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                                                      قسم اللغة العربية وآدابها بالبويرة

  عبد القادر تواتي: األستاذ
   آن الكريمالقرمادة علوم 

  2السنة األولى ليسانس، المجموعة 
  02: المحاضرة

  
 

  تاريخ القرآن 
 )...التنجيم قرآن،نزول ال ،الوحي ظاهرة( -1

 
تدوينه ومكان ذلك وزمانه، وجمعه و ،ونزوله وحيهالمراد بتاريخ القرآن كل ما يتعلق به من حيث : تمهيد

، وجميع األحداث والمراحل والمحطات التي مر بها منذ وطبعه ونشره ،وتوثيقه وضبطه ونقله ،ترتيبهو
وأفردوه بالتأليف  لحاجة إليهألهميته وشدة اقد اعتنى العلماء بهذا الموضوع و. نزوله إلى أن وصل إلينا

تيودور تاريخ القرآن لو لزنجاني،تأريخ القرآن لو براهيم األبياري،تاريخ القرآن إل :فيه هممؤلفاتأهم  ومن
كتب علوم القرآن الشاملة كالبرهان للزركشي واإلتقان  ضمن من مباحث ا وردعم فضال...نولدكه

ونتناول نحن . وغيرها واأللوسي وابن عاشورأو في كتب التفسير كتفسير الطبري  1للسيوطي،
  . نزوله وجمعه: تاريخ القرآن هماموضوعات من اثنين موضوعين 

  ...ظاهرة الوحي والتنجيم :ننزول القرآ -أوال
  

  :  الوحي والنبي والرسول -1
قال في مختار  ، وله في اللغة عدة معانالوحي مصدر للفعل وحى يحي وحيا :تعريف الوحي لغة - أ

وكل ما ألقيته  ،والكالم الخفي ،واإللهام ،والرسالة ،والكتابة ،وهو أيضا اإلشارة ،الوحي الكتاب«: الصحاح
وهو أن يكلمه  :وأوحى أيضا ،حيه وحياًى إليه الكالم يحيقال و .يلوح يلْي مثل ححوجمعه و .إلى غيرك

قال اهللا تعالى .أشار :وأوحى اهللا إلى أنبيائه وأوحى ،ووحى وأوحى أيضا أي كتب .خفيهبكالم ي:  فأوحى
 .البدار البدار :الوحا الوحا :ويقال .والوحا السرعة يمد ويقصر. سورة مريم بكرة وعشيا إليهم أن سبحوا

والوحالسريع يقال :على فعيل ي: موت وحُأي سريع 2».ي.  
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عبـارات مختلفـة تطـول وتقصـر     اصطالحا للعلماء في تعريف الوحي  :تعريف الوحي اصطالحا -ب
مناهل العرفـان  في كتابه ) م1945ت(والمعنى واحد أو متقارب، منها ما ذكره محمد عبد العظيم الزرقاني

أما الوحي فمعناه في لسان الشرع أن يعلم اهللا تعالى من اصطفاه مـن عبـاده كـل مـا أراد     «: حيث قال
والوحي بهذا المعنى   3».إطالعه عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر

لغوية التي قد يستعمل اللفظ بها مع غير األنبيـاء  االصطالحي ال يكون إال ألنبياء والرسل، خالفا لمعانيه ال
. أي ألهمناها إلهامـا فطريـا   7﴿وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه﴾ القصص: أم موسىلقوله تعالى عن 

بـأن  ﴿: وقوله عن الجمـاد واألرض . إلهاما غريزيا أي ألهمها 68﴿وأوحى ربك إلى النحل﴾النحل: النحل
ـ ﴿:وقول عن نبيه زكرياء وقومه  ، أي أمرها 6الزلزلة﴾ربك أوحى لها أوحى فخرج عليهم من المحراب ف

﴿إذ يـوحي  : عن المالئكـة و. أي أشار إأليهم إشارة وحية سريعة، 11مريم أن سبحوا بكرة وعشيا﴾ مإليه
عـن الشـياطين﴿وإن الشـياطين    وقوله . أي إعالمه وأمره لهم 12ربك إلى المالئكة أني معكم﴾ األتنفال

ليالمناوي  وفي ضوء هذا الفرق نفهم ما نسبه بمعنى وساوسهم 121يائهم ليجادلوكم﴾ األنعامون إلى أولوح
توسع  4».ومخلوقاتهلكلمة اإللهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه ا«: بأن الوحي هو إلى الراغب األصفهاني

  .والرسلفي التعريف حتى أدخل فيه كل اتصال بين اهللا ومخلوقاته ولم يقصره على األنبياء 
    :والرسول والفرق بينهما النبيتعريف  - ج
تدل على معنى فعيل مشتق من الفعل نبا ينبو والمادة ن ب وعلى وزن النبي : لغةالنبي والرسول  -

ة و النباوة ما ارتفع النبو« :، قال في مختار الصحاحيءاإلشراف على الشالظهور ووالبروز و االرتفاع
الخلق فأصله غير الهمز وهو فعيل من األرض فإن جعلت النبي مأخوذا منه أي أنه شرف على سائر 

ائل العرب ال غير أن أكثر قب ،هو فعيل بمعنى فاعل مشتق من أنبأ ينبئ: وقيل...بمعنى مفعول
 ،وهو فعيل بمعنى فاعل ،ألنه أنبأ عن اهللا ومنه النبي ،أخبر :أ و أنبأ أيالنبأ الخبر يقال نبأ و نبو...تهمزه

من مادة أما الرسول ففعول  5».ابية إال أهل مكة فإنهم يهمزون األربعةتركوا الهمزة كالذرية والبرية والخ
على اإلرسال دل وي .ورسالة ل رسوالأرسل المرس :يقال ،مصدره اإلرسالومزيد بالهمزة أرسل و ،رسل

 فُسر وبه التَّسليطُ: واِإلرساُل«: قال في تاج العروس ،والتوجيه التخليةاإلهمال واإلطالق والتسليط ومعنى 
: وقيَل...بكُفْرِهم لهم وقُيضوا عليهم سلِّطُوا أي ﴾َأزاً تَُؤزهم الكَافرِين على الشَّياطين َأرسلْنا َأنَّا﴿:تَعالَى قولُه
ناهعنَا َأنَّا مخَلَّي ينالشّياط ماهفلم وإي همصنَع نوِل مساُل: وقيل...منهم الْقَباِإلطْالقُ: هنا اِإلر 

