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نــزول ال ـقــرآن الك ـريــم م ـن ـج ـمــا :مفهومه ومدته
حممد بن علي بن عبدان الغامدي
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(*)

أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد ،قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم
القرى.
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محمد بن علي

ملخص

اختص هللا  كتابه :القرآن الكرمي بنزولني مل خيتص هبما أايً من كتبه السابقة
اليت أنزهلا على األنبياء والرسل ،واثين هذين النزولني :نزول القرآن الكرمي منجماً.
و هو موضوع جتدر العناية به ،كونه وثيق الصلة بغريه من العلوم واملعارف ،كعلم
اتريخ نزول كتاب هللا العزيز ،واتريخ التشريع اإلسالمي ،والسرية النبوية واتريخ
الدعوة اإلسالمية ،وغريها من العلوم .وقد سلكت هذه الدراسة يف سبيل سرب
أغواره املنهج االستقرائي التحليلي ،فوضحت معىن مصطلح التنجيم يف نزول
القرآن الكرمي ،وبينت مفهومه واملراد منه ،واختصاص القرآن الكرمي هبذا النزول.
مث حكت اخلالف يف املدة اليت استغرقها هذا النزول املنجم  ،وأشهر األقوال
الواردة يف ذلك .مث بينت منشأ هذا االختالف يف حتديد املدة اليت نزل فيها القرآن
منجماً على النيب صلى هللا عليه وسلم .مث عرجت على بيان القول املشهور منها،
سالكة مسلك اجلمع بني هذه األقوال والتأليف بينها إعماالً هلا كلها.

كلمات

دالَّة :النزول ،القرآن ،املنجم ،نزول القرآن ،نزول القرآن مفرقاً ،االختالف

يف نزول القرآن.

 -1مقدمة

إن احلمد هلل  ،حنمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده هللا فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أال إلـه إال هللا وحده ال شريك
له  ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .

َ
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َ
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نتم ُّم ۡسل ُِمون ﴾ [آل عمران. ]102:
ٱَّلل َح ذق تقاتِهِۦ وَل تم
ِ
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ٱَّلل َوقولوا ق ۡوَل َسدِيدا يصلِح لك ۡم أعمَٰلك ۡم َويغف ِۡر لك ۡم ذنوبك ۡمۗۡ
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َ
َ
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از ف ۡو ًزا َعظ ً
ٱَّلل َو َر ُس َ ُ
ِيما ﴾ [األحزاب.]71 ، 70:

أما بعد :
ونزله حبسب املصاحل منجماً ،وجعله
« احلمد هلل الذي أنزل القرآن كالماً مؤلفاً منظماًَّ ،
ابلتحميد مفتتحاً ،وابالستعاذة خمتتماً » ،2والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري خلق
هللا حممد بن عبدهللا ،وعلى آله وصحبه من واله  ،وبعد:
فإن من أعظم ما تُشغل فيه األوقات ،وخري ما تُصرف فيه األعمار ،وميضي عليه الليل
والنهار :كتاب هللا ،قراءة ،وتدبراً ،وحبثاً ،وتفسرياً ،ومعرفة كل ما له صلة به ،ومن ذلكم ما
يتعلق بتاريخ نزوله ،وصفته ،ومدته ،وكيفيته ...اخل.
ولعل موضوع مدة نزول القرآن الكرمي منجما من أهم املوضوعات اليت جتدر العناية هبا،
كونه وثيق الصلة بغريه من العلوم واملعارف ،كعلم اتريخ نزول كتاب هللا العزيز ،واتريخ التشريع
اإلسالمي ،والسرية النبوية واتريخ الدعوة اإلسالمية  ...وغريها.
ونظراً ألمهية هذا املوضوع ،ووقوع اخلالف فيه -قدمياً وحديثاً -آثرت الكتابة فيه ،موضحاً
املنجم ،وحمرراً ملنشأ اخلالف فيها ،سالكاً مسلك اجلمع بينها؛
ومبيناً لألقوال يف مدة النزول َّ
إعماالً هلا وأتليفاً بينها.
وقد سرت يف كتابة هذا البحث وفق ضوابط الكتابة العلمية ،من حيث التوثيق ،وعزو اآلايت
وتـخريج األحاديث.
وهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي ،وأن ينفع به اإلسالم
واملسلمني ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 2من مقدمة الزخمشري يف الكشاف41/1 :
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املنجم واختصاص القرآن به
مفهوم النزول َّ

«املنجم» يف اللغة
 -1.2معىن
َّ

«المن َّجم» هذه الكلمة مأخوذة من التنجيم ،والتنجيم يطلق يف اللغة على عدة معان،
منها:
التفريق:
ُ
يقول اخلليل بن أمحد۞﴿« :فَ ََلٓ أقۡس ُِم ب َم َوَٰق ِعِ ٱنلُّ ُ
ج ِ
وم﴾ [الواقعة ، ]75 :يعين :جنوم
ِ
القرآن ،أنزل مجلة إىل السماء الدنيا مث أنزل إىل النيب  جنوماً يف عشرين سنة ،آايت
3
متفرقة» .

