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احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدان رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
سالم هللا عليكم ورمحته وبركاته ،مث أما بعد:
فمع دورة بصائر املوسم الثالث مع شبكة الطريق إىل هللا ،أسأل هللا العظيم رب العرش العظييم أن جييز القيائمني عليهيا
خري اجلزاء؛ الشبكة بصيةة عامية ،واملوسيم بصيةة خاصية ،واليدورة بصيةة أخيل ،أسيأل هللا -سيبحانه وتعياىل -أن يبيارك
هليم

سييعيهم ،وأمييواهلم ،وأوالد،ييم ،وكييَ مييا خييوهلم ،وأن يزيييد،م صرصييا علييى دي ييه ،وعلييى توعييية املسييلمني ي ا الييدين

العظيم ال

ز،د فيه ال اس ،وانصرفوا ع ه ،وانشغلوا بدنيا،م.

مع  ،ه السلسلة املباركة "سلسلة علوم القرآن" ومع احللقة األوىل م ها و،ي "نزول أو ت زيَ القرآن العظيم".
مراصَ نزول القرآن الكرمي-:
 ال زول مجلة إىل اللوح احملةوظ،ي ا الكتيياب الي

بييني أيييدي ا لييه فريييا عظيييم صافييَ؛ صافييَ ابحلةيياوة السييماوية ،واألرضييية ،ف يزل القييرآن نييزوال عجيبيا

خيتلف عن كَ الكتب السابقة.
 -فييأول ت ي لزل للقييرآن العظيييم كييان إىل اللييوح احملةييوظ؛ يعييا القييرآن العظيييم سييطر ،وكتييب

الل يوح احملةييوظ ال ي

،ييو

ديوان ودستور هل ا العامل كله؛ العامل العلو والعامل السةلي ،فيالقرآن مسيطر فييه لقوليه -تبيارك وتعياىل" :-بيَ ،يو قييرآ ٌن
َّمي ٌد * ليوح حةيوظ" اليوو  ،٢٢،٢١:فيالقرآن نيزل أوال إىل الليوح احملةيوظ؛ يعيا رب العيزة -سيبحانه وتعياىل -كتبيه

يوب ع ييد هللا -
اللييوح احملةييوظ قبييَ أن يكتييب شيييد البشيير ،و ص يحف البشيير ،و صييحائف البشيير ،فهييو مكتي ٌ

سبحانه وتعاىل-

اللوح احملةوظ .و ،ا ال زول كان مجلة ،كان مجلة وليس مةرقا.

 واحلكمة من نزوله إىل اللوح احملةوظ ترجع لوجيود الليوح احملةيوظ نةسيه؛ أن ،ي ا الليوح احملةيوظ دييوان لكيَ ميا خييلالس ييماواو ،واألرو ،واملالئك يية ،واان ييس ،واجل يين ،وق ييدر هللا -س ييبحانه وتع يياىل -وم ييا يق ي ييه وم ييا م يييه

ال يياس،

واملالئكة ،وكَ  ،ه املخلوقاو.
 -ال زول مجلة إىل بيت العزة

السماء الدنيا
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الت ييزل الثيياق للقييرآن العظيييم كييان ميين اللييوح احملةييوظ إىل بيييت العييزة

السييماء الييدنيا، .ي ا نيوع ميين احلةيياوة والتشييويق

أل،ييَ السييماء قبييَ أن يعييرر أ،ييَ األرو ع ييه شيييةا ،شييعر املالئكيية شن في يه قييرآن ،آخيير الكتييب ،آخيير األمييم ،آخ ير
ال لرسَ ،نزل إىل بيت العزة من السماء الدنيا.

أخر ال سائي واحلاكم عن ابن عباس -رضي هللا ع هما -أنه قال:

"أنييزل القييرآن مجليية واصييدة إىل السييماء الييدنيا ليليية القييدر ،مث أنييزل بعييد لي

عشيرين سي ة" ،مث قيرأ قيوليه تعيياىل" :وال

َيتون بثَ إال جةي اك ابحلق وأصسن تيةسريا" الةرقان.٣٣:
يبقى ال زول األول إىل اللوح احملةوظ ،ال زول الثاق من اللوح احملةوظ إىل بيت العزة ،وكال الت زيلني ،وكال ال يزولني ،كيان
مجلة ،القرآن ي زل مجلة ليس مةرقا.
 ال زول مةرقا على قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالت لزل الثالث على قلب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ونزل مةرقا ،وملا ا مةرقيا؟ كميا سي رو ونعيرر إن شياء هللا

تعاىل ،لقوله -تبارك وتعاىل:-

"نيزل به ال لروح األمني * عل ٰى قيلب لتكون من الم رين * بلسان عرب لمبني" الشعراء.١٩٥:١٩٣:
اختل القرآن جبمعه بني ال زول مجلة وال زول مةرقا
يبقييى ع ييدان كييده ت ي لزل مجليية إىل اللييوح احملةييوظ ،ت ي لزل مجليية إىل بيييت العييزة ،مث نييزل مةرقييا .فقييد مجييع القييرآن العظيييم بييني
،اتني الة يلتني:

 -الة يلة األوىل :ال زول مجلة.

 -الة يلة الثانية :ال زول مةرقا.

رب العييزة -سييبحانه وتعيياىل -ع ييدان
جتييد التييوراة يقييول فيهييا ل

القييرآن" :وكتيبي ييا لييه

األلييواح م ين كييَ شيييء موعظيية

وتيةصيال لكَ شييء فخي ،ا بقيوة وأمير قيومي َيخي وا شصسي ها" األعيرار ،١٤٥:وكتب يا ليه
عيين لموسييى الغ ييب أخي األلييواح" األعيرار١٥٤:؛ إ ا التييوراة مكتوبيية

األليواح" ،ولميا سيكت

ألييواح ،صييحي مييب مكتوبيية بيييد علميياء بييا

إسرائيَ ،وال بيد موسى -عليه الصالة والسالم ،-لكن مجلة.