 فُسر وبه التَّوجِيه:  أيضاً واِإلرساُل. والتَّخْلية اِإلطْالق من قَرِيب وهو اِإلهماُل: أيضاً واِإلرساُل...والتَّخْليةُ
 والرسوُل...الرسالَةُ: واالسم...عبادي َأنْذروا َأن إليهم وجه كأنَّه السالم عليهم َأنْبِياءه وجلَّ عز اِهللا ِإرساُل
 رسالً اِإلبُِل جاءت: قَوِلهم من َأخْذاً بعثَه الذي َأخْبار يتابع الذي: اللُّغَة في معناه والرسوُل...الْمرسُل: أيضاً
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 وسمي...والرسالَة المرسل بِمعنَى يكُون الرسوُلو...ويخَفِّفُ بضمتَين ورسٌل...أرسٌل ج. متَابِعةً أي
أي . 12وفي القرآن الكريم ﴿أرسله معنا غدا يرتع ويلعب﴾ يوسف 6».رِسالَة ذُو ألنَّه رسوالً الرسوُل

  .أطلقه وخلّه ودعه يذهب معنا
يسمى جمعه أنبياء، وو انبيى إليه من اهللا يسمى الموح: والفرق بينهما النبي والرسول اصطالحا -

ق المعتزلة بين النبي والرسول فاللفظان عندهم لم يفرو. لونمرسجمعه رسل وو رسوالالمرسل إليه 
 ال«:قال عمر سليمان األشقر :وجوه االختالففرق غيرهم بينهما لكنهم لم يتّفقوا في في حين  مترادفان،

الرسول بين فرق ال أنه إلى ذهب من قول يصح العلماء عند والشائع...والنبي النبي أن الرسول من أعم: 
 فكلُّ ذلك وعلى .بالبالغ يؤمر ولم إليه أوحي من والنبي .بتبليغه وُأمر بشرع إليه ُأوحي من هو فالرسول

 ُأوحي من الرسوَل" أن المختار والتعريف...بعيد هنا ذكروه الذي وهذا. رسوالً نبي كل وليس نبي، رسول
ق بعضهم بينهما من جهة المرسل إليهم فرو 7».قبله من شرع لتقرير المبعوث هو والنبي جديد، بشرع إليه

 إلى مرسل فالرسول ،إليهم المرسل جهة من: وجهين منف والنبي الرسول بين الفرق أما«: والشرع فقال
  8».قبله من شريعة على والنبي جديد بشرع أتى فالرسول ،الشرع جهة ومن. المؤمنين إلى والنبي ارالكفّ

  .يكاد يكون تفصيال لهبل والتعريف األخير قريب جدا من سابقه 
﴿وما : فقال أشكالتكليم اهللا للبشر في ثالثة  كيفيةحصر القرآن : التي بها يقع الوحي وأشكاله اتكيفي -د

ما يشاء إنه علي  رسوال فيوحي بإذنه كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسَل
عن  سئل النبي فهذا عن وحي اهللا إلى البشر عامة، أما وحيه للنبي خاصة فقد . 51:حكيم﴾ الشورى

يا « :قال أن الحارث بن هشام عن عائشة ففي صحيح البخاري  ،كيفية حدوث الوحي فذكر حالتين
فيفصم عني  -وهو أشده علي- أتيني مثل صلصلة الجرس أحيانا ي" :لهفقال  ؟رسول اهللا كيف يأتيك الوحي

ولقد رأيته  :قالت عائشة .وأحيانا يتمثل لي الملك رجال فيكلمني فأعي ما يقول ،وقد وعيت عنه ما قال
وقد كان جبريل عليه  ».د عرقاينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفص

كما في غار حراء قال : فتارة يأتيه في صورته الملكية: الت مختلفةبحا السالم يأتي النبي 
لقد رأى من ...وى﴿أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأ:تعالى

» .رأى جبريل في صورته الحقيقية له ستمائة جناح«: قال ابن مسعود. 18- 15:﴾ النجمآيات ربه الكبرى
بينما نحن جلوس عند «: كما في حديث البخاري عن عمر بن الخطاب: يه في صورة إنسانوتارة يأت

وتارة ينزل الملك خفية فال يرى ولكن يظهر أثره على رسول اهللا فيثقل ثقال شديدا، » ...رسول اهللا
 نقلوقد  .عائشة في حديثكما  كدوي النحل ودوي ويسمع له صوت البرد ويتصبب عرقا في اليوم الشديد

                                                
  .الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة رسل - 6
  .157، 7، جاآللوسي تفسير، و167، ص1، جالطحاوية العقيدة شرح: وينظر. عمر سليمان األشقر، الرسل والرساالت - 7
  .الوجازة شرح األصول الثالثةعلي بن خضير بن فهد الخضير،  - 8



4 
 

 العلماء ذكر وقد«:تداخل بعضها مع بعض فقالي فصيال أوصلها به إلى خمسفي هذه الكيفيات ت السيوطي
   :كيفيات للوحي

 :عمر بن اهللا عبد عن أحمد مسند وفي الصحيح في كما الجرس صلصلة مثل في الملك يأتيه أن إحداها -
 إال إلي ىيوح مرة من فما ذلك عند أسكت ثم صالصل أسمع :فقال ؟بالوحي تحس هل النبي سألت«

 حتى يسمعه ما أول له يبين وال يسمعه متدارك صوت أنه والمراد :الخطابي قال ».تقبض نفسي أن ظننت
 فيه يبقي فال للوحي سمعه يفرغ أن تقدمه في والحكمة .الملك أجنحة خفق صوت هو وقيل ،بعد يفهمه
 نزلت إذا هكذا ينزل كان إنما إنه وقيل عليه الوحي حاالت أشد الحالة هذه أن الصحيح وفي .لغيره مكانا

  .وتهديد وعيد آية
 الحاكم أخرجه »....روعي في نفث القدس روح إن« :قال كما نفثا الكالم روعه في ينفث أن الثانية -

   .روعه في وينفث الكيفيتين إحدى في يأتيه بأن بعدها التي أو األولى الحالة إلى يرجع قد وهذا
 فأعي فيكلمني رجال الملك لي يتمثل وأحيانا« الصحيح في كما فيكلمه الرجل صورة في يأتيه أن الثالثة -
  ».علي أهونه وهو...يقول ما
  ...الكوثر سورة قوم هذا من وعد ،النوم في الملك يأتيه أن الرابعة -
 ربي أتاني« معاذ حديث في كما النوم في أو اإلسراء ليلة في كما اليقظة في إما اهللا يكلمه أن الخامسة -

