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انفراد القرآف الكريـ عف الكتب السماكية السابقة بالتنجيـ 
ىؿ انفرد القرآف  :كسؤاؿ البحث. في طريقة إنزالو

كما اشتير عند  الكتب السماكيةعف سائر  بالتنجيـ
. األمر المختمؼ فيوكىك  أغمب الباحثيف؟

كباستعراض أدبيات عمـك القرآف يظير أف ىذا       
المكضكع قد طرؽ مف قبؿ القدماء حيث ذكره 

، كقرر انفراد القرآف بالتنزيؿ المنجـ، كلـ (ّ)الزركشي
، كزاد ككذلؾ تعرض لو السيكطي يذكر الرأم اآلخر،

، كأف مف العمماء كجكد الخالؼ في المسألةذكر  عميو
رحمو اهلل لكنو  كر القكؿ بانفراد القرآف بالتنجيـ،مف أف

دراسة وتحقٌق  :انفراد القرآن الكرٌم بالتنزٌل المنجم 

 **ٌحٌى ضاحً شطناوي  و *عاٌش علً محمد لبابنة  

م 7/3/2006 :تاريخ قبول البحثم    22/8/2005 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

 الراجح في مسألة تناقش ىذه الدراسة مسألة تنجيـ القرآف مقارنة بالكتب السماكية السابقة كىدفت الدراسة إلى استجالء      
سريف كالباحثيف في انفراد القرآف الكريـ بصفة التنجيـ عف سائر الكتب السماكية السابقة، كىك القكؿ المشيكر عند أغمب المؼ

تبيف لمباحث عدـ صحة ما اشتير مف انفراد القرآف بالتنزيؿ اقشة أدلة الفريقيف كباستخداـ منيج التحميؿ، كمف. عمـك القرآف
المنجـ كضعؼ أدلة ىذا الرأم، كخمص الباحث إلى أف الكتب السماكية السابقة قد نزلت منجمة كالقرآف الكريـ، كأف منيج 

 .ىج العاـ في تنزيؿ الكتب السماكية لحكـ كثيرة مشتركة بيف جميع الرساالت كالرسؿالتنجيـ ىك المف

Abstract 
      This study discusses the issue of piecemeal revelation of the Quran in comparison to other divine 

books. It aims to investigate whether piecemeal revelation was the method of revelation exclusively used 

for the Quran. 

      The majority of exegetes and researchers of Quranic sciences are of the opinion that piecemeal 

revelation was exclusively for the Quran. However, the researchers following analytical comparative 

methodology have concluded that this opinion is incorrect and has no solid evidence. They concluded 

also that the rest of the divine books were similary revealed. Piecemeal was the common method of 

revelation for all divine books for many reasons common between all divine messages. 
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مع كصفو إياىـ بأنيـ  (ْ)"ذكر قكليـ كلـ يذكر دليميـ"
اعتبار  ، مما يؤخذ عميو عدـ(ٓ)"بعض فضالء العصر"

ألف رأم . بالعرض كالمناقشة ةخر جديرالرأم اآلأدلة 
مشيكر بيف العمماء كعمى ألسنتيـ حتى كاد : "الجميكر

. كما قاؿ (ٔ)"يككف إجماعان 
، (ٕ)المسألة بعضيـأما المعاصركف فمـ يذكر       

دكف  (ٖ)لممسألة مرجحيف رأم القدماءأكثرىـ كعرض 
ذكر الخالؼ، كخالؼ األقؿ منيـ فأكرد الرأم المخالؼ، 

الذم عرض أدلة الرأم القائؿ  غزالفعبد المجيد منيـ 
تمؾ بانفراد القرآف بالتنجيـ، ثـ بيف رد المخالفيف عمى 

كمنيـ الدكتكر فضؿ  ،(ٗ)الجميكر رجح رأمثـ  األدلة،
حسف عباس الذم اكتفى بذكر الرأم اآلخر كبياف 

، لكنو لـ يعف بالترجيح ذىابان منو احتمالية أدلة الجميكر
قضية ال تعنينا قميالن كال "إلى أف األمر خطره قميؿ، كأنيا 

م بياف أما الدكتكر إبراىيـ خميفة فقد أطاؿ ؼ .(َُ)"كثيران 
عمى استداللو ق بنى فإ إالالمسألة كرجح الرأم المخالؼ 

تضعيؼ أدلة الرأم األكؿ دكف اإلتياف بما يؤيد الرأم 
 (ُُ) .الثاني
أما كتب التفسير فقد عرض المفسركف ليذه المسألة       

مىٍيًو : في تفسيرىـ لقكلو تعالى كا لىٍكال نيزِّؿى عى قىاؿى الًَّذيفى كىفىري كى
تٍَّمنىاهي اٍلقيٍر  ٍممىةن كىاًحدىةن كىذىًلؾى ًلنيثىبِّتى ًبًو فيؤىادىؾى كىرى آفي جي

أغمبيـ الرأم السائد كعرض  قرر ،[الفرقاف: ِّ]تىٍرًتيالن 
دكف ذكر أدلة  (ُِ)بعضيـ لمخالؼ عرضان سريعان 

أما المعاصركف فقد . (ُّ)، كخالؼ بعضيـالمخالفيف
كقرر عرضكا لممكضكع عند تفسيرىـ لآلية السالفة 

فذكر الخالؼ  (ُْ)معظميـ رأم الجميكر، كخالؼ بعضيـ
نو لـ يفصؿ في ذكر مؤيدات إ إالمرجحان الرأم اآلخر 

 .ىذا الرأم
 مف خالؿمناقشة المسألة  افكيحاكؿ الباحث      

 : المباحث اآلتية
في معنى : ، كفيو، المطمب األكؿتمهيديالمبحث ال

التنجيـ،  في الًحكـ مف: التنجيـ كأدلتو، كالثاني

انفراد القرآف بالتنجيـ عف سائر الكتب : المبحث األكؿ
.  السماكية كأدلتو
كفيو  التحقيؽ في نزكؿ الكتب السابقة :المبحث الثاني
مناقشة أدلة القائميف بنزكؿ الكتب : مطالب؛ األكؿ
 األدلة عمى نزكؿ الكتب السماكية: كالثاني. السابقة جممة

فر حكـ التنجيـ في الكتب تك: كالثالث. مفرقة السابقة
االستدالؿ عمى التنجيـ مف كالرابع  .السماكية السابقة

 .بذكر نتائج البحث ناكختـ. أىؿ الكتاب

تمهٌدي المبحث ال

 معنى التنجٌم وأدلته :المطلب األول

مف قكليـ نٌجـ بتشديد الجيـ، كالنجـ : التنجيـ لغة      
حيث  ،الكقت المضركب، كأصمو مف النجـ أم الكككب

كانت العرب تجعؿ مطالع منازؿ القمر كمساقطيا 
نجمت الماؿ، : كيقاؿ، (ُٓ)مكاقيت حمكؿ ديكنيا كغيرىا

  .(ُٔ)أم مفرقان ليس جممة كاحدة. إذا أديتو نجكمان 
ىك إنزاؿ القرآف عمى دفعات : تنجيـ القرآف اصطالحان 

كىك عكس . (ُٕ)في أكقات مختمفة بحسب دكاعي النزكؿ
. النزكؿ الجممي

:  دلة التنجٌمأ
لو ف العمماء ذكركا أمع شيرة أمر تنجيـ القرآف إال       
:  كمنيا أدلة،

ما ذكره القرآف في كصؼ طريقة إنزالو، : األول      
مىى : كمنو قكلو تعالى مىى النَّاًس عى ٍقنىاهي ًلتىٍقرىأىهي عى قيٍرآنان فىرى كى

ٍلنىاهي تىٍنًزيالن  نىزَّ   .[اإلسراء: َُٔ]ميٍكثو كى
قاؿ . (ُٖ)"أنزلناه نجكمان : "فرقناه: قاؿ المفسركف      

كيتناسؽ ىذا . أم أنزلناه شيئان بعد شيء: "ابف عطية
مىى : المعنى مع قكلو مىى النَّاًس عى ٍقنىاهي ًلتىٍقرىأىهي عى قيٍرآنان فىرى كى

ٍلنىاهي تىٍنًزيالن  نىزَّ . (ُٗ) "[اإلسراء: َُٔ]ميٍكثو كى

كا لىٍكال نيزِّؿى  :قكلو تعالى: الثاني       قىاؿى الًَّذيفى كىفىري كى
تٍَّمنىاهي  ٍممىةن كىاًحدىةن كىذىًلؾى ًلنيثىبِّتى ًبًو فيؤىادىؾى كىرى مىٍيًو اٍلقيٍرآفي جي عى

كال يقترحكف ذلؾ إال كىك قد نزؿ . [الفرقاف: ِّ]تىٍرًتيالن 
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ـى أنزؿ : تضمف كالميـ معنى: "قاؿ أبك حياف. مفرقان  ل
إشارة إلى اإلنزاؿ المفيـك : "ابف عاشكر قاؿ. (َِ)"مفرقان 
ٍممىةن : مف مىٍيًو اٍلقيٍرآفي جي كا لىٍكال نيزِّؿى عى قىاؿى الًَّذيفى كىفىري كى

 . (ُِ)"كىك حالة إنزاؿ القرآف منجمان  [الفرقاف: ِّ]كىاًحدىةن 
األحاديث كالكقائع الدالة عمى تنزؿ القرآف : الثالث      

. (ِِ)ة كحديث بدء الكحيمرة بعد مرة، كليس جممة كاحد
ثـ أنزؿ عمى مكاقع النجـك رىٍسالن في : "كقكؿ ابف عباس
الذم استقرئ مف : "قاؿ السيكطي. (ِّ)"الشيكر كاألياـ

األحاديث الصحيحة كغيرىا أف القرآف كاف ينزؿ بحسب 
قاؿ أبك . (ِْ)"الحاجة خمس آيات كعشران، كأكثر كأقؿ

ف كانت: "شيبة نيا أآحادية إال  كىذه األحاديث كاآلثار كا 
بمجمكعيا تفيد التكاتر المعنكم المفيد لمقطع كاليقيف في 

الدكتكر إبراىيـ خميفة أمر التنجيـ مف  كعدٌ  .(ِٓ)"ىذا
 .(ِٔ)المعمـك مف الديف بالضركرة

 .لعدـ المعاًرضكال نطيؿ بذكر األدلة       

 .الحكم والفوائد من التنجٌم :نًالمطلب الثا

تنجيـ ًحكىمان متعددة اتفقكا عمى بعضيا، ذكر العمماء لؿ      
كأجمؿ بعضيـ الحكـ، . كانفرد بعضيـ بذكر حكـ أخرل

. كفٌصؿ آخركف في تعداد كجكه تمؾ الحكـ
كـ، دكف األصكؿ الكمية لتمؾ الحً  افكيذكر الباحث      

:  كـفمف ىذه الحً  كـ،التفاصيؿ كالكجكه الجزئية لتمؾ الحً 
عمى ىذه  (ِٕ)العمماء كقد أجمع  تثبيت قمب النبي -ُ

قاؿ  .(ِٖ)الحكمة لكركدىا في النص مقترنة بالـ العمة
تٍَّمنىاهي تىٍرًتيالن :تعالى . [الفرقاف: ِّ]كىذىًلؾى ًلنيثىبِّتى ًبًو فيؤىادىؾى كىرى

نقكيو بو إذا ضاؽ صدرؾ فسحناه : "قاؿ المفسركف
ذا سئمت أجبناؾ، فيتكاتر الكصكؿ، كقمب  ...بنزكلو، كا 

بك قاؿ أ. (ِٗ)"سكف بتكاتر كتب المحبكبالمحبكب م
أم لنقكم بو قمبؾ فإف الكحي إذا كاف يتجدد في : "شامة

 (َّ)"أقكل بالقمب كأشد عناية بالمرسؿ إليو كؿ حادثة كاف
التثبيت جعؿ الشيء ثابتان، كالثبات : "قاؿ ابف عاشكر

كيستعار الثبات لميقيف ... استقرار الشيء في مكانو
، كىذا المعنى (ُّ)"لخير لصاحبوكلالطمئناف بحصكؿ ا

 .(ِّ)لمتثبيت ىك الذم عميو الباحثكف في عمـك القرآف
 . (ّّ)كألحؽ بو بعض العمماء حكمة تثبيت قمكب المؤمنيف

 كه ػاحثيف في كجػؿ بعض البػكقد فص

 .(ّْ)التثبيت التي يشمميا النص

 ائع، ألنو نزؿ كفؽ األحداث كجكابه مجاراة الكؽ -ِ
حاتـ عف ابف عباس في نزكؿ لؤلسئمة، ركل ابف أبي 

فكاف المشرككف إذا أحدثكا شيئان أحدث اهلل : "القرآف قكلو
كلكال أف الحكمة اإلليية : "ركشيقاؿ الز. (ّٓ)"ليـ جكابان 

اقتضت نزكلو منجمان بسبب الكقائع ألىبطو اهلل إلى 
كمنو ما : "كقاؿ السيكطي عف القرآف. (ّٔ)"األرض جممة

إنكار عمى قكؿ قيؿ، أك  ىك جكاب لسؤاؿ، كمنو ما ىك
 .(ّٕ)"فعؿ فيًعؿ

إنما لـ : "قاؿ السيكطي. (ّٖ)إمكاف الناسخ كالمنسكخ -ّ
قاؿ . (ّٗ)"ينزؿ جممة كاحدة ألف منو الناسخ كالمنسكخ

كفيو ناسخ كمنسكخ، فكانكا يتعبدكف بالشيء إلى : "القرطبي
ثـ ينزؿ النسخ بعد ذلؾ، فمحاؿ أف ينزؿ … كقت بعينو 
 . (ُْ)ليتسنى نسخ ما فيو نسخ أم. (َْ)"جممة كاحدة

، كقد أجمع لمراعاة النفكس في التشريع التدريج -ْ
قاؿ السيكطي في حكـ  عمييا الباحثكف في عمـك القرآف،

أدعى إلى قبكلو إذا نزؿ عمى التدريج، " أنو: التنجيـ
بخالؼ ما لك نزؿ جممة كاحدة، فإنو كاف ينفر مف قبكلو 

فرائض كثير مف الناس، لكثرة ما فيو مف اؿ
كقد فصؿ المعاصركف في التدريج . (ِْ)"كالمناىي

، أك إلى إيماني (ّْ)كأنكاعو فقسمكه إلى تشريعي، كتربكم
لى غيرىا مف التقسيمات(ْْ)كتكميفي  .(ْٓ)، كا 

 .(ْٔ)عميو الصالة كالسالـ تسييؿ حفظو ليحفظو -ٓ
 .(ْٕ)كألحؽ بيا بعض العمماء تسييؿ حفظو عمى الصحابة

ثبات مصدره الداللة عمى إعجاز القرآف -ٔ   (ْٖ)الكريـ كا 
 .(ْٗ)كلمباحثيف مسالؾ في تفصيؿ ىذه الحكمة

انفراد القرآن بالتنجٌم عن سائر  :المبحث األول

 الكتب السماوٌة
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عرض العمماء ليذا األمر حينما فسركا قكلو       
ٍممىةن :تعالى مىٍيًو اٍلقيٍرآفي جي كا لىٍكال نيزِّؿى عى قىاؿى الًَّذيفى كىفىري كى
تٍَّمنىاهي تىٍرًتيالن كىاًحدى  [ الفرقاف: ِّ]ةن كىذىًلؾى ًلنيثىبِّتى ًبًو فيؤىادىؾى كىرى

