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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المهمات في علوم القرآن
 سبب النزول صيغو ومكانو

 الشيخ/ خالد بن عثماف السبت.
 

 ،اضتمد هلل رب العاظتُت، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واظترسلُت، نبينا ػتمد، وعلى آلو، وصحبو أرتعُت
 :أما بعد

بأف معرفة ىذه الفوائد  :أف أقوؿ قيفوائد معرفة أسباب النزوؿ، وبفكاف حديثنا يف آخر ما حتدثنا عنو سابقا عن 
يتوقف اظتعٌت على معرفة سبب  افأحيانً ليس على وزاف واحد من حيث األقتية، فبعض ىذه اظتعرفة أىم من بعض، 

يف ىذه اضتاؿ يكوف معرفة سبب ىذا ، و النزوؿ سبب ال تفهم اآلية حىت تعرؼ، فوعلى الوقوؼ عليوالنزوؿ، 
 :ىذا لو أمثلة متعددة منهاو  ألف فهم اظتعٌت يتوقف عليو،و  ؛ألف التفسَت يتوقف عليو ؛يف غاية األقتيةفيو النزوؿ 

ؼ: والبغاء معرو ، [ٖٖ]النور: }َوََل ُتْكرُِىوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا{: قاؿ -عز وجل-أف اهلل 
}َوََل ُتْكرُِىوا  :بأجرة، فهذه اآلية لو بقينا مع ظاىرىافجرت بغي، يعٍت: إذا  :فهي ،مصدر باغت اصتارية بغاء

التحصن فال مانع من  تدار ا أأهنا إذا م :فمفهـو اظتخالفة [،ٖٖ]النور: فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا{
}َوََل ة: يف ظاىر اآلي وإفتا اظتمنوعفإذا كانت ال تريد العفاؼ، وليست بعفيفة، فال مانع من إكراىها، إكراىها، 

على ىذا  اتريد حتصنا ال مانع من إكراىه [، فاليت الٖٖ]النور: ُتْكرُِىوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا{
  ؟ىو اظتعٌتوىل ىذا ، غَت الشريفةأي:  ،لعمال

 أف عبد :وىو ،}ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا{ :اآليةيف ذا عرفت سبب النزوؿ اتضح لك وجو ىذا الشرط إف، اأبدً  :اصتواب
اإلسالـ  بعد وىن ،اءغفكاف يكرىهن على الب ،فأسلمتا ،كاف لو جاريتاف  ،رئيس اظتنافقُت ،سلوؿبن يب أاهلل بن 

، هبذا العمل الشنيع -قبحو اهلل-فكاف يضربوىن من أجل أف يتكسب  ،وتباعدف عنو ،أمر ػتـرذلك  عرفن أف
وقعت من بعض  ،ليعاًف واقعة حاصلة ؛كما صح يف الرواية،  (ٔ)أنزؿ ىذه اآلية هبذا السبب -عز وجل-فاهلل 
 ،عتا كتوز لوليها أو لسيدىا أف يسمح وال ،كتوز عتا أف تفعل ىذا الفعل الف ،وإف كاف اظتعٌت أعم من ذلك ،الناس
ألف ىذا يتناسب مع الواقعة ؟ }ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا{: لكن ظتاذا قاؿ، تريد التحصن أو ال تريد التحصنكانت سواء  

 ا.فسبب النزوؿ يبُت اظتعٌت ىن ،اليت نزؿ القرآف ليعاصتها

                                                 

 (.ٜٕٖٓ[، برقم )ٖٖ]النور: }َوََل ُتْكرُِىوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء{يف قولو تعاىل: باب:  أخرجو مسلم، كتاب التفسَت، - ٔ
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اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُهورَِىا َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن }َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُوا  :يقوؿ يف سورة البقرة -عز وجل-اهلل  :آخر الً خذ مثا
 ما؟ أحد يأيت البيت من ظهرهىل ىناؾ  ؟معٌت ىذا الكالـ ما ،[ٜٛٔ:]البقرة ات ََّقى َوْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن َأبْ َواِبَها{

َلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن ات ََّقى َوْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن }َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُهورَِىا وَ ؟ معٌت ىذا التوجيو الرباين
 ،نساف اظتراد منو إال إذا عرؼ سبب النزوؿيفهم اإل فهذا قد ال ؟معٌت ىذا الكالـ ما [،ٜٛٔ]البقرة: َأبْ َواِبَها{

 العمرة يرى وأ كاف الواحد منهم إذا أحـر باضتج  ،أو من أىل اظتدينة ،أحياء العرب نأف بعض األحياء م :وىو
وإفتا إف كانت لو  ،تظلوف أصال بسقفسكانوا ي ماف ،من بابو ايدخل بيتً  أنو ال :يانة أف من ػتظورات اإلحراـد

الرب الذي ىو ليس ىذا  :يقوؿ -عز وجل-فاهلل  ،حىت يأخذ حاجتو ،فيتسور من وراء اصتدار ،عرضتحاجة 
عز -إىل اهلل  اوال تدخلوف من األبواب تقربً  ،أنكم تتسوروف البيوت من ظهورىا ،-عز وجل-يتقرب بو إىل اهلل 

 }َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن ات ََّقى َوْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن َأبْ َواِبَها{، وإفتا الرب التقوى ،فاهلل ال يتقرب إليو هبذا ،وجل
 .إذا عرؼ سبب النزوؿيفهم اظتعٌت إال  فهذا الذي يقرأ اآلية قد ال ،(ٕ)[ٜٛٔ]البقرة:

}ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّو َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفََل ُجَناَح َعَلْيِو سابقا يف قولو: ذكرنا  وىكذا ما
ف إذ ،السعي بُت الصفا واظتروة أمر مرفوع فيو اضترج :عٍتي ،الطواؼظاىرىا أف ف ،[ٛ٘ٔ]البقرة: َأْن َيطَّوََّف ِبِهَما{

فهذا ىو القسم األوؿ الذي  ،(ٖ)اآلية نزوؿ فبينت لو عائشة سبب ،ة بن الزبَتو كما فهم عر   ،ليس بالـزىو: 
 .يتوقف عليو التفسَت

 ة،يف كتابو واضحة بين -عز وجل-ذلك تشريعات قررىا اهلل  ب  ب  فس   ،حوادث ووقائع حصلت :القسم الثاين ىو
على  اوال يزيدؾ وضوحً  ،ايؤثر يف اضتكم شيئً  عرفتو الإذا سبب النزوؿ ، فهي حبد ذاهتا يف القرآف واضحة مشروحة

 ،نعرؼ سبب النزوؿ مل يقع لنا أي إشكاؿ ملفلو  ح،األمر واضح يف القرآف مشرو  ،عز وجل-يف كتاب اهلل  ما
 :مثالو ،فيكوف ىذا من باب زيادة العلم فقط ،فإذا عرفنا سبب النزوؿ

 ،لعل الواقعتُت بينهما تقاربو ، (٘)وكذلك ىالؿ بن أمية ظتا قذؼ أمرأت، و (ٗ)وعونتر العجالين ظتا قذؼ امرأتقصة 
البينة أو حد )) :صلى اهلل عليو وسلم-فقاؿ لو النيب  ،جاء ورمى امرأتو، وذلك حينما نزلت اآلية بعد الواقعتُتف

                                                 

(، ومسلم، ٖٓٛٔ[، برقم )ٜٛٔ]البقرة: }َوْأُتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِبَها{قوؿ اهلل تعاىل: باب:  أخرجو البخاري، أبواب العمرة، - ٕ
 (.ٕٖٙٓيف أوائل كتاب التفسَت، برقم )

 ، كتاب اضتج،(، ومسلمٖٗٙٔوجوب الصفا واظتروة، وجعل من شعائر اهلل، برقم )باب:  أخرجو البخاري، كتاب اضتج، - ٖ
 (.ٕٚٚٔبياف أف السعي بُت الصفا واظتروة ركن ال يصح اضتج إال بو، برقم )باب: 

}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإَلَّ أَنْ ُفُسُهْم  :عز وجل-قولو باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٗ
انقضاء باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،٘ٗٚٗ[، برقم )ٙ]النور: ْربَُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم أَ 

 (.ٕٜٗٔعدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم )
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 :عز وجل-فأنزؿ اهلل  ة،ذتانوف جلد :وىو ،أو حد ،لتضر أربعة شهود بالشهادة اظتعروفةيعٍت: ، (ٙ)((ظهرؾيف 
َداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن }َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإَلَّ َأنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَها

ىل يقع فيو  ،عرفنا سبب النزوؿ وما ،لو وقفنا مع اآليات فقط هفهذيف اللعاف،  اآليات ،[ٙ:ر]النو  اِدِقيَن{الصَّ 
 ؟ معٌت اآليات شكاؿ يفإ

وال لتصل لك إشكاؿ  ،لكن اظتعٌت ال يتوقف عليو، فسبب النزوؿ إذا عرفتو فهو من باب زيادة العلم ،ال :اصتواب
 .ضروريةيست ول ،فهذا النوع معرفتو ليست أصلية ،مبعرفة سبب النزوؿ يف اظتعٌت بسبب جهلك فيو

صلى اهلل عليو -مع النيب  اوكاف ػترمً  ،ظتا كاف القمل يتساقط على وجهو من كثرتو أف كعب بن عجرة :ومن أمثلتو
ْم َمرِيًضا َأْو ِبِو }َفَمْن َكاَن ِمْنكُ : نزلت فيو ىذه اآليات، بو ما -صلى اهلل عليو وسلم-فلما رأى النيب  ،وسلم

 رضي اهلل عنو:-كعب بن عجرة   :يقوؿ ،[ٜٙٔ]البقرة: َأًذى ِمْن رَْأِسِو َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك{
: قاؿ -عز وجل-واهلل  ،رضي اهلل عنو-ننا مل نعرؼ قصة كعب بن عجرة ألو ف ،(ٚ)ولكم عامة ،ىي خاصة يل

ننا أفًتض [، اٜٙٔ]البقرة: َمرِيًضا َأْو ِبِو َأًذى ِمْن رَْأِسِو َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك{ }َفَمْن َكاَن ِمْنُكمْ 
إزالة إىل ها عن كاف بو أذى من رأسو من قروح لتتاج مم :سنقوؿ ؟ماذا نفسر اآلية، يةشتعنا سبب نزوؿ اآل ما

كهذا الذي وقع   ،أو ىواـ يف الشعر ،أو غَت ذلك ،راؽ الشمساصتلد بسبب إح طتنفمثل:  و،إىل حلق ،الشعر
 ،ولو مل نعرؼ سبب النزوؿ ،فيصدؽ على كل أذى ،}َأْو بِِو َأًذى ِمْن رَْأِسِو{ :ف اهلل قاؿأل ،لكعب بن عجرة

عز -رزتة اهلل بياف  ةلكنو يفيد يف اصتمل ؛أو طالب العلم ،ليس من الضروري أف يعرفو اظتفسر ف:فهذا النوع إذ
 .شابو ذلك وما ،وتوسعتو على اظتكلفُت ،وجل

هبا يف  -عز وجل-جاء اهلل  ،حكمها عاـ، هبا آيات -عز وجل-أنزؿ اهلل  ،احوادث كثَتة جدً  :اويلحق بو أيضً 
 ،واضح اظتعٌت :وىو ،بينما يؤخذ عمـو اآلية ،أف ىذا اظتوضوع متصو :فقد يتوىم من نزلت فيو اآلية ،سياؽ عاـ

                                                                                                                                                         

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشهَ باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٘  َد َأْربََع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{}َويَْدرَُأ َعن ْ
انقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،ٚٗٚٗ[، برقم )ٛ]النور:

(ٜٔٗٙ.) 
َها اْلَعَذاَب َأْن باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٙ  َتْشَهَد َأْربََع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{}َويَْدرَُأ َعن ْ

انقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،ٚٗٚٗ[، برقم )ٛ]النور:
(ٜٔٗٙ.) 
[، برقم ٜٙٔ]البقرة: يًضا َأْو بِِو َأًذى ِمْن رَْأِسِو{}َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِ قولو: باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٚ
جواز حلق الرأس للمحـر إذا كاف بو أذى، ووجوب الفدية ضتلقو، وبياف قدرىا، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب اضتج،ٚٔ٘ٗ)
(ٕٔٓٔ.) 
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 ،ندـف ،يوجب اضتد ؽتا ال ،ال يليق وقارؼ معها بعض ما ،الرجل الذي لقي امرأةمثل:  ،السبب وإف مل نعرؼ
}َوَأِقِم الصَََّلَة َطَرَفِي الن ََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن  :عز وجل-اهلل  ؿفأنز  ،أخربهو  -صلى اهلل عليو وسلم-وجاء إىل النيب 

فمن  ،البقي اضتكم واضحً  ؛فلو مل نعرؼ سبب النزوؿ، (ٛ)[ٗٔٔ]ىود: السَّيَِّئاِت{اللَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِىْبَن 
}َوَأِقِم الصَََّلَة َطَرَفِي الن ََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ  ،ةبفعليو أف يتبعو باضتسنات مع التو  ،من السيئات اقارؼ شيئً 

 .أمثلة ذلك كثَتة، و [ٗٔٔ]ىود: ِذْكَرى لِلذَّاِكرِيَن{اْلَحَسَناِت يُْذِىْبَن السَّيَِّئاِت َذِلَك 
}ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن بَِعْهِد اللَِّو  :تعاىلتبارؾ و -يف قولو  ،يف صحيحو -رزتو اهلل-أخرجو البخاري  ام: امنهو 

