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 تأُمالت ُقرآنية ِلما َوَرَد فيه إنزال أو تنزيل
 

 د. نبيل مبارؾ عجرة                                                                        
 ، قسم القرآف كعلوموأستاذ القرآف كعلومو ادلشارؾ                                                                      

 جامعة الرياف ،كلية الشريعة                                                                        
 :الملخص

احلكيم، قاعدة: ال ترادؼ ُب كتاب اهلل، فتيظهر ىذه القاعدة دقة كبلـ من القواعد ادلفيدة لفهم التنزيل 
، كمن الدقة اليت لذم ال يعيبو الًتادؼ كال احلشو، كأنو سلتلف عن كبلـ العرب ااهلل ادلنزؿ على زلمد 

، كإف كاف ؽ هبا بُت األلفاظ اليت ييظن أهنا مًتادفةفرٌ اتصف هبا التنزيل نستطيع أف نصل إىل معاف دقيقة ني 
اإلنزاؿ  :ُب ادلعٌت، كمن ىذه األلفاظ لفظتادؿ على الزيادة تيها سلتلفة، فالزيادة ُب ادلبٌت كمبان اأصلها كاحدن 

    إنزاؿ فقط كرد فيو ماكالتنزيل، كقد أكضحتي ادلفهـو ادلراد منهما ُب كبلـ اهلل، ٍب طبقت ىذا ادلفهـو على 
ا، ٍب ادلبحث مقدمة، كسبهيد أكضحت فيو معٌت اللفظتُت لغة كاصطبلحن  :ف ىذا البحث منأك تنزيل، كقد تكوٌ 

األكؿ كفيو تطبيق ادلفهـو على ما كرد فيو إنزاؿ فقط، ٍب ادلبحث الثاين كفيو تطبيق على ما كرد فيو تنزيل فقط، 
 ما جاء ُب ىذا البحث. خبلصةكخاسبة اشتملت على 

 

 المقدمة:
 .اا كنذيرن ا، كالصبلة كالسبلـ على ادلبعوث رضبة للعادلُت بشَتن للعادلُت نذيرن  احلمد هلل الذم أنزؿ القرآف ليكوف    
 ؛بعدأما 

على قدر سقفو  كل    ،كالراغبوف كتابو ادلنزؿ، فنهل منو العلماء  لقد أكدع اهلل عز كجل مفاتيح العلـو ُبف
ادلعرُب، فقد تظهر منو معارؼ كحكم لناظر كزبفى على آخر، فهناؾ الفقيو الذم يستنبط األحكاـ كيستخرج 

، كالنحوم الذم يستشهد بو على قواعده اإلعرابية، كصاحب الفصاحة يهتدم حلسن كعللو ًحكم التشريع
كمن األمثاؿ ما فيو حسن صياغة  ،كعرب النظم، كعوايل الفصاحة، كفيو من القصص كاألخبار ما فيو عظات

كصحة اتعاظ، كإىل غَت ذلك من علـو ال يقدر قدرىا إال من علم حصرىا، من الذين أنار اهلل بصائرىم 
 للوصوؿ إىل ما كمن ُب كتاب اهلل، فهو كبلـ من حي إىل أحياء.

      ار تأكيد، أك زيادة، كقد يظهر من بعض ألفاظ القرآف التكرار، كالزيادة حىت يظن الظاف؛ أهنا تكر 
أك تشابو ألفاظ من غَت كجود فائدة، كالصحيح أف كتاب اهلل ليس فيو ألفاظ زائدة ببل معٌت أك ببل فائدة، بل 
كليس فيو ألفاظ مًتادفة ترادفنا تامنا، بل ىناؾ ما تشًتؾ فيو األلفاظ ادلًتادفة، كىناؾ ما زبتلف فيو من ادلعاين، 

سنبُت فيو بإذف اهلل الفرؽ بُت اللفظتُت  تأمالت قرآنية لما ورد فيه إنزال أو تنزيل(،)كىذا البحث عنوانو: 
كرد فيها اإلنزاؿ فقط أك التنزيل. كمن اهلل نطلب العوف  ماُب األماكن اليت كردتا فيو، كسنقتصر على ذكر 

 كالفتح كاإلذلاـ. 
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 :اختيار الموضوعأسباب  -أوًل 

التفريق ُب كمن ٍب أىل العقائد  – ا بُت ادلفسرينخصوصن  -احلاصل  تكمن أسباب البحث ُب االختبلؼ
نتيجة لعدـ استقراء معاين اإلنزاؿ كالتنزيل من  ،اإلنزاؿ كالتنزيل، كعدـ االستقرار على معٌت زلدد بُت معٌت

 .كم على أف ادلفردة ذلا مرادؼ ، ككذلك ألخذىم باحلي التنزيل نفسو
 :أهمية الموضوع -اثانيً 

، كما أف معرفة الفرؽ وبُب التنزيل كاالسًتشاد فغايتنا التفكر  ،أمهية ادلوضوع بالغاية ادلنشودة منون متك
ة لفهم التنزيل احلكيم، كلو عبلقة دببادئ التأكيل، حيث توضح يعد أحد ادلفاتيح الرئيسبُت التنزيل كاإلنزاؿ 

تتضح إال بتطبيق ادلفهـو الوارد ُب التفريق بُت من ادلفاىيم اليت ال  كترجح االختبلؼ ُب ادلعٌت، كبياف كثَتو 
 اللفظتُت.

  الدراسات السابقة: -اثالثً 
ن، رللة جرش، اجمللد الثاين كالعشري سبق أف نشرنا حبث الفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتنزيل، دراسة نظرية، ُب

ف البحث ق(، كالفرؽ بُت البحث ادلنشور كىذا البحث، أ1442شواؿ  ـ/2021العدد األكؿ )حزيراف 
ادلنشور دراسة نظرية للفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتنزيل، كالتطبيق على ادلواضع اليت كرد فيها اإلنزاؿ كالتنزيل رلتمعة، أما 

 .ىذا البحث فهو تطبيق جلميع ما كرد فيو إنزاؿ فقط أك تنزيل فقط ُب التنزيل احلكيم
  أهداف البحث: -رابًعا

اليت كرد  كماىيتها، من األشياء كنو كثَتو كالتنزيل نصل إىل معرفة   بالوصوؿ إىل معرفة الفرؽ بُت اإلنزاؿ
 .فيها إنزاؿ فقط أك تنزيل فقط، كذلك فض بعض اخلبلؼ الوارد ُب ذلك

 

  منهج البحث: -خامًسا
الوارد فيها إنزاؿ فقط أك تنزيل فقط التطبيقي على صبيع اآليات االستقرائي سنستخدـ بإذف اهلل ادلنهج 

 :عملنا ُب البحث على النحو اآلٌب كقد كاف ُب موضعو من كتاب اهلل.كل  اكبياف معنامه
 إيراد اآليات من مصحف ادلدينة، مع ذكر اسم السورة كرقم اآلية أمامها. -1
 االستشهاد بقوؿ علماء التفسَت كاللغة، للوصوؿ إىل تطبيق ادلفهـو للفظتُت. -2
 زبريج األحاديث، أك اآلثار من كتب احلديث كاألثر. -3
 كر توثيق ادلرجع عند ذكره من أكؿ مرة.ذ  -4
 إيضاح بعض األلفاظ الغريبة الواردة ُب االقتباسات. -5

 

 : خطة البحث -سادًسا
كفيها أسباب البحث كأمهيتو كأىدافو كمنهجو كخطتو، كالدراسات ؛ مقدمة، ىذا البحث على أتى
 السابقة.
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 بياف معٌت اإلنزاؿ كالتنزيل. :تمهيدال
  دلفهـو على ما كرد فيو إنزاؿ فقط.تطبيق ا :ادلبحث األكؿ 

  ادلبحث الثاين: تطبيق على ما كرد فيو تنزيل فقط.
 : كفيها أىم النتائج.خاسبة

 مصادر البحث.
 .بيان معنى اإلنزال والتنزيلالتمهيد: 

 التنزيل في اللغة:و  اإلنزال -أوًل 
كالزاء كالبلـ كلمة صحيحة تدؿ على ىبوط النوف "أساس الكلمتُت من مادة )ف ز ؿ( قاؿ ابن فارس: 

شيء ككقوعو. يقولوف: نزؿ ادلطر من السماء، كما إىل ذلك، كتقوؿ: نزؿ فبلف عن الدابة، أك من علو إىل 
، كيقاؿ: نزلت بو كأنزلتو كنزلتو كاستنزلتو دبعٌت. قاؿ سيبويو: ككاف أبو عمرك يفرؽ بُت ينزؿ نزكالن  (1)،"سفل

قاؿ أبو احلسن: ال فرؽ عندم بُت نزلت كأنزلت إال صيغة التكثَت ُب  .كر كجو الفرؽكمل يذ  ،نزلت كأنزلت
كقوؿ ابن جٍت: ادلضاؼ كادلضاؼ إليو  ،، كُب قراءة ابن مسعود: }كأنزؿ ادلبلئكة تنزيبل{؛ ألف أنزؿ كنزؿنػىزٍَّلتي 

د للمضاؼ كادلضاؼ إليو تنزيبلت  ىنا ألنو أراكُب كثَت من تنزيبلهتم كاالسم الواحد، إمنا صبع تنزيبلن  ،عندىم
     ُب كجوه كثَتة منزلة االسم الواحد، فكٌت بالتنزيبلت عن الوجوه ادلختلفة، أال ترل أف ادلصدر ال كجو لو 

 (2)إال تشعب األنواع ككثرهتا؟
: خيتص التنزيل"كقيل:  ".دىٍفًعي   :كىفػىرىؽ صباعةه من أرباًب التٍَّحًقيق، فػىقىاليوا: التػٍَّنزيل: تىٍدرجيي ، كاإلٍنزاؿي "

 .(3)"عاـ :يشَت إىل إنزالو متفرقان منجمان، كمرة بعد أخرل، كاإلنزاؿ بادلوضع الذم
ادة ادلبٌت مع أهنم يقركف أف زي ،أف األكثر على أف اإلنزاؿ كالتنزيل دبعٌت كاحد ؛يتضح من أقواؿ أىل اللغة

كلكن ىناؾ من نفى  (4)ؿ بالًتادؼ نتيجة لقوؿ سيبويو،أخذىم القو  دلعٌت، كىذا راجع إىلزيادة ُب ا اتعٍت غالبن 
 .(5)من ادلتقدمُت، كابن تيمية كالزركشي من ادلتأخرين كاجلرجاين ابن فارس ؛اللغة كعلى رأسهم ُبالًتادؼ 

 في الصطالح:  -ثانًيا
 معنامها لغة، إال أف لقد ذىب كثَت من العلماء إىل أف اإلنزاؿ كالتنزيل دبعٌت كاحد كما ذكرنا ذلك ُب

راء آنزاؿ كالتنزيل صلد أف كل رأم من الواردة ُب مادٌب اإل اتباستقراء التعريفك  .(6)ىناؾ من يفرؽ بينهما
ا لتطبيقو على معٌت زلدكد من التنزيل احلكيم كأمهل األماكن األخرل شلا أكقعهم ُب  ،العلماء قد ازبذ حدن

 كىذه األقواؿ كاآلٌب: االضطراب،
 األكؿ: التنزيل: ىو تنزيل احليثية من ساحة إىل ساحة دكف تغيَت ُب ماىية ادلنزؿ. الرأم

 .(7)اإلنزاؿ: ربوؿ من ساحة إىل ساحة مع تغَت ُب ماىية ادلنزؿ كحيثياتو
 الرأم الثاين: اإلنزاؿ: إظهار ما كاف ُب عامل الغيب إىل عامل الشهادة.
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كقد يكوف بإنزاؿ أسبابو  ،لنفس الشيء كالقرآف إنزاالن  ف اإلنزاؿ قد يكوفإكأصحاب ىذا القوؿ يقولوف 
 .(8)كاذلداية إليو، كإنزاؿ احلديد كاللباس

 .(9)أم: نزكؿ من مقاـ أمسى إىل مقاـ أدىن ،دلقاميا : أف ادلقصود باإلنزاؿ النزكؿثالثالرأم ال
  : أنزؿ: تعٍت اإلنزاؿ مرة كاحدة أك صبلة كاحدة.رابعالرأم ال

 زاؿ على مراحل أك أجزاء متفرقة.نزؿ: تعٍت اإلن
 اتفلذا ديكن لنا أف صلمع بُت تعريف ُب حبثنا الفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتنزيل،قد رددنا على كل ىذه األقواؿ ك  

معاين اإلنزاؿ كالتنزيل ُب صبيع األماكن الواردة ُب الكتاب التفريق بُت  ُب معرفة العلماء بتعريف قد يكوف حبلن 
 العزيز.

 ىو عملية نقل موضوعي )مادم( خارج الوعي اإلنساين.التنزيل: 
 اإلنزاؿ: ىو عملية نقل ادلادة من غَت ادلدرؾ إىل ادلدرؾ. أم دخلت رلاؿ ادلعرفة اإلنسانية.

؛ اإلماـ ادلاتريدم عند تفسَته إلنزاؿ اللباس، كادلهاديي ُب  كمن العلماء الذين أشاركا إىل ىذا ادلفهـو
 مقدمة تفسَته، كالشعراكم عند تفسَته إلنزاؿ الرزؽ، كسيد قطب عند تفسَته إلنزاؿ األنعاـ.