التقسيط:
يف املعجم الوسيط(« :جنم) فالن راقب النجوم :حيسب أوقاهتا وسريها وادعى معرفة األنباء
4

قسطه أقساطاً ،يقال :جنّم عليه الدين» .
مبطالع النجوم ،والشيءّ :
ويذكر أهل اللغة أن معىن منجما :أي جْجنماً بعد جْجن ٍم ،ومن ذلك نزول القرآن ،حيث كانت
5

تجنزل منه اآليةُ واآليتان .
يقول الفيومي« :كانت العرب تؤقت؛ ألهنم ما كانوا يعرفون احلساب ،وإمنا حيفظون أوقات
السنة ابألنواء ،وكانوا يسمون الوقت الذي حيل فيه األداء :جنماً جتوزاً؛ ألن األداء ال يعرف
إال ابلنجم ،مث توسعوا حىت مسوا الوظيفة جنماً؛ لوقوعها يف األصل يف الوقت الذي يطلع فيه
6

النجم ،واشتقوا منه فقالو :جنمت الدين -ابلتثقيل -إذا جعلته جنوماً» .

 -2.2معىن « نزول القرآن الكرمي منجما » يف اصطالح املفسرين
 3العني154/6 :
 4املعجم الوسيط904/2 :
 5انظر :لسان العرب ،569/12 :هتذيب اللغة87/11 :
 6املصباح املنري594 :
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اصطلح أهل التفسري على تسمية الصفة اليت نزل عليها القرآن مفرقاً بنزول القرآن منجما.
7

8

وقد استعمل هذا املصطلح غري واحد منهم  ،كالبيضاوي  ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،
10

9

11

12

والنيسابوري  ،واملرادي  ،وابن عادل  ،والشوكاين  ،وغريهم.
َّج ِم إِ جذا جه جوى ﴾ [النجم« : ]1 :وقيل املراد ابلنجم
يقول البغوي يف أتويل قوله تعاىل ﴿ :جوٱلن ْ
القرآن ،مسي جنماً :ألنه نزل جنوماً متفرقة يف عـشرين سنة ،ومسي التفريق :تنجيماً ،واملفرق
13

منجماً» .
ويقول الواحدي يف تفسري اآلية نفسها« :املراد اب النجم القرآن ،مسي جنماً؛ لتفريقه يف النزول،
14

املفرق :منجماً» .
والعرب تسمي التفريق :تنجيماً ،و َّ
ويقول ابن قيم اجلوزية« :مسي القرآن منجماً؛ لتفرقه يف النزول ،والعرب تسمي التفرق :تنجماً،
واملفرق :جنماً ،وجنوم الكتاب :أقساطها ،ويقول :جعلت مايل على فالن جنوماً منجمة ،كل
15

جنم كذا وكذا» .

 7انظر :تفسري البيضاوي471/3 :
 8انظر :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية126 ،101/12 :
 9انظر :تفسري غرائب القرآن ورغاب الفرقان501/1 :
 10انظر :تفسري روح البيان61/1 :
 11انظر :اللباب يف علوم الكتاب153/18 :
 12انظر :فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري105/5 ،264/3 :
 13تفسري البغوي244/4 :
 14الوسيط يف تفسري الكتاب العزيز192/4 :
 15التبيان يف أقسام القرآن152/1 :
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املنجم
 -3.2اختصاص القرآن ابلنزول َّ

اختص هللا  كتابه :القرآن الكرمي بنزولني مل خيتص هبما أايً من كتبه السابقة اليت أنزهلا
على األنبياء والرسل من قبل حممد  ، وهذان النزوالن مها:
النزول األول:
نزول القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ يف السماء السابعة ،إىل بيت العزة يف السماء
الدنيا.
النزول الثاين:
نزول القرآن منجماً من بيت العزة يف السماء الدنيا ،على النيب حممد  حبسب الوقائع
واألحداث.
وقد ورد عن السلف رضوان هللا عليهم ما يدل لصفة النزول هذه ويوضحها ،ومن ذلك:
عن ابن عباس رضي هللا عنه « :أنزل القرآن مجلة واحدة إىل مساء الدنيا يف ليلة القدر ،مث
16

نزل بعد ذلك يف عشـرين سنة . » ...

17

وعنه أيضاً« :أنزل القرآن ليلة القدر يف رمضان إىل السماء الدنيا مجلة ،مث أنزل جنوماً» .
وقال سعيد بن جبري « :نزل القرآن كله من السماء العليا إىل السماء السفلى مث فصل يف
18

السماء السفلى يف السنني اليت نزل فيها» .

 16أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن 367 :برقم  ،668وابن سعد يف الطبقات الكربى ،224/1 :والدوري يف
جزء قراءات النيب  121/1 : برقم  ،75والبخاري يف التاريخ الصغري (األوسط) 28/1 :برقم  ،89وأبو زرعة
الرازي يف اترخيه ،12/1 :والنسائي يف سننه الكربى 6/5 :برقم  ،421/6 ،7989ويف فضائل القرآن،69/1 :
وابن جرير يف تفسريه  ،178/15 ،145/2واحلاكم يف مستدركه  242/2برقم  ،2879وابن عساكر يف اتريخ
مدينة دمشق ،388/26 :وقال احلاكم « :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه».
 17أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 312/11 :برقم11839 :
 18أخرجه سعيد بن منصور يف سننه293/2 :
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ونزول القرآن الكرمي على هذه الصفة هو ما قرره غري واحد من العلماء ،وهو األشهر من
19

أقوال املفسرين واحملققني .
يقول القرطيب« :وال خالف أن القرآن أنزل من اللوح احملفوظ ليلة القدر على ما بيناه مجلة
واحدة فوضع يف بيت العزة يف مساه الدنيا مث كان جربيل ينزل به جنماً جنماً يف األوامر والنواهي
20

واألسباب وذلك يف عشرين سنة» .
ويقول املرادي« :وأنزل القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا إىل بيت العزة ،مث منه على النيب
21

 مفرقاً منجماً» .
ويقول ابن حجر العسقالين« :وما تقدم من أنه نزل مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل السماء
22

الدنيا مث أنزل بعد ذلك مفرقا هو الصحيح املعتمد» .

