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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مختصر قواعد التفسير

 المجلس األول
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 احلمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول اهلل، أما بعد:

أن جيعل  -تبارك وتعاىل-فسبلم اهلل عليكم ورمحتو وبركاتو، وحياكم اهلل يف ىذه اجملالس الستة، اليت أسأل اهلل 
ذلك يف ميزان أعمالنا الصاحلة، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا النية، وأن يعيننا وإياكم مجيعا 

 على ذكره وشكره وحسن عبادتو.
عن: قواعد التفسَت، ولن نستطيع بطبيعة احلال يف رلالس قليلة: أن  -كما ىو معلوم-اجملالس حديثنا يف ىذه 

نأيت على قواعد التفسَت، وإمنا أذكر بعض ذلك؛ ليدل على ادلراد، فيتعرف طالب العلم على قواعد التفسَت، 
يدرسها، باإلضافة إىل أن اإلدلام ويتصور ىذا الفن، وديكنو بعد ذلك أن يتتبع ىذه القواعد، وأن يُعٌت هبا، وأن 

: لردبا يتذوق اولو ببعض ىذه القواعد يفيد يف تبصَت طالب العلم بأمور حيتاج إليها يف علم التفسَت، وأيضً 
ادلعاين والتفسَت إذا عرف مجلة من القواعد، خببلف دراسة األقوال اليت تذكر يف التفسَت دراسة رلردة، من غَت 

، وال خيفى أن القواعد ذبمع لطالب العلم اآلة دييز هبا، فإن ذلك قد ال يفيده كثَتً أن يكون لئلنسان بصر و 
شتات ادلسائل، فتجمع لو ادلتفرق يف عبارات وجيزة سلتصرة، وىذا خيتصر كثَت من اجلهد والوقت، ويعُت 

لعلم، وتكون يعينو على االنضباط، حبيث ينضبط سَته وكبلمو يف ا اطالب العلم على الضبط، كما أنو أيضً 
 أعلم. -تعاىل-فيو نوع انضباط واتساق وانتظام، واهلل اأحكامو متسقة، غَت متناقضة، وإمنا يسَت سَتً 

فالقواعد: مجع قاعدة، وىي يف اللغة: األصل واألساس الذي يبٌت عليو غَته، وسواء يف ذلك األمور احملسوسة 
ي: اليت يقوم عليها البناء، ويف األمور ادلعنوية: قواعد أو األمور ادلعنوية، ففي احملسوسات: قواعد البناء، وى

العلم، فقاعدة الباب ىي: اليت تتفرع عليها ادلسائل واجلزئيات اليت انتظمتها ىذه القاعدة، فالقاعدة ىي: 
 األصل واألساس، ىذا يف اللغة.

ادلقصود باحلكم وأما يف االصطبلح، فيمكن أن يقال: ىي: حكم كلي يتعرف بو على أحكام جزئياتو، ف
يف الفقو: الطهارة واجبة، ىذا حكم جزئي، وحينما نقول: بأن  الكلي، أي: خبلف اجلزئي، فحينما نقول مثبًل 

: األصل يف األشياء الطهارة، ىذا يعترب حكم  قراءة الفاربة ركن، فهذا حكم جزئي، ولكن حينما نقول مثبًل 
مات والذوات، وما إىل ذلك، فهذا حكم كلي، فكل ما دير كلي، يدخل فيو ما يتعلق بادلياه والثياب وادلطعو 



2 
 

بك شيء تشك يف طهارتو، فاألصل: الطهارة، وىكذا حينما نقول يف القاعدة األصولية: األمر للوجوب، 
-والنهي للتحرمي، فهذا حكم كلي، لكن حينما نقول: الصبلة واجبة، فهذا حكم جزئي، فحينما يقول اهلل 

[، فهذا أمر يف قضية جزئية، ولكن كيف تعرف أن الصبلة واجبة؟ 43]البقرة: الصَََّلَة{}َوَأِقيُموا : عز وجل
[، 43]البقرة: }َوَأِقيُموا الصَََّلَة{أن اهلل أمر هبا، فعندك احلكم الكلي: أن األمر للوجوب، فحينما يقول: 

[، الزكاة واجبة؛ ألن اهلل أمر هبا، 43]البقرة: }َوآتُوا الزََّكاَة{واألمر للوجوب، فالصبلة إذن: واجبة، وقولو: 
 وىكذا.

يف األمور  اوأما التفسَت، فهو يف اللغة: من الفسر، وىو: الكشف والبيان واإلظهار، وسواء كان ذلك أيضً 
احلسية أو يف األمور ادلعنوية، ففي األمور احلسية حينما تقول: فسر عن ساقو، أو عن ذراعو، يعٍت: كشفو، 

 ة حينما تقول: فسر ادلعٌت، دبعٌت: كشف عما فيو من اإلهبام والغموض، فأظهره وجبله.ويف األمور ادلعنوي
حيث داللتو وأما التفسَت يف االصطبلح: فيمكن أن نقول: بأنو علم يبحث عن أحوال القرآن الكرمي، من 

 ، بقدر الطاقة البشرية.تعاىل-على مراد اهلل 
إذن: ىذا خيرج العلوم األخرى اليت تبحث عن احلساب، أو فقولنا: علم يبحث عن أحوال القرآن الكرمي، 

 الفقو، أو التاريخ، أو النحو.
: التجويد؛ ألنو يتعلق بالقرآن، لكن من جهة ، فيخرج مثبًل تعاىل-حيث داللتو على مراد اهلل وقولنا: من 

بالقرآن، واألحباث ادلتصلة بو، : خيرج العلوم ادلتعلقة ااألداء، أداء األلفاظ القرآنية، كيف تؤدى؟! وكذلك أيضً 
-مثل: الكبلم على القرآن: أنو كبلم اهلل  ،تعاىل-اليت ال تتعلق بو من ىذه احليثية، وىي: داللتو على مراد اهلل 

وكبلمو صفة من صفاتو، وأنو منزل حبروفو، وألفاظو، ومعانيو، فهذا يتعلق بالقرآن، لكن ال من جهة:  ،تعاىل
إال وىكذا ما يتصل بالقرآن من ناحية األحكام، مثل: أنو ال ديس القرآن  ،عز وجل-داللتو على مراد اهلل 

 طاىر، وىل جيوز للحائض واجلنب والنفساء: أن يقرؤوا القرآن، أو ال جيوز؟ فهذا ليس من التفسَت.
وقولنا: بقدر الطاقة البشرية، باعتبار: أنو ال أحد يستطيع أن حييط جبميع معاين القرآن، وإمنا حييط جبميع 

وذلذا ال زال العلماء يستنبطون منو ادلعاين، ويغًتفون من معينو، فيظهر لبعضهم  -تبارك وتعاىل-معانيو من نزلو 
 ما مل يظهر لغَتىم.