 المبحث األول: تطبيق المفهوم على ما ورد فيه إنزال فقط.
  .ما أنزل على الملكينالمطلب األول: 

ٹ  ٹچ قاؿ تعاىل:   .َُِالبقرة:  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
العلـو اليت مل تكن ضمن مدركاهتم، فجعلت ضمن مدركات ىذين كما أنزؿ على ادللكُت، أم من 

ادللكُت، كديكن أف يكوف ادللكاف غَت مهيأين لتعلم ىذا العلم فتهيئ ذلما أك هتيئا لو، بأف دخل ُب متناكذلما، 
ق، ، كإظهار األكىاـ كحقائ(10)فاستطاعا بالعلم الذم تكوف ُب كياهنما أف يعلما الناس كيفية التعامل بالسحر

و أف ذلك العلم غَت ل حىت يبينا كينصحا افالعلم الذم سخر ذلما، امتحاف لغَتمها، فلذا كانا ال يعلماف أحدن 
 افيكوف ذلك العلم ضررن  ،كأصر إال تعلمو علماه إياه أىبمرضي عنو، كأف علم السحر علم غَت مرضي عنو فإف 

 ،َُِالبقرة: چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈچعلى صاحبو أكثر من ضرره على غَته، لذا قاؿ تعاىل: 
اليت جاءت ُب بياف ماىية ىذين ادللكُت، كأهنما  اآلثارالفتح، كعلى  قراءةبوا علم السحر. ىذا على أم طالً 

بينو كبُت ادلعجزة لئبل  اأك سبييزن  ،يى قوـي طالوتى بالنهر"ملكاًف أنزال لتعليم السحر ابتبلءن من اهلل للناس كما ابتل
 ،ككانوا يٌدعوف النبوةى  ،غريبةن من السحر اُب ذلك الزماف كاستنبطٍت أبوابن  أك ألف السحرىة كثيرتٍ  ،اسي يغًتَّ بو الن

كإظهاًر  ،حىت يتمكنوا من معارضة أكلئك الكذابُت ؛فبعث اهلل تعاىل ىذين ادللكًُت ليعٌلما الناسى أبوابى السحر
 .(11)أمرًىم على الناس"

، كىي "قراءة ابن عباس كاحلسن كأيب األسود كالضحاؾ ... 12بكسر البلـكُت( )ادللً  كأما على قراءة 
بل مها رجبلف صاحبا كقار  :( ... كقيل-عليهما السبلـ  -كيؤيده ما قيل إف ادلراد هبما )داكد كسليماف 

ؾ، كتلك وهنما أشد اإلجبلؿ فشبها بادللو ها بادلبلئكة، ككاف يؤمهما الناس باحلوائج األىلية كجيل  ب  كمست فشي 
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ا يقولوف: ىذا ملك كليس بإنساف، كما يقولوف فيمن كاف سيدن  ،عادة الناس فيمن ينفرد بالصفات احملمودة

ا يظهر الغٌت عن الناس من حيث حيتاجوف إليو: ىذا سلطاف زمانو، ... فإف كلمة )أنزؿ( تستعمل ُب عزيزن 
 ا.سر البلـ( يتضح فيها معٌت اإلنزاؿ جلين . فهذه القراءة )بك(13)مواضع ال صلة بينها كبُت كحي األنبياء"

"كقد اختلف ادلتكلموف كادلفسركف كالفقهاء ُب حقيقة السحر كُب أحكامو، كعده بعضهم من خوارؽ 
العادات، كفرقوا بينو كبُت ادلعجزة، كمل يذكركا ُب فركقهم أف السحر يتلقى بالتعليم ، كيتكرر بالعمل، فهو أمر 

 .(14)عادم قطعا خببلؼ ادلعجزة"
تأثَت  دليل على  َُِالبقرة:   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ كُب قولو تعاىل: 

 .(15)أف السحر لو حقيقة، كأنو يضر بإذف اهلل"السحر على اإلنساف كعلى "
 المطلب الثاني: إنزال األمنة: 

 ُْٓآؿ عمراف:   چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ قاؿ تعاىل:
    ُتزاؿ بعد سنة ُب بدر، كلكن ادلسلمبعد غزكة أحد تواعدكا مع ادلسلمُت على النكذلك أف ادلشركُت 

بل لعل ذلك الوعد باللقاء ُب بدر بعد سنة تبلعب منهم ليؤمن  ،إىل مكة تعاد اقريشن  تأل نوائمل يطم
غزكة، فإنزاؿ األمنة هم ُب تلك التأصاب يتشغاؿ ادلسلمُت بتلميم اجلراح الجانبهم ٍب يباغتوف ادلدينة على حُت ان

األمنة ىذه ىي: عبارة عن اخلربات احلربية اليت ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچُب قولو تعاىل: 
أخذ اخلربات  علىمرس كأصحابو كاستقراء األحداث الستنباط اآلٌب، كىذا يكوف بالت دخلت مدارؾ النيب 

من شلارسيها كمن ادلشاركة ُب تلك األحداث. فمن تلك اخلربات احلربية كالعسكرية ما ذكره أىل السَت أف 
أمر رجلُت من أصحابو بأف يستكشفوا جيش قريش، فإف أخركا األضباؿ على اإلبل كركبوا اخليل فهم  النيب 

اخلرب  ل كأخركا اخليل فهم عائدكف دلكة، فلما جاءه عازموف على دخوؿ ادلدينة، كإف ركبوا األضباؿ على اإلب
نهم كليذىب عنهم الغم الذم أصاهبم ئبأف قريشنا ركبوا اإلبل كأخركا اخليل، ىناؾ أعلن اخلرب ُب ادلسلمُت ليطم

، فأمن ادلسلموف كاستسلموا للنعاس، كالنعاس ُب مثل تلك احلاؿ دليل على شدلا كانوا ُب شك من رحيل قري
. " كال شك أف ىذا رضبة هبم، كإحساف كتثبيت لقلوهبم، كزيادة طمأنينة؛ ألف اخلائف ال يأتيو (16)األماف

النعاس دلا ُب قلبو من اخلوؼ، فإذا زاؿ اخلوؼ عن القلب أمكن أف يأتيو النعاس. كىذه الطائفة اليت أنعم اهلل 
رضا اهلل كرسولو، كمصلحة إخواهنم عليها بالنعاس ىم ادلؤمنوف الذين ليس ذلم ىم إال إقامة دين اهلل، ك 

نيب حق من عند اهلل كأنو ال ينطق عن اذلول إف ىو   ام "الذين كانوا جازمُت بأف زلمدن . كى(17)ادلسلمُت"
إال كحي يوحى، ككانوا قد مسعوا من النيب صلى اهلل عليو كسلم أف اهلل تعاىل ينصر ىذا الدين كيظهره على 

 .(18)بأف ىذه الواقعة ال تؤدم إىل االستئصاؿ، فبل جـر كانوا آمنُت"سائر األدياف، فكانوا قاطعُت 
 على قولُت: تعيينهاكأما الطائفة األخرل فقد اختلف أىل التأكيل ُب 
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ا منهم كانوا مثقلُت ا على أف كثَتن األكؿ: أهنم الذين أثقلتهم اجلراح، كاستبعدكا النصر "كاتفق الركاة أيضن 

ٿ  چ  فذلك قولو تعاىل: ،فلم يقدركا على اقتفاء أثر ادلشركُت ،باجلراح ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

فهذه الطائفة من ادلؤمنُت الضعفاء كال حاجة إىل جعلها من  154آؿ عمراف:  چ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ
ادلنافقُت كما قيل: فإف ىؤالء سيأٌب الكبلـ فيهم، كما من أمة إال كفيها الضعفاء كاألقوياء ُب اإلدياف 

. ك"كانت الطائفتاف صبيعنا من ادلؤمنُت، لكن إحدامها قد أتاىا النعاس؛ دلا أمنوا من العدك، (19)كغَته"
، كترًٍكهم أمره منع ذلك النـو عنهم؛ إذ كيف يلقوف رسوؿ اللَّو  كاألخرل ال؛ بعصياهنم رسوؿ اللَّو 

 .(20)ككيف يعتذركف إليو؟ كاللَّو أعلم"
        الثاين:  كىم ادلنافقوف، كىم "الطائفة اليت قد أمهتهم أنفسهم، فليس ذلم ىم ُب غَتىا، لنفاقهم 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ؛ (21)"أك ضعف إدياهنم مل يصٌدقوا اخلرب فلم يذىب عنهم اخلوؼ، فلم ينعسوا  چ  ٹ  ڤ  
شيء، فأساءكا  - كالظهور أم: النصر -كىذا استفهاـ إنكارم، أم: ما لنا من األمر " ُْٓآؿ عمراف: 

الظن برهبم كبدينو كنبيو، كظنوا أف اهلل ال يتم أمر رسولو، كأف ىذه اذلزدية ىي الفيصلة كالقاضية على دين اهلل، 
األمر يشمل األمر القدرم، كاألمر الشرعي،   ُْٓآؿ عمراف: چ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄچ قاؿ اهلل ُب جواهبم: 

كقدره، كعاقبة النصر كالظفر ألكليائو كأىل طاعتو، كإف جرل عليهم ما جرل. فجميع األشياء بقضاء اهلل 
 .(22)اآلية" َِاألحزاب: چ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇچ : -عىزَّ كىجىلَّ   -كذلك كقولو 

  .إنزال األنعامالمطلب الثالث: 
 .ٔالزمر:  چپ  ڀ   ڀ  ڀ ڀ  ٺچقاؿ اهلل تعاىل: 

 ٺچالناظر ادلتفكر ُب كتاب اهلل جيد أف اهلل سبحانو كتعاىل سخر لئلنساف األنعاـ كما قاؿ تعاىل: 

، كنبلحظ أف لفظ األنعاـ رغم كركده للةذكىذا يدؿ على أف األنعاـ ذللت بعد أف مل تكن مي ، ِٕيس:  چٺ
  نو فإسورة األنعاـ، االسم ىي  ا من التنزيل احلكيم، كرغم كجود سورة فيو ربمل ىذاُب اثنُت كثبلثُت موضعن 

     ا قبل احلديث عن ىود عليو السبلـ، كىذا ال يعٍت أهنا مل تكن موجودة. بل يعٍت أهنا مطلقن ذكرىا مل يرد 
 للت؟للت. فالسؤاؿ ما ادلقصود باألنعاـ كمىت ذي مل تكن قد ذي 

الشطر األكؿ من السؤاؿ نقوؿ: النعم: صبع ال مفرد لو يشمل اإلبل كالبقر كادلاعز  نُب اجلواب ع
ې  ى  ى    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ . كرد مرة كاحدة ُب قولو تعاىل: كالضأف ۉ  ې  ې  ې  

 آخر من حيث الداللة. ااه إىل نًعمة أك نىعمة صارت شيئن فإذا أفردن، ٓٗادلائدة:   چائ  ائ  ەئ
، كاألنعاـ من نعم اهلل كالضأفكاألنعاـ صبعي صبعو للنعم، فهو مثلو ُب الداللة يشمل اإلبل كالبقر كادلاعز 

 على خلقو كحلقة ُب سلسلة الدكرة الغذائية للبشر كاإلنساف.
ُب كتابو العزيز. كقولو  وكاالنتفاع هبا ال يقتصر على أكل حلومها، بل يتعداه إىل كجوه قررىا سبحان

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ۈۆ   ۆچ : تعاىل ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
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إضافة إىل جعل ، ٕ - ٓالنحل: چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀى  ائ   

جلودىا بيوتان خفيفة ُب الًتحاؿ، كإىل االنتفاع من أصوافها كأكبارىا كأشعارىا ُب صنع ادلبلبس كاألثاث كادلتاع، 
 ية.اآلكما مر ُب 

ڻ  ڻ  ڻ  چ ىي احليوانات ادلستأنسة من آكبلت العشب ُب قولو تعاىل:   –باألصل  –كاألنعاـ 

ھ    لكم  امتاعن   كادلرعى  ادلاء : أم، ّّ - ُّالنازعات:   چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  
كألنعامكم، كإمنا قلنا ادلستأنسة لنخرج منها الغزالف كالزرافة كالسناجب كالثَتاف الوحشية، كقلنا من آكبلت 

، اكإف كاف أليفن  – النبوم حسب احلديث –العشب لنخرج منها القطط كالكبلب ككل ما لو سلالب كأنياب 
   َّاحلج:   چ ې  ې  ېۅ   ۉ  ۉ  ې  چ تدخل ُب قولو تعاىل:  كملاليت مل حيل أكلها 

)كأحلت( بقصد ربليلها؟ نقوؿ: التحليل كالتحرًن  :كقد يسأؿ سائل: كىل كانت األنعاـ زلرمة حىت يقاؿ
ُب التنزيل احلكيم يتناكؿ األفعاؿ كال يضاؼ إىل ذكات األشياء، كىذه كاحدة. كاحلبلؿ ىو األصل ُب األشياء 

ڤ    ڤ  ڦ    چكاحلراـ ىو االستثناء، بداللة قولو تعاىل:  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

، فاحلراـ ىو اا أك نباتن ا كاف أك حيوانن إال ُب مسألة قتل النفس، إنسانن  ، ّٗآؿ عمراف: چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄ
األصل كاحلبلؿ ىو االستثناء. كىذه كاحدة ثانية. كُب ضوء ىاتُت يصبح معٌت اآلية: أحل لكم ذبح األنعاـ 

ا باألصل، عدا ما ذكر التنزيل احلكيم من أنواع بقيت على ربرديها  كاالنتفاع هبا، بعد أف كاف ذلك زلرمن  ألكلها
كرغم أنو من احليوانات ادلستأنسة آكبلت العشب لذا فإننا نذكر اسم اهلل عند ذبح األنعاـ  ،كلحم اخلنزير

 .(23)اءكأف التحرًن ىو األساس ُب الدم ،لنتذكر بأف اهلل أحل لنا قتلها
نبلحظ أهنا يات التنزيل آلل اإلنساف األنعاـ؟ فباستقراء لسؤاؿ كىو مىت ذى من االشطر الثاين  ناجلواب عك 

قصة نوح كال قبلو، كىذا يدؿ على أف انتفاع اإلنساف من األنعاـ كاف بالصيد لعدـ  ُبمل تذكر ُب احلديث 
كذلك كاف ُب قصة ىود  ،اإلنساف نعمة تذليل األنعاـيات تذكر أف من نعم اهلل على آاستئناسها، كٍب جاءتنا 

 السبلـ. اعليو السبلـ، شلا يدؿ على أهنا صارت مستأنسة ُب زمن بُت نوح كىود عليهم
 ٔالزمر:    چپ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺچ فما ادلقصود بإنزاؿ األنعاـ ُب قولو تعاىل: 