صلى اهلل عليو -قاؿ رسوؿ اهلل  :-رضي اهلل عنو-قاؿ ابن مسعود ، اآلية [ٚٚ]آؿ عمراف: {َلً َوَأْيَمانِِهْم ثََمًنا َقِلي
فأنزؿ اهلل ، (ٜ)((لقي اهلل وىو عليو غضباف ،مسلم ئيقتطع هبا ماؿ امر  ،من حلف على نتُت صرب)) :-وسلم

فدخل األشعث بن [ اآلية، ٚٚ]آؿ عمراف: {َلً }ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن بَِعْهِد اللَِّو َوَأْيَمانِِهْم َثَمًنا قَِلي: تصديق ذلك
 عبدأبو حدثكم  ما :فقاؿ، وابن مسعود قد حدث أصحابو هبذا اضتديث ،يف ىذه األثناء -رضي اهلل عنو-قيس 
 إىل آخر ما ،...ابن عم يليف أرض يل بئر  ،نزلتأ يف   :قاؿ، كذا وكذا: ! فقالوا؟! ماذا قاؿ لكم؟الرزتن

 .(ٓٔ)رذك
صلى اهلل عليو -والنيب  ،{َلً بَِعْهِد اللَِّو َوَأْيَمانِِهْم َثَمًنا َقِلي}ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن : فابن مسعود زتلها على العمـو

وكوف األشعث  ،فاضتديث مطابق لآلية ،((يقتطع هبا ماؿ امرئ مسلمصرب، من حلف على نتُت )) :يقوؿ -وسلم
ال يؤثر يف  هذاف ،رهخ آىلإ. ..فنزلت اآلية ،ؾاحلف ذف ،بن عموة مع اوقعت لو قص -رضي اهلل عنو-بن القيس 
 .شكاؿ بوجو من الوجوهإوال برفع  ،وال بتقييد ،ال بتخصيص ،ايغَت من اضتكم شيئً  وال ،معرفة اظتعٌت

وال يقصدوف بو سبب النزوؿ يف  ،اآلية يف كذاىذه نزلت  :يذكره السلف ويعربوف عنو بقوعتم ما :سم آخر وىوقو 
نزلت يف  .،..اآلية يف كذا وكذاىذه نزلت  :يقولوف، وؿوسيأيت الكالـ عليو عند الكالـ صيغة سبب النز ، الغالب

أف ىذا ؽتا يدخل يف عمـو  ،نزلت يف ىذا اظتعٌت :يعٍت، يقصدوف سبب النزوؿ وال ،...وكذا كذا الرجل يعمل
فرأى  ،فأذف اظتؤذف، مر بسوؽ اظتدينة -رضي اهلل عنو-ابن عمر مثاؿ ذلك:  :يعٍت، وإف مل تكن نزلت فيو ،اآلية

                                                 

}ِإنَّ قولو تعاىل: باب:  وبة،(، ومسلم، كتاب التٕٙ٘الصالة كفارة، برقم )باب:  أخرجو البخاري، كتاب مواقيت الصالة، - ٛ
 (.ٖٕٙٚ[، برقم )ٗٔٔ]ىود: اْلَحَسَناِت يُْذِىْبَن السَّيَِّئاِت{

 }ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن بَِعْهِد اللَِّو َوأَْيَمانِِهْم ثََمًنا َقِليًَل ُأولَِئَك ََل َخََلَق َلُهْم{باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٜ
 (.ٖٛٔوعيد من اقتطع حق مسلم بيمُت فاجرة بالنار، برقم )باب:  (، ومسلم، كتاب اإلنتاف،ٜٗ٘ٗ[، برقم )ٚٚ]آؿ عمراف:

باب:  (، ومسلم، كتاب اإلنتاف،ٖٕٙ٘اطتصومة يف البئر والقضاء فيها، برقم )باب:  أخرجو البخاري، كتاب اظتساقاة، - ٓٔ
 (.ٖٛٔ)وعيد من اقتطع حق مسلم بيمُت فاجرة بالنار، برقم 
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}رَِجاٌل ََل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوََل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّو َوِإقَاِم الصَََّلِة : يف ىؤالء نزلت :فقاؿ ،يغلقوف حوانيتهمالناس 
وإفتا  ،ليسوا ىم سبب النزوؿ ،ومل تنزؿ يف ىؤالء ،اآلية نازلة قبل ذلك بكثَتو ، (ٔٔ)[ٖٚ]النور: َوِإيَتاِء الزََّكاِة{

وال ، اآلية يف كذاىذه نزلت  :يقولوف ،يعربوف هبذا التعبَت ما افالسلف كثَتً ، ؽتا يدخل يف عمومها مأهن :يقصدوف
 .وال يرتفع بو اإلشكاؿ ،يتوقف عليو فهم اظتعٌت ال اومثل ىذا أيضً ، وىذا كثَت، يقصدوف سبب النزوؿ

 -رضي اهلل عنو-نزاع الزبَت بن العواـ  : ما أخرجو البخاري يف صحيحو، يف الرواية اليت ذكر فيهااومن أمثلتو أيضً 
إىل مزرعة يأيت  ،اظتطر من ىذا اظتسيل ،السيل ،مع الرجل األنصاري يف شراج اضترة، مسيل اظتاء، فكاف يأيت اظتاء

مث ال  ،لى مزرعة الزبَتمرورا عيريد أف اظتاء نتر منزعج، ، ومزرعة األنصاري خلفو، فاألنصاري الً الزبَت بن العواـ أو 
مث يرسل اظتاء  ،أرشد الزبَت إىل أف يسقي -صلى اهلل عليو وسلم-لتبسو حابس، فينطلق مباشرة إىل مزرعتو، فالنيب 

مع أف النيب ، يعٍت: ألنو ابن عمتك حابيتو، يا رسوؿ اهلل كتفغضب األنصاري، وقاؿ: أ ْف كاف ابن عم ،إىل جاره
صلى اهلل -النيب ففمن حق الزبَت أف لتبس اظتاء حىت يكتفي دتاما، رفق باألنصاري، وإال  -صلى اهلل عليو وسلم-

صلى -فغضب النيب ، (ٕٔ)))ال ضرر وال ضرار((، أي: ((مث أرسل اظتاء إىل جارؾ، اسق)) قاؿ لو: -عليو وسلم
ما ذكره للزبَت  وأي: أف ىذا من حقك، لكن ،(()اسق يا زبَت حىت يبلغ اظتاء اصتدر)وقاؿ للزبَت:  ،اهلل عليو وسلم

اضتق الثابت للزبَت، فماذا  -صلى اهلل عليو وسلم-، ذكر النيب األنصاري فلما أساء األدب ،باألنصاري ارفقً  الً أو 
}َفََل َورَبَِّك ََل يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر : حصل؟ يقوؿ: فما أحسب ىذه اآلية إال نزلت يف ذلك

نَ ُهْم ثُمَّ ََل   :يعٍت ،نزلت يف ذلك، (ٖٔ)[٘ٙ]النساء: َيِجُدوا ِفي َأنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما{ بَ ي ْ
 .وليس ىذا ىو سبب النزوؿ ،ىذا ؽتا يدخل يف معناىا

لكن يبقى بعض  ،ىو دوف األوؿ :يعٍت ،عليو ايتوقف اظتعٌت دتامً  وإف كاف ال ،ليوإؽتا لتتاج  :القسم الرابع وىو
 .فهذا ؽتا ؿتتاج إىل معرفتو ،ؾتلى ىذا اإلشكاؿافإذا عرؼ سبب النزوؿ  ،وبعض اإلشكاؿ ،الغموض

قد  ؟معناىا ما ،[ٖٕٕ]البقرة: }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{: يقوؿ -عز وجل-اهلل  :ولامث
 -عز وجل-فاهلل  ،واظتقصود واضح، كتوز لتتج هبا على فعل الو  ،عز وجل-م معٌت مل يرده اهلل ىيفهم منها فا

ذا أتى امرأتو إ :أف اليهود كانوا يقولوف :وىو ،لكن إذا عرفت سبب النزوؿ، }فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{: يقوؿ

                                                 

 (.ٚٗٙٗٔ(، برقم )ٕٚٓٙ/ٛأخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ) - ٔٔ
(، وصححو األلباين يف سلسلة ٖٕٓٗمن بٌت يف حقو ما يضر جباره، برقم )باب:  أخرجو ابن ماجو، أبواب األحكاـ، - ٕٔ

 (.ٕٓ٘(، برقم )ٜٛٗ/ٔ)األحاديث الصحيحة 
باب:  (، ومسلم، كتاب الفضائل،ٕٖٕٙإىل الكعبُت، برقم ) شرب األعلىباب:  أخرجو البخاري، كتاب اظتساقاة، - ٖٔ

 (.ٖٕٚ٘وجوب اتباعو صلى اهلل عليو وسلم، برقم )
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}ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا  :فقاؿ ،عز وجل-فكذهبم اهلل ، حوؿأجاء الولد د، يف موضوع الول، يعٍت: مدبرة
فهذا يزوؿ بو ، وأما غَته فال كتوز ،كل ذلك يف ػتل اضترث  :يعٍت، (ٗٔ)[ٖٕٕ]البقرة:  َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{

 .انتهينا من ىذه القضيةوهبذا نكوف  ،يتوقف فهم اظتعٌت عليو لكن ال ،اإلشكاؿ
د قو  ،إذا نظرت يف كتب التفسَتف ؟كيف نعرؼ سبب النزوؿ بال مبالغة  :وىي ،بقي أف نعرؼ مسألة أخرى

 ،سبب نزوؿ اآلية كذا وكذا وكذا :يقولوف ،جتد أهنم يذكروف أشياء من غَت روايات، بعض اإلخواف ستغرب ىذاا
يف أوؿ  -رزتو اهلل-بن عاشور اوقد رأيت  ،يوجد فيها رواية ال ،اا هبو ؤ أدري من أين جا ال ،أشياء يأتوف هبا

من غَت  ،سبب نزوؿ ىذه اآلية كذا :ويقولوف ،يذكره بعض اظتفسرين من كثرة ما ،ذلكمن متعاضو اتفسَته يبدي 
 .فهذه مشكلة، اظتوضوعيف ف يكوف ىناؾ رواية أصال أ

  ؟أو االستنباط ،أو النظر ،أو االجتهاد ،سدىل نعرؼ أسباب النزوؿ عن طريق اضت
النقل عن  ،النقل :ىو ؟ىو ىذا الطريق ما ،سبب النزوؿ إال بشيء واحد فقطنتكن أف نعرؼ  ال ،ال :اصتواب

فعل فالف   ،سأؿ رجل ،كذاصل  ح :ويقولوف ،الذين لتكوف لنا مى، وىم الصحابة ،من شاىدوا التنزيل نع ؟من
 .فهذا ىو الطريق الوحيد ظتعرفة سبب النزوؿ ،فنزلت اآلية كذا،

  ؟الً فهل يكوف ذلك مقبو  ،التابعُت :مثل ،روايةالتنزيل  وايشاىد إذا نقل لنا من مل
قد يكوف روى عن ف ،ألف الواسطة غَت معلومة ؛نوع من أنواع الضعيف :وىو ،ف ىذا من قبيل اظترسلأ :اصتواب

 .أف حكم ىذا ىو حكم اظترسل :اظتقصود، قد يكوف روى من تابعي آخرو  ،ايبصح
صلى اهلل عليو -أمور يف معايشتهم للنيب بو  عتم بقرائنلتصل  ؟-مرضي اهلل عنه-يف لتصل ىذا للصحابة ك

 .-وسلم
أو  ،ليوىي سبب النزوؿ ىل ىو من قب :مسألة ،أسباب النزوؿباب  :يف ىذا الباب اوؽتا ينبغي أف يعلم أيضً 

؟ من قوؿ الصحايب :يعٍت ،أو األثر اظتوقوؼ ،أو أنو يأخذ حكم اضتديث اظتوقوؼ ،يأخذ حكم اضتديث اظترفوع
فهل ؿتكم على ىذه  ،إفتا الصحابة عادةو  ،-صلى اهلل عليو وسلم-لتدثنا بأسباب النزوؿ ليس النيب فالذي 

 :يعٍت ؟إهنا من قبيل اظترفوعنقوؿ: أو  ،قوؿ صحايب: يعٍتوموقوفة - ة؟أهنا من قوؿ الصحايب فتكوف موقوف :الرواية
  ؟حكم سبب النزوؿفما ؟ -صلى اهلل عليو وسلم-يسند إىل النيب  عتا حكم ما

                                                 

 }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدُِّموا ِِلَنْ ُفِسُكْم{باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٗٔ
جواز رتاعو امرأتو يف قبلها، من قدامها، ومن ورائها من غَت باب:  (، ومسلم، كتاب النكاح،ٕٛ٘ٗ) [ اآلية، برقمٖٕٕ]البقرة:

 (.ٖ٘ٗٔتعرض للدبر، برقم )
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وسيأيت معنا الصيغة الصرلتة بعد قليل إف  ،حبكم الرفع حكمنا لو ةفإف كانت صرلت ،نظر إىل الصيغةن :اصتواب
فليس لو  ،ةجاء بصيغة غَت صرلت وما ،حكم الرفع ول ةفسبب النزوؿ الذي جاء بصيغة صرلت، تعاىل شاء اهلل

 .كتعلو وبعضهم ال ،اكتعلو يف قسم اظترفوع أيضً بعضهم ف ،ىذا النوعيف على خالؼ ، حكم الرفع
 :صيغة سبب النزول

 :على قسمُت :ىي :نقوؿ؟ ىي الصيغ اليت ترد فيها أسباب النزوؿ يف الروايات اليت يعرب هبا الراوي ما
ؿتو  وأ ،أو حادثةأو سؤاؿ،  ،أو واقعة ،يذكر قصة، الً الصحايب يعٍت مث، أف يقوؿ الراوي :وىو ،قسم صريح

