمارة، 
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ألنو إذا نزل يدحض شبو ادلبطلُت، ويرد على افًتاءاهتم،  ؛لو مرة بعد مرة ايكون ذلك تأييدً  اأن نزولو مفرقً : اأيضً و 
لو على ىؤالء الذين يتقولون  اوناصرً  ،لو افيكون ذلك مقويً  ،-صلى اهلل عليو وسلم-وىم أعداء النيب  ،ويكسرىم

 .اوهبتانً  اعليو زورً 
ما فيو،  عند اشتداد األمور -صلى اهلل عليو وسلم-لرسولو  -عز وجل-أن يف ذلك من تعاىد اهلل : وخامسها

صلى اهلل -ويتسلى رسول اهلل  ،فكلما تعددت الشدائد كلما تعدد ما يرفعها ويدفعها، فيخف عنو األَف والببلء
 .بذلك، ولو اجتمع عليو من بأقطارىا -عليو وسلم

 .-صلى اهلل عليو وسلم-لنيب  تثبيت فؤاد :وىو ،فهذه مخسة أوجو تدخل ربت ىذا األمر األول
 يف األمور العلمية ،التدرج يف تربية األمة، نقول: من احلكم اليت تذكر يف نزول القرآن مفرقا ةالثاني إُف ننتقل

 :من مخسة أوجو اوىذا أيضً  ،واألمور العملية
رة م، و لكن يف ثبلث وعشرين سنة، مرة تنزل آية ،تيسَت احلفظ على األمة؛ فلو نزل مجلة واحدة لشق عليهم :أوذلا

 .وهنا فيحفظوهناففيتلق ،ومرة مخس ،تنزل ثبلث
يف حادثة  تزلنا ألهن ؛فًتسخ ،، ال سيما مع معايشة الوقائعاالعلم والعمل مجيعً تعلمون في ،تيسَت الفهم :وىكذا

 يشاىدوهنا.
لو كان أول " :-اعنه رضي اهلل-كما قالت عائشة  لكمال زبليهم عن عقائدىم الباطلة؛ التمهيد: اوىكذا أيضً 

األحكام لو نزل ألول وىلة كل ما يف القرآن من : ىكذاو ، (37)"اال تشربوا اخلمر؛ لقالوا: ال ندعها أبدً  :ما نزل
 حىت يتخلوا عن باطلهم الذي نشؤوا وشبوا وشابوا عليو. افشيئً  الكنو نزل شيئً ، و دلا أطاقو ىؤالء الناس؛ عوالشرائ

بعد شيء، ولو أنو فاجأىم هبذه األحكام  اوتربيتهم هبدايات القرآن شيئً  التدرج معهم يف األحكام،وىكذا: 
 ما استطاعوا. ،، وطالبهم بتطبيقهاامجيعً 

؛ ألن القرآن حينما ينزل عليهم يعاًف ادلؤمنُت، وتسليحهم بعزؽلة الصرب واليقُت تثبيت قلوباخلامس:  امث أيضً 
 ،...مرة يذكر ذلم واقعة من الوقائعيف و ، مرة يذكر ذلم قصة نيبي فذلم األحكام مرة بعد مرة، ف، ويبُت احلوادث

 تربية يًتبون عليها. :إُف آخره؛ فهذه األمور ىي
 :وذلك من ثبلثة أوجو ،مسايرة احلوادث والوقائع: ىيواحلكمة الثالثة 

 فيأيت الوحي. ،توجو لو األسئلة -صلى اهلل عليو وسلم-إجابة األسئلة؛ فالنيب : ولاأل
قال ، و بلً فعل ادلنافقون فع، وإذا زبلف أُناٌس عن غزوة تبوككما فينزل،   ،األحداث اليت تكون يف السَتة :اوأيضً 

وأنت ذبد الناس اليوم إذا  ،وتبُت ادلوقف منو، وذبلي حقيقتو ،اآليات تتحدث عن ىذا األمرت فنزل، الً اليهود قو 
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ليحللوا ذلم خلفيات ىذا احلدث،  ؛يثقون هبم، و يبحثون عن احملللُت، ومن يطمئنون إليهموا أوقع حدث بد
 فهذه أمة رباىا القرآن. ،ويبُت ادلوقف الصحيح منها ،يعاًف ىذه القضاياف ،فالقرآن كان ينزل