 نذكر تأكيبلت العلماء ذلذه اآلية ٍب نطبق ادلفهـو الذم اقتنعنا بو دلفهـو اإلنزاؿ ُب التنزيل احلكيم: :أكالن 
 .(24)أف اهلل خلق أكؿ ىذه األزكاج ُب السماء ٍب أنزذلا، فيكوف اإلنزاؿ على سبيل احلقيقة. :األكؿ
فاإلنزاؿ عبارة عن نزكؿ  ،كتب ُب اللوح: كل كائن يكوف  ؛ إذأف معٌت أنزؿ خلق كقضى كقسم :الثاين

 . (25)أمره كقضائو
فعرٌب بإنزاذلا عن إنزاؿ  ،أنو أنزؿ ادلطر الذم ينبت بو النبات الذم تعيش منو ىذه األنعاـ :الثالث

 .(26)أرزاقها
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الرابع: كىو الذم نرتضيو ُب كل موضع ذكر فيو اإلنزاؿ أف "التعبَت يعرب عن تسخَتىا لئلنساف بأنو إنزاؿ 

اهلل. فهذا التسخَت منزؿ من عنده. منزؿ من عليائو إىل عامل البشر. كمأذكف ذلم فيو من عنده  ذلا من عند
 .(27)تعاىل"

ُب مفاىيم كمدركات اإلنساف، كُب  كتركيضها أم أف معٌت إنزاؿ األنعاـ إدخاؿ أساليب تركيض األنعاـ
ضة إما بطوؿ التجربة ركَّ مذلك دليل على أف األنعاـ كانت غَت مستأنسة، أم غَت مركضة، كبعد ذلك 

لئلنساف مع ىذه األنعاـ، أك بإعبلـ اهلل لئلنساف عن طريق نبوة، استطاع اإلنساف خبلذلا أف جيعل من 
احليوانات ادلستوحشة حيوانات مستأنسة، كىكذا حىت دخلت ُب مدارؾ اإلنسانية باقي التسخَتات اليت 

 جعلها اهلل لئلنساف من احليواف.
ا خلق من الدكاب: أنعامنا، إال أنو مل حيل لنا منها إال الثمانية األزكاج اليت ذكر، فإف  كقد "ييسمى كل م

 .(28)كاف ىذا فيكوف حرؼ )ًمن( حرؼ تبعيض كذبزئة"
ٱ  چ  ُب ادلنافع قولو تعاىل: ءكشلا يدؿ على أف األنعاـ منها ما يؤكل كمنها ال يؤكل، كأهنا ليست سوا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈۆ   ۆچ [، كقولو تعاىل: 73 - 71]يس:  چڤ  ڤ    ٹٹ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   [ فذكر تعاىل ادلنافع 6، 5]النحل:  چۅ  ۅ   ۉ  
ُب ادلنافع لذا عاد لسرد  ءف يظن أهنا سواألا تنبيهن  ادلشًتكة من األنعاـ ذباه اإلنساف، ٍب بُت أف منها ما يؤكل

 باقي ادلنافع ادلشًتكة.
 . إنزال آيةالمطلب الرابع: 

ڦچقاؿ تعاىل:   ٕالرعد: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 منها: ،على معافو ُب كتاب اهلل اآلية تأٌب 

ۋ    ۈچمندرجة ُب سورة من القرآف. قاؿ تعاىل:  ،طائفة ذات مطلع كمقطع -1 ٴۇ   ۋ  

 . َُُالنحل:  چائ  ەئ    ەئ  وئ     ائۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ۅۅ
ې  ى  ى  چ العبلمة. كمنو قولو تعاىل:  -2  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

 عبلمة ملكو. :أم ِْٖالبقرة: 
 .(29)أم عربة دلن يعترب ِْٖالبقرة:  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ العربة. كمنو قولو تعاىل:  -3
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       چ ادلعجزة احملٌسة الكونية أك ادلعقولة ادلشهودة ادلناسبة دلن شهدىا. كمنو قولو تعاىل:  -4

 ةمعجزة كاضحة. كىو ادلقصود ُب حبثنا ىذا، فجاء ُب ثبلث :أم، ُُِالبقرة: چ  ٻ  پ  پ  پ
ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ أف يريهم آية قاؿ تعاىل:  مواضع من كتاب اهلل، طلب الكافرين من النيب 
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ا زلق فيما يقوؿ؟"أم: " ىبلَّ  (30)چڦ . (31) أنزؿ على زلمد آيةه من ربو: عىلىمه كدليله نعلم بو أف زلمدن

"كأهنم لفرط العتو  كالفساد كهنايًة التمادم ُب ادلكابرة كالًعناد مل يعٌدكا البيناًت النازلة عليو صلى اهلل 
ا مع أنو قد أنزؿ عليو من اآليات الباىرًة كادلعجزاًت ادلتكاثرًة عليو كسلم من جنس اآلياًت كاقًتحوا غَتىى

    فحكى اهلل تعاىل عنهم اقًتاح آية  (32)ما يضطرىم إىل االنقياد كالقبوًؿ لو كانوا من أرباب العقوًؿ"
عض ادلواضع، كاقًتاح آيات معينة حددكىا ُب سور أخرل، كما قاؿ تعاىل: بأك آيات مبهمة ُب 

ک    ڇچ ک  ک    ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڍ   ڇ  ڍ   ڇ  

، فجاءت األجوبة الثبلثة للرد على ادلشركُت ُب  ُٗ - َٗاإلسراء:  چ...گ  گ  گ
 ادلواضع الثبلث: 

جئ  حئ  چ  -1 أم: األمر كلو هلل، كىو يعلم العواقب ُب األمور، كاآليات من ، َِيونس:  چی  ی        
      عامل الغيب عند اهلل تعاىل كبيده كحده ؛ ألهنا خوارؽ فوؽ قدرة البشر، كإمنا أنا بشر كالغيب هلل 
ال يعلمو غَته، فإف كاف قدر إنزاؿ آية علي فهو يعلم كقتها كينزذلا فيو، كأنا ال أعلم إال ما أكحاه إيل 

انتظركا إين معكم من ادلنتظرين دلا يفعلو يب كبكم إف كنتم ال تؤمنوف حىت تشاىدكا ما سألتم فانتظركا ف
 .(33)حكم اهلل ُبَّ كفيكم

منذر لقومو مبُت ذلم، كلكل قـو من قبلو ىاد  ادلراد أف الرسوؿ  ، ٕالرعد: چ  ڄ     ڄ  ڄچ  -2
كمنذر كداع، كأنو تعاىل سول بُت الكل ُب إظهار ادلعجزة إال أنو كاف لكل قـو طريق سلصوص ألجلو 
استحق التخصيص بتلك ادلعجزة ادلخصوصة، فلما كاف الغالب ُب زماف موسى عليو السبلـ ىو السحر 

ا كاف الغالب ُب أياـ عيسى عليو السبلـ الطب، جعل جعل معجزتو ما ىو أقرب إىل طريقتهم، كدل
معجزتو ما كاف من جنس تلك الطريقة كىو إحياء ادلوتى كإبراء األكمو كاألبرص، كدلا كاف الغالب ُب 

فلما  ،كىو فصاحة القرآف ،ا بذلك الزمافالفصاحة كالببلغة جعل معجزتو ما كاف الئقن  أياـ الرسوؿ 
فبأف ال يؤمنوا عند إظهار سائر ادلعجزات  ،ه ادلعجزة مع كوهنا أليق بطباعهمكاف العرب مل يؤمنوا هبذ

 .(34)أكىل"
مئ  ىئ  يئ   جب  حب  چ  -3 : "ىو ادلضل كاذلادم، سواء بعث   ِٕالرعد:  چی  ی   ی  جئ   حئ  

  الرسوؿ بآية على كفق ما اقًتحوا، أك مل جيبهم إىل سؤاذلم؛ فإف اذلداية كاإلضبلؿ ليس منوطا بذلك 
كإف اهلل أنزؿ  ، ""(35) َُُيونس:  چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چ كال عدمو، كما قاؿ: 

عليو آيات ظاىرة كمعجزات قاىرة، كلكن اإلضبلؿ كاذلداية من اهلل، فأضلكم عن تلك اآليات القاىرة 
الباىرة، كىدل أقواما آخرين إليها، حىت عرفوا هبا صدؽ زلمد صلى اهلل عليو كسلم ُب دعول النبوة، 

 .(36)كإذا كاف كذلك فبل فائدة ُب تكثَت اآليات كادلعجزات"
 ا تطبيق مفهـو اإلنزاؿ على إنزاؿ اآلية فنقوؿ: كأم



  

10 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022(، يونيو 1الوجلذ الخاهس، العذد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 د. نبيل مبارؾ عجرة تأميبلت قيرآنية لًما كىرىدى فيو إنزاؿ أك تنزيل

 
معجزة: آية كونية حٌسية  أف يظهر ذلم ف أىل العناد من كفار العرب ُب زمن النبوة طلبوا من النيب إ

كأف تكوف تلك ادلعجزة من جنس ادلعجزات اليت حدثت لؤلنبياء  ،تكوف معضده لو ُب دعول النبوة مشاىدة،
عارفهم كحدكد إدراكهم، بقدرهتم على فهم كنو ىذه اآلية كعدـ إخراجهم عن أم أف تدخل ضمن م ،قبلو

اختيارىم ُب التصديق كعدمو، "كما تعنتوا عليو أف جيعل ذلم الصفا ذىبا، كأف يزيل عنهم اجلباؿ، كجيعل 
لتكذيب هبا ، لذا بُت اهلل أف من أسباب إمساؾ اهلل عن إرساؿ مثل ىذه اآليات أف ا(37)ا"ا كأهنارن مكاهنا مركجن 

ڀچ ، قاؿ تعاىل: (38)مدعاة للعذاب ٻ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ   ٺ     ڀٱ   ڀ  ڀ  ٺ  

 . ٗٓاإلسراء:  چٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ    ٿٺ  ٺ
ألجل ذلك عرب اهلل عن طلبهم ىنا بلفظ )أنزؿ( لدخوؿ تلك اآلية ضمن سقفهم ادلعرُب، كأف تكوف 
داخلة ضمن إدراكهم كما دخلت الناقة لقـو صاحل، كإتياف ادلن كالسلول، كنبع ادلاء لقـو موسى، قاؿ تعاىل: 

ؿ( فبل يكوف ىناؾ خيار ُب . أما إف كاف التعبَت بلفظ: )نز  ٓاألنبياء:  چڑ  ڑ      ک  ک  ک      چ 
              ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ قبوذلا كردىا كما ُب قولو تعاىل: 

لكن شبة قوة قاىرة خارجية ذبربه  ،، كادلعٌت ىنا أف لئلنساف خيارين إما نعم أك ال ّٕاألنعاـ:  چڦ   ڦ  
ٹ   چ كما ىو كاضح ُب ىذه اآلية كُب قولو: على اختيار كاحد كتعطيل األخر،   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

أم تنزيل آية مادية من  ،ل ال اإلنزاؿيالتنز لفظ ف استعمل يظ ىنا كح، ال ْالشعراء:  چٹ  ٹ  ٹ  
 .(39)متناعا دكف أف يكوف ذلم خيار لبلا كقهرن ا خوفن فيؤمنوا صبيعن  ،خارج إدراكهم ككعيهم، زبضع ذلا أعناقهم

 . إنزال السكينةالمطلب الخامس: 
ڃچ قاؿ تعاىل:  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ْالفتح:  چڤ  ڤ    ڦ  

كىو  - بالتحريك – أك من السكن ،لسكوف كىو ثبوت الشيء بعد التحرؾُب اللغة: من ا (40)السكينة
 .41كالوقار الوداعةك  كل شيء سكنت إليو النفس كىدأت.

 إىل يسكن القلب ُب نور كىي ،الغيب تنزؿ عند الطمأنينة من القلب جيده ما" :ا: السكينةكاصطبلحن 
 (43)ما يسكن إليو القلب كالنفس، كيوجب األمنة كالطمأنينة". "ك 42"اليقُت عُت مبادم كىو ،كيطمئن شاىده

قاؿ أبو . "(44)ىابغَت ك"سكنت قلوهبم كاطمأنت بعد شدة اخلوؼ كاحلزف بأم كجو ما، تسكن بادلبلئكة أك 
"السكينة"، ما قالو عطاء بن أيب رباح: من الشيء تسكن إليو  كأكىل ىذه األقواؿ باحلق ُب معٌتجعفر: 

 كالسكينة ما جيعلو اهلل ُب القلوب كقت القبلقل كالزالزؿ كادلفظعات، . "(45)النفوس من اآليات اليت تعرفوهنا"
 .(46)لعباد"شلا يثبتها، كيسكنها كجيعلها مطمئنة، كىي من نعم اهلل العظيمة على ا

 منها: نصرتو، ككقاره، كرضبتو، كطمأنينتو. ،كإنزاؿ السكينة يأٌب دبعاف
كعلى ادلفهـو الذم ترجح لدينا ُب مفهـو اإلنزاؿ نقوؿ إف السكينة: شيء ال يكوف ضمن مدركات 

ا مىت ركؼ ادلعينة ليدخل ذلك الشيء ضمن مداركو، فبل يستطاع على استجبلهبا أك نبذىظال تتهيأاإلنساف ٍب 
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شئنا ألهنا غَت مدركة، "كإنزاذلا: إيقاعها ُب العقل كالنفس كخلق أسباهبا اجلوىرية كالعارضة، كأطلق على ذلك 

ا لذلك الوجداف بأنو كالشيء الذم ىو مكاف مرتفع فوؽ الناس فألقي إىل قلوب اإليقاع فعل اإلنزاؿ تشريفن 
فلذا ذبد ىناؾ من يعًتؾ مع  ،(47)على طريقة التخييلية"الناس، كتلك رفعة زبييلية مراد هبا شرؼ ما أثبتت لو 