 أن يمكن نعم أعلم فيما شيء النوع هذا من القرآن في وليس .الحديث»...األعلى المأل يختصم فيم فقال
 حديث من حاتم أبي ابن أخرج فقد نشرح وألم الضحى سورة وبعض تقدم لما البقرة سورة آخر منه يعد

 اتخذت رب أي :قلت سألته أكن لم يأنّ وددت مسألة ربي سألت« :اهللا رسول قال :قال ثابت بن عدي
 فأغنيت وعائال فهديت وضاال فآويت يتيما أجدك ألم محمد يا :فقال تكليما موسى وكلمت خليال إبراهيم

   9 ».معي ذكرت إال أذكر فال ذكرك لك ورفعت وزرك عنك وحططت صدرك لك وشرحت
وعقلية تثبت أن  ، وأخرى عقلية علميةتثبت وقوعه للوحي أدلة نقلية من الكتاب والسنة :أدلة الوحي -هـ

  :نوجزها في اآلتي الوحي ممكن من الناحية العقلية والعلمية وليس مستحيال،
      " ﴿والنجم:منها قوله تعالى...واألدلة الشرعية على ما ذكرنا كثيرة في الكتاب والسنة: األدلة النقلية -

  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +  * غوى )   '  ضّل %  $  #
5L والنبيئين )   '    أوحينا %    $   #     " ﴿: وقوله تعالى .4- 1:النجم  *  ,+   

-  .  /  0  1  2   3  4  5  6  7  
عن بدء الوحي في غار حراء وهو البخاري  حديثومنها . 163: النساءL>  ;  وآتينا 98
  .سيأتي قريبا مشهور
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إنمـا   وأدلّتـه، ال يؤمنون بالشرع  إن منكري الوحي«: محمد عبد العظيم الزرقانيقال : ألدلة العلميةا -
وهـو  "وبالعلم الذي تواضعوا عليه في اصطالحهم الحديث  ،يؤمنون بالعقل على الطريقة التي يستسيغونها

 مـن جعـل الشـك أساسـا     ،جملة المعارف اليقينية التي أنتجها دستور البحث الجديد في الوجود وكائناته
ثم ال يعترفون  ،فهم يقدمون الشك ويمعنون فيه "واالستناد إلى القاطع الذي يؤيده الحس دون سواه ،للبحث

إال بالحسومكثوا حينا من الدهر  ،ومن هنا سجنوا أنفسهم في سجن المادة، لون بمجرد العقلياتيات وال يحف
سـتخفون بـأمر اإللهيـات والنبـوات     وي ،ينكرون ما وراء المادة ويسرفون في الشكوك إلى أبعد الحدود

مع أنها أعظـم عوامـل التحـول االجتمـاعي     ...والوحي إلى مدى بعيد لم تصل إليه أظلم عهود الجاهلية
ومن العار الجارح لكرامة  ،والفكري في اإلنسان وأكبر األحداث التي غيرت العالم وحولت مجرى التاريخ

ولـذلك   ».امت على أوهام خاطئة أو على أكاذيب متعمدةالبشر أن تكون تلك العوامل واألحداث العظمى ق
  .ال بأس أن نقدم الدليل العلمي والعقلي على وقوع الوحي

إن العلم الحديث استطاع أن يخترع من العجائب ما نعرفه ونشاهده وننتفع به ممـا يسـمونه التليفـون     .1
اإلنسان أن يخاطب من كان في آفاق وعن طريق أولئك أمكن والتلفزيون والالسلكي والميكرفون والراديو 

فهل يعقل بعد قيام هذه المخترعات الماديـة أن يعجـز    !بعيدة عنه وأن يفهمه ما شاء ويرشده إلى ما أراد
اإلله القادر عن أن يوحي إلى بعض عباده ما شاء عن طريق الملك أو غير الملك تعالى اهللا عما يقولـون  

    .علوا كبيرا
استطاع العلم أيضا أن يمأل بعض اسطوانات من الجماد الجامد الجاهل بأصوات وأنغام وبقرآن وأغان  .2

أبعـد هـذه المخترعـات    ، وبين أيدينا من ذلك شيء كثير ،وكالم على وجه يجعلها حاكية له بدقة وإتقان
فوس بشرية صـافية  القائمة يستبعد على القادر تعالى بوساطة ملك ومن غير وساطة ملك أن يمأل بعض ن

ويظهر به حقه على وجه يجعل ذلك الكالم منتقشا في قلـب  ، من خواص عباده بكالم مقدس يهدي به خلقه
     ؟رسوله حتى يحكمه بدقة وإتقان كذلك

أننا نشاهد بعض الحيوانات الدنيا تأتي بعجائب األنظمة واألعمال مما نحيل معه أن يكون صادرا عـن   .3
ساذجة فيها ومما يجعلنا نوقن بأنها لم تصدر في ذلك إال عن إرادة عليا توحي إليهـا  تفكير لها أو غريزة 

وإذا صح هذا في عالم الحيوان . وتلهمها تلك العجائب والغرائب من الصناعات واألعمال والدقة واالحتيال
عنه يكـون   فهو أولى أن يصح في عالم اإلنسان حيث استعداده لالتصال باألفق األعلى يكون أقوى وأخذه

     .أتم ومن ذلك ما يكون بطريق الوحي
ونقـيم  وأنه ال مانع علميا من وقوعه،  ،األدلة العلمية أن الوحي ممكنخالل عرفت من  :األدلة العقلية -

الدليل العقلي هنا على أن هذا األمر الممكن قد وقع فعال ذلك أنه قد أخبر بوقوعه الصادق المعصـوم  اآلن 
أما الدليل على أنـه   .بر بوقوعه الصادق المعصوم فهو حق ثابت وذلك هو المطلوبوكل ما أخ ، محمد

وأما الدليل علـى أن   .قد أخبر بوقوعه الصادق المعصوم فما مر عليك من أنباء الوحي في الكتاب والسنة
 وأما الدليل .فإن ذلك هو مقتضى الصدق والعصمة ،كل ما أخبر بوقوعه الصادق المعصوم فهو حق ثابت
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القائمة مقام قوله تعالى لعبـاده فـي شـأن تصـديق      10على أن محمدا صادق معصوم فإنما هي المعجزة
   .صدق عبدي في كل ما يبلغ عني ومن ذلك أنه يوحى إليه مني" :رسوله

