بسم اهلل الرمحن الرحيم
المهمات في علوم القرآن
طلب العلم  -نزول القرآن
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
احلمد هلل رب العادلُت ،والصبلة والسبلم على أشرف األنبياء وادلرسلُت ،نبينا زلمد ،وعلى آلو ،وصحبو أمجعُت،
أما بعد:
فقبل أن أبدأ ِّ
أذكر بقضية أظن أهنا مهمة ،وىي :أن ىذه الدورات والدروس اليت ربضروهنا ،ىي :عمل صاٌف
ذبتمعون عليو ،واهلل -عز وجل -غلزيكم عليو اجلزاء األوىف ،إذا كان لئلنسان فيو نية ،سواء يف ذلك حصل من
صل ،فكلكم يف عبادة ،وىي :من أجل العبادات ،وال أعلم عمبلً بعد الفرائض أفضل وأشرف
العلم شيئًا أو َف ُػل ِّ
شلا أنتم فيو ،فهذه واحدة.

األمر اآلخر :أن ىذه الدروس وىذه الدورات َف تعقد من أجل زبريج علماء ،وإظلا كما قيل:
ولكن تأخذ األذىان منو *** على قدر القرائح والفهوم
فكل إنسان حبسب ما أعطاه اهلل -عز وجل.
فهذه دروس دبختلف العلوم مبسطة وميسرة ،يفهم منها كل واحد حبسب ما أعطاه اهلل من الفهوم وادلدارك ،مث
بعد ذلك يستطيع الواحد منكم أن يسلك الطريق ،وأن يسَت على اجلادة ،وأن يستمر يف التحصيل ،وأن يتتبع
كثَتا ،إذا كان لو جد
أىل العلم ،وأن ينظر يف الكتب ،وأن يسأل ،وأن يناقش ،مث بعد ذلك ػلصل ربصيبلً ً
وتشمَت مع ذىن ونية ،ولكن كل إنسان يف مثل ىذه اجملالس يأخذ حبسب ما أعطاه اهلل -عز وجل ،-على قدر
أخذه ،فهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة ،وَف نعقد ىذه الدورات من أجل أن طلرج علماء ،مث بعد ذلك نُسأَل،
ويقال :أين ىؤالء العلماء الذين زبرجوا؟ فلم تعقد ىذه الدورات من أجل ىذا.
مث أيضا من األمور اليت ينبغي التنبو ذلا يف مثل ىذه الدورات واجملالس :أن من حضرىا يستفيد علما ،ويستفيد
أدبا ،ويستفيد ىديا ودال ومستا ،وصحبة صاحلة ،وربفو ادلبلئكة بأجنحتها ،وتغشاه السكينة ،ويذكره اهلل يف من
عنده ،وقد يقوم من ىذا اجمللس مغفورا لو ،وأي اجملالس ػلصل فيها مثل ىذه الفضائل سوى رلالس العلم؟!
فهذه األمور ينبغي أن تبلحظ ،إضافة إُف ما يف ىذه الدروس والدورات من :إحياء العلم ،ورببيبو للنفوس ،وإلف
الشباب يف مقتبل العمر ذلذه اجملالس ،حينما ػلملون الكتاب والقلم ،وػلضرون ،ويدونون ،ويًتبون ىذه الًتبية
اليت ىي :من أرقى وأفضل مراتب الًتبية ،فهذا يكفي أن ػلضر الشاب يف مقتبل عمره ،وىو :ػلمل كتابا،

وكذلك ػلضر الكبَت ،وىو :ػلمل كتابا ،فيتعلم األدب والتواضع ،ويتعلم أشياء كثَتة شلا يتعلق باإللقاء وطريقة
التعلم ،مث ػلصل لو من برك ة اجمللس أشياء كثَتة جدا يف الفهم ال ربصل لو إذا قرأ يف بيتو ،وانظروا أنتم يف
التعليم و َ
ىذا الوقت اليسَت بُت ادلغرب والعشاء لو جلست يف بيتك كيف تفر عليك الوقت ،بينما أنت ىنا قد ذبد أن
ىذا الوقت يف غاية الطول ،وىذا ال ػلصل إذا خرج اإلنسان من ادلسجد ،فانظر ماذا تقضي أنت من الفوائد،
وانظر ماذا يقضي كثَت من الناس يف مثل ىذا الوقت خارج ادلسجد ،فهو :وقت قصَت ،وىكذا األوقات األخرى
اليت ػلضرىا اإلنسان يف رلالس العلم ،فيحصل لو من أنواع الربكات شيء كثَت؛ ولذلك أحث اإلخوان على
احلرص على رلالس العلم ،ويكون ذلك بإذن اهلل -عز وجل -عاصما ذلم من كثَت من الشرور ،والفنت واآلفات،
وبنيات الطريق ،وقطاع الطر  ،وما أشبو ذلك شلن يقطعون عليهم سَتىم إُف اهلل -تبارك وتعاُف ،فهذه أمور
مهمة.
وأما من َف يعتد ثٍت الركب يف رلالس العلم اليت بكى عليها معاذ بن جبل -رضي اهلل عنو -عند موتو ،فقال:
"أبكي على ثبلث ،وذكر منها :مزامحة العلماء بالركب"( ،)1من َف يعتد على ىذه اجملالس ،ويثٍت ركبتو ،ويتعلم
كيف يتواضع ويتأدب ،فإنو وإن حصل من الكتب ،فإنو ػلصل ربصيبل مع خلل كثَت يف األدب ،يتطاول فيو
على الكبَت والصغَت ،ويًتفع ويتكرب ويتعاُف على عباد اهلل -عز وجل ،-وال ؽلؤل عينو أحد ،ال من السلف وال من
اخللف ،فهو :يغمز ىذا ،ويلمز ىذا ،ويقع يف عرض ىذا ،وينتقد ىذا ،وينتقص ذاك ،بينما إذا تعلم الطالب
كيف يتأدب ،وكيف ػلضر ىذه اجملالس ،ارتفعت عنو كثَت من ىذه اآلفات ،فإذا تكلم يتكلم بأدب ،وػلفظ
صل من حضر رلالس
لسانو ،ويراقب حركاتو وسكناتو ،وال يًتفع ،وال يتكرب عن فائدة أو عن رللس علم ،فكم ُػل ِّ
العلم يف ادلساجد من خَت كثَت ،أسأل اهلل -عز وجل -أن يبارك لنا ولكم يف مثل ىذه اجملالس ،وصلى اهلل على
نبينا زلمد ،وعلى آلو ،وصحبو.
بعد ذلك أقول :بقي من موضوعنا السابق بقية يسَتة ،فكنا نتحدث عن آية الشورى ،وىي قولو -تبارك وتعاُف:
اب أَو ي ر ِسل رسوَّلً فَ ي ِ
ِ ِ
ِ
شاءُ}
وح َي بِِإ ْذنِِو َما يَ َ
{وَما َكا َن لِبَ َ
ُ
ش ٍر أَ ْن يُ َكلّْ َموُ اللَّوُ إََِّّل َو ْحيًا أ َْو م ْن َوَراء ح َج ٍ ْ ُ ْ َ َ ُ
َ
[الشورى ،]51:وقلنا إن قولو{ :إََِّّل َو ْحيًا} ،يشمل :الرؤيا الصاحلة ،والنفث يف الروع ،واإلذلام.
وقولو{ :أ َْو ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب} ،يتضمن :التكليم اإلالىي ادلباشر.
 - 1أخرجو أمحد يف الزىد (ص ،)148:أخبار معاذ بن جبل -رضي اهلل عنو ،برقم ( ،)1111وابن أيب الدنيا يف احملتضرين
(ص ،)111:باب :تعزية النفس عند االحتضار بالصرب واالحتساب ،برقم ( ،)127وابن عبد ربو األندلسي يف العقد الفريد
( ،)184/3العقد الفريد ( )184/3القول عند ادلوت ،وأبو نعيم يف حلية األولياء ( ،)239/1وابن اجلوزي يف صفة الصفوة
( ،)191/1معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس.

وقولو{ :أ َْو يُ ْر ِس َل َر ُسوَّلً} ،أي :أن يرسل رسوال من ادلبلئكة إُف رسول من البشر ،أو أن يرسل رسوال بشريا إُف

الناس؛ ألن اهلل ال ؼلاطب الناس فيما أراد منهم ،وإظلا يرسل رسوال إليهم ؼلاطبهم دبا أراد اهلل -تبارك وتعاُف.

وادللَك حينما يأيت للرسول البشري ،أو قل لنبينا -صلى اهلل عليو وسلم ،-يأتيو بصور متعددة ،فهذه ىي الصور:
َ
الصورة األوُف منها :أن يأتيو على صورتو احلقيقية ،وقد حصل ذلك للنيب -صلى اهلل عليو وسلم -مرتُت ،ادلرة
األوُف ،وىي :أنو رآه النيب -صلى اهلل عليو وسلم -على كرسي ،أو عرش بُت السماء واألرض ،كما يف حديث
{ولََق ْد َرآهُ نَ ْزلَةً أُ ْخ َرى * ِع ْن َد ِس ْد َرِة ال ُْم ْنتَ َهى} [النجم،]14-13:
جابر الذي يفسر قول اهلل -عز وجلَ :-
فهذه ىي ادلرة الثانية :عند سدرة ادلنتهى ،وادلرة األوُف :كانت يف األرض ،كما يف حديث جابر(( :فبينا أنا أمشي
مسعت صوتا من السماء ،فرفعت رأسي ،فإذا ادللك الذي جاءين حبراء جالس على كرسي بُت السماء
واألرض))( ،)2ويف رواية(( :مث نوديت ،فرفعت رأسي ،فإذا ىو قاعد على عرش يف اذلواء ،يعٍت :جربيل -عليو
السبلم ،فأخذتٍت رجفة شديدة))( ،)3فهذه ىي احلالة األوُف :أن يأيت على صورتو احلقيقية ،وقد حصل ذلك للنيب
صلى اهلل عليو وسلم -مرتُت.الصورة الثانية :أن يأتيو وال يراه النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،ولكن تُرى بعض اآلثار على النيب -صلى اهلل عليو
وسلم ،وقد تُسمع بعض األصوات ،ولكن جربيل ال يُرى ،فالصحابة -رضي اهلل عنهم -كانوا يسمعون عند وجو
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -إذا نزل عليو جربيل ،يسمعون صوتا كدوي النحل عند وجهو -عليو الصبلة

والسبلم ،ويتفصد العر من جبينو يف اليوم الشايت ،ويدل على ذلك :حديث عائشة -رضي اهلل عنها :أن
احلارث بن ىشام سأل رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،-فقال :يا رسول اهلل! كيف يأتيك الوحي؟ فقال النيب
صلى اهلل عليو وسلم(( :أحيانا يأتيٍت مثل :صلصلة اجلرس ،وىو :أشد علي ،فيفصم عٍت وقد وعيت ماقال))( ،)4يأيت مثل صلصلة اجلرس ،وذكر النيب -صلى اهلل عليو وسلم -احلالة الثانية للحارث بن ىشام ،وىو:
أن يأتيو على ىيئة رجل ،فيكلمو ،فيعي ما يقول.
فاحلاصل أن احلالة اليت تأتيو ىنا ،احلالة األوُف ادلذكورة يف حديث احلارث بن ىشام :أن يأتيو على مثل صلصلة
اجلرس ،يعٍت :أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يسمع صوتا كصلصلة اجلرس ،والصلصلة ىي :صوت متدارك،
وىو معروف ،واجلرس معروف ،ىو اجللجل.
 - 2أخرجو البخاري ،كتاب بدء الوحي ،كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم؟ ،برقم ( ،)4ومسلم،
كتاب اإلؽلان ،باب :بدء الوحي إُف رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،برقم (.)161
 - 3أخرجو مسلم ،كتاب اإلؽلان ،باب :بدء الوحي إُف رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،-برقم (.)161
 - 4أخرجو البخاري ،كتاب بدء الوحي ،كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؟ ،برقم ( ،)2ومسلم،
كتاب الفضائل ،باب :عر النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف الربد وحُت يأتيو الوحي ،برقم (.)2333

وبعض أىل العلم يقولون :إن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يسمع ىذا الصوت ،والصحابة يسمعون كأزيز النحل
عند وجهو -عليو الصبلة والسبلم( ،)5فبالنسبة إليهم يسمعون صوت النحل ،كدوي النحل ،وبالنسبة للنيب -
صلى اهلل عليو وسلم -يسمع صوتا كصلصلة اجلرس.
أيضا حديث عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنو -أنو قال(( :كان النيب -صلى اهلل عليو
وشلا يدل على ذلك ً
وما ،فمكثنا ساعة ،مث سري عنو ،فقرأ:
وسلم -إذا نزل عليو الوحي يسمع عند وجهو كدوي النحل ،فأُن ِزل عليو ي ً
{قَ ْد أَفْ لَ َح ال ُْم ْؤِمنُو َن} [ادلؤمنون ،)6())]1:وكذلك حديث عبادة بن الصامت -رضي اهلل عنو -قال(( :كان نيب
ب لذلك ،وتَ َربد لو وجهو))(.)7
اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -إذا نزل عليوَ :ك ِر َ

وقالت عائشة -رضي اهلل عنها(( :ولقد رأيتو ينزل عليو الوحي يف اليوم الشديد الربد ،فيفصم عنو وإن جبينو
ليتفصد عرقا))( ،)8وىذا ىو :الغالب من احلاالت اليت كان يأيت هبا جربيل إُف رسول اهلل -عليو الصبلة والسبلم.