 ، أوفنزلت :يعقب الواقعة أو السؤاؿ بقولو، يعٍت: فنزلت ىذه اآلية :أو يقوؿ ،فأنزؿ اهلل كذا وكذا :مث يقوؿ ،ذلك
ولو حكم الرفع إىل النيب  ،هذا يكوف من قبيل الصريح، فسبب نزوؿ اآلية الفالنية كذا وكذا :أو يقوؿ ،فأنزؿ اهلل

وؿ قبيل التفسَت من الصحايب حىت ؿتكم لو أنو من قألنو ال لتتمل أف يكوف من  ؛صلى اهلل عليو وسلم-
 ،إىل آخره -صلى اهلل عليو وسلم-النيب لى ىذا سبب نزوؿ لقضية تتعلق بنزوؿ الوحي ع :نقوؿ، فال ،الصحايب

 .لها حكمهاف ،حاديث اظترفوعةأو باأل ،صلى اهلل عليو وسلم-فنلحقها بأحاديث رسوؿ اهلل  ،فهذه عتا شأف
نزلت ، نزلت ىذه اآلية يف الرجل يفعل كذا وكذا :يعربوف عنو بقوعتم ما :وىو ،غَت الصريح :القسم الثاين وىو

}رَِجاٌل ََل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوََل بَ ْيٌع َعْن نزلت: يف ىؤالء  أومثال، نزلت ىذه اآلية  ،ىذه اآلية فينا معشر األنصار
 ،أف ىذا ؽتا يدخل يف عمومها ومعناىا :عٍتي ،سنُت طويلةبف اآلية نازلة قبل أمع ، (٘ٔ)[ٖٚ]النور: ِذْكِر اللَِّو{

 .يف حكم اظترفوع :وأما الصريح فهو ،فغَت الصريح ليس لو حكم الرفع
: يف قولو تعاىل -رضي اهلل عنو-أخرج البخاري من حديث حذيفة بن اليماف  :الصريحغَت  على نعطيكم مثاال

ىذا ىل ، (ٙٔ)نزلت يف النفقة :قاؿ ،[ٜ٘ٔ]البقرة: اللَِّو َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكِة{ }َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيلِ 
}َوَأْنِفُقوا ِفي ، النفقة :ؽتا يدخل يف معناىا أف :يعٍت ،نزلت يف النفقةاؿ: قىذا غَت صريح،  ؟غَت صريحصريح أو 

 .نزلت يف النفقة: قاؿ[، ٜ٘ٔ]البقرة: ِإَلى الت َّْهُلَكِة{ َسِبيِل اللَِّو َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكمْ 

                                                 

 (.ٚٗٙٗٔ(، برقم )ٕٚٓٙ/ٛأخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ) - ٘ٔ
َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ }َوأَْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّو قولو: باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٙٔ

 (.ٙٔ٘ٗ[، برقم )ٜ٘ٔ]البقرة: اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{
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أنو كاف إذا قرأ القرآف مل  :-مارضي اهلل عنه-عن ابن عمر  ،من حديث نافع اآخر: أخرج البخاري أيضً مثاؿ 
فقرأ سورة البقرة حىت انتهى إىل مكاف؛ قاؿ: تدري فيم أنزلت؟  ،ايقوؿ: فأخذت عليو يومً ، يتكلم حىت يفرغ منو

 .ؽتا يدخل يف معناىاوإفتا  ،ليس بسبب النزوؿ :يعٍت، (ٚٔ)قلت: ال، قاؿ: أنزلت يف كذا وكذا، مث مضى
 اليت نقوؿ: إهنا وردت بصيغة صرلتة؛ قد ؾتدىا إذا استقرأنا الرواياتة وىنا تنبيو البد منو: وىو أف ىذه الرواي

فلو رتعنا الروايات أحيانا نكتشف أهنا يف بعض الروايات جاءت بطريقة غَت يف بعض اظتواضع غَت صرلتة،  اأحيانً 
وعتذا ؿتن نقوؿ: إف أو العكس، ، صرلتة، ويف آخرىا بصيغة غَت صرلتة قد تأيت يف أوؿ الرواية انً ابل أحيصرلتة، 
الغالب أف ، ؿ: فنزلت ىذه اآليةو قيمث  ،ذكر اضتادثةيسبب نزوؿ ىذه اآلية كذا، أو : أنو إذا قاؿ، الغالبىذا ىو 

وؿتن  ذلك، قد يكوف األمر على خالؼ لكنىذا الغالب، سبب النزوؿ، وليس مقصوده التفسَت، ىذا ىو: 
 .نعرؼ أف كل قاعدة عتا شواذ، فالقواعد أغلبية، ىذا غاية ما يقاؿ يف ىذا األمر

يف اظتوضع الثاين و  ،يف نفس الرواية ،بعض الرواية بصيغة صرلتة، يأتيك يف ورد فيو األمراف امنعطيكم مثاال على 
}ِنَساؤُُكْم َحْرٌث  :يقصد اآلية ،نزلت يف كذا وكذا فيو: الذي قاؿ ،بن عمر السابقاأثر ، مثالو: بصيغة غَت صرلتة

 .هذا يف روايتُتف، قضية واحدة :وىي، موضع آخر بصيغة صرلتةفهذا األثر جاء يف ، (ٛٔ)[ٖٕٕ]البقرة: َلُكْم{
يف قولو  -رضي اهلل عنو-عن الرباء  ،أخرجو البخاري يف صحيحة ما :وىو ،فخذ ىذا اظتثاؿ ،أما يف نفس الرواية

غَت صريح أو ىذا ىل  ،نزلت ىذه اآلية فينا :قاؿ، [ٜٛٔ]البقرة: }َوْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن َأبْ َواِبَها{ :تبارؾ وتعاىل-
 ؟ صريح

مث قاؿ: نزلت ىذه اآلية فينا، ، بيل سبب النزوؿقوليس من ، ل التفسَتيلقلنا ىذا من قب ؛لو بقينا معوغَت صريح، 
فجاء رجل من األنصار  ،ولكن من ظهورىا ،ا مل يدخلوا من قبل أبواب بيوهتمو كاف األنصار إذا حجوا فجاؤ   :قاؿ

 ،(ٜٔ)[ٜٛٔ]البقرة: }َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُهورَِىا{: فنزلت ، بذلكَّت ع  فكأنو  ،وابفدخل من قبل ب
ويف آخرىا  ،يف أوعتا غَت صريح ،أنو يف نفس الروايةو  ،ىذا يكوف من قبيل الصريح، الواقعةذكر  دبع ،فنزلت و:قول

 .صريح

                                                 

 ْم{}ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدُِّموا ِِلَنْ ُفِسكُ باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٚٔ
 (.ٕٙ٘ٗ[ اآلية، برقم )ٖٕٕ]البقرة:

 }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدُِّموا ِِلَنْ ُفِسُكْم{باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٛٔ
 (.ٕٙ٘ٗ[ اآلية، برقم )ٖٕٕ]البقرة:

(، ٖٓٛٔ[، برقم )ٜٛٔ]البقرة: }َوْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِبَها{: قوؿ اهلل تعاىلباب:  أخرجو البخاري، أبواب العمرة، - ٜٔ
 (.ٕٖٙٓومسلم، كتاب التفسَت، برقم )
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على الصريح فقط، وقد أعطيناكم أمثلة على غَت الصريح، وعلى ما اجتمع فيو األمراف يف رواية  الً نعطيكم مثا
رضي اهلل -من حديث الرباء  ،ما أخرجو البخاري: ثاؿ على الصريحفاظتواحد، أو جاء يف روايتُت لنفس اضتديث، 

 اؿ متونوف أنفسهم، فأنزؿ اهلل:قاؿ: ظتا نزؿ صـو رمضاف كانوا ال يقربوف النساء رمضاف كلو، وكاف رج -عنو
 ىذا من قبيل الصريح.، قولو: فأنزؿ اهلل، ف(ٕٓ)[ٚٛٔ]البقرة: }َعِلَم اللَُّو َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن َأنْ ُفَسُكْم{

ال و ، ية أو اآليات قبل اضتكمأحيانا تنزؿ اآلوىي: ، فائدة مليحة :وىي ،النزوؿ وأسباب النزوؿيف  مسألة أخرى
تتحدث ة، و أو األمر الذي ترتبط بو اآلي ،أو الواقعة ،أو القضية، اظتعٌت د:وإفتا أقص ،اضتالؿ واضتراـ باضتكمأقصد 

يشرع ولتصل ىو بعد مدة، وأحيانا تنزؿ معو، وأحيانا اآليات،  قبلو أحيانا تنزؿ، فاتارمتيً  احىت لو كاف حدثً  ،عنو
 .فتنزؿ اآليات بعد ذلك ،أو حتصل واقعة، اضتكم

}ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر  ،حترمي اطتمر :مثل ،ىذا كثَتو  ،اضتكم عنزؿ مع تشري ما، على ذلك نعطيكم مثاال
ىذه اآلية نزؿ معها مباشرة ت ظتا نزل، [ٜٓ]اظتائدة: َواِْلَْنَصاُب َواِْلَْزََلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه{

وال حـر بعد نزوؿ ، فما حـر اطتمر قبل ذلك، حترمي اطتمر :وىو ،اىذه اآلية حتمل حكمً بل كانت اطتمر، حترمي 
 .اآلية كانت حتمل ىذا اضتكم الشرعي، فوإفتا نزؿ اضتكم هبذه اآلية ،فًتةبىذه اآلية 

تبارؾ -وقولو ، [٘ٛٔ]البقرة: }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآُن{يقوؿ تعاىل: ، : فرض الصياـاأيضً  ثلوم
؟ ظتا نزلت [ٖٛٔ]البقرة: }ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم{ :وتعاىل ، مىت فرض الصـو

 .يطبق مباشرةا ، فهذا مع تقرير اضتكم، اآلية تنزؿ حتمل حكمىذه اآليات
لتتاج إىل بعضها ىذه األمثلة ت تقرير اضتكم، فهذا لو أمثلة، وإف كان، وىي: ما نزؿ قبل أما الصورة الثانيةو 

لى قوؿ معتربة ع أف يتضح اظتعٌت فقط؛ فهي من أجلفال نضيق يف اظتثاؿ؛  ،مناقشة، وؿتن يف األمثلة نوسع اجملاؿ
-ٔ]البلد: ِبَهَذا اْلبَ َلِد{ }ََل أُْقِسُم ِبَهَذا اْلبَ َلِد * َوَأْنَت ِحل   :يقوؿ -عز وجل-اهلل  بعض العلماء، فمن ذلك:

 ، ما اظتعٌت؟ [ٕ
}َوَأْنَت ِحل  ِبَهَذا  يعٍت: مكة،، }ََل أُْقِسُم ِبَهَذا اْلبَ َلِد{ :لكن اظتعٌت اظتشهور ،عند اظتفسرين أكثر من معٌتعتا 

ىذه اآلية من و ، اضِتل ضد اضترمة، أي: أنك حالؿإفتا من اإلحالؿ، أي: و ِحّل: ليس حاؿ، أي: نازؿ،  ،اْلبَ َلِد{
صلى - النيب مستضعف يف مكة، فاآلية تشَت إىل قوؿ -صلى اهلل عليو وسلم-نزلت والنيب  ؟مىت نازلة سورة البلد

                                                 

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٕٓ }ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
 ُغوا َما َكَتَب اللَُّو َلُكْم{َعِلَم اللَُّو أَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاْْلَن بَاِشُروُىنَّ َوابْ ت َ  َلُهنَّ 

 (.ٛٓ٘ٗ[، برقم )ٚٛٔ]البقرة:
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يف أواخر حياتو، يف عاـ الفتح،  -صلى اهلل عليو وسلم-قالو  ،(ٕٔ)((أحلت يل ساعة من هنار)) :اهلل عليو وسلم
، يعٍت: مكة، وحل يعٍت: حالؿ، أي: ِبَهَذا اْلبَ َلِد * َوَأْنَت ِحل  ِبَهَذا اْلبَ َلِد{}ََل أُْقِسُم مع أف سورة البلد مكية، 

الذي يتعلق فاآلية نازلة قبل اضتكم أهنا ستحل لك يف يـو من الدىر، فأحلت لو يف أواخر حياتو ساعة من هنار، 
 .هبا، ما حصل بعد

بُ َر{}َسيُ ْهَزُم اْلَجْمُع  قولو تعاىل:يف  وكذلك يف مكة  يقوؿ: -رضي اهلل عنو-مر ، ع[٘ٗ]القمر: َويُ َولُّوَن الدُّ
وأين الدبر الذي يولونو؟ ألهنم يف مكة كانوا مستضعفُت، فمن الذين رتع؟  ن: أينزلت ىذه اآلية، وأنا أقوؿ

يكوف فرار، وىم كانوا أفراد يف مكة، فسيكوف ىناؾ لقاء، وسسيولوف الدبر؟ ومن اصتمع؟ فاظتسألة فيها جيوش، 
بُ َر{ يثب  -صلى اهلل عليو وسلم-حىت رأيت النيب فهمتها فما [، يقوؿ: ٘ٗ]القمر: }َسيُ ْهَزُم اْلَجْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ

صلى -يـو بدر بالدرع، عليو الدرع، وىو: سرباؿ من حديد، ثوب من حديد معروؼ ذو حلق، يثب يف درعو 
بُ َر{وىو يردد ىذه اآلية:  -اهلل عليو وسلم يف  نزلتاآلية ف ،(ٕٕ)ا، يقوؿ: ففهمته}َسيُ ْهَزُم اْلَجْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ

اضتالؿ واضتراـ، واألمر  :ال نقصد بو مكاضتو مكة، وكانوا أفرادا مستضعفُت، فهذا ؽتا نزؿ قبل تقرير حكمو، 
 والنهي، ال، وإفتا متعلق ذلك.