. الكتب السابقة جممة كاحدةنزكؿ  كرأكا فيو دليالن عمى
ىك مشيكر بيف العمماء كعمى ألسنتيـ : "قاؿ السيكطي

 .(َٓ)"حتى كاد يككف إجماعان 
كقد نسب مناع القطاف ىذا القكؿ إلى       

كقد رأيت بعض فضالء : "قاؿ السيكطي .(ُٓ)الجميكر
إنو ال دليؿ عميو، بؿ الصكاب : العصر أنكر ذلؾ، كقاؿ
: قاؿ مكسى الشيف. (ِٓ)"أنيا نزلت مفرقة كالقرآف

كالصحيح أف التنجيـ خاص بالقرآف مف بيف سائر "
. (ّٓ)"الكتب السماكية

:  أدلة القائلٌن بانفراد القرآن بالتنجٌم
 : مكرتتمخص أدلتيـ في أ      
 ما ذكركه مف أف اآلية تدؿ بالضد عمى: األول      
يقكؿ ىال نزؿ : "قاؿ الطبرم.لكتب السابقة جممةنزكؿ ا

جممة كاحدة كما أنزلت التكراة  القرآف عمى محمد 
، كذكر الطبرم أف ممف (ْٓ)"عمى مكسى جممة كاحدة

ؿ اؽ .(ٔٓ)كابف جريج (ٓٓ)قاؿ بذلؾ ابف عباس
أنزؿ عميو دفعة كاحدة في كقت ىال : قالكا: "الزمخشرم

، كمالو أنزؿ (ٕٓ)كاحد كما أنزلت الكتب الثالثة
سككتو تعالى عف الرد ": قاؿ السيكطي. (ٖٓ)"تفاريؽ؟

عمييـ في ذلؾ، كعدكلو إلى بياف حكمتو دليؿ عمى 
صحتو، كلك كانت الكتب كميا نزلت مفرقة لكاف يكفي 

تب إف ذلؾ سنة اهلل في الؾ: في الرد عمييـ أف يقكؿ
التي أنزليا عمى الرسؿ السابقة كما أجاب بمثؿ ذلؾ 

يىٍمًشي ًفي :قكليـ ـى كى اًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا قىاليكا مى كى
ٍمنىا قىٍبمىؾى ًمفى :، فقاؿ[الفرقاف: ٕ]اأٍلىٍسكىاؽً  ا أىٍرسى مى كى

ـى  ـٍ لىيىٍأكيميكفى الطَّعىا ًميفى ًإالَّ ًإنَّيي  .(ٗٓ)"[قافالفر: َِ]اٍلميٍرسى
كلك كاف نزكليا مفرقان لما كاف ىناؾ ما : "قاؿ القطاف

 ...يدعك الكفار إلى التعجب مف نزكؿ القرآف منجمان،
ىال أنزؿ عميو القرآف دفعة كاحدة { لكال}:فمعنى قكليـ

كلـ يرٌد اهلل عمييـ بأف ىذه سنتو في … كسائر الكتب؟
: ىـإنزاؿ الكتب السماكية كميا كما رد عمييـ في قكؿ

 ـى اًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا قىاليكا مى ، [الفرقاف: ٕ]كى
ـٍ لىيىٍأكيميكفى : بقكلو ًميفى ًإالَّ ًإنَّيي ٍمنىا قىٍبمىؾى ًمفى اٍلميٍرسى ا أىٍرسى مى كى

يىٍمشيكفى ًفي اأٍلىٍسكىاؽً  ـى كى بؿ أجابيـ . [الفرقاف: َِ]الطَّعىا
زيؿ القرآف منجمان اهلل تعالى ببياف كجو الحكمة مف تف

.  (َٔ)"كىذىًلؾى ًلنيثىبِّتى ًبًو فيؤىادىؾى : بقكلو

كمف األدلة عمى ذلؾ : "قاؿ السيكطي: الثاني      
يـك  أيضان قكلو تعالى في إنزالو التكراة عمى مكسى

كىتىٍبنىا لىوي ًفي اأٍلىٍلكىاًح ـً  :الصعقة ٍف كيؿِّ شىٍيءو مىٍكًعظىةن كى
ٍذىىا ًبقيكَّةو  تىٍفًصيالن ًلكيؿِّ شىٍيءو فىخي كىأىٍلقىى  ،[األعراؼ: ُْٓ]كى

لىمَّا سىكىتى عىٍف ميكسىى اٍلغىضىبي ،[ألعراؼ: َُٓ]اأٍلىٍلكىاحى  كى
ًتيىا ىيدلن كىرىٍحمىةه  ًفي نيٍسخى ذى اأٍلىٍلكىاحى كى ، [األعراؼ: ُْٓ]أىخى

 ٍذ نىتىٍقفى ـٍ كىاً  ظىنُّكا أىنَّوي كىاًقعه ًبًي ـٍ كىأىنَّوي ظيمَّةه كى بىؿى فىٍكقىيي ا اٍلجى
ـٍ ًبقيكَّةو  ا آتىٍينىاكي ذيكا مى ، فيذه اآليات كميا [األعراؼ: َُٕ]خي

. (ُٔ)"عمى إتيانو التكراة جممة دالة

الركايات الدالة عمى نزكؿ التكراة جممة : الثالث      
أبي حاتـ مف طريؽ أخرج ابف : "قاؿ السيكطي.كاحدة

مكسى  أعطى:  سعيد بف جبير عف ابف عباس قاؿ
التكراة في سبعة ألكاح مف زبرجد فييا تبياف لكؿ شيء 

بني إسرائيؿ عككفان عمى  كمكعظة فمما جاء بيا فرأل
عبادة العجؿ رمى بالتكراة مف يده فتحطمت فرفع اهلل 

كأخرج مف طريؽ   . أسباع كأبقى منيا سبعان  منيا ستة
 األلكاح : فر بف محمد عف أبيو عف جده رفعو قاؿجع

التي أنزلت عمى مكسى كانت مف سدر الجنة كاف 
كأخرج النسائي كغيره   . طكؿ المكح اثني عشر ذراعان 

 أخذ مكسى : عف ابف عباس في حديث الفتكف قاؿ
األلكاح بعد ما سكف عنو الغضب فأمرىـ بالذم أمر 

عمييـ كأبكا أف  اهلل أف يبمغيـ مف الكظائؼ فثقمت
يقركا بيا حتى نتؽ اهلل عمييـ الجبؿ كأنو ظمة كدنا 

كأخرج   .(ِٔ) أف يقع عمييـ فأقركا بيا منيـ حتى خافكا
جاءتيـ  :  ابف أبي حاتـ عف ثابت بف الحجاج قاؿ
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كاحدة فكبر عمييـ فأبكا أف يأخذكه حتى  التكراة جممة
 فيذه آثار  ظمؿ اهلل عمييـ الجبؿ فأخذكه عند ذلؾ
. (ّٔ)" صحيحة صريحة في إنزاؿ التكراة جممة

فإف أكثر  ،"نزَّؿ"الداللة المغكية لمفعؿ : الرابع      
قاؿ ابف . العمماء عمى أف نٌزؿ يفيد التنجيـ دكف أنزؿ

ؿ ألنو نزؿ متفرقا منجما عمى كقاؿ في القرآف نزٌ : "كثير
الكقائع بحسب ما يحتاج إليو العباد في معاشيـ 

الكتب المتقدمة فكانت تنزؿ جممة كاحدة كمعادىـ كأما 
يقكؿ  .(ْٔ)"ليذا قاؿ تعالى كالكتاب الذم أنزؿ مف قبؿ

كيدؿ التعبير بمفظ التنزيؿ دكف اإلنزاؿ : "مناع القطاف
عمى أف المقصكد النزكؿ عمى سبيؿ التنجيـ فإف عمماء 
المغة يفرقكف بيف اإلنزاؿ كالتنزيؿ فالتنزيؿ لما نزؿ مفرقان، 

كىذا الدليؿ مبني عمى انفراد القرآف . (ٓٔ)"أعـكاإلنزاؿ 
، كثبكت عدـ التعبير عف "نٌزؿ"بالتعبير عنو بصيغة 

 .المفيد لمتفريؽبذلؾ المفظ الكتب السماكية السابقة 

 التحقٌق فً نزول الكتب السابقة :المبحث الثانً

المقصكد بالكتب السابقة ما كرد ذكرىا في القرآف       
 كصحؼالزمنية صحؼ إبراىيـ  كىي بحسب األقدمية

 كاة ككرد ذكر صحؼ ىؿ ىي التكراة أتكركاؿمكسى 
. نجيؿكاإلزبكر كاؿ. غيرىا
كقد تقدـ رأم الجميكر إلى حد أف السيكطي قاؿ       

. أشبو باإلجماع
كقد تقدـ كالـ السيكطي مف أف نزكؿ الكتب       

فضالء "السماكية السابقة ليس مجمعان عميو بؿ إف مف 
مف نازع في ىذا كفي ىذا المبحث يسعى " قعصر
. إلى مناقشة الرأم السائد، كالرأم اآلخر افالباحث

مناقشة أدلة القائلٌن بنزول الكتب : المطلب األول

 .السابقة جملة

يبني القائمكف بيذا الرأم الدليؿ األكؿ كىك اآلية       
:  الكريمة مف سكرة الفرقاف عمى أمكر

فريف باقتراحيـ كانكا يقارنكف إف النص يفيد أف الكا .أ 
ؿ قا. بيف تنزيؿ القرآف كتنزيؿ الكتب السماكية السابقة

ىال أنزؿ عميو دفعة كاحدة في كقت : قالكا: "الزمخشرم
، كمالو أنزؿ (ٔٔ)كاحد كما أنزلت الكتب الثالثة

 .(ٕٔ)"تفاريؽ؟

إف المشركيف بنكا ىذا االقتراح عمى عمميـ بكيفية  .ب 
كليذا تعجبكا . كىك النزكؿ الجمميإنزاؿ الكتب السابقة، 
كأف عجبيـ دليؿ عمى أنيا . مف نزكؿ القرآف منجمان 

كلك كاف : "قاؿ القطاف. نزلت جممة ألنو مبني عمى عمـ
نزكليا مفرقان لما كاف ىناؾ ما يدعك الكفار إلى التعجب 

ىال أنزؿ { لكال}: مف نزكؿ القرآف منجمان، فمعنى قكليـ
 . (ٖٔ)"كسائر الكتب؟ عميو القرآف دفعة كاحدة

إف القرآف بسككتو عف الرد عمييـ في قكليـ  .ج 
بالنزكؿ الجممي لمكتب السابقة يككف قد أقر ىذه 

سككتو تعالى عف الرد عمييـ : قاؿ السيكطي .الحقيقة
في ذلؾ، كعدكلو إلى بياف حكمتو دليؿ عمى 

:  كىذا مبني عمى النقطة التالية كىي .(ٗٔ)"صحتو
دة في الرد عمى المقترحات إف لمقرآف طريقة كاح .د 

كىي أف يبيف سبحانو أف االستجابة لمضمكف المقترح أك 
رده بناء عمى سنة كاحدة متبعة في الذيف أرسمكا مف 

قبؿ، كأف عدكلو عف تمؾ السنة دليؿ عمى إقراره 
كلـ يرٌد اهلل عمييـ : "قاؿ مناع القطاف. بمضمكف تعجبيـ

كميا كما رد  بأف ىذه سنتو في إنزاؿ الكتب السماكية
اًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي :عمييـ في قكليـ قىاليكا مى كى

ـى  ًميفى :، بقكلو[الفرقاف: ٕ]الطَّعىا ٍمنىا قىٍبمىؾى ًمفى اٍلميٍرسى ا أىٍرسى مى كى
يىٍمشيكفى ًفي اأٍلىٍسكىاؽً  ـى كى ـٍ لىيىٍأكيميكفى الطَّعىا : َِ]ًإالَّ ًإنَّيي

ببياف كجو الحكمة مف في بؿ أجابيـ اهلل تعالى  [الفرقاف
 . (َٕ)"كىذىًلؾى ًلنيثىبِّتى ًبًو فيؤىادىؾى : تنزيؿ القرآف منجمان بقكلو

 :الرد عمى هذا الدليل
أما أف المشركيف كانكا بقكليـ ذاؾ يقارنكف بيف القرآف  - أ

كالكتب السابقة فمردكد، كظاىر البطالف، كال دليؿ مف 
كبياف . مفسريفاآلية يدؿ عميو، بؿ غايتو أنو مف كالـ اؿ

منيا ما كاف بالمقارنة مع  (ُٕ)ذلؾ أف آيات االقتراح
األنبياء السابقيف كمنيا ما كاف اقتراحان مطمقان عف 



 عاٌش لبابنة وٌحٌى شطناوي ........................................دراسة وتحقٌق: انفراد القرآن الكرٌم بالتنزٌل المنجم

العدد  ،الثالث دالمجل                                                          مجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌةال
 م2007/ ه 1428، (1)

14 

المقارنة، ككال النكعيف مكجكد في القرآف، كحينما كاف 
االقتراح مع المقارنة كاف القرآف ينص عمى ىذا كقكلو 

ؽُّ ًمٍف عً : تعالى ـي اٍلحى اءىىي ٍنًدنىا قىاليكا لىٍكال أيكًتيى ًمٍثؿى فىمىمَّا جى
ا أيكًتيى ميكسىى ًمٍف قىٍبؿي قىاليكا  كا ًبمى ـٍ يىٍكفيري لى ا أيكًتيى ميكسىى أىكى مى

كفى  قىاليكا ًإنَّا ًبكيؿٍّل كىاًفري ، [القصص: ْٖ]ًسٍحرىاًف تىظىاىىرىا كى
ليكفى : كقكلو تعالى ا أيٍرًسؿى اأٍلىكَّ . [األنبياء: ٓ]فىٍميىٍأًتنىا ًب يىةو كىمى

مىٍيًو : اكتفى بعبارةىنا النص ك كا لىٍكال نيزِّؿى عى قىاؿى الًَّذيفى كىفىري كى
ٍممىةن كىاًحدىةن  كليس في النص تصريح بأف حجتيـ  ،اٍلقيٍرآفي جي

في ىذا التحضيض ىي ككف الكتب السابقة نزلت جممة 
كما ركم مف أف ىذه المقارنة قاؿ بيا ابف عباس  .كاحدة

ال يصح ألف قكؿ ابف عباس ليس  –لطبرم كما ذكر ا
كاف اهلل ينزؿ عميو اآلية : "فيو ذكر الكتب السابقة، كنصو
أخرل ليعممو الكتاب عف  فإذا عمميا نبي اهلل نزلت آية

كأكؿ مف ذكر الربط بيف . (ِٕ)"ظير قمب كيثبت بو فؤاده
مف التابعيف، كما نقؿ الطبرم  (ّٕ)األمريف ىك ابف جريج

كقد رد بعض العمماء عمى ىذا التالـز . قفي المكضع نفس
كا : فقاؿ القاسمي في تفسير قكلو تعالى قىاؿى الًَّذيفى كىفىري كى

ٍممىةن كىاًحدىةن  مىٍيًو اٍلقيٍرآفي جي كعذر القائؿ بو ظنو : "لىٍكال نيزِّؿى عى
أف اآلية تعريض بنزكؿ غيره كذلؾ، كما كؿ كالـ معرض 

نما اآلية حكاية القتراح خ اص، كتعنت متفنف بو، كا 
كأما ككف مرادىـ مف اقتراح : "كقاؿ الطباطبائي. (ْٕ)"فيو

نزكلو جممة كاحدة أف ينزؿ كتابا مكتكبان دفعة كما نزلت 
التكراة ككذا اإلنجيؿ كالزبكر عمى ما ىك المعركؼ عندىـ 