امتاز القرآن أو اختل القرآن شنه نزل مجلة ،مث نزل مةرقا.
تدبر مىت َييت لةظ القول ومىت َييت لةظ الكالم
 ،ا القرآن ال

القرآن

أخ ه جويَ عن هللا -سبحانه وتعاىل ،-أخي كالميا ،يعيا تكليم هللا -سيبحانه وتعياىل -ي ا القيرآن،

ومسعه م ه جويَ -عليه الصالة والسالم ،-ونزل به على قلب ال يب -صلى هللا عليه وسلم.-
وال بد أن نتدبر ملا القرآن يتكلم عن صياغة جويَ ،أو صياغة الرسول للقرآن يقيوم يقيول إييه؟ "إنيه لقيول رسيول كيرمي"
احلاقة" ،٤٠:إنه لقول رسول كرمي" مايقولب كيالم رسيول ،ومليا ييتكلم عين كيالم رب يا -سيبحانه وتعياىل -الي
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يق ييول" :وإن أصي ي ٌد م يين المش ييركني اس ييتجارك ف ييأجره ص ييىت يس ييمع ك ييالم اَ مث أبلغ ييه مأم ييه" التوب يية" ،٦:وإن أصي ي ٌد م يين
المشركني استجارك فأجره صىت يسمع كالم اَ" ،ماقالب صىت يسمع قول فالن إمنا يسمع كالم هللا ،يبقيى القيول قيول

بشر ،يعا البشر تتكلم ،ملا تتكلم ابلقرآن يقال  ،ا قول فالن ،و"إنه لقول رسول كرمي" ،أميا الليي بيقوليوا إييه بيحكيي
كالم هللا -سبحانه وتعاىل -نصا ولةظا ومعىن" ،إنه لقول رسول كرمي".
أدلة نزول القرآن مةرقا
فيه أدلة على أن القرآن نزل م جما على رسول هللا ،يعا مقسما صسب األصداث وصسب الوقائع ،م ها:
إن املشركني ساعاو كانوا يسيألوه فكيان ال بيد إن الرسيول -صيلى هللا علييه وسيلم -جيياوب عليى السياال ،أو أصيداث
معي ة ،كَ األشياء د كانت تقت ي احلكمة أن ي زل القرآن مةرقا.
الدليَ على ل قيوله -تبارك وتعاىل" :-وقيرآان فيرقي اه لتيقرأه على ال اس عل ٰى مكث ونيزل اه ت زيال" ااسراء.١٠٦:
ما ا كان سيحدث لو نزل القرآن مجلة على رسول هللا؟
املشييركون عبعييا القييرآن يييوم بعييد يييوم يكشييف عييوار ع ييد،م

العقيييدة،

السييلوك،

األخييالق،

املعييامالو ،فه يم

عاوزين ييجي مرة واصدة علشان يشيوفوا إن كيان فييه رغيراو فييه خليَ يقيدروا يعرفيوا كييف يهجميون عليى القيرآن لكين
كَ يوم كَ أسبوع كَ شهر ي زل جديد.
و،ييم يعلمييوا أن الكتييب السييابقة نزلييت مجليية" ،وقييال الي ين كةييروا" كمييا

سيورة الةرقيان "وقييال الي ين كةييروا لييوال" ده

شيء للتما والرجياء "ليوال نييزل علييه القيرآن مجلية واصيدة" فيالقرآن رد علييهم قيال" :كي ل ل يثيبيت بيه فيياادك ورتيل ياه
ت ييرتيال" الةرقييان ،٣٢:أ أنزل يياه مةرقييا علييى رسييول هللا -صييلى هللا عليييه وسييلم ،-ورتلييه هللا -سييبحانه وتعيياىل -عليييه
ترتيال بواسطة جويَ -عليه الصالة والسالم.-
ول ا نتخيَ -أيها ااخوة الكرام -لو نزل مجلة مثال لو نيزل مجلية

السي ة األوىل مين البعثية ،أو

البعثة؛ ألن سيدان موسى -عليه الصالة والسالم -التيوراة جياو مجلية خيال  ،ليو
عل ييى رس ييول هللا ،وفي ييه م ييثال آ و
األصزاب ،٣٧:املشركون

األسيبوع األول مين

األسيبوع األول نيزل القيرآن مجلية

سي يور مدني يية ز م ييثال قيول ييه تع يياىل" :فيلم ييا ق ي ي ٰى زيي ي ٌد م يه ييا وع ييرا زوج اكه ييا"

مكة ،يقولوا إيه الكالم ده؟ مني زيد؟ وميني ،يي د ؟ الزوجية الي زوجهيا هللا للرسيول ميني

،ي؟
ولم يا يقييرؤوا فيييه "قييد مسييع الل ييه ق ييول ال ي جتادل ي

زوجهييا" اجملادليية .١:مييني ،ييي اللييي جادل يت؟ "وتشييتكي إىل اَ"

اجملادلة .١:مني ،ي اللي اشتكت؟ ما ،م ميا شيافوش احلاجياو د فهتبقيى د مطياعن ،مطياعن يعيا اييه؟ يعيا نقيا
ضعف ،وصجج حيتج ا املشركون على رسول هللا ،فني الكالم ده ،انت جايبل ا كالم ماصصلب.
ملا ييجي فيهيا "غلبيت الي لروم *

أدَن األرو و،يم مين بيعيد غليبهم سيييغلبون" اليروم ،٣،٢:آه عيارفني ميثال إن فييه روم

وك ا ،الشا،د ،يبقى فيه قةشاو للمشركني على القرآن يتمسكوا ا ،وحيت لجوا.ول ل ملا رب العاملني يقول ل ا:
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"أفييال ييتييدبيرون القييرآن ولييو كييان ميين ع ييد غييري اَ لوجييدوا فيييه اختالفييا كثييريا" ال سيياء ،٨٢:فلييو نييزل مجليية ،يالقييوا فيييه
أصداث ما صصلتب.
"وييوم ص يني إ أعجبيتكم كثيرتكم فيلم تيغن ع كم شييةا" التوبة ،٢٥:فني يوم ص ني؟ يوم ص ني ماصصلب ،ده ييوم ص يني
لسه بدر

س ة متانية من اهلجيرة ،يعيا الةياة املكيية كلهيا ،لسيه فاضيَ عليى ييوم ص يني دا صيوا عشيرين سي ة وأكيا

على ما ييجي يوم ص ني اللي ،و م كور

اآية ،لو قرأ املشركون "وييوم ص يني" ،ما ،و القرآن مجلة بقيى" ،ويييوم ص ييني

إ أعجبيتكم كثيرتكم" ،فني يوم ص ني؟ وفني اللي صصَ؟ فهتبقى فيه مطاعن

القرآن.