*  }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى: يقوؿ -عز وجل-اهلل ، سبيل الفائدة، ال بأس أف أذكر لكم منها على أخرىة أمثللو و 
اظتعٌت ، }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى{ :قولوف، افهذه السورة مكية قطعً ، [٘ٔ-ٗٔ]األعلى: َوذََكَر اْسَم رَبِِّو َفَصلَّى{

 ،صلى اهلل عليو وسلم-ومتابعة الرسوؿ  ،عز وجل-زكى نفسو باإلنتاف والتقوى وطاعة اهلل : تزكىيف  األقرب
لكن ، فلحيفهذا الذي  ،أي: ذكر اسم ربو وصلى الصلوات اظتفروضة، وغَت اظتفروضة، }َوذََكَر اْسَم رَبِِّو َفَصلَّى{

ىناؾ معٌت آخر ذكره بعض أىل العلم، وكأف شيخ اإلسالـ بٌت عليو بعض االستنباطات يف بعض اظتواضع، وإف  
 وىو: أف معٌتوقد ذكره رتاعة كبَتة من السلف، لكن للفائدة أذكره،  ،امرجوحً معٌت  فيما أظن كاف ىذا اظتعٌت

}َوذََكَر اْسَم رَبِِّو  وقولو: صدقة الفطر، أي: يف عيد الفطر، أي: أخرج زكاة الفطر،، }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى{ قولو:
صالة العيد، مع أف ذلك مل يشرع يف أي:  }َفَصلَّى{إىل العيد، إشارة إىل التكبَت وىو خارج قالوا:  ،َفَصلَّى{
فقالوا: ففي مكة ليس ىناؾ صدقة فطر، وال صالة عيد، وال تكبَت يف اطتروج إليها، وال شيء من ىذا، مكة، 

تو، وإف   يشرع إال يف اظتدينة، وىذا قاؿ بو كثَت من السلف، ولوال كثرة من قاؿ بو ما ذكر ، وملىذه اآلية تشَت إليو
 القضية اليت ذكرهتا.ىذه لك  كاف اظتعٌت الراجح ىو األوؿ، لكن ىذا يوضح

                                                 

حترمي باب:  (، ومسلم، كتاب اضتج،ٖٕٗٗ)كيف تعرؼ لقطة أىل مكة، برقم باب:   أخرجو البخاري، كتاب يف اللقطة، - ٕٔ
 (.ٖ٘٘ٔمكة وصيدىا وخالىا وشجرىا ولقطتها، إال ظتنشد على الدواـ، برقم )

 (.ٕٓٙ/ٕٕأخرجو الطربي يف تفسَت ) - ٕٕ
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 }َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّو{ :يف سورة اظتزمليقوؿ  -عز وجل-اهلل  أوضح من ىذا كلو،مثاؿ 
فأين وما آمن إال أفراد قد ال يزيدوف على أصابع اليد الواحدة، فهذه اآلية نزلت يف أوؿ ما نزؿ، [، ٕٓ]اظتزمل:

 دة طويلة.ذلك مبفهذه اآلية تشَت إىل أمر وقع بعد ، يف اظتدينةفرض بل ؟ الذين يقاتلوف يف سبيل اهلل
-من حديث عائشة  ،يف صحيحو -رزتو اهلل-ما أخرجو البخاري : نزؿ بعد تقرير اضتكمعلى ما وىذا مثاؿ 

أو  ،حىت إذا كنا بالبيداء ،يف بعض أسفاره -صلى اهلل عليو وسلم-خرجنا مع رسوؿ اهلل "قالت:  -اعنهرضي اهلل 
يعٍت: بقي على التماسو،  -صلى اهلل عليو وسلم-فأقاـ رسوؿ اهلل  ،انقطع عقد يلوىو: مكاف، بذات اصتيش، 

حُت  -صلى اهلل عليو وسلم-رسوؿ اهلل فقاـ : "إىل أف قالت ،"...وليسوا على ماء ،وأقاـ الناس معويبحث عنو، 
 .(ٖٕ)، إىل آخر اضتديث"اآلية اليت يف اظتائدة [،ٙ]اظتائدة: }فَ تَ َيمَُّموا{ :فأنزؿ اهلل آية التيمم ،أصبح على غَت ماء

يف سورة اظتائدة،  ،نزلت متأخرةىي ، فذكر فيها الوضوء، و }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلِة{، فهذه اآلية ذكر فيها الوضوء
وضوء طواؿ تلك اظتدة يف مكة من غَت كانوا يصلوف معٌت ذلك: أهنم  ، فهل الً وسورة اظتائدة من أواخر السور نزو 

  ويف اظتدينة؟
، بل الوضوء فرض قبل ذلك بكثَت، ولكنو مل يرد يف القرآف، فجاءت اآلية اليت تبُت الوضوء وتشَت إليو اصتواب: ال

 .متأخرة بعد ذلك
مل يصل منذ افًتضت  -صلى اهلل عليو وسلم-معلـو عند رتيع أىل اظتغازي أنو " :رزتو اهلل-قوؿ ابن عبد الرب ي

مع   اليكوف حكمها متلوً  -عز وجل-فأنزعتا اهلل ، (ٕٗ)"إال جاىل أو معاند وال يدفع ذلك ،الصالة عليو إال بوضوء
 أف اآلية نزلت بعد تقرير اضتكم مبدة طويلة. :واظتقصود، اكونو مفروضً 

}يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَََّلِة ِمْن يَ ْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى : يقوؿ -عز وجل-خر: اهلل آ مثاالً وخذ 
صالة ؟ ىذه السورة مدنية، ومىت فرضت مدنيةمكية أو ىذه السورة هل ف ،[ٜ]اصتمعة: ِذْكِر اللَِّو َوَذُروا اْلبَ ْيَع{

 رضي اهلل عنو،-لكنو أمر مصعب بن عمَت ، مبكة -صلى اهلل عليو وسلم-فرضت مبكة، ومل يصلها النيب ؟ اصتمعة
بعدما ىاجر، لكنو مل يستطع يف مكة أف  -صلى اهلل عليو وسلم-مث صالىا النيب ، (ٕ٘)فأقامها للناس يف اظتدينة

                                                 

ا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم }فَ َلْم َتِجُدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحو أخرجو البخاري، كتاب التيمم، وقوؿ اهلل تعاىل:  - ٖٕ
 (.ٖٚٙالتيمم، برقم )باب:  (، ومسلم، كتاب اضتيض،ٖٖٗ[، برقم )ٙ]اظتائدة: ِمْنُو{
 (.ٜٕٚ/ٜٔانظر: التمهيد ظتا يف اظتوطأ من اظتعاين واألسانيد ) - ٕٗ
(، ٜٕٗٙ(، برقم )ٕٔٗ/ٙ(، والطرباين يف اظتعجم األوسط )ٜٗٙٙ(، برقم )ٖٛ٘/ٗأخرجو أبو عوانة يف مستخرجو ) - ٕ٘

 (.ٕٓٚ٘(، برقم )ٕٛٚ/ٖوالبيهقي السنن الكربى )



12 

 

آية اصتمعة نزلت يف سورة مدنية؛ مع أف حكم اصتمعة قد شرع وفرض إذف: ف ،امستضعفً  يصلي اصتمعة؛ ألنو كاف
 .قبل ذلك يف مكة

وقد ي ْستػ ْغر ب ، كررد يتأسباب النزوؿ: أف النزوؿ أحيانا ق يف ىذا اظتوضوع امن اظتسائل اليت لتسن معرفتها أيضً و 
حرؼ : وىو كاف ينزؿ على حرؼ واحد يف مكة،القرآف  أف : ال يكابر فيو أحد امن ىذا، لكن سأعطيكم شيئً 

ووجوه قريش، واستمر على ذلك عشر سنُت، مث نزلت باقي األحرؼ الستة يف اظتدينة، وىذه األحرؼ الستة، 
 فما معٌت ىذا الكالـ؟ ، اضً يموجودة يف ضمن اآليات اظتكية أاظتغايرة فيها، 

 أو جاءت حبروؼ متنوعة، ،آلية اليت تقرأ بأكثر من وجوصار ينزؿ مرة ثانية با -عليو السالـ-أف جربيل معناه: 
، وإف اعًتض من اعًتض على بعض ى ىذاال يستطيع أحد أف يعًتض عل اوىذا قطعً صار ينزؿ هبا مرة ثانية، 

ظتضموهنا، أو ليبُت عتم أف اضتكم الذي أشكل عليهم، أو الذي  اآلية قد تنزؿ مرة ثانية تأكيدً ااألمثلة األخرى، ف
نفس حكم ما سبق يف القضية الفالنية، أو ؽتا نزؿ يف اآلية الفالنية،  :ىو ،يف ىذه القضية ىم بصدد اختاذ موقف
 منها مثالُت:، نعطيكم اوىذا لو أمثلة كثَتة جدً 

:]ال }الم * ُغِلَبِت الرُّوُم{يقوؿ:  -عز وجل-اهلل  صح عند الًتمذي من حديث أيب سعيد اطتدري ، و [ٕ-ٔرـو
 }الم{ فنزلت: ،فأعجب ذلك اظتؤمنُت ،أنو قاؿ: ظتا كاف يـو بدر ظهرت الرـو على فارس -رضي اهلل عنو-

: : }َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن{ إىل قولو: [،ٔ]الرـو ىذا ، (ٕٙ)ففرح اظتؤمنوف بظهور الرـو على فارس، [ٗ]الرـو
 .ىذا يف يـو بدر، ظتا تغلب الرـو على الفرسي وغَته، الًتمذ بإسناد صحيح عند
يف قصة  ،مارضي اهلل عنه-من حديث ابن عباس  :وىي ،من ىذه الروايةة جدا، أشهر ر و شهموىناؾ رواية أخرى 

وبُت بعض اظتشركُت؛ ظتا تغلبت الفرس على  ،رضي اهلل عنو-الرىاف اظتشهورة اليت وقعت بُت أيب بكر الصديق 
ألف الفرس من الوثنُت، والرـو  ؛يف مكة قبل اعتجرة، ففرح اظتشركوف بذلك -صلى اهلل عليو وسلم-والنيب  ،الرـو

أىل الكتاب، الوثنيُت، كما غلبوا  وقالوا: ؿتن سنغلبكم كما غلب إخواننا من ،من أىل الكتاب، فتفاءلوا هبذا
}الم * ُغِلَبِت الرُّوُم * ِفي َأْدَنى اِْلَْرِض َوُىْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن * ِفي ِبْضِع  :عز وجل-فأنزؿ اهلل 

: ِسِنيَن{ ننظر  :فقالوا ،رضي اهلل عنو-فًتاىنوا مع أيب بكر  ،}ِفي ِبْضِع ِسِنيَن{: تقوؿ قالوا:ف، [ٗ-ٔ]الرـو

                                                 

، برقم )باب:  صلى اهلل عليو وسلم،-أخرجو الًتمذي، أبواب القراءات عن رسوؿ اهلل  - ٕٙ (، وقاؿ: ٖٜٕ٘ومن سورة الرـو
(، ٜٕ٘ٗاظتسند، برقم )(، وأزتد يف ٕٖ٘ٔٔ"ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو"، والنسائي يف السنن الكربى، برقم )

 وقاؿ ػتققوه: "إسناده صحيح على شرط الشيخُت".
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نزؿ فأ، يـو بدريف فحصلت ىذه الغلبة ، (ٕٚ)أبو بكر يف القصة اظتشهورةفًتاىن معهم ؟ ما تصدقوفأو تصدقوف أ
ظتا افتخر اظتشركوف  ةمر  ،نزلت مرتُت ية؟فكم مره نزلت ىذه اآل، }الم * ُغِلَبِت الرُّوُم{: مرة ثانيو -عز وجل-اهلل 

 .ظتا حتقق الوعد بانتصار الرـو على الفرس ةيف مكة، ومر 
}َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم  :تبارؾ وتعاىل-يف قولو ر، خآ عطيكم مثاالً ن

- من حديث ابن مسعود ،خرج الشيخاف البخاري ومسلم، أسراءاإل يفة اليت ياآل ،[٘ٛ]اإلسراء: {َلً ِإَلَّ َقِلي
 يتوكأ :ىو، و مزرعة، يف اظتدينةث بر حيف  -اهلل عليو وسلمصلى - مشي مع النيبأكنت " قاؿ: -رضي اهلل عنو
 ،نو يسمعكم ما تكرىوفإف ،ال تسألوه :سلوه، وقاؿ بعضهم :فقاؿ بعضهم ،فمر بنفر من اليهود ،على عسيب

-قاـ النيب  ،ورفع رأسو إىل السماء ،صلى اهلل عليو وسلم- فقاـ النيب ،حدثنا عن الروح !يا أبا القاسم :فقالوا
ى حنو يو أفعرفت : يقوؿ ابن مسعود، السماء ورفع رأسو إىل ة،جلس ينتظر فًت و  ،ساعة -اهلل عليو وسلمصلى 

 .يف اظتدينةىذا كاف  ،(ٕٛ)(الروح من أمر ريب()) مث قاؿ: ،"حىت صعد الوحي ،إليو
، لليهودقالت قريش ": قاؿ -مارضي اهلل عنه-من حديث ابن عباس  ،الًتمذيد عن: ةصحيح ةثاني ةعندنا روايو 