قال ابن  : بالفاضحة وادلقشقشة؛ حىتوذلذا مسيت سورة براءة ؛وأعداء اإلسبلم ،كشف حال ادلنافقُتثالثها:  
ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن ِلي َوََّل : يعٍت-، ومنهم ،ومنهم ،ومنهم ،يقول: ومنهم -عز وجل-زال اهلل  ما"عباس:  }َوِمن ْ
ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك ِفي الصََّدَقاِت{، [49:]التوبة تَ ْفِتنّْي{ حىت ظننا أهنا  -من يقول كذاومنهم  ،[58:]التوبة }َوِمن ْ

 ففضحتهم وكشفتهم.، (38)"اال تبقي أحدً 
 .-صلى اهلل عليو وسلم-فؤاد النيب  احلكمة األوُف ىي: تثبيت :إذن

 .والثانية: التدرج يف تربية األمة يف العلم والعمل
 .والثالثة: مسايرة احلوادث

فحينما ينزل ىذا القرآن يف ثبلث عشرين سنة ، إُف مصدر القرآن اإلرشادف: واألخَتة من ىذه احلكم ةالرابعوأما 
أن مصدره من  :عٍتهذا يف ،وعلى نفس ادلستوى من الببلغة والفصاحة والقوة ،-صلى اهلل عليو وسلم-على النيب 

 .عز وجل-اهلل 
اخلامسة عشرين سنة، لو نظرت إُف السنة األوُف والسنة الرابعة أو يف ثبلث و  افاآلن حينما يؤلف اإلنسان كتابً 

فإذا قرأ ما كتب  ،، بل إن اإلنسان يكتباكبَتً   اتفاوتً ؛ ذبد والسنة العاشرة والسنة اخلامسة عشرة والسنة األخَتة
 .حتاج إُف إعادتووا !لردبا يعجب كيف كتب ىذا الكبلم؟؛ بعد سنتُت أو ثبلث أو أربع

، وقولو [1:]العلق اْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق{}اقْ َرْأ بِ  مرة:أول من  ،ونفس النمط ،نزل على نفس ادلستوىيفكونو 
وأول  ،آخر آية، [278:]البقرة }يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرّْبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{تعاُف: 

وبُت ىذه ، ايف الفصاحة والعذوبة والقوة؟! أبدً  افرقً  فهل ذبد [،1:]العلق }اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق{آية: 
 وىذه ثبلث وعشرون سنة.

لعل ىذا من آخر  :وكتبها بأسلوب زلرر، نقول ،وضلن حينما نرى بعض الكتب اليت يكون العاَف قد ُوفِّق فيها
ألن اإلنسان ال يزال ػُلصِّل  ؛من أول تصانيفوو لعلىذا  :من الضعف، قلناء شيا فيو كتابلو  مؤلفاتو، وإذا رأينا 

َلكات، ويتدرج يف سلم الكمال
َ
 .عز وجل-حىت ػُلصِّل من ذلك ما يشاء اهلل  ،ادل

؛ لرأيت فيو البشرمن أحد عند ال ترى فيو ىذا التفاوت، ولو كان من  ،كبلم رب العادلُت  :أما ىذا القرآن؛ فهو
}َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتَلًفا   :وتعاُفتبارك -، وىذا داخل ربت عموم قولو اعظيمً  اتً تفاو 
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وما إُف ، ىذا التباين يف الفصاحة والببلغة :منها ،متعددة اصورً يشمل فهذا االختبلف ، [82:]النساء َكِثيًرا{
 .ذلك

 بعد ذلك نأيت إُف ادلوضوع اآلخر، وىو: أسباب النزول.
سواء كان  ،أو مبينة حلكمو أيام وقوعو ،ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنو نقول: ىوفسبب النزول ما ىو؟ 

ماذا نستفيد من قولنا: أيام وقوعو؟ ىذه العبارة ما الفائدة منها؟  أيام وقوعو، و ، لكن أيام وقوعوحادثة أو سؤال
 عن قصةت ربدث ىي [،1]الفيل: بَِأْصَحاِب اْلِفيِل{ }َأَلْم تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبُّكَ  :تعاُفتبارك و -قولو يف  بلً مث :يعٍت