احلالة الثالثة :أن يأيت للنيب -صلى اهلل عليو وسلم -على ىيئة ،أو على صورة رجل ،ويدل على ذلك :حديث
احلارث بن ىشام الذي روتو عائشة -رضي اهلل عنها ،وفيو(( :وأحيانا يتمثل ِف ادللك رجبل ،فيكلمٍت ،فأعي ما
يقول))(.)9
وكذا حديث ابن عمر -رضي اهلل عنهما(( :-كان جربيل يأيت النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف صورة دحية
الكليب))( ،)11وىو رجل من الصحابة ،فيأيت يف صورتو ،وكذلك حديث عمر -رضي اهلل عنو ،-وىو ما يعرف
حبديث جربيل ادلشهور :دلا جاء جربيل يف ىيئة رجل ،شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال يعرفو منهم
()11
أيضا :ما وقع للنيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف طفولتو :حيث
أحد ،وال يرى عليو أثر السفر  ،ومن ذلك ً

 - 5أخرجو الًتمذي ،أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،باب :ومن سورة ادلؤمنون ،برقم (،)3173
وضعفو األلباين يف ضعيف اجلامع الصغَت وزيادتو (ص ،)632:برقم (.)4352
 - 6أخرجو الًتمذي ،أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،باب :ومن سورة ادلؤمنون ،برقم (،)3173
وضعفو األلباين يف ضعيف اجلامع الصغَت وزيادتو (ص ،)632:برقم (.)4352
 - 7أخرجو مسلم ،كتاب الفضائل ،باب :عر النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف الربد وحُت يأتيو الوحي ،برقم (.)2334
 - 8أخرجو البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب :كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم؟ ،برقم (.)2
 - 9أخرجو البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب :كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم؟ ،برقم ( ،)2ومسلم،
كتاب الفضائل ،باب :عر النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف الربد وحُت يأتيو الوحي ،برقم (.)2333
 - 11أخرجو أمحد يف ادلسند ،برقم ( ،)5857وقال زلققو ادلسند" :إسناده صحيح على شرط مسلم" ،وانظر :سلسلة
األحاديث الصحيحة ( ،)114/3برقم (.)1111
 - 11أخرجو مسلم ،كتاب اإلؽلان ،باب :معرفة اإلؽلان ،واإلسبلم ،والقدر وعبلمة الساعة ،برقم (.)8

جاءه رجبلن ،فشقا صدر النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،...-احلديث( ،)12فهذا كلو شلا يستدل بو على ىذه
احلالة.
وىنا سؤال ،وىو :أن احلارث بن ىشام عندما سأل النيب -صلى اهلل عليو وسلم -عن كيفية رليء الوحي إليو؛
أجابو النيب -صلى اهلل عليو وسلم -بصورتُت :كصلصلة اجلرس ،وعلى صورة رجل ،مع أن ىناك بعض الصور
األخرى من صفات الوحي وحاالتو :كدوي النحل ،والنفث يف الروع ،واإلذلام ،والرؤيا ،والتكليم ببل واسطة،
وكذلك رليء جربيل إُف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -بصورتو احلقيقية ،فهذه مخس صور ذكرناىا فيما سبق َف
ترد يف حديث احلارث بن ىشام دلا سأل النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-فلماذا ذكر لو النيب -صلى اهلل عليو
وسلم -حالتُت فقط؟
فيقال :ألهنا ىي الغالب ،سألو فأجابو النيب -صلى اهلل عليو وسلم -بالغالب ،فيمكن أن يقال ىذا.
أو أن ما ذكر وقع بعد سؤال احلارث بن ىشام؛ وىذا فيو بُعد ،بل ىو غلط ،وإن قالو بعض أىل العلم()13؛ ألن
جربيل جاء للنيب -صلى اهلل عليو وسلم -بصورتو احلقيقية يف أول النزول يف مكة ،وقصة احلارث بن ىشام كانت
يف أواخر العهد ادلدين ،ألن احلارث بن ىشام -رضي اهلل عنو -أسلم عام الفتح ،دلا دخل النيب -صلى اهلل عليو
وسلم -مكة فاربا ،وىذا يف أواخر حياة النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،فهذا اجلواب ال يصلح.
أو أن النيب -صلى اهلل عليو وسلمَ -ف يذكر صورة ادللك حينما يأيت بصورتو احلقيقية مثبل؛ ألن ذلك نادر،
أيضاَ :ف يذكر النيب -صلى اهلل عليو وسلم -اإلذلام والرؤيا؛ ألن ىذه أمور قد تقع وال غرابة فيها ،وإظلا سألو:
و ً

كيف يأيت إليو ادللَك فيوحي إليو بالوحي الذي تظهر آثاره على رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؟ أو كيف
يأتيو بصورة ال يأيت هبا إُف الناس سوى رسول اهلل -عليو الصبلة والسبلم-؟ أما اإلذلام فيقع للناس ،وكذلك الرؤيا
الصاحلة ،فهوَ :ف يسأل عن ذلك.
أيضا :بأن دوي النحل ال يتعارض مع صلصلة اجلرس اليت ذكرىا النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؛
وؽلكن أن يقال ً

لبلعتبار اليت ذكرتو فيما سبق ،والعلم عند اهلل -تبارك وتعاُف ،وىكذا ؽلكن أن ػلمل النفث يف الروع ،أن يعاد إُف

إحدى احلالتُت ،فيمكن أن يأتيو ادللك فينفث يف ُروعو ،إما عن طريق ،بأن يأيت بصفة صلصلة اجلرس ،الذي
يسمعو النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-أو يأيت على ىيئة رجل ،مث ينفث يف ُروع النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ال
مانع من ذلك ،واألحاديث ربتملو ،والعلم عند اهلل -تبارك وتعاُف.-

ِ
يما} [النساء ،]164:برقم ( ،)7517ومسلم،
{وَكلَّ َم اللَّوُ ُم َ
وسى تَ ْكل ً
 - 12أخرجو البخاري ،كتاب التوحيد ،باب :قولوَ :
كتاب اإلؽلان ،باب :اإلسراء برسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -إُف السماوات ،وفرض الصلوات ،برقم (.)162
 - 13انظر :فتح الباري البن حجر (.)19/1

وؽلكن أن يكون السؤال :عن صفة الوحي الذي يأيت حبامل ،ال رلرد الرؤيا ،وال رلرد اإلذلام ،وىكذا :التكليم
اإلذلي ادلباشر ،كالتكليم ليلة ادلعراج ،فإنو َف يسأل عن ذلك.
وىناك احتمال :أن يكون سأل عن احلاالت اليت يأيت هبا ادللك يف اليقظة ،فتخرج من ذلك الرؤيا الصاحلة ،أو
ألن بعض احلاالت ال زبفى على السائل ،فهذه احتماالت يذكرىا العلماء -رمحهم اهلل -يف اجلواب عن ىذا
اإلشكال.
بعد ذلك أورد سؤاالً آخر ،وىو :أن آية الشورى تضمنت األنواع اخلمسة اليت ذكرناىا ،وقلنا :ىي :أمجع آية يف
أنواع الوحي ،لكن ىنا سؤال ،وىو :أن من أنواع الوحي :أن يكتب اهلل -عز وجل -لنيب من األنبياء كتابًا ،أن

ينزل عليو كتابًا ،وىذا َف يرد يف آية الشورى فيما يتبادر دلن نظر فيها؛ فما اجلواب عن ذلك؟

فيقال :إن مسألة الكتابة وإنزال الكتب ،ىذه ثابتة ال شك فيها ،واهلل -عز وجل -أخرب :بأنو أنزل التوراة على
اح ِم ْن ُك ّْل
{وَكتَْب نَا لَوُ فِي ْاْلَل َْو ِ
موسى -عليو الصبلة والسبلم -يف األلواح ،وأنو كتبها لو ،يف سورة األعراف قالَ :
َشي ٍء مو ِعظَةً وتَ ْف ِ
سنِ َها} [األعراف.]145:
صيلً لِ ُك ّْل َش ْي ٍء فَ ُخ ْذ َىا بُِق َّوةٍ َوأْ ُم ْر قَ ْوَم َ
ك يَأ ُ
ْخ ُذوا بِأ ْ
ْ َْ
َ
َح َ
َخ َذ بِرأْ ِ ِ
س أَخ ِيو يَ ُج ُّرهُ
{وأَلْ َقى ْاْلَل َْو َ
وكذلك يف قولو -تبارك وتعاُف -عن موسى -صلى اهلل عليو وسلمَ :
اح َوأ َ َ
ِ
اح َوفِي نُ ْس َختِ َها ُى ًدى
وسى الْغَ َ
ب أَ
{ولَ َّما َس َك َ
ت َع ْن ُم َ
َخ َذ ْاْلَل َْو َ
إِلَْيو} [األعراف ،]151:وكذا يف قولوَ :
ض ُ

َوَر ْح َمةٌ} [األعراف ،]154:ويف احلديث(( :إن اهلل خلق آدم بيده ،وغرس جنة عدن بيده ،وكتب التوراة
()14
{وَكتَْب نَا
بيده))  ،وىذه األلواح األقرب أهنا ىي :التوراة ،بدليل ىذا احلديث ،وكذلك يف قولو -تبارك وتعاُفَ :-
ِ
اح ِمن ُك ّْل َشي ٍء مو ِعظَةً وتَ ْف ِ
صيلً لِ ُك ّْل َش ْي ٍء} [األعراف.]145:
ْ َْ
لَوُ في ْاْلَل َْو ِ ْ
َ
وبعض أىل العلم يقولون :إن األلواح ىي :الوصايا العشر( ،)15وىذا فيو نظر ،لكن ؽلكن أن يقال يف اجلواب:

 - 14انظر :الزىد والرقائق البن ادلبارك والزىد لنعيم بن محاد ( ،)512/1باب :فضل ذكر اهلل -عز وجل ،برقم (،)1458
والشريعة لآلجري ( ،)1185/3كتاب اإلؽلان والتصديق بأن اهلل -عز وجل -كلم موسى -عليو السبلم ،باب :اإلؽلان بأن اهلل -
عز وجل -خلق آدم -عليو السبلم -بيده وخط التوراة دلوسى بيده ،وخلق جنة عدن بيده ،وقد قيل :العرش ،والقلم ،وقال لسائر
اخللق :كن فكان ،فسبحانو ،برقم ( ،)759والعظمة أليب الشيخ األصبهاين ( ،)1555/5وصفة اجلنة أليب نعيم األصبهاين
( ،)48/1ذكر خلق اجلنة وأمر اهلل -عز وجل -إياىا بعد اخللق بالكبلم ،برقم ( ،)23اإلبانة الكربى البن بطة (،)311/7
باب :اإلؽلان بأن اهلل -عز وجل -خلق آدم بيده ،وجنة عدن بيده ،وقبل العرش والقلم ،برقم ،)231( :وقال األلباين :وإسناده
صحيح ،يف سلتصر العلو للعلي العظيم (ص ،)131-129:برقم (.)114
 - 15انظر :التحرير والتنوير (.)96/9

ش ٍر أَ ْن يُ َكلّْ َموُ اللَّوُ إََِّّل َو ْحيًا} [الشورى ،]51:فاآلية تكلمت عن طر
{وَما َكا َن لِبَ َ
بأنو يؤخذ من نفس اآليةَ :

تكليم اهلل -عز وجل -ألنبيائو -صلى اهلل عليهم وسلم ،-وما تكلمت عن الكتابة ،ؽلكن أن يقال ىذا ،وؽلكن
أيضا ىذا اجلواب.
أن يناقش ً

وؽلكن أن يقال ،دلن أراد أن يرد ىذا اجلواب ،ويقول :إن الكتابة ىي :أحد اللسانيُت ،فهي :لون من الكبلم،
ؽلكن أن يقال :إن الكبلم يف قولو{ :أَ ْن يُ َكلّْ َموُ اللَّوُ إََِّّل َو ْحيًا} إٍف ،أن يكون عن طريق الوحي ،وؽلكن أن يكون

منو الكتابة.