عد، وعرفنا التفسَت، فيمكن أن نقول: بأن قواعد التفسَت ىي: أحكام كلية فبهذا االعتبار: إذا عرفنا القوا
 يتوصل هبا إىل استنباط معاين القرآن الكرمي، ومعرفة كيفية االستفادة منها.

فقولنا: أحكام كلية، خيرج األحكام اجلزئية، كما سبق، وحينما نقول: كلية، فليس ادلقصود: بدقة ما تدل عليو 
أىل ادلنطق، فإن ىؤالء يطلقوهنا ويريدون بالكلي: ما حييط جبميع اجلزئيات، برمتها، من أوذلا ىذه اللفظة عند 
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القواعد بالنسبة للفقو، والقواعد  -رمحهم اهلل-حينما يذكر العلماء  اخرىا، وىذا غَت مقصود إطبلقً آإىل 
، وال رمحو اهلل- (1)ما يقول الشاطيباألصولية، وقواعد التفسَت، وما شاهبها، إمنا يقصدون بذلك: أهنا أغلبية، ك

اللهم قواعد إال : أن حييط جبميع اجلزئيات، ايقال لشيء من القواعد: بأنو كلي، دبعٌت ىذه الكلمة سبامً 
، اإذا نظرت يف عامة قواعد الفقو، حىت القواعد ادلشهورة جدً إال احلساب، ولردبا بعض قواعد اللغة العربية، و 

، ذبد ذلا مستثنيات، دبعٌت: أنو يكفي أن تدل ىذه القاعدة على االقواعد ادلشهورة جدً وقواعد األصول، حىت 
 لو أنعدد كثَت من اجلزئيات، دبعٌت: أن ما خيرج منها ينبغي أال يكون أكثر شلا يدخل فيها، وبعبارة أخرى: 

ولذلك ىذا ؛ يةكل  :%( من اجلزئيات يكفي ألن توسم بأهنا76%( أو )66ىذه القاعدة صارت تدل على: )
 على ذلك: وخذ مثااًل ، ال تنطبق عليها، ذبد أمثلة زبرج عنها، من القواعد اكثَتً فتجد  ، ينحل بو إشكاالت

أو  ،ستجد أشياء جاء األمر فيو بالكتاب، وىذه من القواعد األصولية، والنهي للتحرمي، قاعدة األمر للوجوب
ال الظاىرية إ لفالردبا مل خيو  عامة أىل العلمبل  ،أىل العلمذبد أن اجلمهور من ، وخاصة يف السنة، يف السنة

النهي أن ب :أو يقول، ن األمر ىنا لبلستحباب: إويقول ،اإلمجاعإن بعضهم ينقل بل  ،يف بعض األمثلة
 .اواألمثلة كثَتة جدً  ،للكراىة

وليس ذلك يعود إىل القاعدة  ،أن القواعد أغلبية :وىو ،إذا أدركت ىذا ادلعٌت ينحل عنك ىذا اإلشكالف
ولذلك ديكن أن نعرف من  ؛العربة بالغالبف ،تنطبق عليهاوال  ،رج بعض األمثلةزبحينما  :يعٍت، بطالباإل
بأنو  :األمريف  كقول بعضهم مثبًل   ،شكالج من ىذا اإلو أن ما يذكره بعض أىل العلم من زلاوالت للخر  :ىذا

ىو يف ادلعامبلت  :أو يقول ،لبلستحباب :فهو ،وأما يف األخبلق، اتأو يف العباد ،يفيد الوجوب يف األحكام
 ،بأهنا للوجوب :ويوجد يف العبادات أشياء كثَت من الفقهاء ال يقولون ،فهذا ال دليل عليو ،ليس للوجوب مثبًل 

وما خيرج عنها من األمثلة  ،أن القواعد أغلبية: بفنقول، أعلم -تعاىل- واهلل ،لكن يكفي أن نعرف ىذا القدر
 .-تبارك وتعاىل-والعلم عند اهلل  ،فإنو يكون هبذا االعتبار

ن من عرفها وفهمها أن يستنبط معاين ك  أهنا سبُ  :دبعٌت ،ىذه القواعد الكلية يتوصل هبا إىل استنباط معاين القرآن
وما سنذكره يف ىذه اجملالس ما ىو  ،اوينحل عنو إشكاالت يف التفسَت كثَتة جدً  ،كما سيأيت  ،القرآن الكرمي

إمنا  ،كتاب القواعد: األصل ىوو  ،الذي بُت أيديكم يف أصل ىذا ادلختصرالذي وحىت  ،مناذج قليلةإال 
 .أكثر من ىذا :فهيإال و  ،ذكرت فيو نصف القواعد اليت مجعتها
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معرفة ىذا كما يقول األصوليون يف تعريف أصول الفقو: بأنو  ،كيفية االستفادة منهامعرفة  و  :وحينما يقال
الواقع: أن أصول الفقو ىو: معرفة دالئل الفقو وحال ادلستفيد، ، ، وكيفية االستفادة منهادالئل الفقو إمجااًل 

وأما حال ، وذلك يف حال التعارض ،اتاج إليو اانيً فهذا حيُ  ،االستفادة منهايتعلق دبعرفة كيفية وأما ما ، إمجااًل 
هذا ف، وما شابو ذلك، أي: ما يتعلق بآداب الفتيا، وشروط ادلفيت، وآداب ادلستفيت ،ادلستفيد فهو خارج عنو

 .وإمنا من مكمبلتو ،الفقوأصول ليس من صلب 
، ىذه اليت بنيت بناء ىذا يدخل فيو قواعد الًتجيح ،كيفية االستفادة من ىذه القواعد  :وحنن ىنا حينما نقول

إذا دار الكبلم بُت احلقيقة واجملاز  :مثل حينما نقول ،حيث تدل على الًتجيح عند الًتدد بُت أمرين ،اخاصً 
وإذا دار  ،فاألصل االستقبلل ،وإذا دار الكبلم بُت االستقبلل واإلضمار ،صل احلقيقةاألف ،عند القائل بو

 ،وإذا دار الكبلم بُت التأسيس والتوكيد ،فاألصل يف الكبلم الًتتيب ،التأخَتو  الكبلم بُت الًتتيب أو التقدمي
لكن قد حيصل شيء من  ،اخاصً ، اليت بنيت بناء ىذه حقيقة ما يسمى بقواعد الًتجيح، فاألصل التأسيس

على ىذا و  ،ارجح مطلقً فيذكر ما يظن أنو ي ،لردبا تبٌت مؤلفات برمتها على ىذا اللبس، و اللبس يف ىذا ادلفهوم
 كيف نرجح؟ ف، َتسنرجح جبميع قواعد التفس

إىل غَت ذلك من  ،بدليل خارج من السنة مثبًل  اوأحيانً  ،بقرينة من اآلية اوأحيانً ة أحيانا، بذكر القاعدنرجح 
من باب  باب :إمنا قواعد الًتجيح ىي ،ليس كل ما يرجح بو يعترب من قواعد الًتجيحف ،كثَتةالطرق الًتجيح 

هذه قواعد ف ،يف بعض األمثلةا ذكرنا ، كمعلى ىذا األساس االيت بنيت بناٍء خاصً  :وىي ،القواعد يف التفسَت
 الًتجيح.