كىناؾ من ال يقدر لعدـ توفر االستجبلب لديو، كتدركها حواسو حبيث  ،نفسو ليستجلب السكينة فيستطيع
 ؛كيذىب التوتر كاخلوؼ ،، فتثبت بعد ذلك األعضاءزلسوسه  ءه ناسب فيشعر هبا، ككأهنا شيذلا ادلناخ ادل يتهيأ

كىذا الذم حصل لبٍت إسرائيل بعد تأييد اهلل ذلم بالتابوت الذم يشعركف معو  ،ليحل زللو الشجاعة كاإلقداـ
ُب حنُت بعد زعزعة قلوهبم كرىبتهم من اذلزدية حل زللو الثبات كاإلقداـ، ٍب  ، كالنيب (48)بتلك السكينة

 عقب ذلك النصر.
أم أفرغ اهلل طمأنينتو كثباتو على رسولو   (49).. ِٔ التوبة: چ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ "فمعٌت قولو تعاىل: 

 جوارحهم فعادكا أشد شلا كانوا.  كثبتتفأحسوا هبا كامتؤلت قلوهبم هبا  (50)كعلى ادلؤمنُت الذين كانوا معو"
كاعلم أف قولو تعاىل: ٍب أنزؿ اهلل سكينتو على رسولو كعلى ادلؤمنُت يدؿ على أف الفعل موقوؼ على "

 ،لرسولو كمن رسولو للمؤمنُت (51)كيدؿ على أف حصوؿ الداعي ليس إال من قبل اهلل تعاىل" حصوؿ الداعي،
نزلت على ادلنهزمُت بربكة كجود رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كبتوسطو  إمناف السكينة ا ذكر الرسوؿ ألمنإ"ك 

عدىم اكس ،ضمن األسباب اليت جعلت السكينة تدخل مدركات ادلؤمنُت فلذا كاف ، (52)نزلت على غَته"
 تزاف كمراجعة ما تومهوه من عدـ القدرة.ا على االرؤيتو ثابتن 

السكينة ىنا غَت   ،ْالفتح: چ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ  :كُب قولو 
ې   ې  ې  ې  ى  ىچ السكينة ُب قولو تعاىل:  البقرة:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

كحيتمل ىي تلك ادلقصود منها على صبيع الوجوه: اليقُت كثبات القلوب، فهي  ،ُب قوؿ أكثر ادلفسرين  ِْٖ
 .ِٖالرعد:  چىت  يت     جث  مث  ىث  چ ا كمراقبتو كما قاؿ تعاىل: سبب ذكرىم اهلل كثَتن 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    چكقولو:  ڳ  ڳ   ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  

چ  ڇ  ڇ  چ  :كفيو معٌت لطيف كىو أف اهلل تعاىل قاؿ قبل ىذه اآلية، ُٖالفتح:   چں  ڻ  ڻ  

فجعل طاعة اهلل كالرسوؿ عبلمة إلدخاؿ اهلل اجلنة ُب ، ُٕالفتح: چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
فعلم ما ُب قلوهبم ، "(53)تلك اآلية، كُب ىذه اآلية بُت أف طاعة اهلل كالرسوؿ كجدت من أىل بيعة الرضواف"

من ضبية لدينهم ال ألنفسهم. كعلم ما ُب قلوهبم من الصدؽ ُب بيعتهم. كعلم ما ُب قلوهبم من كظم 
 (54)طائعُت مسلمُت صابرين"  النفعاالهتم ذباه االستفزاز، كضبط دلشاعرىم ليقفوا خلف كلمة رسوؿ اهلل

فلما دخلت السكينة  ،ُب ذلك من صدؽ كمن تردد أثناء البيعة على ادلوت ءن سوا كعلم ما ُب قلوهبم ذباىو 
 مداركهم اطمأنوا فأيقنوا فشرفهم اهلل بالرضواف.
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ڻ  چ كقولو:  ڱ   ں  ں   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   گ   گ   گ  گ  

 إىل  "ىذا ىو اجلو الذم نزلت فيو السورة. اجلو الذم اطمأنت فيو نفس الرسوؿ، ِٔالفتح:  چڻ  
كمضى يستلهم ىذا اإلحياء ُب كل  ،إذلاـ ربو، فتجرد من كل إرادة إال ما يوحيو ىذا اإلذلاـ العلوم الصادؽ

خطوة كُب كل حركة، ال يستفزه عنو مستفز، سواء من ادلشركُت أك من أصحابو الذين مل تطمئن نفوسهم ُب 
كاليقُت  ا السكينة ُب قلوهبم، ففاءكا إىل الرضأكؿ األمر لقبوؿ استفزاز ادلشركُت كضبيتهم اجلاىلية. ٍب أنزؿ اهلل

رضي اهلل كالقبوؿ اخلالص العميق كإخواهنم الذين كانوا على ىذه احلاؿ منذ أكؿ األمر، شأف الصديق أيب بكر 
 .(55)صلى اهلل عليو كسلم" - الذم مل تفقد ركحو حلظة كاحدة صلتها الداخلية ادلباشرة بركح رسوؿ اهللعنو 

كمل يقل خلق كال جعل سكينتو إشارة إىل أف  ،كقاؿ ُب حق ادلؤمن )أنزؿ( ،لكافر )جعل(قاؿ ُب حق ا"
معدة  ،احلمية كانت رلعولة ُب احلاؿ ُب العرض الذم ال يبقى، كأما السكينة فكانت كاحملفوظة ُب خزانة الرضبة

قابلة العنجهية اليت يقابلهم هبا أىل فغرس ُب نفوسهم الوقار ُب م ،كإنزاذلا بتهيئة أسباهبا ذلم ،(56)لعباده فأنزذلا"
 اجلاىلية، فأنزؿ بالفاء ال بالواك إشارة إىل أف ذلك كادلقابلة.

  .إنزال الرزقالمطلب السادس: 
ھچ قاؿ تعاىل:  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   ھ    ے  ے     ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 ٗٓيونس:  چۓ  
ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ أرزاؽ الناس ال تأٌب إال من خَتات الطبيعة كمن كسب اإلنساف، لقولو تعاىل: 

من احليوانات ألجل ا ، كقد ذكرنا ُب إنزاؿ األنعاـ أف اهلل خلق كثَتن  ّٓيس:  چہ  ہ    ۀڻ  ۀ
إال أف  أك قبلو، اإلنساف هنا كجدت على ىذه األرض معإ إذكتسيَت معايشو، كمنها األنعاـ خدمة اإلنساف 

ا منها، فقدرتو على تركيض األنعاـ حلمل األثقاؿ أك للحرث أك للغذاء ىو اإلنساف استطاع أف يركض كثَتن 
كلكن ذلك الرزؽ حيتاج منا إىل  ،ه اهلل لئلنسافأكىذه األنعاـ ضمن الرزؽ الذم ىي ادلقصود من لفظ اإلنزاؿ،

 نا على االستمرار ُب احلياة، كما ُبنكمكتسباتنا اليت تعي ضمن معارفنااكتساب مهارات الستطاعتنا إدخالو 
، كىناؾ رزؽ غَت مباشر، كمثاؿ ذلك: النار، اتفيد منو فورن تس ،رزؽ مباشر علىالكوف ىو رزؽ، كلكنو ينقسم 

إنتاج ما يفيدؾ،  علىف فهناؾ شيء سللوؽ دلهمة تساعد فأنت ال تأكل النار، لكنها تينًضج لك الطعاـ، إذ
ؿ إىل ذلك ىو الذم مساه اهلل اإلنزاؿ. "إذف فادلراد ىنا باإلنزاؿ، أم: اإلجياد شلن ىو أعلى منك كالوصو 

 ذا الرزؽ.هبة االنتفاع في"، باكتساب معارؼ تعينك للوصوؿ إىل كي(57)لصاحلك أيها اإلنساف
ہ چ فقوؿ اهلل سبحانو كتعاىل:  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   "يقوؿ تعاىل ، چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

فخىوَّلكموه،  (58))أرأيتم( أيها الناس، ما خلق اهلل لكم من الرزؽ )قل( يا زلمد ذلؤالء ادلشركُت: :ذكره لنبيو 
، يقوؿ: فحللتم بعضى ذلك ألنفسكم،  چۀ  ۀ  ہ  ہ چڻ كذلك ما تتغذكف بو من األطعمة 

هم اليت كانوا جيعلوهنا ألكثاهنم، كما كصفهم كحرمتم بعضو عليها، كذلك كتحرديهم ما كانوا حير مونو من حيركث
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ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ  اهلل بو فقاؿ:

". فبعد دخوؿ تلك ادلطعومات مداركنا دبعرفة الوسائل اليت ذبعل ذلك الرزؽ (59) ُّٔاألنعاـ: چ ڱ
أىل اجلاىلية تلك ادلعرفة إىل التحليل كالتحرًن كىي من خصوصيات اهلل تعاىل، فلذا  لا لنا مىت شئنا، تعدَّ مهيئن 

اهلل سبحانو من اهلل بالتصرؼ هبذه اخلصوصية، ىل أعطاكم  أف يقوؿ ذلم: ىل عندكم إذفه  أمر نبيو 
ٍعًل احلبلؿ حرامن تفويضن  تاف اآليتاف ُب إقامة ىاًتكف عليو هبذا التعدم، ك"فنكم تأـ أ ؟ا، كاحلراـ حبلالن ا ُب جى

ا دلا تقدـ من أنواع احلجة على منكرم الوحي من ادلشركُت بفعل من أفعاذلم ال ينكركنو كال جيادلوف فيو، تعزيزن 
كىذه احلجة مبنية على قاعدة كوف التشريع العملي ُب التحرًن  ،احلجج العقلية على إثباتو، كدفع شبهاهتم عليو

ه، كقاعدة كوف األصل ُب األرزاؽ كسائر األشياء اليت ينتفع هبا اخللق اإلباحة، كالتحليل ىو حق اهلل تعاىل كحد
ا بو، يستحق فاعلوه أشد عقابو، كىو كقاعدة كوف انتحاؿ العبيد حق التشريع اخلاص برهبم افًتاء عليو ككفرن 

دلا تقدـ من احلجج ا ؤكدن ، ما ذلذا القرآف عنو تعاىلغن ونو مبل  ُب ك يتضمن الشهادة على صدؽ رسوؿ اهلل 
 .(60)، كعلى كوف القرآف كبلـ اهلل ادلعجز جلميع خلقو"على صدقو

ں  ں  ڻ   چ فقولو تعاىل: أم ىذا الذم أفاضو اهلل عليكم من مساء فضلو  "  چڻ  ڻ  ڻڱ  
پ  ڀ   چ كإحسانو من رزؽ تعيشوف بو من نبات كحيواف، ككل عطاء منو تعاىل يعرب عنو باإلنزاؿ كقولو : 

 (61)" ِٓاحلديد:  چڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ كقولو: ، ٔالزمر: چ  ڀ      ڀ  ٺڀ  
أضاؼ إنزالو إىل السماء، كإف كانت األرزاؽ إمنا زبرج من األرض دلا كانت أسباهبا متعلقة بالسماء، يكوف "

كينع األعناب كإصبلح األشياء كلها أعٍت أسباب األرزاؽ من ضلو ادلطر الذم بو تنبت األرض  اإلنزاؿنضج 
كبو خيرج صبيع أنواع اخلارج شلا يكوف فيو غذاء البشر كالدكاب، كمن ضلو الشمس اليت ينضج هبا  ،النبات
ہ  ہ  چ ، ككذلك قولو: كهبا تينع األعناب كصبيع الفواكو كضلوه أضاؼ ذلك إىل السماء دلا ذكرنا اإلنزاؿ

". كبعد (62)أم: أسباب ذلك ُب السماء؛ ال أف عُت ذلك ُب السماء، ِِالذاريات:  چھ   ھ  ھ  
معرفة اإلنساف لتلك األسباب كدراستها، دخلت ضمن سقفو ادلعرُب، فعمر األرض، بالزراعة، كتربية احليواف، 

سائر ما كانوا حيصلوف عليو من األرض ذلم كألنعامهم.  "كمن طعاـ األرض نباهتا كطَتىا كأمساكها كحيواهنا، ٍب
كذلك بطبيعة احلاؿ ما كانوا يدركونو حينذاؾ من رزؽ السماء كاألرض. كىو أكسع من ذلك بكثَت. كما يزاؿ 

ا ُب السماء كاألرض، يستخدمونو أحيانن البشر يكشفوف كلما اىتدكا إىل نواميس الكوف عن رزؽ بعد رزؽ ُب 
فمن  ؛ُب الشر حسبما تسلم عقائدىم أك تعتل. ككلو من رزؽ اهلل ادلسخر لئلنساف اونو أحيانن اخلَت كيستخدم

كمن أشعة الشمس  ،كمن أعماقو أرزاؽ ،كمن سطح ادلاء أرزاؽ ،كمن جوفها أرزاؽ ،سطح األرض أرزاؽ
 چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ كمن ضوء القمر أرزاؽ. حىت عفن األرض كشف فيو عن دكاء كترياؽ!  ،أرزاؽ

"، كاليـو استخرج كنوز األرض اليت يقـو عليها رزؽ اإلنساف األساسي من مشتقات نفطية (63) ُّيونس: 
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ٍلك كادلًٍلك، فكل ذلك حيتاج إىل استبقاء احلياة بالرزؽ الذم يهبػينىا ك"كمعادف، 

ي
إف سبتع اإلنساف ُب احلياة بادل

 ".(64)الذكر كاألنثىكج بُت ااحلق سبحانو إيٌاه، ككذلك استبقاء النوع بالتز 
  .إنزال الرجزالمطلب السابع: 

 ٗٓالبقرة:  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  چ قاؿ تعاىل: 
،: الرًٍجزي   (65).العذاب فهو چڄ  ڄ   ڄ   چ: تعاىل قولو كأمَّا... الرًٍجسً  مثل القىذىري

من األلفاظ اليت استخدمها القرآف لبياف ما يصيب الكافرين كادلعرضُت عن حكمو لفظة )الرجز(، كقد ف
ذكر اهلل عن بٍت إسرائيل "أهنم أمركا أف خيضعوا هلل تعاىل عند الفتح بالفعل كالقوؿ، كأف يعًتفوا بذنوهبم 