: نزؿ اهلل تعاىلأف ،فسألوه عن الروح ،الروح فقالوا: سلوه عن ،نسأؿ ىذا الرجل ائً عطونا شي: اذا يف مكةوى
 فماذا نقوؿ؟  ،يف اظتدينةتلك و ، هذه يف مكةف ،(ٜٕ)"}َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي{

 ،اظتدينةيف بعض اليهود  ولأس ةومر  ة،يآلا فنزلت ،مكة اظتشركوفيف سألو  ةمر بسببُت،  ،نزلت مرتُت ةيآل: انقوؿ
 ية.آلا فنزلت
 ة،من آي كثرأوتنزؿ  ،اف السبب قد يكوف واحدً أ :وىي، أسباب النزوؿ: أخرى تتعلق هبذا الباب ةلأمسوىنا 

 ،آيات من سور ال، بلواحد من القرآف، يف موضع  اسردً تنزؿ  ةكثر من آي، وليست أة تنزؿواحد ةوليست آي
 .نزؿ بسببها آيات يف سور شىتواقعة واحدة ت: ، فهيةحدوا ةبسبب واقع

                                                 

، برقم )باب:  صلى اهلل عليو وسلم،-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٕٚ (، ٜٖٗٔومن سورة الرـو
، ال نعرفو إال من حديث عبد الرزتن ب ن أيب الزناد"، وحسنو وقاؿ: "ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث نيار بن مكـر

 (.ٜٖٗٔ، بًتقيم الشاملة آليا( برقم )ٜٗٔ/ٚاأللباين يف صحيح وضعيف سنن الًتمذي )
(، ٕ٘ٔ[، برقم )٘ٛ]اإلسراء: }َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَلَّ َقِليًَل{قوؿ اهلل تعاىل: باب:  أخرجو البخاري، كتاب العلم، - ٕٛ

}َوَيْسأَُلوَنَك عن الروح وقولو تعاىل:  -صلى اهلل عليو وسلم-سؤاؿ اليهود النيب باب:  والنار، ومسلم، كتاب صفة القيامة واصتنة
 (.ٜٕٗٚ[ اآلية، برقم )٘ٛ]اإلسراء: َعِن الرُّوِح{

ومن سورة بٍت إسرائيل، برقم باب:  ،-صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٜٕ
ؿ: ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو، وقاؿ األلباين: حسن صحيح، يف التعليقات اضتساف على (، وقآٖٗٔ)

 (.ٜٜ(، برقم )ٜٕٓ/ٔصحيح ابن حباف )
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: قالت -ارضي اهلل عنه- ةـ سلمأمن حديث  ة،صحيحجدا يف روايات كثَتة ء وجا ،خرج الًتمذيما أ و:مثال
وىذا يرد بو على الذين يثَتوف  ،وتعاىلتبارؾ -نزؿ اهلل أف ،"لنا نصف اظتَتاث افتإو  ،و النساءز غوال ت ،و الرجاؿز غي"

}َوََل : هللا نزؿأف، وىكذا ؟ظتاذا البد من الويل ؟ظتاذا البد من احملـر؟ عتا نصف اظتَتاثأة ظتاذا اظتر  ،ىذه القضايا
}ِإنَّ : نزؿ فيهاأف" :قاؿ غتاىد :يقوؿ الًتمذي، "[ٕٖ]النساء: تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اللَُّو بِِو بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض{

}َوََل تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اللَُّو ِبِو بَ ْعَضُكْم َعَلى  :وىلاأل ةياآلف، (ٖٓ)"[ٖ٘]األحزاب: اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت{
 .حزاباأل من سورة [،ٖ٘]األحزاب: }ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت{و، من سورة النساء[، ٕٖ]النساء: بَ ْعٍض{

اهلل  نزؿأف، ةشتع اهلل ذكر النساء يف اعتجر أ ال !رسوؿ اهلل يا" :عنها قالت -رزتو اهلل تعاىل-خرج الًتمذي أ :ايضً أو 
 ؿآرة و ن سة مياآل[ ٜ٘ٔ]آؿ عمراف: }َأنِّي ََل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى{ :تبارؾ وتعاىل-

 .(ٖٔ)"عمراف
}ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن : نزؿ اهللأف، كر الرجاؿ وال يذكر النساءذ اهلل ي! رسوؿ اهلل يا :قلت"وعند اضتاكم عنها قالت: 

]آؿ  }َأنِّي ََل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى{: نزؿأو  ،حزاباأل[، يف ٖ٘]األحزاب: َواْلُمْسِلَماِت{
 .(ٕٖ)"[، يف آؿ عمرافٜ٘ٔعمراف:

 ةوتنزؿ آيأف لتصل أكثر من سبب  ، وىذا مهم،كثر من سببأأف لتصل  :وىي ،عكس ىذهة ثاني ندنا صورةعو 
 ة.واحد
سورة يف  ،يف قصة التحرمي ،يحةحالروايات الصيف عدد من ورد عنو  -صلى اهلل عليو وسلم-لنيب اأف  :مثالو

يف  صح ،[ٔ]التحرمي: }يَا َأي َُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك{: يف قولو ،صدرىاسبب نزوؿ يف التحرمي، 
كاف  ونأ، وىي: يف القصة اظتشهورة ،حـر على نفسو العسل -صلى اهلل عليو وسلم-ف النيب أ :بعض الروايات

ىؤالء  فاتفق، فغارت منو بعض أزواجو ،وكاف نتر على زينب فتسقيو عسال ،يطوؼ على نسائو بعد صالة العصر
وىو:  ،ك ريح مغافَتمنإين أجد  :تقوؿ لوأف  ة،دخل على واحد أف يقلن لو كلما، أو بعض األزواجج، وا ز األ

 :يعٍت، و الريحمنف يوجد أيشق عليو كاف  -صلى اهلل عليو وسلم-نيب وال ة،غَت مستساغ ةمعين ةطعاـ لو رائح
                                                 

(، ٕٕٖٓومن سورة النساء، برقم )باب:  ،صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٖٓ
ه بعضهم عن ابن أيب ؾتيح، عن غتاىد، مرسال، أف أـ سلمة، قالت: كذا وكذا"، وقاؿ األلباين وقاؿ: "ىذا حديث مرسل، وروا

 (.ٕٕٖٓ، بًتقيم الشاملة آليا(: "صحيح اإلسناد" برقم )ٕٕ/ٚيف صحيح وضعيف سنن الًتمذي )
(، ٖٕٖٓنساء، برقم )صلى اهلل عليو وسلم، باب: ومن سورة ال-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٖٔ

 (.ٕٕٖٓ، بًتقيم الشاملة آليا(: "صحيح مبا قبلو" برقم )ٕٕ/ٚوقاؿ األلباين يف صحيح وضعيف سنن الًتمذي )
(، وقاؿ: "ىذا حديث ٖٓٙ٘أخرجو اضتاكم، كتاب التفسَت، تفسَت سورة األحزاب بسم اهلل الرزتن الرحيم، برقم ) - ٕٖ

 صحيح على شرط الشيخُت ومل مترجاه".
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إفتا ىو  قاؿ:ف ،عليو الصالة والسالـ- ةطيب الرائحأرائحتو و فكاف يشق عليو ذلك،  ،و ؿتو ذلكأ ،ريح طعاـ
ذا امتص إف النحل أ ومعروؼ ة،نبت لو رائحوىو:  ط،لعل ؿتلو جرست العرف :فقالت ،عند زينبعسل شربتو 

 :قالتف ة،يناثىل الإذىب مث  ،زىار اليت امتصهارائحة ىذه األ العسل يظهر يف ،ؿتو ذلك وأ ،زىاراألبعض رحيق 
-فحرمو النيب ط، لعل ؿتلو جرست العرف :تقالف ،عند زينب ىو عسل شربتو :قاؿف ،ك ريح مغافَتمنجد أين إ

فهن ال يردف ذلك، أف  ،العسل يشرب عندىايذىب  فأمنو ف ريدي ال نىو  ،على نفسو -صلى اهلل عليو وسلم
}يَا َأي َُّها النَِّبيُّ ِلَم  :عز وجل-نزؿ اهلل أفعلى نفسو،  -صلى اهلل عليو وسلم-فحرمو النيب  ،لسيشرب عندىا الع

 .(ٖٖ)[ٔ]التحرمي: ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك تَ ْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك{
ظتا جاءت  ،-وسلمصلى اهلل عليو - النيب جارية ف ذلك بسبب، أشهرأ :وىو ،يف بعض الروايات اوصح أيضً 

ظتا وقع على  ،ويف بييت ،يف يومي :وقالت ،-صلى اهلل عليو وسلم-واحتجت على النيب  ،ارضي اهلل عنه- عائشة
 .(ٖٗ)ةىذه اآلي -عز وجل-نزؿ اهلل أف ،على نفسو -صلى اهلل عليو وسلم- النيبفحرمها  ،جاريتو

 -صلى اهلل عليو وسلم-خرب النيب أظتا جاء و  ،العجالينعونتر عن  ،ما ذكرتو سابقا ،من أمثلتو اظتشهورة اظتعروفةو 
 .(ٖ٘)وتأظتا قذؼ امر  ،وقع لو امب
 -عليو وسلماهلل صلى -كل واحد منهم جاء إىل النيب  ،(ٖٙ)اظتا جاء وقذؼ امرأتو أيضً  ةىالؿ بن أمي كذلكو 

 ،نزؿ اهلل فيوأفأو  ة،ينزلت اآلف :منها ةيف ىذا ؾتد أف بعد كل واحد الروايات الواردةإىل وإذا نظرنا ة، على حد
ىذه نزلت  ،ىذه القصص متقاربة :فماذا نقوؿ؟ نقوؿ، [ٙ]النور: }َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم{: وذكر آية اللعاف

 .فكل ذلك سبب لنزوعتا ،رتيعا بعدىااآلية 
سواء يف  ،والرواياتر ثااآلر يف كثَت من الكتب اليت تذك ، وىي:نفعهاأو  ،أىم ىذه اظتسائل :ىيو  ،ىنا مسألةو 
خبار أ :وىي ة،يخبار يف سبب نزوؿ اآلمن الروايات واأل اؾتد عددً ، كتب التفسَتيف  و أ ة،سباب النزوؿ خاصأ

                                                 

(، ومسلم، كتاب ٕٚٙ٘[، برقم )ٔ]التحرمي: }ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك{باب:  أخرجو البخاري، كتاب الطالؽ، - ٖٖ
 (.ٗٚٗٔوجوب الكفارة على من حـر امرأتو، ومل ينو الطالؽ، برقم )باب:  الطالؽ،

(، والدارقطٍت يف ٖٕٙٔ(، برقم )ٖٔ/ٖط )(، والطرباين يف اظتعجم األوسٜٚٗ-٘ٚٗ/ٖٕأخرجو الطربي يف تفسَته ) - ٖٗ
 (.ٚٚٓ٘ٔ(، برقم )ٛٚ٘/ٚ(، والبيهقي يف السنن الكربى )ٖٔٓٗ(، برقم )٘ٚ/٘سننو )

}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإَلَّ  :عز وجل-قولو باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٖ٘
باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،٘ٗٚٗ[، برقم )ٙ]النور: َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم َأْربَُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{أَنْ ُفُسُهْم 

 (.ٕٜٗٔانقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم )
هَ باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٖٙ  ا اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{}َويَْدرَُأ َعن ْ

انقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،ٚٗٚٗ[، برقم )ٛ]النور:
(ٜٔٗٙ.) 
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قد ورد فيها ستسة أسباب يف و  :بعض الناس قد يقوؿ؟ ترى فما ىو سبب النزوؿ يا ة،يف قصص ؼتتلفعة، متنو 
فإذا  ،يف التفسَت ارسً وليس ىذا د ،وىذا يف الواقع نوع من العبث كذا،  :والثالث كذا،  :والثاين كذا،  :األوؿ ،النزوؿ

 :يةتنتبع اطتطوات اآل :نصنع؟ نقوؿ ذافما ،كثر من روايةأ ة،متعدد ةوجدنا روايات كثَت 
أسباب أف وعرفنا ، مث ننظر بعد ذلك إىل الصيغة ،فالروايات الضعيفة نستبعدىا ،أوؿ ما ننظر إىل الثبوت: الً أو 

الذي يقولوف ة، كغَت صحيح ةفما كاف بصيغ ،ةصري ةما ليس بصيغ :ومنو ة،صرلت ةما يكوف بصيغ :النزوؿ منو
إذا ف ،الصحيح الصريح ؟فالذي يبقى عندنا اآل افم، هذا من قبيل التفسَت، فيستبعد ،يف كذا ةينزلت ىذه اآلفيو: 

حكمنا  ةف كانت متقاربإف ة،ىل اضتوادث ىذه متقارب :ننظر ؟فماذا نصنع ،اجتمع عندنا ىذا الصريح الصحيح
حكمنا  ةوإذا كانت اضتوادث متباعد ،كما ذكرنا يف قصة اللعاف قبل قليل  ،نزلت بعد ىذه اضتوادث ةيف اآلأب

ونسردىا  ،يف سبب النزوؿ ة،قد ورد فيها كذا روايو  : ؿتتاج أف نقوؿالوهبذا  ة،واؿتلت اظتشكل ،بتكرار النزوؿ
لتسن أف يقاؿ  امث بعد ذلك يتلخص لنا يف النهاية حتريرً  ،يها على ىذا الًتتيبر وؾت ،نفصل فيها افتإو  ،ال، وفتشي

 ة.يعند الكالـ عن سبب نزوؿ اآل
وبعضها غَت  ا،على ما كاف فيو بعض الروايات صحيح الً نعطيكم مثا، وتطبيقات على ىذا ةنعطيكم أمثل