ش ٍر أَ ْن يُ َكلّْ َموُ اللَّوُ إََِّّل َو ْحيًا أ َْو ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب} [الشورى ،]51:إما
{وَما َكا َن لِبَ َ
أو يقال :الكبلم يف قولوَ :
مباشرة ،أو أن يرسل رسوال ،فيكون ادللك قد جاء هبذه األلواح ،أو بالتوراة ،فيكون داخبلً يف قولو{ :أ َْو يُ ْر ِس َل
َر ُسوَّلً} [الشورى ،]51:فهي :إما تدخل ربت قولو{ :إََِّّل َو ْحيًا} ،أو تدخل ربت قولو{ :أ َْو يُ ْر ِس َل َر ُسوَّلً}.
وؽلكن أن يقال :إن اآلية تكلمت عن الكبلم ،كما يدل عليو أوذلا- ،واهلل تعاُف أعلم.

أيضا :بنزول القرآن.
بعد ذلك أنتقل إُف موضوع آخر ،وىو :الكبلم على :تنزالت القرآن ،ويعرب عنو ً
ضا َن الَّ ِذي أُنْ ِز َل فِ ِيو الْ ُق ْرآ ُن} [البقرة ،]185:ويقول{ :إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ فِي لَْي لَ ِة
اهلل -عز وجل -يقولَ { :ش ْه ُر َرَم َ
ضا َن الَّ ِذي أُنْ ِز َل فِ ِيو
الْ َق ْد ِر} [القدر ،]1:فالقرآن أخرب اهلل -عز وجل -عن نزولو يف شهر رمضانَ { :ش ْه ُر َرَم َ

الْ ُق ْرآ ُن} [البقرة ،]185:وأخرب عن الليلة اليت أنزل القرآن فيها ،وىي :ليلة القدر ،فالقرآن نزل إُف مساء الدنيا ليلة
القدر مجلة واحدة ،مث نزل بعد ذلك منجما يف :عشرين سنة ،أو ثبلث وعشرين سنة ،أو مخس وعشرين سنة،

على حسب اخلبلف يف مدة إقامة النيب -صلى اهلل عليو وسلم -بعد البعثة يف مكة ،وهبذا تعرف جوابًا عن
ضا َن الَّ ِذي
إشكال لردبا يرد ،وىو :أن اهلل تعاُف قال{ :إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ فِي لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر} [القدر ،]1:وقالَ { :ش ْه ُر َرَم َ
أُنْ ِز َل فِ ِيو الْ ُق ْرآ ُن} [البقرة ،]185:مع أن القرآن نزل على اللياِف واأليام والشهور يف ربيع ،وذي القعدة ،وذي

احلجة ،وغَت ذلك ،ويف أماكن سلتلفة ،ويف رمضان وغَت رمضان ،ويف ليلة القدر ويف غَت ليلة القدر.

إذن :بإنزالو يف شهر رمضان ويف ليلة القدر منو؛ أنو نزل مجلةً إُف مساء الدنيا ،مث بعد ذلك نزل مفرقا يف األيام
واللياِف ادلختلفة ،وقد صح عن ابن عباس من طر متعددة أنو قال" :أنزل القرآن يف ليلة القدر مجلة واحدة إُف
مساء الدنيا ،وكان دبواقع النجوم ،وكان اهلل ينزلو على رسولو -صلى اهلل عليو وسلم -بعضو يف أثر بعض"(،)16
وىذا ثابت عن ابن عباس.
 - 16أخرجو احلاكم يف ادلستدرك ،برقم ( ،)3958وقال" :ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت وَف ؼلرجاه" ،والبيهقي يف
السنن الكربى ( ،)514/4كتاب الصيام ،باب :فضل ليلة القدر ،برقم ( ،)8521والنسائي يف السنن الكربى ،برقم (،)11511
والطرباين يف ادلعجم الكبَت ( ،)44/12برقم (.)12426

وكذلك جاء عنو أنو قال" :أنزل القرآن يف ليلة واحدة إُف مساء الدنيا ليلة القدر ،مث أنزل بعد ذلك بعشرين سنة،
ِ
{وقُ ْرآنًا فَ َرقْنَاهُ لِتَ ْق َرأَهُ َعلَى
ك بِ َمثَ ٍل إََِّّل ِج ْئ نَ َ
{وََّل يَأْتُونَ َ
ْح ّْق َوأ ْ
اك بِال َ
َح َس َن تَ ْفس ًيرا} [الفرقان ،]33:وقرأَ :
مث قرأَ :
َّاس َعلَى م ْك ٍ
الن ِ
ث َونَ َّزلْنَاهُ تَ ْن ِزيلً} [اإلسراء.)17(]116:
ُ
وصح عنو أنو قال" :فُ ِ
صل القرآن من الذكر ،فوضع يف بيت العزة من السماء الدنيا ،فجعل جربيل ينزل بو على
النيب -صلى اهلل عليو وسلم.)18("-

وجاء بإسناد حسن أيضا عنو أنو قال" :أنزل القرآن يف ليلة القدر يف شهر رمضان إُف مساء الدنيا مجلة واحدة ،مث
أنزل صلوما"( ،)19وأيضا بإسناد حسن عنو أنو قال" :أنزل القرآن مجلة واحدة حىت وضع يف بيت العزة يف السماء
الدنيا ،ونزلو جربيل على زلمد -صلى اهلل عليو وسلم -جبواب كبلم العباد وأعماذلم"( ،)21وبإسناد حسن أيضا
عنو قال" :دفع إُف جربيل يف ليلة القدر مجلة واحدة ،فوضعو يف بيت العزة ،مث جعل ينزلو تنزيبلً"(.)21
فهذه الروايات اليت ثبتت عن عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما -تدل على ىذا ادلعٌت ،وال غلوز العدول عنها؛
ألن ذلا حكم الرفع إُف النيب -صلى اهلل عليو وسلم؛ وألن ذلك ال يقال من جهة الرأي.
وال مانع أن يقال :بأن اهلل أنزل القرآن إُف مساء الدنيا يف رمضان يف ليلة القدر ،وأن أول ما نزل على النيب -صلى
أيضا يف رمضان يف ليلة القدر ،فهذا ال مانع من أن يقال ،وإن كان ال
أيضا كان ً
اهلل عليو وسلم -من القرآن ً
يقطع بو ،وهبذا غلمع بُت بعض األقوال اليت وردت عن بعض السلف -رضي اهلل عنهم-؛ ألن بعضهم محل قولو:
ضا َن الَّ ِذي أُنْ ِز َل ِف ِيو الْ ُق ْرآ ُن} [البقرة ،]185:و{إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ فِي لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر} [القدر ،]1:على أن اهلل
{ َش ْه ُر َرَم َ
ابتدأ إنزالو على النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،فيمكن أن غلمع بُت ىذه األقوال فيقال :اهلل أنزلو مجلة إُف مساء
الدنيا يف ليلة القدر يف رمضان ،وػلتمل أن يكون ابتدأ اهلل إنزالو إُف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أيضا يف
رمضان يف ليلة القدر ،مث صار ينزل على النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف األيام واللياِف ادلختلفة.
وإذا قلنا :إن اهلل أنزلو يف ليلة القدر إُف مساء الدنيا ،فمن أين أخذه جربيل -عليو السبلم؟ وىذه مسألة من
ادلسائل ادلهمة اليت بٌت عليها أىل السنة اعتقادىم يف ىذه القضية ،فعقيدة أىل السنة واجلماعة :أن جربيل مسع
 - 17أخرجو احلاكم يف ادلستدرك ،برقم ( ،)2879وقال" :ىذا حديث صحيح اإلسناد ،وَف ؼلرجاه".
 - 18أخرجو النسائي يف السنن الكربى ،برقم ( ،)7937والطرباين يف ادلعجم الكبَت ،برقم ( ،)12381واحلاكم يف ادلستدرك
على الصحيحُت ،برقم ( ،)2881وقال" :ىذا حديث صحيح اإلسناد ،وَف ؼلرجاه".
 - 19أخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبَت ،برقم ( ،)11839ويف ادلعجم األوسط ،برقم (.)1479
 - 21أخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ( )3452/11برقم ( ،)19425والطرباين يف ادلعجم الكبَت ،برقم (.)12382
 - 21أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو ( ،)144/6كتاب فضائل القرآن ،يف القرآن مىت نزل؟ ،برقم ( ،)31191وانظر اإلتقان
يف علوم القرآن (.)147/1

القرآن من اهلل مباشرةً ،ونزل بو على النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-وقد يسأل البعض فيقول :إذا كان مسعو من
اهلل ،فلماذا نزل يف اللوح احملفوظ ،كما قال اهلل -عز وجل -عن القرآن بأنو{ :قُرآ ٌن م ِجي ٌد * ِفي لَو ٍح مح ُف ٍ
وظ}
ْ َْ
ْ َ
ف م َك َّرم ٍة * مرفُ َ ٍ
[الربوج]22-21:؟ ودلاذا جعلوِ :
{في ُ ٍ
َّرٍة * بِأَيْ ِدي َس َف َرٍة * كِ َر ٍام بَ َرَرةٍ}
ص ُح ُ َ
َْ
وعة ُمطَه َ

[عبس]16-13:؟ ودلاذا جعلو اهلل -عز وجل -يف بيت العزة يف مساء الدنيا؟

فنقول :ىذا يدل على مزيد عناية اهلل -عز وجل -هبذا القرآن ،فهو :حينما كتبو اهلل -عز وجل -يف اللوح
احملفوظ َف ؽلنع ذلك من إنزالو إُف بيت العزة يف مساء الدنيا ،وال ؽلنع ذلك من أن جربيل يسمعو من اهلل -تبارك
وتعاُف -مباشرة.
وكلمة التنزيل تدل على :نزول ،كما يدل عليو ظاىرىا ،نزول من أعلى ،وىذه الكلمة تدل على ىذا ادلعٌت جبميع
استعماالهتا ،وضلن حينما ننظر إُف القرآن حينما ػلدثنا اهلل -عز وجل -عن إنزالو ،وننظر إُف استعماالت ىذه
اللفظة :النزول ،يف كتاب اهلل -عز وجل؛ صلد أن ذلك على ثبلثة أنواع ال رابع ذلا:
النوع األول :اإلخبار بأن الشيء منزل منو -سبحانو وتعاُف ،أي :أن يضيف ذلك إليو سبحانو.
الثاين :أن يقيده بأمر آخر ،أو بشيء آخر ،كالسماء وغَتىا.
الثالث :وىو :أن يطلقو من غَت قيد.
أما النوع األول ،وىو :اإلنزال الذي قيده اهلل -عز وجل -بأنو منو؛ فلم يرد يف مجيع ادلواضع يف كتاب اهلل -عز
وجل-؛ إال يف إنزال القرآن فقط ،واآليات اليت يف ىذا ادلعٌت كثَتة جدا ،كقولو -تبارك وتعاُفِ َّ :-
ين
َ
{والذ َ
ِ
اب يَ ْعلَ ُمو َن أَنَّوُ ُمنَ َّز ٌل ِم ْن َربّْ َ
ْح ّْق} [األنعام ،]114:وَف يقل :من السماء ،وكقولو{ :قُ ْل نَ َّزلَوُ
آتَ ْي نَ ُ
اى ُم الْكتَ َ
ك بِال َ
ْكت ِ ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
ْح ِك ِيم}
س ِم ْن َربّْ َ
يل ال َِ
اب م َن اللَّو ال َْع ِزي ِز ال َ
ك بِال َ
ُر ُ
ْح ّْق} [النحل ،]112:وىكذا يف قولو{ :تَ ْن ِز ُ
[الزمر ،]1:وىكذا أيضا يف سائر ادلواضع اليت من ىذا القبيل.
والنوع الثاين :ما كان اإلنزال فيو بقيد ،لكن بقيد آخر؛ مثل :اإلخبار بأن ىذا أنزل من السماء ،كقولو -تبارك
وتعاُف -مثبل عن ادلطر{ :فَأَنْ زلْنا ِمن َّ ِ
اء} [احلجر ،]22:وادلقصود :مطلق العلو ،والسحاب يقال لو:
الس َماء َم ً
ََ َ
مساء ،كما قال الشاعر:
إذا نزل السماء بأرض قوم *** رعيناه وإن كانوا غضابا
وكذلك يف قولو -تبارك وتعاُف -شلا يفسر ىذا ادلعٌت{ :أَأَنْتُ ْم أَنْ َزلْتُ ُموهُ ِم َن ال ُْم ْز ِن} [الواقعة ،]69:فحينما ؼلرب
ج ِم ْن ِخ َللِ ِو} [النور ،]43:من
عن إنزال ادلطر من السماء ،يعٍت :من السحاب ،وكقولو{ :فَتَ َرى ال َْو ْد َق يَ ْخ ُر ُ
خبلل السحاب.