يدعي بعض الناس أن اإلنسـان   11:حاجة البشر إلى الوحي ودعوى االستغناء عن ذلك بالعقل والعلم -و
وإن آمن بالوحي وسلّم به إال أنه قد استغنى عنه اآلن بعقله النير، وعلمه المتطور، إال أن التاريخ والواقع 
يكذبان هذه الدعوى ويدحضانها، ويثبتان أن اإلنسان مهما ارتقت قدراته العقلية، وتطورت معارفه العلميـة  

ى اإليمان باهللا وبالوحي، وأن الدين ضرورة من ضرورات حياته، وحاجـة  يبقى دائما في أمس الحاجة إل
ـ قد وجدت في التاريخ مدن بال حصون و« : من حاجات نفسه ومن هنا قال المؤرخ اإلغريقي بازماك ال ب

وهي الحقيقة التي سبق إليها القـرآن حـين   » .قصور وبال سدود وال قناطر ولكن لم توجد مدن بال معابد
  . 24: سورة فاطر ة إال خال فيها نذيرمن أم وإن : قال

ومن ثم فإن دعوى قدرة العقل على هداية اإلنسان إلى ما يصلحه ويسعده دعوى باطلـة سـاقطة،   
وذلك ألن العقول ال تهدي إلى معرفة كل ما ينفع اإلنسان في حياتيه ليأخذ به، وال إلى معرفـة كـل مـا    

كثيرا من األمم والشعوب لما فقدت هداية الوحي اإللهي لـم تغـن   ولذلك رأينا . يضره في حياتيه فيجتنبه
عنها هداية العقول والعلوم شيئا، فضلت وهلكت، قال تعالى مخبرا عما جرى لبعض األمـم لمـا جحـدوا    

ولقد مكنّاهم فيما إن مكنّاكم فيه وجعلنا لهم سمعا : آيات اهللا واستهزأوا بالدين، واكتفوا بحواسهم وقدراتهم
ارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم وال أبصارهم وال أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحـدون بآيـات اهللا   وأبص

  .26:سورة األحقاف .وكانوا بها يستهزؤون
كما أن دعوى استغناء البشر واكتفائهم بالعلم عن الوحي اإللهي الذي تمثلـه الشـرائع السـماوية    

قطعا، ألن العلم المادي مهما بلغ نفعه فإنه مقصور على نفع الصحيحة السليمة من التحريف دعوى باطلة 
اإلنسان في الجانب المادي منه، وهو الجسم ومتطلباته، والدنيا ومطالبها، وأما الجانب الروحي واألخروي 

وإذا مـا  . وهو األهم قطعا فإن العلم المادي لم يخدمه في شيء، ولم يقدم له فيه أي منفعة تستحق الـذكر 
فإن اآلراء والمذاهب واالختالفات سوف تذهب به كل مذهب، وال أمل في أن يتوصـل البشـر    حاول ذلك
الروح واألخالق والعلوم اإلنسانية، والقانونية والتشريعية إلى قوانين وقواعـد وحقـائق   الغيب و في مجال

 لتجريبية مـثال، واضحة ومضبوطة ترتاح إليها النفس، وتتفق عليها كلمة البشر كما هو الحال في العلوم ا
 من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين هو ذاهب؟ : وال يمكن للعقل والعلم أن يجيب اإلنسان عن األسئلة الخالدة

لذلك كله، ورحمة بالبشر، وحرصا على مصالحهم، تولت العناية اإللهية سد هذه الثغرة بـإنزال الـوحي،   
قيقة والتسليم بها، واإلقرار بأن الدين الحق السالم وإرسال الرسل، فال مناص للعاقل من االعتراف بهذه الح

                                                
هي أمر يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن اإلتيان بمثله أو هي أمر خارق للعادة خارج عن حدود : ـ تعريف المعجزة 10

  األسباب المعروفة يخلقه اهللا تعالى على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها شاهدا على صدقه   
  .فما بعدها 24ـ أبو بكر جابر الجزائري، عقيدة المؤمن، ص 11
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 ه بحال من األحوال، بل إن سعادته فـي الـدارين متوقفـة   من التحريف ضروري لإلنسان، ال غنى له عن
  .عليه

يـتم عنـد علمـاء    حصول اإلنسان على المعرفة وطرق وصوله إلى الحقـائق  وجملة القول أن 
  : هيوكما هو الحال عند الماديين جربة فقط ال بطريقة الت المسلمين بأربعة طرائق

، كعلمنا بأن مكة موجودة، وعلمنـا بوجـود   )النقل(المتواتر عن طريق الخبرالعلم الذي يحصل : هااحدإ -
  .أفالطون، وأرسطو، وهرقل، وموسى وعيسى ومحمد عليهم السالم، وأخبار التاريخ وأحداثه المتواترة

بالنظر والقياس واالستنباط، وذلك كالعلم بحدوث العالم، والعلم بـأن  ) لالعق(ما يكون عن طريق : ةالثاني -
 .الخطين المتوازيين ال يلتقيان أبدا، وأن الكل أكبر من الجزء

 .والعادة، وذلك خاص بالعلوم التجريبية على الماديات) التجربة(ما يكون من جهة : ةالثالث -

  .بوفاة خاتم النبيين محمد الوحي قد انقطع ريم، وكالقرآن الك: ما يكون من جهة الوحي: ةالرابع -
  

  : وحكمتهوكيفيته تعريفه  نزول القرآن -2
بغار   بدأ نزول الوحي على النبي: النبي ونزول القرآن علىإرهاصات النبوة وبدايات الوحي  - أ

قبل الهجرة، وعمره  13حراء بمكة في  ليلة القدر وهي إحدى ليالي العشر األواخر من رمضان سنة 
 ﴾ مباركة ليلة في أنزلناهإنّا ﴿: وقال تعالى. 1:القدر M%  $  #  "  !L  : قال تعالىأربعون سنة، 

: البقرة M 8 7  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   hLو . 3الدخان
185.  