وما ذبده  ،بعض أىل العلم ال يفرق بُت القواعد والضوابطف ،القواعد والضوابطالفرق بُت بعد ذلك أشَت إىل 
كثَت من أىل العلم فومن فرق  ،عدم التفريق :مبٍت على ىذا األصل، يف ىذه الرسالة مبٍت على ىذا الباب

 يذكرون ابلث فروقات:
لو ف ،والضابط يتعلق بباب واحد ،فالقاعدة تتعلق بأبواب شىت ،أن القاعدة أوسع من الضابط: األولالفرق 

من  ادخل يف سبعُت بابً "ت :رمحو اهلل-كما قال الشافعي   ،قاعدة األمور دبقاصدىا :مثلنا بقواعد الفقو مثبًل 
األصل  :لكن حينما نقول ،يف العباداتو  ،يف ادلعامبلتو  ،ويف الطبلق ،يف النكاح :فهي ،(2)"أبواب الفقو

، هذا ضابط هبذا االعتبارف ،التحرميو  األصل يف الذبائح ادلنع :حينما نقولو  ،هذا ضابطف ،بقاء الطهارة مثبًل 
لكن ، ىذا يتعلق بباب النكاح ،بضاع التحرمياألصل يف األو  ،فقطوالصيد أنو يتعلق بباب الذبائح  :باعتبار

                                                           

 (.341:وادلدخل إىل دراسة ادلذاىب الفقهية )ص(، 8/3842انظر: التحبَت شرح التحرير ) - 2



5 
 

من  اىذا يأيت على أبواب كثَتة جدً  ،هذا ما يتعلق بباب واحدف ،ادلشقة ذبلب التيسَت :حينما نقول مثبًل 
 فهذا فرق. ،أبواب العلم

 ،أقل من االختبلف يف الضابط ،عدمويف قبوذلا و ، يف ابوهتا :يعٍت ،أن االختبلف يف القاعدة: والفرق الثاين
ىل ىو صحيح و  ؟ىل يقبل الضابط :فتجد اخلبلف ،فالضابط زلدود ،الضابط يتعلق ببابف ،والسبب ظاىر

ىذه القواعد ، القواعد اخلمس الكربىمثبل في الفقو ف، اخلبلف فيو أكثر من االختبلف يف القاعدةفأو ال؟ 
لكن ليس   ،جد فيها خبلفلكن ذبد بعض القواعد يو  ،شائعة ذائعة بينهم ،اخلمس مقبولة عند أىل العلم

 وجزئياهتا. ،لكن قد خيتلفون يف بعض فروع القاعدة ،كاخلبلف يف الضوابط
فاألشياء اليت تشذ عنو  ،دودزلالضابط ألنو ف، منا يشذ عن القاعدة أكثر شلا يشذ عن الضابطإ :الفرق الثالثو 

 .فإمنا خيرج عنها أكثر شلا خيرج عن الضابط ،تساعهابلف ،أما القاعدة ،قليلة
تبارك -شرح وبيان معاين كبلم اهلل  :التفسَت ىوف، وبُت التفسَت، بعد ذلك أشَت إىل الفرق بُت قواعد التفسَت

 :حينما نقوليعٍت: ، تلك الضوابط أو القضايا الكلية اليت يتوصل هبا إىل التفسَت :فهي ،أما القواعد ،وتعاىل
وعلى التفريق بُت القاعدة والضابط تعترب ىذه من  ،قاعدة ههذ، فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

هبا ننا نستطيع أن نتعامل إف ،فهذه حينما نفهمها ،العربة بعموم اللفظ وادلعٌت ال خبصوص السبب، الضوابط
العربة بعموم  :أو نقول ،ند تفسَت اآليةىل نقف على صورة السبب ع، قوال ادلروية يف التفسَتواأل ،مع التفسَت

 ؟ن كانت وردت على سبب خاصإو  ،اللفظ وادلعٌت
 :وذلك ىو ،ويكشف عنها ،مثل اآللة اليت يتعامل هبا ادلفسر من أجل أن يتوصل إىل ادلعاين ن:فالقواعد إذ

 .معينة للمفسر :ىين: إذ ،التفسَت
باب من أبواب  :ن قواعد التفسَت ىيإ :فيمكن أن يقال ،علوم القرآنبُت أما الفرق بُت قواعد التفسَت و و 

 .علوم القرآن
مأخوذة من  :قواعد التفسَت ىي :نقولف ،وأما الفرق بُت قواعد التفسَت وبُت أصول الفقو وبُت اللغة مثبًل 

يف   اولذلك ذبدون أحيانً  ؛يتعلق بالقرآن ام :لكن القواعد األصولية منها، إىل غَت ذلك ،ومن اللغة ،األصول
 ،ادلشًتك وادلًتادف :فيتكلمون عن ،ومباحث األلفاظ كتاب القرآن  :اأو أحيانً  ،باب :كتب أصول الفقو

 ايذكروهنف ،إىل غَت ىذا ،والظاىر وادلؤول ،واحملكم وادلتشابو ،وادلطلق وادلقيد ،والعام واخلاص ،واحلقيقة واجملاز
 ،ىنا من القواعد يصلح أن يكون يف قواعد التفسَتيذكر فما  ،القرآن ومباحث األلفاظ :عند الكبلم على

 ون: يقول، نو األصل الثاين الذي يذكره األصولي :وىي ،لكن ىناك أشياء تذكر يف الكبلم على السنة النبوية
 .القرآن :األصل األول
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 .السنة :واألصل الثاين
 .اإلمجاع :األصل الثالثو 
 .القياس :األصل الرابعو 

أو  ،فالقواعد اليت يذكروهنا يف الكبلم على السنة ،على طريقتهم اذكر ما يذكره األصوليون مرتب :وادلقصود هبذا
 وإمنا يوجد،  يتعلق بقواعد التفسَت، عامة ما يذكر من ذلك الأو الكبلم على القياس ،الكبلم على اإلمجاع

بعض ما يتعلق و ، من حيث أهنا تفسر القرآن ،ا يتعلق بالسنةشلوقليل  ،ما يتعلق باإلمجاع، بعض قليل منو
 .وما شابو ذلك ،بقول الصحايب

، غَت النحوقواعد يف  :فيهاو  ،قواعد يف النحو :فيهاقواعد اللغة العربية  ،اقواعد اللغة العربية أيضً  :وحينما نقول
 لكن يوجد من قواعد ،ىذا ال تعلق لو بقواعد التفسَت مثبًل ف ،وادلفعول منصوب، الفاعل مرفوع :فالنحو مثبًل 