{وأَنْ َز َل لَ ُك ْم ِم َن ْاْلَنْ َع ِام مَ َمانِيَ َة
وىكذا حينما أخرب اهلل -تبارك وتعاُف -عن بعض األشياء أنو أنزذلا بقيد ،كقولوَ :
{وأَنْ َز َل لَ ُك ْم ِم َن ْاْلَنْ َع ِام
أَ ْزَو ٍ
اج} [الزمر ،]6:على أحد التفسَتات يف اآلية ،شلا يصلح ىنا أن يكون شاىداَ :

اج} ،ؽلكن أن يكون :أنزل أصوذلا ،ويكون ىذا من قبيل اإلنزال ادلطلق ،وىو :النوع الثالث الذي
مَ َمانِيَةَ أَ ْزَو ٍ
اج} ،أي :أن أوالد األنعام تنزل ،إما ألهنا إذا
{وأَنْ َز َل لَ ُك ْم ِم َن ْاْلَنْ َع ِام مَ َمانِيَةَ أَ ْزَو ٍ
سيأيت ،وؽلكن أن يكونَ :
ولدت سقطت أوالدىا إُف األرض ،فهذا نزول ،أو ألن فحوذلا تنزو على إناثها ،وىذا فيو معٌت النزول ،فيستقر
ذلك يف األرحام.
وأما النوع الثالث ،وىو :اإلنزال ادلطلق ،الذي َف يقيده بشيء ،ال بالسماء وال بغَتىا ،فكما قال اهلل -عز وجل-
ِِ
َّ ِ
ِِ
ين} [التوبة ،]26:من أين أنزذلا؟ ما أخرب،
يف إنزال السكينة{ :مُ َّم أَنْ َز َل اللوُ َسكينَتَوُ َعلَى َر ُسولو َو َعلَى ال ُْم ْؤمن َ
ِِ
الس ِكينَةَ فِي قُلُ ِ
ين} [الفتح ،]4:فما قال :أنزل السكينة منو ،أو ما قال:
{ى َو الَّ ِذي أَنْ َز َل َّ
وكقولوُ :
وب ال ُْم ْؤمن َ
ِِ
الس ِكينَةَ فِي قُلُ ِ
ين} [الفتح.]4:
{ى َو الَّ ِذي أَنْ َز َل َّ
أنزل السكينة من السماء ،وإظلا قالُ :
وب ال ُْم ْؤمن َ
وىكذا :قد تنزل ادلبلئكة بالسكينة يف قلوب ادلؤمنُت ،كما قال اهلل -عز وجل{ :إِ ْذ ي ِ
ك إِلَى ال َْم َلئِ َك ِة
وحي َربُّ َ
ُ

َّ ِ
آمنُوا} [األنفال ،]12:فتنزل ادلبلئكة بالسكينة يف قلوهبم ،وػلصل الثبات من جراء
ين َ
أَنّْي َم َع ُك ْم فَثَبّْتُوا الذ َ
ذلك ،وىكذا قول النيب -صلى اهلل عليو وسلم(( :-إن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال ،مث علموا من القرآن،
مث علموا من السنة))(.)22
إذن :هبذا نعرف أنو َف يرد :إنزال شيء يف كتاب اهلل ،وَف ترد ىذه اللفظة :لفظة التنزيل واإلنزال والنزول مقيدة

بأهنا من اهلل إال يف شيء واحد ،وىو :القرآن فقط ،وأما الباقي شلا أخرب اهلل أنو أنزل؛ فإما أن يُذكر باإلنزال
والتنزيل ادلطلق ،أو يقيد بشيء آخر كالسماء ،وىذا يدل على :أن القرآن ؼلتص باهلل -عز وجل ،وأنو كبلمو -
تبارك وتعاُف ،وىذا ىو :االعتقاد ادلنجي الذي ال غلوز ألحد أن يعتقد يف القرآن سواه ،واآليات الدالة على نزول
القرآن أو غَته من الوحي تقارب مخسُت ومائة آية ،وىذا يدل على :أعلية ىذه العقيدة ،ومنزلتها ،فاهلل سبحانو
ِ
ِِ
ِ
يكررىا بصور شىت ،كما قال اهلل -عز وجلِ َ :-
ك
يل َر ّْ
ين * َعلَى قَ ْلبِ َ
ين * نَ َز َل بو ا ُّلر ُ
وح ْاْلَم ُ
ب ال َْعالَم َ
{وإنَّوُ لَتَ ْن ِز ُ
ِ
ِ
ِ
وح} ،يعٍت :الوحي{ ،يُنَ ّْز ُل
الر ِ
ين} [الشعراء ،]194-192:وكما قال{ :يُنَ ّْز ُل ال َْم َلئِ َكةَ بِ ُّ
لتَ ُكو َن م َن ال ُْم ْنذ ِر َ
الر ِ ِ
ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ} [النحل.]2:
ال َْم َلئِ َكةَ بِ ُّ
وح م ْن أ َْم ِره َعلَى َم ْن يَ َ ُ ْ َ
وشلا يدل على ذلك ،وعلى اخلصوص :أن جربيل يأخذ الوحي من اهلل -عز وجل -مباشرة ،وال يأخذه من بيت
العزة ،وال من اللوح احملفوظ؛ احلديث ادلشهور :حديث النواس بن السمعان -رضي اهلل عنو :-أنو حدث عن
 - 22أخرجو البخاري ،كتاب الرقا  ،باب :رفع األمانة ،برقم ( ،)6497ومسلم ،كتاب اإلؽلان ،باب :رفع األمانة واإلؽلان من
بعض القلوب ،وعرض الفنت على القلوب ،برقم (.)143

النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أنو قال(( :إذا أراد اهلل -عز وجل -أن يوحي باألمر تكلم بالوحي ،أخذت
السماوات منو رجفة ،أو قال :رعدة شديدة؛ خوفًا من اهلل ،فإذا مسع بذلك أىل السماوات صعقوا ،وخروا هلل
سجدا  ،فيكون أول من يرفع رأسو جربيل ،فيكلمو اهلل من وحيو دبا أراد ،مث ؽلر جربيل على ادلبلئكة ،كلما مر
ً
بسماء سألو مبلئكتها :ماذا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول جربيل -عليو السبلم :-قال :احلق وىو العلى الكبَت،
فينتهي جربيل بالوحي حيث أمر اهلل -عز وجل ،)23())-فهذا احلديث نص صريح يف أن اهلل يتكلم بالوحي ،وأن
أىل السماوات يصعقون ،وأن جربيل يكون أول من يفيق ،مث يتلقف ىذا الوحي من اهلل -عز وجل ،-مث ينزل بو
من مساء إُف مساء حىت يبلغ بو ما أراد اهلل -تبارك وتعاُف.-
مرفوعا إُف النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-وموقوفا
ويدل على ذلك أيضا :حديث ابن مسعود -رضي اهلل عنوً -

()24
مرفوعا.
على ابن مسعود ً
أيضا  ،وىكذا حديث أيب ىريرة -رضي اهلل عنوً -

وجاء يف ذلك عدد من األحاديث ،ومن ذلك :حديث ابن عباس -رضي اهلل عنهما -قال" :أخربين رجل من

أصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم -من األنصار :أهنم بينما ىم جلوس ليل ًة مع رسول اهلل -صلى اهلل عليو
أمرا،
وسلم ،رمي بنجم فاستنار" ،يعٍت :رأوا شهابًا ،إُف أن قال(( :ولكن ربنا -تبارك وتعاُف امسو -إذا قضى ً
سبح محلة العرش ،مث سبح أىل السماء الذين يلوهنم حىت يبلغ التسبيح أىل ىذه السماء الدنيا ،مث قال الذين
يلون محلة العرش حلملة العرش :ماذا قال ربكم؟ فيخربوهنم ماذا قال))( ،)25احلديث.
أيضا عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أنو قال(( :بينما جربيل قاعد عند النيب -صلى اهلل عليو وسلم-
وثبت ً

نقيضا من فوقو أي :مسع صوتًا فوقو ،فرفع رأسو ،فقال :ىذا باب من السماء فتح اليوم َف يفتح قط إال
مسع ً
اليوم ،فنزل منو ملك فقال :ىذا ملك نزل إُف األرضَ ،ف ينزل قط إال اليوم ،فسلم ،وقال :أبشر بنورين أوتيتهما
 - 23أخرجو الطربي يف تفسَته( ،جامع البيان) ( ،)397/21وابن خزؽلة يف التوحيد ( ،)348/1باب :صفة تكلم اهلل بالوحي
وشدة خوف السماوات منو ،وذكر صعق أىل السماوات وسجودىم هلل -عز وجل ،وأبو الشيخ األصبهاين يف العظمة
( ،)511/2ذكر شأن ربنا -تبارك وتعاُف -وأمره وقضائو ،والبيهقي األمساء والصفات ( ،)511/1باب :ما جاء يف إمساع الرب
عز وجل -بعض مبلئكتو كبلمو الذي َف يزل بو موصوفا وال يزال بو موصوفا ،وتنزيل ادللك بو إُف من أرسلو إليو ،وما يكون يفأىل السماوات من الفزع عند ذلك ،برقم ( ،)435وابن أيب عاصم يف السنة ( ،)226/1باب :ذكر الكبلم والصوت والشخص
وغَت ذلك ،برقم ( ،)515واآلجري يف الشريعة ( ،)1192/3كتاب التصديق بالنظر إُف اهلل -عز وجل ،باب :ذكر السنن اليت
دلت العقبلء على أن اهلل -عز وجل -على عرشو فو سبع مساواتو وعلمو زليط بكل شيء ،ال ؼلفى عليو شيء يف األرض وال
يف السماء ،برقم (.)668
 - 24أخرجو ابن حبان يف صحيحو ،برقم ( ،)37وقال زلققو األرناؤوط" :إسناده صحيح" ،والبيهقي يف األمساء والصفات ،برقم
( ،)433وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة ،برقم (.)1293
 - 25أخرجو مسلم ،كتاب السبلم ،باب :ربرمي الكهانة وإتيان الكهان ،برقم (.)2229

َف يؤهتما نيب قبلك :فاربة الكتاب ،وخواتيم سورة البقرة))( ،)26واحلديث يف صحيح مسلم ،فهذا ادللك جاء هبذه
البشارة إُف النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-وىذا واضح.
وىنا سؤال :فقد فهم فاعلون من ىذا احلديث :أن غَت جربيل قد يأيت ببعض القرآن إُف الرسول -صلى اهلل عليو
ِ
ين} [الشعراء ،]193:فهؤالء الذين فهموا من ىذا احلديث ىذا الفهم
وسلم ،واهلل يقول{ :نَ َز َل بِ ِو ُّ
الر ُ
وح ْاْلَم ُ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
س} [النحل ،]112:قالوا :ىذا
أجابوا عن اآلية{ :نَ َز َل بِ ِو ُّ
ين} ،وعن قولو{ :قُ ْل نَ َّزلَوُ ُر ُ
الر ُ
وح ْاْلَم ُ

باعتبار الغالب ،وال ؽلنع أن يكون نزل بآية أو سورة أو ضلو ذلك غَت جربيل.