صـدق الرؤيـا،   : بوادر وأمور وإرهاصات تهيئه لمقام النبوة منهـا  وقبل ذلك كانت تقع للنبي 
ل ما بدئ به رسـول  أو« :أنها قالت روى البخاري عن عائشة وحب  العزلة، وسالم الحجر عليه، فقد 
ـ   ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ،اهللا من الوحي الرؤيا الصالحة  في النوم ب إليـه  ثـم حب

الليالي ذوات العدد قبـل أن ينـزع إلـى أهلـه      -وهو التعبد-وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه  ،الخالء
 :فجاءه الملك فقال ،حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ،ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ،ويتزود لذلك

 .ما أنا بقـارئ  :قلت .اقرأ :ثم أرسلني فقال ني حتى بلغ مني الجهدفأخذني فغطّ .ما أنا بقارئ :قلت .إقرأ
فأخـذني فغطنـي    .ما أنا بقـارئ  :قلت .اقرأ :فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال

. 3-1العلق ﴾اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم﴿ :الثالثة ثم أرسلني فقال
دثرونـي  : فقـال  فرجع بها إلى خديجـة يرجـف فـؤاده   ، ﴾ما لم يعلم﴿حتى بلغ  :وفي بعض الروايات

  .إلى آخر الحديث 12»...دثروني
 وأنزل نزل: منها كثيرة بتصريفات اللغةمعاجم  في )نزل( مادة جاءت :في اللغة نزولالمعنى  -ب

 عن ونزل الجبل، من فالن نزل :فيقال .سفلأ إلى علو من انحطاط: األصل في والنزول...ونزل وتنزل،
                                                

     .نفسه - 12
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 حواشي في الرازي القطب قال بها، حل أي المدينة في فالن نزل: فيقال الحلول على ويطلق الدابة،
 اإلحالل،: واإلنزال 13»أسفل إلى علو من الشيء تحريك وبمعنى اإليواء بمعنى لغة اإلنزال« :الكشاف

" نَزل" فعل ويتعدى .29:المؤمنون سورة ﴾الْمنْزِِلين خَير وَأنْتَ مباركًا منْزلًا َأنْزِلْني رب﴿: تعالى قال
وبالتضعيف  ، محمد على القرآن اهللا أنزل: كقولك وبالهمزة،. نازلة به نزلت: كقولك بالحرف الالزم
 .المكانة أيضا وهي مثله، والمنزلة النزول، موضع: والمنزل . محمد على القرآن اهللا نزل: كقولك
   93.14: الواقعة﴾حميمٍ من فَنُزٌل﴿: تعالى قال . الزاد من للنازل يعد ما: والنُّزل

 :تفسيره أوائل في األصفهاني قال :القرآنوالنبي جبريل  ية أخذطالحا وكيفاص نآالقر نزول معنى - ج
 إظهار :قال من فمنهم :اإلنزال معنى في واختلفوا ،لمنز اهللا كالم أن على والجماعة السنة أهل اتفق«

 وعلمه المكان من عال وهو السماء في وهو جبريل كالمه ألهم تعالى اهللا إن :قال من ومنهم .القراءة
 من انخلع النبي أن أحدهما :طريقان التنزيل وفي .المكان في يهبط وهو األرض في أداه جبريل ثم قراءته
 يأخذه حتى البشرية إلى انخلع الملك أن والثاني .جبريل من وأخذه الملكية صورة إلى البشرية صورة

   15 ».انتهى الحالين أصعب واألول .منه الرسول
 يحفظه أو روحانيا تلقفا تعالى اهللا من الملك يتلقفه أن النبي على القرآن نزول لعل« :الطيبي وقال

  16».عليه ويلقيه الرسول إلى به فينزل المحفوظ اللوح من
 من الشيء تحريك وبمعنى اإليواء بمعنى لغة اإلنزال« :الكشاف حواشي في الرازي القطب وقال

 معنى القرآن :قال فمن ،مجازي معنى في فيه مستعمل فهو الكالم في يتحققان ال وكالهما ؛أسفل إلى علو
 .المحفوظ اللوح في ويثبتها المعنى ذلك على الدالة والحروف الكلمات يوجد أن فإنزاله تعالى اهللا بذات قائم
 منقوال لكونه مناسب المعنى وهذا .المحفوظ اللوح في إثباته مجرد فإنزاله األلفاظ هو القرآن :قال ومن
 اللوح في اإلثبات بعد الدنيا السماء في إثباته بإنزاله المراد يكون أن ويمكن .اللغويين المعنيين عن

 تلقفا اهللا من الملك يتلقفها أن الرسل على الكتب بإنزال والمراد .الثاني للمعنى مناسب وهذا المحفوظ
   17».عليهم فيلقيها بها وينزل المحفوظ اللوح من يحفظها أو روحيا

علماء جمهور الذي عليه : ؟لفظ القرآن ومعناه، أم المعنى فقط :ما المنزل على النبي محمد -د
التلقي والتبليغ، على أن أن القرآن نزل بلفظه ومعناه من اهللا وليس لجبريل والنبي فيه سوى ين المسلم

 أنه أحدها: أقوال ثالثة النبي على المنزل في«: فقال السيوطيهناك آراء أخرى في هذه المسألة ذكرها 
                                                

  -124، ص1اإلتقان، جالسيوطي،  - 13
 القرآنية، واألعالم األلفاظ ومعجم). 509/  2( نزل مادة العربية، اللغة مجمع وضع الكريم، القرآن ألفاظ معجم نظري - 14
 8( »نزل« مادة العروس، وتاج ،)734( المنير المصباحو .)744( األصفهاني الراغب مفردات ،)227(إبراهيم إسماعيل. د
  بتصرف -) 132/ 
  .-124، ص1السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج - 15
  .-124، ص1السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج - 16
  .-124، ص1السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج - 17
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  نزل إنما جبريل أن والثاني... به ونزل المحفوظ اللوح من القرآن حفظ جبريل وأن والمعنى اللفظ
 نزل﴿ :تعالى قوله بظاهر هذا قائل وتمسك العرب بلغة عنها روعب المعاني تلك معل وأنه خاصة بالمعاني

 بلغة األلفاظ بهذه عبر وأنه المعنى إليه ألقى جبريل أن والثالث .الشعراء ﴾.قلبك على األمين الروح به
 ذهب«: قال مناع القطان 18».ذلك بعد كذلك به نزل إنه ثم بالعربية يقرؤونه السماء أهل وأن العرب
 اهللا من سماعا تلقفه جبريل نأ -1 :اآلتية المذاهب إلى بالقرآن جبريل إلى اهللا وحي كيفية في العلماء