التأسيس مقدم و ، األصل احلقيقةف ،الكبلم بُت احلقيقة واجملازاللغة ما يتعلق بقواعد التفسَت، مثل: إذا دار 
 ،إذا دار الكبلم بُت الًتتيب أو التقدمي والتأخَتو ، ويوجد يف كبلم أىل اللغة، ىذا من اللغة ،على التوكيد

فيوجد من قواعد اللغة ما يتعلق ، قاعدة يف اللغة هىذ ،التوكيد ينفي احتمال اجملازو  ،صل فيو الًتتيباألف
 ، واهلل أعلم.ىذه ادلقدمة تكفي لعلف، بقواعد التفسَت
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وصحبو أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آلو

، في كتابو الذي أسماه: اوتسديدا، وىداية وتوفيقً  اخالد بن عثمان السبت، زاده اهلل تأييدً : قال الشيخ
 مختصر في قواعد التفسير:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، وعلى آلو ،الحمد هلل رب العالمين، والصَلة والسَلم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد

 وصحبو أجمعين، أما بعد:
ويدخل تحت كثير  ،قواعد التفسير :التي أودعتها كتاب ،جملة من القواعد المهمة ىهذا مختصر حو ف

وصلى اهلل وسلم  ،هأأسأل اهلل أن ينفع بو من كتبو وقر  ،لَلختصار اتركت ذكرىا طلبً  ،منها قواعد متنوعة
 وصحبو وسلم. ،وعلى ألو ،على نبينا محمد

إمنا  و  ،التأليف :ومل يكن ادلقصود بوىـ، 1429 :ماأن نقرأ ىذا ادلختصر يف ىذا الع -عز وجل-شاء اهلل أقول: 
ىذا البلد يف مل أقدمو بعد ذلك ىنا ، و أن تتم -عز وجل-فما شاء اهلل ىـ، 1415 :كتبتو ليقدم يف دورة سنة

وإذا  ،من أجل ىذاومل يعمل  ،ما كان يف النية أنو يطبعإال و  ،طبع بعد ىذا مع األصلقد و  ،يف ىذا العامإال 
 .كان  اشيئً  -عز وجل-شاء اهلل 

 .المقاصدقال: 
 .وما يتعلق بو ،نزول القرآن: األول المقصد

، ثم العبارة ،اقتصر على الصحيحف، إلى الثبوت رَ ظِ إذا تعددت المرويات في سبب النزول نُ  :قاعدة
أو  ،تباعد حكم بتكرار النزولن إو  ،حمل على الجميع ن تقارب الزمانفإ ،اقتصر على الصريحف

 .الترجيح
ذبد ادلرويات الكثَتة  ،وذلك أنك ذبد يف كتب التفسَت بادلأاور، نفع القواعد لطالب العلمأىذه القاعدة من 

ومن ىذه ، ما ىو ضعيف :ومنها ،ما ىو صحيح اابت :وىذه ادلرويات منها ،ادلتعددة اليت تذكر سبب النزول
يف  اللمرويات أحيانً  اويف غالب دروس التفسَت ذبد سردً ، ما ىو غَت صريح :ومنها ،ما ىو صريح :ادلرويات

، الثالثو ، كذا  القول الثاينو  ،القول األول كذا ،ورد يف سبب نزوذلا أقوال :يقال ،سبب النزول من غَت سبييز
ة يتعامل هبا مع ىذه ولكن حيتاج طالب العلم إىل بصر وطريق، وىذا ال حيصل بو ادلقصود، خرهآإىل ، الرابعو 

 .وىذه القاعدة ترشدك إىل ذلك، وخيرج يف النتيجة بسبب النزول ما ىو من بُت ىذه ادلرويات، ادلرويات
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 ،مث العبارة ،فاقتصر على الصحيح ،سبب النزول نظر إىل الثبوتيف إذا تعددت ادلرويات  :فحينما نقول
 .بالصريح وغَت الصريحا حيتاج إىل بيان ادلراد ذى ،فاقتصر على الصريح

 :أسباب النزول على نوعُت من ىذه احليثية
أو  ،نزول ىذه اآلية كذا سبب :كأن يقال  ،بسبب النزول اما كان مصرحً  :دلراد بالصريحاو ، ىناك ما ىو صريح

لو هذا يقال ف ،أو مث نزلت اآلية، أو فأنزل اهلل كذا ،نزلت اآليةف :مث يقال ،يذكر سؤال أو واقعة أو حاداة
 .صريح

 ،نزلت ىذه اآلية يف كذا :فإذا قيل ،نزلت ىذه اآلية يف الرجل يعمل كذا وكذا :فكأن يقال ،أما غَت الصريحو 
وذلذا ذبدون خبلف أىل العلم يف  ؛فيكون ذلك من مجلة التفسَت ،أنو شلا يدخل يف معناىا :يراد بو افهذا غالبً 

أو ليس  ،ىل لو حكم الرفع: حكم ادلسند يقصدون بوو ىل لو حكم ادلسند أو ال؟  ،الكبلم على سبب النزول
وحينما  ،لكن يبقى النظر يف النوع الثاين ىذا ،يدخلونو يف ادلسند ،الصريح :فالنوع األول ؟لو حكم الرفع

سبب  ألنو حيتمل أن يراد بوفيو خبلف؛  ؟أو ال يدخل ،فهذا ىل يدخل ،نزلت ىذه اآلية يف كذا :يقال
 .وحيتمل أن يراد بو التفسَت فقط، النزول

نزلت ىذه اآلية يف كذا  :ما يقال فيو نأ ،باعتبار ىذه اجلزئية ،أغلبية :وىذه القاعدة كغَتىا من القواعد نقول
غَت اليت تكون الرواية  اولذلك عند التتبع واالستقراء للروايات ذبد أحيانً  ؛اليس دائمً و  ،من قبيل التفسَت

 ،ذبد رأس الرواية غَت مصرح اوأحيانً  ،ذبد بعض الروايات مصرحة الو تتبعت رواية أخرى أحيانً  ،ادلصرحة
إن  :وذلذا يقال ؛فيصرح، نزل اهللأف: خرىاآمث إذا تتابع سرد الرواية ذبد يف  ،نزلت ىذه اآلية يف كذا :يقولف

شلا أي:  ،أنو من قبيل التفسَت :أنو ادلقصود بو ،نزلت ىذه اآلية يف كذا :بأن ما قيل فيو ،ىذا ىو الغالب
إذا وجد دليل يدل على إال  ،اوال يراد بو سبب النزول غالبً  ،شلا يشملو العموم فيها مثبًل  ،يدخل ربت اآلية

 .خبلف ىذا
ما هذا أول ف ،ر إىل الثبوتظ  إذا تعددت ادلرويات يف سبب النزول نُ  :القاعدة تقولف، إذا عرفنا ىذه القضيةف