وىذا فيو نظر ،وإظلا ذكرتو؛ ألنو كتب يف بعض الكتب ادلفيدة ادلتداولة يف األيدي ،يقرؤىا العامة واخلاصة يف
موضوع الرسل والرساالت ،فهذا فيو نظر ،واهلل -تعاُف -أعلم؛ إذ إن ىذا ادللك جاء بالبشرى ،والبشارة قد تكون
قبل وجود الشيء ،كما بشرت ادلبلئكة إبراىيم -عليو السبلم -بغبلم حليم ،فمن جاء بالبشارة ال يعٍت :أنو جاء
بالشيء ،وقد تكون البشارة بعده ،كما نبشر ضلن من رز بغبلم بذلك ،وىو :بعد حصول ىذا الشيء.
فادلقصود :إذا نظرنا إُف ما بشر بو ىذا ادللك حُت قال(( :أبشر بنورين أوتيتهما ،فاربة الكتاب ،وخواتيم سورة
البقرة)) ،فهذه الواقعة وقعت يف ادلدينة ،والذي ػلدث هبا ىو :ابن عباس -رضي اهلل عنهما ،وسورة الفاربة نزلت
قطعا يف مكة ،وىذا احلديث الذي يف صحيح مسلم محل بعض أىل العلم إُف قول غريب ،وىو :أن سورة الفاربة
ً
نزلت يف ادلدينة ،ودلا استشكلوا ردا قال فيو بعض أىل العلم :إن النيب -صلى اهلل عليو وسلمَ -ف يكن يصلي

دبكة من غَت الفاربة ،ومعلوم أهنا من السور ادلكية ،وىذا مشهور ومستفيض؛ قالوا :إذن :نزلت مرتُت ،وبعضهم
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
ادلدينة ،وهبذا يتضح معٌت ىذا احلديث ،وما يرد عليو من إشكال ،واجلواب عنو ،والعلم عند اهلل -تبارك وتعاُف.
وشلا يدل على مسألتنا األصلية ،وىي :أن جربيل أخذ الوحي من اهلل مباشرة :حديث أيب سعيد اخلدري -رضي
اهلل تعاُف عنو ،عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أنو قال(( :أال تأمنوين وأنا أمُت من يف السماء ،يأتيٍت خرب
صباحا ومساءً))(.)27
السماء ً

 - 26أخرجو مسلم ،كتاب صبلة ادلسافرين وقصرىا ،باب :فضل الفاربة ،وخواتيم سورة البقرة ،واحلث على قراءة اآليتُت من
آخر البقرة ،برقم (.)816
 - 27أخرجو البخاري ،كتاب ادلغازي ،باب :بعث علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنو ،وخالد بن الوليد -رضي اهلل عنو ،إُف
اليمن قبل حجة الوداع ،برقم ( ،)4351ومسلم ،كتاب الزكاة ،باب :ذكر اخلوارج وصفاهتم ،برقم (.)1164

عهدا بالعرش آية الدين"( ،)28وىذا يدل
أيضا :قول ابن شهاب الزىري -رمحو اهلل" :-آخر القرآن ً
وشلا يدل عليو ً

على :أن االعتقاد السائد عند السلف -رضي اهلل عنهم :أن القرآن ينزل من اهلل -تبارك وتعاُف -مباشرةً؛ وذلذا
عهدا بالعرش آية الدين" ،فمعناه :لو كان ينزل من السماء الدنيا ،كان ما كان
عرب الزىري بقولو" :آخر القرآن ً
عهدا بالعرش ،فهذه مسألة مهمة ػلتاج من نظر يف ىذا العلم إُف معرفتها؛ ألنو قد يشكل عليو بعض
آخر القرآن ً
األشياء اليت غلدىا يف كثَت من الكتب.

وىنا سؤال ،وىو :أن قولو -تبارك وتعاُف{ :إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ فِي لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر} [القدر ،]1:ىذا إخبار عن نزول مجلة
القرآن يف ليلة القدر ،وىذه اآلية من سورة القدر ىي جزء من القرآن ،فهل نزلت معو ،أو نزلت بعد إنزالو مجلة؟
فالسؤال ىو :اهلل يقول{ :إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ فِي لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر} [القدر ،]1:وىذه اآلية ىي بعض القرآن ،فهل نزلت ىذه
بعد أن أنزلو اهلل سوى ىذه اآلية ،مث أخربت ىذه اآلية عنو{ :إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ فِي لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر} [القدر ،]1:أو أهنا
نزلت معو؟ فكيف جاءت سلربة بنزولو يف ليلة القدر وىي :واحدة منو؟

فاجلواب أن يقال :ؽلكن أن يكون{ :إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ} يعٍت :حكمنا بإنزالو؛ فهي :إخبار عن أمر مستقبل ،فهذا

جواب ،وإذا فهمت ما سبق :من أن اهلل -عز وجل -كتبو يف اللوح احملفوظ ،وأنزلو إُف السماء الدنيا ،وأن اهلل
يتكلم بو فيسمعو جربيل ،فينزل باآلية على النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-ارتفع عنك ىذا اإلشكال ،فاهلل كتب
القرآن مجيعا يف اللوح احملفوظ ،ومنو ىذه اآلية ،وأنزلو إُف بيت العزة يف السماء الدنيا ،ومنو ىذه اآلية ،مث ىو
يتنزل على النيب -صلى اهلل عليو وسلم -إما ابتداء وإما بسبب معُت ،وال إشكال ،فنزل على النيب -صلى اهلل
عليو وسلم -من مجلة ما نزل شلا ػلدثو عن ىذا القرآن ىذه اآلية{ :إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ فِي لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر} [القدر ،]1:وأما
التمحل والتكلف يف مثل ىذه ادلسائل ،فلم يكن من شأن السلف -رضي اهلل عنهم ،ولوال كثرة من يذكر ىذه
األشياء دلا ذكرهتا؛ ألهنا قد تصادف اإلنسان وغلد أجوبة ال تصلح لذلك ،واهلل تعاُف أعلم.
وشلا يدل على ذلك :حديث واثلة بن األسقع -رضي اهلل عنو ،-أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قال(( :أنزلت
التوراة ٍ
لست مضُت من رمضان ،واإلصليل لثبلث عشرة خلت منو ،والزبور لثمان عشرة خلت منو ،والقرآن ألربع
وعشرين خلت منو)) ،ويف وراية(( :وصحف إبراىيم ألول ليلة))( ،)29وىذا بإسناد حسن ،وىو مطابق لقول اهلل
عز وجل{ :إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ فِي لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر} [القدر.]1: - 28انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)148/1وأخرجو الطربي يف تفسَته ،)41/6( ،برقم ( ،)6316عن ابن شهاب قال:
حدثٍت سعيد بن ادلسيب :أنو بلغو أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين.
 - 29أخرجو أمحد يف ادلسند برقم ( ،)16984وقال زلققوه" :حديث ضعيف ،تفرد بو عمران القطان ،وىو شلن ال ػلتمل
ابن معُت يف رواية ،وقال يف رواية :صاٌف احلديث ،وقال أمحد :أرجو أن يكون
تفرُده ،وقد ضعفو أبو داود والنسائي و ُ
العقيلي و ُ

وقد يسأل بعض الناس فيقول :ادلشهور :أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -نُبِّئ يف شهر ربيع ،فكيف نزل القرآن
يف ليلة القدر يف رمضان؟
فاجلواب أنو ؽلكن أن يقال :نزل إُف مساء الدنيا يف رمضان ،ونُبِّئ النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف ربيع ،وإذا
عرفتم أن النيب -صلى اهلل عليو وسلمِ -
ابتدئ بالرؤيا الصاحلة ستة أشهر ،كما يف حديث عائشة السابق( ،)31مث
بعد ذلك نزل عليو القرآن ،فلو قلنا :من ربيع إُف رمضان ،ىذه ستة أشهر ،مث نزل عليو القرآن يف ربيع ،فإذا قلنا:
إنو نزل إُف السماء الدنيا فبل إشكال ،وإذا قلنا :ابتدأ إنزالو إُف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -وىو :الوجو اآلخر
الذي مجعنا بو مع القول األول ،فيكون ِ
ابتدئ بالرؤيا الصاحلة ستة أشهر من ربيع إُف رمضان ،مث نزل عليو القرآن
يف رمضان ،واهلل تعاُف أعلم.
بعد ذلك ىنا سؤال آخر ،وىو :ضلن عرفنا أن القرآن كتب يف اللوح احملفوظ ،وأنزل مجلة إُف السماء الدنيا ،مث
فر بعد ذلك ،فما احلكمة من نزول القرآن مفرقًا؟ دلاذا فرقو اهلل -عز وجل؟
أوالً :ما احلكمة من نزول القرآن مجلة إُف مساء الدنيا؟ أو نسأل سؤاال قبلو :القرآن نزل مفرقا على النيب -صلى
اهلل عليو وسلم ،والكتب السابقة ىل نزلت مفرقة أو نزلت مجلة؟
اجلواب :نزلت مجلة ،والدليل على ذلك :صحف موسى -عليو الصبلة والسبلم ،-كما يدل عليو قولو تعاُف:
ك} [األعراف{ ،]144:فَ ُخ ْذ َىا بُِق َّوةٍ} [األعراف،]145:
اح} [األعراف{ ،]151:فَ ُخ ْذ َما آتَ ْيتُ َ
{ َوأَلْ َقى ْاْلَل َْو َ
فهذا كلو يدل على ذلك.
أيضا يدل عليو :ما جاء عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما" :-قالت اليهود :يا أبا القاسم! لوال أنزل ىذا القرآن
و ً
مجلة واحدة ،كما أنزلت التوراة على موسى ،فنزلت اآلية ،وىي قولو تعاُف{ :وقَ َ َّ ِ
ين َك َف ُروا لَ ْوََّل نُ ّْز َل َعلَْي ِو
َ
ال الذ َ
الْ ُقرآ ُن جملَةً و ِ
اد َك} [الفرقان ،)31("]32:فسبب النزول لو حكم الرفع إُف النيب -
اح َدةً َك َذلِ َ
ك لِنُثَبّْ َ
ت بِ ِو فُ َؤ َ
ْ ُْ َ
صلى اهلل عليو وسلم ،-فهؤالء قالوا للنيب -صلى اهلل عليو وسلم :-لوال أنزل ىذا القرآن مجلة واحدة ،كما أنزلت

التوراة على موسى.
صاٌف احلديث ،وقال البخاري :صدو يهم ،وقال الدارقطٍت :كان كثَت ادلخالفة والوىم ،وقال ابن عدي :ىو شلن يكتب حديثو"،
والطرباين يف ادلعجم الكبَت ( ،)75/22برقم ( ،)185ويف ادلعجم األوسط ( ،)111/4برقم ( ،)3741وقالَ :ف يرو ىذا
احلديث عن قتادة ،إال عمران القطان ،وال يروى عن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -إال هبذا اإلسناد ،وحسنو األلباين يف
سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)114/4برقم (.)1575
 - 31أخرجو البخاري ،باب :بدء الوحي ،كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم؟ ،برقم ( ،)3ومسلم،
كتاب اإلؽلان ،باب :بدء الوحي إُف رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،برقم (.)161
 - 31أخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ( ،)2689/8برقم (.)15127

ال الَّ ِذين َك َفروا لَوََّل نُ ّْز َل علَي ِو الْ ُقرآ ُن جملَةً و ِ
اح َدةً}.
{وقَ َ
َ ُ ْ
َ ْ ْ ُْ َ
وكذلك يف نفس اآليةَ :

وقد يقول قائل :ىذا األثر عن ابن عباس ،والقول الذي يف اآلية حكاه اهلل عن اليهود ،ىو :قول اليهود ،وقول
اليهود ال يعٍت :أنو صحيح ،فكيف ربتج باآلية ،وبقول ابن عباس يف سبب النزول على :أن الكتب السابقة نزلت
مجلة واحدة؟
فاجلواب :أن اهلل أقر ذلك؛ ولو كان ىذا األمر على خبلف ىذه احلقيقة اليت ذكروىا ،كان اهلل -عز وجل -قال
ذلم :ىكذا أنزلنا الكتب السابقة ،أو ىكذا سنة إنزال الكتب ،فاهلل -عز وجل -دلا قالوا{ :وقَالُوا َم ِ
ال َى َذا
َ
ِ ِ
َسو ِ
الر ُس ِ
اق} [الفرقان ،]7:أخربىم اهلل -عز وجل :-أنو جعل ادلرسلُت كذلك،
َّ
ول يَأْ ُك ُل الطَّ َع َ
ام َويَ ْمشي في ْاْل ْ َ

فلما أقر اهلل ذلك دل على صحتو.

ومعلوم :أن حكايات األقوام اليت ػلكيها اهلل -عز وجل -عن قوم أهنم قالوىا ،إذا َف تعقب يف القرآن دبا يدل
على إبطاذلا ،فإن ىذا يدل على صحتها ،إال ما ندر ،يعٍت :غالبًا يدل ذلك على صحتها ،مثل :ما جاء يف خرب
أصحاب الكهف{ :سي ُقولُو َن مََلمَةٌ رابِعهم َكلْب هم وي ُقولُو َن َخمسةٌ س ِ
اد ُس ُه ْم َكلْبُ ُه ْم} [الكهف ،]22:ماذا
ََ
َْ َ
َ ُُ ْ ُ ُ ْ ََ
{ر ْج ًما بِالْغَْي ِ
{ويَ ُقولُو َن َس ْب َعةٌ َومَ ِامنُ ُه ْم َكلْبُ ُه ْم} [الكهف ،]22:فما أنكره وما أبطلو{ ،قُ ْل
ب} ،مث قالَ :
قالَ :
ِ ِ
ِِ ِ
يل} ،فهذا يشعر أن ىذا القول يف عدد أصحاب الكهف ىو :الصحيح،
َربّْي أَ ْعلَ ُم بع َّدت ِه ْم َما يَ ْعلَ ُم ُه ْم إ ََّّل قَل ٌ
وىذا لو أمثلو كثَتة ،كقولو -تبارك وتعاُف{ :-وإِ َذا فَ علُوا فَ ِ
شةً قَالُوا َو َج ْدنَا َعلَْي َها آبَا َءنَا َواللَّوُ أ ََم َرنَا بِ َها}
اح َ
َ
َ
[األعراف ،]28:فأبطل أحد األمرين ،وسكت عن اآلخر؛ شلا يدل على صحتو{ :قُ ْل إِ َّن اللَّ َو ََّل يَأ ُْم ُر
بِالْ َفح َ ِ
اءنَا} ،وىذا معٌت صحيح.
ْ
شاء} ،وسكت عنَ :
{و َج ْدنَا َعلَْي َها آبَ َ
وشلا يدل على أن الكتب السابقة نزلت مجلةً :ما جاء عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -بإسناد حسن ،قال:

"أعطي موسى التوراة يف سبعة ألواح"( ،)32يعٍت :أنو أعطي ذلك مجلة.