احلكمة من نزول القرآن مةرقا على رسول هللا
إيه احلكمة بقى من إنه ي زل مةرق على قلب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟
 .١لتثبيت فااده صلى هللا عليه وسلم
احلكمة األوىل :تثبيت فااد ال يب ،ال يب -صلى هللا عليه وسلم -إنسان ،يعايه ما يعيا البشير ،لك يه معصيوم ،وهللا -
سييبحانه تعيياىل -يييدفع ع ييه وحيميييه وحيةظييه ،لكيين برضييه ،ييو بشيير؛ فيحتييا إىل تثبيييت ،هللا -سييبحانه وتعيياىل -يثب يت
"ك ل ل يثيبت به فياادك ورتيل اه تيرتيال".
 صور التثبيت للرسول صلى هللا عليه وسلمالتثبيت للرسول -صلى هللا عليه وسلم -له أكا من ملحظ ،أو صورة من صور التثبيت ،من صور التثبيت:
إن الوصي متجدد ،كَ مقطع ي يزل ،كيَ سيورة ت يزل مين القصيار ميثال ،أو سيورة عويلية ت يزل عبيارة عين ،يعيا كأ يا بعثية
جديدة ،كأن هللا -سبحانه وتعاىل -بعث رسوله -صلى هللا عليه وسلم -بعثة جدييدة ،إعجياز جدييد ،كيَ مقطيع بي يزل
كأ ا معجزة جديدة للرسول -صلى هللا عليه وسلم.-
فيييه شييبهاو أو أشييياء بيطرصو،ييا عليييه ت ييزل الييردود؛ ز مييثال "ويسييألون عيين الي لروح" ااسيراء .٨٥:تقييوم ت ييزل إجابيية
تثبت ال يب -صلى هللا عليه وسلم.-

لو فيه خصومة أي ا ي زل القرآن يايد الرسول -صلى هللا عليه وسلم.-
يبقى احلكمة األوىل من ت لزل القرآن مةرقا تثبيت ال يب -صلى هللا عليه وسلم.-
 .٢لابية األمة
احلكميية التانييية :تربييية األميية ،األميية الزم تيياّ ليييه؟ ألن الرسييول بيقتلييع أميية مين جي ور،ا ،أميية فيهييا شييرك ،أميية فيهييا وأد
للب يياو ،أميية فيهييا شييرب للخمييور ،فيهييا عيياداو س ييةة جييدا ،فيهييا راب ،وفيهييا ك ي ا ،وفيهييا اعتييداء قبائييَ علييى بع يها،
الرسول -عليه الصالة والسالم -يريد أن يبا أمة، ،يخلع األمة د من  ،ه البيةة إىل بيةية أخيرو ،فابيية ،ي ه األمية،
وتيسري صةظ القرآن عليها ،استدعى  ،ا أن ي زل القرآن إيه؟ مةرقا.
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والتخلية عن العقائد واألخالق السيةة ،والتحلية ابلة ائَ أي ا حيتا إن ي زل القرآن مةرقا.
ل ل مثال

املدي ة ماتالقيب آ و تتكلم عن الصييام ،مةييب آ و تيتكلم عين الزكياة واجلهياد؛ ان مةييب، ،يو كيَ

اللي موجود الصالة والتوصيد شهادة أن ال إله إال هللا ،الاكيز على دول ،يبقيى ب يرب أمية ،ومين أجيَ لي نيزل القيرآن
مةرقا لييرب  ،ه األمة.
 .٣لإلجابة على األسةلة واحلكم
ميين احلكيم أي ييا

الق ا وتوجيه املام ني

نييزول القييرآن مةرقييا إن الزم ،يجيياوب علييى األسييةلة ،فيييه أسييةلة ،تطييرح ،فيييه ق ييا ،تطييرح أي ييا

حتاجة صكم ،فيقوم ي زل القرآن إيه؟ مةرقا.
ز ما قلت لكيم إجابية عين سياال "ويسيألون عين الي لروح" ااسيراء" .٨٥:ويسيألون عين
فالزم ي زل قرآن "ويسألون عن ال لروح قَ ال لروح"" ،ويسألون عن

القيرنيني" الكهيف،٨٣:

القيرنيني" ،قيَ هليم كي ا وكي ا ،واصي هليم قصية

القرنني.

ق ييية ميين الق ييا  ،ز مييثال ق ييية اافي يقييوم ي ييزل القييرآن ييثبيت بيراءة عائشيية -رضييي هللا ع هييا" -إن الي ين جياءوا
اباف عصبةٌ" ال ور .١١:ق ية الظهار "قد مسع اَ قييول الي جتادلي

زوجهيا" احليَ احليا ع يد رسيول هللا -علييه

الصالة والسالم -إنه يةرق بي هما ،في زل احلكم من هللا -سبحانه وتعاىل.-

املسيلمون أصييياان بيحصييَ خطييأ ،حيتييا ،ي ا اأطييأ اللييي بيحصييَ مي هم إىل توجيييه ،تقييوم ت يزل اآ و ،يعييا مييثال ز مييا
كييرو يييوم ص ييني ،يييوم ص ييني اللييي صصييَ إيييه؟ إن املسييلمني أعجبييوا ابلكثييرة وخييدوا درس ،ف ييزل القييرآن يقييول هل يم إن
إ كم مث إ كم مث إ كم أن تلجاوا أو يعا إييه أن تغياوا ابلكثيرة ،اصي روا الكثيرة ،اصي روا الكثيرة ،يعيا ميا تتكيرر ،ي ه
الواقعة بعد ل .
 .٤للتأكيد على أن القرآن من ع د هللا
من احلكمة ،أو من احلكم ،أو احلكمة الرابعة من صكم نزول القرآن مةرقا على رسيول هللا -صيلى هللا علييه وسيلم -إن
التأكيد على أن  ،ا القرآن من ع د هللا ،ازا يعا؟ إيه التأكيد فيها؟ القرآن نيزل
أو مخسة وعشرين ،إيه السبب

عشيرين سي ة ،أو تالتية وعشيرين،

االختالر ده؟

عشيرين اللييي ،يم العشيير سي ني املدنيية د ال خييالر عليهييا؛ ان ميين اهلجييرة التيياريا م ييبط ،يبقييى العشيير سي ني بتييوع
املدي ة ،العشر س ني الةاة املدنية معروفة ،الةاة املكية بقى ،ي اللي متيلف فيها إما  ١٣س ة أو  ١٥س ة.
ملا يكون فيه كتاب تقعد تصي ف فييه ليو أ واصيد في يا يقعيد َيليف كتياب ويصي ةه يقعيد يصي ةه
الزم يعا ،و نةسه ،يعدل فيه ،ممكن ي سى كتب من أول س ة ،وأول أسيبوع
إن ماكييانب بي ظيير فيييه ،ي سييى كتييب إيييه،