 واأللفاظ المعنى إليه ُألقي جبريل أن -3 .المحفوظ اللَّوح من حفظه جبريل أن -2 .المخصوص ظهفبل
هنا فالخالف  19».والجماعة السنَّة أهل عليه ما وهو الصواب، هو األول والرأي .لمحمد أو لجبريل

  .أنه من اهللاأما المعنى فال خالف  ريل أم من النبي محمدجبمن حول اللفظ هل هو من اهللا أم 
تحدث القرآن الكريم عن نزوله واستعمل مادة نزل بمختلف تصاريفها  : الفرق بين اإلنزال والتنزيل -هـ

 ﴿نزل به الروح األمينفمرة يستعمل نزل  20.آية 295 في تصريفًا وأربعين أربعة بلغت حيث« بكثرة
ومرة يستعمل . 1إنّا أنزلناه في ليلة القدر﴾ القدر، ومرة يستعمل أنزل ﴿193﴾ الشعراءعلى قلبك

وتارة يستعمل التنزيل للقرآن واإلنزال للكتب السابقة ﴿آمنوا باهللا . 106نزل﴿ونزلناه تنزيال﴾ اإلسراء
ل . 136ل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل﴾ النساءورسوله والكتاب الذي نزومرة يستعمل نز

للقرآن وأنزل لهما معا ﴿نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل 
وقد اختلف العلماء في داللة الفعلين نزل وأنزل . 4و 3هدى للناس وأنزل الفرقان﴾ آل عمران 

  وما هي؟ هما مترادفان أم بينهما فروقأ ا التنزيل واإلنزالومصدريهم
والشريف  األصفهاني، والراغب والزمخشري، الواحدي،ذهب جمع من اللغويين وأكثر المفسرين منهم ف -

فاإلنزال من أنزل : وجود فرق بينهما إلى وغيرهم الغرناطي، الزبير وابن الحلبي، والسمينالجرجاني 
كالكتب السماوية  المتعدي بالهمزة في السياق القرآني يستعمل للداللة على ما نزل دفعة وجملة واحدة

، أما التنزيل من نزل المتعدي بالتضعيف فيدل على المبالغة السابقة أو في نزول القرآن إلى السماء الدنيا
السياق القرآني في ما كان نزوله بالتدريج مفرقا منجما ومكررا على عدة  ويستعمل فيوالتفريق والتكثير 

 يستعمل اإلنزال«: التعريفات كتابه في الجرجاني قال. كنزول القرآن من السماء الدنيا إلى النبي مرات
 هو ِإلَّا ِإلَه لَا اللَّه .لمأ ﴿: قوله تعالىبأدلة منها واستدلوا  21»".التدريج في يستعمل والتنزيل الدفعة، في

يالْح ومَل .الْقَينَز كلَيع تَابقِّ الْكقًا بِالْحدصا مِلم نيب هيدَل .يَأنْزاةَ ورالِْإنْجِيَل التَّوو نُل مى قَبدِللنَّاسِ ه 
 ورسوِله بِاللَّه آمنُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿: النساء سورة في تعالى قولهو. 4- 1: عمران آل﴾ الْفُرقَان وَأنْزَل

                                                
  .-124، ص1السيوطي، اإلتقان، ج - 18
  32مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص - 19
. د القرآنية، واألعالم األلفاظ ومعجم). 509/  2( نزل مادة العربية، اللغة مجمع وضع الكريم، القرآن ألفاظ معجم -  20

  .)227( إبراهيم إسماعيل
  .الشريف الجرجاني، التعريفات، نزل وأنزل - 21
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آية  تفسير في الزمخشري قال .136: النساء﴾قَبُل من َأنْزَل الَّذي والْكتَابِ رسوِله علَى نَزَل الَّذي والْكتَابِ
 ونزل منجما نزل القرآن ألن: قلت واإلنجيل؟ التوراة وأنزل الكتاب لنز: قيل لم: قلت فإن"«: آل عمران

   22»."جملة الكتابان
لفظان مترادفان يستعمالن  ويه وأبو حيان األندلسي إلى أن نزل وأنزلوذهب بعض العلماء منهم سيب -  

بمعنى واحد ويتعاقبان أي يستعمل أحدهما مكان اآلخر بنفس المعنى المذكور في التعريف اللغوي لمادة 
 ؛تصح ال وأنزل نزل بين التفرقة وهذه«: أو الحلول واإلحالل قال أبو حيانمن علو الحركة نزل وهو 

ومما احتج به  23».ةزللهم مرادف وهو للتعدية، هو وإنما والتفريق، للتكثير ليس نزل في التضعيف ألن
أبو يقول التضعيف والتخفيف: ل قرئت بوجهينأبو حيان أيضا أن بعض اآليات التي ورد فيها لفظ نز 

 استثني ما إال - بالتخفيف مشددا؛ )ينزل( من كان ما قرأ من قراءة واحد بمعنى أنهما على ويدل"«: حيان
 24 ».محال وهو اإلخبار لتناقض واحدة دفعة النزول على واآلخر التنجيم على يدل أحدهما كان فلو -

آية  في ﴾جملة واحدة﴿جمع اهللا بينه وبين  لما والتنجيم التكثير إلفادة ﴾نزل﴿ في التضعيف كان لووأنه 
 ، فكيف يجمع بينهما32:الفرقان ﴾واحدةً جملَةً الْقُرآن علَيه نُزَل لَولَا كَفَروا الَّذين وقَاَل﴿: واحدة في قوله

: تعالى قولهفي مواضع ال تدل على التنجيم منها  ﴾نزل﴿وأن القرآن استعمل  25؟الداللة في متنافيان وهما
 يمشُون ملَاِئكَةٌ الَْأرضِ في كَان لَو قُْل ﴿: وقوله) 37: األنعام( ﴾ ربه من آيةٌ علَيه نُزَل لَولَا وقَالُوا﴿

ِئنِّينطْملْنَا ملَنَز هِملَيع نم اءملَكًا السولًا مساإلنزال مطلق هنا المراديرى أبو حيان أن ) 95: اإلسراء( ﴾ر 
   26.وال تفريقه وتنجيمه ألنه آية واحدة وملك واحد المنزل تكثير ال
وبناء على القولين السابقين وحججهما ظهر مذهب ثالث اتخذ أصحابه رأيا وسطا يروم التوفيق بينهما  -