فإذا عرفنا ىذا ،فأقول بعده :بأن ىذا القرآن الذي نزل مفرقا على النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،تارة ينزل على
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -السورة بكاملها ،وتارة ينزل عليو صدر السورة ،وتارة ينزل عليو آية ،وتارة ينزل عليو
آيات ،وتارة ينزل عليو بعض آية ،فآيات اإلفك ،وىي :عشر آيات ،نزلت مجلة( ،)33وسورة الفاربة نزلت مجلةً،
وسورة اإلخبلص نزلت مجلة ،وىكذا سور كثَتة من القرآن ،ونزل أول سورة{ :قَ ْد أَفْ لَ َح ال ُْم ْؤِمنُو َن}

 - 32أخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ( ،)1562/5برقم (.)8957
 - 33أخرجو البخاري ،كتاب ادلغازي ،باب :حديث اإلفك ،برقم ( ،)4141ومسلم ،كتاب التوبة ،باب :يف حديث اإلفك
وقبول توبة القاذف ،برقم (.)2771

[ادلؤمنون ،]1:عشر آيات دفعة واحدة( ،)34وصح نزول{ :غَْي ُر أُولِي الض ََّرِر} [النساء ،]95:بعد ما جاء ابن أم

مكتوم ،وقد نزل أول اآلية ،وىذا يف البخاري( ،)35وصح عن عكرمة يف تفسَت قولو تعاُف{ :فَ َل أُق ِ
ْس ُم بِ َم َواقِ ِع
الن ِ
صلوما :ثبلث آيات ،وأربع آيات ،ومخس آيات"( ،)36يعٍت :وأكثر
ُ
ُّجوم} [الواقعة ،]75:قال" :أنزل اهلل القرآن ً
من ذلك وأقل ،فهذا النزول ،منو :ما يكون بسورة كاملة ،ومنو :ما يكون بأقل من ذلك.
بعد ذلك نرجع إُف السؤال الذي ذكرتو ساب ًقا :ما احلكمة يف نزول القرآن مجلةً واحدة إُف مساء الدنيا؟
ؽلكن أن يقال :ىذا أمر غييب ال طلوض فيو بأفهامنا وآرائنا ،فنمسك عنو ،ونفوض العلم إُف عادلو ،فنحن نعلم أنو
نزل مجلة ،ونسلم بذلك ،لكن ال شك أن ىذا يدل على معٌت ،وىو :عظم عناية اهلل -عز وجل -هبذا القرآن،
ونقف عند ىذا ،وأما التفاصيل اليت يذكرىا بعض أىل العلم ،فهذا نتوقف عنو ،فبل طلوض فيو؛ ألنو من أمر
الغيب ،وَف ؼلربنا اهلل -عز وجل -عنو.
منجما على النيب -صلى اهلل عليو وسلم؟
نأيت إُف سؤال آخر ،وىو :ما احلكمة يف نزول القرآن مفرقًا ً

حكما كبَتة يندرج ربتها أشياء ،فأذكر احلكمة مث أذكر ما يدخل ربتها ،أو وجو ذلك:
اجلواب :ؽلكن أن أذكر ً
فاألوُف :تثبيت فؤاد النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-كما قال اهلل -عز وجلَ { :-ك َذلِ َ
ك لِنُثَبّْ َ
اد َك َوَرتَّلْنَاهُ
ت بِ ِو فُ َؤ َ
تَ ْرتِيلً} [الفرقان ،]32:فهذه واحدة ،وىذا التثبيت من مخسة أوجو ،ما وجو ىذا التثبيت بإنزالو مفرقا؟
ىذه الوجوه الداخلة ربتو أقول :أوذلا :أن يف ذبدد الوحي للنيب -صلى اهلل عليو وسلم -مرة بعد مرة؛ انشراح

لصدره -عليو الصبلة والسبلم ،دلا يف ذلك من عناية اهلل -عز وجل -بو ،حينما يتعاىده ادللك.
والثاين :أن ذلك أيسر لفهمو وحفظو ،فيكون ذلك من تثبيت فؤاد النيب -صلى اهلل عليو وسلم -هبذا القرآن من
جهة الفهم واحلفظ.
يدا من التثبيت
أيضا :أنو يف كل مرة ينزل عليو القرآن ،ىو يف الواقع :يأتيو دبعجزة جديدة ،فيكون ذلك مز ً
وكذلك ً

لرسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم.-

 - 34أخرجو الًتمذي ،أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،باب :ومن سورة ادلؤمنون ،برقم (،)3173
وقال األلباين :منكر ،انظر :سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة ( ،)394/3برقم (.)1242
ِ
ِ
ِِ
ين غَْي ُر أُولِي الض ََّرِر
 - 35أخرجو البخاري ،كتاب اجلهاد والسَت ،باب :قول اهلل تعاُفَ :
{َّل يَ ْستَ ِوي الْ َقاع ُدو َن م َن ال ُْم ْؤمن َ
اى ِد ِ ِ
ِ
والْمج ِ
ِِ
ِ
ِِ
اى ُدو َن فِي َسبِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ين َد َر َجةً َوُك ِّل َو َع َد اللَّوُ
َ َُ
ين بأ َْم َوال ِه ْم َوأَنْ ُفس ِه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
َّل اللَّوُ ال ُْم َج َ
يل اللو بأ َْم َواله ْم َوأَنْ ُفسه ْم فَض َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما} [النساء ،]96:برقم (،)2832
ال ُ
ورا َرح ً
ين} [النساء ،]95:إُف قولو {غَ ُف ً
ين َعلَى الْ َقاعد َ
َّل اللَّوُ ال ُْم َجاىد َ
ْح ْسنَى َوفَض َ
ومسلم ،كتاب اإلمارة ،باب :سقوط فرض اجلهاد عن ادلعذورين ،برقم (.)1898
 - 36أخرجو الطربي يف تفسَته (.)147/23

تأييدا لو مرة بعد مرة؛ ألنو إذا نزل يدحض شبو ادلبطلُت ،ويرد على افًتاءاهتم،
أيضا :أن نزولو مفرقًا يكون ذلك ً
و ً
وناصرا لو على ىؤالء الذين يتقولون
ويكسرىم ،وىم أعداء النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-فيكون ذلك مقويًا لو،
ً

زورا وهبتانًا.
عليو ً

وخامسها :أن يف ذلك من تعاىد اهلل -عز وجل -لرسولو -صلى اهلل عليو وسلم -عند اشتداد األمور ما فيو،
فكلما تعددت الشدائد كلما تعدد ما يرفعها ويدفعها ،فيخف عنو األَف والببلء ،ويتسلى رسول اهلل -صلى اهلل

عليو وسلم -بذلك ،ولو اجتمع عليو من بأقطارىا.
فهذه مخسة أوجو تدخل ربت ىذا األمر األول ،وىو :تثبيت فؤاد لنيب -صلى اهلل عليو وسلم.-
ننتقل إُف الثانية من احلكم اليت تذكر يف نزول القرآن مفرقا ،نقول :التدرج يف تربية األمة ،يف األمور العلمية
أيضا من مخسة أوجو:
واألمور العملية ،وىذا ً

أوذلا :تيسَت احلفظ على األمة؛ فلو نزل مجلة واحدة لشق عليهم ،لكن يف ثبلث وعشرين سنة ،مرة تنزل آية ،ومرة
تنزل ثبلث ،ومرة مخس ،فيتلقفوهنا فيحفظوهنا.
مجيعا ،ال سيما مع معايشة الوقائع ،فًتسخ؛ ألهنا نزلت يف حادثة
وىكذا :تيسَت الفهم ،فيتعلمون العلم والعمل ً
يشاىدوهنا.

أيضا :التمهيد لكمال زبليهم عن عقائدىم الباطلة؛ كما قالت عائشة -رضي اهلل عنها" :-لو كان أول
وىكذا ً

أبدا"( ،)37وىكذا :لو نزل ألول وىلة كل ما يف القرآن من األحكام
ما نزل :ال تشربوا اخلمر؛ لقالوا :ال ندعها ً
والشرائع؛ دلا أطاقو ىؤالء الناس ،ولكنو نزل شيئًا فشيئًا حىت يتخلوا عن باطلهم الذي نشؤوا وشبوا وشابوا عليو.

وىكذا :التدرج معهم يف األحكام ،وتربيتهم هبدايات القرآن شيئًا بعد شيء ،ولو أنو فاجأىم هبذه األحكام
مجيعا ،وطالبهم بتطبيقها ،ما استطاعوا.
ً

أيضا اخلامس :تثبيت قلوب ادلؤمنُت ،وتسليحهم بعزؽلة الصرب واليقُت؛ ألن القرآن حينما ينزل عليهم يعاًف
مث ً
احلوادث ،ويبُت ذلم األحكام مرة بعد مرة ،ففي مرة يذكر ذلم قصة نيب ،ويف مرة يذكر ذلم واقعة من الوقائع،...
إُف آخره؛ فهذه األمور ىي :تربية يًتبون عليها.
واحلكمة الثالثة ىي :مسايرة احلوادث والوقائع ،وذلك من ثبلثة أوجو:
األول :إجابة األسئلة؛ فالنيب -صلى اهلل عليو وسلم -توجو لو األسئلة ،فيأيت الوحي.
ُناس عن غزوة تبوك ،وإذا فعل ادلنافقون فعبلً ،وقال
و ً
أيضا :األحداث اليت تكون يف السَتة ،فينزل ،كما زبلف أ ٌ
اليهود قوالً ،فنزلت اآليات تتحدث عن ىذا األمر ،وتبُت ادلوقف منو ،وذبلي حقيقتو ،وأنت ذبد الناس اليوم إذا
 - 37أخرجو البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب :تأليف القرآن ،برقم (.)4993

وقع حدث بدأوا يبحثون عن احملللُت ،ومن يطمئنون إليهم ،ويثقون هبم؛ ليحللوا ذلم خلفيات ىذا احلدث،
فالقرآن كان ينزل ،فيعاًف ىذه القضايا ،ويبُت ادلوقف الصحيح منها ،فهذه أمة رباىا القرآن.
ثالثها :كشف حال ادلنافقُت ،وأعداء اإلسبلم؛ وذلذا مسيت سورة براءة :بالفاضحة وادلقشقشة؛ حىت قال ابن
ول ائْ َذ ْن لِي َوََّل
{وِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ُق ُ
عباس" :ما زال اهلل -عز وجل -يقول :ومنهم ،ومنهم ،ومنهم ،ومنهم- ،يعٍتَ :
الص َدقَ ِ
ِ
ات} [التوبة ،]58:ومنهم من يقول كذا -حىت ظننا أهنا
{وِم ْن ُه ْم َم ْن يَل ِْم ُز َك فِي َّ
تَ ْفتنّْي} [التوبةَ ،]49:

أحدا"( ،)38ففضحتهم وكشفتهم.
ال تبقي ً

إذن :احلكمة األوُف ىي :تثبيت فؤاد النيب -صلى اهلل عليو وسلم.-
والثانية :التدرج يف تربية األمة يف العلم والعمل.
والثالثة :مسايرة احلوادث.
وأما الرابعة من ىذه احلكم واألخَتة :فاإلرشاد إُف مصدر القرآن ،فحينما ينزل ىذا القرآن يف ثبلث عشرين سنة
على النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-وعلى نفس ادلستوى من الببلغة والفصاحة والقوة ،فهذا يعٍت :أن مصدره من
اهلل -عز وجل.
فاآلن حينما يؤلف اإلنسان كتابًا يف ثبلث وعشرين سنة ،لو نظرت إُف السنة األوُف والسنة الرابعة أو اخلامسة
كبَتا ،بل إن اإلنسان يكتب ،فإذا قرأ ما كتب
والسنة العاشرة والسنة اخلامسة عشرة والسنة األخَتة؛ ذبد تفاوتًا ً