وكذلك اآليات اليت ربدثت عن فلق ، سبب نزول سورة الفيل ىو قدوم أبرىة؟ اجلواب: ال :لكن ىل يقالالفيل، 
فقولنا: أيام ، فلق اهلل البحر دلوسى؟ اجلواب: الاآلية: دلا  نزول ىل نقول: سبب ،مسبلالعليو -البحر دلوسى 

القضية لكن سبب النزول ىو: حينما تنزل و قبل ذلك دبدة طويلة، ما نزل شلا حكاه القرآن  :يعٍتال ، وقوعو
ومن  ،هذا من قصص القرآن، فعنها، وليست قضية غابرة قدؽلة قصها القرآن علينا، فيتحدث القرآن جديدة

 .االقرآن مبينا ذلعايشها الصحابة، فينزل و ، واقعة نزلت :فسبب النزول يتحدث عن، أخبار القرآن
ربصل سؤال، كأن  ما ينزل بسبب واقعة أو :الغالب، ومنو: األكثر و وىو ،ما ينزل ابتداء :القرآن منوزول نو 

 .آيات معينة فتنزل ،سؤاليوجو لو  -صلى اهلل عليو وسلم-لنيب حادثة، أو ا
وأراد أن يبحث لكل آية عن سبب نزول، حىت صار يتكلف  ،حصل لك التوسط بُت من بالغ ،وإذا عرفت ىذا

وبُت من َف يلتفت إُف وَف يرد فيها رواية،  ويقول: سبب نزول ىذه اآلية كذا، ،بلً يف أشياء َف يرد فيها رواية أص
}ِإْذ  :عز وجل- اهلل صاحب رلاز القرآن، فإنو يأيت فيفسر قول ،معمر بن ادلثٌت ادلعتزِف ،؛ كأيب عبيدةبلً ىذا أص

رَُكْم بِِو َويُْذِىَب َعْنُكمْ  َماِء َماًء لُِيَطهّْ َعاَس َأَمَنًة ِمْنُو َويُ نَ زُّْل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ يُكُم الن ُّ ْيطَاِن َولِيَ ْرِبَط  يُ َغشّْ رِْجَز الشَّ
 فبل تفر ،بت األقدام يف ادلعركةفتث ،يربط على القلوب"فيقول: ، [11:]األنفال َعَلى قُ ُلوِبُكْم َويُ ثَبَّْت ِبِو اْْلَْقَداَم{

فكان من ادلفًتض أن ينظر ألن سبب النزول موجود، غَت صحيح؛ ىنا فهذا الكبلم ، (39)"إذا ربط على القلوب
أرض : أن الصحابة كانوا يف ألن سبب النزول يدل على ؛يف سبب النزول قبل أن يفسر ىذا التفسَت اللغوي

فمن عرف  ،(41)فثبتت األقدام عليها ،عليها ادلطر، فتلبدت -عز وجل-تسوخ فيها األقدام، فأنزل اهلل  ،دىسة
: وذلذا نقول؛ ادلبلبسات؛ عرف معٌت اآلية، وسيأيت ذلك يف فوائد معرفة أسباب النزولو  ،سبب النزول، والواقعة

من الشروط األساسية  :يفهم القرآن، فهوأمر ضروري دلن أراد أن ، أسباب النزولإن معرفة ىذا الباب، أي: 
األعلية من حيث انكشاف ادلعٌت الذي يف  بأن أسباب النزول ليست على وتَتة واحدة :لذلك، مع أننا نقول
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 ، ففائدة معرفة سبب النزول، وأعلية معرفة سبب النزولوىذا سأذكره؛ ألنو على مراتب مخسيًتتب على معرفتها، 
نفهم اآلية إال بسبب فقد ال  ،، وأحيانا الايكون ادلعٌت واضحً ناه عرفما حىت لو  افأحيانً ليس على وتَتة واحدة، 

 ، سيأيت ذكرىا.النزول، فهو على مخس مراتب من حيث األعلية
 ؟فوائد من معرفة سبب النزولنقطة األخرى: ما البعد ذلك أنتقل إُف ال

}يَا  :يقول -عز وجل-اهلل معرفة احلكمة اليت من أجلها ُشرِع ىذا احلكم، : بلً ، منها مثفوائد كثَتةىناك  :أقول
ُموا بَ يْ   ،قد يتساءل اإلنسان، [12:]اجملادلة {َن يََدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةً َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَل فَ َقدّْ