قاؿ  .(ٕٓ)"فال داللة في الكالـ المنقكؿ عنيـ عمى ذلؾ
ألف تككف لمكتب كليست اإلشارة محتممة : "البقاعي

 .(ٕٔ)"الماضية، ألف نزكليا إنما كاف منجمان 
كفائدة ىذا في مقامنا أف اآلية المذككرة ليس فييا       

نما قدرىا  طمب نزكلو جممة مقارنة بالكتب السابقة، كا 
المفسركف تقديران، كلك كانت لنص عمييا القرآف كما في 

. اآليتيف المذككرتيف

العرب عالمكف بالكتب  ف الدليؿ مبني عمى أفإ –ب 
السماكية السابقة كأنيـ يناقشكف عف عمـ، كىذا غير 

مسمـ بو، بؿ المشيكر ىك جيميـ، كمسألة صفة التنزيؿ 

بخاصة ك مسألة دقيقة ال يتكقع أف يعمميا الناس،
ما أدرل العرب بالكتب السماكية ك. مف العرب األميكف

عمى  كطرؽ إنزاليا حتى يجعؿ قكليـ كاقتراحيـ دليالن 
حماقات كيتسمكف باقتراح اؿلقد كانكا يقترحكف  !المقارنة؟

التي تدؿ عمى سفاىتيـ، كلك نظرنا في  بعض األمكر
قىاليكا لىٍكالى :مثاؿ مف ىذه االقتراحات كىك قكلو تعالى كى

ؿو مِّفى اٍلقىٍريىتىٍيًف عىًظيـو  مىى رىجي : ُّ]نيزِّؿى ىىذىا اٍلقيٍرآفي عى
في آية  شبو نص االقتراح المذككركىك اقتراح م، [الزخرؼ

الفرقاف لرأينا أنو غير مبني عمى عمـ، حيث لـ تدؿ 
عمى أف األنبياء السابقيف كانكا يبعثكف مف عظماء اآلية 

القرل، أك مف الضعفاء كلـ يرد اهلل عمييـ بذلؾ أك 
بِّؾى : "قاؿ البيضاكم بضده، ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىتى رى : ِّ]أىىي
 .(ٕٕ)"فيو تجييؿ كتعجيب مف تحكميـ إنكار [الزخرؼ
نما        فقكؿ الكافريف ناتج عف جيميـ، ال عف عمـ، كا 

قاؿ ابف . سيٌمكا أمييف لعدـ عمميـ بالكتب السابقة
كىذه جيالة منيـ بنسبة كتب الرسؿ، فإنيا لـ : "عاشكر

نما كاف كحيان مفرقان  … ينزؿ شيء منيا جممة كاحدة، كا 
ىال نزؿ القرآف : أك جيمكا فقالكافالمشرككف إما نسكا ذلؾ 

كقاؿ  .(ٖٕ)"عمى محمد جممة كاحدة فنعمـ أنو رسكؿ اهلل
كىذا زعـ باطؿ كدعكل داحضة، : "صديؽ حسف خاف

فإف ىذه الكتب نزلت مفرقة كما نزؿ القرآف، كلكنيـ 
معاندكف، أك جاىمكف ال يدركف بكيفية نزكؿ كتب اهلل 

 . (ٕٗ)"سبحانو عمى أنبيائو
ا أدرؾ بعض العمماء أف كالـ العرب في ىذا كربـ      

المكضكع ال كزف لو لجيميـ بعادة اهلل تعالى في إرساؿ 
نزاؿ الكتب فاستندكا إلى ركاية ضعيفة اإلسناد -الرسؿ كا 

كالقائمكف : "ف الييكد ىـ السائمكف، قاؿ الزمخشرمتقكؿ إ
 .(َٖ)"الييكد: قريش، كقيؿ

:  كالرد عمى ىذا مف كاقع أمكر      
سياؽ اآليات قبميا نص في أف القائميف إف : األول      

كالمراد بيـ المشرككف كما صح : "ىـ قريش، قاؿ األلكسي
لييـ يشار . (ُٖ)"عف ابف عباس، كىـ القائمكف أكالن  كا 

مىٍيًو :قاؿ تعالى( بالذيف كفركا) كا لىٍكال نيزِّؿى عى قىاؿى الًَّذيفى كىفىري كى
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ٍممىةن كىاًحدىةن  ف اآلية مكية، إ: الثاني [.الفرقاف: ِّ]اٍلقيٍرآفي جي
إف : فإف قيؿ . كلـ يكف بمكة جداؿ بيف الييكد كالنبي

إف : الكافريف سألكىـ كما في السؤاؿ عف الركح، فيقاؿ
قاؿ  .، كال دليؿ ىنا عمى ذلؾ(ِٖ)ذلؾ إنما ثبت بالدليؿ

إف قائؿ ىذا الييكد أك النصارل، فإف : كقيؿ"ابف عاشكر
تاف منيـ ألنيـ يعممكف أنو لـ تنزؿ صح ذلؾ فيك بو

كال : "قاؿ البقاعي. (ّٖ)"التكراة كاإلنجيؿ كالزبكر إال مفرقة
أصؿ لو إال كذبة بعض الييكد شبيكا بيا عمى أىؿ 

اإلسالـ فمشت عمى أكثرىـ كشرعكا يتكمفكف ليا أجكبة، 
كالييكد اآلف معترفكف بأف التكراة نزلت في نحك عشريف 

 .(ْٖ)"سنة
ـى يستغرب المشرككف ذلؾ؟ فيذا مف باب  أما       ًل

: الجيؿ، كقد يتعجب الجاىؿ مما يجيمو، قاؿ تعالى
 ٍـٍ ميٍنًذره ًمٍنييـ اءىىي ًجبيكا أىٍف جى : قاؿ القرطبي.[ص :ْ]كىعى
أنيـ أظيركا التعجب مف أف جاءىـ منذر  كمف جيميـ"

منيـ فقاؿ الكافركف ىذا ساحر أم يجيء بالكالـ الممكه 
ع الناس بو كقيؿ يفرؽ بسحره بيف الكالد ككلده الذم يخد

كيجيب . (ٖٓ)"ل النبكةككالرجؿ كزكجتو كذاب أم في دع
ىذا التدرج "الدكتكر صبحي الصالح بجكاب آخر كىك أف 

كاف مثار اعتراض المشركيف الذيف ألفكا أف تمقى القصيدة 
 .(ٖٔ)"جممة كاحدة

دة إف االدعاء بأف هلل سبحانو كتعالى طريقة كاح -ج 
في الرد عمى مقترحات الكافريف ال دليؿ عميو، بؿ إف 
االستقراء يدؿ عمى أف لكؿ اقتراح طريقة تناسب المقاـ 

يقكؿ إليو،  مف حيث مضمكف االقتراح، كمف حيث الدافعي 
كما عممت مف  -كىذا االستدالؿ : "الدكتكر فضؿ عباس

احتمالي فقد يرد بأف اهلل تبارؾ كتعالى بيف الحكمة  -قبؿ
كىذا ال  ًلنيثىبِّتى ًبًو فيؤىادىؾى لعظمى مف التنجيـ كىي ا

ينفي أف تككف الكتب التي نزلت منجمة بؿ ىذه السنة 
كيمكف . (ٕٖ)"اإلليية كىي التدرج في األحكاـ كالتكاليؼ

إجماؿ منيج القرآف في الرد عمى تمؾ المقترحات بما 
:  يأتي

ف في حقيـ كاقتراحيـ أ يبيف سخفيا الستحالتياأف  .ُ
يكمميـ اهلل لذا يصفيـ بأنيـ الذيف ال يعممكف، كأف جيميـ 

قىاؿى الًَّذيفى : يشبو جيؿ السابقيف، كذلؾ في قكلو تعالى كى
ال يىٍعمىميكفى لىٍكال ييكىمِّمينىا المَّوي أىٍك تىٍأًتينىا آيىةه كىذىًلؾى قىاؿى الًَّذيفى 

ـٍ تىشىابىيىٍت قيميك ـٍ ًمٍثؿى قىٍكًلًي ـٍ قىٍد بىيَّنَّا اآٍلياًت ًلؽى ًمٍف قىٍبًمًي  ٍكـو ػبييي

  .[البقرة: ُُٖ]ييكًقنيكفى 

أف يبيف أف مسألة اآليات ليست مف شأف الرسكؿ،  .ِ
كأف األمر فييا هلل تعالى إف شاء أنزليا، كأف كظيفة 

النبي تقتصر عمى التبميغ كاإلنذار، كذلؾ في مثؿ قكلو 
ـٍ ًب يىةو قىا:تعالى ـٍ تىٍأًتًي ذىا لى ا أىتًَّبعي كىاً  ليكا لىٍكال اٍجتىبىٍيتىيىا قيٍؿ ًإنَّمى

ـٍ كىىيدلن  بِّكي اًئري ًمٍف رى بِّي ىىذىا بىصى ى ًإلىيَّ ًمٍف رى ا ييكحى مى
يىقيكؿي :كقكلو تعالى [األعراؼ: َِّ]كىرىٍحمىةه ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى  كى

بًِّو إً  مىٍيًو آيىةه ًمٍف رى كا لىٍكال أيٍنًزؿى عى ا أىٍنتى ميٍنًذره الًَّذيفى كىفىري نَّمى
ًلكيؿِّ قىٍكـو ىىادو  قىاليكا لىٍكال أيٍنًزؿى : كقكلو سبحانو، [الرعد: ٕ]كى كى

ا أىنىا  نَّمى ا اآٍلياتي ًعٍندى المًَّو كىاً  بًِّو قيٍؿ ًإنَّمى مىٍيًو آيىاته ًمٍف رى عى
 .[العنكبكت: َٓ]نىًذيره ميًبيفه 

ح التأكيد عمى أف سبب عدـ االستجابة لالقترا  .ّ
ليس العجز عف اإلتياف بيا، كلكف لحكـ أخرل يعمميا 

مىٍيًو :اهلل سبحانو، كمف ذلؾ قكلو تعالى قىاليكا لىٍكال نيزِّؿى عى كى
لىًكفَّ  مىى أىٍف يينىزِّؿى آيىةن كى بًِّو قيٍؿ ًإفَّ المَّوى قىاًدره عى آيىةه ًمٍف رى

ـٍ ال يىٍعمىميكفى  اؿ اهلل ؽ: "قاؿ الطبرم [األنعاـ: ّٕ]أىٍكثىرىىي
: قؿ يا محمد لقائمي ىذه المقالة لؾ تعالى لنبيو محمد 

إف اهلل قادر عمى أف ينزؿ آية يعني حجة عمى ما 
يريدكف كيسألكف كلكف أكثرىـ ال يعممكف يقكؿ كلكف 
أكثر الذيف يقكلكف ذلؾ فيسألكنؾ آية ال يعممكف ما 

عمييـ في اآلية إف نزليا مف البالء كال يدركف ما كجو 
إنزاؿ ذلؾ عميؾ كلك عممكا السبب الذم مف أجمو لـ ترؾ 
عميؾ لـ يقكلكا ذلؾ كلـ يسألككو كلكف أكثرىـ ال  نزليام

  .(ٖٖ)"يعممكف ذلؾ

تكجيييـ إلى أف آية القرآف العقمية أبمغ مف اآليات   .ْ
ـٍ : "قاؿ البيضاكم.كميا لى بًِّو أىكى قىاليكا لىٍكالى يىٍأًتينىا ًب يىةو ًمٍف رى كى
ًؼ اأٍليكلىى تىٍأًتًيـٍ  حي ا ًفي الصُّ إنكارا لما  [طو: ُّّ]بىيِّنىةي مى
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جاء بو مف اآليات أك لالعتداد بو تعنتا كعنادا فألزميـ 
ـٍ تىٍأًتًيـ … بإتيانو بالقرآف الذم ىك أـ المعجزات، لى أىكى

ًؼ اأٍليكلىى حي ا ًفي الصُّ ، فإف اشتمالو [طو: ُّّ]بىيِّنىةي مى
قائد كاألحكاـ الكمية مع أف عمى زبدة ما فييا مف الع

عجاز إاآلتي بيا أمي لـ يرىا كلـ يتعمـ ممف عمميا 
 . (ٖٗ)"فبيِّ 

أف يبيف أف سر استعجاليـ ىك جيميـ بما يطمبكنو،   .ٓ
أك بمكاـز تحققو فمف األكؿ طمبيـ أف يؤتكا مثؿ األنبياء 

ـٍ آيىةه قىاليكا لىٍف نيٍؤًمفى حىتَّ :قكلو تعالىفي  اءىٍتيي ذىا جى ل نيٍؤتىى كىاً 
ٍيثي يىٍجعىؿي ًرسىالىتىوي  ا أيكًتيى ريسيؿي المًَّو المَّوي أىٍعمىـي حى ًمٍثؿى مى

ا  غىاره ًعٍندى المًَّو كىعىذىابه شىًديده ًبمى سىييًصيبي الًَّذيفى أىٍجرىميكا صى
كفى  بيف شيئا آخر : "القرطبيقاؿ . [األنعاـ: ُِْ]كىانيكا يىٍمكيري

نؤمف حتى نككف أنبياء  مف جيميـ كىك أنيـ قالكا لف
 :فنؤتى مثؿ ما أكتي مكسى كعيسى مف اآليات كنظيره

 فان مينىشَّرىةن حي ـٍ أىٍف ييٍؤتىى صي : ِٓ]بىٍؿ ييًريدي كيؿُّ اٍمًرئو ًمٍنيي
جيميـ بمكاـز حصكؿ المقتىرح : كمف الثاني. (َٗ)"[المدثر
لىٍك أى : كقكليـ مىؾه كى مىٍيًو مى قىاليكٍا لىٍكال أينًزؿى عى مىكان لَّقيًضيى كى ٍلنىا مى نزى

كفى  كقالكا : "قاؿ السيكطي. [األنعاـ: ٖ]األٍمري ثيَـّ الى يينظىري
ممؾ يصدقو كلك أنزلنا  عمى محمد : ىال أنزؿ عميو: لكال

ممكا كما اقترحكا فمـ يؤمنكا لقضي األمر بيالكيـ ثـ ال 
يميمكف لتكبة أك معذرة كعادة اهلل فيمف قبميـ مف : ينظركف

كقاؿ  .(ُٗ)"كيـ عند كجكد مقترحيـ إذا لـ يؤمنكاإىال
ـٍ ال يىٍعمىميكفى : تعالى لىًكفَّ أىٍكثىرىىي أنو تعالى : [األنعاـ: ّٕ]كى

لك أعطاىـ ما طمبكه مف المعجزات القاىرة، فمك لـ يؤمنكا 
عند ظيكرىا الستحقكا عذاب االستئصاؿ، فاقتضت رحمة 

ف كانكا ... اهلل صكنيـ عف ىذا البالء ال يعممكف كيفية كا 
ـٍ ال : ىذه الرحمة، فميذا المعنى قاؿ لىًكفَّ أىٍكثىرىىي كى

 . (ِٗ)"[األنعاـ: ّٕ]يىٍعمىميكفى 

أف يبيف أف الدافع إلى االقتراح ىك محض التعنت،  .ٔ
لىقىًد : كقكلو تعالى. كليس االسترشاد كطمب الحؽ

تىٍكا عيتيٌكان كىًبيران  ـٍ كىعى كا ًفي أىٍنفيًسًي أبك قاؿ  [الفرقاف: ُِ]اٍستىٍكبىري
كال القكليف ناشئ عف غاية غمكىـ في المكابرة ": السعكد