بعد سنتُت أو ثبلث أو أربع؛ لردبا يعجب كيف كتب ىذا الكبلم؟! واحتاج إُف إعادتو.
ك الَّ ِذي َخلَ َق} [العلق ،]1:وقولو
اس ِم َربّْ َ
فكونو ينزل على نفس ادلستوى ،ونفس النمط ،من أول مرة{ :اق َْرأْ بِ ْ
َّ ِ
ِِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّ َو َو َذ ُروا َما بَِقي ِمن ّْ ِ
ين} [البقرة ،]278:آخر آية ،وأول
ين َ
الربَا إ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
َ َ
تعاُف{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
أبدا ،وبُت ىذه
اس ِم َربّْ َ
ك الَّ ِذي َخلَ َق} [العلق ،]1:فهل ذبد فرقًا يف الفصاحة والعذوبة والقوة؟! ً
آية{ :اق َْرأْ بِ ْ
وىذه ثبلث وعشرون سنة.
وضلن حينما نرى بعض الكتب اليت يكون العاَف قد ُوفِّق فيها ،وكتبها بأسلوب زلرر ،نقول :لعل ىذا من آخر
صل
مؤلفاتو ،وإذا رأينا لو كتابا فيو شيء من الضعف ،قلنا :ىذا لعلو من أول تصانيفو؛ ألن اإلنسان ال يزال ُػل ِّ
صل من ذلك ما يشاء اهلل -عز وجل.
ادللَكات ،ويتدرج يف سلم الكمال ،حىت ُػل ِّ
َ
أما ىذا القرآن؛ فهو :كبلم رب العادلُت ،ال ترى فيو ىذا التفاوت ،ولو كان من عند أحد من البشر؛ لرأيت فيو
{ولَ ْو َكا َن ِم ْن ِع ْن ِد غَْي ِر اللَّ ِو لََو َج ُدوا فِ ِيو ا ْختِ َلفًا
عظيما ،وىذا داخل ربت عموم قولو -تبارك وتعاُفَ :
تفاوتًا ً
ْج َل َء} [احلشر ]3:اإلخراج من أرض إُف أرض ،برقم ( ،)4882مسلم،
 - 38أخرجو البخاري ،كتاب تفسَت القرآن ،باب{ :ال َ
كتاب التفسَت ،باب :يف سورة براءة واألنفال واحلشر ،برقم (.)3131

ِ
صورا متعددة ،منها :ىذا التباين يف الفصاحة والببلغة ،وما إُف
َكث ًيرا} [النساء ،]82:فهذا االختبلف يشمل ً
ذلك.
بعد ذلك نأيت إُف ادلوضوع اآلخر ،وىو :أسباب النزول.
فسبب النزول ما ىو؟ نقول :ىو ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنو ،أو مبينة حلكمو أيام وقوعو ،سواء كان
حادثة أو سؤال ،لكن أيام وقوعو ،وأيام وقوعو ىذه العبارة ما الفائدة منها؟ ماذا نستفيد من قولنا :أيام وقوعو؟
َص َح ِ
اب ال ِْف ِ
يل} [الفيل ،]1:ىي ربدثت عن قصة
يعٍت :مثبلً يف قولو -تبارك وتعاُف{ :أَلَ ْم تَ َر َك ْي َ
ف فَ َع َل َربُّ َ
ك بِأ ْ
الفيل ،لكن ىل يقال :سبب نزول سورة الفيل ىو قدوم أبرىة؟ اجلواب :ال ،وكذلك اآليات اليت ربدثت عن فلق
البحر دلوسى -عليو السبلم ،ىل نقول :سبب نزول اآلية :دلا فلق اهلل البحر دلوسى؟ اجلواب :ال ،فقولنا :أيام
وقوعو ،ال يعٍت :ما نزل شلا حكاه القرآن قبل ذلك دبدة طويلة ،لكن سبب النزول ىو :حينما تنزل والقضية
جديدة ،فيتحدث القرآن عنها ،وليست قضية غابرة قدؽلة قصها القرآن علينا ،فهذا من قصص القرآن ،ومن
أخبار القرآن ،فسبب النزول يتحدث عن :واقعة نزلت ،وعايشها الصحابة ،فينزل القرآن مبينا ذلا.
ونزول القرآن منو :ما ينزل ابتداء ،وىو :األكثر والغالب ،ومنو :ما ينزل بسبب واقعة أو سؤال ،كأن ربصل
حادثة ،أو النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يوجو لو سؤال ،فتنزل آيات معينة.
وإذا عرفت ىذا ،حصل لك التوسط بُت من بالغ ،وأراد أن يبحث لكل آية عن سبب نزول ،حىت صار يتكلف
يف أشياء َف يرد فيها رواية أصبلً ،ويقول :سبب نزول ىذه اآلية كذا ،وَف يرد فيها رواية ،وبُت من َف يلتفت إُف
ىذا أصبلً؛ كأيب عبيدة ،معمر بن ادلثٌت ادلعتزِف ،صاحب رلاز القرآن ،فإنو يأيت فيفسر قول اهلل -عز وجل{ :إِ ْذ

ِ
ِ
ِِ ِ
السم ِاء م ِ
الش ْيطَ ِ
ب َع ْن ُك ْم ِر ْج َز َّ
يُغَ ّْ
ط
ان َولِيَ ْربِ َ
شي ُك ُم الن َ
اء ليُطَ ّْه َرُك ْم بو َويُ ْذى َ
اس أ ََمنَ ًة م ْنوُ َويُنَ ّْز ُل َعلَْي ُك ْم م َن َّ َ َ ً
ُّع َ
ت بِ ِو ْاْلَقْ َد َام} [األنفال ،]11:فيقول" :يربط على القلوب ،فتثبت األقدام يف ادلعركة ،فبل تفر
َعلَى قُلُوبِ ُك ْم َويُثَبّْ َ

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

دىسة ،تسوخ فيها األقدام ،فأنزل اهلل -عز وجل -عليها ادلطر ،فتلبدت ،فثبتت األقدام عليها( ،)41فمن عرف
سبب النزول ،والواقعة ،وادلبلبسات؛ عرف معٌت اآلية ،وسيأيت ذلك يف فوائد معرفة أسباب النزول؛ وذلذا نقول:
إن معرفة ىذا الباب ،أي :أسباب النزول ،أمر ضروري دلن أراد أن يفهم القرآن ،فهو :من الشروط األساسية
لذلك ،مع أننا نقول :بأن أسباب النزول ليست على وتَتة واحدة يف األعلية من حيث انكشاف ادلعٌت الذي
 - 39انظر :رلاز القرآن (.)242/1
 - 41أخرجو الطربي يف تفسَته ( ،)424/13برقم (.)15771

يًتتب على معرفتها ،وىذا سأذكره؛ ألنو على مراتب مخس ،ففائدة معرفة سبب النزول ،وأعلية معرفة سبب النزول
اضحا ،وأحيانا ال ،فقد ال نفهم اآلية إال بسبب
ليس على وتَتة واحدة ،فأحيانًا حىت لو ما عرفناه يكون ادلعٌت و ً
النزول ،فهو على مخس مراتب من حيث األعلية ،سيأيت ذكرىا.

بعد ذلك أنتقل إُف النقطة األخرى :ما الفوائد من معرفة سبب النزول؟
أقول :ىناك فوائد كثَتة ،منها مثبلً :معرفة احلكمة اليت من أجلها ُش ِرع ىذا احلكم ،اهلل -عز وجل -يقول{ :يَا
َّ ِ
ص َدقَةً} [اجملادلة ،]12:قد يتساءل اإلنسان،
الر ُس َ
اج ْيتُ ُم َّ
ّْموا بَ ْي َن يَ َد ْي نَ ْج َوا ُك ْم َ
ول فَ َقد ُ
آمنُوا إِ َذا نَ َ
ين َ
أَيُّ َها الذ َ

فيقول :ما احلكمة من ىذه الصدقة؟! دلاذا؟! فإذا عرف سبب النزول ،وىو :أهنم أكثروا على النيب -صلى اهلل

عليو وسلم -من النجوى ،كل حلظة غلي واحد إُف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يقول :أريدك يف موضوع
خاص ،أريد أتكلم معك على جنب ،فكثر ذلك على النيب -صلى اهلل عليو وسلم -وشق عليو ،وكان النيب -
َّ ِ
ول
الر ُس َ
اج ْيتُ ُم َّ
آمنُوا إِذَا نَ َ
ين َ
صلى اهلل عليو وسلم -يستحي من الناس أن يردىم ،فنزلت ىذه اآلية{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ص َدقَةً} [اجملادلة ،]12:فهذا فيو :نفع للفقراء ،وفيو :تزكية لئلنسان حينما يتصد .
ّْموا بَ ْي َن يَ َد ْي نَ ْج َوا ُك ْم َ
فَ َقد ُ
أيضا :األصل من شرع احلكم واحلكمة منو ،وىو :التخفيف على رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،فلما
وفيو ً
شرع ىذا احلكم توقفوا عن النجوى ،فالنجوى بصدقة ،تصد مث تعاُف تناجي رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم،
فاسًتاح النيب -عليو الصبلة والسبلم ،فإذا عرفت سبب النزول تعرف احلكمة اليت من أجلها شرع ىذا احلكم،
فهذه فائدة.
وىناك فائدة أخرى ،وال حاجة بنا إليها على قول اجلمهور ،وىي :زبصيص احلكم بو عند من يرى أن العربة
خبصوص السبب ،والواقع :أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،وبالتاِف ال حاجة بنا إُف ىذه الفائدة ،إظلا
ػلتاج إليها من يقول :بأن العربة خبصوص السبب.
عاما ،وقد يأيت دليل سلصص ؼلرج بعض األفراد ،فصورة السبب قطعية
والفائدة الثالثة :أن اللفظ قد يكون ً
الدخول يف العام ،وال غلوز إخراجها منو ،فنعرف ىذا ،فإذا عرفنا السبب ،فإن صورة السبب قطعية الدخول يف
العام ،وال غلوز إخراجها منو باالجتهاد ،ومسألة التخصيص ىي :مسألة اجتهادية ،ذبمع بُت دليلُت ،ىذا عام
وىذا خاص ،وتقول :حىت صلمع بُت الدليلُت ،نقول :إن ىذا اخلاص ؼلرج بعض األفراد من العام ،فنقول لو:
أخرج ما شئت شلا ؽلكن أن ؼلرجو ىذا اخلاص ،بشرط :أال تتعرض لصورة سبب النزول؛ ألهنا قطعية الدخول يف
ىذا العام الذي نزلت اآلية فيو.

والرابع :الوقوف على ادلعٌت وإزالة اإلشكال؛ ألنو يف كثَت من األحيان ال ؽلكن الوقوف على ادلعٌت إال دبعرفة سبب
النزول؛ وذلذا قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية -رمحو اهلل" :إن معرفة سبب النزول يعُت على فهم اآلية ،فإن العلم
بالسبب يورث العلم بادلسبب"(.)41

نعطيكم مثاالً أو مثالُت يف ذلك :اهلل -عز وجل -يقول{ :لَْيس َعلَى الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
اح
الصال َحات ُجنَ ٌ
َ َ َ
َ
فِيما طَ ِعموا إِ َذا ما اتَّ َقوا وآمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ب
سنُوا َواللَّوُ يُ ِح ُّ
آمنُوا مُ َّم اتَّ َق ْوا َوأ ْ
الصال َحات مُ َّم اتَّ َق ْوا َو َ
َ
ْ َ َ َ
ُ
َ
َح َ
ِِ
ين} [ادلائدة ، ]93:فليس عليهم جناح فيما طعموا ،فيأكلون ما يريدون ،ويشربون ما شاءوا ،فقدامة بن
ال ُْم ْحسن َ