صلى اهلل -أهنم أكثروا على النيب  :وىو، سبب النزول فإذا عرفدلاذا؟! ما احلكمة من ىذه الصدقة؟!  :فيقول
يقول: أريدك يف موضوع  -صلى اهلل عليو وسلم-كل حلظة غلي واحد إُف النيب من النجوى،   -عليو وسلم

-وشق عليو، وكان النيب  -صلى اهلل عليو وسلم-فكثر ذلك على النيب أريد أتكلم معك على جنب، ، خاص
}يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَل فنزلت ىذه اآلية:  ،أن يردىممن الناس ي يستح -صلى اهلل عليو وسلم

ُموا بَ ْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة{  .يتصد ما تزكية لئلنسان حين :نفع للفقراء، وفيو :فهذا فيو[، 12]اجملادلة: فَ َقدّْ
فلما  ،صلى اهلل عليو وسلم-اهلل رسول : التخفيف على وىو، األصل من شرع احلكم واحلكمة منو :اوفيو أيضً 

 ،صلى اهلل عليو وسلم-فالنجوى بصدقة، تصد  مث تعاُف تناجي رسول اهلل شرع ىذا احلكم توقفوا عن النجوى، 
، فإذا عرفت سبب النزول تعرف احلكمة اليت من أجلها شرع ىذا احلكم ،عليو الصبلة والسبلم-فاسًتاح النيب 

 .فهذه فائدة
العربة أن وىي: زبصيص احلكم بو عند من يرى  ،فائدة أخرى، وال حاجة بنا إليها على قول اجلمهوروىناك 

ذه الفائدة، إظلا أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وبالتاِف ال حاجة بنا إُف ى :خبصوص السبب، والواقع
 بأن العربة خبصوص السبب. :ػلتاج إليها من يقول

 ورة السبب قطعيةدليل سلصص ؼلرج بعض األفراد، فص، وقد يأيت اأن اللفظ قد يكون عامً : ثالثةالفائدة الو 
يف فإذا عرفنا السبب، فإن صورة السبب قطعية الدخول وال غلوز إخراجها منو، فنعرف ىذا،  يف العام، لالدخو 

ىذا عام  ،، ذبمع بُت دليلُتالعام، وال غلوز إخراجها منو باالجتهاد، ومسألة التخصيص ىي: مسألة اجتهادية
، فنقول لو: بعض األفراد من العام، نقول: إن ىذا اخلاص ؼلرج وىذا خاص، وتقول: حىت صلمع بُت الدليلُت

يف  ألهنا قطعية الدخول ؛صورة سبب النزول تتعرض لالأ :أخرج ما شئت شلا ؽلكن أن ؼلرجو ىذا اخلاص، بشرط
 .فيو ىذا العام الذي نزلت اآلية



الوقوف على ادلعٌت وإزالة اإلشكال؛ ألنو يف كثَت من األحيان ال ؽلكن الوقوف على ادلعٌت إال دبعرفة سبب والرابع: 
فإن العلم  ،على فهم اآليةإن معرفة سبب النزول يعُت " :رمحو اهلل-وذلذا قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية  ؛النزول

 .(41)"بالسبب يورث العلم بادلسبب
}لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح  :يقول -عز وجل-اهلل  ذلك:أو مثالُت يف  الً نعطيكم مثا

ات ََّقْوا َوآَمُنوا مُمَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسُنوا َواللَُّو ُيِحبُّ ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت مُمَّ 
قدامة بن ف ،واء، فليس عليهم جناح فيما طعموا، فيأكلون ما يريدون، ويشربون ما شا[93:]ادلائدة اْلُمْحِسِنيَن{

 :وكان ىو ،رضي اهلل عنو-يء بو يف عهد عمر ، وجشرب اخلمر ،شلن شهد بدرا -عنوتعاُف رضي اهلل -مظعون 
}لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا من البحرين، فقيل لو: دلاذا شربت اخلمر؟ فقال: اهلل يقول: فجيء بو ، يف البحرين

ات ََّقْوا ُنوا مُمَّ َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت مُمَّ ات ََّقْوا َوآمَ 
أنا آمنت، وىاجرت، وشهدت و وقال: وليس عليهم جناح، يعٍت: حرج،  ،َوَأْحَسُنوا َواللَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{