 .ونبقي الروايات الصحيحة ،فنستبعد الروايات الضعيفة ،اخلطوة األوىل ،يكون النظر
 .وقد عرفنا الصريح ،فنقتصر على الصريح ،أن ننظر إىل العبارة :ىياخلطوة الثانية 

زال عندنا عدد من الروايات الصحيحة يال إذا كان  ،ننظر ىل الزمان متقارب: أن مث بعد ذلك اخلطوة الثالثة
خر خارج نعرف أن الزمان متقارب بأمٍر آ اوأحيانً  ،نعرف ىذا بالتاريخ اأحيانً  ؟فهل الزمان متقارب ؟الصرحية

فكبلمها  ،اآلية نزلت مرة واحدة بعد احلاداتُت نا:قل، افإذا كان متقاربً  ،ن شاء اهللإكما سيأيت   ،عن التاريخ
شكال ، وال إفيحكم بتعدد النزول ،اكان الزمان متباعدوإذا  ، ن شاء اهللإكما سيتضح باألمثلة   ،سبب النزول
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وال أدل على ىذا ، باحلكم اتذكَتً  ،رمحو اهلل- (3)كما قال احلافظ ابن حجر  ،ألن اآلية قد تنزل مرتُت ؛يف ىذا
فالقرآن  ، القرآن نزل على سبعة أحرفو ، يف سور مكية ومدنية نزلت يف ادلدينةأن األحرف الستة : ادلعٌت من

وكثر الداخلون يف  ،إىل ادلدينة -صلى اهلل عليو وسلم-فلما ىاجر النيب  ،ينزل على حرف واحد يف مكةكان 
شلا يدل  ،وذبد يف السور ادلكية ذبد فيها ىذا التنوع يف األحرف ،صار القرآن ينزل على سبعة أحرف ،اإلسبلم

 .دد النزولبتع :وسيأيت أمثلة يقال فيها ،أهنا نزلت مرة أخرى حبروف أخرى :على
 ،بالًتجيح :إمنا نقول ،ال حنكم بتعدد النزول :قولفي ،يف ىذه احلالة إىل الًتجيحد ومن أىل العلم من يعم

 ،هذا نوع مجع بينهاف ،وأما القول بأن النزول متعدد ،ىدار ألحد األدلةإولكن الًتجيح كما ىو معلوم فيو 
ن تباعد حكم إو  :خر القاعدةوذلذا قيل يف آ؛ الًتجيحىو: إليو  ألجخر ما يُ آف ،واجلمع مطلوب ما أمكن

 .بناء على القولُت :يعٍت ،أو الًتجيح ،بتكرار النزول
على ما  مثااًل  كمنعطيس، إذا تعددت ادلرويات يف سبب النزول على ىذه القاعدة: اتطبيقكم نعطيساآلن 

والكل  ،ما ىو ضعيف :ومنها ،ما ىو صحيح :الروايات منهاألن  ؛صحت فيو بعض الروايات دون بعض
لكن  ،وبعضها ضعيف ،بعضها صحيح ،وردت فيو مخس مرويات يف سبب النزول مثاال كمعطيسنف، صريح

 }َوالضَُّحى * َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى * َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َلى{ :تعاىل-في قولوف: ون، كما سًت الكل صريح
 :قال -رضي اهلل عنو-بن سفيان عن جندب  :ما أخرجو الشيخان: سبب النزول األول، [3-1]الضحى:

ما أرى شيطانك  :قالت، ففجاءت امرأة، افلم يقم ليلتُت أو ابلا ،-صلى اهلل عليو وسلم-اشتكى رسول اهلل 
اآلن ، (4)[2-1]الضحى: }َوالضَُّحى * َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى{: فأنزل اهلل ،احلديث ادلعروف، وقد ترككإال 

نبقيها سىذه  :نإذ ،صريحىو: ىل ىو صريح أو غَت صريح؟ و : اابت صحيح، فهو ،احلديث يف الصحيحُت
 :بقي عندنا أربع روايات، و سبب نزول سورة الضحىيف 

-الوحي على النيب  أدلا أبط، الكلب الصغَت، وىو: يف قصة اجلرو ،عند الطرباين بإسناد ضعيف الرواية الثانية:
 ،لو كنسيت الدار :فهي قالت يف نفسها، ((جربيل ال يأتيٍت ة!يا خول)) :فقال للجارية -وسلمصلى اهلل عليو 

 -صلى اهلل عليو وسلم-فجاء جربيل إىل النيب ، فأخرجتو ،ميتو فإذا جبر  ،فأىوت بادلكنسة ربت السرير

                                                           

 (.9/45)(، و8/456انظر: فتح الباري البن حجر ) - 3
(، ومسلم، كتاب اجلهاد والسَت، باب 4956) برقم[، 3]الضحى: }َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َلى{البخاري، كتاب تفسَت القرآن، باب  أخرجو - 4

 (.1797) برقممن أذى ادلشركُت وادلنافقُت،  -صلى اهلل عليو وسلم-ما لقي النيب 
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ولكن ىل ىي  ،صرحية ىذه الرواية، (5)[2-1]الضحى: }َوالضَُّحى * َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى{: وأنزل عليو
 .نستبعدىاسىذه  :إذنف ،صحيحة؟ ال
دلا نزل على  :-مارضي اهلل عنه-من حديث ابن عباس  :عند الطربي بإسناد ضعيف اأيضً : الرواية الثالثة

فأنزل  ،هودعو ربو وقبل :فقالوا ،فتغَت بذلك ،اعنو جربيل أيامً  أأبط ،القرآن -صلى اهلل عليو وسلم-رسول اهلل 
 ،أن ادلشركُت قالوا ذلك: السببىو ىذا ن: إذ ،(6)[2-1:]الضحى }َوالضَُّحى * َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى{: اهلل

 نستبعدىا.سف ،ولكنها ضعيفة ،ىذه الرواية صرحيةو 
صلى اهلل عليو -فًت الوحي حىت شق ذلك على النيب قال:  ،ل الزبَتآن طريق إمساعيل موىل م الرواية الرابعة:

 :جربيل بسورة فجاء :إىل أن قال، ...قبلين لقد خشيت أن يكون صاحيب :فقال ،فأحزنو ،وسلم
ىذا سبب نزول [، 1]الضحى: }َوالضَُّحى{فجاء جربيل بسورة:  فقولو: ،(7)[1]الضحى: }َوالضَُّحى{

 .لكن الرواية ضعيفة، صريح
لو كان من عند اهلل  :فقالوا ،وفًت الوحي :وفيو ،ما ذكره سليمان التيمي يف السَتة اليت دوهنا الرواية اخلامسة:

 ،(8)[1]الشرح: }َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{و، [1]الضحى: }َوالضَُّحى{: فأنزل اهلل ،ولكن اهلل قبله ،لتتابع
 ولكنها ضعيفة. ،هذه الرواية صرحيةف