مظعون -رضي اهلل تعاُف عنو -شلن شهد بدرا ،شرب اخلمر ،وجيء بو يف عهد عمر -رضي اهلل عنو ،وكان ىو:
َّ ِ
آمنُوا
ين َ
س َعلَى الذ َ
يف البحرين ،فجيء بو من البحرين ،فقيل لو :دلاذا شربت اخلمر؟ فقال :اهلل يقول{ :لَْي َ
ات جنَاح ِفيما طَ ِعموا إِ َذا ما اتَّ َقوا وآمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
الصالِح ِ
ِ
آمنُوا مُ َّم اتَّ َق ْوا
َو َعملُوا َّ َ
الصال َحات مُ َّم اتَّ َق ْوا َو َ
َ ْ َ َ َ
ُ
ُ ٌ َ
ِِ
ين} ،وليس عليهم جناح ،يعٍت :حرج ،وقال :وأنا آمنت ،وىاجرت ،وشهدت
سنُوا َواللَّوُ يُ ِح ُّ
َوأ ْ
ب ال ُْم ْحسن َ
َح َ
بدرا مع النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،فشربت اخلمر ،فبُت لو عمر :أن ىذا ليس ىو ادلقصود من اآلية ،وبُت لو
ً
سبب النزول ،فهذه اآلية نزلت بسبب ،وىو :أن بعض الصحابة -رضي اهلل عنهم -قبل ربرمي اخلمر خرجوا إُف
أحد وقد شربوا من اخلمر ما شربوا ،ومنهم :محزة -رضي اهلل عنو ،أَف يشرب محزة -رضي اهلل عنو -اخلمر ،وعقر
الشارفُت لعلي -رضي اهلل تعاُف عنو ،اليت أخذىا من سهمو يف بدر ،ودلا جاء بالنيب -صلى اهلل عليو وسلم -إليو
قال" :ىل أنتم إال عبيد أليب"( ،)42يقول لعلي ،ويقول للنيب -صلى اهلل عليو وسلم ،وىو :سكران قبل ربرمي
اخلمر؟! فخرجوا إُف أحد ،وكثَت منهم قد شرب ما شرب من اخلمر ،فقتلوا واخلمر يف أجوافهم ،فلما حرمت
س
اخلمر استشكل الصحابة ذلك ،وقالوا :كيف بإخواننا الذين قتلوا وىي يف أجوافهم؟ فأنزل اهلل -عز وجل{ :لَْي َ
ات جنَ ِ
ِ
الصالِحا ِ
َعلَى الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ِ
ت مُ َّم اتَّ َق ْوا
الصال َح ُ ٌ
آمنُوا َو َعملُوا َّ َ
يما طَع ُموا إِذَا َما اتَّ َق ْوا َو َ
اح ف َ
َ َ َ

ِِ
ين} [ادلائدة ،]93:أي :قبل ربرمي اخلمر(،)43الحظت! كيف
سنُوا َواللَّوُ يُ ِح ُّ
آمنُوا مُ َّم اتَّ َق ْوا َوأ ْ
َو َ
ب ال ُْم ْحسن َ
َح َ
يكون سبب النزول يف غاية األعلية؟!
وخذ مثاال آخر :اهلل -عز وجل -يقول{ :فَأَيْنَ َما تُ َولُّوا فَ ثَ َّم َو ْجوُ اللَّ ِو} [البقرة ،]115:فلو جاء إنسان وأخذ
اآلية كما ىي يف ظاىرىا ،لقال :إن الصبلة ما يشًتط فيها االذباه إُف القبلة ،وما يذكره الفقهاء من ىذا
 - 41رلموع الفتاوى (.)339/13
 - 42أخرجو البخاري ،يف أول كتاب فرض اخلمس ،برقم ( ،)3191ومسلم ،كتاب األشربة ،باب :ربرمي اخلمر ،وبيان أهنا
تكون من عصَت العنب ،ومن التمر والبسر والزبيب ،وغَتىا شلا يسكر ،برقم (.)1979
 - 43أخرجو النسائي يف السنن الكربى ( ،)138/5برقم ( ،)5271وعبد الرزا الصنعاين يف مصنفو ( ،)241/9برقم
( ،)17176والبيهقي يف السنن الكربى ( ،)547/8برقم (.)17516

االشًتاط ،فإن اآلية تدل على خبلفو ،فصل يف أي جهة ،فنقول :معرفة سبب النزول تزيل ىذا اإلشكال ،وذلك:
قوما اجتهدوا يف السفر ،فصلى كل رجل حسب اجتهاده ،ووضعوا خطوطًا يف ليلة غائمة ،فلما أصبحوا
أن ً
وجدوا أن بعضهم صلى إُف غَت القبلة ،فأنزل اهلل{ :فَأَيْنَ َما تُ َولُّوا فَثَ َّم َو ْجوُ اللَّ ِو} [البقرة.)44(]115:
أيضا :صح أن اليهود دلا حولت القبلة من بيت ادلقدس احتجوا على ادلؤمنُت ،فقال اهلل -عز وجل{ :فَأَيْ نَ َما
و ً
تُ َولُّوا فَثَ َّم َو ْجوُ اللَّ ِو} [البقرة ،)45(]115:وليس معناه :أنك تتجو حيث شئت.

الص َفا َوال َْم ْرَوةَ ِم ْن
وىكذا :عروة بن الزبَت حينما جاء إُف عائشة -رضي اهلل عنها -يقول يف قولو تعاُف{ :إِ َّن َّ
ف بِ ِه َما} [البقرة ،]158:يعٍت :إن أراد أن يسعى
اح َعلَْي ِو أَ ْن يَطََّّو َ
َش َعائِ ِر اللَّ ِو فَ َم ْن َح َّج الْبَ ْي َ
ت أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَ َل ُجنَ َ
اح َعلَْي ِو} ،أي :ال حرج
بُت الصفا وادلروة يف احلج والعمرة سعى ،وإال فبل حرج ،فهو :سلَت ،لقولو{ :فَ َل ُجنَ َ
عليو ،فبل غلب السعي عليو ،ىكذا فهم ،فردت عليو عائشة -رضي اهلل عنها ،وبينت سبب النزول ،وىو :أن

األنصار -رضي اهلل تعاُف عنهم -األوس واخلزرج كانوا يتحرجون من السعي بُت الصفا وادلروة؛ ألنو كان على
الصفا صنمان" ،إساف ونائلة" ،فكانوا يطوفون هبما يف اجلاىلية ،يسعون ويدورون على ىذه األصنام تقربًا إليها،

فظنوا أن السعي بُت الصفا وادلروة من شعائر اجلاىلية ،فلما أسلموا ربرجوا من السعي ،فاهلل قال ذلم :ال ،فقال اهلل
ف بِ ِه َما}
تعاُف{ :إِ َّن َّ
اح َعلَْي ِو أَ ْن يَطََّّو َ
الص َفا َوال َْم ْرَو َة ِم ْن َش َعائِ ِر اللَّ ِو فَ َم ْن َح َّج الْبَ ْي َ
ت أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَ َل ُجنَ َ
[البقرة ،)46(]158:ال حرج عليو أن يسعى بُت الصفا وادلروة ،فزال اإلشكال دبعرفة سبب النزول؟! وىكذا يف
أمثلة أخرى.

ُوحي إِلَي مح َّرما علَى طَ ِ
ِ
واخلامس ىو :دفع توىم احلصر ،اهلل -عز وجل -يقول{ :قُل ََّل أ ِ
اع ٍم
َج ُد فِي َما أ َ َّ ُ َ ً َ
ْ
ِ
ِ
س أ َْو ِف ْس ًقا أ ُِى َّل لِغَْي ِر اللَّ ِو بِ ِو}
يَط َْع ُموُ إََِّّل أَ ْن يَ ُكو َن َم ْيتَةً أ َْو َد ًما َم ْس ُف ً
وحا أ َْو لَ ْح َم خ ْن ِزي ٍر فَإنَّوُ ِر ْج ٌ
[األنعام ،]145:فذكر ثبلثة أشياء ،أين باقي األشياء احملرمة ،كاألشياء الضارة؟ وأين حلوم احلمر األىلية؟ وأين
كل ذي ناب من السباع ،وكل ذي سللب من الطَت؟ مع أن اآلية ظاىرىا احلصر ،فمن عرف السبب الذي نزلت
اآلية رليبة عنو اضلل عنو اإلشكال ،وذلك أن ادلشركُت يف مكة كانوا ػلللون أشياء وػلرمون أشياء ،كما قال اهلل

 - 44أخرجو الًتمذي ،أبواب الصبلة عن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،باب :ما جاء يف الرجل يصلي لغَت القبلة يف الغيم،
برقم ( ،)345وقال" :ىذا حديث ليس إسناده بذاك ،ال نعرفو إال من حديث أشعث السمان ،وأشعث بن سعيد أبو الربيع
السمان يضعف يف احلديث" ،وابن ماجو ،أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ،باب :من يصلي لغَت القبلة وىو ال يعلم ،برقم
( ،)1121وحسنو األلباين يف إرواء الغليل يف زبريج أحاديث منار السبيل ( ،)323/1برقم (.)291
 - 45أخرجو الطربي يف تفسَته ( ،)527/2وأخرجو البخاري ،كتاب اإلؽلان ،باب :الصبلة من اإلؽلان ،برقم (.)41
 - 46أخرجو البخاري ،كتاب احلج ،باب :وجوب الصفا وادلروة ،وجعل من شعائر اهلل ،برقم ( ،)1643ومسلم ،كتاب احلج،
باب :بيان أن السعي بُت الصفا وادلروة ركن ال يصح احلج إال بو ،برقم (.)1277

ِِ
ام ََّل
ام َو َح ْر ٌ
ام ُح ّْرَم ْ
ث ِح ْج ٌر ََّل يَط َْع ُم َها إََِّّل َم ْن نَ َ
ورَىا َوأَنْ َع ٌ
شاءُ بَِز ْع ِم ِه ْم َوأَنْ َع ٌ
{وقَالُوا َىذه أَنْ َع ٌ
ت ظُ ُه ُ
تعاُفَ :
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
صةٌ
يَ ْذ ُك ُرو َن ْ
{وقَالُوا َما في بُطُون َىذه ْاْلَنْ َع ِام َخال َ
اء َعلَْيو} [األنعام ،]138:وقالَ :
اس َم اللو َعلَْي َها افْت َر ً
لِ ُذ ُكوِرنَا ومح َّرٌم َعلَى أَ ْزو ِ
اجنَا َوإِ ْن يَ ُك ْن َم ْيتَةً فَ ُه ْم فِ ِيو ُش َرَكاءُ} [األنعام ،]139:فاهلل رد عليهم أعنف الرد ،كأنو
َُ َ
َ
َج ُد ِفي ما أ ِ
قال ذلم :احلبلل ما حرمتم ،واحلرام ما أحللتم ،على سبيل ادلبالغة يف الرد{ :قُل ََّل أ ِ
ُوح َي إِلَ َّي ُم َح َّرًما
َ
ْ
ِ
وحا أ َْو لَ ْح َم ِخ ْن ِزي ٍر} [األنعام ،)47(]145:ال ىذه السفسطة
َعلَى طَاع ٍم يَط َْع ُموُ إََِّّل أَ ْن يَ ُكو َن َم ْيتَةً أ َْو َد ًما َم ْس ُف ً
اليت ربرمون هبا ،وربللون :الظهور ،وما يف األحشاء ... ،إُف آخره ،من عند أنفسكم ،فهذا ىو :اخلامس.

والسادس واألخَت :معرفة ادلبهم ،أو اسم من نزلت فيو اآلية؛ وىذا قليل الفائدة واجلدوى ،إال يف بعض احلاالت
القليلة ،فمن ىذه احلاالت القليلة :أن مروان بن احلكم حينما كان ؼلطب على منرب النيب -صلى اهلل عليو وسلم،
وذكر عهد معاوية إُف ابنو يزيد باخلبلفة ،وقال :سنة أيب بكر وعمر ،فقال لو عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق -
رضي اهلل عنو ،قال :سنة ىرقل وقيصر ذبعلوهنا ألبنائكم ،فقال مروان للحرس :خذوه ،فدخل يف بيت عائشة -
ال لَِوالِ َديْ ِو أ ٍّ
ُف لَ ُك َما
{والَّ ِذي قَ َ
رضي اهلل عنها ،وىي :أختو ،فقال مروان على ادلنرب :ىذا الذي أنزل اهلل فيوَ :
أَتَ ِع َدانِنِي} [األحقاف ،]17:فقالت عائشة من وراء احلجاب" :واهلل ما نزلت فينا ،وما نزل فينا شيء من القرآن

غَت عذري ،يعٍت :يف قصة اإلفك ،يف براءهتا -رضي اهلل عنها ،-ولو شئت أن أمسي من نزلت فيو لسميتو"(،)48
فاستفدنا من معرفة سبب النزول من ىو :النازل فيو اآلية ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على نبينا زلمد ،وآلو ،وصحبو.

 - 47انظر :تفسَت الطربي (.)192-191/12

 - 48أخرجو البخاري ،كتاب تفسَت القرآن ،باب{ :والَّ ِذي قَ َ ِ ِ ِ
ُف لَ ُكما أَتَعِ َدانِنِي أَ ْن أُ ْخرج وقَ ْد َخلَ ِ
ت الْ ُق ُرو ُن ِم ْن
َََ
ال ل َوال َديْو أ ٍّ َ
َ
ِ
ك ِ
ِ
قَ بلِي و ُىما يستَ ِغيثَ ِ
ِ
ين} [األحقاف ،]17:برقم (.)4827
آم ْن إِ َّن َو ْع َد اللَّ ِو َح ّّق فَ يَ ُق ُ
ان اللَّوَ َويْ لَ َ
ول َما َى َذا إ ََّّل أ َ
َساط ُير ْاْل ََّول َ
ْ َ َ َْ