تالتية وعشيرين سي ة،

التالتية وعشيرين سي ة ي سيى كتيب إييه،

الس ي ة رقييم تالتيية وعشيرين والس ي ة األوىل ،اليييوم األول واليييوم األخييري ميين

املدة د كلها ،جتد القرآن حبوك وم تظم وم بط وال مكن جتد فيه خلَ وال رغرة وال أ شيء ،ده ياكد إنيه مين ع يد
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هللا ،مييدة عويليية ابلشييكَ ده ،وي ييزل فيهييا القييرآن ويكييون ي ه ااصكييام ولي ل رب العيياملني يقييول" :ولييو كييان ميين ع ييد
غري اَ لوجدوا فيه اختالفا كثريا".
أقسام القرآن من صيث أسباب ال زول
الت ازل إخواان بقى هلي ا القيرآن ،جتيد القيرآن قسيمان ،وده يقيودان إىل اجليزء الثياق مين ،ي ه السلسيلة املباركية أال و،يو
أسيباب ال يزول ،يعيا اص يا عرف يا دليوق كيةيية الت يزل إىل الليوح احملةيوظ إىل بييت العيزة إىل قليب رسيول هللا -صييلى هللا
عليه وسلم ،-عيب فيه سبب لل زول؟ أيوه فيه ،عب مةيب سبب؟ أيوه مةيب سبب.
ول ل جتد بقى

أسباب ال زول القرآن قسمان:

 قسم له سبب ،ز ما كران إجابة على ال اشتكت إىل هللا ،صادث ااف  ،ساال عن الروح مثال. وفيه آ و بدون سبب، ،ك ا نزلت ،وفيه سور بدون سبب ،ك ا نزلت.يبقييى يقييودان  ،ي ا إىل أسييباب ال ييزول ،كييَ القييرآن لييه سييبب؟ أل ،ليييس كييَ القييرآن لييه سييبب ل زولييه ،إمنييا فيييه آ و هل يا
سبب ،وآ و ليس هلا سبب، ،ك ا نزلت يعا.
أسباب نزول بعض اآ و
م ين ض يمن اآ و ال ي هلييا سييبب مييثال ،خصييومة أوقعهييا اليهييود بييني األوس واأييزر  ،اليهييود كالعييادة مصييدر للةيين،
ومصدر للقالقَ

مجيع العصور ،ومجيع البالد ،عملوا فت ة بني األوس واأزر صىت ت يادوا إىل السيالح وقيالوا إييه ييال

كَ واصد جييب سالصه يريدون أن يتقاتلوا؛ ف زل قيوله -تبارك وتعاىل:-
" أييلها ال ين آم وا إن تطيعوا فريقا من ال ين أوتوا الكتاب ييردلوكم بيعد إمانكم كافرين" آل عمران.١٠٠:
وأي ا صادرية صيدرت ،أن أصيد املصيلني كيان سيكراان وأم ال ياس ،وصيلى يم ،وقيرأ بقيَ أيهيا الكيافرون ،فقيال :قيَ
أيهييا الكييافرون ،أعبييد مييا تعبييدون ،وده خطييأ فيياصب ،عبعييا ،ييو يقييول ،ي ا ألن عقلييه غييري م ييبط ،ف ييزل قولييه -تبييارك
وتعياىل " :-أيليهييا الي ين آم ييوا ال تيقربييوا الصيالة وأن ييتم سيكارو صييىت تيعلمييوا ميا تيقولييون" ال سياء ،٤٣:وكييان ده مرصليية
من مراصَ حترمي اأمر.

من أسباب ال زول أي ا أم ية تتحقق ،أم ية يتم ا،ا ،بس عبعا مب كَ واصد يتمىن أم ية تتحقق .ع دان مثال كما روو
البخار  ،عمر بن اأطاب -رضي هللا ع ه -و،و من ،و ،متىن رالرة أم ياو ،وي زل القرآن يايد أم ية عمر -رضي
هللا ع ه.-
يقول كما روو البخار عن أنس عن عمر" :وافقت رب

رالث ،قلت

رسول هللا لو اّت ان من مقام إبرا،يم

مصلى ف زل قيوله تعاىل" :واّت وا من مقام إبيرا،يم مصلى" البقرة ،١٢٥:وقلت رسول هللا إن نساءك يدخَ عليهن
البي لر والةاجر ،فلو أمرهتن أن حيتجنب ،ف زلت آية احلجاب ،واجتمع على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -نساؤه
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الغرية ،فقلت هلن" :عس ٰى ربله إن علقكن أن ييبدله أزواجا خييرا م كن" التحرمي ،٥:اآية ،ف زلت ك ل  ،نزلت اآية،
يعا عسى ربه".

الشا،د من  ،ا احلديث :أن أم ياو رالرة مت ا،ا عمر ،وعمر إنسان ع ده شةافية وع ده إمان عا جدا ،و،و عبعا
عامل الوزخ ،لو عمر عايب بني أيدي ا اآن ال نقول له

مأمون ال ،يةن وال الكالم ده ،يارر فيه؛ ألن عمر خال
 ،ا الكالم ،لكن غيابه نقول و ،ا ص لقه ،و ،ا صقه ،و اللي بيقول وافقت رب.

وبي

"واّت وا من مقام إبيرا،يم مصلى" يعا رسول هللا اجعَ مقام سيدان إبرا،يم بي
يبقى املقام أمام والكعبة بعده؛ ألن ،و أ اجتاه الرسول ،يصلي فيه ،أ مكان
وسلم، -يصلي فيه الكعبة قدامه ،فبيقول له صَ
املقام

املكان اللي يبقى أمام

الكعبة ،يعا وإنت واقف

احلرم الرسول -صلى هللا عليه

املقام والكعبة ،يعا ما يبقاش مثال

انصية فنية ،أو على مشال  ،أو على مي  ،يبقى ،و أمام والكعبة أمام  .ف زلت اآية "واّت وا من مقام

إبيرا،يم مصلى" صىت

احلج والعمرة برضه صَ ركع الطوار خلف املقام بقدر ما تستطيع.