ى : كقكلو تعالى. (ّٗ)"كالعتك ا ييكحى فىمىعىمَّؾى تىاًرؾه بىٍعضى مى
مىٍيًو كىٍنزه أىٍك  ٍدريؾى أىٍف يىقيكليكا لىٍكال أيٍنًزؿى عى اًئؽه ًبًو صى ًإلىٍيؾى كىضى

ا أىفٍ  مىؾه ًإنَّمى اءى مىعىوي مى مىى كيؿِّ شىٍيءو جى تى نىًذيره كىالمَّوي عى
ًكيؿه  عتاب عمى االستماع إلى : "قاؿ الرازم [ىكد: ُِ]كى

نبيو . كىـ ال يقصدكف بيا الفائدة بؿ التعنت. مقترحاتيـ
اهلل تعالى ألداء الرسالة كطرح المباالة بكمماتيـ الفاسدة 

في  كقاؿ ابك السعكد .(ْٗ)"كترؾ االلتفات إلى استيزائيـ
ا أيكًتيى ميكسىى ًمٍف قىٍبؿي : كلو تعالىؽ كا ًبمى ـٍ يىٍكفيري لى : ْٖا]أىكى

ظيار لككف ما قالكه تعنتان محضان ال  [لقصص رد عمييـ كا 
 .(ٓٗ)"طمبان لما يرشدىـ إلى الحؽ

بيف اهلل أنيـ لك بعثت ليـ لبدأكا يفصمكف كيتسمكف  .ٕ
أنو لما ظيرت : "باقتراح غيرىا مف اآليات، قاؿ الرازم

عجزة القاىرة كالداللة الباىرة الكافية لـ يبؽ ليـ عذر الـ
كال عمة، فبعد ذلؾ لك أجابيـ اهلل تعالى في ذلؾ االقتراح 
، كىكذا عمى  ًن فمعميـ يقترحكف اقتراحان ثانيان، كثالثان كرابعاى
ما ال غاية لو، كذلؾ يفضي إلى أف ال يستقر الدليؿ كال 

الباب تتـ الحجة، فكجب في أكؿ األمر سد ىذا 
كاالكتفاء بما سبؽ مف المعجزة القاىرة كالداللة 

 .(ٔٗ)"الباىرة

أف ينعى عمييـ مقاييسيـ في األمكر مثؿ قكلو تعالى  .ٖ
ؿو : ردان عمى اقتراحيـ مىى رىجي قىاليكا لىٍكال نيزِّؿى ىىذىا اٍلقيٍرآفي عى كى
ـٍ :قاؿ اهلل تعالى [الزخرؼ: ُّ]ًمفى اٍلقىٍريىتىٍيًف عىًظيـو  أىىي

بِّؾى يىؽٍ  كبياف أف االقتراح فرع . [الزخرؼ: ِّ]ًسميكفى رىٍحمىتى رى
عف سكء التصكرات كسقميا كانتكاس المقاييس عندىـ إذ 

: يقكؿ الرازم. يظنكف النبكة منصبا دنيكيا يصمح لو الكبراء
قالكا منصب رسالة اهلل منصب شريؼ فال يميؽ إال برجؿ "

ليو مقدمة شريؼ، كقد صدقكا في ذلؾ إال أنيـ ضمكا إ
فاسدة كىي أف الرجؿ الشريؼ ىك الذم يككف كثير الماؿ 

يحكي القرآف تخميطيـ في : "يقكؿ سيد قطب .(ٕٗ)"كالجاه
 القيـ كالمكازيف كىـ يعترضكف عمى اختيار اهلل لمحمد 

فرد عمييـ القرآف مستنكران ىذا ... ليحمؿ إلييـ الحؽ كالنكر
بيف قيـ كعمى خمطيـ ... االعتراض عمى رحمة اهلل
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كلـ يدركا أنيا : "قاؿ أبك السعكد. (ٖٗ)"األرض كقيـ السماء
رتبة ركحانية ال يترقى إلييا إال ىمـ الخكاص المختصيف 

كأما المتزخرفكف بالزخارؼ الدنيكية ... بالنفكس الزكية
المتمتعكف بالحظكظ الدنية فيـ مف استحقاؽ تمؾ الرتبة 

 .(ٗٗ)"بألؼ منزؿ

 ا، مثؿػإلى الحكمة منوأف يترؾ االقتراح كيتجو  .ٗ

مىٍيًو اٍلقيٍرآفي : قكلو تعالى كا لىٍكال نيزِّؿى عى قىاؿى الًَّذيفى كىفىري كى
تٍَّمنىاهي تىٍرًتيالن  ٍممىةن كىاًحدىةن كىذىًلؾى ًلنيثىبِّتى ًبًو فيؤىادىؾى كىرى : ِّ]جي

إف الحكمة مف التنجيـ متحققة في كؿ : فيقاؿ [الفرقاف
ليـ بأف الكتب التي شأنيا أف الكتب فكأف اآلية تجييؿ 

: كفي ىذا يقاؿ. (ََُ)تككف ىادية يجب أف تككف منجمة
إف المشركيف لجيميـ بكيفية إنزاؿ الكتب السماكية 

ما أدراكـ بالكتب كطريقة إنزاليا : اقترحكا ذلؾ فقيؿ ليـ
إف طريقة اإلنزاؿ مبنية عمى الحكمة، كبما أف األنبياء 

القرآف عمى ىذه الييئة  يحتاجكف إلى التثبيت فقد أنزؿ
ككذلؾ كؿ الكتب، كلشدة جيميـ يتصكركف كتابا جاء 

. لميداية كالتربية أف يأتي جممة كاحدة
كبالجممة فإف القرآف يىرًجعي سبب اقتراحيـ إلى       
األكؿ الجيؿ كىك كاضح في معظـ االقتراحات  أمريف؛

، كمنيا آية الفرقاف، كالثاني العنت كالتسمية كاالستكبار
. بالترىات كحب إشغاؿ النبي 

ذىب نفر مف المفسريف إلى أف االعتراض : تنبيه      
في كالـ المفسريف متجو إلى ككنو معجزا مع ككنو أنزؿ 

مىى " :قكلو تعالىقاؿ الرازم . متفرقان  ٍقنىاهي ًلتىٍقرىأىهي عى قيٍرآنان فىرى كى
ٍلنىاهي تىٍنًزيالن  نىزَّ مىى ميٍكثو كى ف إ... [اإلسراء: َُٔ]النَّاًس عى

ف أ نو بتقديرإىب أف ىذا القرآف معجز، إال : القـك قالكا
ف ينزلو الٌمو عميؾ أكذلؾ، فكاف مف الكاجب  يككف األمر

 .(َُُ)"دفعة كاحدة، ليظير فيو كجو اإلعجاز
ف أمر كىذا قكؿ ال طائؿ تحتو، أل: "قاؿ أبك حياف      

لة كاحدة ال يختمؼ بنزكلو جـ كاإلعجاز - االحتجاج بو
ظير، إذ يطالبكف بمعارضة سكرة منو، فمك أ -ك مفرقاأ

لكانكا . نزؿ جممة كاحدة كطكلبكا بمعارضتو مثؿ ما نزؿ

عجز منيـ حيف طكلبكا بمعارضة سكرة منو أ
. (َُِ)"فعجزكا
 ارنةػكعمى ىذا فاالعتراض غير مبني عمى المؽ      

ا مع الكتب السابقة بؿ يتجو إلى قضية اإلعجاز كعالقتو
بنزكؿ القرآف، كىك ما رد عميو العمماء السابقكف مبينيف 

استكاء اإلعجاز في حاؿ النزكؿ الجممي كالنزكؿ 
. المفرؽ، بؿ إف اإلعجاز مع النزكؿ المفرؽ أبمغ

 : كيرد عمى الدليؿ الثاني بما يأتي: الثاني
لـ يذكر في اآليات صراحة أف التكراة نزلت : أوال      

فمعؿ ما نزؿ في "بذكر األلكاح، جممة، بؿ جاء النص 
يقكؿ الدكتكر فضؿ  .(َُّ)"األلكاح كاف بعضيا ال كميا

كاالستدالؿ باآلية الكريمة يمكف أف يناقش فيؿ : "عباس
األلكاح ىي التكراة كميا؟ أال يمكف أف تككف ىذه األلكاح 

اختمؼ العمماء ىؿ كقد . (َُْ)"ىي التكراة أك بعضيا؟
، أك ال تحتكم شيئا بعضيا األلكاح تحكم كؿ التكراة أك

مف التكراة كأنيا ألكاح أنزلت قبؿ التكراة، كذكر ابف كثير 
األلكاح أعطييا مكسى قبؿ "قكالن محتمالن كىك أف

في تفسير قكلو قاؿ ابف عاشكر . (َُٓ)"التكراة
كفى :تعالى اهي ىىاري عىٍمنىا مىعىوي أىخى لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كىجى كى

ًزيران ؼى  ـٍ كى ٍرنىاىي قيٍمنىا اٍذىىبىا ًإلىى اٍلقىٍكـً الًَّذيفى كىذَّبيكا ًب ياًتنىا فىدىمَّ
كأريد بالكتاب الكحي الذم يكتب " [الفرقاف: ّٔ-ّٓ]تىٍدًميران 

كيحفظ، كذلؾ مف أكؿ ما ابتدئ بكحيو إليو، كليس المراد 
: بالكتاب األلكاح ألف إيتاءه األلكاح كاف بعد زمف قكلو

مفٌرع عف إيتاء ( فقمنا اذىبا: )فقكلو( القـك اذىبا إلى)
كىذا : "قاؿ غزالف. (َُٔ)"الكتاب فاإليتاء متقدـ عميو

... الخالؼ يمنع مف االستدالؿ باآلية أك باألثر الكارد
عمى نزكؿ التكراة جممة إذ مف المحتمؿ أف تككف األلكاح 

فالحؽ أف : "قاؿ الدكتكر فضؿ عباس. (َُٕ)"غير التكراة
. (َُٖ)"يمة ليست دليالن عمى المٌدعىاآلية الكر

ذا ثبت احتماؿ ككف األلكاح تشتمؿ عمى التكراة        كا 
أك عمى بعضيا فيككف قد فرؽ تنزيؿ التكراة بعضيا في 

 . األلكاح كبعضيا بعد ذلؾ
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 : الثالث
 أما ما استيًدؿَّ بو مف ركايات فيي مكقكفات عمى      

ىي ك: بعض الصحابة، قاؿ الدكتكر فضؿ عباس
بؿ ال يصح معناىا ففي الركاية . (َُٗ)"ركايات ال تثبت

المنسكبة إلى ابف عباس أف اهلل تعالى رفع ستة أسباع 
مف التكراة، ألف مكسى رمى التكراة مف يده فتحطمت، 

فيؿ رفعت ستة أسباع التكراة عقكبة لمكسى عمييا 
كأما ما ركم أنيا لما : "يقكؿ ابف عاشكر! السالـ؟

أسباعيا أك ذىب تفصيميا كبقيت تكسرت ذىب ستة 
. (َُُ)"مكعظتيا فيك مف كضع القصاصيف

كأما اآلثار التي فييا ذكر األلكاح فإف ثبتت ففييا       
كأما حديث الفتكف . االحتماؿ الكارد في النقطة السالفة

، كاألشبو، كاهلل أعمـ، أنو مكقكؼ: "فقد قاؿ ابف كثير
بعض ما فيو كفي  ...غالبو متمقى مف اإلسرائيمياتك

 كقدكعب األحبار كالـ نظر كنكارة، كاألغمب أنو مف 
سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزم يقكؿ ذلؾ، كاهلل 

. (ُُُ)"سبحانو كتعالى أعمـ
أما قكؿ ثابت بف الحجاج فمك فرض ثبكتو فيك       
، كىك مما ينبغي أف يستدؿ لو ال أف (ُُِ)تابعي قكؿ

 .(ُُّ)يستدؿ بو
كمما يجدر التنكيو بو أف األدلة التي تذكر نزكؿ       

التكراة جممة تختص بالتكراة فال يصح تعميـ الحكـ فييا 
عمى الكتب السماكية السابقة، كىك ما أدركو المستدلكف 

الث عمى ال يخفى أف الدليؿ الثاني كالث: "بيا قاؿ غزالف
فرض تسميميما ال يثبتاف أف غير التكراة قد نزلت 

كىذا األمر استدعى المستدليف بيا إلى . (ُُْ)"جممة
ذا كانت التكراة كىي : "قالكا. المجكء إلى قياس األكلى كا 

أعظـ الكتب السماكية السابقة، كأكثرىا إحكامان كىداية 
كقد ثبت نزكليا جممة كاحدة، فأحًر بغيرىا مف الكتب 

أف تككف -كاإلنجيؿ كالزبكر كصحؼ إبراىيـ -لسماكيةا
كآية الفرقاف كما ذكرنا تدؿ عمى . قد نزلت جممة كاحدة
 .(ُُٓ)"ىذا التعميـ كتؤيده

كدليؿ األحرل ال يصمح في ىذا المقاـ ألف       
كلك كاف . المسألة خبرية، كالحكـ فييا لمنص ال لمقياس
لكريـ أكلى األمر عمى ذلؾ لكاف القياس عمى القرآف ا

كال نرل في آية الفرقاف . ألنو أعظـ الكتب عمى اإلطالؽ
. ما يؤيد ىذا التعميـ كما تبيف عند مناقشتيا

التنزيؿ،  اختصاص القرآف بتعبير لـ يثبت: الرابع      
بؿ النص صريح في أف التكراة تشارؾ القرآف في ىذا 

ًني ًإٍسرائيؿى ًإالَّ كيؿُّ الطَّعىاـً كىافى ًحالِّ ًلبى : المفظ قاؿ تعالى
مىى نىٍفًسًو ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف تينىزَّؿى التٍَّكرىاةي قيٍؿ  ـى ًإٍسرائيؿي عى رَّ مىا حى

اًدًقيفى   .[آؿ عمراف: ّٗ]فىٍأتيكا ًبالتٍَّكرىاًة فىاٍتميكىىا ًإٍف كيٍنتيـٍ صى
كفعؿ تنٌزؿ رباعي مضعؼ فيككف ما استدؿ بو العمماء 

أك أف  .فظ منطبقان عمى التكراةعمى تنجيـ القرآف بيذا الؿ
 .ىذا المفظ ال يفيد التفريؽ أصالن 

عى مف نزكؿ الكتب ككؿ ما سبؽ كاف ينفي المدَّ       
السابقة جممة، كيدؿ عمى نزكليا مفرقة بنفي الضد كىك 

أذكر األدلة كفي المطمب التالي . النزكؿ الجممي
. كتب السماكية السابقة مفرقةزكؿ اؿالمرجحة لف

األدلة على نزول الكتب السماوٌة  :ب الثانًالمطل

 .منجمة
كىك  .ما تقدـ مف كصؼ التكراة بالتنزيؿ: األول      

ف كاف ال يصمح لتعميـ ذلؾ  يفيد نزكؿ التكراة مفرقة، كا 
كىذا الدليؿ يمـز مف يسمـ . عمى الكتب السماكية السابقة

. (ُُٔ)بالفرؽ بيف الصيغتيف
الكحي بشكؿ عاـ كاف االتفاؽ عمى أف : الثاني      

كالمقصكد ىنا ظاىرة  ينزؿ عمى األنبياء السابقيف مفرقان،
اإليحاء بعامة؛ أم نزكؿ الممؾ عمى النبي أك تكميـ اهلل 

كىذا مسمـ بو، فإنو . تعالى في حالة مكسى عميو السالـ
. مف الطبيعي أف يرافؽ الكحي النبي طيمة فترة الدعكة