23

24

25

وحنا إىل هذا الرأي ثلة من املعاصرين ،منهم الزرقاين  ،وأبو شهبة  ،ومناع القطان ،
وغريهم.
وإذا ما تقرر هذا فإن احملققني من العلماء اختلفوا يف املدة اليت استغرقها نزول القرآن الكرمي
منجماً على النيب  على أقوال متعددة ،وهذا ما سأتعرض له ابلتبيني فيما يلي.

 19يذهب بعض املعاصرين من أهل التفسري إىل القول بعدم اختصاص القرآن الكرمي بتعدد تنزيالته ،وأن هذا األمر
تشرتك فيه سائر الكتب السماوية ،وأن القول بنزوله دفعة واحدة ال أصل له ،وليس عليه أاثرة من علم .انظر:
حماسن التأويل ،427/7 :ودراسات يف علوم القرآن ،33 :وحبث :انفراد القرآن ابلتنزيل املنجم ،منشور يف اجمللة
األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،اجمللد الثالث ،العدد (24 :)1
 20اجلامع ألحكام القرآن297/2 :
 21تفسري روح البيان61/1 :
 22فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،4/9 :وانظر يف مسألة صفة تنزالت القرآن واألقوال فيها :املرشد الوجيز
إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز ،11/1 :الربهان يف علوم القرآن ،228/1 :االتقان يف علوم القرآن117/1 :
 23انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن32/1 :
 24انظر :املدخل لدراسة القرآن الكرمي49 :
 25انظر :مباحث يف علوم القرآن95 :
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مدة نزول القرآن الكرمي منجما

 -1.3حكاية االختالف يف مدة نزول القرآن الكرمي منجما
اختلف أهل التأويل يف املدة اليت استغرقها نزول القرآن الكرمي منجماً على النيب  ،وحكى
اخلالف مجاعة من العلماء األعالم ،فقد أثر عن الشعيب قوله« :فرق هللا تنزيله فكان بني
26

أوله وآخره عشرون أو حنو من عـشرين سنة» .
وقال ابن عطية« :واختلف أهل العلم يف كم القرآن من املدة فقيل يف مخس وعشـرين سنة
27

وقال ابن عباس يف ثالث وعشرين سنة وقال قتادة يف عشـرين سنة» .
وذكر أبو شامة أن« :بني نزول أول القرآن وآخره عـشرون أو ثالث وعـشرون أو مخس
وعشرون سنة ،وهو مبين على اخلالف يف مدة إقامة النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة بعد
النبوة  ،فقيل :عشـر ،وقيل :ثالث عشـرة ،وقيل :مخس عشـرة ،ومل خيتلف يف مدة إقامته
28

ابملدينة أهنا عشر ،وهللا أعلم» .
ويقول القرطيب « :واختلف يف كم نزل القرآن من املدة فقيل :يف مخس وعـشرين سنة،
29

ابن عباس :يف ثالث وعشرين ،أنس :يف عشرين» .
ويبني النووي أبن القرآن نزل« :على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منجما يف أوقات خمتلفة
يف ثالث وعشرين سنة أو عشرين أو مخس وعـشرين ،على حسب االختالف يف مدة إقامته
30

صلى هللا عليه وسلم مبكة بعد النبوة» .

 26أخرجه الواحدي يف أسباب النزول7/1 :
 27احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز491/3 :
 28املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز29/1 :
 29اجلامع ألحكام القرآن339/10 :
 30هتذيب األمساء واللغات261/3 :
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وأوضح ابن جزي الكليب أبن مدة نزول القرآن« :عـشرون سنة ،وقيل كانت ثالث وعشرين
سنة على حسب االختالف يف سنه صلى هللا عليه وسلم يوم تويف هل كان ابن ستني سنة
31

أو ثالث وستني سنة» .
وقال الـزركشي « :واختلف يف كيفية اإلنزال على ثالثة أقوال :أحدها أنه نزل إىل مساء الدنيا
ليلة القدر مجلة واحدة مث نزل بعد ذلك منجما يف عشرين سنة أو يف ثالث وعـشرين أو
32

مخس وعشرين على حسب االختالف يف مدة إقامته مبكة بعد النبوة» .
وذكر مرعي بن يوسف الكرمي رأي مجهور العلماء بقوله« :ذهب مجهور العلماء إىل أن
القرآن نزل مجلة واحدة يف ليلة القدر من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا وكان النازل به
جربيل ،فوضعه يف بيت العزة وأماله على السفرة ،مث نزل بعد ذلك جنوما يف عشرين سنة أو
33

ثالث وعشرين» .