ى عن لذلك قال تعال ويذهب إلى أن أنزل أعم من نزل فهي تستعمل في ما نزل جملة وفي ما نزل مفرقا
  .في ما نزل منجما بالتدريجأما نزل فتستعمل ، 2﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة﴾ الدخان: القرآن

ين هو الغالب في استعمال يه الجمهور من التفريق بين اللفظإن ما ذهب إل: ولعل الصواب أن يقال
خر بمعنى واحد واهللا أحدهما مكان اآلبل قد يتعاقب اللفظان ويستعمل  ،القرآن، لكنه ليس قاعدة مطردة

خالف أما ما ذهب إليه أبو حيان من إيغال في الرد على الزمخشري فال يبعد أن يكون بسبب ال 27 .أعلم
   .بينهم فهو كذلك يفعل معه في كل رأي لغوي أو نحوي أو فقهي وتفسيره شاهد على ذلك

  

                                                
  .الزمخشري، الكشاف، تفسير بداية سورة آل عمران - 22
  .البحر المحيط، تفسير آية آل عمران وآية النساء - 23
  .)378/  2( المحيط البحر - 24
  .)103/  1( المحيط البحر - 25
  )378/  2( المحيط البحر - 26
  .49، صشهبة أبو محمد محمد للشيخ القرآن لدراسة المدخل - 27
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  28:هي تنزالت ةثالثالكريم أنزل لقرآن أن اذكر العلماء  :كيفية نزول القرآن وإنزاله وتنزيله -و

 ﴾بل هو قرءان مجيد في لوح محفوظ﴿ :تعالى لقوله أو الذكر إلى اللوح المحفوظإنزاله : األول -
 ومن تعالى اهللا إال يعلمهما ال وقت وفي بطريقة اللوح في الوجود هذا وكان«: الزرقانيقال   .22:البروج
 أسرار نوأل. عنه صارف وال اإلطالق عند اللفظ من الظاهر ألنه قامفر ال جملة وكان .غيبه على أطلعه
  29».التنزل هذا في تحققها يعقل ال  النبي على القرآن تنجيم

إنا أنزلنه في ليلة ﴿: قال تعالى .إلى بيت العزة في السماء الدنيامن اللوح المحفوظ إنزاله  :الثاني-
شهر رمضان ﴿وفي سورة البقرة  . 1:القدر ﴾إنا أنزلنه في ليلة القدر القدر﴿ :وقال .3:الدخان ﴾ركةامب

في ليلة جملة القرآن أنزل في اآليات تدل على أن ) أنزل(فلفظة . 185:البقرة ﴾الذي أنزل فيه القرءان
باألدلة القاطعة أن القرآن  امعلوموهي ليلة القدر المباركة، ولكن لما كان  من ليالي شهر رمضانواحدة 

 يات الثالث نزولاآل المذكور فيمفرقا ال في ليلة واحدة تعين أن يكون هذا النزول  أنزل على النبي
مكان هذا  موقوفة على ابن عباس فبينتصحيحة أخبار في ذلك وقد جاءت  .آخر غير النزول على النبي

 عن ابن عباسالنسائي والحاكم والبيهقي  هأخرجما  منها ،النزول وأنه في بيت العزة من السماء الدنيا
   30».ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ،أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر« :أنه قال

 ذكرقد و نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياالقول المشهور عند العلماء في هذا 
 ثان قول هناك«ذلك ومع  31.كان جملة واحدةأن ذلك  على اإلجماع حكاية نقل القرطبي أن السيوطي

 كل في ينزل وعشرين خمس أو وعشرين ثالث أو رقد ليلة عشرين في الدنيا السماء إلى القرآن بنزول
 وثمة .النبي على السنة جميع في منجما ذلك بعد ينزل ثم ،السنة كل في إنزاله اهللا يقدر ما منها قدر ليلة
 على األزمان سائر من مختلفة أوقات في منجما ذلك بعد نزل ثم القدر ليلة في إنزاله ابتدئ أنه: ثالث قول
 رابعا قوال وذكروا .القدر ليلة في العزة بيت إلى جملة النزول ينفي القول هذا صاحب وكأن.  النبي
 وأن ليلة عشرين في جبريل على نجمته الحفظة وأن واحدة جملة المحفوظ اللوح من نزل أنه هو أيضا

 وهي التحقيق عن بمعزل األخيرة الثالثة األقوال هذه كنول .سنة عشرين في  النبي على نجمه جبريل
  .والصواب هو األول 32».األول للقول تأييدا يديك بين سقناها التي باألدلة محجوجة

لتنزالت القرآن، األخيرة الثالثة والمرحلة  يهو: النبيقلب  إلى امن السماء الدنيالتنزل : الثالث -
نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من ﴿ :تعالى عليه السالم  قالالوحي جبريل  بوساطة أمين توكان

                                                
   .-43، ص1الزرقاني، مناهل العرفان، ج - 28
     .32، ص1الزرقاني، مناهل العرفان، ج  - 29
، 1، النوع السادس عاشر، ج1السيوطي، اإلتقان، ج: وينظر. -228، النوع الثاني عشر، ص1الزركشي، البرهان، ج -  30

     .32، ص1والزرقاني، مناهل العرفان، ج. -117ص
  .117-115، ص1السيوطي، اإلتقان، ج - 31
  .117، ص1، النوع السادس عاشر، ج1جلسيوطي، اإلتقان، ا:أيضاوينظر  .32، ص1والزرقاني، مناهل العرفان، ج - 32
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نجوما متفرقا  قرآن على النبياستمر نزول القد و. 195-193 :الشعراء  ﴾المنذرين بلسان عربي مبين
   .ولم ينزل جملة واحدة بإجماع المسلمين عاماوعشرين  ةثالثعشرين إلى  مدةبحسب الوقائع واألحداث 

 جملة القرآن لنزول الحكم بعض التمست :واحدة جملةإلى السماء الدنيا  الكريم القرآن نزول حكمة -ز
 والحكمة«:فقالوعزاها إلى السيوطي والسخاوي وأبي شامة  لخصها الزرقاني في مناهله الدنيا السماء إلى
 عليه نزل من وأمر القرآن أي أمره تفخيم هي شامة أبي عن نقال السيوطي ذكره ما على النزول هذا في