، كتمديد مدتو بدييي إف تفريؽ الكحي: "يقكؿ القاسمي
الثبكت بمقدار مكث النبي إذ ما داـ بيف ظيراني قكمو 

ككذا ىناؾ اتفاؽ عمى . (ُُٕ)"فالكحي يتكارد تنزلو ضركرة
أف كالـ اهلل تعالى لمكسى كاف مفرقان ففي قصة مكسى 

كعندما أتى فرعكف قاؿ لو ، أف اهلل كممو أكال عمى الطكر

http://history.al-islam.com/names.asp?year=32#n194
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ٍؼ ًإنَّؾى أىٍنتى اأٍلى : ربو كعندما أتبعيـ  [طو: ٖٔ]ٍعمىىال تىخى
اؾى اٍلبىٍحرى :فرعكف بجنكده قاؿ اهلل لو : ّٔ]اٍضًرٍب ًبعىصى

اؾى :لو ، كعندما طمبكا ماء قاؿ[الشعراء اٍضًرٍب ًبعىصى
رى  جى ، كعندما جادلكه في البقرة قاؿ [البقرة: َٔ]اٍلحى
ره عىكىافه بىٍيفى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه ال فىاًرضه كىال ًبؾٍ :مكسى

كفى  ا تيٍؤمىري ، كعندما راجعكه راجع [البقرة: ٖٔ]ذىًلؾى فىاٍفعىميكا مى
ٍفرىاء فىاًقعه لٍَّكنييىا تىسيرُّ :كقاؿربو،  ًإنَّوي يىقيكؿي ًإٌنيىا بىقىرىةه صى

كىذا . ككذا حدث في المرة الثالثة ،[البقرة: ٗٔ]النَّاًظًريفى 
. كغيره مف الكحي المفرؽ بال خالؼ

ىذا في الكحي بعامة، كأما الكحي بالكتب المنزلة       
فالعمماء عمى أف مكسى قد نزلت عميو التكراة، كالصحؼ 

صحؼ : "المعركفة بصحؼ مكسى، قاؿ السيكطي
كقاؿ . (ُُٖ)"أك صحؼ قبميا ،مكسى أسفار التكراة

كقد سبؽ . (ُُٗ)"كالمراد بيا ما عدا التكراة: "األلكسي
إذف فقد حدث تنزيؿ . لكاحذكر الخالؼ في أمر األ

مفرؽ لكتب مفرقة عمى نبي كاحد، كىك أخص مف تنزيؿ 
. الكحي العاـ

كما سبؽ بيانو مف أف التشديد كاف عمى األمـ       
السابقة بكثرة أسئمتيـ يقتضي نزكؿ حكـ بعد حكـ، كىك 

ف التكراة كاإلنجيؿ نزال إ: "يقكؿ ابف عاشكر .مف التنجيـ
زؿ عمى الرسؿ في مدة الرسالة مفرقيف كشأف كؿ ما يف

كىك الحؽ إذ ال يعرؼ أف كتابان نزؿ عمى رسكؿ دفعة 
. (َُِ)"كاحدة
تحقؽ معظـ حكـ التنجيـ في حالة : الثالث      

. الرسؿ السابقيف
كأفرد ليذا الدليؿ مطمبان خاصان ألىميتو في الداللة       

. عمى المقصكد

السماوٌة  تحقق حكم التنجٌم فً الكتب :المطلب الثالث

. السابقة

إف القائميف بانفراد القرآف بالتنجيـ يمزميـ القكؿ بأف       
حكـ التنجيـ خاصة بالقرآف الكريـ، ألنيـ إف قالكا بغير 

كبالنظر إلى . ذلؾ لزميـ القكؿ بتنجيـ الكتب السابقة

الحكـ التي سبؽ ذكرىا فإف القائميف برأم الجميكر 
كالمؤمنيف  فؤاد النبي  يمتزمكف القكؿ بأف حكمة تثبيت

معو، كمسايرة الحكادث كالتدريج في التشريع كالتربية 
 كالنسخ كتسييؿ الحفظ كؿ ذلؾ قد اختص بيا النبي 

 .كاختصت بيا أمتو
مكانية أف        كفي ىذا المطمب سنناقش ىذه الحكـ، كا 

. كأمتو تككف خاصة بالنبي 
فال   نبيت فؤاد اليثبوهي ت حكمة األولىأما ال      

أك بأمتو بيا، فإف األنبياء  دليؿ عمى اختصاص النبي 
جميعان يحتاجكف إلى التثبيت القمبي عمى الكجكه التي 

ذكرىا العمماء، كبخاصة كأف إيذاء األقكاـ لؤلنبياء سنة 
لىقىٍد كيذِّبىٍت ريسيؿه ًمٍف قىٍبًمؾى : تاريخية ثابتة، قاؿ تعالى كى

مىى مىا كيذِّ  كا عى بىري ـٍ نىٍصرينىا كىال ميبىدِّؿى فىصى تَّى أىتىاىي بيكا كىأيكذيكا حى
ًميفى  اءىؾى ًمٍف نىبىًأ اٍلميٍرسى لىقىٍد جى اًت المًَّو كى . [األنعاـ: ّْ] ًلكىًممى

كىذه الحكمة متكفرة عند األنبياء الذيف أنزلت عمييـ 
كحسبؾ . الكتب السابقة، كىـ مكسى كعيسى كداكد

 ثـالطاغية  لج أمر فرعكفبمكسى عميو السالـ الذم عا
كىـ األشد تعنتان بيف أتباع . بني إسرائيؿ طكيالن عالج 
ككذلؾ عيسى عميو السالـ الذيف كذب مف قبؿ . الرسؿ

. الييكد كعانى فكاف يحتاج إلى التثبيت
مسايرة الحوادث واألسئمة : الحكمة الثانية      

بيذه  كالقكؿ بانفراد النبي  :واالعتراضات والشبهات
الحكمة كذلؾ ال يخفى بطالنو، ألف كؿ نبي ال بد أف 

تحدث معو كمع أمتو حكادث تستدعي تجدد نزكؿ الكحي 
ب يات تتحدث عف تمؾ الحكادث، كما ال يخمك نبي مف أف 

يثبت أف  يسأؿ فينتظر الجكاب مف ربو، بؿ إف النبي 
األمـ السابقة كانت أكثر سؤاالن مف ىذه األمة، كنييت 

يىا : تمؾ األمـ في كثرة األسئمة، قاؿ تعالى األمة اتباع
ـٍ  ـٍ تىسيٍؤكي ٍف أىٍشيىاءى ًإٍف تيٍبدى لىكي أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال تىٍسأىلكا عى
ٍنيىا  فىا المَّوي عى ـٍ عى ٍنيىا ًحيفى يينىزَّؿي اٍلقيٍرآفي تيٍبدى لىكي ٍف تىٍسأىلكا عى كىاً 

ًميـه  كا ًبيىا قىٍد سىأىلىوى * كىالمَّوي غىفيكره حى ـٍ ثيَـّ أىٍصبىحي ا قىٍكـه ًمٍف قىٍبًمكي
أخبر اهلل أف : "قاؿ القرطبي. [المائدة: َُِ-َُُ]كىاًفًريفى 
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قكمان مف قبمنا قد سألكا آيات مثميا فمما أعطكىا كفرضت 
كىذا تحذير ... عمييـ كفركا بيا كقالكا ليست مف عند اهلل

ف النبي كقد ثبت ع. (ُُِ)"مما كقع فيو مف سبؽ مف األمـ
 فأتكا منو ما  فإذا أمرتكـ بشيء  . ذركني ما تركتكـ: "قاؿ

ذا نييتكـ عف شيء فدعكه، فإنما أىمؾ مف  استطعتـ، كا 
  كاف قبمكـ بكثرة

  .(ُِِ)"سؤاليـ كاختالفيـ عمى أنبيائيـ

كلنا في قصة مكسى عميو السالـ مع بني إسرائيؿ       
كا مف السؤاؿ في سؤاليـ عف البقرة أعظـ مثؿ فإنيـ أكثر

ككاف مكسى عميو السالـ يراجع ربو في كؿ ذلؾ كيرد 
. ليـ الجكاب

 . التدرج في التشريع: الثالثة الحكمة
أما حكمة التدرج في التشريع كالتربية فإف القكؿ       

باختصاص القرآف بيا يقتضي أنيا لـ تراعى في الشرائع 
. السابقة، كىك قكؿ خطير ال يمكف القبكؿ بو، قاؿ د

يحتاج األمر إلى عالج طكيؿ "محمد بمتاجي عف التدرج 
المدل يعطكف فيو جرعات التغيير تدريجيان دكف أف 

عف  -في لحظة كاحدة -يحسكا بالطفرة التي تقطعيـ 
ذا كانت ىذه الحكمة . (ُِّ)"مألكؼ عاداتيـ كسمككيـ كا 

مف كماؿ عدؿ اهلل تعالى كرحمتو بالعباد فال يصح 
ألمـ السابقة، كما كاف اهلل فرض عدـ كجكدىا في ا

قد أنزلت عمينا : تعالى ليدع ألحد عميو حجة فيقكؿ
ذا كانت . الشرائع جممة كاحدة فثقؿ عمينا اتباعيا كا 

. كما قالت عائشةالحكمة تقتضي التدرج في التشريع 
إنما نزؿ أكؿ ما نزؿ منو سكرة مف المفصؿ فييا ذكر "

سالـ نزؿ الجنة كالنار حتى إذا ثاب الناس إلى اإل
ال تشربكا الخمر "الحالؿ كالحراـ كلك نزؿ أكؿ شيء 
ال ندع : لقالكا" ال تزنكا"لقالكا ال ندع الخمر أبدان كلك نزؿ 

في األمـ  فال يجكز القكؿ بأنيا لـ تراع .(ُِْ)"الزنى أبدان 
. السابقة
ككاف السيكطي قد أكرد أثران فيو أف نزكؿ التكراة       

، كذلؾ في في إباء الييكد أخذىاجممة كاحدة كاف السبب 

: قاؿؼ. سياؽ بياف الحكمة مف نزكؿ القرآف منجمان 
: كأخرج ابف أبي حاتـ عف ثابت بف الحجاج قاؿ"

جاءتيـ التكراة جممة كاحدة فكبر عمييـ، فأبكا أف يأخذكه 
 كعمؽ" حتى ظمؿ اهلل عمييـ الجبؿ فأخذكه عند ذلؾ

ر منيا حكمة كيؤخذ مف األثر األخي: "قائالن  السيكطي
أخرل إلنزاؿ القرآف مفرقا فإنو أدعى إلى قبكلو إذا نزؿ 
عمى التدريج، بخالؼ ما لك نزؿ جممة كاحدة، فإنو كاف 

ينفر مف قبكلو كثير مف الناس، لكثرة ما فيو مف 
 .(ُِٓ)"الفرائض كالمناىي

كىذا األثر مع تعميؽ اإلماـ السيكطي عميو ال يمكف       
عدـ مراعاة التدرج مع بني إسرائيؿ  قبكلو، ألف فيو إثبات

مما دعاىـ إلى النفكر، كال يصح فرض ذلؾ بؿ إف حجة 
بؿ . اهلل عمييـ بالغة، كما كاف اهلل ليذر ليـ عميو حجة

يأتكنيـ بما ال ما جاءت بو الرسؿ ألنيـ إنما أبى الييكد 
، أك ألنيا نزلت تيكل أنفسيـ ال ألف التشريعات كثيرة

قىفٍَّينىا :عالىقاؿ ت. جممة كاحدة لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كى كى
ـى اٍلبىيِّنىاًت كىأىيٍَّدنىاهي  ٍريى ًمٍف بىٍعًدًه ًبالرُّسيًؿ كىآتىٍينىا ًعيسىى اٍبفى مى
ـي  ـٍ رىسيكؿه ًبمىا ال تىٍيكىل أىٍنفيسيكي اءىكي كًح اٍلقيديًس أىفىكيمَّمىا جى ًبري

فىًريقان تىٍقتيميكفى اٍستىٍكبىٍرتيـٍ فىفىًريقان كىذَّبٍ  فثبت أف . [البقرة: ٕٖ]تيـٍ كى
ىذه الحكمة متكفرة كمستمزمة لنزكؿ الكتب السماكية 

. السابقة منجمة

. نسخإمكان ال: الرابعةالحكمة 
يمـز مف يقكؿ بأف الكتب السماكية أنزلت جممة أف       

ال نسخ فييا ألف ما كاف فيو ناسخ كمنسكخ فمحاؿ أف 
ألف النسخ  .(ُِٔ)ة كما قاؿ القرطبيينزؿ جممة كاحد

كالعمماء عمى  يقتضي تأخر نزكؿ الناسخ عف المنسكخ،
ليس في : "الكتب السماكية نسخان قاؿ ابف كثير أف في

العقؿ ما يدؿ عمى امتناع النسخ في أحكاـ اهلل تعالى 
مع أف ذلؾ كقع في ... ألنو يحكـ ما يشاء كما يشاء

عمى أننا قد رأينا : "مقاؿ الشككاف. (ُِٕ)"كتبو المتقدمة
في التكراة في غير مكضع أف اهلل سبحانو رفع عنيـ 

أحكامان لما تضرعكا إليو، كسألكا منو رفعيا، كليس النسخ 
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كمف ىذه : "قاؿ الدكتكر مصطفى زيد .(ُِٖ)"إال ىذا
ليـ بأف ييعممكا السيؼ فيمف عبد  األحكاـ أمر اهلل 

نيـ، كعدـ العجؿ منيـ، ثـ أمره تعالى برفع السيؼ ع
قتميـ، فكال الحكميف في ىذه الكاقعة الكاحدة كردا في 

التكراة، كانتساخ أكليما بثانييما كاقع ال ينكره الييكد، كال 
ذا ثبت النسخ ثبت التنجيـ ألنو فرع . (ُِٗ)"يماركف فيو كا 

فال يقبؿ القكؿ بنسخ الكتب السماكية السابقة دكف  .عنو
. اإلقرار بنزكليا منجمة

:  خامسةالحكمة ال
أما الحكمة الخامسة كىي تسييؿ حفظو عمى       
:  ، فنناقشيا في نقاطالنبي 

إنيا حكمة مستنبطة ليس في القرآف كالسنة ما يدؿ  .ُ
عمييا، فككف التنزيؿ المنجـ أسيؿ لمحفظ أمر يحكـ بو 
العقؿ، لكف لـ يشر إليو أم نص، كليس كؿ ما يثبت 

 .لدليؿ عمى ذلؾبالعقؿ يمكف اعتباره حكمة حتى يدؿ ا

كألنو ال دليؿ عمييا لجأ بعض المفسريف إلى  .ِ
قاؿ  ًلنيثىبِّتى ًبًو فيؤىادىؾى : التماسو في قكلو تعالى

: الثاني.... لنشجع بو فؤادؾ: "فيو كجياف: "الماكردم
قاؿ صبحي . (َُّ)"معناه كذلؾ أنزلناه لنثبتو في فؤادؾ

" تثبيت فؤاده"كمف العمماء مف يرل أف : "الصالح
المذككر في آية الفرقاف السابقة ال يراد بو إال جمع 

ذا رجعنا إلى المعنى . (ُُّ)"القرآف حفظان في قمبو كا 
المغكم لمكممة كجدنا أف التثبيت كاقع عمى القمب، أم 
ذا  لنثبت قمبؾ بالقرآف، كليس لنثبت القرآف في قمبؾ، كا 

: قارنا اآلية بنظيرتيا في سكرة ىكد كىي قكلو تعالى
" كياٌلن ا نيثىبِّتي ًبًو فيؤىادىؾى كى مىٍيؾى ًمٍف أىٍنبىاًء الرُّسيًؿ مى  نىقيصُّ عى