بوب هلل تعاىل، كحاصل ما ذكره ادلفسركف كيستغفركا منها، كالشكر على النعمة عندىا كادلبادرة إىل ذلك من احمل
ا، فدخلوا  كما دؿ عليو السياؽ أهنم بدلوا أمر اهلل ذلم من اخلضوع بالقوؿ كالفعل، فأمركا أف يدخلوا سجدن
 يزحفوف على أستاىهم من قبل أستاىهم رافعي رؤكسهم، كأمركا أف يقولوا: حطة، أم: احطط عنا ذنوبنا،

. كىذا ُب غاية ما يكوف من ادلخالفة كادلعاندة؛ كذلذا أنزؿ اهلل هبم بأسو شعرةفاستهزؤكا فقالوا: حنطة ُب 
ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     چ كعذابو بفسقهم، كىو خركجهم عن طاعتو؛ كذلذا قاؿ: 

على أف ىذا  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ چكيدؿ قولو تعاىل: ، (66)ٗٓالبقرة:  چڃ  
الذين فسقوا عن األمر كمل  ،ا بالظادلُت منهمالعصياف مل يكن من كل بٍت إسرائيل ، كأف ىذا الرجز كاف خاصن 

ڄ   چ، فقاؿ : التأكيد بوضع ادلظهر موضع ادلضمرديتثلوه، كقد أكد ىذا ادلعٌت أشد  ڦ  ڦ  ڦ   

ا،  االحًتاس من إهباـ كوف الرجز كاف عامن  كمل يقل : فأنزلنا عليهم؛ كلعل كجو احلاجة إىل التأكيد، چڄ 
كُب ىذا الضرب من ادلقابلة ، چڃ  ڃ     ڃ   چ، كىو قولو : ، ٍب أكده بتأكيد آخركما ىو الغالب فيو

ا من السماء، كمن ادلعلـو أف العذاب نوعاف: نوع ديكن دفعو: عذابن  ا. رًٍجزن (67)من تعظيم شأف احملسنُت ما فيو
اذلدـ كالغرؽ، كنوع ال ديكن دفعو: كالطاعوف كالصاعقة كادلوت، كادلراد بو ىذا النوع كىو عذاب ادلخلوقات ك

 .(68)الثاين
اليت تدؿ على إنزاؿ  العذاب على بٍت اسرائيل دبسمى )الرجز( داللة على أنو كاف  اآلياتمن استقراء 

ا الطَّاعيوف رجز كىبىًقيَّة عىذىاب عذب : )قىاؿى رىسيوؿ اهلل صلى اهلل عىلىٍيًو كىسلم ،كباء يعرفو أىل ذلك الزمن ًإف ىىذى
هىا كىًإذا بىلغىكيٍم أىنو بًأىٍرض فىبلى تدخلوىا، كلردبا  ،(69)(ًبًو أنىاس من قبلكيمٍ  فىًإذا كىافى بًأىٍرض كىأىنٍػتيم هبىا فىبلى زٍبرجيوا ًمنػٍ

ا حىت تطيعوا أف جيدكا لو عبلجن أهنم كانوا جيدكف لبعضهم دكاء كلكن ىذا الرجز الذم أنزلو اهلل عليهم مل يس
أىلك منهم الكثَت، كيدؿ على ذلك كصفو تعاىل ذلذا الرجز باإلرساؿ ُب موضع آخر، "كالفارؽ بُت 

أف اإًلنزاؿ يكوف مرة كاحدة. أما اإًلرساؿ فهو مسًتسل كمتواصل" كذلك ألف « اإًلرساؿ»كبُت « اإًلنزاؿ»
. كذلك (70)ا، فكأنو تعاىل بدأ بإنزاؿ العذاب القليل، ٍب جعلو كثَتااإلنزاؿ ال يشعر بالكثرة، كاإلرساؿ يشعر هب

على خبلؼ ُب ربديد العدد، قاؿ ابن  ألوؼمن الركايات اليت ساقها ادلفسركف أنو قد مات ُب يـو كاحد منهم 
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نهم إف اهلل تعاىل بعث على الذين بدلوا كدخلوا على غَت ما أمركا الطاعوف فأذىب م"زيد كمقاتل كغَتمها: 

إذف دلاذا قاؿ اهلل  .(71)"أمات اهلل منهم ُب ساعة كاحدة نيفا على عشرين ألفا"، كقاؿ ابن عباس: "سبعُت ألفا
 تعاىل من السماء مع أنو كباء معركؼ؟

 :أٌبذلك كما ي ناجلواب ع
رسل آياتو الكونية أٌف سيٌنةى اهلًل ال تتبٌدؿ كال تتغٌَت ُب التعامل مع األقواـ السابقة كالبلحقة، كأنو ي: أكالن 

فيأخذ اهللي هبا ادلكذ بُت بالبأساء كالضراء؛ لعٌل قلوهبم ترًؽ  كتلُتي كتٌتجو إىل اهلل، كتعرؼ حقيقة ألوىيتو. فإذا 
ىم تكرٌبكا كمل يستجيبوا؛ ابتبلىم بالنعماء كالسرٌاء، كفتح عليهم أبوابى كٌل شيء، حىت إذا انتهى هبم الييٍسر 

تار كقٌلة ادلباالة كاألمن من مكًر اهلل، كظنوا أهنم مسيطركف على أقدارىم كأهنم قادركف على كالعافية إىل االسته
التحٌكم ُب مصائرىم، كتومٌهوا أف الدنيا سائرة ببل قصد كال غاية، أرسل ذلم مرٌة أخرل اآليات الداٌلة على 

فحلَّت هبم الضرٌاء كالبأساء لعٌلهم يدركوف قدرةى اهلًل كعظمتو، كيتدبٌركف حكمتو ُب تقٌلب  ،ضعفهم كىواهنم
األمور بالعباد، فإٍف مل يرجعوا عن غٌيهم كيتقوا غضبو بالتوبة كاألكبة، كعاشوا كاألنعاـ بل أضٌل، جاءىم بأسي 

 .اهلل األكرب بُت يدم يـو عظيم أعاذنا اهلل من غضبو كسخطو
كمىت ما أذف سبحانو بظهورىا  ،كمن ىذه األشياء كجود األكبة ُب الكوف ،ءأف اهلل قد قدر كل شي ا:ثانين 

ظهرت، كبعد ذلك تدخل ضمن مدارؾ الناس كذلك بدراستها ككجود عبلج ذلا، كىذا يتطابق سباما مع 
ل ُب تعٌرض قـو موسى كخبلصة اآليات تتمثٌ  ادلفهـو الذم كصلنا إليو لبياف لفظة اإلنزاؿ ُب القرآف الكرًن.
كذكر اهلل بأنو أتاىم من جهة السماء كذلك  للرجز باعتباره طاعوننا كعذابنا اضطربت لو النفوسي كاألبدافي،

 .  ُتإلشعار بأنو عذاب ال ديكن دفعو حىت ح
 إنزال اللباس.المطلب الثامن: 

اهلل تعاىل آدـ "بعد أف أمر ، ِٔاألعراؼ:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ قاؿ تعاىل: 
ا ذلما، أباف أنو تعاىل أنزؿ كل ما حيتاجوف إليو ُب شؤكف كحواء باذلبوط إىل األرض، كجعل األرض مستقرن 

الدين كالدنيا، كمن صبلتها اللباس الذم حيتاج إليو ُب الدين كالدنيا. كذلك يقتضي شكر اهلل على نعمو 
ربضر كسبدف كعنواف احًتاـ لآلخرين، أما العرم كإظهار . ك"اللباس لئلنساف مظهر (72)العظيمة كعبادتو حبق"

األعضاء فهو مظهر من مظاىر البدائية كالتخلف، يتفق مع حالة اإلنساف البدائي كطريقة عيشو ُب الصحارم 
كالودياف، لذا امنت اهلل تعاىل بإنعامو على البشرية، إذ أكجد ذلم أنواع األلبسة لسًت العورات كالعيوب، كسلتلف 

 .(73)ياش كاألصواؼ للتنعم كالراحة"الر 
، قاؿ الزسلشرم: (74)من أجل ذلك صلد أف علماء التفسَت يذكركف أف ادلقصود بإنزاؿ اللباس إنزاؿ أسبابو

 من السماء، ألنو قضى شبة ككتب، أم قضى كقسم لكم، كقضاياه كقسمو توصف "جعل ما ُب األرض منزالن 
 . (75)فوظ"بالنزكؿ من السماء، حيث كتب ُب اللوح احمل
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: ال حاجة إىل إخراج اللفظ عن معناه ادلعركؼ لغة، فإف أنو ابن تيمية ُب فتول لو ُب معٌت النزكؿ ذكرك 

 كاهلل أعلم - اللباس ينزؿ من ظهور األنعاـ، فامنت سبحانو دبا ينتفعوف بو من األنعاـ ُب اللباس كاألثاث، كىذا
كىو كسوة األنعاـ من األصواؼ كاألكبار كاألشعار، كينتفع بو بنو معٌت إنزالو، فإنو ينزلو من ظهور األنعاـ،  -

آدـ ُب اللباس كالرياش، فقد أنزذلا عليهم، كأكثر أىل األرض كسوهتم من جلود الدكاب، فهي لدفع احلر 
. أم أنزؿ ادلاء كاألسباب اليت هبا يتخذ اللباس كاألطعمة (76)كالربد، كأعظم شلا يصنع من القطن كالكتاف

شربة، كالعلم ُب ذلك ادلاء كاألسباب، كالعلم بذلك، كإال ما عرؼ اخللق أف كيف يتخذ ذلك لباسنا كاأل
كذلك ذبد أف صبيع بركات ،(77)كاألطعمة كاألشربة، كأنشأ لكم ما تتخذكف منو اللباس كالطعاـ كالشراب

للباس الذم يسًت العورة، األرض تنسب إىل السماء كإىل اإلنزاؿ، "كالتعبَت بأنزلنا يفيد خصوصية البشر با
ا يزينكم، ألف الزينة غرض سوآتكم، كلباسن  ما يوار أنزلنا عليكم لباسُت: لباسن  مكبالرياش اليت يتزينوف هبا، أ

 . فما ادلقصود باإلنزاؿ للباس كالريش ُب ىذه اآلية الكردية؟(78)بها من طبيعة البشر"صحيح كحي 
ذلذه اآلية، ادلوافق لتطبيق معٌت اإلنزاؿ ُب القرآف الكرًن اجلواب على ذلك يستنبط من عبارات ادلفسرين 

 كىو: أف اإلنزاؿ ىو عملية كعي كإدراؾ كمعرفة بشيء من ادلقدرات اليت قدرىا اهلل لبٍت آدـ ُب األرض.
إنزاؿ مادتو من القطن كالصوؼ كالوبر كاحلرير كريش  - يقوؿ ادلراغي: "كمعٌت إنزاؿ ما ذكر من السماء

الناس َب استعمالو، بعد أف تعلموا كسائل صنعو دبا أكجد فيهم من الغرائز  ننٌ فتىا شلا كلدتو احلاجة ك الطَت كغَت 
كالصفات اليت هبا غزلوا كنسجوا كحاكوا ذلك على ضركب شىت كخاطوه على أشكاؿ ال حصر ذلا كال عد، 

 .(79)ىذا العهد الذم رقيت فيو الصناعات إىل أقصى مدل كأبعد غاية" كالسيما ُب
چ  چ  چ قولو:  أما ا ال يعرؼ فهذا يعٍت أف اإلنساف كاف عارين ، ِٔاألعراؼ: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

 چچ ڃ  ڃ  ڃ  چچ كقيل ُب قولو تعاىل:  ،اللباس، ٍب عرؼ بعد ذلك الغطاء " السرابيل"

كالسرابيل ىو . (80)ألف ما كقى احلر كقى الربد ؛ي احلر كالربد، فاكتفى بذكر احلر، إهنا القمص تقُٖالنحل: 
لقلة الوسائل اليت لديو، كذلك بعد ما كاف  ؛اللباس غَت ادلخيط، كلعلو أكؿ ما كصل إليو اإلنساف البدائي

ىو أكؿ  - عليو السبلـ -يستخدـ األكراؽ لتغطية عورتو، كما بينو علماء احلفريات، كييذكر أفَّ نيب اهلل إدريس 
أفَّ اخلياطة اليدكيٌة  در بالذكر ىناقت قبيلة يلبسوف اجللود، كجيالو  إذ كانوا ُب ذلك ؛من خاط الثياب كلبسها

كانت إبر اخلياطة األكىل مصنوعة من عظاـ، أك قركف احليوانات، ككانت أكؿ   إذ ؛(عاـ 200000)تعود إىل 
ستخدمة مصنوعةن من أكتار احليوانات، كُب القرف الرابع عشر ًبَّ ابتكار اإلبر احلديديٌة، كُب القرف 

ي
اخليوط ادل

 اخلامس عشر ظهرت إبر العُت الواحدة. 
؟! اجلواب: إف اهلل أعطى قفزة (81)خرل عن طريق ادلخيطم اإلنساف ربط قطعة جلد بقطعة جلد أعلَّ  نٍ فمى 

 .(82)ألهنم مل يعرفوا ذلك إال بوحي من السماء"ىذه الظاىرة عن طريق النبوات، " للناس بأف علمهم
ا : لباسن أنزلنا عليكم لباسُت م:كزينتو، أ ، استعَت من ريش الطَت، ألنو لباسونةكأما الريش فهو: "لباس الزي

كقاؿ اجلوىرم: الريش كالرياش دبعٌت، كاللبس  .(83)ا يزينكم، ألف الزينة غرض صحيح"كلباسن  ،ميوارل سوءاتك
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كادلعاش أم: النقد. كىذا يدؿ اخلصب " كىي كثرة ادلاؿ ك شى يى كقيل من فعل "رى  كاللباس، كىو اللباس الفاخر.