 مرتين وبإنزاله األمم ألشرف الرسل خاتم على المنزلة الكتب آخر هذا أن السبع السموات سكان بإعالم
 النزول أن بعضهم وذكر .واحدة مرة جملة تنزل كانت فقد السابقة الكتب بخالف. مفرقا ومرة جملة مرة
 بيت في وأخرى اللوح في مرة وأماكنه النزول تعدد وفي...إليه  النبي لشوق إلهابا الدنيا السماء إلى

 وزيادة القرآن عن الشك نفي في مبالغة التعدد ذلك في: وسلم عليه اهللا صلى النبي قلب على وثالثة العزة
 ذلك كان كثيرة وجودات له وصحت متعددة سجالت في سجل إذا الكالم ألن فيه الثقة على وباعث لإليمان

 له كان أو واحد سجل في سجل لو مما به اإليقان وفرة إلى وأدنى ثبوته تسليم إلى وأدعى عنه للريب أنفى
  33».واحد وجود

من السماء الدنيا على نزول القرآن ال شك أن لو: نزول القرآن على النبي منجما مفرقامن حكمة ال - ح
   34:حكما كثيرة أشار القرآن إلى أهمها وهيمفرقا  منجما النبي

  Á  Â  Ã  Ä﴿: لقوله. تثبيت فؤاد النبي والمؤمنين وتسليتهم مما يصيبهم من مشاق وأذى -
Å  Æ  Ç  È    ÊÉ  Ë  Ì  Í    فؤادكÐ  Ñ  Ò   L ٣٢: الفرقان 
وجاءك في هذه الحق  A  B  C  D  E  F  G  IH    @  ?﴿: وقوله. 

فإن قيل ما السر في نزوله منجما وهال نزل كسائر الكتب : قال أبو شامة أيضا« ١٢٠:هود Lوموعظة
﴿وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن جملة : جملة؟  قلنا هذا سؤال قد تولى اهللا جوابه فقال تعالى

 -ه كذلك مفرقاأي أنزلنا ﴾﴿كذلك:واحدة﴾ يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل فأجابهم تعالى بقوله
أي لنقوي به قلبك فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب وأشد ﴾ لنثبت به فؤادك﴿

عناية بالمرسل إليه ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من 
ارة ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان ذلك الجناب العزيز فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العب

معنى لنثبت به فؤادك أي لنحفظه فإنه عليه السالم كان أميا ال يقرأ وال يكتب : وقيل. لكثرة لقائه جبريل
  35».ففرق عليه ليثبت عنده حفظه بخالف غيره من األنبياء فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع

مسايرة الحوادث والطوارئ في و رة الحوادث والطوارئ والمستجداتيالرد على أسئلة المشركين ومسا -
قال  ل اهللا لهم من أحكامه ما يوافقهتجددها وتفرقها فكلما جد منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه وفص

                                                
  .120، 119، ص1لسيوطي، اإلتقان، جا :وينظر. 47 -45، ص1الزرقاني، مناهل العرفان، ج - 33
  .38، ص1مناهل العرفان، ج :وينظر. 121، ص1اإلتقان، ج - 34
  .38، ص1مناهل العرفان، ج :وينظر. 121، ص1اإلتقان، ج - 35
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 ابن قول في ذلك تقدم وقد فعل فعل أو قيل قول على إنكار هو وما لسؤال جواب هو ما ومنه«: السيوطي
﴾ بالحق جئناك إال بمثل يأتونك وال﴿ :قوله به وفسر وأعمالهم العباد كالم بجواب جبريل ونزله عباس
  36 ».حاتم أبي ابن عنه أخرجه

: ويوضح ذلك قوله تعالى. حفظه وتيسير فهمه والعمل بهتالوته وقراءة القرآن على مكث وتسهيل  -
﴿,  -  .    /  0    1  2  3  4Lورتلناه : وقوله. ١٠٦: اإلسراء﴿

  .32ترتيال﴾ الفرقان
أنها  أخرج البخاري عن عائشة . التدرج في تربية هذه األمة األمية الناشئة وإصالحها علما وعمال -

إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى «: قالت
ولو نزل ال . ال ندع الخمر أبدا: ال تشربوا الخمر لقالواولو نزل أول شيء . اإلسالم نزل الحالل والحرام

قيل أنزلت التوراة جملة ألنها نزلت على نبي يكتب ويقرأ : قال ابن فورك» .ال ندع الزنا أبدا: تزنوا لقالوا
 أخرى حكمة«: قال السيوطي .وهو موسى وأنزل اهللا القرآن مفرقا ألنه أنزل غير مكتوب على نبي أمي

 كان فإنه واحدة جملة نزل لو ما بخالف التدريج على نزل إذا قبوله إلى أدعى فإنه مفرقا آنالقر إلنزال
 عن البخاري أخرجه ما ذلك ويوضح. والمناهي الفرائض من فيه ما لكثرة الناس من كثير قبوله من ينفر

  .المذكور 37»...عائشة
  38.وال يتأتى ذلك إال فيما أنزل مفرقا ،إنما لم ينزل جملة واحدة ألن منه الناسخ والمنسوخ: وقيل -
 ألنه مفرقا القرآن اهللا وأنزل موسى وهو ويقرأ يكتب نبي على نزلت ألنها جملة التوراة أنزلت :وقيل -

  39 .أمي نبي على مكتوب غير أنزل
وال كالم مخلوق  وأنه ال يمكن أن يكون كالم محمد  وحده،الداللة على أن مصدر القرآن هو اهللا  -

وتفرقت نجومه تفرق األسباب ولكن اجتمع نظمه  ،قا منجما ولكنه تم مترابطا محكمافقد نزل مفر  40.سواه
  .ولم يتكامل نزوله إال بعد عشرين عاما ولكن تكامل انسجامه بداية وختاما. اجتماع شمل األحباب

  
  
  
  
  

                                                
  . 121، 120، ص1اإلتقان، جالسيوطي،  - 36
  .38، ص1مناهل العرفان، ج. 121ص، 1اإلتقان، ج - 37
  . 121-117، ص1، النوع السادس عاشر، ج1اإلتقان، ج - 38
  . 121، 120، ص1اإلتقان، جالسيوطي،  - 39
  .38، ص1مناهل العرفان، جالزرقاني،  - 40
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