 31التسهيل لعلوم التنزيل4/1 :
 32الربهان يف علوم القرآن228/1 :
 33قالئد املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ يف القرآن234/1 :
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34

وممن أشار إىل هذه اخلالف غري من سبق ذكره من األئمة األعالم :ابن بطال ،
35

37

36

38

39

40

والسمعاين  ،والزخمشـري  ،وابن العريب  ،والبيضاوي  ،وأبو حيان  ،واملرادي ،
41

42

43

44

والسيوطي  ،واأللوسي  ،والزرقاين  ،وحممد أبو شهبة  ،وغريهم.

 -2.3أشهر األقوال يف مدة نزول القرآن الكرمي منجما
من خالل استعراض أقوال العلماء واختالفهم يف املدة اليت استغرقها نزول القرآن الكرمي مفرقاً
على النيب  يتضح أن أشهر هذه األقوال ما يلي:
القول األول:
أن مدة نزول القرآن منجماً على النيب حممد  كانت عشـرين سنة ،وهو قول مأثور عن
عدد من السلف من الصحابة والتابعني ،فعن عائشة رضي هللا عنها وابن عباس« :أن رسول
45

هللا صلى هللا عليه وسلم مكث مبكة عشر سنني ينزل عليه القرآن وابملدينة عـشر سنني» ،
وعن سعيد بن جبري« :نزل القرآن مجلة واحدة يف ليلة القدر يف رمضان فجعل يف بيت العزة،

 34انظر :شرح صحيح البخاري217/10 :
 35انظر :تفسري القرآن283/5 :
 36انظر :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل283/3 :
 37انظر :الفتوحات املكية يف معرفة االسرار امللكية471/3 :
 38انظر :تفسري البيضاوي217/4 :
 39انظر :البحر احمليط84/6 :
 40انظر :تفسري روح البيان3/5 :
 41انظر :اإلتقان يف علوم القرآن117/1 :
 42انظر :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين188/15 ،111/25 :
 43انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن211 ،173/1 :
 44انظر :املدخل لدراسة القرآن الكرمي55 :
 45أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ،224/1 :والبخاري يف التاريخ الصغري (األوسط) 28/1 :برقم ،89
وأبو زرعة الرازي يف اترخيه ،12/1 :وابن عساكر يف اتريخ مدينة دمشق388/26 :
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مث أنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم يف عشرين سنة جواب كالم الناس»  ،وعن عامر
الشعيب « :نزل القرآن على لسانه عشرين ،عشراً مبكة وعشراً ابملدينة ،فمات وهو ابن ثالث
48

47

وستني»  ،وقال قتادة بن دعامة السدوسي« :كان بني أوله وآخره عشرون سنة» .
ومبثل هذا القول قال مجاعة من املفسرين ،فذكر الواحدي أن القرآن «أنزل مجلة واحدة من
اللوح احملفوظ يف ليلة القدر من شهر رمضان فوضع يف بيت العزة يف مساء الدنيا مث نزل به
49

جربيل عليه السالم على حممد  جنوماً جنوماً عشرين سنة» .

50

وقال العز بن عبد السالم« :وجنمه جربيل عليه السالم على الرسول  يف عشـرين سنة» .
وبني القرطيب أن القرآن أنزل من اللوح احملفوظ ليلة القدر « مجلة واحدة فوضع يف بيت العزة
يف مساه الدنيا مث كان جربيل صلى هللا عليه وسلم ينزل به جنماً جنماً يف األوامر والنواهي
51

واألسباب وذلك يف عشرين سنة» .
وأشار حممد األمني الشنقيطي إىل أن القرآن كان « موجوداً يف اللوح احملفوظ حينما جرى
القلم مبا هو كائن وما سيكون ،مث جرى نقله إىل مساء الدنيا مجلة يف ليلة القدر ،مث نزل
52

منجماً يف عشرين سنة ،وكلما أراد هللا إنزال شيء منه تكلم سبحانه مبا أراد أن ينزله» .

 46أخرجه ابن الضريس يف فضائل القرآن 72 :برقم 118
 47أخرجه أمحد يف العلل ومعرفة الرجال 337/2 :برقم ،2489 :وابن جرير يف اترخيه ،573/1 :والبيهقي يف
دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،132/2 :وصحح ابن كثري اسناده إىل الشعيب .انظر :السرية النبوية:
388/1
 48أخرجه عبدالرزاق الصنعاين يف تفسريه ،391/2 :وابن الضريس يف فضائل القرآن 73 :برقم  ،123وابن جرير
الطربي يف تفسريه180 ،178/15 :
 49الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز150/1 :
 50تفسري العز بن عبد السالم472/3 :
 51اجلامع ألحكام القرآن297/2 ،60/1 :
 52أضواء البيان33/9 :

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

نــزول ال ـقــرآن الكــريــم …
53

54

محمد بن علي
55

56

وبنحو ما ذُكر قال مقاتل بن سليمان  ،والبغوي  ،والزخمـشـري  ،والنسفي  ،ونظام
57

59

58

الدين النيسابوري  ،والسمني احلليب  ،وبدر الدين العيين  ،وغريهم.
القول الثاين:

أن مدة نزول القرآن على حممد  منجماً كانت ثالاثً وعـشرين سنة ،وذلك أنه أقام مبكة
بعد البعثة ثالث عشرة سنة ،وابملدينة عشراً.
وهذا القول مـأثور عن بعض الصحابة والتابعني ،فعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه « أن
60

عمر نبيه  مبكة ثالث عشرة سنة»  ،وعن ابن عباس رضي هللا عنه « أن
هللا عز وجل ّ
رسول هللا  أنزل عليه وهو ابن أربعني سنة ،فأقام مبكة ثالث عشرة ،وابملدينة عشر سنني،
61
﴿وجرتـَّْلنجهُ تجـْرتِيالً﴾
وتويف وهو ابن ثالث وستني»  ،وقال ابن جريج يف تفسري قوله تعاىل :ج
[الفرقان « :] 32 :كان بني ما أنزل القرآن إىل آخره ،أنزل عليه ألربعني ومات النيب صلى
62

هللا عليه وسلم لثنتني أو لثالث وستني» .