 ؟كيف نستخرج سبب النزوؿ  ة،كلو صريح يف الصيغو  ،جتمع فيو الضعيف والصحيحا ما ،صحيح
اضبطوا  ،[ٖ-ٔ]الضحى: }َوالضَُّحى * َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى * َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َلى{ يقوؿ: -عز وجل-اهلل 
رضي -اف خرج الشيخاف من حديث جندب بن سفيأ ،الروايات، أو على األقل: الراوي وموضع الشاىدىذه يل 
يا  :فقالت ،هأفجاءت امر  فلم يقـو ليلتُت أو ثالثا، ،صلى اهلل عليو وسلم-اشتكى رسوؿ اهلل : "قاؿ -عنواهلل 

 :عز وجل-نزؿ اهلل أف ،ليلتُت أو ثالثامنذ قربك ره مل أ ،إين ألرجو أف يكوف شيطانك قد تركك !ػتمد
، يف الصحيحُت هىذ؟ يف صحة ىذه الروايةما تقولوف ، (ٖٚ)"[ٕ-ٔ]الضحى: }َوالضَُّحى * َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى{

 .نبقيهابل  ،أف نستبعدىا نستطيع فهذه ال ة،صرلت ؟ةلتر غَت صأو  ةصرلتل ىي وى
جربيل وعد النيب ف أ،بطأالوحي  أف :يف سبب نزوعتا ،الطرباين بإسناد ضعيف دعنف: روايات أخرى غَت ىذهوعندنا 

صلى -دث يف بيت رسوؿ اهلل ح ما)) :قاؿ -اهلل عليو وسلمصلى -النيب ف ،وما جاء -صلى اهلل عليو وسلم-
جروا قد  فوجدت ،حتت السرير ةدخلت اظتكنسأفو، تكنسختم الدار، أي:  فأ ةمر اصتاريوأ ،((-اهلل عليو وسلم

عن  -صلى اهلل عليو وسلم-لو النيب أفس، فجاء جربيل ،لقتوأخرجتو و أف ،الكلب الصغَتىو:  اصتروو - ،مات

                                                 

(، ومسلم، كتاب ٜٓ٘ٗ[، برقم )ٖ]الضحى: رَبَُّك َوَما قَ َلى{ }َما َودََّعكَ باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٖٚ
 (.ٜٚٚٔمن أذى اظتشركُت واظتنافقُت، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-ما لقي النيب باب:  اصتهاد والسَت،
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، (ٖٛ)((أو صورة بيتا فيو كلب تدخل ال ةف اظتالئك))إ :وقاؿ ،اصتروىذا  :ىو ف السببأخربه أف ،رأخسبب الت
لكن يف قصة سبب ، ديث صحيح ثابت، ح(ٜٖ)(ة(و صور أتدخل بيتا فيو كلب  ال ةالئكف اظت))إ :ديثوح

 ،عند الطرباين :وىيالرواية ال تصح،  ههذفة، ضعيف ةىذه القص، نو مل يدخل بسبب ىذا اصتروأخربه أظتا  ،النزوؿ
 .فهذه تستبعدة، غَت صحيح ةولكن الرواي ة،صرلت ةف الصيغأ :صلافاضت

صلى اهلل عليو -رسوؿ اهلل على نزؿ  ظتا" :عن ابن عباس ،من طريق ضعيف ،ابن جرير الطربي دعن :سبب ثالثو 
}َما َودََّعَك رَبَُّك  :نزؿ اهلل تعاىلأف ،قالهو  ودعو ربو :فقالوا ،فتغَت بذلك ،ياماأعنو جربيل طأ بأ ،فآالقر  -وسلم

 .ةهذه ضعيفف، (ٓٗ)"[ٖ]الضحى: َوَما قَ َلى{
لقد خشيت ))فقاؿ:  ،حزنوأو  ،-صلى اهلل عليو وسلم-ىت شق ذلك على النيب حالوحي  فًت :خرىأ ةعندنا روايو 
 .ةضعيف ةىذه روايو ، (ٔٗ)}َوالضَُّحى{: فجاء جربيل بسورة، جفاين جربيل :يعٍت، ((ف يكوف صاحيب قالينأ
 }َوالضَُّحى{: نزؿ اهللأف ،ولكن اهلل قاله ،لو كاف من عند اهلل لتتابع ا:فقالو  ،الوحي فًت" :وىي، خرىأ ةروايو 

 .(ٕٗ)"ةخر السور آىل إ ،[ٔ]الشرح: }َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{، [ٔ]الضحى:
: إين وقالتأة اظتر وىي: عندما جاءت  ،وىلاأل ةالروايمنها؟  اضتقيقيىو سبب النزوؿ  ماة، ذه الروايات كثَت فه

هذا ىو ، فاثالثً  وأليلتُت  -صلى اهلل عليو وسلم- الوحي عن النيب ًتفظتا ألرجو أف يكوف شيطانك قد تركك، 
 ىل الباقي.إوال نلتفت  فقط، ا السبب الوحيدذنذكر ى، بل ابدً أف نسرده ونعدده أتاج لت والباقي ال ،سبب النزوؿ

اضتالة ، أما يف غَت صريحمنو والصحيح منو صريح و  ،على ما صحت فيو بعض الروايات دوف بعض نعطيكم مثاال
منو صحيح ومنو  ىذا النوعيف  لتة، لكنر كلها ص  هالكن ،بعضها غَت صحيحو  روايات بعضها صحيحفال ،األوىل

ما ىو سبب النزوؿ اضتقيقي الذي ينبغي أف يقاؿ  نظرلنو  ،عليو فلنطبق ،ومنو صريح ومنو غَت صريح، غَت صحيح
صيغ  افيها أيضً  عواجتم ،جتمع فيها روايات صحيحة وضعيفةاالتطبيق الذي سأذكره يتعلق بصورة ، فيعتمدو 

                                                 

(، ٖٙٔ/ٖٔ(، وانظر: سلسلة األحاديث الضعيفة واظتوضوعة )ٖٙٙ(، برقم )ٜٕٗ/ٕٗأخرجو الطرباين يف اظتعجم الكبَت ) - ٖٛ
عن سبب التأخر، فأخربه أف السبب ىو: ىذا اصترو،  -صلى اهلل عليو وسلم-فسألو النيب (، وليس فيو ىذه الزيادة: ٖٙٔٙبرقم )
 .))إف اظتالئكة ال تدخل بيتا فيو كلب أو صورة((وقاؿ: 

فوافقت إحداقتا األخرى،  إذا قاؿ أحدكم: آمُت واظتالئكة يف السماء، آمُتباب:  أخرجو البخاري، كتاب بدء اطتلق، - ٜٖ
ال تدخل اظتالئكة بيتا فيو كلب وال صورة، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب اللباس والزينة،ٕٕٖ٘غفر لو ما تقدـ من ذنبو، برقم )

(ٕٔٓٙ.) 
 (.ٚٛٗ -ٙٛٗ/ٕٗأخرجو الطربي يف تفسَته ) - ٓٗ
 (.ٓٔٚ/ٛانظر: فتح الباري البن حجر ) - ٔٗ
 انظر: اظتصدر السابق. - ٕٗ
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سبب النزوؿ  نظر كيف نستخلصن مث ،وىذه أبلغ صورة حتمل ألواف التفاوت يف الروايات ،صرلتة وغَت صرلتة
 منها.

 نظر إىل الرواياتا ،[٘ٔٔ]البقرة: }َولِلَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ يقوؿ: -عز وجل-هلل ا
وذلك أف  ،القبلةف: كاف أوؿ ما نسخ من القرآ"عن ابن عباس قاؿ: ، رج ابن جرير بإسناد جيدأخ !اظتوجودة

أف يستقبل  -عز وجل-أمره اهلل  ،أىلها اليهودر وكاف أكث ،اظتدينة ظتا ىاجر إىل -صلى اهلل عليو وسلم- رسوؿ
فكاف رسوؿ اهلل ، اهرً بضعة عشر ش -صلى اهلل عليو وسلم-اهلل وؿ رسا ستقبلهاف ،ففرحت اليهود، بيت اظتقدس

ب من ذلك تار اف، إىل أف حّولت القبلة :اضتاصل ،عليو السالـ-إبراىيم  ةب قبللت -صلى اهلل عليو وسلم-
َها{ :وقالوا ،اليهود َلِتِهُم الَِّتي َكانُوا َعَلي ْ ُىْم َعْن ِقب ْ }ُقْل لِلَِّو  :عز وجل-فأنزؿ اهلل  ،[ٕٗٔ]البقرة: }َما َوَلَّ

ىذه  ضبطواا ،(ٖٗ)"[٘ٔٔ]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ :وقاؿ ،[ٕٗٔ]البقرة: اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب{
فأنزؿ قاؿ: "صرلتة، ىي: أو غَت صرلتة؟  صرلتة، وىل ىي جرير بإسناد جيدابن  عند ،عن ابن عباس: الرواية

 على اليهود. احتويل القبلة ردً  بسبب :ىيف إذ "،اهلل
صلى -النيب  نا مع: "كقاؿ -رضي اهلل عنو-مر بن ربيعة اعن حديث ع ،ي وابن ماجوذالًتم دعن: واية ثانيةور 

على اصتهة اليت  و،فصلى كل رجل منا على حيال ،فلم ندري أين القبلة ،يف سفر يف ليلة مظلمة -عليو وسلماهلل 
سب ، حبواحد من ىنا، و واحد من ىنا، و واحد من ىنا، و واحد صلى من ىنا ،يعتقد أف القبلة منها ،اجتهد فيها
ا رو حوا ذكبفلّما أص، ُت مشرؽ ومغرببا أصبحوا وجدوا أنفسهم مل، فيف الليل اوضعوا خطوطً ، و اجتهاداهتم
ىذه رواية و ، (ٗٗ)"[٘ٔٔ]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{: فنزلت ،ذلك -صلى اهلل عليو وسلم-لرسوؿ اهلل 

، فهي: فهذه صرلتة"، فنزلت"مث قاؿ: ذكر واقعة فقد ة؟ ىي: صرلتة، صرلتة أو غَت صرلتوىل ىي  ،صحيحة
د وىل يف احتجاج اليهو األو  ،من اجتهد يف القبلة فأخطأ يفيف أهنا  ة،هذا حديث عامر بن ربيعصرلتة، فصحيحة 

 .حتويل القبلةعلى 
يصلى على راحلتو  -صلى اهلل عليو وسلم-كاف النيب "عمر قاؿ: ابن  حديث، من يذعند الًتم :ثالثةالرواية وال

مث قرأ ابن  ،قادـ من مكة إىل اظتدينة :وىو :يعٍت ،من مكة جاء   :ىوو ، الراحلةيعٍت:  ،تطوعا حيثما توجهت بو

                                                 

 (.ٓٗالصالة من اإلنتاف، برقم )باب:  (، وأخرجو البخاري، كتاب اإلنتاف،ٕٚ٘/ٕأخرجو الطربي يف تفسَته، ) - ٖٗ
ما جاء يف الرجل يصلي لغَت القبلة يف الغيم، باب:  ،صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب الصالة عن رسوؿ اهلل  - ٗٗ

ؾ، ال نعرفو إال من حديث أشعث السماف، وأشعث بن سعيد أبو الربيع (، وقاؿ: ىذا حديث ليس إسناده بذاٖ٘ٗبرقم )
من يصلي لغَت القبلة وىو ال يعلم، برقم باب:  السماف يضعف يف اضتديث، وابن ماجو، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها،

 (.ٜٕٔ(، برقم )ٖٕٖ/ٔ(، وحسنو األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )ٕٓٓٔ)
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يف ىذا : قاؿ ابن عمر، [٘ٔٔ]البقرة: }َولِلَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ :عمر ىذه اآلية
 ، وىل ىي صرلتة؟ ىذه رواية صحيحةو ، (٘ٗ)"أنزلت ىذه اآلية

 يفيصل ،القبلةاستقباؿ يف صالة السفر التطوع ال يلـز  أف :ىذا ؽتا يدخل يف معناىا :ابن عمر يقوؿاصتواب: ال، 
أنو سبب و راحلتو، وىذا معٌت صحيح، دؿ عليو عمـو اآلية، لكنو ليس بصريح يف توجهت بما اإلنساف حيث 

 .اثنتافت معنا؟ ثبترواية  كم، فنستبعدىا ؟فماذا نصنع هبذه الرواية ،النزوؿ من جهة الصيغة
ف أخاكم النجاشي قد ))إقاؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم-أف النيب  :ن قتادة، عابن جرير دعن :رواية رابعةدنا نوع

]آؿ  }َوِإنَّ ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب{ فنزلت: :قاؿ، مبسلم نصلي على رجل ليس :الواق ،((فصلوا عليو ،مات
}َوِللَِّو اْلَمْشِرُق  :عز وجل-فأنزؿ اهلل ، نو كاف ال يصلي إىل القبلةإ :قالوا"ف :قاؿ قتادة، اآلية [ٜٜٔعمراف:

 ال لكنها، صرلتةفهي:  "،فنزلت" :ىذه الروايةفي ف، (ٙٗ)["٘ٔٔ]البقرة: َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{
فالرواية ىذه  ،ضعيف :ىوو  ،ل اظترسليوىذا من قب ،صلى اهلل عليو وسلم-ألف قتادة يرويو عن النيب ؛ حتص
 .اثنتاف فقط؟ ا روايةدنعنبقيت  فإىل اآلف كم، ناىا ظتاذا؟ ألهنا غَت صرلتةد قبلها رديتوال، فعللضيناىا ردّ 
قالوا: ، [ٓٙ]غافر: }اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم{ :ظتا نزلتد: عن غتاى ،ابن جرير يف التفسَت دعن :امسةاطترواية ال

 ،ألهنا مرسلة؛ صرلتة لكنها ال تصحفهي ، (ٚٗ)["٘ٔٔ]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ :إىل أين؟ فنزلت
 .ىذه الرواية نستبعدىاف: إذ، رواية ال تصح :يهف ،من التابعُتفمجاىد 

؟ فماذا نقوؿ، يف القبلة أمن اجتهد وأخط يف :اأيضً و  ،ويل القبلةيف حت ؟الصحيح منها ما ىو ،أسباب ةفهذه ستس
 ،نزلت اآلية بعدىا :ؿو نق ،اربقإذا كانت حصلت يف وقت مت ؟ىل ىذه اضتوادث حصلت يف وقت متقارب

نزلت مرة  ،فالنزوؿ قد تكرر ،إف مل حتصل يف وقت متقاربنقوؿ: ف ،لكن ال نعلم أهنا حصلت يف وقت متقارب
 .وال إشكاؿ ،فاآلية نزلت مرتُت ،أخرىومرة بسبب واقعة ، الواقعةىذه بسبب 

ونبقى يف  ،ىذا سبب نزوؿ :مث نقوؿ ،غَت الصحيح :ومنها ،الصحيح :منها ،ىذا من سرد ستس روايات أينف
 َتة؟!ح

                                                 

جواز صالة النافلة على الدابة يف السفر حيث توجهت، برقم باب:  أخرجو مسلم، كتاب صالة اظتسافرين وقصرىا، - ٘ٗ
(، وقاؿ: ٜٕٛ٘باب: ومن سورة البقرة، برقم ) ،-صلى اهلل عليو وسلم-(، والًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل ٓٓٚ)

 ىذا حديث حسن صحيح.
 (.ٖٚٚٛ(، برقم )ٜٚٗ/ٚأخرجو الطربي يف تفسَته ) - ٙٗ
 (.ٚٗٛٔ(، برقم )ٖٗ٘/ٕأخرجو الطربي يف تفسَته ) - ٚٗ
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تبارؾ - يف قولواظتثاؿ السابق وىو:  ،صرلتة مع تقارب النزوؿ توكان ،على ما صحت فيو الروايات الً عطيكم مثان
وىالؿ ، (ٛٗ)نتر العجالينيف عو  ،صحيحة وصرلتةفيها روايات ، فال[ٙ]النور: }َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم{ :وتعاىل
سبب  :ىوا كل واحد منه  ،نزلت اآلية بعدىا رتيعا ،النزوؿ متقاربفصريح، كلها و  ،كلها صحيح،  (ٜٗ)ةبن أمي

 .نزوؿال
 ا.نزلت بعدقت، (ٔ٘)لوالعس، (ٓ٘)ةاصتاري -صلى اهلل عليو وسلم-وكذلك حترمي النيب 

 ىو: ؟سبق مثاؿ على ىذا ما ىود، وقد ولكن النزوؿ متباع ،صرلتة توكان ،ثاؿ على ما صحت فيو الرواياتم
: }الم * ُغِلَبِت الرُّوُم{ ىناؾ ظتا فرح اظتشركوف يف نزلت ، (ٖ٘)ةيف اظتدين مث ،(ٕ٘)ةيف مك نزلت هذه، ف[ٕ-ٔ]الرـو

 .فو اظتؤمنظتا فرح نزلت وىنا ة، مك
 .(٘٘)داليهو  وسألظتا و ، (ٗ٘)فا سألو اظتشركو ، ظت[٘ٛ]اإلسراء: }َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح{: ثالو أيضاوم

                                                 

}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإَلَّ  :عز وجل-قولو باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٛٗ
باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،٘ٗٚٗ[، برقم )ٙ]النور: َحِدِىْم َأْربَُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{أَنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة أَ 

 (.ٕٜٗٔانقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم )
َها اْلَعَذاَب أَ باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٜٗ  ْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{}َويَْدرَُأ َعن ْ

انقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،ٚٗٚٗ[، برقم )ٛ]النور:
(ٜٔٗٙ.) 

(، والدارقطٍت يف ٖٕٙٔ(، برقم )ٖٔ/ٖ(، والطرباين يف اظتعجم األوسط )ٜٚٗ-٘ٚٗ/ٖٕأخرجو الطربي يف تفسَته، ) - ٓ٘
 (.ٚٚٓ٘ٔ(، برقم )ٛٚ٘/ٚ(، والبيهقي يف السنن الكربى )ٖٔٓٗ(، برقم )٘ٚ/٘سننو )

(، ومسلم، كتاب ٕٚٙ٘[، برقم )ٔ]التحرمي: }ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك{باب:  أخرجو البخاري، كتاب الطالؽ، - ٔ٘
 (.ٗٚٗٔحـر امرأتو، ومل ينو الطالؽ، برقم ) وجوب الكفارة على منباب:  الطالؽ،

، برقم )باب:  ،صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٕ٘ (، ٜٖٗٔومن سورة الرـو
، ال نعرفو إال من حديث عبد الرزتن بن أيب الزناد، وحسنو  وقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث نيار بن مكـر

 (.ٜٖٗٔ، بًتقيم الشاملة آليا( برقم )ٜٗٔ/ٚباين يف صحيح وضعيف سنن الًتمذي )األل
، برقم ) ،صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب القراءات عن رسوؿ اهلل  - ٖ٘ (، وقاؿ: ٖٜٕ٘باب: ومن سورة الرـو

، بًتقيم الشاملة آليا(، ٖ٘ٗ/ٙىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو، وصححو األلباين يف صحيح وضعيف سنن الًتمذي )
 (.ٖٜٕ٘برقم )

باب: ومن سورة بٍت إسرائيل، برقم  ،صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٗ٘
(، وقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو، وقاؿ األلباين: حسن صحيح، يف التعليقات اضتساف على ٖٓٗٔ)

 (.ٜٜ(، برقم )ٜٕٓ/ٔصحيح ابن حباف )
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ما ، و نزلت مرتُتة أف اآليب :ما نقوؿ ،قالوا: نلجأ إىل الًتجيح ،تقاربمنزوؿ أف الب إذا ما علموا بعض العلماء
وما نزؿ منو من األحرؼ اظتتعلقة  ،ف القرآف نزؿ على سبعة أحرؼإ :كمل  قلتنٍتمع أ ؟ذاهبما يقولوف اذا أدري ظت

بعض العلماء ، لكن ىذايف فال غضاضة ، ف جربيل نزؿ هبا مرة ثانيةأ :فمعٌت ذلك ،اظتدينةيف بالسور اظتلكية نزؿ 
وىي يف وقت األسباب أف اآلية نزلت بعد ىذه بم كما قدرنا أف ؿتإذا  ،نلجأ إىل الًتجيحن ؿت ،ال :يقولوف

ابن  حديثف، عن الروح -صلى اهلل عليو وسلم-النيب ظتا سألوا : السابق ثاؿمثل: اظت ؟كيف نرجح،  فنرّجح متقارب
ففي ىذه اضتالة يرّجحوف رواية ، يذوحديث ابن عباس ظتا سألو اظتشركوف عند الًتم ،يف الصحيحُتد مسعو 

 .الصحيحُت
-كاف مع النيب   ،مسعود كاف حاضر القصةن با: نرجح بأف يقوؿف ،لًتجيحيف اوبعضهم يلجأ إىل طريقة أخرى 

 ،لم لتضرفأما ابن عباس ، حاضر :فهو ،يتوكأ على عسيب -صلى اهلل عليو وسلم-لنيب وا ،صلى اهلل عليو وسلم
صلى اهلل -أو شتعها من النيب  ،أكيد يرويو عن صاحيب آخر :فهو ،يف مكة اكاف صغَت ألنو   ،مرسل صحايب :فهو
 .فهذا مثالو ،-صلى اهلل عليو وسلم-لكن ابن مسعود كاف مع النيب  ،مرة ثانية -وسلم عليو

 :مكاف النزوؿ
كيف ؿتكم   ،واهلل أعلم ،باختصار يف أجود ما قيل فيوو ضابطو  ،باظتكي واظتدين :ونوما يسم :وىو ،مكاف النزوؿ

حىت لو نزؿ كل ما نزؿ قبل اعتجرة فهو: مكي، وما نزؿ بعد اعتجرة فهو: مدين،   ؟ىذا مدين وأ ،أف ىذا مكي
مكة، يف يف نزلت  ؟وأين نزلت ؟مىت نزلت، [ٖ]اظتائدة: }اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم{: مثل قولو: يعٍت مكة،
 ،مكي :ما نزؿ قبل اعتجرة فهو: ركِ أحسن ما ذ  وىو:  ،فهذا الضابط جيدة، ية مدنيآومع ذلك ؿتكم أهنا ، عرفة

 .مدين: وما نزؿ بعد اعتجرة فهو
قلنا:  ما إذاأ ،التنزيل فقطوا ىذا موقوؼ على نقل من شاىد: نقوؿ ؟مدين وأ ،يف نعرؼ أف ىذا مكيكو 

 لتكمو  ،يأخذوف قرائنفبعض العلماء  ،ىذا السؤاؿ ردتو وعتذا أ؛ فهنا ندخل يف متاىات ما عتا حدّ  ،الماتبع
سورة ومثل: يقوؿ لك: ىذه نازلة يف اظتدينة،  ية ذكر فيها اليهودآأي : الً مثة، اظتدينيف ف ىذه اآلية نزلت إ :لك

                                                                                                                                                         

(، ٕ٘ٔ[، برقم )٘ٛ]اإلسراء:  َقِليًَل{}َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَلَّ قوؿ اهلل تعاىل: باب:  أخرجو البخاري، كتاب العلم، - ٘٘
}َوَيْسأَُلوَنَك عن الروح وقولو تعاىل:  -صلى اهلل عليو وسلم-سؤاؿ اليهود النيب باب:  ومسلم، كتاب صفة القيامة واصتنة والنار،

 (.ٜٕٗٚ[ اآلية، برقم )٘ٛ]اإلسراء: َعِن الرُّوِح{
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، نزلت بروايات صحيحة ،كلها من أوعتا إىل آخرىا  ،يف ليلة واحدة ،رتلة واحدةت نزلأهنا صح و  معروؼ ،األنعاـ
 .(ٙ٘)يف مكة

بعض ر فيها كِ ذ  و ألنظتاذا؟ يقوؿ:  ،يف اظتدينةىذه نزلت : يقوؿ، و منها بعض اآليات بعض العلماء يستثٍتو 
، الزكاة ما فرضت إال يف اظتدينة :قالوا، [ٔٗٔ]األنعاـ: }َوآتُوا َحقَُّو يَ ْوَم َحَصاِدِه{الزكاة: قضية مثل:  ،األشياء

ذه هب ، لكن مل يكنأهنا فرضت يف مكة :جحاالر ة لزكاة؟ اف الزكاة فرضت يف اظتدينإ :أصال من قاؿ لكم: عتم نقوؿ
 ا، مترج اإلنساف عند اضتصاد شيئً قدرء غَت مشيفرض أصلها يف مكة بإفتا ، وليس ىناؾ شيء مقّدر ،صباءناأل

 .ىذا جواب ،كل ذلك يف اظتدينة  ،إىل آخره الزكوية،نصباء والتقسيمات واألمواؿ ونزلت ىذه األمل يقدر، 
فلماذا ، وذكرنا لكم أمثلة على ىذا، قد تنزؿ قبل تقرير اضتكمف اآلية إ :أف نقوؿ بكل بساطة :اصتواب الثاينو 

 ،أهنا جاءت رتلة واحدة :من سورة جاءت أحاديث صحيحة[، ٔٗٔ]األنعاـ: }َوآتُوا َحقَُّو يَ ْوَم َحَصاِدِه{: ـترج
أهنا بى آية فال كتوز أف ؿتكم عل ؟عتذا اظتعٌت الذي تبادر لنا ؛إال ىذه اآليات :ونقوؿ ،يف ليلة واحدة ،يف مكة

، على االجتهاد ا جتدونو يف كتب التفسَت مبٍتؽتوكثَت ، فظحتهذه ف، نزلت يف مكة أو اظتدينة بناًء على اجتهاد
}َقْد َأفْ َلَح َمْن يف قولو:  يف سورة األعلى أو مثل اآلية اليت ذكرنا، رة البلدو س :مثل فقاؿ بو، لو يف اظتعٌتح ال

،  ىذه اآلية مدنية ،ال :بعضهم قاؿ، و ورة مكيةسفهذه ال، [٘ٔ-ٗٔ]األعلى: رَبِِّو َفَصلَّى{تَ زَكَّى * َوذََكَر اْسَم 
اظتعٌت الراجح  :الً أو  !عجيباظتدينة،  رفت إال يفوزكاة الفطر ما ع  ، زكاة الفطرتدؿ على اؿ: ىذه ؟ قكيف مدنية

 .نزلت قبل تقرير اضتكم :قاؿ؟ يفماذا يقاؿ ،ىو ىذا الو فرضنا أف معناىمث ، ليس ىذاتو سابقا، و ذكر 
 مكيةبأهنا اآلية على لنحكم  ؛رائنقوال يلتفت إىل اجتهادات وآراء و  ط،ىذا موقوؼ على النقل والسماع فق ف:إذ

يف معرفة اظتكي  عليهم ؿىم الذين يعو   -صلى اهلل عليو وسلم-فمن شاىدوا التنزيل من أصحاب النيب  ،أو مدنية
أنو  -رضي اهلل عنو-عن ابن مسعود  ،-تعاىل رزتو اهلل- كما أخرج البخاري،  ىذه اظتعرفةغاية يف ا ، وكانو واظتدين

 .(ٚ٘)"نزلتأين و  ،من نزلت أعلم يفوأنا إال  -تعاىل-ية من كتاب اهلل آالذي ال إلو غَته ما نزلت و ": قاؿ

                                                 

(، ويف ٖٜٕٓٔ(، برقم )ٕ٘ٔ/ٕٔ(، ويف اظتعجم الكبَت )ٕٕٓبرقم )(، ٘ٗٔ/ٔأخرجو الطرباين يف اظتعجم الصغَت ) - ٙ٘
(، والبيهقي يف السنن الصغَت  ٗٗ/ٖ(، وأبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء )ٚٗٗٙ(، برقم )ٕٜٕ/ٙاظتعجم األوسط )

يح على شرط مسلم، (، وقاؿ: "ىذا حديث صحٕٕٖٙ(، واضتاكم يف اظتستدرؾ على الصحيحُت برقم )ٜ٘ٙ(، برقم )ٖٔٗ/ٔ)
فإف إشتاعيل ىذا ىو السدي، ومل مترجو البخاري"، وتعقبو الذىيب بقولو: "ال، واهلل مل يدرؾ جعفر السدي وأظن ىذا موضوعا"، 

 (.ٕٚٙ٘(، برقم )ٕٕٚ/ٕٔوقاؿ األلباين: منكر، يف سلسلة األحاديث الضعيفة واظتوضوعة )
(، ومسلم،  ٕٓٓ٘برقم ) ،صلى اهلل عليو وسلم-لقراء من أصحاب النيب اباب:  أخرجو البخاري، كتاب فضائل القرآف، - ٚ٘

 (.ٖٕٙٗبرقم ) ،عنهما رضي اهلل- بن مسعود وأمو من فضائل عبد اهللباب:  ،عنهم رضي اهلل-فضائل الصحابة كتاب 
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: ، أي(ٛ٘)ع"وأشار إىل سل ،قاؿ: نزلت يف سفح ذلك اصتبلف ،سأؿ رجل عكرمة عن آية من القرآف" :وقاؿ أيوب
 الذي كاف حتتو اطتندؽ.

م مية التيآ :الً مث :يعٍت، نتكن من خالؿ الروايات اليت وردت يف أسباب النزوؿ أننا نعرؼ مكاف النزوؿ: أيضاو 
فنعرؼ أهنا نزلت  ،اظتكاف تدفحد، (ٜ٘)"البيداءبأو  ،ات اصتيشذكنا ب"عائشة تقوؿ: ، السابقة يف سورة اظتائدة

 .أف تذكر الواقعة أين حصلت توإفتا أراد ،ف مل يكن قصدىا بياف اظتكاف الذي نزلت فيها اآليةإو  ،يف ىذا اظتكاف
  كيف ؿتكم على السورة أهنا مكية أو مدنية؟ة، وىي:  وىنا مسألة مهم

العربة بأوؿ  :يقولوف بعض العلماء؟ فكيف ؿتكم ،وقد يكوف العكس، وبعضها مدين ،كوف السورة مكيةتقد 
 .ةمكي :هيف ،حىت لو نزؿ بعض اآليات يف اظتدنية ما يهمناف ،كةمبنزؿ ذا فإ ؟ن نزؿأي ،السورة

، وليس من العادة أف أذكر خالفا يف ىذه الدروس ،وىذا خالؼ مشكل، لعربة باألغلبا ،وبعضهم يقوؿ: ال
إذا نظرنا إىل الواقع يف اآليات و أن :وىي ،اطتالؼها من بعض صور فيلكن أردت أف أصور لكم طريقة خترجوف 

عامة  أو ،أف رتيع آياهتا مكية يف الواقع ،سورة مكية مثال هناإ :ؾتد أف كل السور اليت يقاؿ، اظتوجودة عندنا
هذا ال ف ،ف نزؿ يف مكةإو  ،مدين :كل ما نزؿ بعد اعتجرة فهوف  أل؛ وأما اظتدين فال إشكاؿ فيو، اآليات مكية

إهنا  ها:يقاؿ عن، و أنو مكي اأو الغالب على آياهت ،تكوف مكية بكاملهاإما أف أف السورة  :الواقعفيو، ف إشكاؿ
 ،كلو مدين والباقيإال كم آية مكية، يعٍت: قليلة،  وما فيها ،هنا مكيةبأال يوجد سورة يقاؿ عنها: و  ،مكية سورة
يًتتب عليو ة، ىل لو قيمة أو ليس لو قيم :ة الواقعيةمن الناحي ففهذا اطتالؼ إذ، ال يوجد، األغلب مدين :يعٍت

  ؟شيء
من الناحية يف الواقع، لكنو ، فيو وصعب عليك الًتجيح ،كوإف ىال  ليس لو قيمة، وال يًتتب عليو شيء، اصتواب: 

 .شكاؿإالواقعية ما فيو 
بناء بل ىو  ،وىذا غَت صحيح، اآلية الفالنية ىذه السورة مكية إال :نعطيكم أمثلة على ىذا الذي يقولوف فيو

هذا ، ف[ٗٔ]األعلى: }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى{ وفيها: ،سورة األعلى اليت ذكرت قبل قليل :ومثال، اتاجتهادعلى 
 .اصتوابرأيتم و  ،ألهنم بنوه على اظتعٌت ؛غَت مقبوؿ

 ىذه مدنية، وسورة الفاحتة :قالوا، [ٚ]الفاحتة: َوََل الضَّالِّيَن{} :ف قولوإ :وكذلك بعضهم قاؿ يف سورة الفاحتة
هذه اآلية ف ،اليهود ىم الذين كانوا يف اظتدينة؟ }َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِّيَن{: من ىم: قالوااذا؟ ظت، مكية

                                                 

 (.ٕٖٚ/ٖأخرجو أبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء ) - ٛ٘
}فَ َلْم َتِجُدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم وقوؿ اهلل تعاىل:  أخرجو البخاري، كتاب التيمم، - ٜ٘

 (.ٖٚٙالتيمم، برقم )باب:  (، ومسلم، كتاب اضتيض،ٖٖٗ[، برقم )ٙ]اظتائدة: ِمْنُو{
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 ي درجةنظروا إىل أ، اصحيحىذا ليس ب ،ال، فنقوؿ: مدنية، ىذه َوََل الضَّالِّيَن{}: ىذه فإذ، تكلمت عن اليهود
 .!وصلوا

}اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم يف قولو:  :الً مث ،اظتعتمد اظتعترب :هوف ،-مرضي اهلل عنه-ما ما ورد فيو النقل عن الصحابة وأ
ا لو نزلت علين قاؿ: آية يف كتابكمفظتا جاء الرجل اليهودي إىل عمر، "كما عند الشيخُت:  ،[ٖ]اظتائدة: ِديَنُكْم{

نزلت  :عمرو قاؿ لف [،ٖ]اظتائدة: }اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم{: قاؿ :ي آيةأقاؿ: ف ،لك اليـو عيداذنا ذالخت
 .اظتعترب اظتعتمد :فهذا ىو، اآلية ؿو مكاف نز فيو فهذا نقل لنا عمر ره، خ آىلإ (ٓٙ)"..يـو عرفة

 .(ٔٙ)"اصتيشأو بذات  ،بيداءالا بنك" :عائشة: حديث مثاؿ آخرو 
  :فهي ،كذافيها  إذا رأيت ، و كذا  :فهي ،إذا رأيت سورة فيها كذايقولوف: ف ،ابط اليت يذكرىا العلماءو أما الضو 

كل   :ويقولوف مثال، مكية :فهي "،كالا: "كل سورة فيه  :الً كقوعتم مث  ،بُت اظتكي واظتدين بوفيما نتيزوف ، كذا
إال البقرة وآؿ  ،مكية: فهي، اضتروؼ اظتقطعة التهجيا حروؼ أوعت كل سورة يف، و مكية :فهي ،سورة فيها سجدة

كل سورة ، و البقرة ىسو  ،مكية :فهي ،كل سورة فيها قصص األنبياء واألمم السابقةو  ،ويف الرعد خالؼ، عمراف
}َوِإْذ قُ ْلَنا  ، وفيها:وال أدري أين ذىبت سورة الكهف ،سوى البقرة ،مكيةفهي:  ،بليسإفيها قصة آدـ و 

}يَا َأي َُّها الَِّذيَن  :وليس فيها ،}يَا َأي َُّها النَّاُس{ :ل سورة فيهاوك ،اآلية [ٓ٘]الكهف: لِْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلَدَم{
 .مكية :كل سورة من اظتفصل فهيو  ،أشياء تشكل على ىذاىناؾ و ، مكية :فهي، آَمُنوا{

أحكاـ وبياف إذف باصتهاد، وكل سورة فيها ، مدنية :فهي ،كل سورة فيها اضتدود والفرائض: ويقولوف يف اظتدين
 .العنكبوت ىما عد ،مدنية :فهي ،كل سورة فيها ذكر اظتنافقُت، و مدنية: فهي، اصتهاد

 لةأألهنا مسبو؛ فإف صح االستقراء قلنا  ة،بعها واحدة واحدتونت ،ىذه األشياء حتتاج إىل مراجعة :قوؿفنأما ؿتن 
على  اءنبىذا  إذا قلنا، فدوف العشرين يف عمره :فهو، املونً  اكل واحد يلبس ثوبً   :الً قلنا ىنا مث لو :مثل، يةئستقراا

أنا أطلع لك  ،قاعدة غَت صحيحةىذه  :نقوؿف ،ىكذاذا ى لكن إذا قلنا، ال إشكاؿ فيو، يححهذا ص، فاالستقراء
ىل ىي  ،بع اصتزئيات اليت قالوىاتأف نت حتاج إىليف ،فهذا مثلو، فوؽ العشرين :وىو ،ثوب ملوفالبس آلف واحد ا

 ؟أو ال، قبل أف نسلم مبثل ىذا كذلك  الً فع
وال شك أف اظتكي من القرآف لو بعض السمات، وأف اظتدين لو بعض السمات، فمثال: القرآف اظتكي يركز على 

ا معبوداهتم، وما قضية الدعوة إىل التوحدي، ونبذ الشرؾ، والرد على اظتشركُت يف حججهم وأباطيلهم يف قضاي
                                                 

 (.ٖٚٔٓ(، ومسلم، كتاب التفسَت، برقم )٘ٗ)زيادة اإلنتاف ونقصانو، برقم باب:  أخرجو البخاري، كتاب اإلنتاف، - ٓٙ
}فَ َلْم َتِجُدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم أخرجو البخاري، كتاب التيمم، وقوؿ اهلل تعاىل:  - ٔٙ

 (.ٖٚٙالتيمم، برقم )باب:  (، ومسلم، كتاب اضتيض،ٖٖٗ[، برقم )ٙ]اظتائدة: ِمْنُو{
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كذلك ،  يتعلق هبا، ويكثر فيو ذكر اآلخرة، واليـو اآلخر، واألدلة على البعث، وما شابو ذلك، وذكر اصتنة ونعيمها
 يف اظتشركُتد ينتق، و والقضايا األخالقية بشكل عاـ يع،ر تشاألساس العامة للوضع  :ي فيوكف اظتآجتد القر  :اأيضً 

كثَت من قصص األنبياء  فيوعليو، و كذلك يغلب ،  يفعلونو يف بعض عاداهتم السيئةما كانوا يف بعض و وأد البنات، 
}َوالضَُّحى * مثل:  ،أف الفواصل قصَتة :الغالب، و ودمرىا ،هبا -عز وجل-وكيف فعل اهلل  ،واألمم السابقة

اآليات  ،فواصل طويلةال :دنيةاظتلكن البقرة ، [ٖ-ٔ]الضحى: َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى * َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َلى{
 .الغالب :لكن ؿتن نقوؿ، نازلة يف مكة :وىي ،ياهتا طويلةآنعاـ سورة األ، فدائما ليسىذا لكن ، طويلة
قضايا ، و اظتواريثاضتدود، و و  ،تفاصيل اظتعامالت، و تجد فيو تقرير كثَت من تفاصيل العباداتف ،القرآف اظتدينوأما 
والرد  ،ومناقشة أىل الكتاب ،وخطاب أىل الكتاب ،وما إىل ذلك ،واظتواثيق ،والعهود ،الصلح :وىكذاد، اصتها

 .هذه عالمات للقرآف اظتكي أو اظتدين، فاآليات يف الغالب طويلة، و اظتنافقُت بكثرةعلى الكالـ ، و عليهم
ىذا نازؿ أف عرفنا ، فإذا خالناسخ واظتنسو : معرفة الً أو  :نقوؿ ؟ماذا نستفيد ؟ما الفائدة من معرفة ىذاوىنا سؤاؿ: 

ما ىي  :في مكةف ،نعرؼ كيف تدرج التشريع :اوأيضً ، رفنا اظتتقدـ من اظتتأخرع ،اظتدينة وىذا نازؿ يف ،يف مكة
  ؟األمور اليت خاطبهم هبا

  ؟كيف نقلهم طورا بعد طور؟  وما ىي األمور اليت خاطبهم هبا يف اظتدينة
 ،تواريخ ذلك واضبطفالصحابة عرفوا أين نزلت كل آية، و ىو يعطينا ثقة كبَتة بو، و  ،ىذا تاريخ للقرآف :وأيضا

 ؟ فهل مثل ىؤالء يفرطوف يف آية واحدة تضيع منو ؟فأين ىذا من الكتب السابقة
اهلل على نبينا ػتمد، وآلو، ! واهلل أعلم، وصلى ؟كوفا فألاما شابو ذلك ؽتا يقولو  وأ فكيف بثلثي القرآف ،اأبدً 

 وصحبو.