عمر -رضي هللا ع ه -ع ده صساسية وإمان خالل هلل ولرسوله ،فامل افقون بيدخلوا بيت ال يب مع مجلة املسلمني،
ونساء ال يب بيتحركوا

بيتهم ،فعمر مب عاوز ،عبعا نساء ال يب البسني صجا م والبسني ال يرو م هم شيء أصال،

ب أال يرو شخصها ،الشخل نةسه ال يرو ،مب وجهه وال كةيه ،أل، ،و نةسه كده
لكن عمر -رضي هللا ع ه -حي ل

اهليةة؛ عوله ،عرضه ،صجمه ،ال يرو أصال ،وقال له:

رسول هللا ،يدخَ ع دك الو والةاجر ،نساؤك حدش

يشوفهم.
وقد كان ،نزلت آية احلجاب ،احلجاب مب احلجاب اللي ،و احلجاب تلبس صجاب ،ال ،احلجاب يعا احلجب،
احلجب عن األنظار ،مب صجب اليدين والوجه ،ال ،احلجب عن األنظار ،نزل قيوله تعاىل

سورة األصزاب آخر،ا

آخر اآية يعا" :وإ ا سألتمو،ن متاعا فاسألو،ن من وراء صجاب" األصزاب ،٥٣:ستارة ،صاجب تبقى سامع صوو
أم املام ني جتاوب على مسألت  ،تقول على اللي إنت عاوزه وت صرر ،الشخل نةسه ال تراه "فاسألو،ن من وراء
صجاب".
واألم ية التالتة :ملا صادث العسَ أو السيدة مارية اللي ،و ورد

سورة التحرمي وصصَ إن نساء ال يب -صلى هللا

عليه وسلم -يعا ايه ،قال لواصدة م هم ماتقوليب اأو ده لةالنة وقالته وانتشر فالرسول -صلى هللا عليه وسلم-
غ ب ،آىل م هم مجيعا ،آىل يعا إيه؟ يعا أخد م هم ج ب واعتزل وقعد

املشربية تسعة وعشرين يوم ،وكان يعا

شهر صىت إن السيدة عائشة بتقول يعا الشهر ماكملب قال هلا الشهر ،ك ا و،ك ا يعا تسع وعشرين أو تالتني،
الشا،د من الكالم سيدان عمر راح ،دد،م، ،دد،م ،وقاهلم يعا انتوا عاملني يعا ايه ،عاملني تكتلَ اغ اب ال يب

صلى هللا عليه وسلم -لدرجة إن ،و يعتزلكم "عس ٰى ربله إن علقكن أن ييبدله أزواجا خييرا م كن" يعا اص روا،ف زلت اآية.
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فالشا،د إخواق  ،ا بقى أسباب ال زول د آ و هلا سبب ل زوهلا ،عب ابقي اآ و عبعا عاد ماهلاش سبب
لل زول ت زل ،ك ا تكليف من هللا -سبحانه وتعاىل-

ا الكتاب العزيز.

فوائد معرفة أسباب نزول اآ و
معرفة سبب ال زول ده مهم جدا ،بيةيدان

إيه معرفة سبب ال زول؟ ملا أعرر سبب نزول اآية يةيدق

إيه؟

 .١االستعانة ا على فهم اآية
يةيدان

أول صاجة :االستعانة على فهم اآية .ال مكن انسان يشتغَ ابلتةسري أو حياول يةهم التةسري بدون ما

يتعرو ألسباب ال زول ،ال بد أن يدرس أسباب ال زول وما ص م ها ،يعا يدرس ما ص من أسباب ال زول، ،ي
د اللي ،تعي ه إن شاء هللا على فهم اآ و.
 .٢دفع ااشكال
أي ا معرفة سبب ال زول بيدفع ااشكال ،لو واصد ع ده إشكال

صاجة وعرر سبب نزول اآية يزول ااشكال،

ربا مب ،و اللي بيةكر فيه .يعا مثال على سبيَ املثال إشكال كان ع د سيدان عروة بن الزبري ،إيه ااشكال جايله
م ني؟ إن ملا رب العاملني قال" :إن الصةا والمروة من شعائر اَ فمن صج البييت أو اعتمر فال ج اح عليه أن يطور
ما" البقرة ،١٥٨:سيدان عروة فهم من رفع اجل اح اللي

اآية إن السعي بني الصةا واملروة ،أو الطوار بني الصةا

واملروة مب فرو ،ليه؟ ألن اآية بتقول فال ج اح.
لكن ملا فهمته السيدة عائشة ،خالته السيدة عائشة فهمته إن الرسول عار ،وإن اجل اح مب املقصود ،و كده،
املقصود إن كان على الصةا ص م وعلى املروة ص م ،على الصةا ص م امسه إيسار وعلى املروة ص م امسه انئلة ،فلما
جاء ااسالم ،وبقى فيه صج

ااسالم ،األص ام د أزيلت ،فكان املسلمون يتحرجون ان يبقى فيه شبه

السعي

ابملشركني ،املشركني كانوا عبعا بيح لجوا ،و،م بيح لجوا يوصَ ع د الص م إيسار يتمس به ،ويوصَ ع د انئلة يتمس
به ،األص ام د خال

اتشالت ،فالقرآن بيقول ال ج اح؛ ان ،م كانوا بيتحرجوا ،يقول ل اص ا كده ب طور ز

املشركني ،فقال هلم ال ،القرآن بيقول مةيب ج اح عليكم إنكم تطوفوا ،وألن الطوار بني الصةا واملروة د من أركان
احلج ،ومن أركان العمرة ،والرسول سعى بي هما ،وقال" :خ وا عا م اسككم" صححه األلباق ،يبقى كده ااشكال
يزول ع د سيدان عروة وغريه إن ال مب املقصود اللي

،

"فال ج اح عليه أن يطور ما" ،أ ال صر عليه

إن كان سابقا يوجد ص مان ع د الصةا واملروة ،اآن مةيب أص ام فال صر عليه أن يطور ما.
يبقى ملا بعرر سبب ال زول إ ا كان ع د إشكال بيزول  ،ا ااشكال.
 .٣إرباو التلهمة أو نةيها عن متيهم
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ملا بعرر سبب ال زول لو كان فيه إنسان معا حباجة معي ة من ظا،ر اآ و يعا ،وعرفت سبب نزول اآية ،يبقى
الشخل اللي أان ك ت شهتمه أو ب ظر له نظرة معي ة تزول ال ظرة ،ماتسيةب به الظن ،اللي كان

نظر َّمرم يصب

بر ء ،والعكس.
سورة األصقار" :وال

فمثال قيوله -تبارك وتعاىل-

قال لوالديه أر لكما أتعدانا أن أخر وقد خلت القرون

من قيبلي وُها يستغيثان اَ" األصقار ،١٧:كان فيه اشتباه على إن د ّتل عبد الرمحن بن أب بكر ،على إن
الكالم ده خيل عبد الرمحن بن أب بكر ،فقالت عائشة -رضي هللا ع ها -على إ ا عارفة سبب ال زول ،فقالت:
"وهللا ما ،و به -يعا مب عبد الرمحن أخي  ،ا -ولو شةت أن أمسيه لسميته" السيدة عائشة بتقول :لو عاوزين
أقولكم مني ،و املقصود