أن ىذا ليس ىو ادلقصود من اآلية، وبُت لو  :فبُت لو عمرفشربت اخلمر،  ،صلى اهلل عليو وسلم-مع النيب  ابدرً 
خرجوا إُف قبل ربرمي اخلمر  -مرضي اهلل عنه-: أن بعض الصحابة وىوفهذه اآلية نزلت بسبب، نزول، السبب 

وعقر  ،اخلمر -رضي اهلل عنو-أَف يشرب محزة  ،رضي اهلل عنو-محزة  :أحد وقد شربوا من اخلمر ما شربوا، ومنهم
إليو  -وسلمصلى اهلل عليو -اليت أخذىا من سهمو يف بدر، ودلا جاء بالنيب  ،رضي اهلل تعاُف عنو-الشارفُت لعلي 

قبل ربرمي وىو: سكران  ،صلى اهلل عليو وسلم-ويقول للنيب  ،يقول لعلي، (42)"ىل أنتم إال عبيد أليب"قال: 
خلمر يف أجوافهم، فلما حرمت فقتلوا وا، من اخلمر وكثَت منهم قد شرب ما شرب ،فخرجوا إُف أحد؟! اخلمر

}لَْيَس  :عز وجل-قالوا: كيف بإخواننا الذين قتلوا وىي يف أجوافهم؟ فأنزل اهلل و  ،استشكل الصحابة ذلكاخلمر 
ِت مُمَّ ات ََّقْوا َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحا

كيف  !ت،الحظ(43)أي: قبل ربرمي اخلمر[، 93]ادلائدة: وا َواللَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{َوآَمُنوا مُمَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسنُ 
 ؟!يكون سبب النزول يف غاية األعلية

 لو جاء إنسان وأخذ، ف[115]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{يقول:  -عز وجل-آخر: اهلل  مثاالوخذ 
 اىذاالذباه إُف القبلة، وما يذكره الفقهاء من فيها يشًتط  ماظاىرىا، لقال: إن الصبلة  يفاآلية كما ىي 
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 :معرفة سبب النزول تزيل ىذا اإلشكال، وذلكفصل يف أي جهة، فنقول: فإن اآلية تدل على خبلفو، ، شًتاطاال
يف ليلة غائمة، فلما أصبحوا  افصلى كل رجل حسب اجتهاده، ووضعوا خطوطً  ،اجتهدوا يف السفر اأن قومً 

 .(44)[115]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ فأنزل اهلل: ،وجدوا أن بعضهم صلى إُف غَت القبلة
}فَأَيْ َنَما  :عز وجل-فقال اهلل ، على ادلؤمنُت : صح أن اليهود دلا حولت القبلة من بيت ادلقدس احتجوااوأيضً 

 تتجو حيث شئت. كأن :وليس معناه، (45)[115]البقرة: فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{تُ َولُّوا 
}ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن : يف قولو تعاُف يقول -ارضي اهلل عنه-عروة بن الزبَت حينما جاء إُف عائشة  :وىكذا

َف ِبِهمَ َشَعائِِر اللَِّو َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَل ُجَناَح  أراد أن يسعى ن إ :يعٍت ،[158]البقرة: ا{َعَلْيِو َأْن َيطَّوَّ
أي: ال حرج  ،}َفَل ُجَناَح َعَلْيِو{ لقولو: ،َتفهو: سل، وإال فبل حرج سعى،يف احلج والعمرة روة بُت الصفا وادل

وىو: أن  ،وبينت سبب النزول ،ارضي اهلل عنه-عليو، فبل غلب السعي عليو، ىكذا فهم، فردت عليو عائشة 
ألنو كان على  ؛السعي بُت الصفا وادلروةكانوا يتحرجون من   األوس واخلزرج -معنه تعاُفرضي اهلل -األنصار 

إليها،  اتقربً ة، يسعون ويدورون على ىذه األصنام يف اجلاىليهبما فكانوا يطوفون  "،إساف ونائلة" ،صنمانالصفا 
فقال اهلل فاهلل قال ذلم: ال، فظنوا أن السعي بُت الصفا وادلروة من شعائر اجلاىلية، فلما أسلموا ربرجوا من السعي، 

 َف ِبِهَما{}ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّو َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَل ُجَناَح َعَلْيِو َأْن َيطَّوَّ  تعاُف:
وىكذا يف  ؟!زال اإلشكال دبعرفة سبب النزولفال حرج عليو أن يسعى بُت الصفا وادلروة، ، (46)[158]البقرة:

 .أمثلة أخرى
}ُقْل ََّل َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم  :يقول -عز وجل-اهلل ، دفع توىم احلصراخلامس ىو: و 

 َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّو رِْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِىلَّ ِلغَْيِر اللَِّو بِِو{َيْطَعُمُو ِإَّلَّ َأْن َيُكوَن 
أين  و  ؟حلوم احلمر األىليةأين و  ؟احملرمة، كاألشياء الضارةأين باقي األشياء  ،فذكر ثبلثة أشياء، [145:]األنعام

فمن عرف السبب الذي نزلت ، مع أن اآلية ظاىرىا احلصر ؟الطَتكل ذي ناب من السباع، وكل ذي سللب من 
اهلل كما قال   ،اضلل عنو اإلشكال، وذلك أن ادلشركُت يف مكة كانوا ػلللون أشياء وػلرمون أشياءرليبة عنو اآلية 
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 (.1277ركن ال يصح احلج إال بو، برقم )بيان أن السعي بُت الصفا وادلروة باب: 



ِبَزْعِمِهْم َوَأنْ َعاٌم ُحرَّْمْت ظُُهورَُىا َوَأنْ َعاٌم ََّل }َوقَاُلوا َىِذِه َأنْ َعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ََّل َيْطَعُمَها ِإَّلَّ َمْن َنَشاُء  تعاُف:
َها اْفِتَراًء َعَلْيوِ  }َوقَالُوا َما ِفي بُطُوِن َىِذِه اْْلَنْ َعاِم َخاِلَصٌة  ل:اوق ،[138:]األنعام {يَْذُكُروَن اْسَم اللَِّو َعَلي ْ

الرد، كأنو عنف عليهم أرد فاهلل ، [139:]األنعام {ْيَتًة فَ ُهْم ِفيِو ُشرََكاءُ ِلذُُكورِنَا َوُمَحرٌَّم َعَلى َأْزَواِجَنا َوِإْن َيُكْن مَ 
}ُقْل ََّل َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما  :على سبيل ادلبالغة يف الرد، واحلرام ما أحللتم ،حلبلل ما حرمتما :قال ذلم

ال ىذه السفسطة ، (47)[145:]األنعام َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر{َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإَّلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة 
 .، فهذا ىو: اخلامسعند أنفسكمإُف آخره، من  ... ،للون: الظهور، وما يف األحشاءورب ،هبارمون اليت رب

إال يف بعض احلاالت  ،أو اسم من نزلت فيو اآلية؛ وىذا قليل الفائدة واجلدوى ،معرفة ادلبهموالسادس واألخَت: 
 ،صلى اهلل عليو وسلم-أن مروان بن احلكم حينما كان ؼلطب على منرب النيب  :ن ىذه احلاالت القليلة، فمالقليلة

-فقال لو عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق  ،سنة أيب بكر وعمر :وذكر عهد معاوية إُف ابنو يزيد باخلبلفة، وقال
-ن للحرس: خذوه، فدخل يف بيت عائشة فقال مروا، يصر ذبعلوهنا ألبنائكم: سنة ىرقل وققال ،رضي اهلل عنو

ِو ُأفٍّ َلُكَما }َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَديْ  أختو، فقال مروان على ادلنرب: ىذا الذي أنزل اهلل فيو: :وىي ،رضي اهلل عنها
وما نزل فينا شيء من القرآن  ،فينا فقالت عائشة من وراء احلجاب: "واهلل ما نزلت، [17]األحقاف: َأتَِعَدانِِني{
، (48)و"ولو شئت أن أمسي من نزلت فيو لسميت ،-ارضي اهلل عنه-يف براءهتا ، يف قصة اإلفك :يعٍت، غَت عذري

 اهلل على نبينا زلمد، وآلو، وصحبو.واهلل أعلم، وصلى ، ةيفيو اآل زلانالمن ىو:  سبب النزولمعرفة  استفدنا منف
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 (.4827[، برقم )17]األحقاف: اللََّو َويْ َلَك آِمْن ِإنَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ فَ يَ ُقوُل َما َىَذا ِإَّلَّ َأَساِطيُر اْْلَوَّلِيَن{قَ ْبِلي َوُىَما َيْسَتِغيثَاِن 