ًذٍكرىل ًلٍمميٍؤًمًنيفى  مىٍكًعظىةه كى ؽُّ كى اءىؾى ًفي ىىًذًه اٍلحى : َُِ] كىجى
كمعناىا ما نشجعؾ بو عمى الثبات في كجو . [ىكد

كلـ يقؿ أحد بأف سر قص القصص ليحفظيا . أعدائؾ
.  فؤاده بما حدث لمسابقيفبؿ ليثبت   النبي

كألف الحاجة إلى التنجيـ لتسييؿ الحفظ مكجكدة  .ّ
عند جميع الناس كما يحكـ العقؿ بأف التنجيـ أسيؿ 

 لمحفظ احتاج المفسركف إلى إثبات انفراد النبي 
بالحاجة إلى التنجيـ قالكا بأنو عميو السالـ انفرد بصفة 

  كالرسكؿ: "قاؿ الزمخشرم. األمية المقتضية لمتنجيـ
فارقت حالو حاؿ مكسى كداكد كعيسى عمييـ السالـ 

كىـ كانكا قارئيف  حيث كاف أميان ال يقرأ كال يكتب،
كاتبيف، فمـ يكف لو بد مف التمقف كالحفظ، فأنزؿ عميو 

ذا ثبت أف مكسى عميو . (ُِّ)"منجمان في عشريف سنة كا 
الصالة كالسالـ كاف يقرأ كيكتب فمف أيف ألصحاب ىذا 

أف األنبياء السابقيف ممف أنزؿ عمييـ الكتب كميـ  الرأم
 .كانكا قارئيف كاتبيف، كىك محض تحكـ ال دليؿ عميو

ذا سمـ ىذا الفرض فال دليؿ يربط بيف األمية  .ْ كا 
كصعكبة الحفظ، ثـ بيف صعكبة الحفظ كاقتضائيا 
لمتنجيـ، ككؿ ذلؾ مما ال دليؿ عميو إال ما قدره 

 .المفسركف

يا لكجكد الدليؿ عمى القكؿ ككؿ ما سبؽ كاف نؼ .ٓ
المدعى، فإذا ثبت الدليؿ عمى عكسو سقط ىذا القكؿ 

بدأ نزكؿ القرآف  كالدليؿ يقـك عمى أف النبي. بالكمية
إليو مفرقان، كلـ يدؿ دليؿ عمى أنو كاف يعيا بحفظ ما 

كاف يردد القرآف كراء  فإف قيؿ إف النبي . ينزؿ عميو
يكف ترداده لذلؾ لكثرة  لـ: جبريؿ خشية أف يتفمت، قمنا

إف التنجيـ جاء نتيجة لكثرة مقدار : النازؿ كي يقاؿ
بؿ كاف يردده مع ككف النازؿ منجمان، كبمقادير . النازؿ
 .صغيرة

حيف ردد القرآف مستعجال بو طمأنو اهلل  أف النبي  .ٔ
بأشياء ليس أحدىا ىك التنجيـ، فقيؿ لو في اآلية 

ٍؾ ًبًو ًلسىا:األكلى رِّ ؿى ًبوً ال تيحى ٍمعىوي * نىؾى ًلتىٍعجى مىٍينىا جى ًإفَّ عى
قيٍرآنىوي  ٍؿ ًباٍلقيٍرآًف :، كفي الثانية[القيامة: ُٕ-ُٔ]كى كىال تىٍعجى

ى ًإلىٍيؾى كىٍحييوي  كفي  [طو: ُُْ]ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف ييٍقضى
أحد  يقكؿ. [األعمى: ٔ]سىنيٍقًرئيؾى فىال تىٍنسىى:الثالثة

ف إ: "إلى التنجيـ نبي الباحثيف في إثبات حاجة اؿ
رسكؿ اهلل كاف يعالج مف التنزيؿ شدة، ككاف يحرؾ 
شفتيو في أثناء ذلؾ كي ال يفكتو شيء مف كممات 
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ٍؾ ًبًو ًلسىانىؾى : الكحي، فأنزؿ اهلل تعالى عميو رِّ ال تيحى
ؿى ًبوً  كقد  [القيامة: ُٕ-ُٔ]إف عمينا جمعو كقرآنو ًلتىٍعجى

ٍؿ ًباٍلقيٍرآًف ًمٍف : نزؿ في ذلؾ قكلو تعالى أيضا كىال تىٍعجى
ى ًإلىٍيؾى كىٍحييوي  كىك ىنا . (ُّّ)"[طو: ُُْ]قىٍبًؿ أىٍف ييٍقضى

يستدؿ عمى عكس ما يريد لذا نراه يرجع عف القكؿ بيذه 
الحكمة كيثبت أف السر في التنجيـ ىك الًحكىـ األخرل، 

كربما قاؿ بعض الناس ألـ يكف في قدرة اهلل أف : "يقكؿ
زة في نبيو المرسؿ بأف يجعمو يحفظ دفعة يحقؽ معج

كاحدة كؿ النص القرآني؟ كيرد بأنو ال خالؼ في قدرة 
اهلل عمى ذلؾ لكف كجكد حكـ التنجيـ األخرل كالضركرة 

، كالضركرة التربكية في التدرج  النفسية في تثبيت النبي
كىك رجكع منو عف . (ُّْ)في نقؿ العرب عف مألكفيـ

 .القكؿ بيذه الحكمة

كعد اهلل سبحانو بأف يجمع لو القرآف يستكم فيو  إف .ٕ
التنجيـ مع اإلنزاؿ الجممي، ألف كمييما معجزة، ألف فييا 
خركج عف معتاد بني آدـ في أنيـ يحتاجكف في الحفظ 
إلى التكرار كالمداكمة كالتعيد، كقد ينسكف بعد كؿ ذلؾ، 

فقد فيك يحفظ مف غير تكرار، كال يىنسى  أما النبي 
سىنيٍقًرؤيؾى فىالى  تعالى إياه بأنو لف ينسى لكعد اهلل

. كفي المعجزة يستكم القميؿ كالكثير. [األعمى: ٔ]تىنسىى
يقكؿ الدكتكر غانـ قدكرم في قكليـ بأف تثبيت القمب 

لعؿ فيو نظران ألننا عرفنا مف قبؿ أف : "معناه حفظ القرآف
اهلل تعالى قد تكفؿ لرسكؿ اهلل بحفظ القرآف، فكاف ال 
يعجز عف حفظ السكرة الطكيمة إذا نزلت عميو مرة 

. (ُّٓ)"كاحدة
مع ككنو أميان ىك أف  إف كؿ ما يحتاجو النبي  .ٖ

يستدعي كتبة الكحي فيكتبكف النازؿ عميو، كىك ما فعمو 
يحفظو  عميو السالـ، كلك كاف النازؿ جممة، كالنبي 

لكتبة  بكعد اهلل تعالى إياه بأف يجمعو لو لمقنو النبي 
كحي مفرقان، كال يككف في ذلؾ سكل احتياجو إلى اؿ

غيره، يقكاللشياب الخفاجي عف أف نزكلو جممة فقط 
احتياج إلى غيره مف البشر المكرث لتعبو، كنقص : "فيو

كأيف احتياجو إلى غيره مف . (ُّٔ)"فيو الحتياجو لمغير
كلك ألقي عميو ."قكليـ لك نزؿ جممة لكاف يعيا بحفظو

: يقكؿ الطباطبائي. (ُّٕ)"حفظو جممة كاحدة لعجز عف
أميان ال يقرأ كال يكتب ال يمنع النزكؿ  فككف النبي "

لجممة كاحدة، كقد كاف معو مف يكتبو كيحفظو، عمى 
أف اهلل سبحانو كعده أف يعصمو مف النسياف كيحفظ 

كقدرتو تعالى عمى حفظ كتابو مع ... الذكر النازؿ عميو
تبيف أف ىذه ؼ. (ُّٖ)"نزكلو دفعة أك تدريجان سكاء

كقد تنبو بعض . الحكمة ال يختص بيا النبي 
ذا: "الباحثيف إلى ذلؾ فقاؿ كاف اهلل تعالى قد تكفؿ  كا 

، فإف [األعمى :ٔ]سىنيٍقًرؤيؾى فىالى تىنسىى:بحفظو  لرسكلو
أفراد المسمميف كانكا بحاجة إلى أف يعطكا فرصة 

بكصفيـ أمة أمية كما ىك  … تمكنيـ مف حفظو
ذا فرجع األمر إلى حاجة الصحابة .(ُّٗ)"معمـك ، كا 

القرآف يقرئو أصحابو عمى مكث، فميس  حفظ النبي 
لذا نعى ابف عاشكر عمى  نزكلو منجمان مرتبطان بأميتو 

: قاؿ المفسريف االعتماد عمى ىذه الشبية في االستدالؿ
المفسريف في بياف الفرؽ بيف حالة رسكلنا مف فخكض "

ذيف أنزلت إلييـ الكتب اشتغاؿ بما األمية كحالة الرسؿ اؿ
ال طائؿ فيو، فإف تمؾ الكتب لـ تنزؿ أسفاران تامة 

 .(َُْ)"قط
عمى أف ىناؾ حكما انفرد بيا القرآف كىي       

المتصمة بككنو معجزان كبما أنو متعمقة باإلعجاز فال شؾ 
 .سينفرد بيا القرآف ألنو المنفرد باإلعجاز

 .التنجٌم من أهل الكتاباالستدالل على : المطلب الرابع
يعنى ىذا المطمب باالستدالؿ بما عند أىؿ الكتب       

السابقة عمى التنجيـ، كىك مسمؾ يمكف االستئناس بو مع 
 : مالحظة األمكر اآلتية

إف المقرر عند العمماء أف كتب أىؿ الكتاب قد  -ُ
حرِّفت، لذا فاالستدالؿ بما فييا لتقرير الحقائؽ ال 

يقكؿ الدكتكر مصطفى زيد في رده  يخمك مف مناقشة،
لقد : "عمى مف استدؿ بالتكراة إلثبات عدـ النسخ
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... ذىبت تمؾ التكراة الصحيحة، فمـ تتكاتر، كلـ تحفظ
ألف النسخ التي بيف أيدم الييكد مف التكراة لـ تسمـ 

نما يحتج بالنص الذم تأكدت  مف التحريؼ، كا 
 .(ُُْ)"صحتو، كثبت يقينا أنو خاؿ مف التحريؼ

كلقد أثبت تاريخ المسيحية أف األناجيؿ لـ : "كيقكؿ
تكتب إال بعد المسيح، كأف تالميذه ىـ الذيف قامكا 

.  (ُِْ)"بكتابتيا
لـ يستشيد أحد مف القائميف بنزكؿ تمؾ الكتب  -ِ

جممة كاحدة بدليؿ مف كتبيـ، ال مف المفسريف كال مف 
الباحثيف في عمـك القرآف، كانحصرت أدلتيـ فيما سبؽ 

ش في ىذا البحث مما يشير إلى عدـ اعتبارىـ لما كنكؽ
 .فييا دليالن 

كعمى العكس مف ذلؾ فقد استدؿ القائمكف بنزكؿ  -ّ
الكتب السابقة منجمة بكاقع تمؾ الكتب عمى نزكليا 

كالحاؿ أف القكؿ : "منجمة، كمنيـ القاسمي حيث قاؿ
بنزكليا دفعة كاحدة ال أصؿ لو، كليس عميو أثارة مف 

حو عقؿ، فإف تفريؽ الكحي، كتمديد مدتو عمـ، كال يصح
بدييي الثبكت بمقدار مكث النبي إذ ما داـ بيف ظيراني 

قكمو فالكحي يتكارد تنزلو ضركرة، كمف راجع التكراة 
كاإلنجيؿ المكجكدتيف يتجمى لو ذلؾ كاضحان ال مرية 

فالتكراة التي أنزلت : "ككذلؾ ابف عاشكر يقكؿ. (ُّْ)"فيو
ـ في األلكاح ىي عشرة كممات عمى مكسى عميو السال

بمقدار سكرة الميؿ في القرآف، كما كاف اإلنجيؿ إال أقكاالن 
نطبؽ بيا عيسى عميو السالـ في المؤل، ككذلؾ الزبكر 

ككقع في اإلصحاح الرابع : "كيقكؿ. (ُْْ)"نزؿ قطعان كثيرة
كالثالثيف مف سفر الخركج أف األلكاح لـ تكتب فييا إال 

كالنص الذم يشير إليو ابف عاشكر . (ُْٓ)"الكممات العشر
ثـ قاؿ الرب لمكسى انحت لؾ لكحيف مف حجر : "ىك

مثؿ األكليف، فأكتب أف عمى المكحيف الكممات التي كانت 
كممف استدؿ . (ُْٔ)"عمى المكحيف األكليف الذٍيف كسرتيما

بكاقع األسفار الحالية عمى نزكليا منجمة محمد عزة دركزة 
ق المفسركف عف سبب تحدم قد يككف ما قاؿ: "حيث قاؿ

الكفار صحيحان، كأف ىؤالء قد سمعكا مف الكتابييف أف 
التكراة كاإلنجيؿ كالزبكر نزلت عمى مكسى كعيسى كداكد 
جممة كاحدة، غير أننا ال نستطيع مكافقتيـ عمى أخذىـ 

، ذلؾ كقضية مسٌمـ بيا كتعميميـ إياه بأمية النبي 
أف اهلل  [ُْٓ]األعراؼ  فباستثناء األلكاح التي ذكرتيا آية

أنزليا مكتكبة عمى مكسى لـ يرد في القرآف صراحة أف 
اهلل أنزؿ الكتب األخرل مكتكبة كدفعة كاحدة، كاألسفار 

المنسكبة إلى مكسى كالعائدة إلى عيده كحياتو، كالمتداكلة 
اليـك تذكر أف اهلل إنما أمر مكسى بإحضار لكحيف، 

رب في سفر، كسممو كتذكر كذلؾ أف مكسى كتب كالـ اؿ
لالكييف لحفظو في تابكت العيد في بيت الرب، كتفيد أف 
معظـ ما احتكتو مف تعميمات كتشريعات نزؿ مفرقان، كفي 

فترات كمناسبات عديدة كفؽ سير الظركؼ بالنسبة 
كالزبكر الذم . لمكسى عميو السالـ كبالنسبة لبني إسرائيؿ

ة فييا تسبيح ىك عمى األرجح سفر المزامير مقاطع متتالي
كتقديس كابتياؿ بمساف داكد عميو السالـ، كيتبادر منيا 
أنيا لـ تكح إلى داكد مرة كاحدة، كليس في اليد إنجيؿ 

منسكب إلى عيسى عميو السالـ، كلـ يرك أحد أنو اطمع 
عمى مثؿ ذلؾ، كاألناجيؿ المتداكلة ىي ترجمة لحياتو 

سمة الكحي،  تضمنت كثيران مف أقكالو كتعاليمو التي عمييا
غير أنيا كانت تمثؿ كقائع كمجالس مختمفة، فال يمكف 
أف تككف نزلت دفعة كاحدة، ككؿ ىذا ىك شأف القرآف 

 . (ُْٕ)"بطبيعة الحاؿ

كقد استدؿ البقاعي بشيادة أىؿ عصره مف الييكد       
كال أصؿ لو إال كذبة بعض الييكد : "عف الرأم األكؿ قاؿؼ

فمشت عمى أكثرىـ كشرعكا شبيكا بيا عمى أىؿ اإلسالـ 
يتكمفكف ليا أجكبة، كالييكد اآلف معترفكف بأف التكراة نزلت 