اآية د اللي نزلت اآية فيه وقالت "وال

قال لوالديه أر لكما أتعدانا أن أخر "

مب أخو عبد الرمحن ،ولو عاوزين أقولكم ،و مني أقولكم.
ويبدو -وهللا أعلم -إن ،ي مب عاوزة تغتاب  ،ا ال

نزلت فيه اآية ،يبقى ملا بعرر سبب ال زول يبقى إ ا كان

فيه إنسان اتوجه إليه أصابع اهتام يبقى كده ممكن يكون بر ء والعكس.
 .٤تيسري احلةظ
تيسري احلةظ ،من فائدة معرفة سبب ال زول إن بتسهَ احلةظ على من أراد احلةظ؛ انه بيعرر وبريبط اآ و
ابلواقعة اللي ،ي نزلت فيها؛ فبيكون فيها تيسري للحةظ.
كيف نعرر أسباب ال زول؟
نعرر سبب ال زول ازا ؟
با ص عن رسول هللا وصحابته الكرام
عبعا با ص عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وبا ص عن الصحابة األفاضَ ،الصحاب ملا يقول "ف زلت اآية
ك ا" مقبول ،صىت وإن مل يكن فيه شا،د آخر يقو قيول الصحاب؛ ألن الصحاب ال مكن أن يقول  ،ا من ع ده،
ألن الصحاب ال يقول  ،ا من ع ده.
ابألخبار املرسلة إن كان  ،اك ما ييقويها
عيب افرو بقى إن سبب ال زول دا اللي مب بيقوله صحاب ،اأو مرسَ ،قد يكون سبب ال زول يعا ليس من
قيول الصحاب ،كالم مرسَ يعا إيه؟ أو خو مرسَ ،يعا الصحاب سقط من الس د،
أو  ،ا ااس اد إال إ ا كان فيه شيء يقويه؛ وخصوصا إ ا كان من أئمة معتوين

 ،ه احلالة ال أنخ

ا األرر

األخ عن الصحابة الكرام ،ز

َّما،د وعكرمة وسعيد بن جبري.
ما عدا ل ال نلتةت إىل سبب ال زول  ،ا.
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ما ا لو تعددو أسباب ال زول ل ةس اآ و؟
 .١إن كان  ،اك رواية أص من أخرو
تع لدد األسباب وال ازل واصد ،آه  ،ا بقى أسباب ال زول ممكن يعا سببني ويبقى احلاجة اللي انزلة واصدة بس،
سببني،

احلالة د ب شور إ ا كان احلديث صحي وصديث أقَ م ه

الصحة ف عول على األص أو على

الصحي  ،ا ،ن كر مثاال ل ل :
أخر الشيخان أن ال يب -صلى هللا عليه وسلم ،-الشيخان يعا أب بكر وعمر ،اشتكى ال يب -صلى هللا عليه
وسلم -فلم ييقم ليلة أو ليلتني ،اشتكى يعا مرو ،فلم يقم ليلة أو ليلتني ،فأتته امرأة فقالت:
شيطان

إال قد ترك  ، ،ه امرأة من املشركني تشمت

حمد ،ما أرو

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فأنزل هللا -سبحانه

وتعاىل" :-وال لح ٰى * والليَ إ ا سج ٰى * ما ودع ربل وما قيل ٰى" ال حى.٣:١:
أخر الطواق وابن أب شيبة إن كان ع د رسول هللا

بيت الرسول -عليه الصالة والسالم -جرو ،دخَ البيت

فدخَ حتت السرير فماو ،فمكث ال يب -صلى هللا عليه وسلم -أربعة أ م ال ي زل عليه الوصي ،فقال :خولة ،ما
صدث

بيت رسول هللا؟ جويَ ال َيتيا ،فقلت

نةسي لو ،يأو البيت وك سته ،فأ،ويت ابملك سة حتت السرير

فأخرجت اجلرو ،فجاء ال يب -صلى هللا عليه وسلم -ترعد حليته ،وكان إ ا نزل عليه أخ ته الرعدة ،فأنزل هللا
"وال لح ٰى * والليَ إ ا سج ٰى".
يبقى  ،ا أنزل و ،ا أنزل ،والوقعتني متلةتني.
الوقعة األوىل

مكة ،على أن امرأة من املشركني قالت إن شيطان حمد ،أو ما أرو شيطان إال قد ترك  ،يةهم من

 ،ا إن الرسول -عليه الصالة والسالم -ملا كان بيقوم يصلي

مكة كان املشركون يتجسسون وحياولوا يتسمعوا،

بيقول إيه فكان يبدو -وهللا أعلم -إن صوته بيبقى ابين وبيسمعوه وبيسمعوا القرآن م ه

جور الليَ ،فالليلتني

اللي مرو فيهم ال يب -صلى هللا عليه وسلم -أو الليلة ال مرو فيها ما قامب صلى ،فيهم يبدو إ م متابعي ه كَ
ليلة ،فلما م ت الليلتان جاتله  ،ه املرأة تشمت فيه ،وتقول له :ما أرو شيطان  ،تقصد جويَ ،ي ما تعرر
شيطان من مل  ،فتقصد تقول إن اللي كان بيقري أو اللي بيأتي ابلوصي ماعادش بيجيل .
يعا هللا -سبحانه

ف زل قيوله تعاىل" :وال لح ٰى * والليَ إ ا سج ٰى * ما ودع ربل " يعا ما ترك  ،وقال ترك
وتعاىل -ما ودع  ،ال ،احلبَ لسه موصول والرسالة لسه موصولة ،وهللا -سبحانه وتعاىل -يعا سيعطي الكثري صىت
ترضى ،ف زل وال حى والليَ.
احلالة التانية بتقول إن بيت ال يب -صلى هللا عليه وسلم -كان فيه كلب م ع دخول جويَ ،فلما أخر الكلب من
سورة.
البيت أو اجلرو الصغري اللي ،و الكلب الصغري أخر من البيت جاء جويَ ابل ل
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أيلهما أص ؟ ما ع د الشيخني ،الرواية ال ع د الشيخني ،ي األص .