 53انظر :تفسري مقاتل454/3 ،201/3 ،97/1 :
 54انظر :تفسري البغوي509 ،148/4 :
 55انظر :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل418/4 ،653/2 ،610/1 :
 56انظر :مدارك التنزيل وحقائق التأويل258/1 :
 57انظر :تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان236/5 :
 58انظر :الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون63/11 ،81/10 :
 59انظر :عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري76/1 ،55/1 :
 60أخرجه احلاكم يف املستدرك 3/3 :برقم ،4257 :وقال(( :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه))
 61أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ،225/1 :وابن أيب شيبة يف مصنفه 329/7 :برقم ،36551 :وأمحد
يف مسنده 236/1 :برقم ،2110 :والبخاري يف التاريخ الكبري ،10 ،8/1 :ومسلم يف صحيحه1826/4 :
برقم ،2351 ،2350 :والبالذري يف أنساب األشراف ،114/1 :والطربي يف اترخيه ،573-572/1 :ويف
 ،240/2والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر ،205 ،202/5 :والبيهقي يف السنن الكربى 207/6 :برقم:
 ،11948ويف  208/6برقم ،11950 ،11949 :ويف دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة238/7 :
 62أخرجه ابن جرير يف تفسريه11/19 :
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وإليه ذهب ثلة من املفسـرين ،فقد ذكر اخلازن « أن هللا تعاىل أنزل القرآن العظيم مجلة واحدة
السماء ال ّدنيا ليلة القدر فوضعه يف بيت العزة ،مث نزل به جربيل عليه
من اللّوح احملفوظ إىل ّ
السالم على النيب صلى هللا عليه وسلم جنوماً متفرقة يف مدة ثالث وعشـرين سنة ،فكان ينزل
ّ
63

حبسب الوقائع واحلاجة إليه» .
ويقول املرادي« :وأنزل القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا إىل بيت العزة مث منه على النيب
صلى هللا عليه وسلم مفرقا منجما يف ثالث وعشرين سنة ليحفظ فإنه عليه الصالة والسالم
كان أميا ال يقرأ وال يكتب ففرق عليه ليثبت عنده حفظه خبالف غريه من األنبياء فإنه كان
64

كاتبا قارئ فيمكنه حفظ اجلميع من الكتاب» .
وبني ابن كثري أبن القرآن الكرمي «إمنا نزل منجما يف ثالث وعشرين سنة حبسب الوقائع
ّ
65

واحلوادث وما حيتاج إليه من األحكام ليثبت قلوب املؤمنني به» .
وأوضح إمساعيل حقي أن القرآن نزل «مجلة واحدة اىل السماء الدنيا اىل بيت العزة مث منه
على النيب صلى هللا عليه وسلم مفرقاً منجماً يف ثالث وعشـرين سنة؛ ليُحفظ فإنه صلى هللا
عليه وسلم كان أمياً ال يقرأ وال يكتب ،ف ُفِّرق عليه ليثبت عنده حفظه ،خبالف غريه من
66

االنبياء فإنه كان كاتباً قارئً فيمكنه حفظ اجلميع من الكتاب» .

 63لباب التأويل يف معاين التنزيل271/7 :
 64تفسري روح البيان61/1 :
 65تفسري القرآن العظيم318/3 :
 66تفسري حقي90/1 :
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67

محمد بن علي
70

69

وممن قال هبذا القول أيضاً الباقالين  ،والثعليب  ،والسمعاين  ،والبغوي  ،وفخر الدين
71

73

72

75

74

الرازي  ،والبيضاوي  ،والنسفي  ،وابن املنري اإلسكندري  ،والبقاعي  ،وابن عادل
77

76

79

78

احلنبلي  ،وأبو السعود  ،واأللوسي  ،وعبد الرمحن بن سعدي  ،وحممد األمني
80

الشنقيطي .

القول الثالث:
أن مدة نزول القرآن مفرقاً كانت مخساج وعشرين سنة ،وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي
هللا عنهما حيث يقول« :إن رسول هللا  بُعث وهو بن أربعني ،وأقام مبكة مخس عـشرة،
81

وابملدينة عشراً ،فقبض وهو ابن مخس وستني» .