 .(ُْٖ)"في نحك عشريف سنة
كسكاء أخذنا بيذه الطريقة في االستدالؿ، أك       

استأنسنا بيا فإف ما سبؽ مف األدلة يثبت أف إنزاؿ 
الكتب السماكية السابقة كاف مفرقان، كأف ىذه سنة اهلل 

.  في إنزاؿ كتبو كمياتعالى 
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كىنا ننقؿ أسماء مف رجح ىذا الرأم مف العمماء       
كالباحثيف، فمف العمماء المتقدميف اإلماـ البقاعي، 
كبعض فضالء عصر السيكطي الذيف لـ يصرح 

بأسمائيـ كأدلتيـ، كاإلماـ الشككاني، كصديؽ حسف خاف 
القنكجي، كمف المعاصريف رجح ىذا الرأم كؿ مف جماؿ 

لديف القاسمي، كاألستاذ أحمد مصطفى المراغي، ا
كاألستاذ محمد عزة دركزة، كابف عاشكر، كالدكتكر 

. إبراىيـ خميفة

: الخاتمة
 النتائجإلى  الباحثاف مف خالؿ ىذا البحث تكصؿ      
:  اآلتية

إف الراجح في نزكؿ الكتب السماكية السابقة أنو كاف  -
. منجمان كما القرآف الكريـ

جيـ الكحي سنة إليية في كؿ الرساالت تقتضييا إف تف -
حكـ مشتركة بيف جميع الكتب، كجميع الرسؿ، 

. كجميع األمـ
انفراد القرآف عف الكتب السماكية بحكمة التنجيـ إلفادة  -

 .اإلعجاز، ألنيا تابعة لخصكصيتو في اإلعجاز
مرت المسألة المدركسة بمراحؿ؛ فقد كاف الرأم السائد  -

ألكلى ىك انفراد القرآف بالتنجيـ، كلـ يكف في القركف ا
الرأم اآلخر يذكر في كتب عمـك القرآف المتقدمة، أك 

لكنو ظير عند البقاعي مف المتقدميف، . في التفاسير
أما في العصر الحديث فنرل كثيران مف العمماء 

 .يرجحكف ىذا الرأم، كما ظير مف استقرائنا ألقكاليـ
ركرة دليالن عمى صكابو، إف شيرة رأم ما ليست بالض -

كما إف شيرة دليؿ ما ال تدؿ عمى عدـ المعارض، 
 .بؿ قد يككف المعارض أقكل

: الهوامش
                                              

يكاد المفسركف يجمعكف عمى ذكر ىذه القضية فيما لـ  (ُ)
 .يذكر ىذا األمر كثير مف المؤلفيف في عمـك القرآف

 

مؤسسة ، ث في عمـك القرآف، بيركتمناع القطاف، مباح (ِ)
 .َُٓ، ص(ٕط)، ـَُٖٗ-ىََُْالرسالة، 

محمد بف عبد اهلل الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف،  (ّ)
 .ُِّ، صُ، ج(ط. د)ت، . بيركت، دار المعرفة، د

البياف في مباحث مف ، عبد الكىاب عبد المجيد غزالف (ْ)
 .ُٕ، ص(ط. د)ت، . ـ، د. عمـك القرآف، د

: جالؿ الديف عبد الرحمف بف كماؿ الديفالسيكطي،  (ٓ)
مؤسسة النداء، : أبك ظبي)، اإلتقاف في عمـك القرآف

 .ُّٗص، ُ، ج(ُط)ـ، ََِّ
 .المصدر السابؽ (ٔ)
انظر عمى سبيؿ المثاؿ صبحي الصالح، مباحث في  (ٕ)

ـ، ُٖٓٗدار العمـ لممالييف، ، بيركت، عمـك القرآف
المنتقى في : يموكـز رفاضؿ شاؾ. ِٓ، ص(ُٔط)

ـ ُٕٗٗمطبعة جامعة بغداد، بغداد، عمـك القرآف، 
 .ٕٗ، ص(ط.د)

انظر عمى سبيؿ المثاؿ محمد عمي الصابكني، التبياف في  (ٖ)
مؤسسة  ،مكتبة الغزالي، بيركت: عمـك القرآف، دمشؽ

 .ِّ، ص(ِط)، ـُُٖٗ-ىَُُْمناىؿ العرفاف، 
 .ُٕ-ٖٔغزالف، البياف، ص (ٗ)
س، إتقاف البرىاف في عمـك القرآف، فضؿ حسف عبا (َُ)

 .ُٕٓ، صُ، ج(ُط)ـ، ُٖٗٗعماف، دار الفرقاف، 
في عمـك القرآف،  منة المناف، خميفة عبد الرحمف إبراىيـ (ُُ)

 .َُْ-ُّْ، ص(ُط)ـ، ُٓٗٗدـ، 
، نظـ الدرر في تناسب البقاعي إبراىيـ بف عمرانظر  (ُِ)

اآليات كالسكر، القاىرة، دار الكتاب اإلسالمي، 
 شياب الديفك .َّٖص، ُّ، ج(ِط)ـ، ُِٗٗ
، ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع اآللكسي

ت، .المثاني، بيركت، دار إحياء التراث العربي، د
 .ُٓص، ُٗ، ج(ط.د)

كصديؽ حسف . َّٖ، صُّالبقاعي، نظـ الدرر، ج (ُّ)
خاف القنكجي، فتح البياف في مقاصد القرآف، قطر، 

 .َّٓ، صٗسالمي، جإدارة إحياء التراث اإل
القاسمي، محاسف التأكيؿ، بيركت،  محمد جماؿ الديف (ُْ)

، (ُط)ـ، ُْٗٗ/ ىُُْٓمؤسسة التاريخ العربي، 
أحمد مصطفى : كانظر. ّّْ-ِّْ، صٓج

المراغي، تفسير القرآف الحكيـ، بيركت، دار إحياء 
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محمد  .ُِ، صُٗ، ج(ِط)ـ، ُٖٓٗالتراث العربي، 
، التحرير كالتنكير، تكنستفسير ، ابف عاشكر الطاىر

 .ُٗص، ُٖ، ج(ط.د)، ت.الدار التكنسية، د
محمد بف مكـر ابف منظكر األفريقي، لساف العرب،  (ُٓ)

، َٕٓ، صُِج( ُط)ت، .بيركت، دار صادر، د
 .مادة نجـ

 .، مادة نجـَِّٗص، ٓ، جالصحاح، الجكىرم (ُٔ)
 األكؿ ما ينزؿ لداعية اليداية ال: دكاعي النزكؿ قسماف (ُٕ)

عمى سبب معيف، كىك أكثر القرآف، كالثاني مانزؿ عمى 
 .سبب

دار ، الحسيف بف مسعكد البغكم، معالـ التنزيؿ، بيركت (ُٖ)
كانظر . ُُْص، ّج، (ط.د)، ـُٖٔٗالمعرفة، 
 .ُٖٖص، ُٓ، جركح المعاني، األلكسي

عبد الحؽ بف غالب ابف عطية، المحرر الكجيز في  (ُٗ)
، ـُٕٓٗمجمس العممي، اؿ، تفسيرالكتاب العزيز، فاس

 .ّٔٓص، ْج، (ط. د)
، البحر المحيط، أبك حياف محمد بف يكسؼ األندلسي (َِ)

، ٔ، ج(ُط)ـ، ُّٗٗبيركت، دار الكتب العممية، 
 .ْٓٓص

 .ُٗص، ُٖ، التحرير كالتنكير، جابف عاشكر (ُِ)
انظر الحديث في صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج  (ِِ)

محمد فؤاد عبد : ؽالنيسابكرم، الجامع الصحيح، تحقي
ت، .الباقي، بيركت، دار إحياء التراث العربي، د

 .َُْ، صُ، ج(ط.د)
أحمد بف شعيب النسائي، السنف الكبرل، بيركت، دار  (ِّ)

سميماف ك. ِْٕص، ٕج، (ُط)ـ، ُُٗٗالكتب العممية، 
: تحقيؽ، المعجـ الكبير، بف أحمد بف أيكب الطبرانيا

مكتبة العمـك ، صؿالمك، المجيد السمفي حمدم بف عبد
. ُّٗ، صُُج ،(ِط) ،ُّٖٗ / ىَُْْ، كالحكـ

، جامع البياف عف تأكيؿ آم الطبرم كمحمد بف جرير
، ِ، ج(ط.د)، ىَُْٓالقرآف، بيركت، دار الفكر، 

 .ُُٓص
 .ُٔٗص، ُ، جاإلتقافالسيكطي،  (ِْ)
إلى القرآف الكريـ،  المدخؿ، محمد محمد، أبك شيبة (ِٓ)

، (ّط)ـ، ُٕٖٗ/ىَُْٕالرياض، دار المكاء، 

 

، ِ، جمنة المناف، كانظر إبراىيـ خميفة. ٕٓص
 .َُْ-ُّْص

 .ٗٗص، ِ، جمنة المناف، إبراىيـ خميفة (ِٔ)
، ُ، البرىاف في عمـك القرآف، جالزركشي: انظر (ِٕ)

كانظر  .ُّٗص، ُ، جاإلتقاف، السيكطي .ُِّص
 .ُٗص، ّ، جمعالـ التنزيؿ، مف المفسريف البغكم

، الجامع ألحكاـ القرآف، القاىرة، لقرطبيا كمحمد بف أحمد
كانظر . ِٗص، ُّ، ج(ِط)، ىُِّٕدار الشعب، 

، عمـك القرآف، بيركت، زرزكرعدناف  مف المعاصريف
 .ْٕص، (ّط)ـ، ُُٗٗالمكتب اإلسالمي، 

ائؽ  ػاؼ عف حؽػ، الكشالزمخشرممحمكد بف عمر  (ِٖ)
 التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، بيركت، دار

 .ُٗص، ّج، (ط.د)ت، .الفكر، د
محمد بف يكسؼ اطفيش، تيسير التفسير، سمطنة  (ِٗ)

، (ط.د)، ُٖٔٗ، كالثقافةعماف، كزارة التراث القكمي 
 ُٖٗ، صٗج

، (ـُِٕٔ-ىٓٔٔ)عبد الرحمف بف إسماعيؿ المقدسي  (َّ)
المرشد الكجيز إلى عمـك تتعمؽ بالكتاب العزيز، 

 .ِٖص( ط.د)ت، .بيركت، دار صادر، د
 .ُٗ، صُٖابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج (ُّ)
انظر مبحث حكـ التفريؽ في مراجع عمـك القرآف في  (ِّ)

، المنتقى في عمـك القرآفكانظر فاضؿ شاكر، . البحث
 .ُٖص

الجامع بيف  فتح القدير، شككانيمحمد بف عمي اؿ (ّّ)
الركاية كالدراية في عمـ التفسير، بيركت، دار الكتاب 

كانظر فاضؿ  .ٖٗص، ْ، ج(ُط)ـ، ُٗٗٗالعربي، 
كانظر فضؿ . ّٖالمنتقى في عمـك القرآف، ص ،شاكر
 .ُٕٓص، ُ، جإتقاف البرىاف، عباس

ـ، .عبؽ الريحاف في عمـك القرآف، د: انظر الفقير، نكح (ّْ)
 .ٖٔ، ص(ُط)ـ، ََُِ

جالؿ الديف عبد الرحمف بف الكماؿ اإلماـ ذكره  (ّٓ)
، ـُّٗٗدار الفكر، ، تبيرك، الدر المنثكر، السيكطي

 .ُّٕ، صْ، ج(ط.د)
 .َِّص، ُ، البرىاف في عمـك القرآف، جالزركشي (ّٔ)
كانظر مف  .ُّٗص، ُ، جاإلتقاف، السيكطي (ّٕ)

المعاصريف رشدم عمياف، كقحطاف الدكرم، عمـك القرآف، 
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كمكسى اإلبراىيـ، تأمالت . ِٓ، ص(ط.د)ت، .ـ، د.د
، (ُط)، ـُٖٗٗ، ُعماف، دار عمار، ط)قرآنية، 

كمحمد إبراىيـ الحفناكم، دراسات في عمـك . ِٓص
 .ْٖٕ، ص(ط.د)ت .دـ، دار الحديث، د)القرآف، 

 .ُٓص، ُٗجاآللكسي، ركح المعاني،  (ّٖ)
 .ُّٗ، صُ، جاإلتقاف: السيكطي (ّٗ)
معالـ ، كانظر البغكم. ِٗص، ٕج، التفسير، القرطبي (َْ)

، ُّج، نظـ الدرر، كالبقاعي. ّٖٔص، ّ، جالتنزيؿ
 .ّٕٗص

 محمد خازر المجالي، الكجيز في عمـك الكتاب :انظر (ُْ)
العزيز، األردف، جمعية المحافظة عمى القرآف الكريـ، 

 .ُٔ، ص(ُط)ـ، ََِْ 
كانظر أبك شيبة، . ُٗٔص، ُ، جاإلتقاف، سيكطياؿ (ِْ)

كصبحي الصالح، . ِٕإلى القرآف الكريـ، ص المدخؿ
مدخؿ ، تاجيبؿ محمدك. ٔٓ، صمباحث في عمـك القرآف
، ُٓٗٗ، القاىرة، مكتبة الشباب، إلى الدراسات القرآنية

 .ّٖٔص، ّ، جبغكم، معالـ التنزيؿكاؿ. ِّْ، ص(ّط)
م، نظـ الدرر، البقاعك .ِٗص، ٕ، التفسير، جالقرطبيك
كغانـ قدكرم حمد، دركس في عمـك . َّٖص، ُّج

 .ْٖ، ص(ط.د)، ُْٖٗالقرآف، جامعة بغداد، 
محمد عبد ك. ٖٕصلـك القرآف، ، عزرزكرعدناف  (ّْ)

السالـ كفافي، في عمـك القرآف دراسات كمحاضرات، 
، (ط.د)، ـُُٖٗدار النيضة العربية، ، بيركت
عمـك  ،كراجع إبراىيـ زيد الكيالني كزميميو. ْٕص

كزارة التربية كالتعميـ، ، القرآف الكريـ، سمطنة عماف
 .ٕٓص، (ُط)ـ، ُٖٓٗ -ىَُْٓ

عالـ ، بيركت، الفرقاف في عمـك القرآفغازم عناية، ىدل  (ْْ)
 .ُِّ-ُِٗص، (ُط)ـ، ُٔٗٗ/ىُُْٔالكتب، 

الصباغ، لمحات في عمـك القرآف كاتجاىات  محمد (ْٓ)
-ى ُّْٗالتفسير، بيركت، المكتب اإلسالمي، 

 .ّٓ، ص(ُط)ـ، ُْٕٗ
كانظر . ُٗ، صّج، الكشاؼ، الزمخشرمانظر  (ْٔ)

ر مف كانظ. ّٖٔ، صّ، جمعالـ التنزيؿالبغكم، 
 محمد، كّّ، صالتبياف، صابكنيالمعاصريف اؿ

، ِّْص، مدخؿ إلى الدراسات القرآنية، بمتاجي
كخالد . ِٕتأمالت قرآنية، ص: كاإلبراىيـ، مكسى

 

الفتياني، محاضرات في عمـك القرآف، عماف، دار 
 .ٖٔ، ص(ُط)ـ، ُٖٔٗعمار، 

 .َّٖص، ُّنظـ الدرر، ج: البقاعي (ْٕ)
زرقاني، مناىؿ العرفاف في عمـك محمد عبد العظيـ اؿ (ْٖ)