ابن صجر بيعلق تعليق عيب ال مانع من كره بيقول :قصة إبطاء جويَ بسبب اجلرو مشهورة ،يعا جويَ كونه يتأخر
ماجييب بسبب إن فيه كلب حتت السرير ع د الرسول -عليه الصالة والسالم -القصة د مشهورة ،لكن كو ا سبب
ل زول "وال حى والليَ" يعا  ،ا السبب غريب ،ف ميَ لكالم ما رواه الشيخان إن فعال إن  ،ه املرأة ملا قالت له
ل كانت سبب ال زول.
يبقى  ،ا األسباب تعددو،

 ،ه السورة ال مع ا تعدد السبب وال ازل واصد ،ال ازل واصد اللي ،و سورة

ال حى ،لكن أصد الروا و أص من األخرو ،الرواية ع د الشيخني أص من األخرو؛ ف اخد ابلرواية األص .
 .٢الروايتان صحيحتان مع وجود مرج اصدو الروايتني
صورة فنية أي ا ع دان الروايتان صحيحتان لكن فيه مرج اصدو الروايتني نقوم انخد الرواية الراجحة وناك الرواية
املرجوصة

سبب ال زول.

أخر البخار عن ابن مسعود يقول :ك ت أمشي مع ال يب -صلى هللا عليه وسلم -و،و يتوكأ على عسيب -يعا
جريدة -فمر ب ةر من اليهود فقال بع هم لبعض لو سألتموه ،فقالوا صدر ا عن الروح ،فقام ساعة ،ساعة مب ساعة
يعا ستني دقيقة ساعة يعا فاة من الوقت ،ورفع رأسه فعرفت أنه يوصى إليه صىت صعد الوصي ،مث قال" :قَ ال لروح

من أمر رب وما أوتيتم من العلم إال قليال" ااسراء ،٨٥:د الرواية.
رواية أخرو ع د الام  :قالت قريب لليهود -قريب

مكة واليهود

املدي ة :-أعطوان شيةا نسأل  ،ا الرجَ -

يعا حنرجه ،-فقالوا :اسألوه عن الروح ،فسألوه؛ فأنزل هللا" :ويسألون عن ال لروح" ااسراء.٨٥:
يبقى ع دان كده روايتني؛ رواية على إن الواقعة

املدي ة ،ابن مسعود يقول ك ت ماشي مع ال يب و،و يتوكأ على

عسيب وبعدين اليهود شافوه فقالوا عايزين نسأله ساال إصرا  ،مب ساال للعلم ،اليهود مب عايزة تتعلم ،اليهود
عايزة حتر ال يب -صلى هللا عليه وسلم ،-فقالوا :اسألوا عن الروح ،فابن مسعود يقول :فوقف ال يب -عليه الصالة
والسالم -ساعة ،وبل للسماء فعرفت إن فيه وصي بي زل ،سكت ا ،املهم صعد الوصي ،ف زلت "ويسألون

عن

ال لروح" ، .ا ابن مسعود -رضي هللا ع ه -شا،د للواقعة ،وصاضر.
احلالة التانية :ابن عباس بيقول :قالت قريب لليهود ،يعا ،و مامسعب ،ممكن بريو عن غريه ،قالت قريب لليهود:
أعطوان شيةا ،فيبقي اللي شا،د وسامع وصاضر الواقعة روايته أرج من رواية إيه؟ من مل يشهد الواقعة ،فيكون سبب
نزول "ويسألون عن ال لروح" أ اليهود تسأل ال يب -صلى هللا عليه وسلم -عن الروح.
 .٣الروايتان صحيحتان وال مرج اصداُها على األخرو ومكن اجلمع بي هما
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الصورة التالتة بقى

أسباب ال زول :ممكن يبقى الروايتني االت ني صحيحتان وال مرج اصداُها على األخرو،

وممكن جنمع بي هم ،ممكن اجلمع ممكن يكون اجلمع سهَ ،ز ايه؟
أخر البخار عن ابن عباس أن ،الل بن أمية ق ر امرأته ع د ال يب -يعا رما،ا ابلزان -بشري بن سحماء ،فقال
ال يب -صلى هللا عليه وسلم" :-البي ة أو ٌّ
صد ظهرك" صحي البخار  ،جتيب بي ة أربعة شهود يعا تالتة معاك
أو ،جلدك، ،الل بن أمية مجاعة ده من الثالرة ال ين فب هللا عليهم

قيوله تعاىل" :وعلى الثالرة ال ين خلةوا

رسول هللا ،إ ا وجد أصدان مع امرأته رجال ي طلق يلتمس

ىت إ ا ضاقت عليهم األرو" التوبة .١١٨:فقال:
صٰ
البي ة؟ عبعا ،الل مب بيعاو على كالم الرسول -عليه الصالة والسالم -لكن شيء تقيَ على ال ةس أروح أجيب
تالتة أو أجيب أربعة يشهدوا على زوج  ،ا صعب يعا!
مث قال" :رقة
معا،م

هللا "..وده برضه من أسباب ال زول ،شيء عظيم جدا ،كانوا ،االء صاسني إن هللا -سبحانه وتعاىل-

كَ خطوة بيخطو،ا ،كَ خطوة بيخطو،ا صاسني بوجود هللا معهم ،وع اية هللا م ،وصر

وصةظه هلم ،قال له إيه بقى؟ "وال

هللا عليهم،

بعث ابحلق إق لصادق" ،يعا أان مابظلمب زوج " ،ولي زلن هللا تعاىل ما يوئ

ظهر من احلد" ،مب ،اجنلد أبدا ،أان بر ء ،وأان صادق ،وأان وارق إن رب ا -سبحانه وتعاىل، -ي زل صَ ،شور قد
إيه الثقة

عصر -وهللا العظيم -ال مثيَ له ،صاسني القرآن ،ييجي وفعال جه ،ف زل جويَ وأنزل عليه" :وال ين

ييرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنةسهم" ال ور ،٦:اآية ،خال كده بيرئ ،الل من احلد.
أخر الشيخان أي ا ،يعا الرواية د ع د البخار  ،وأخر الشيخان واللةظ للبخار  ،نةس الكالم ،صحاب امسه
عومر وصحاب امسه عاصم بن عد  ،عومر ربا خطر
إيه بقى؟ بيقول له" :كيف تقولون

ابله صاجة ز كده فبيقول لعاصم :اسأل

الرسول ،بيقول

رجَ وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه؟" يعا الصحابيني بيتكلموا مع

بع هم" ،أم كيف يص ع؟" يعمَ إيه؟ سَ

-يعا اسأل  -رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن ل  ،يعا

عومر يبدو إن ،و مستحي يسأل الساال ده ،فعاصم جه لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يسأله ،الرسول كره
الساال ،ألنه شكله كده ساال افااضي لسه ماصصلب مثال ،فانتوا ليه بتقلبوا

احلاجاو د ؟ "ال تسألوا عن

أشياء إن تيبد لكم" املائدة ،١٠١:فغ ب ال يب -عليه الصالة والسالم -من املسائَ د .
فعومر ما ارحتب ،قال خال
عومر ،فقال:

أان ،روح أسأل أان الرسول شخصيا ،قال" :وهللا ال أنتهي صىت أسأل رسول هللا" فجاءه

رسول هللا ،رجَ وجد مع امرأته رجال ،أيقتله فتقتلونه؟ يعا قصا

،يقيموا عليه القصا

يعا

يقتلوه ،أم كيف يص ع؟
فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-قد أنزل هللا القرآن في و صاصب " مني صاصبه بقى؟ اللي ،و السائَ
األوالق اللي ،و ،الل بن أمية ،قد أنزل هللا القرآن في و صاصب  ،فأمره ابملالع ة ،يعا انتوا االت ني صكمكم
واصد اللي ،و "وال ين ييرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء".
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الروايتني يبدو إن ،م قريبني من بعض ،رواية ،الل اللي صصَ املشكلة ع ده ،والرواية التانية ،واجلواب جه ايه؟
للروايتني معا ،فه ا جواب لالت ني فيسهَ اجلمع بني الروايتني.
أي ا من أسباب ال زول -ونستكمَ إن شاء هللا -قد يكون ال ازل متعدد والسبب واصد ،سور نتعرو للصور ،أو
أمثلة من  ،ه ،وابهلل التوفيق.
 .٤الروايتان صحيحتان وال مرج اصداُها على األخرو وال مكن اجلمع بي هما
و ،اك صورة رابعة من تعدد األسباب وال ازل واصد ،بعىن إن اآية اللي انزلة ،ي واصدة ولكن السبب متعدد تستو
فيها الروا و وليس  ،اك مرج ويصعب اجلمع ،ز ايه؟
غزوة أصد ال يب -صلى هللا عليه وسلم -ملا استشهد سيدان محزة ومثَ به وقف عليه وقال" :ألمثلن بسبعني م هم
مكان " ف زل جويَ وال يب -صلى هللا عليه وسلم -واقف خبواتيم سورة ال حَ "وإن عاقيبيتم فيعاقبوا بثَ ما عوقبيتم
أصد ،وأصد كانت س ة تالتة من اهلجرة ،د

به ولةن صبيرُت هلو خيي ٌر للصابرين" ال حَ ،١٢٦:يبقى الكالم ده
رواية.

الرواية التانية إن الرسول -عليه الصالة والسالم -أخر الام  :ملا كان يوم أصد عن أب بن كعب ملا كان يوم أصد
أصيب من األنصار أربعة وستون ،ومن املهاجرين ستة ،م هم محزة -رضي هللا ع ه ،-فمثلوا به ،فقالت األنصار :لةن
أصب ا م هم يوما مثَ  ،ا ل ربني -أ ل زيدن عليهم ،-فلما كان يوم فت مكة نزلت برضه أواخر سورة ال حَ "وإن
عاقيبيتم فيعاقبوا بثَ ما عوقبيتم به".
س ة متانية من اهلجرة ،يبقى كده نقول ايه؟ الكالم

س ة تالتة من اهلجرة ود
عبعا صعب اجلمع ،ليه؟ ان د
 ،ا بيعد ال زول بني املوضعني يعا يبقى ده تع لدد لألسباب وال ازل إيه؟ واصد ،لكن متعدد ،نزل مرة بعد مرة ،يبقى
نزلت مرة

أصد ونزلت مرة فني؟

مكة.

ما ا لو تعدد ال ازل والسبب واصد؟

ع دان أي ا تع لدد ال ازل والسبب واصد ،السبب واصد يعا ساال عرح على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-أو
أمر علبه أصد املسلمني ،أو أصد املسلماو ،ف زل يعا أكا من آية.
مثال ل  :ما أخرجه احلاكم والام

عن أم سلمة قالت " :رسول هللا ،ال أمسع هللا كر ال ساء

اهلجرة" ،القرآن

ما اتكلمب عن ،جرة ال ساء يعا بشيء فأنزل هللا:
"فاستجاب هلم ربليهم أق ال أضيع عمَ عامَ م كم من كر أو أنث ٰى ۖ بيع كم من بيعض ۖ فال ين ،اجروا وأخرجوا

من د ر،م" آل عمران ،١٩٥:يبقى من كر وإيه؟ وأنثى.
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وأخر احلاكم أي ا عن أم سلمة -رضي هللا ع ها :-قلت " :رسول هللا ،ت كر الرجال وال ت كر ال ساء" فأنزلت..
يبقى آية فنية خالل مع إن الكالم أو السبب اللي ظا،ر قدام ا كده إن ساال السيدة أم سلمة عن صظ ال ساء
القرآن ،أو كر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -لل ساء ،السبب واصد ،الساال من أم سلمة تعدد وال ازل ايه؟
ال ازل متعدد والسبب واصد اللي ،و الساال " ،رسول هللا ،ال أمسع هللا كر ال ساء

اهلجرة" " ،رسول هللا ،ت كر

الرجال وال ت كر ال ساء" ،فأنزلت:
"إن المسلمني والمسلماو والمام ني والمام او" األصزاب .٣٥:اآية

سورة األصزاب.

يبقى  ،ا السبب واصد وال ازل متعدد.
اأامتة
على كَ صال -عباد هللا -القرآن إما أن يكون فيه سبب ل زول اآ و ،وإما أال يكون  ،اك سبب ،ولكن ،و فيض
هللا وكرم هللا ووصي هللا -سبحانه وتعاىل -يي زله على رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-تعرف ا كده أيها ااخوة الكرام
على كيةية ال زول ،وعلى أسباب ال زول.
مع صلقة أخرو إن شاء هللا .أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم
مع خصائل بقى؛ ألن القرآن نزل  ،ا

ولكم أن ي ةع ا با علم ا ،وأن يعلم ا ما ي ةع ا،

مكة و املدي ة ،نقوم نعرر املكي واملدق ،وخصائل كَ م هما ،وإىل

امللتقى إن شاء هللا.
وسالم هللا عليكم ورمحته وبركاته.
ُت حبمد هللا
شا،دوا الدرس لل شر على ال ت

قسم تةريغ الدروس

م تد و الطريق إىل هللا وتة لوا  ،ا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

نزول القرآن من دروس الدورة العلمية "بصائر "3

( صفحة  14من ) 14