 67انظر :إعجاز القرآن16/1 :
 68انظر :الكشف والبيان140/6 :
 69انظر :تفسري القرآن18/4 :
 70انظر :تفسري البغوي141/3 :
 71انظر :مفاتيح الغيب72/5 :
 72انظر :تفسري البيضاوي513/5 :
 73انظر :مدارك التنزيل وحقائق التأويل1364/2 :
 74انظر :املتواري على تراجم أبواب البخاري396/1 :
 75انظر :نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور491/8 ،435/4 :
 76انظر :اللباب يف علوم الكتاب407/12 :
 77انظر :إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي7/1 :
 78انظر :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،109/23 ،13/10 ،170/5 ،76/3 :
،165/29
 79انظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان468/1 :
 80انظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن188/3 :
 81أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ،224/1 :وابن أيب شيبة يف مصنفه 329/7 :برقم،36549 :
 ،36550والطرباين يف األوسط 29/1 :برقم ،96 :من طريق العالء بن صاحل ،وقال :ومل يُوافق عليه العالء،
والبالذري يف أنساب األشراف ،114/1:وابن جرير يف اترخيه ،573/1 :والطحاوي يف مشكل اآلاثر205/5 :
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منشأ االختالف واجلمع بني األقوال
 -1.4منشأ االختالف يف حتديد مدة نزول القرآن الكرمي منجما

نص غري واحد من احملققني من املفسرين على منشأ اختالف األقوال يف حتديد مدة نزول
القرآن منجماً على النيب  وسببه ،غري أن آرائهم تباينت يف حتديد سبب اخلالف وحتريره
وذلك على قولني:
القول األول:
أن منشأ اخلالف وسببه االختالف يف حتديد مدة إقامة النيب  مبكة بعد بعثته :هل كانت
عشر سنني أو ثالثة عـشر سنة أو مخسة عـشر سنة؟
وإىل هذا الرأي ذهب كل من أيب شامة املقدسي ،والنووي ،والزركشي ،والسيوطي ،والزرقاين.
يقول أبو شامة« :وكان بني نزول أول القرآن وآخره عشرون أو ثالث وعشرون أو مخس
وعشرون سنة ،وهو مبين على اخلالف يف مدة إقامة النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة بعد
82

النبوة» .
ويبني النووي أن القرآن نزل «على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منجماً يف أوقات خمتلفة،
يف ثالث وعشرين سنة أو عشرين أو مخس وعشرين ،على حسب االختالف يف مدة إقامته
83

صلى هللا عليه وسلم مبكة بعد النبوة» .
ويوضح الزركشي ذلك بقوله « :واختلف يف كيفية اإلنزال على ثالثة أقوال :أحدها أنه نزل
إىل مساء الدنيا ليلة القدر مجلة واحدة مث نزل بعد ذلك منجماً يف عشرين سنة أو يف ثالث
84

وعـشرين أو مخس وعشرين على حسب االختالف يف مدة إقامته مبكة بعد النبوة» .
وهو ما أشار إليه السيوطي قائالً« :مث نزل بعد ذلك منجما يف عشرين سنة أو ثالث وعشرين
85

أو مخس وعشرين على حسب اخلالف يف مدة إقامته صلى هللا عليه وسلم مبكة» .

 82املرشد الوجيز29/1 :
 83هتذيب األمساء واللغات261/3 :
 84الربهان يف علوم القرآن228/1 :
 85االتقان يف علوم القرآن117/1 :
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يقول الزرقاين« :وابتدأ هذا اإلنزال من مبعثه عليه الصالة والسالم وانتهى بقرب انتهاء حياته
الشريفة وتقدر هذه املدة بعشرين أو ثالثة وعشرين أو مخسة وعشرين عاما تبعاً للخالف يف
مدة إقامته صلى هللا عليه وسلم يف مكة بعد البعثة أكانت عشر سنني ؟ أم ثالث عشرة ؟
86

أم مخس عشرة سنة ؟ أما مدة إقامته ابملدينة فعشر سنني اتفاقا» .

القول الثاين:

أن منشأ اخلالف وسببه االختالف يف حتديد سنه  عند مبعثه وعند وفاته ،هل بعث
وهو ابن أربعني؟ أو ثالث وأربعني؟ وهل قبض وهو ابن ستني أو ثالث وستني أو مخس
وستني؟
وممن حنا إىل هذ الرأي ابن عطية األندلسي ،والقرطيب ،وابن ُجزي الكليب ،وأبو حيان
األندلسي.
يقول ابن عطية« :واختلف أهل العلم يف كم القرآن من املدة فقيل يف مخس وعشرين سنة
وقال ابن عباس يف ثالث وعشرين سنة وقال قتادة يف عشرين سنة وهذا حبسب اخلالف يف
87

سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك أن الوحي بدأ وهو ابن أربعني ومت مبوته» .
ويبني القرطيب ذلك بقوله« :واختلف يف كم نزل القرآن من املدة فقيل :يف مخس وعشرين
سنة ،ابن عباس :يف ثالث وعشرين ،أنس :يف عشرين ،وهذا حبسب اخلالف يف سن رسول
88

. »
ويشري ابن جزي الكليب إىل هذا الرأي قائالً« :فكانت مدة نزوله عليه عشرون سنة وقيل
كانت ثالث وعشرين سنة على حسب االختالف يف سنه صلى هللا عليه وسلم يوم تويف
89

هل كان ابن ستني سنة أو ثالث وستني سنة» .

 86مناهل العرفان38/1 :
 87احملرر الوجيز491/3 :
 88اجلامع ألحكام القرآن339/10 :
 89التسهيل لعلوم التنزيل4/1 :
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وحكى أبو حيان اخلالف يف املسألة ،مث عقب عليه بقوله« :وهذا االختالف مبين على
90

االختالف يف سنه عليه السالم» .

 -2.4اجلمع بني األقوال يف مدة نزول القرآن الكرمي منجما
املشهور من أقوال أهل العلم أنه  بُعث على رأس األربعني ،ومكث مبكة بعد بعثته ثالث
91

عشرة سنة ،وابملدينة بعد هجرته إليها عشر سنني ،وتويف وهو ابن ثالث وستني سنة .
يقول النووي« :واتفقوا أنه  أقام ابملدينة بعد اهلجرة عشر سنني ومبكة قبل النبوة أربعني
سنة ،وإمنا اخلالف يف قدر إقامته مبكة بعد النبوة -وقيل اهلجرة -والصحيح أهنا ثالث عشرة،
فيكون عمره ثالاثً وستني ،وهذا الذي ذكرانه أنه بُعث على رأس أربعني سنة هو الصواب
92

املشهور الذي أطبق عليه العلماء» .
ويقول ابن كثري« :أما إقامته ابملدينة عشراً فهذا مما ال خالف فيه ،وأما إقامته مبكة بعد النبوة
فاملشهور ثالث عشرة سنة ،ألنه عليه السالم أوحى إليه وهو ابن أربعني سنة ،وتوىف وهو ابن
93

ثالث وستني سنة على الصحيح» .
ويقول الصاحلي« :واتفقوا على أنه صلى هللا عليه وسلم أقام ابملدينة بعد اهلجرة عـشرة سنني،
ومبكة قبل النبوة أربعني سنة ،وإمنا اخلالف يف قدر إقامته مبكة بعد النبوة وقبل اهلجرة،
94

الصحيح أنه ثالث عشرة سنة ،فيكون عمره ثالث وستني سنة» .
وأما ورد من أقوال ختالف القول املشهور فيمكن اجلمع بينها واملشهور ،ومسلك اجلمع أوىل
95

من الرتجيح أو التضعيف ،يقول ابن رشد« :واجلمع أوىل من الرتجيح ما أمكن اجلمع» .

 90البحر احمليط84/6 :
 91انظر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،4/9 :السرية النبوية البن كثري290/2 :
 92صحيح مسلم بشرح النووي99/15 :
 93فضائل القرآن ال بن كثري7/1 :
 94سبل اهلدى والرشاد308/12 :
 95بداية اجملتهد وهناية املقتصد26/1 :
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إذا تقرر هذا فإن من أوجه اجلمع بني القول املشهور يف سنه  عند مبعثه ،ومدة لبثه يف
مكة بعد ذلك ،وسنه عند وفاته ،وسائر األقوال األخرى املخالفة ما يلي:
الوجه األول:

أن حتمل األقوال املخالفة على إلغاء الكسر يف السنني أو جربه يف الشهور؛ جرايً على عادة
العرب يف االختصار يف كالمهم ،واملشهور «عند اجلمهور أنه ولد يف شهر ربيع األول وبعث
يف شهر رمضان  ،فعلى هذا يكون له حني بعث أربعون سنة ونصف أو تسعة وثالثون
96

ونصف ،فمن قال أربعون ألغى الكسر أو جربها» .
ومن قال أنه  أقام مبكة بعد البعثة عـشر سنني فقد اقتصـر على العقد وترك الكسر ،يقول
ابن كثري« :أما إقامته ابملدينة عشرا فهذا مما ال خالف فيه .وأما إقامته مبكة بعد النبوة
فاملشهور ثالث عشرة سنة ،ألنه عليه السالم أوحى إليه وهو ابن أربعني سنة ،وتوىف وهو ابن
ثالث وستني سنة على الصحيح ،وحيتمل أنه حذف ما زاد على العشر اختصارا ىف الكالم،
97

ألن العرب كثريا ما حيذفون الكسور ىف كالمهم» .
وأما اخلالف يف سن وفاته فمن قال إنه مخس وستونَّ ،
سنيت املولد والوفاة ،ومن قال ثالاثً
عد ْ
وستني مل يعدمها  ،ومن روى الستني مل يعد الكسر.
يقول النووي« :ذكر مسلم يف الباب ثالث رواايت إحداها :أنه صلى هللا عليه وسلم توىف
وهو ابن ستني سنة ،والثانية :مخس وستون ،والثالثة :ثالث وستون ،وهي أصحها وأشهرها،
رواه مسلم هنا من رواية عائشة وأنس وابن عباس رضي هللا عنهم ،واتفق العلماء على أن
أصحها ثالث وستون ،وأتولوا الباقي عليه ،فرواية ستني اقتصر فيها على العقود وترك
98

الكسر» .
ويقول علي بن سلطان القاري« :الصحيح أن عمره ثالث وستون ،فمن قال ستني ألغى
99

الكسر ،ومن قال مخساً وستني أدخل سنة الوالدة والوفاة » .
 96مع الوسائل يف شرح الشمائل للهروي12/1 :
 97فضائل القرآن7/1 :
 98صحيح مسلم بشرح النووي99/15 :
 99مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح462/10 :
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الوجه الثاين:

مراعاة الفرتة اليت انقطع فيها الوحي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وذلك أنه « بعث
على رأس األربعني فكانت مدة وحي املنام ستة أشهر إىل أن نزل عليه امللك يف شهر رمضان
من غري فرتة مث فرت الوحي مث تواتر وتتابع فكانت مدة تواتره وتتابعه مبكة عشر سنني من غري
100

فرتة» .
يقول ابن العريب« :رواايت ستني وثالث ومخس ليست ابختالف؛ إذ ال خالف أنه أقام
أربعني سنة ال يوحى إليه ،مث أقام مخسة أعوام ما بني رؤاي وفرتة مث محي الوحي وتتابع عشرين
سنة ،فمن عدها قال ستني ،ومن عد اجلملة قال مخساً وستني ،ومن أسقط عامي الفرتة قال
101

ثالاثً وستني» .
الوجه الثالث:

القول أبن مدة نزول القرآن منجماً كانت عشرين سنة ُروعي فيه اعتبار «قرن جربيل عليه
السالم به عليه الصالة والسالم ،فإنه قد روى اإلمام أمحد رمحه هللا أنه :قُ ِر جن به عليه السالم
103 102
ميكائيل يف ابتداء األمر يلقي إليه احلكمة والـشيء ،مث قُ ِر جن به جربيل » .
يقول الطربي« :فلعل الذين قالوا :كان مقامه مبكة بعد الوحي عشراً عدوا مقامه هبا من حني
أاته جربيل ابلوحي من هللا عز وجل وأظهر الدعاء إىل توحيد هللا ،وعد الذين قالوا :كان
مقامه ثالث عشرة سنة من أول الوقت الذي استنبئ فيه وكان إسرافيل املقرون به ،وهي
104

السنون الثالث اليت مل يكن أمر فيها إبظهار الدعوة»  ،وهللا تعاىل أعلم.

 100فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،4/9 :وانظر :مجع الوسائل يف شرح الشمائل للهروي ،13/1 :وشرح
الزرقاين على موطأ مالك354/4 :
 101نقله عنه الزرقاين يف شرحه ملوطأ مالك354/4 :
 102أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ،190/1 :وأمحد يف العلل ومعرفة الرجال 327/2 :برقم ،2489
والطربي يف اترخيه  ،574/1 :والبيهقي يف دالئل النبوة  ، 132/2 :وغريهم.
 103فضائل القرآن البن كثري7/1 :
 104اتريخ الطربي574/1 :
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الـخــاتـمـ ــة

احلمدهلل والصالة والسالم رسول هللا  ،حممد بن عبدهللا  ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فهذه أهم النتائج اليت خلُصت إليها من خالل هذا البحث:

أوال  :اختص هللا  كتابه :القرآن الكرمي بنزولني مل خيتص هبما أايً من كتبه السابقة اليت
أنزهلا على األنبياء والرسل من قبل حممد  ،وذلك على األشهر من أقوال املفسرين والعلماء.

اثنيا  :اصطلح أهل التفسري على تسمية نزول القرآن مفرقاً بـ :نزوله منجما ،وقد استعمل
هذا املصطلح غري واحد منهم .
اثلثا  :ذهب بعض املعاصرين إىل القول بعدم اختصاص القرآن الكرمي بتعدد تنزيالته ،وأن
هذا األمر تشرتك فيه سائر الكتب السماوية ،وأن أقول بنزوله دفعة واحدة ال أصل له ،وليس
عليه أاثرة من علم.
رابعا  :تعددت أقوال أهل العلماء يف املدة اليت استغرقها نزول القرآن الكرمي مفرقاً على

النيب  وأشهرها ثالثة أقوال:

القول األول  :أن مدة نزول القرآن على النيب  حممد منجماً كانت عشـرين سنة.

القول الثاين  :أن مدة نزول القرآن على حممد  منجماً كانت ثالاثً وعـشرين سنة.

القول الثالث  :أن مدة نزول القرآن مفرقاً كانت مخساج وعشرين سنة.

خامسا  :اختالف أقوال املفسرين يف مدة نزول القرآن منجماً على النيب  منشؤه اختالفهم

يف مدة إقامته  مبكة بعد بعثته :هل كانت عشر سنني أو ثالثة عـشر سنة أو مخسة عـشر
سنة؟ وترتب عليه اختالفهم يف سنه  عند مبعثه وعند وفاته ،هل بعث وهو ابن أربعني؟
أو ثالث وأربعني؟ وهل قبض وهو ابن ستني أو ثالث وستني أو مخس وستني؟

سادسا  :املشهور من أقوال أهل العلم أنه  بُعث على رأس األربعني ،ومكث مبكة بعد

بعثته ثالث عشرة سنة ،وابملدينة بعد هجرته إليها عشر سنني ،وتويف وهو ابن ثالث وستني
سنة.
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سابعا  :ميكن اجلمع بني القول املشهور والقوال املخالفة له من عدة وجوه منها :محلها على

إلغاء الكسر يف السنني أو جربه يف الشهور؛ جرايً على عادة العرب يف االختصار يف كالمهم،
ومنها إسقاط املدة اليت فرتة فيها الوحي عن النيب  أو عدم اعتبار املدة اليت قرن فيها
إسرافيل ابلنيب  أول الوقت الذي استنبئ فيه.
وبعد  ،فهذه أهم النتائج اليت وقفت عليها يف هذه الدراسة ،أسال هللا أن ينفع هبا كاتبها
وقارئها  ،إنه ويل ذلك والقادر عليه .
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

محمد بن علي

نــزول ال ـقــرآن الكــريــم …
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