ما ىو سبب ، النتيجةنعطيهم ؟ ماذا نقول ،من أن نسردىا يف درس التفسَت البدف ،س رواياتفهذه مخ
 .ألنو مل يصح ؛ستبعديوالباقي  ،ادلخرج يف الصحيحُت ،واحدىو:  ؟النزول

غَت  :ومنو ،الصريح :والصحيح منو ،على ما صحت فيو بعض الروايات دون بعض :خرآ نعطيكم مثاالو 
ما  :ومنو ،ما ىو صحيح :منوف ،بلف ،ىناأما  ،الصحيح وغَت الصحيح كلو صريح ادلثال األولففي  ،الصريح

 .ما ىو غَت صريح :ومنو، ما ىو صريح :والصحيح منو، ىو ضعيف
}َولِلَِّو اْلَمْشِرُق  :-تبارك وتعاىل-نستخرج منها سبب النزول يف قولو ، افيو مخس روايات أيضً  نعطيكم مثاال

 .[115:]البقرة َواِسٌع َعِليٌم{َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو ِإنَّ اللََّو 

                                                           

 برقم(، 13/316)لؤللباين  (، وانظر: سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة636) برقم(، 24/249الطرباين يف ادلعجم الكبَت ) أخرجو - 5
(6136.) 
 (.8/716)انظر: فتح الباري البن حجر (، و 24/486أخرجو الطربي يف تفسَته )جامع البيان( ) - 6
 (.8/716انظر: فتح الباري البن حجر ) - 7
 (، وقال: "وكل ىذه الروايات ال تثبت".8/716انظر: فتح الباري البن حجر ) - 8
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قال: كان أول ما  -مارضي اهلل عنه-من حديث ابن عباس : عند ابن جرير بإسناد صحيح :الرواية األوىل
َها{ :وقالوا ،فارتاب من ذلك اليهود :وفيو ،نسخ من القرآن القبلة َلِتِهُم الَِّتي َكانُوا َعَلي ْ ُىْم َعْن ِقب ْ  }َما َوَّلَّ

}فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو : وقال ،[142]البقرة: }ُقْل ِللَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب{ :فأنزل اهلل، [142]البقرة:
اليهود الرد على  :يكون سبب نزول اآلية ىوف ،وصرحية ،ىذه الرواية صحيحة اآلنف ،(9)[115]البقرة: اللَِّو{

 .دلا اعًتضوا على ربويل القبلة
صلى اهلل عليو -عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النيب  :بسند صحيح عند الًتمذي وابن ماجو الثانية:الرواية 
فصلى كل رجل على  ،فاجتهدوا ،القبلةم أنو خفيت عليه :وذكر احلديث ،يف سفر يف ليلة مظلمة -وسلم

أهنم  :يعٍت ،عليو وسلم صلى اهلل-فلما أصبحوا ذكروا ذلك لرسول اهلل  ،امث بعد ذلك وضعوا خطوطً  ،ولحيا
 .(16)[115]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{فنزلت:  ،أن بعضهم قد صلى إىل غَت القبلة واعرف

وذلذا  ؛وىذا غَت صحيح ،يستقبل أي جهة يصليف ،أن اإلنسان سلَت :بعض الناس دلا يسمع ىذه اآلية يظنو 
يف خفاء  أن ىذه الرواية :الشاىدف ،شكالويرتفع بو اإل ،على فهم ادلعٌتأن سبب النزول يعُت ب :يقولون
 نبقيها. ؟ماذا نصنع هبا هفهذ ،وصرحية ،صحيحة :القبلة

صلى اهلل عليو -قال: كان النيب  -عنهماتعاىل رضي اهلل -من حديث ابن عمر  :عند الًتمذي الرواية الثالثة:
مث قرأ ابن عمر ىذه  ،من مكة إىل ادلدينة جاءٍ : وىو، حيث ما توجهت بو ايصلي على راحلتو تطوعً  -وسلم
 .(11)[115]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{: اآلية

أن ىذا من قبيل أسباب  :ويظن بعض الناس، ىذه الروايةر ن يف أسباب النزول كثَت منهم يذكالذين يكتبو 
رضي اهلل -بن عمر اف ،لكنها صحيحة ،غَت صرحيةاجلواب:  ىل ىذه الرواية صرحية أو غَت صرحية؟ ،النزول

صبلة النافلة  ،[115]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ :شلا يدخل يف عموم قولو: أن قصد التفسَت -عنو
، عندنا روايتان إىل اآلنف ،هبا مع أهنا صحيحة؟ نستبعدىاىذه الرواية ماذا نصنع ن: إذ، على الراحلة يف السفر

 الثالثة استبعدناىا.و 

                                                           

 (.2/527الطربي يف تفسَته، جامع البيان ) أخرجو - 9
(، 345) برقموسلم، باب ما جاء يف الرجل يصلي لغَت القبلة يف الغيم، صلى اهلل عليو -الًتمذي، أبواب الصبلة عن رسول اهلل  أخرجو - 16

وقال: ىذا حديث ليس إسناده بذاك، ال نعرفو إال من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف يف احلديث، وابن 
(، 1/323(، وحسنو األلباين يف إرواء الغليل )1626) برقملم، ماجو، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب من يصلي لغَت القبلة وىو ال يع

 (.291) برقم
، والًتمذي، (766) برقمو مسلم، كتاب صبلة ادلسافرين وقصرىا، باب جواز صبلة النافلة على الدابة يف السفر حيث توجهت، أخرج - 11

 (، وقال: ىذا حديث حسن صحيح.2958) برقمصلى اهلل عليو وسلم، باب: ومن سورة البقرة، -أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل 
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هذا ماذا يسمى؟ ف ،...-صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب عن قتادة:  :أخرجو ابن جريرما  الرواية الرابعة:
: عن قالف ،-صلى اهلل عليو وسلم-قتادة من التابعُت ما أدرك النيب ف، ادلرسل من أنواع الضعيفو ، ادلرسل

صلى اهلل -أمرىم النيب  :يعٍت، ن أخاكم النجاشي قد ماتإقال:  -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب قتادة: 
}َوِللَِّو اْلَمْشِرُق : اهلل كيف نصلي عليو ومل يستقبل القبلة؟ فأنزل  :فسألوا، أن يصلوا عليو -عليو وسلم

صحيحة أو ضعيفة؟ ىل ىي: هذه الرواية ف ،(12)[115]البقرة: َوْجُو اللَِّو{َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ 
 نستبعدىا. ؟فماذا نصنع هبا ،لكنها صرحية، ضعيفة

 :قالوا ،[66]غافر: }اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم{: دلا نزلت :عن رلاىد قال :أخرجو ابن جريرما  الرواية اخلامسة:
 هذه الرواية صرحية أو غَت صرحية؟ ف ،(13)[115]البقرة: تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{}فَأَيْ َنَما : إىل أين؟ فنزلت