"الرياش قد يطلق على ما يسًت اجلسم كلو كيتجمل بو، كىو ظاىر الثياب. كما قد يطلق الرياش على  على أف
 .(84)العيش الرغد كالنعمة كادلاؿ.. كىي كلها معاف متداخلة كمتبلزمة"

فهنا نقوؿ: من علم اإلنساف ظاىرة التجريد االقتصادم ُب تبادؿ السلع؟ لقد قاـ االقتصاد على تبادؿ 
، فلكي تنقل ىذه العملية من ادلشخص إىل اجملرد كجب أف يكوف ىناؾ كحدة ى مبدأ ادلقايضة أكالن السلع عل

كىي عملية ذبريد حبتة لتبادؿ السلع. فهنا نقوؿ إف اهلل سبحانو كتعاىل  ،كىذا ما يسمى بالنقد ،قياس للسلعة
 كأعطى الناس دفعة إىل األماـ.  ،علمهم إياىا عن طريق النبوات

 . إنزال الحديدالمطلب التاسع: 
 .ِٓاحلديد:  چڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ قاؿ تعاىل: 

ا، ككانت معرفة اإلنساف للحديد نقلة نوعية كبَتة ُب حياة دف اليت عرفها اإلنساف قددين ااحلديد من ادلع
 ،كالتنزيل، نشَت إىل مسألة مهمةؿ اآلية الكردية كفق ما توصلنا لو من معاف لئلنزاؿ ك  اإلنسانية، كقبل أف نؤ 

ؿ العلماء ُب تكوف عنصر احلديد على الكرة األرضية، من العلماء من يؤكد أف احلديد معدف ًب اكىي: أقو 
ف انفجار النجـو العمبلقة ساعد على تشكل احلديد الذم إ إذا ُب األرض، إنزالو من السماء كمل يكن موجودن 

 غير طاقة يستلزم الحديد فتكوين، (85)باألرض كاستقرت ُب باطنهاًب قذفو على شكل نيازؾ اصطدمت 
، كالقوؿ اآلخر أف كل ادلواد ادلوجودة على األرض (86)الشمسية المجموعة في حتى وال األرض على موجودة

كانت موجودة قبل كجود األرض على شكل غبار ُب احليز الذم تكونت منها األرض، ذبمعت ىذه اجلزئيات 
    ا فوؽ حجر، كأف ادلواد اليت تأٌب لؤلرض مع النيازؾ كالشهب كغَتىا وؽ صخرة كحجرن كالصخور صخرة ف

 ال تصل إىل كاحد من عشرة بادلائة من ادلواد األصلية لؤلرض. 
فمنهم من ذىب إىل أف ، چڀ  ٺچ ولو تعاىل: قعلماء التفسَت اختلفوا ُب تأكيل كذلك صلد 

بعد تكوف األرض بواسطة الشهب اليت ترجم ضلوىا، كمنهم من ذىب إىل ا ين  حقيقاحلديد نزؿ من السماء نزكالن 
أف اهلل خلق احلديد على األرض كما خلق باقي  :أف قولو تعاىل: }أنزؿ{ معناىا جعل كخلق كقدر، أم

 ادلعادف، فبل يوجد أم معدف نزؿ على األرض بعد تكوينها.
لقوؿ الثاين من أقوؿ ادلفسرين، ُب كجوده ضمن اأنزؿ( ُب القرآف فإننا منيل إىل كعلى مفهومنا لكلمة )

ادلعادف األخرل ادلكونة لؤلرض، كلذلك يكوف إنزاؿ احلديد معناه دخوؿ معلومة كانت غَت مدركة ٍب صارت 
 مدركة للعقل اإلنساين، كىي إمكانية استخراج احلديد كتشكيلو.

حر، كاستخراجو من األمور الصعبة فاحلديد موجود ُب الطبيعة كلكنو موجود بشكل فلزات كغَت موجود 
خببلؼ الذىب كالفضة، كلكن كيف اكتشف اإلنساف احلديد؟ ىناؾ عبلمات تدؿ على أف اإلنساف اكتشف 

لؤلكل كالشرب،  ككآنيةا، كذلك بعد أف كاف يستخدـ أدكات من احلجارة كسبلح للصيد احلديد مبكرن 
كاف اكتشاؼ اإلنساف للحديد طفرة ُب حياتو شلا يدلنا   فاحلديد من ادلعادف اليت عرفها اإلنساف القدًن، كقد
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 چٺ ڀچعلى أف اإلنساف اكتشف احلديد كدخل مداركو عرب نبوة من النبوات، فعندما قاؿ تعاىل: 

كال يكوف ذلك إال عن طريق نبوة، فلم يكتشف احلديد  ،فهذا يعٍت إعبلـ اهلل اإلنساف بعنصر احلديد كفوائده
دبنافعو اليت علم من نزؿ عليهم القرآف، ما يشكلو احلديد ُب كقتهم، كزدنا ضلن معرفة دبا  ، ألف اهلل عرفناةن صدف

كىذا  ،چٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ :م ُب حياتنا، ألجل ذلك قاؿ تعاؿهزاده استخداـ ىذا العنصر ادل
يد ىو سر معرفة اإلنساف للحديد ُب مرحلة مبكرة، فهنا تدخل سبحانو ليعطي طفرة معرفية ُب استخداـ احلد

ألف اإلنساف اكتشف النحاس  ؛النار كأنزلنا النحاس أك الذىب أك :كأنو مل يقل، چڀ ٺچلذا قاؿ 
 كالذىب كالنار دكف نبوة بل بادلبلحظة الزمنية الطويلة.

 ،ة خارج نطاؽ األرضكاف ادلعٌت أف احلديد مادة موضوعل چٺ ڀچكذلك إذا كانت اآلية: 
 چۇئ ۇئچكقولو:   ،ا إىل األرض من مكاف ماكأف اهلل نقلو إىل األرض، أم أف احلديد انتقل موضوعين 

 يأتً ليدؿ على أف احلديد موجود ضمن مكونات األرض كمل  چ ...ڀچ، لذا قاؿ تعاىل: ّْلقماف: 
ىذه ادلعلومة اليت مل تظهر سول ُب القرف  عجاز لغوم كعلمي، فمن أين حملمد من خارجها، كىذا إ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ العشرين. كىذا مصداؽ قولو تعاىل:  ىئ     ىئوئ   

 .ّٓفصلت:  چىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  
 المبحث الثاني: ما جاء فيه تنزيل دون إنزال.

 . ليه السالمتنزيل جبريل عالمطلب األول: 
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ  قاؿ تعاىل:  ٕٗالبقرة:  چژ   ژ  

جربيل: "اسم أعجمي عربتو العرب فلها فيو لغات، فبعضها موجودة ُب أبنية العرب، كجربيل الذم ىو  
كقنديل، كبعضها خارجة عن أبنية العرب فذلك كمثل ما عربتو العرب كمل تدخلو ُب بناء كإبريسم كفرند كآجر 

 كضلوه.
دبعٌت عبد كشللوؾ،  ،ىي كلها باألعجمية (سراؼك ميكو جرب ك )كذكر ابن عباس رضي اهلل عنو كغَته أف 

اسم اهلل تعاىل، كيقاؿ فيو إٌؿ، كمنو قوؿ أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو حُت مسع سجع مسيلمة: ىذا   (كإيل)
 .(87)كبلـ مل خيرج من إٌؿ"

زيل بأف القرآف الكرًن ذكر للمبلئكة إنزاؿ كتنزيل، فإنزاؿ لقد ربدثنا ُب حبث الفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتن
مع األنبياء، كجاء ذكرىم  اادلبلئكة دخوذلم ضمن مداركنا، كرؤيتهم يقاتلوف مع ادلسلمُت، أك إنزاذلم نذرن 

مداركنا تفسَت ما حيدثونو من أكامر  ةخارج الوعي اإلنساين كعدـ استطاعبالتنزيل، كذلك أهنم مادة موضوعية 
يأٌب   ماهلل، كاستيعابو، كذلك كزعزعة قلوب ادلشركُت، كبث الرعب ُب قلوهبم، كقد حدث اإلنزاؿ جلربيل عندا

األفق. كقد تنزؿ جربيل بالقرآف  تلو ستمائة جناح قد سد يأٌب النيب  ماكهيئة إنساف، كالتنزيل لو عند
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ڻ  چ بعد أف ًب جعلو كإنزالو من صيغة غَت مدركة إىل صيغة مدركة، فلذا قاؿ تعاىل:  الكرًن على النيب 

 .ُٓٗالشعراء:  چۀ     ۀ  
ک چقولو تعاىل:  ، ُبالسبلـ ُب آيتُت ليو فذكر احلق سبحانو تنزيل جربيل ع ژ ژ ڑ ڑ ک  

ڻ  چكقولو تعاىل: ، ٕٗالبقرة:   چک ک گ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   الشعراء:  چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  
أصبع "قاؿ أبو جعفر: "  چڑ ڑ  ک ک ک ک گ  ژ ژچففي قولو تعاىل:   .ُْٗ - ُّٗ

ا على أف ىذه اآلية نزلت جوابا لليهود من بٍت إسرائيل، إذ زعموا أف جربيل عدك أىل العلم بالتأكيل صبيعن 
بعدـ  . كفيها بياف سبب اجلحود الذم كصل إليو اليهود ُب زمن النيب (89)، كأف ميكائيل كيل ذلم"(88)ذلم

كىي أف الذم تنزؿ عليك بالقرآف ىو من ينزؿ بالعذاب كالعقاب، كما ذلك إال ألهنم  ،اإلدياف بو حبجة كاىية
 - تعاىل  –استعظموا أف يكوف ذلك لغَت ذرية إسرائيل، على القوؿ ادلوافق لسياؽ اآليات. "فىأىكذهبم اللَّو 

   ، ال كما تقوؿ اليهود. كما ينزؿ من العذاب كالشدائد، إمنا ينزؿ بأىمره، چک ک گچبزعمهم، فقاؿ: 
نزؿ باخلَت ذلم ُب دينهم  - عليو السبلـ - . كىذه ضباقة كجهالة منهم، ألف جربيل(90)ال من تلقاًء نفسو كذىاتو"

 وس جعبلىا ال تفرؽ بُت اخلَت كالشر.كُب دنياىم. كلكن احلقد كاحلسد إذا استوليا على النف
حُت تنزلو  غَت ميدرؾ للنيب  ليو السبلـيدؿ على أف جربيل ع چک  ک  ک  گ   چفقولو تعاىل: 

كما ُب   ها النيب عنأشد طرؽ الوحي اليت أخرب  كتلك الطريقة اليت ينزؿ هبا على قلب النيب  ،بالقرآف
كاف الضمَت ُب قولو: }نزلو{ على القرآف باعتبار أنو حاضر للذىن، أك على جربيل ألنو سبب   ءن األثر. كسوا

ڳ  ڳ     ڱ     چاحلديث القرآين، فالتنزيل بادلعٌت الذم ارتضيناه حاصل فيهما، كيدؿ عليو تأكيل قولو تعاىل: 

ربيل حبيث أنو سللوؽ غَت فقراءة التشديد لقولو: }نزَّؿ{ كنصب }الركحى{ فيكوف التنزيل ىنا جل ،چڱ 
مدرؾ لبٍت آدـ كليس ُب متناكؿ عقولنا، كأما قراءة التخفيف: }نزىؿ{ كرفع }الركحي{ فيكوف القرآف ىو التنزيل 

ڳ  چ  :لقولو تعاىل كيتناكؿ جربيل ألنو األداة اليت يتوصل هبا إىل قلب ، ُِٗالشعراء:  چگ  گ  گ  
 چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  چ ببل كاسطة، فقاؿ:   من اهلل تعاىل إىل زلمد ، كيرفع توىم "أف يكوف تنزيبلن النيب 

مك إياه، كأثبتو ُب قلبك إثبات كفهٌ  حفظكو: مأ  بو عىلى قػىٍلًبكى  الركح نازالن . فػ"جعل اهلل(91)" ُّٗالشعراء: 
 .(92)" ٔاألعلى:  چڭ ڭ  ۇچ :ما ال ينسى، كقولو تعاىل

ألنو صلاة  :ا من حيث خلق من الركح، كقيلكمساه ركحن  ،السبلـ كادلقصود بػ"الركح األمُت جربيل عليو
 ،ألنو ركح كلو ال كالناس الذين ُب أبداهنم ركح :اخللق ُب باب الدين فهو كالركح الذم تثبت معو احلياة، كقيل

 .(93)ا ألنو مؤسبن على ما يؤديو إىل األنبياء عليهم السبلـ، كإىل غَتىم"كمساه أمينن 
لئلشارة إىل أف القرآف ينزؿ على القلب ليحفظ ُب الصدكر، الى أف يكتفى فيو قلب "كالتنزيل على ال

بالسطور؛ ألف السطور جيرم فيها التصحيف كالتحريف، أما ما حيفظ ُب القلب فإنو ُب أماف الى جيرم فيو 
 .(94)تغيَت كال تبديل"
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  .تنزيل الشياطينالمطلب الثاني: 

 َُِالشعراء:   چٿ  ٹ  ٹ      ٹ  چ قاؿ تعاىل: 
كالشَّيطافي: فيعاؿ من شطن، أم: بعد. كىو: كل  عاتو من اإلنس كاجلٌن  ،الشياطُت صبع شيطاف"

ألف من  ؛. فالشياطُت سللوقات سيئة الطباع. كادلقصود بو ىنا مردة اجلن من ذرية إبليس(95)كالدكاٌب"
سجاياىم الفساد كإضبلؿ العباد، ابتلى اهلل هبم بٍت آدـ كأعطاىم من القدرة على التشكل كربمل ادلشاؽ ُب 

 سبيل إظبلؿ اخللق.
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     چ فبعد أف أباف احلق سبحانو ادللك ادلوكل بنزكؿ القرآف بقولو:  

معو شيطاف ديلي عليو،   اف زلمدن إشبهة اليت تقوؿ بُت الرد على ال ، ُّٗ - ُِٗالشعراء:  چڱ  
كالكهنة، فأباف تعاىل أف الشياطُت ليسوا أداة لنقل القرآف، ألف طبيعتهم غَت قادرة على  (96)شأنو شأف الشعراء