، ُ، ج(ُط)ـ، ُٔٗٗدار الفكر، ، بيركتالقرآف، 
براىيـ زيد الكيالني، عمـك القرآف الكريـ، . ّٓص كا 
. ٗٓكرشيد غزالف، كنكز القرآف، ص. ِٓص

، ّٗ-ّٖكالصباغ، لمحات في عمـك القرآف، ص
 .ُٕكالفقير، عبؽ الريحاف، ص

 .انظر المراجع السابقة (ْٗ)
 .ُّٗص، ُ، جاإلتقافيكطي، الس (َٓ)
 .َُٔ، صمباحث في عمـك القرآفالقطاف،  (ُٓ)
 .ُّٗص، ُ، جاإلتقافالسيكطي،  (ِٓ)
مكسى الشيف، الآلليء الحساف في عمـك القرآف،  (ّٓ)

كانظر . ُٔ، ص(ُط)ـ، ُٖٔٗمصر، دار التأليؼ، 
نكر الديف عتر، عمـك القرآف الكريـ، دمشؽ، مطبعة 

 .ُٖ، ص(ٔط)ـ، ُٔٗٗالصباح، 
 .َُ، صُٗالطبرم، جامع البياف، ج (ْٓ)
لـ يثبت ىذا عف ابف عباس كما سيأتي بيانو في الرد  (ٓٓ)

 .عمى األدلة
 .َُ، صُٗالطبرم، جامع البياف، ج (ٔٓ)
سبؽ الكالـ عف أف الكتب السابقة غير محصكرة فيما  (ٕٓ)

 .قص عمينا كلك كانت فميس عددىا ثالثة فحسب
 .ُٗص، ّ، جالكشاؼ، الزمخشرم (ٖٓ)
 .ُْٗص، ُ، اإلتقاف، جالسيكطي (ٗٓ)
مباحث في عمـك القطاف،  المصدر السابؽ، كانظر (َٔ)

 .َُٔ، صالقرآف
، أبك شيبةكانظر . ُٓٗ، صُالسيكطي، اإلتقاف، ج (ُٔ)

كسيأتي بياف . ٖٓصإلى القرآف الكريـ،  المدخؿ
 .ضعؼ ىذه األدلة

 .ّٔٗ، صٔالنسائي، السنف الكبرل، ج (ِٔ)
 .ُٔٗ-ُٓٗ، صُ، جتقافاإلالسيكطي،  (ّٔ)
، تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير إسماعيؿ بف عمر (ْٔ)

. ٕٔٓ، صُ، ج(ط.د)، ىَُُْبيركت، دار الفكر، 
. َّٗ، صّكانظر كذلؾ ابف كثير، التفسير، ج

 .ُْٗ، صُٗكالقرطبي، التفسير، ج
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 .َُٓصالقطاف، مباحث في عمـك القرآف،  (ٓٔ)
ة غير محصكرة فيما قص سبؽ الكالـ عف أف الكتب السابؽ (ٔٔ)

 .فميس عددىا ثالثة فحسب محصكرة عمينا كلك كانت
 .ُٗص، ّ، جالكشاؼ، الزمخشرم (ٕٔ)
كالقطاف، مباحث . ُْٗ، صُ، جاإلتقافالسيكطي،  (ٖٔ)

 .َُٔفي عمـك القرآف، ص
 .ُْٗص، ُ، جاإلتقافم، السيكط (ٗٔ)
كالقطاف، مباحث في عمـك القرآف، . المصدر السابؽ (َٕ)

 .َُٔص
ىي اآليات التي كرد فييا اقتراح المشركيف عمى النبي  (ُٕ)

 شيئان يدؿ عمى نبكتو. 
 .َُ، صُٗالطبرم، جامع البياف، ج (ِٕ)
ىك اإلماـ فقيو الحـر عبد الممؾ بف عبد العزيز بف  (ّٕ)

جريج الركمي مف عمماء مكة كمحدثييا، كأحد ركاة 
سير انظر ى َُٓأخبار بني إسرائيؿ تكفي سنة 

، سير أعالـ النبالء، لذىبيمحمد بف أحمد ااألعالـ 
شعيب األرناؤكط، بيركت، مؤسسة الرسالة، : تحقيؽ
 .ِّٓ، صٔ، ج(ٗط)، ىُُّْ

 .ّّْ، صٓالقاسمي، محاسف التأكيؿ، ج (ْٕ)
الطباطبائي محمد حسيف، الميزاف في تفسير القرآف،  (ٕٓ)

، (ِط)، ـُْٕٗ -ىُّْٗمؤسسة األعممي، ، بيركت
 .ُِْ، صُٓج

 .َّٖص، ُّنظـ الدرر، ج ،بقاعياؿ (ٕٔ)
عبد اهلل بف عمر البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار  (ٕٕ)

التأكيؿ، المعركؼ بتفسير القاضي البيضاكم، بيركت، 
 .ِّٕ، صِ، ج(ط.د)ت، .مؤسسة شعباف، د

 .ُٗ، صُٖجالتحرير كالتنكير،  ،ابف عاشكر (ٖٕ)
. َّٓ، صٗالقنكجي، فتح البياف، ج صديؽ حسف (ٕٗ)

 .ُِ، صُٗالمراغي، تفسير القرآف الحكيـ، ج :كانظر
ذكر السيكطي ك. ُٗص، ّ، الكشاؼ، جالزمخشرم (َٖ)

عف أبي حاتـ عف ابف عباس أف القائميف ىـ الييكد، 
كال يصح ألف الركاية األخرل عف أبي حاتـ أف القائميف 

الدر السيكطي، . ىـ المشرككف كىك نص القرآف كسياقو
، ُجاإلتقاف  :، كانظرُِٖص، ٓجالمنثكر، 

 .ُْٗص
 .ُٓص، ُٗ، ركح المعاني، جاآللكسي (ُٖ)

 

انظر الترمذم، محمد بف عيسى، الجامع الصحيح،  (ِٖ)
 .َّْ، صٓ، ج(ُط) ت.دار إحياء التراث، د ،بيركت

 .ُٗ، صُٖجالتحرير كالتنكير، ، ابف عاشكر (ّٖ)
 .َّٖص، ُّ، نظـ الدرر، جالبقاعي (ْٖ)
 .ُْٗص، ُٓ، جتفسير، اؿالقرطبي (ٖٓ)
 .ُٓصبحي الصالح، مباحث في عمـك القرآف، ص (ٖٔ)
 .ُٕٓ، صُ، إتقاف البرىاف، جفضؿ عباس (ٕٖ)
 .ُٕٖ، صٕ، جامع البياف، جالطبرم (ٖٖ)
، بك السعكدأ :كانظر. ّْالبيضاكم، التفسير، ص (ٖٗ)

إلى مزايا  إرشاد العقؿ السميـ، محمد بف محمد العمادم
ت،   .، ددار المصحؼ،  القاىرةالقرآف الكريـ، 

 .ُٓ، صٓ، ج(ط.د)
 .َٖ-ٕٗ، صٕ، جتفسير، اؿالقرطبي (َٗ)
 .ُّٔ، صُ، جتفسير الجالليفالمحمي كالسيكطي،  (ُٗ)
، مفاتيح الغيب، بيركت، دار محمد بف عمر الرازم (ِٗ)

 .ُِِ، صٕ، ج(ُط)ـ، ُُٖٗالفكر، 
 .ُُِص، ٓ، التفسير، جبك السعكدأ (ّٗ)
 .َُِص، ُٕ، مفاتيح الغيب، جالرازم (ْٗ)
 .ُٕص، ٕ، التفسير، جأبك السعكد (ٓٗ)
 .ُِِ، صٕالرازم، مفاتيح الغيب، ج (ٔٗ)
 .َِٗ، صٕالمصدر السابؽ، ج (ٕٗ)
سيد قطب، في ظالؿ القرآف، القاىرة، دار الشركؽ،  (ٖٗ)

 .ُّٖٔ، صٓ، ج(ُِط)
ابف كثير، : كانظر. ْٓ، صٖأبك السعكد، التفسير، ج (ٗٗ)

 .ِٗص، ْالتفسير، ج
، كفضؿ َٕغزالف، البياف، ص انظر في ىذا المعنى (ََُ)

 .ُٕٓ، صُعباس، إتقاف البرىاف، ج
 .ِٗ، صٓالرازم، مفاتيح الغيب، ج (َُُ)
 .ْٓٓص، ٔ، جالبحر المحيط، أبك حياف (َُِ)
 .َٕغزالف، البياف، ص (َُّ)
 .ُٕٓص، ُ، جإتقاف البرىاف، فضؿ عباس (َُْ)
 .ِْٕ، صِابف كثير، التفسير، ج (َُٓ)
 .ِٓ، صُٗر، جابف عاشكر، التحرير كالتنكم (َُٔ)
 .َٕغزالف، البياف، ص (َُٕ)
 .ُٕٓ، صُفضؿ عباس، إتقاف البرىاف، ج (َُٖ)
 .المصدر السابؽ (َُٗ)
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 .ُُٔ، صٗابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج (َُُ)
بيركت، . البداية كالنياية: ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر (ُُُ)

كالحديث في . َّٕ، صُ، ج(دط)مكتبة المعارؼ، دت، 
" صدكؽ ييغرب: "د قاؿ فيو ابف حجرإسناده أصبغ بف زم

ابف حجر العسقالني، تقريب التيذيب، سكريا، دار الرشيد، 
كضعفو ابف عدم في . ُُّ، ص(ُط)ـ، ُٖٔٗ
الكامؿ : ابف عدم، عبد اهلل بف عدم الجرجاني. الكامؿ

، (ط.د)ـ، ُٖٖٗفي ضعفاء الرجاؿ، بيركت، دار الفكر، 
 .َْٗ، ُج

بي الرقي مف التابعيف ىك ثابت بف الحجاج الكال (ُُِ)
تيذيب : انظر المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف. المقميف

، (ُط)، َُٖٗالكماؿ، بيركت، مؤسسة الرسالة،  
 .ُّٓ، صْج

 .َُْ، صِانظر إبراىيـ خميفة، منة المناف، ج (ُُّ)
 .َٕغزالف، البياف، ص (ُُْ)
كانظر  .ٖٓصإلى القرآف الكريـ، المدخؿ ، أبك شيبة (ُُٓ)

 .ُٕص غزالف، البياف،
نازع أبك حياف في صحة التفريؽ بيف الصيغتيف،  (ُُٔ)

: انظر أبك حياف. ككافقو مف المعاصريف إبراىيـ خميفة
براىيـ خميفة، منة ِّٗ، صِالبحر المحيط، ج ، كا 

 .ُِِ-ُُْ، صِالمناف، ج
، ٓالقاسمي، محمد جماؿ الديف، محاسف التأكيؿ، ج (ُُٕ)

 .ّّْ-ِّْص
 .َّٕ، صُ، ججالليفؿتفسير ا: المحمي كالسيكطي (ُُٖ)
 .ُُُ، صَّاأللكسي، ركح المعاني، ج (ُُٗ)
 .ُْٕ، صُ، جالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر (َُِ)
 .ّّْ، صٔالقرطبي، التفسير، ج (ُُِ)
، كتاب ٕٓٗ، صِمسمـ، الجامع الصحيح، ج (ُِِ)

الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقـ 
(ُّّٕ.) 

 .ِّْنية، صبمتاجي، مدخؿ إلى الدراسات القرآ (ُِّ)
البخارم، محمد بف إسماعيؿ، الجامع الصحيح،  (ُِْ)

، (ّط)ـ، ُٕٖٗبيركت، دار ابف كثير، كدار اليمامة، 
 .َُّٕ، صٔج

 .ُٔٗص، ُج، اإلتقاف، سيكطياؿ (ُِٓ)
 .ِٗ، صٕ، التفسير، جالقرطبي (ُِٔ)

 

 .ُِٓ، صُابف كثير، التفسير، ج (ُِٕ)
عمـ إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف  ،الشككاني (ُِٖ)

، ِج، (دط)، دار الكتبي، دت، األصكؿ، القاىرة
المحصكؿ في ، الرازم، محمد بف عمر كانظر .ٕٔص

: بيركت)طو جابر العمكاني، : عمـ األصكؿ، تح
، ّج، (ـُِٗٗ-ُُِْ، ِمؤسسة الرسالة، ط

كابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، مجمكع  .ِٓٗص
 الفتاكل، ترتيب عبد الرحمف محمد قاسـ، الرياض،

 .ُُّ، صْ، ج(ط.د)، ىُُّٖمطابع الرياض، 
مصطفى زيد، النسخ في القرآف الكريـ، دراسة  (ُِٗ)

اء،  ػكرة، دار الكؼػة، المنصػتشريعية تاريخية نقدم
 .ّٕ، ص(ّط)ـ، ُٕٖٗ -ىَُْٖ

عمي بف محمد الماكردم، النكت كالعيكف، بيركت،  (َُّ)
 .ُْْ، صْ، ج(ُط)ـ، ُِٗٗدار الكتب العممية، 

 .ْٓ، صمباحث في عمـك القرآفالصالح،  صبحي (ُُّ)
كانظر البغكم،  .ُٗص، ّجالكشاؼ، ، الزمخشرم (ُِّ)

 .ّٖٔ، صّمعالـ التنزيؿ، ج
 .ِّْ، صمدخؿ إلى الدراسات القرآنية، بمتاجي (ُّّ)
 .ِّْ-ِِّالمصدر السابؽ، ص (ُّْ)
 ْٖغانـ قدكرم، دركس في عمـك القرآف، ص (ُّٓ)

 .الحاشية بتصرؼ
شياب الخفاجي، حاشية عناية أحمد بف محمد اؿ (ُّٔ)

القاضي ككفاية الراضي المعركفة بحاشية الشياب عمى 
ـ، ُٕٗٗتفسير البيضاكم، بيركت، الكتب العممية، 

 .ُِٗ، صٕ، ج(ُط)
أمير عبد العزيز، التفسير الشامؿ لمقرآف الكريـ، القاىرة،  (ُّٕ)

 .ُِْْ، صْ، ج(ُط)ـ، َََِدار السالـ، 
 .ُِْ، صُٓجالطباطبائي، الميزاف،  (ُّٖ)
كانظر الصباغ، . ٕٔص، عمـك القرآف، زرزكر (ُّٗ)

فاضؿ شاكر، . ّْلمحات في عمـك القرآف، ص
نكر الديف : كانظر. ٖٓ، صالمنتقى في عمـك القرآف

عتر، نزكؿ القرآف الكريـ كأسرار تنجيمو، مجمة 
، ُِ، عدد ُّدراسات، الجامعة األردنية، مجمد 

 .ُّـ، صُٖٔٗ
 .ُٗص، ُٖجرير كالتنكير، ابف عاشكر، التح (َُْ)
 .ّْمصطفى زيد، النسخ في القرآف الكريـ، ص (ُُْ)
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 .ْٖالمرجع السابؽ، ص (ُِْ)
 .ّّْ-ِّْ، صٓالقاسمي، محاسف التأكيؿ، ج (ُّْ)
 .ُٖ، صُٗابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج (ُْْ)
 .ٖٗ، صٗالمرجع السابؽ، ج (ُْٓ)
الكتاب المقدس، سفر الخركج اإلصحاح الرابع  (ُْٔ)

 .ثكفكالثال
محمد عزة درزكة، التفسير الحديث، بيركت، دار  (ُْٕ)

، ّ، ج(ِط)ـ، َََِ، ىُُِْالغرب اإلسالمي، 
 .ّٖ-ِٖص

 .َّٖص، ُّم، نظـ الدرر، جالبقاع (ُْٖ)