 فهذا مرسل. ،مجاىد من التابعُتف، ولكنها ضعيفة ،صرحيةاجلواب: 
 يف الروايتُتىو: ماذا نقول؟ أين سبب النزول؟ فسبب النزول اآلن  إذا أردنا أن نستخرجف ،هذه مخس رواياتف

 السابقتُت فقط:
 .على اليهود حينما اعًتضوا على ربويل القبلة اجوابً  أن ذلك كان األول:

 .أنو دلا خفيت القبلة يف السفر الثاين: األمرو 
ىذا مثال ال ؟ أو نزلت مرتُت ،نزلت مرة واحدة ،لكن ىل نزلت اآلية بعد الواقعتُت، ىذا سبب النزول :قولفن

م بأن اآلية ك  ن تقارب الزمان حُ فإ لنا:حنن قو ، الزمان متباعد أو متقارب عندنا فيو ما يدل على أنيوجد 
 ،وال على التباعد ،ال على التقارب ،هنا ما عندنا دليل، فن تباعد حكم بتكرار النزولإو ، نزلت بعد الواقعتُت

 اكان الزمان متباعدً   نإو ، فإن اآلية نزلت بعد الواقعتُت ان كان الزمان متقاربإ :فماذا نقول يف مثل ىذا؟ نقول
وال  ،ليبُت ذلم احلكم ؛عليهم القبلة تومرة دلا خفي، مرة رد على اليهود، فإننا حنكم بأن اآلية نزلت مرتُت

ىذا  خذنألكن  ،وستأيت أمثلة نعرف أن الزمان متباعد ،أيت أمثلة نعرف أن الزمان متقاربتلكن س ،شكالإ
 .تقارب الزمان وال تباعدهفيو ما مل نعرف في وضبطونادلثال اآلن 

 :تبارك وتعاىل-في قولو ف ،مع تقارب النزول ،وكانت صرحية ،ما صحت فيو الروايات :على نعطيكم مثاالو 
ا ىو مصرح بأهنا نزلت م :الروايات الصحيحة الثابتة منهاف ،ية اللعان، آ[6]النور: }َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم{

 .(14)قذف امرأتو بالزنا بن أمية دلابسبب: ىبلل 

                                                           

 .(8377) برقم(، 7/497و الطربي يف تفسَته، جامع البيان )أخرج - 12
 .(1847) برقم(، 2/534الطربي يف تفسَته، جامع البيان ) أخرجو - 13
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وليس عندنا يف التاريخ ، (15)عودير العجبلين حينما قذف امرأتو بالزنا :ما ىو مصرح بأهنا نزلت يف :ومنها
وأن اآلية  ،لكن حنكم ىنا بتقارب الزمان ،ما عندنا شيءف ،والكبلم دقيق، على تقارب الزمانيدل  شيء

لكن ، فهذا يدل من الرواية على تقارب الزمان، ن كان كذلكإ، دباذا عرفنا ىذا؟ كيف؟ نزلت بعد الواقعتُت
كأنو استشكل   ،اللعان -صلى اهلل عليو وسلم-دلا ذكر النيب  -رضي اهلل عنو-أن سعد بن عبادة  :الذي أعرفو

عودير  :وىو ،برجل من قومو -عز وجل-فابتبله اهلل  ،مث يطلب الشهود ،مع امرأتو رجل جيد رجبلالأن  ،ىذا
 -صلى اهلل عليو وسلم-ليأيت إىل رسول اهلل  ؛وذكر لو ذلك ،حينما جاء إىل عاصم بن عدي ،ينالعجبل
كره   -صلى اهلل عليو وسلم-فالنيب  ،وسألو -صلى اهلل عليو وسلم-فجاء عاصم بن عدي إىل النيب  ،فيسألو
لسؤال   : أنو كان سببايعٍت ،من سادات قومو إىل عودير العجبلين يلومو :وىو ،فرجع عاصم بن عدي ،ادلسائل

 -صلى اهلل عليو وسلم-تُت رسول اهلل آل :فعودير العجبلين قال ،-صلى اهلل عليو وسلم-كرىو رسول اهلل 
فهذا يكون دليل من نفس  ،افإن كان ما ذكرتو من الرواية موجودً ، ىذا الذي أعرفو، (16)سألنو بنفسيفؤل

بن ذلبلل  -صلى اهلل عليو وسلم-ىل ديكن أن يقول النيب  ؟ما ىو ،خرآلكن حنن نعرف من طريق  ،الرواية
ويقول  ،مث يأيت عودير العجبلين ،بعد ذلك تنزل ية اللعانآ ،واآلية تنزل ،(17)()البينة أو حد يف ظهرك() :ةأمي

تكون وقعت  ن:إذف ،يكون احلكم قد نزل ،ال ؟()البينة أو حد يف ظهرك() :-صلى اهلل عليو وسلم-لو النيب 
خر سيقول لآل -صلى اهلل عليو وسلم-فإن النيب إال و  ،قبل نزول اآلية ،وعودير العجبلين ،قصة ىبلل بن أمية

تقارب النزول من جهة معٌت من  افمن ىنا نعرف أحيانً  ،وىذا واضح ،ألنو قد نزل ؛اللعان :احلكم ىو :منهما
 .ال من معرفة التاريخ ،ادلعاين

                                                                                                                                                                                

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{البخاري، كتاب تفسَت القرآن، باب  أخرجو - 14  برقم، [8]النور: }َوَيْدرَُأ َعن ْ
 (.1496) برقم(، ومسلم، كتاب الطبلق، باب انقضاء عدة ادلتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع احلمل، 4747)

}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإَّلَّ َأنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم ب قولو عز وجل: البخاري، كتاب تفسَت القرآن، با أخرجو - 15
(، ومسلم، كتاب الطبلق، باب انقضاء عدة ادلتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع 4745) برقم، [6]النور: َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{

 (.1492) برقماحلمل، 
}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإَّلَّ َأنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة  :عز وجل-أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآن، باب قولو  - 16

(، ومسلم، كتاب الطبلق، باب انقضاء عدة ادلتوىف عنها زوجها، 4745) برقم[، 6]النور: ِدِىْم َأرْبَُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{َأحَ 
 (.1492) برقموغَتىا بوضع احلمل، 

َها اْلَعَذاَب َأْن أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآن، باب  - 17  برقم[، 8]النور: َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{}َوَيْدرَُأ َعن ْ
 (.1496) برقم(، ومسلم، كتاب الطبلق، باب انقضاء عدة ادلتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع احلمل، 4747)
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، [1]التحرمي: }يَا َأي َُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك{ :نزول صدر سورة التحرمييف سبب  خر:آمثال 
عامة ، (18)العسل -صلى اهلل عليو وسلم-أن ىذه اآلية نزلت بسبب ربرمي النيب  :الروايات ادلشهورة تدل علىف