 ذلك، فمع إثبات تنزذلم، نفي مقدرهتم على ربمل كبلـ اهلل تعاىل.
 كىو يقرأ على قريش سورة النجم بعد ا باطبلن كبلمن   كقد جاء ُب اآلثار أف الشيطاف أملى على النيب 

)تلك الغرانيق العلى كإف  َِ - ُٗالنجم:   چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  چ قولو تعاىل: 
حىت ال يتغَت عليو اإلذلاـ كال يتوحش من االستجبلب. كمع  شفاعتهن لًتذبى( بصوت يشبو صوتو 

ڳ  ڳ  چ ، قاؿ تعاىل: (97)بنسخ اهلل ما ديليو عليو الشيطاف احتماؿ صحة اخلرب فإف ذلك ينجلي عنو 

ں ں   ڱ   فاألمر ُب تنزؿ القرآف ليس إال دلن ، ِٓاحلج:   چڻ  ڻ  ڻ    ڻڳ  ڱ  ڱ   ڱ   
كإف اهلل جعل القرآف  ؟!كأما الشياطُت فهم عن مساعو معزكلوف فكيف بتحملو، ،اصطفاه اهلل من مبلئكتو

 چٿ ٹ ٹ ٹچ ميٍعجزان كمنهجان، كادلعجزة ال يتسلَّط عليها إنس كال جن فيفسدىا، قاؿ تعاىل:
"يقوؿ تعاىل ذكره: كما تنزلت هبذا القرآف الشياطُت على زلمد، لكن، كيف كالكتاب نزؿ على زلمد عدك 

ذ ر أتباعو منهم:   چ ڭ ۇ ۇ ڭ ڭچللشياطُت، يلعنهم ُب كل مناسبة، كحيي

ڄ   ڄچكيقوؿ احلق سبحانو: ، ِٖٔالبقرة:  ڃ    چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

ليو عليو، كىو عدكه؟ٔفاطر:  چچ كما  كلكنو ينزؿ بو الركح األمُت. "(98). فكيف إذف ديده الشيطاف كديي
بو، ألهنم ال يصلوف إىل كما يستطيعوف أف يتنزلوا ، نزلوا بو عليو، كال يصلح ذلم ذلكينبغي للشياطُت أف ي

الشياطُت عن مسع ف ُِِالشعراء:  چڦ ڦ ڄ ڄچ استماعو ُب ادلكاف الذم ىو بو من السماء.
ٍعزيكليوفى ألنو . "(99)ف من ادلكاف الذم ىو بو من السماء دلعزكلوف، فكيف يستطيعوف أف يتنزلوا بو"آالقر  لىمى

مشركط دبشاركة ُب صفاء الذات كقبوؿ فيضاف احلق كاالنتقاش بالصور ادللكوتية، كنفوسهم خبيثة ظلمانية 
. كقد (100)شريرة بالذات ال تقبل ذلك كالقرآف مشتمل على حقائق كمغيبات ال ديكن تلقيها إال من ادلبلئكة"

ذبد  . ككذلك(101)"لوا القرآف، كلو فعلوا ذلك الحًتقواال يستطيعوف أف حيم"ركم عن ابن عباس أنو قاؿ: 
"أهنم ليس ذلم رغبة ُب مثل ىذا القرآف العظيم، كإمنا ينزلوف على من يشاكلهم كيشاهبهم من الكهاف الكذبة؛ 
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 ُِِالشعراء:   چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ    چأم: أخربكم.  چۀ  ہچكذلذا قاؿ اهلل: 

أم: كذكب ُب قولو، كىو األفاؾ األثيم، أم: الفاجر ُب أفعالو. فهذا ىو الذم تنزؿ عليو الشياطُت   ،ِِِ –
. "فمن ال ينزؿ إال (102)ا كذبة فسقة"كالكهاف كما جرل رلراىم من الكذبة الفسقة، فإف الشياطُت أيضن 

ا؛ إذ مل ا مل ا عندىم أف زلمدن بكذب كباطل ال ينزؿ إال على كذاب أفاؾ، ككاف معلومن  يكذب قط كال أفك أبدن
كيف يتنزؿ عليو الشياطُت كىو معركؼ عندكم أنو   -كاللَّو أعلم  -يأخذكه يكذب فيما بينهم قط، فيقوؿ 

 .(103)ليس بكذاب كال أفاؾ، كقد تعلموف أف الشياطُت ال ينزلوف إال بكذب كباطل؟!"
على األرض ك"إمنا قاؿ: )تنزؿ( ألهنا أم أف تنزؿ الشياطُت ادلقصود بو أهنم سللوقات موجودة تعيش 

ڱ ڱ ڱ   ڱ ں چ، غَت ميدرىكة لنا بٍت البشر قاؿ تعاىل: (104)أكثر ما تكوف ُب اذلواء، كأهنا سبر ُب الريح"

أهنم مادة  :مأ ،فشأهنم شأف ادلبلئكة بالنسبة لذكرىم دبصطلح )التنزيل( ،ِٕاألعراؼ:  چ ں ڻ ڻ
ا، اإلنساين. كألجل ذلك صلد من ينكر كجودىم، لعدـ القدرة على إثباهتم مادين  موضوعية خارجة عن اإلدارؾ

بادلكتشفات، فعل عدـ القدرة على رؤيتنا ذلم يرجع إىل األبعاد اليت خلقها اهلل، كىي غَت مدركة  ءكالعامل ملي
 زاؿ خارج نطاؽ اختصاصو.ألجهزتنا احملدكدة. كالعلم عاجز حىت اليـو عن اقتحاـ تلك ادلنطقة الغيبية اليت ال ت

 

 :الخاتمة
لقد فرؽ صباعة من أرباب التحقيق بُت لفظيت اإلنزاؿ كالتنزيل، كلكن مل يصلوا إىل معٌت مضطرد يصلح 
 لتطبيقو ُب صبيع ادلواضع اليت كرد فيها اإلنزاؿ كالتنزيل، إال إشارات يسَتة، كقد صبعنا أقواؿ العلماء كرأينا أهنا 

التنزيل: ىو عملية نقل موضوعي خارج الوعي اإلنساين. كاإلنزاؿ: ىو عملية نقل  :اآلٌبال زبرج عن ادلفهـو 
 ادلادة من غَت ادلدرؾ إىل ادلدرؾ.

  ظهرت النتائج اآلتية:ىذا ادلفهـو على األماكن اليت كرد فيها إنزاؿ فقط ك  كقد طبقتي 
العلـو اليت مل تكن ضمن مدركاهتم، فجعلت ضمن مدركات ىذين  ىوما أنزؿ على ادللكُت، أف  .1

 . ادللكُت

كأصحابو كاستقراء األحداث  اخلربات احلربية اليت دخلت مدارؾ النيب  ادلقصود هبااألمنة  إنزاؿأف  .2
 .الستنباط األحداث

إما عن  ،إدخاؿ أساليب كطرؽ تركيض األنعاـ ُب مفاىيم كمدركات اإلنسافىو: إنزاؿ األنعاـ أف  .3
  طريق طوؿ ادلمارسة، أك عن طريق نبوة.

كأف تكوف  ،ُب دعول النبوة  لو ةمعجزة كونية حٌسية مشاىدة،  تكوف معضدكىو إنزاؿ اآلية كأف  .4
أف تدخل ضمن معارفهم كحدكد  :أم ،تلك ادلعجزة من جنس ادلعجزات اليت حدثت لؤلنبياء قبلو

 .إدراكهم
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فأحسوا هبا  اهلل طمأنينتو كثباتو على رسولو كعلى ادلؤمنُت الذين كانوا معوأفرغ كأف إنزاؿ السكينة كىي:  .5

ضمن األسباب اليت جعلت  فلذا كاف ، جوارحهم فعادكا أشد شلا كانوا كثبتتكامتؤلت قلوهبم هبا 
  تزاف كمراجعة ما تومهوه من عدـ القدرة.على اال اعدىم رؤيتو ثابتن االسكينة تدخل مدركات ادلؤمنُت كس

تعينك ك  ،ا لنا مىت شئناالوسائل اليت ذبعل ذلك الرزؽ مهيئن ك  عارؼادلاكتساب  :ىوكأف إنزاؿ الرزؽ  .6
  ذا الرزؽ.هبللوصوؿ إىل كيقية االنتفاع 

كلكن ىذا  ،كلردبا أهنم كانوا جيدكف لبعضهم دكاء، أنو كاف كباء يعرفو أىل ذلك الزمنكإنزاؿ الرجز كىو  .7
ا حىت أىلك منهم الكثَت، كيدؿ على ذلك مل يستطيعوا أف جيدكا لو عبلجن الرجز الذم أنزلو اهلل عليهم 

 . كصفو تعاىل ذلذا الرجز باإلرساؿ ُب موضع آخر
شلا كلدتو ، ا ال يعرؼ اللباس، ٍب عرؼ بعد ذلك الغطاءيعٍت أف اإلنساف كاف عارين كأف إنزاؿ اللباس  .8

     على ضركب شىت كخاطوه على أشكاؿ استعمالو، كنسجوا كحاكوا ذلك  ن الناس ُبن  فتاحلاجة ك 
  .ال حصر ذلا كال عد

كال يكوف ذلك إال عن طريق  ،إعبلـ اهلل اإلنساف بعنصر احلديد كفوائده يقصد بو إنزاؿ احلديد كأف .9
ألف اهلل عرفنا دبنافعو اليت علم من نزؿ عليهم القرآف، ما يشكلو  ة؛نبوة، فلم يكتشف احلديد صدف

كىذا ىو سر معرفة  ،هم ُب حياتنااحلديد ُب كقتهم، كزدنا ضلن معرفة دبا زاده استخداـ ىذا العنصر ادل
 .اإلنساف للحديد ُب مرحلة مبكرة، فهنا تدخل سبحانو ليعطي طفرة معرفية ُب استخداـ احلديد

يدؿ على أف ليو السبلـ شلا تنزيل جربيل عى األماكن اليت كرد فيها تنزيل فقط كىي؛ ًب التطبيق عل .10
أشد  حُت تنزلو بالقرآف كتلك الطريقة اليت ينزؿ هبا على قلب النيب  جربيل ع غَت ميدرؾ للنيب 

 كما ُب األثر.   طرؽ الوحي اليت أخرب هبا النيب 
ات موجودة تعيش على األرض كإمنا قاؿ: )تنزؿ( ألهنا أكثر ادلقصود بو أهنم سللوق تنزيل الشياطُتكأف  .11

فشأهنم شأف ادلبلئكة بالنسبة لذكرىم  ،ما تكوف ُب اذلواء، كأهنا سبر ُب الريح، غَت ميدرىكة لنا بٍت البشر
 اإلنساين.  اإلدراؾأهنم مادة موضوعية خارجة عن  :مأ ،دبصطلح )التنزيل(

من حبر العلـو ادلكنونة ُب كتاب اهلل اجمليد، كما نريد دبا توصلنا إليو سبيزنا  فهذا جهد ادلقل ُب معرفة شيءو 
لوىم إىل أك رفعة، إف نريد إال اإلصبلح ما استطعنا، كما التوفيق إال باهلل، اللهم أخرجنا من ظلمات اجلهل كا

ا كىمىا كينَّا احلٍىٍمدي }كعلينا دبعرفة العلم، كسهل أخبلقنا باحللم،  نور احلق كالفهم، كامنن انىا ذًلىذى لًلًَّو الًَّذم ىىدى
انىا اللَّوي   .{لًنػىٍهتىًدمى لىٍوالى أىٍف ىىدى
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 الهوامش:

 

 (. 7/367(، كينظر: كتاب العُت، اخلليل بن أضبد: )417/ 5معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ) (1)
 (.11/656ينظر: لساف العرب، ابن منظور: ) (2)
 .(. بتصرؼ30/479تاج العركس من جواىر القاموس، للزبيدم: ) (3)
        بادية أخرل، كعلى الشعر الذم ال يعيبو احلشوية ة ُب بادية كاستخداـ مرادفها ُب قياسان منو على استخداـ العرب للكلم (4)

 كال الًتادؼ.
 كقد بينا أقواؿ العلماء ُب حبث الفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتنزيل دراسة نظرية، رللة جرش، اجمللد الثاين كالعشركف، العدد األكؿ. (5)
رؽ بُت اللفظتُت قوؿ الواحدم، كالزسلشرم، كالراغب ذىب إىل القوؿ بالفرؽ بُت اللفظتُت صبع من اللغويُت كادلفسرين، فالف (6)

 األصفهاين، كابن فارس، كالسمُت احلليب، كابن الزبَت الغرناطي، كغَتىم. 
(، كمعبد، زلمد أضبد زلمد معبد، نفحات من علـو القرآف، )القاىرة: دار السبلـ، 19 – 2/16ينظر: ادليزاف ُب تفسَت القرآف: ) (7)

 .54 -53(، صـ 2005ىػ / 1426، 2ط
 (.2/295، ك بياف ادلعاين مبل حويش: )799ينظر: ادلفردات ُب غريب القرآف، الراغب األصفهاين: ص (8)
 (.197/ 1األمثل ُب التفسَت، الشَتازم: ) (9)
جبزئيات األخبار "بينا غَت مرة أف القصص جاءت ُب القرآف ألجل ادلوعظة كاالعتبار ال لبياف التاريخ كال للحمل على االعتقاد (10)

عند الغابرين، كإنو ليحكى من عقائدىم احلق كالباطل، كمن تقاليدىم الصادؽ كالكاذب، كمن عاداهتم النافع كالضار، ألجل ادلوعظة 
يدؿ  كاالعتبار، فحكاية القرآف ال تعدك موضع العربة كال تتجاكز موطن اذلداية، كال بد أف يأٌب ُب العبارة أك السياؽ كأسلوب النظم ما

 (.330/ 1على استحساف احلسن كاستهجاف القبيح" . تفسَت ادلنار، رشيد رضا: )
 (.138/ 1تفسَت أيب السعود: ) (11)

 (.1/96( ينظر: إعراب القراءات الشاذة، العكربم: )(12
 (.332/ 1تفسَت ادلنار: ) (13)
  (.331/ 1ادلصدر نفسو: )(14)

فىًإنَّوي چ"كاإلذف نوعاف: إذف قدرم، كىو ادلتعلق دبشيئة اهلل، كما ُب ىذه اآلية، كإذف شرعي كما ُب قولو تعاىل ُب اآلية السابقة:  (15)

ست كُب ىذه اآلية كما أشبهها أف األسباب مهما بلغت ُب قوة التأثَت، فإهنا تابعة للقضاء كالقدر لي چعىلىى قػىٍلًبكى بًًإٍذًف اللَّوً نزلىوي 
مستقلة ُب التأثَت، كمل خيالف ُب ىذا األصل من فرؽ األمة غَت القدرية ُب أفعاؿ العباد، زعموا أهنا مستقلة غَت تابعة للمشيئة، 

 (.61فأخرجوىا عن قدرة اهلل، فخالفوا كتاب اهلل كسنة رسولو كإصباع الصحابة كالتابعُت". تفسَت السعدم: )ص: 
 (.4/64(، كالسَتة النبوية أبن ىشاـ: )2/144(، كتفسَت ابن كثَت: )7/317ينظر: تفسَت الطربم: ) (16)
 (.153تفسَت السعدم: )ص:  (17)
 (.393/ 9تفسَت الرازم: ) (18)
 (.153/ 4تفسَت ادلنار: ) (19)
 (.510/ 2تفسَت ادلاتريدم: ) (20)

 .( ادلصدر نفسو(21
 (.153تفسَت السعدم: )ص:  (22)
 بتصرؼ. (68 - 62ينظر: قصص األنبياء: )ص(23)
 (.1120/ 12(، التفسَت القرآين للقرآف: )198/ 12(، التفسَت الوسيط، لطنطاكم: )520/ 4ينظر: تفسَت ابن عطية: ) (24)
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(، تفسَت البيضاكم: 222/ 8(،  تفسَت الثعليب: )243/ 7(، تفسَت أيب السعود: )114/ 4ينظر: الكشاؼ الزسلشرم: ) (25)
(5 /37.) 
 (.424/ 26(، تفسَت الرازم: )217/ 2تفسَت ابن جزم: )(26)
 (.3039/ 5ُب ظبلؿ القرآف: ) (27)
 (.659/ 8تفسَت ادلاتريدم: ) (28)
 (.339/ 1ينظر: مناىل العرفاف ُب علـو القرآف: ) (29)
على صبلة امسية، فادلقصود هبا عدـ شيء لوجود شيء، كقوؿ إنساف آلخر: لوال زيد عندؾ ألتيتك، كبذلك « لوال»إف دخلت  (30)

على صبلة فعلية فاعلم أهنا حث  « لوال»حرؼ امتناع لوجود، كإف دخلت « لوال»دـ ذىابو إىل فبلف لوجود زيد عنده. كىكذا تكوف ينع
 (.5832/ 10كربضيض. تفسَت الشعراكم: )

 (.91(. كينظر دلعاين اآلية ُب القرآف: الوجوه كالنظائر أليب ىبلؿ العسكرم: )ص48/ 15تفسَت الطربم: ) (31)
 (.133/ 4تفسَت أيب السعود: ) (32)
 (.270/ 11(، كتفسَت ادلنار: )257/ 4ينظر: تفسَت ابن كثَت: ) (33)
 (.13/ 19تفسَت الرازم: ) (34)
 (.454/ 4تفسَت ابن كثَت: ) (35)
 (.39/ 19تفسَت الرازم: ) (36)
 (.434/ 4تفسَت ابن كثَت: ) (37)
كفيو إنذار ذلم بالعذاب كىو قسماف: عذاب االستئصاؿ دلن أكتوا ما اقًتحوا على رسلهم من اآليات فأصركا على اجلحود  (38)

/ 11كالعناد، كعذاب من مل يؤتوا ذلك كىو خذالهنم كنصر الرسل عليهم ُب الدنيا كما كراءه من عذاب اآلخرة. تفسَت ادلنار: )
270.) 

 فاتنا ُب حبث الفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتنزيل، دراسة نظرية. إنزاؿ كتنزيل )آية( شلا (39)
كزعموا أف السكينة معربة عن )شكينا( ُب اللغة العربانية. كما ُب سفر صموئيل من سفر ادللوؾ األكؿ ُب األصحاح الرابع كما  (40)

 (.182/ 2بعده. تفسَت القامسي: )
 (.5/2136(، كالصحاح: )313/ 5ينظر: كتاب العُت ) (41)
 (159التعريفات )ص (42)

 (.411(. كينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: )ص19/ 16تفسَت الرازم: ) (43)
 (.326/ 5تفسَت ادلاتريدم: ) (44)
 (.329/ 5تفسَت الطربم: ) (45)
 (.332تفسَت السعدم: )ص:  (46)
 (.149/ 26التحرير كالتنوير، ابن عاشور: ) (47)
كالصحيح أف التابوت كانت فيو أشياء فاضلة من بقايا األنبياء كآثارىم، فكانت النفوس تسكن إىل ذلك كتأنس بو كتقول.  (48)

 (.333/ 1تفسَت ابن عطية: )
( داللة نقض قوؿ ادلعتزلة؛ ألنو مس (49) اىم مؤمنُت بعد ما كاف منهم كُب قولو: )ٍبيَّ أىنٍػزىؿى اللَّوي سىًكينىتىوي عىلىى رىسيوًلًو كىعىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى

 التويل، كالتويل مل خيرجهم من اإلدياف على ما قالوا. ادلرجع السابق.
 (.849/ 1التفسَت الوسيط للزحيلي: ) (50)
 (.19/ 16تفسَت الرازم: ) (51)
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 (.163/ 4التفسَت ادلظهرم: ) (52)
 (.79/ 28تفسَت الرازم: ) (53)
 (.3326/ 6ُب ظبلؿ القرآف: ) (54)
 (.3312/ 6ظبلؿ القرآف: ) ُب (55)
 (.84/ 28تفسَت الرازم: ) (56)
 (.6007/ 10تفسَت الشعراكم: ) (57)
ذكر أبو السعود: أف ادلرادى بالرزؽ ما حل ذلم كجعليو منزالن ألنو مقٌدره ُب السماء زلٌصله ىو أك ما يتوقف عليو كجودنا أك بقاءن  (58)

 (.156/ 4كالتلوين. تفسَت أيب السعود: ) بأسباب مساكيةو من ادلطر كالكواكًب ُب اإلنضاج
 (.111/ 15تفسَت الطربم: ) (59)
 (.335/ 11تفسَت ادلنار: ) (60)
 (.335/ 11تفسَت ادلنار: ) (61)
 (.56/ 6تفسَت ادلاتريدم: ) (62)
 (.1781/ 3ُب ظبلؿ القرآف: ) (63)
 (.6005/ 10تفسَت الشعراكم: ) (64)

 (.878/ 3الصحاح: ) (65)
 (.277/ 1تفسَت ابن كثَت: ) (66)
 (.269/ 1تفسَت ادلنار: ) (67)
 (.166/ 1التفسَت ادلنَت للزحيلي: ) (68)
صلى اهلل عليو كسلم: )الطٌاعوفي رًٍجزه أيرًسل على طائفةو من  -قاؿ رسوؿ اهلل (، كقد جاء ُب حديث: 1491مسند أضبد: ح ) (69)

 (1588. ادلوطأ: ح )بٍت إسرائيل(
 (.4403/ 7(، تفسَت الشعراكم: )390/ 15م: )تفسَت الراز  (70)
 (.151/ 1تفسَت ابن عطية: ) (71)
 (.168/ 8التفسَت ادلنَت للزحيلي: ) (72)
 (.645/ 1التفسَت الوسيط للزحيلي: ) (73)
(، تفسَت األلوسي: 338/ 3(، التفسَت ادلظهرم: )221/ 14(، تفسَت الرازم: )509/ 1ينظر: تفسَت السمرقندم: ) (74)
 (، كغَتىا.225/ 4(، تفسَت الثعليب: )4/343)
 (.2/97الكشاؼ: ) (75)
 (.27/ 5( كتفسَت القامسي: )12/255ينظر فتاكل ابن تيمية: ) (76)
 (.393/ 4تفسَت ادلاتريدم: ) (77)
 (.260/ 5التفسَت الوسيط لطنطاكم: ) (78)
أف امتنانو علينا بلباس الزينة دليل على إباحتها كالرغبة ُب (، ٍب أكمل بكبلـ صبيل قاؿ فيو: "كال شك 125/ 8تفسَت ادلراغي: ) (79)

استعماذلا، فاإلسبلـ دين الفطرة كليس فيو ما خيالف ما تدعو إليو احلاجة. كحب الزينة من أقول غرائز البشر الدافعة ذلم إىل إظهار 
ة كعندما توصلوا إىل سبب سقوطها صار ذلك سنن اهلل ُب اخلليقة" ا ق. فالتفاح يسقط كل يـو كالناس يركف ىذه الظاىرة متكرر 

 )إنزاؿ( كىو اكتشاؼ اجلاذبية.
 (.29/196(، كتاج العركس: )7/344نظر: كتاب العُت: )ي (80)
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ـ ثورةن تكنولوجٌيةن، كصناعٌيةن، كاجتماعٌيةن، إذ 1846أحدث اخًتاع ماكينة اخلياطة من ًقبل )إلياس ىاك( من كونيتيكت عاـ  (81)
بلبس من األمور الرخيصة كالسريعة، كسامهت أيضنا ُب إنشاء أكرب كأحدث مصانع الغزؿ كالنسيج، كغٌَتت الطريقة أصبحت صناعة ادل

اليت يتم فيها تصنيع ادلبلبس، كساعدت نساء الطبقات الوسطى على إثبات قدرهتٌن ُب إتقاف العمل باآلالت ادلعقدة، كبالتايل أصبحت 
 أم آلة أخرل، كُب العصر احلديث أصبحت اخلياطة رمزنا إىل عمل ادلرأة. ماكينة اخلياطة ذات قدر مقارنةن مع

 (.393/ 4تأكيبلت أىل السنة: ) (82)
 (.97/ 2تفسَت الكشاؼ: ) (83)
 (.1278/ 3(، كُب ظبلؿ القرآف: )213/ 1ينظر: رلاز القرآف: ) (84)
لذا كجد ُب اآلثار أف معظم استخدامات احلديد اعتمدت على احلديد النيزكي من قبل اإلنساف القدًن، حىت احلديد الذم كاف  (85)

يعثر عليو بالتنقيب كاف يظن أنو من احلديد النيزكي نزؿ من السماء فكانوا يسمونو )معدف السماء(، لعدـ كجود الوسائل اليت سبيز ذلم 
 النازؿ من غَته.

  https://xwww.mutah.edu.jo/eijaz/ironarabic.htmشبكة بياف اإلسبلـ:  (86)
 (.183/ 1تفسَت ابن عطية: ) (87)
ىذا مطبقُت على إنكار ذلك "من الناس من استبعد أف يقوؿ قـو من اليهود: إف جربيل عدكىم قالوا: ألنا نرل اليهود ُب زماننا  (88)

مصرين على أف أحدا من سلفهم مل يقل بذلك، كاعلم أف ىذا باطل ألف حكاية اهلل أصدؽ، كألف جهلهم كاف شديدا كىم الذين 
 (.611/ 3[". تفسَت الرازم: )138قالوا، اجعل لنا إذلا كما ذلم آذلة ]األعراؼ: 

 (.377/ 2تفسَت الطربم: ) (89)
 (.517/ 1تفسَت ادلاتريدم: ) (90)
 (.530/ 24تفسَت الرازم: )( 91)
 (.334/ 3تفسَت الكشاؼ: ) (92)
 (.530/ 24مفاتيح الغيب: ) (93)
 (.328/ 1زىرة التفاسَت: ) (94)
 (.2144/ 5(، كالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية: )237/ 6كتاب العُت: )  (95)
ليو الش ٍعر، كعندىم كادو ييسمَّى كادم  (96) ىو كادم اجلن، فيقولوف: فبلف عبقرم أم: موصوؿ باجلن « عبقر»فلكل شاعر شيطاف ديي

 (.10701/ 17ُب ىذا الوادم. تفسَت الشعراكم: )
 (.35( كقد حكم األلباين على صبيع طرؽ األثر بالضعف. ينظر نصب اجملانيق لنسف قصة الغرانيق: )ص(97

 (.10701/ 17تفسَت الشعراكم: ) (98)
 (.403/ 19تفسَت الطربم: ) (99)
 (.151/ 4تفسَت البيضاكم: ) (100)
 (.569/ 2تفسَت السمرقندم: ) (101)
 (.172/ 6تفسَت ابن كثَت: ) (102)
 (.92/ 8تفسَت ادلاتريدم: ) (103)
 .(145/ 13تفسَت القرطيب: ) (104)

 
 

https://xwww.mutah.edu.jo/eijaz/ironarabic.htm
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Quranic reflections of what is  "Inzaal" or "Tanzeel,. 
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Abstract: 

One of the rules useful for understanding the wise revelation is the rule: There is no 

synonym in the Book of God ( Qur'an ). This rule shows the accuracy of God’s words 

revealed to Muhammad , and that it is different from the speech of the Arabs, which is 

neither defective nor visceral, and from the accuracy with which the revelation was 

characterized, we can reach precise meanings. We differentiate between the words that are 

thought to be synonymous, even if their origin is the same and their premises are different. 

The increase in the building indicates the increase in meaning among these words are my 

words;  "Inzaal" or "Tanzeel,., and I have clarified the concept that is intended from them 

in the words of God, then I applied this concept to the things in which there is only, 
"Inzaal" or "Tanzeel,.  This research includes; an introduction, and a preface in which the 

meaning of the two terms was clarified, both linguistically and idiomatically, then the first 

topic, in which the concept is applied to what is mentioned in it , then the second topic, in 

which it is applied to what is contained in, and a conclusion that includes the core of what 

came in this research. 

 