اصيل يف اللتُت تظاىرتا على مع صرف النظر عن التف ،الروايات يف الصحيحُت ويف غَتمها تدل على ىذا
أهنا نزلت  :الصحيحُت غَترواية أخرى صحيحة يف  الكن يوجد أيضً  ،صلى اهلل عليو وسلم-رسول اهلل 

ما عندنا دليل  وصحيح؟ الكل صريح، و فهنا ماذا نقول، (19)اجلارية -صلى اهلل عليو وسلم-بسبب ربرمي النيب 
لكن ، ما عندنا شيء يف التاريخ ،واألخرى يف الوقت الفبلين ،الروايتُت يف الوقت الفبلين ىحدإأن  :يدل على

ما  ،بأن اآلية نزلت بعد الواقعتُت مرة واحدة :نستطيع أن نقول بكل اطمئنانف ،عندنا مرجح من جهة ادلعٌت
}ِلَم ُتَحرُِّم : معاتبتو يف القرآنمث ينزل  ،مرة حيرم العسل -صلى اهلل عليو وسلم-ىذا ادلعٌت؟ ىل ديكن أن النيب 

 ؟ فتنزل عليو اآلية مرة اانية ،وحيرم اجلارية ،مث يقع منو مرة اانية ،[1]التحرمي: َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك{
دلا حرم على نفسو العسل مل يكن نزل عليو يف  -صلى اهلل عليو وسلم-والنيب ، مرة واحدة، فهي:  ديكنال

بأن اآلية نزلت بعد  :وذلذا يقال ؛بل ديكن أن يتكررف ،على ىذا -تبارك وتعاىل-ىذا شيء! فلما عاتبو ربو 
 ،نرجح الرواية اليت يف الصحيحُت ويف غَتمها :قوليف ،إىل الًتجيح من يعمدأما و  ،بينهما تقاربف ،الواقعتُت

يطوف على أزواجو بعد صبلة كان  وأن: معروفةالقصة و  ،أهنا نزلت بسبب ربرديو العسل، رةالرواية ادلشهو 
 ىذا مثال. :فالشاىد ،يف بعض الروايات غَت ىذاو  ،عند زينب فكان يشرب عسبًل  ،العصر

مع  ،عكس الذي قبلو :يعٍت ،مع تباعد النزول ،وكانت صرحية ،على ما صحت فيو الروايات نعطيكم مثااًل و 
}َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَّلَّ  :تعاىل- في قولوف ،تباعد النزول

أهنا نزلت يف ادلدينة بسبب  :رضي اهلل عنو-من حديث ابن مسعود  : الصحيحُت، يف[85]اإلسراء: قَِليًَل{
بينما أنا أمشي مع رسول  -رضي اهلل عنو-كما جاء عن ابن مسعود  ،(26)سؤال اليهود يف القصة ادلعروفة

 ،فمر بنفر من اليهود ،يتوكأ على عسيب :وىو ،ادلدينةحرث من حروث يف  -صلى اهلل عليو وسلم-اهلل 
يا زلمد! أخربنا  :فسألو بعضهم ،فإنو يسمعكم ما تكرىون ،ال تسألوه :وقال بعضهم ،سلوه :فقال بعضهم

                                                           

(، ومسلم، كتاب الطبلق، باب وجوب 5267) برقم[، 1]التحرمي: {}ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلكَ البخاري، كتاب الطبلق، باب  أخرجو - 18
 (.1474) برقمالكفارة على من حرم امرأتو، ومل ينو الطبلق، 

(، والدارقطٍت يف سننو 2316) برقم(، 3/13(، والطرباين يف ادلعجم األوسط )479-23/475الطربي يف تفسَته، جامع البيان ) أخرجو - 19
(، مجاع أبواب ما يقع بو الطبلق من الكبلم 7/578(، والبيهقي يف السنن الكربى )4613) برقم(، كتاب الطبلق واخللع واإليبلء وغَته، 5/75)

 (.15677) برقموال يقع إال بنية، باب من قال ألمتو أنت علي حرام ال يريد عتاقا، 
(، ومسلم، كتاب صفة 125) برقم[، 85]اإلسراء: }َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَّلَّ قَِليًَل{العلم، باب قول اهلل تعاىل:  البخاري، كتاب أخرجو - 26

 برقم[ اآلية، 85]اإلسراء:  }َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح{عن الروح وقولو تعاىل:  -صلى اهلل عليو وسلم-القيامة واجلنة والنار، باب سؤال اليهود النيب 
(2794.) 
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أعطونا شيء نسأل  :قالت لليهود اأن قريش :-مارضي اهلل عنه-عن ابن عباس  :عن الروح؟ ويف الًتمذي
ا ُأوتِيُتْم }َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي َومَ : سلوه عن الروح! فأنزل اهلل :ىذا الرجل؟ فقالوا

أهنا نزلت  :رواية ابن عباس تدل على، الروايتان صحيحتانن اآل، ف(21)[85]اإلسراء: ِمَن اْلِعْلِم ِإَّلَّ َقِليًَل{
فماذا نقول؟  ،الزمان متباعدف ،يف ادلدينةوىو  :ورواية ابن مسعود ،يف مكة -صلى اهلل عليو وسلم-والنيب 
أهنا نزلت بسبب سؤال  :نرجح رواية ابن مسعود :قوليف ،بالًتجيح من يقولأما و ، اآلية نزلت مرتُت :نقول

بينما أنا أمشي فقال:  ،القصة اأنو كان حاضر  :واألمر الثاين ،نو يف الصحيحُتأل :أواًل  :اليهود! دلاذا؟ قالوا
كان ف ،-مارضي اهلل عنه-خببلف ابن عباس  ،وىذا أدعى للضبط ،-صلى اهلل عليو وسلم-مع رسول اهلل 

 .-صلى اهلل عليو وسلم-يف مكة قبل ىجرة النيب  اصغَتً 
 ،يتعامل هبذه الطريقة مع كل ادلرويات الواردة يف أسباب النزول أن يستطيع اإلنسان، هذه قاعدة شريفةف

أهنا إال ن أطلت فيو بعض الشيء إهذه القاعدة و ف ،األمثلة للتوضيح ادائمً  ،التوضيح :وادلثال ادلقصود بو
لكن من القواعد ما حيتاج إىل ، كان عامة ما أذكره من القواعد أخصر من ىذا بكثَتن  إو  ،تستحق ىذا

 اهلل على نبينا زلمد، وآلو، وصحبو.واهلل أعلم، وصلى ، لدخول بعض األقسام ربتو ؛شيء من التفصيل

                                                           

(، وقال: ىذا 3146) برقمصلى اهلل عليو وسلم، باب: ومن سورة بٍت إسرائيل، -الًتمذي، أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل  أخرجو - 21
 (.99) برقم(، 1/269حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو، وقال األلباين: حسن صحيح، يف التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان )


