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الشكر والتقدير

  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱٱقالتعالى:
1َّ  مح جح مج حج مث هت مت  

 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱوقالتعالى:
  2ٱٱَّ مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ

 



فالحمدهللحمدالشاكرٌنحمدالعارفٌنوأصلًوأسلمعلىالمبعوثرحمةللعالمٌنسٌدنامحمد

تقدمبالشكرالجزٌللفضٌلةالدكتورأنأتمامهذاالبحثإالإجمعٌن,والٌسعنًبعدأهلهوصحبآوعلى

مزٌداالهتماموالرعاٌة,وأمدنًأوالنًالمشرؾعلىرسالتًهذه,الذي-حفظههللا-األطرشعطٌة

بالكثٌرمنالتوجٌهاتواإلرشاداتالقٌمةفجزاههللاعنًوعنالمسلمٌنخٌرالجزاء.



نعضويلجنةالمناقشةلتفضلهمابقبولمناقشةهذهكماأتقدمبخالصالشكرلؤلستاذٌنالكرٌمٌ

الرسالةفضٌلةالدكتورهارونالشرباتًوفضٌلةالدكتورمحمدالدٌك.



الصرحالعلمًالشامخ الخلٌل-والشكرموصوللهذا زالتمنارة-جامعة التًكانتوما

لةباألساتذةالذٌنتتلمذتعلىأٌدٌهمفًالعلمالشرعًفًفلسطٌن,وأخصبالشكركلٌةالشرٌعةممث

كلمنساعدنًومدلًٌدإلى,والشكرموصولرامرحلتًالبكالورٌوسوالماجستٌرفجزاهمهللاخٌ

المربًوالمؤرخالشاعرٌوسؾالحروباألستاذخصبالذكرمنهمأهذهالرسالة,وإخراجالعونفً

.ءخٌرالجزاالذيقامبتدقٌقهذهالرسالةفجزاههللا
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 ممخص البحث

 

ٌعدموضوعأسبابالنزولمنأهمموضوعاتعلومالقرآنالكرٌم,وذلكالرتباطهبعلمالتفسٌر

ذات–المرتبطضرورًةبأصلالدٌنومصدرهوهوالقرآنالكرٌم,وٌعدهذاالعلممنالعلومالشائكة

سٌماأنكثًٌرانظًرالكثرةالرواٌاتالواردةكأسبابنزوللآلٌات,والشائقة–الصعوبةفًالدراسة

الرواٌاتالٌسلمسنًداوالمتًنا ٌرمنالتدقٌقوالتحقٌقفهوعلمٌحتاجللكث–عندالتحقٌق-منهذه

.والتمحٌص



وقدعمدتفًبحثًهذاإلىتناولموضوعأسبابالنزولمنالناحٌتٌنالنظرٌةوالتطبٌقٌة,مع

ًٌاسورةالنورآلٌاتالتركٌزعلىالجانبالعملًالتطبٌقً ,فكانالقسماألولمنالدراسةتأصًًٌلنظر

لموضوعأسبابالنزولمنحٌثالمكانةواألهمٌةوالنشأةلهذاالعلم.



,وطرقمعرفةهذهاألسباب,والتعرؾعلىالصٌػدهاثمتحدٌدالمقصودبأسبابالنزول,وفوائ

ه رواٌاتأسبابالنزولوتعدد ,ثمالتًوردتبها وضوابطالترجٌحبٌنها  وتكررها  الرواٌات, ذه

آٌات فً الرواٌاتالواردة على العلمًألسبابالنزول التأصٌل  وهذا النظرٌة الدراسة تطبٌقهذه

تحقٌقهذهالمروٌاتودراستهاسنداًومتناً,معفقدقمتب,وهوماتمبحثهفًالقسمالثانًسورةالنور

تنفًالدراسة,وبٌانأثرالسٌاقالقرآنًفًتحدٌدالسبب.التركٌزعلىجانبالم
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Abstract 

       The topic of reasons for revelation is one of the most important topics of 

the Holy Qur’an, because it is related to the science of interpretation, which is 

necessarily related to the origin and source of the religion, which is the Holy 

Qur’an. This science is considered one of the thorny sciences - with difficulty in 

studying it - due to the large number of narrations mentioned as reasons for 

the revelation of the verses in the Holy Qur'an, especially since many of these 

narrations do not have a chain of narration or a body - upon investigation - it is 

a science that requires a lot of scrutiny, investigation and scrutiny. 

      In my research, I discussed the theme of the reasons of revelation from 

both the theoretical and practical sides, with a focus on the practical side. The 

first section of the study was a theoretical rooting of the issue of the reasons of 

revelation in terms of the status, importance and emergence of this science. 

     Then defining the meaning of the reasons for revelation, the benefits of 

knowing the reason, the ways of knowing these reasons, identifying the 

formulas in which the narrations of the reasons for revelation were mentioned, 

the multiplicity of these narrations, their repetition, and the weighting controls 

between them, then applying this theoretical study and scientific rooting of the 

reasons for revelation on the narrations contained in the verses of Surat Al-

Noor. Then investigating these narratives and studying them in a reliable and 

solid manner, with a focus on the text aspect of the study, and an explanation 

of the impact of the Holy Quran context in determining the reason 
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 بسمهللاالرحمنالرحٌم

 :المقدمة

للعالمٌن,سٌدنامحمد,أستعٌن،وأصلًوأسلمعلىالمبعوثرحمةًتعالىالحمدهللربالعالمٌن,وبه

ابهأجمعٌن.حوأصهوعلىآل

أمابعد:

فإنموضوعاتعلومالقرآنالكرٌممنأهمموضوعاتعلومالشرٌعة,وذلكالرتباطهاالوثٌقبأصل

الك القرآن وهو ولخطورالدٌنومصدره، رٌم, وأهمٌته العلم هذا أة قد العلم أهل أن بالبحثْوهُلَوْأَجد

 خصوًصا والتحقٌق قدًٌماووالدراسة والدسائس بالشبهات ُحفَّت قد الموضوعات هذه من كثًٌرا أن

وحدًٌثا.

أهمعلومالنزولأسبابعلمفإن،رعلمالتفسٌكماأنموضوعاتعلومالقرآنهًأهمموضوعاتو

,وذلكلمالهمندورفًتفسٌرالقرآنالكرٌم,والحقٌقةأنهذاالعلمالقرآنعامًةوعلمالتفسٌرخاصًة

نزول،وُجلّهاٌحتاجللتمحٌصأسبابا,فكثٌرةٌهًالرواٌاتالتًوردتكحًٌشائكبحًثاودراسًةوترج

هوضعٌؾ ما ومنها هوصحٌح، ما فمنها ٌصلحرواٌوالتدقٌقوالترجٌح, ما ومنها والتفسٌرٌةًةً,

ومنهاماهوؼٌرذلك.،نزول,ومنهاماهوفًكتبالسنةالمشهورةللاًسببصلحٌ

النزولالواردةأسبابوقدارتأٌتأنٌكونموضوعدراستًالستكمالدرجةالماجستٌرهورواٌات

سورةالنورنموذًجا".اسةوتحلٌلدر،والنزولأسبابفًسورةالنور,فكانالبحثتحتعنوان:"
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 اختٌار موضوع البحث: أسباب

التالٌة:سبابٌرجعاختٌاريلهذاالموضوعلؤل

مروٌات .9 لدراسة الماسة )أسبابالحاجة نقدٌة حدٌثًٌة أناومتنًاسندًالنزولدراسًة السٌما ,)

والتمحٌصاكثٌرً للتدقٌق االفتقار مع وتعدادها الرواٌات سرد على اقتصرت المؤلفات من

 الضعٌؾباإلضافة من الصحٌح التًسٌقتكإلىومعرفة المروٌات من كثٌر أسبابوجود

إنأؼلبرواٌات ثم إلىعنالتابعٌن,وهًبحاجةسلةالنزولمرأسبابللنزولدونإسناد,

ٌرها.وتمحٌٍصأكثرمنؼتحر 

هًأسبابتركٌزكثٌرمنالمؤلفاتعلىجانبالرواٌة)اإلسناد(عنددراسة .1 النزول,فكثٌرةٌ

 المؤلفاتالتًدرستجانبالسندوأهملتالمتن.

مروٌات .1 المؤلفاتعناستٌعابجمٌع كثٌرمن فًمظانّأسبابقصور هاالنزولواستقرائها

 .ةفالمختل

–الكتبضاقتصاربع .3 الحوالسٌما منها فًكتبالسنةأسبابعلى–دٌثة النزولالواردة

الكتبالحدٌث من التطرقلؽٌرها دون األٌالمشهورة فهناكخرىاألقلشهرةًة نزولأسباب,

 همالها.إوأؼفالهاإةالمشهورةوالٌجوزصحٌحةوردتفًؼٌركتبالسن

 أهمٌة الموضوع:

تكمنأهمٌةالموضوعفٌماٌلً:

ً مكانةهذا .9 علٍممبن والشًء،علىموضوعهومضمونهالعلموشرفهبٌنالعلوم,فشرؾكلِّ

.أشرؾوالأجلَّمنكتابهللاعزوجلّ

أكبرمعٌنعلىتفسٌراآلٌات,-نوجدإ-فًمعرفةالتفسٌر,فسببالنزولالنزولأسبابفائدة .1

الطرٌبل هو التفسٌر، لمعرفة القوي ق مراد وبٌان وجل مدىمًلهللاعز وبٌان مةءفٌها,

 السببللسٌاقالقرآنً.

هذاعلمجلٌلٌجمعبٌنعلمٌنعظٌمٌنهماعلمالحدٌث,وعلمالتفسٌر,فشرؾعظٌملناأن .1

 .لنٌلدرجةالدكتوراهمستقبًًلأساساًنجمعبٌنالشرفٌن,ولعلهذهالدراسةتكون
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 أهداف الدراسة: 

:فٌماٌلًتتركزأهداؾهذاالبحث

ؼٌرةالنورالموجودةفًكتبالسنةلسور–نوجدتإ–النزولأسبابالوقوؾعلىمروٌات .9

 .اومتنًاهذهالمروٌاتدراسًةنقدٌةسندًمشهورة,ودراسةال

 النزولعلىآٌاتسورةالنور.سبابألتطبٌققواعدالترجٌح .1

 جهودالعلماءالتًبذلتلخدمةهذاالعلمالعظٌم.منإبرازبعٍض .1

 

حدود البحث:

النزولمنحٌثالتعرٌؾومحترزاته,والتألٌؾفًهذاسباباقتصرتالرسالةعلىالدراسةالنظرٌةأل

النزولوصٌؽهاوتعددهاوضوابطأسبابلمروٌاتتطرقتالفنومكانتهبٌنالعلوموأهمٌتهوفوائده,ثم

نور.الترجٌحبٌنها,ثمتطبٌقهذهالدراسةالنظرٌةعلىآٌاتسورةال

مشكلة البحث:

 تعرٌؾأسبابالنزولوبٌانالمقصودبها. .9

 بٌانطرقمعرفةأسبابالنزول. .1

بٌانالصٌػالتًوردتبهارواٌاتأسبابالنزول. .1

 بٌانسبباختًلؾالرواٌاتفًأسبابالنزول. .3

 النزولللسٌاقالقرآنً,وبٌانأثرهفًتفسٌرآٌاتسورةالنور.أسبابمةءبٌانمدىمًل .1

 .اومتنًادراسةنقدٌةسندًودراستهافًسورةالنورالواردةالنزولأسبابرواٌاتتحقٌق .6
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 الدراسات السابقة: 

تجمٌعتناولالدراساتفًهذاالمجالالنزوللسورةالنور,َفُجلّأسبابالتوجددراسةمتخصصةفً

أنّسورالقرآنالكرٌم, الدراسكما فًجانبالرواٌة)هذه فٌالسند(,اتركزتبحثها اأؼفلتكثٌرًما

 .تعالىإنشاءهللااعلىاألمرٌنمعًًن(,وفًهذاالبحثسٌنصباهتمامالمتجانبالرواٌة)

 

 

 منهج البحث: 

البحثالم االستقرائًوالوصفًالتحلٌلًاعتمدتفًهذا نهج إضافة االستنباطًإلى, وذلك،المنهج

وفقالخطواتالتالٌة:

.نزولالواردةفًآٌاتسورةالنورالأسباباستقراءمروٌات .9

 ثمالحكمعلٌهامنحٌثالسند.،مصادرهااألصلٌةإلىهاعزوتخرٌجهذهالرواٌاتو .1

 .النورسورةإلىتخرٌجاآلٌاتالقرآنٌةوعزوها .1

 حٌثالمتنوتحلٌلهاوبٌانالراجحمنها.دراسةهذهالرواٌاتمن .3

لأهلالعلموتتبعآراءالمفسرٌنوالعلماءالمعاصرٌنفًرواٌاتأسبابالنزول,معاإٌرادأقو .1

 إبرازالجهودالمبذولةفًهذاالجانب.

 مةهذهالمروٌاتلسٌاقاآلٌات,معبٌانأثرذلكفًالتفسٌر.ءبٌانمدىمًل .6

 لمراجعالمتعلقةبهذاالباب.المصادرواإلىالرجوع .7

 وبٌانمعانًؼرٌباأللفاظ.-نوجدتإ–الترجمةلؤلعًلموالبلدان .8

المصادر .9 قائمة وعمل واألعًلم, واآلٌات واألحادٌث للموضوعات الًلزمة الفهارس إعداد

 والمراجع.
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 محتوى البحث:

علىالنحواآلتً:ةوخاتم،وفصلٌن،مقدمةإلىقمتبتقسمالبحث

 :المقدمة

على اشتملت البحث:وقد ومشكًل،وأهدافه،أهمٌة الدراسة, وحدود الموضوعأسبابوته ،اختٌار

.ومحتوىالبحث،ومنهجالبحث،والدراساتالسابقة

 ولاألالفصل لعلم النظرٌة الدراسة بعنوان وجاء أربعةأسباب: على اشتمل وقد النزول,

:وهً،مباحث

 .النزولوأهمٌتهاونشأةهذاالعلمأسباب:مكانةولاألـالمبحث

 .النزولوفوائدمعرفةالسببأسبابـالمبحثالثانً:تعرٌؾ

 .رهااالنزولورواٌاتهاوصٌؽهاوتعددهاوتكرأسبابـالمبحثالثالث:طرٌقةمعرفة

 .النزولأسبابـالمبحثالرابع:ضوابطالترجٌحبٌنرواٌات

 وٌشتمل،سورةالنوربعضآٌاتالنزولعلىسبابويالدراسةالتطبٌقٌةألالفصلالثانً:وٌح

 :علىمبحثٌن

تعرٌؾعام ولاألالمبحث - وفٌه النورمنحٌثتسمٌتها: آٌاتها،بسورة ،وفضلها،وعدد

 .سورةالمؤمنٌنومناسبةالسورةل،وموضوعاتها

 .النزولفًسورةالنورأسباب:وٌحويالدراسةالتطبٌقٌةلمروٌاتالثانًالمبحثـ

 ْقُتإلٌها.إلٌهالبحثمننتائجمعبعضالتوصٌاتالتًُوفِّصَلَوفٌهاأهمماخَ:الخاتمة 

المُ جهد كانمنخٌروصوابفمنهللا،لّقِوهذا نسٌانأو،تعالىفما أو أوسهو كانمنخطأ وما

،لقاهأٌومحسناتًوأنٌجعلهفًمٌزان،بهوأسألهللاجلوعًلأنٌنفع،تقصٌرفمنًومنالشٌطان

 .والقادرعلٌه،إنهولًذلك،العلًًوأنٌكونحجةل
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 ، ويشمل :الفصل األول : الدراسة النظرية ألسباب النزول

    

 النزول وأهمٌتها ونشأة هذا العلم األول: مكانة أسباب ـ   المبحث 

 

 وفوائد معرفة السبب.ـ  المبحث الثانً: تعرٌف أسباب النزول 

 

 رها.اـ  المبحث الثالث: طرٌقة معرفة أسباب النزول ورواٌاتها وصٌغها وتعددها وتكر

 

 .ـ  المبحث الرابع: ضوابط الترجٌح بٌن رواٌات أسباب النزول
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 .والتأليف فيو ،ونشأة ىذا العمم ،وأىميتيا ،النزول أسباب: مكانة ولاأل  المبحث

 :ويأتي في مطمبين

 النزول وأىميتيا. أسباب: مكانة ولاأل المطمب 

 والتأليف فيو. ،النزول أسباب: نشأة عمم الثانيالمطمب        
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 النزول وأىميتيا أسباب: مكانة ولاأل المطمب 

بياء إلخراج الناس , لقد بعث اهلل عزَّ وجَّؿ األن1َّٱىت نت مت زت رت  يب ىبٱٱُّ :قاؿ اهلل عز وجؿ
ىـ في صدؽ , وأنزؿ معيـ ما يؤيدلمعرفة والعمـ واإليماف والتوحيدنور ا إلىيِة ات الجيؿ والمعصِ مف ظمم

ثبات نبوتيـ  ،خاتـ النبييف إلييا ؿوج عزّ ػػ أرسؿ اهلل فقد  ,ىي آخر األمـولما كانت ىذه األمة  .دعوتيـ وا 
  ،أال وىي القرآف الكريـ ،صالحة لكؿ زماف ومكافعجزة خالدة ده بم, وأيَّ ملسو هيلع هللا ىلصػػ سيدنا محمد

  .2"َّ ٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ
, ولم" ألف شرؼ العمـ ؛  كاف الفيـ لمعانيو أوفى الفيوـفقد ا كاف القرآف الكريـ أشرؼ العمـو

, لفيمو آلةً  , ويتبعو في ذلؾ ما كافيام  , فما مف شؾ أف عمـ التفسير أفضؿ العمـو وأج3بشرؼ المعموـ"

: "إنو يمتنع معرفة تفسير اآلية وقصد 4اإلماـ الواحدي قاؿ .التفسير وأدواتلفيـ وسبب النزوؿ مف آالت ا

 5سبيميا دوف الوقوؼ عمى قصتيا وبياف نزوليا".

, مبسوطو  ومنيا ما ىو طويؿ ،منيا ما ىو مختصر, قصص وحكايات سباباألغالب ىذه إف 

قرآف لتعميميـ ئؾ الذيف أنزؿ فييـ الأول, وتصور واقع وؿاألي اإلسبلمالقصص تصور العصر وىذه 

, التفسير وفيـ النصوص القرآنيةفٌع عميـ في لو أثٌر كبير ونػػ كما ال يخفى ػػ وىذا , وتوجيييـ وتربيتيـ

,  عرضا وقع أو سؤااًل , كيؼ نزؿ ليعالج أمرً ص القرآنيفتعيش مع الن ،عصر النبوة إلىتنتقؿ حيث 

                                                           
1

 .13سورةفاطر/
2

 .31سوتفصلت/
3

,ت:عبدالرزاقالمهدي,دارالكتابزاد المسٌر فً علم التفسٌرهـ(,197ابنالجوزي,جمالالدٌنأبوالفرجعبدالرحمنبنعلًبنمحمد)

.99،ص9هـ,ج9311-ىاألولالعربًــبٌروت,الطبعة
4

بنمحمدالواحديالنٌسابوري,صاحبالتفاسٌرالمشهورة,كانأستاذعصرهفًالنحووالتفسٌر,ولهمؤلفاتمنها:أحمدأبوالحسنعلًبن

ابنخلكان,أبوالعباسشمسهـبمدٌنةنٌسابور,)368سنةالنزول,توفًفًجمادىاآلخرةبأسباالبسٌطوالوسٌطوالوجٌزفًالتفسٌر,وله

,1مج9911بٌروت,طبعة–,ت:إحسانعباس,دارصادروفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمانهـ(,689)–بنمحمدبنإبراهٌمأحمدالدٌن

.(113ص-111ص
5

-ىاألولبٌروت,الطبعة–,ت:كمالزؼلول,دارالكتبالعلمٌةأسباب نزول القرآنهـ(,368نمحمد)بأحمدالواحدي,أبوالحسنعلًبن

91هـ,ص9399
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 ،فيو امشاركً و  عميو، اشاىدً مشاىًدا لو، و فيف الزماني والمكاني لذلؾ الحدث, وتكاد تكوف فتعرؼ الظر 

 1.اـ الموضوع بأبعاده ومراميو تمامً وتفي

, لتشريع البالغة وأسرارىا الباىرةـ ازوؿ ومكانتيا: احتواؤىا عمى ِحكَ الن أسبابومما يبرز أىمية 

, وما كماؿ عمـ الرّب عز وجؿ, وحكمتو ورحمتو بعباده, ولطفو بيـشواىد عمى التي ىي مف أكبر ال

وال يخفى أف  .عنيا والنيي ،, وبياف مفاسد الداريفواإلرشاد إلييما ،اشتممت عميو مف بياف مصالح الداريف

إليماف واليقيف في قموب المكمفيف, فتطمئف بو العمـ بالحكمة الداعية لمتشريع ىي مف أكبر عوامؿ زيادة ا

 2بو األعيف. , وتقرّ لنفوسا

يتسمح بَمَمَكة خاصة تمكنو مف , عاّمةومباحث عموـ القرآف  ،خاّصةثـ إف الدارس ليذا العمـ 

 ت بكثير مف الشبياتفّ أف ىذه المباحث قد حُ سّيما و  ود عف حياض المسمميف,والذَّ  اإلسبلـالدفاع عف 

ُفوهُ مف خبلؿ ما َألَّ  وف في دينأعداء اهلل الطعّ  حاوؿوقد  .اا وحديثً قديمً  اإلسبلـوالدسائس مف خصوـ 

 ،ف القرآفوال يخفى عمى أحٍد أف الدفاع ع ،ولفَُّقوه مف شبيات ومكائد تشكؾ الناس في ديف اهلل عز وجؿ

 3مف أوجب الواجبات عمى ىذه األمة. ،الذي ىو أصؿ الديف

 

 

 

                                                           
1

 الفضل أبو العسقًلنً, )أحمدابنحجر 811بنعلًبنمحمد الجوزي,العجاب فً بٌان األسبابهـ(, ابن دار األنٌس, الحكٌم عبد ت: ,

الالمؤلؾ..وهذامنكًلمالمحقق916ص1ج
2

 سلٌمان, بن خالد المحرر فً أسباب النزول من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواٌة ودراٌةالمزٌنً, الجوزي ابن دار ,–

.19,ص9م,ج1116-ىاألولالدمام/السعودٌة,الطبعة
3

.عباس,فضل17م,ص1111–هرة,الطبعةالثانٌةالقا–,مكتبةالسنةالمدخل لدراسة القرآن الكرٌمهـ(,9311محمدبنمحمد),شهبةأبو

ولمعرفةبعضالشبهاتالتًوردتعلى).119,ص9م,ج1191األردن,الطبعةالثانٌة–,دارالنفائسإتقان البرهان فً علوم القرآنحسن,

.(178ص–171,ص9هذاالباب,انظر:عباس,إتقانالبرهانفًعلومالقرآن,ج
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 النزول والتأليف فيو أسباب: نشأة الثانيالمطمب 

ى التي قاـ ولاألٍد ومبلحظٍة منذ المبنات استقصاء واستقراء ورص إلىيحتاج  عمـٍ أمرٌ  نشأة أي   إفّ 

, ومع يحوييا اوال تصنيفً يميزىا  امتفرقة ال تحمؿ اسمً  اتيّ ئعمييا بناء ىذا العمـ, فالعموـ كميا تبدأ بجز 

جامع بتكاثرىا وظيور شيء مف مبلمحيا العامة تنطوي تحت االسـ العاـ الذي يشمميا , ويشمؿ غيرىا 

 1انس العممي.مع التج

ـٌ ال ينفؾ عف عمـ الحديث مراحؿ ظيوره عم أوؿالنزوؿ في  أسبابعمـ  وفي الحقيقة: إفّ 

ء ال يتجزأ مف عمـ في أصمو جز , بؿ ىو عموـ القرآف إلىعمـ الحديث منو  إلىأقرب , فيو الشريؼ

فكاف , بدأ بروايات متفرقة ال يضميا اسـ, وال يجمعيا كتابالنزوؿ  أسباب, وذلؾ أف عمـ الحديث الشريؼ

وكذلؾ األمر بالنسبة لعمـ التفسير فقد كاف في أوؿ مراحؿ تدوينو  ات مبثوثة في كتب السنة المختمفة,رواي

النزوؿ  أسبابىناؾ عبلقة وثيقة بيف عمـ  أخرى: ومف جيةٍ ، جيةىذا مف  بابًا مف أبواب عمـ الحديث، 

ال  بينيما , وال يمكف الفصؿضرورةً  متبلزمافِ  فيما عممافِ  ،وىما أىـ مباحث عموـ القرآف ،وعمـ التفسير

 النزوؿ مرتبطةً  أسبابف نشأة عمـ وال في التطور. لذلؾ أستطيع القوؿ: إ ،وال في التدويف ،في النشأة

َـّ تمايزت العموـ وتطورت ،عمـ الحديثو  ،عمـ التفسير ،ا بيذيف العمميفا وثيقً ارتباطً  ما  إلىوآلت  ،ومف ُث

 : تاليتطورت عمى مراحؿ عمى النحو ال وعند النظر في ىذه النشأة تجدىا ،ىي عميو اآلف

 

 

 

                                                           
1

 .18,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
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 ى : مرحمة ما قبل التدوين ولاأل المرحمة      

عمى  , حيث عايش الصحابة نزوؿ القرآفوعصر الصحابة والتابعيف وؿاألوة وتمتد في عصر النب

, وىذا ث والنوازؿ وحاجات الناس وظروفيـحسب الوقائع والحواد اا مفرقً مً اهلل عميو سمـ منجّ  ىالنبي صم

 1النزوؿ. سبابمعايشتيـ أل اي ضمنً يعن

مموه لمف جاء , وعدوف التدويفة والسماع والمشافية وقد تناقؿ الصحابة والتابعوف ىذا العمـ بالرواي

 وذلؾ ألمريف:  ،ملسو هيلع هللا ىلصعمى الحفظ في النقؿ عف النبي  وؿاأل, فقد كاف اعتمادىـ في العصر بعدىـ

وذلؾ 2،ف يختمط بعض ذلؾ بالقرآف الكريـ: أنيـ في ابتداء األمر قد نيوا عف الكتابة خشية أوؿاأل

 القرآني .بالنسبة لمتفسير وأسباب النزوؿ وكؿ ما لو عبلقة بالنص 

 3وألف أكثرىـ كانوا ال يعرفوف الكتابة. ؛: لسعة حفظيـ وسيبلف أذىانيـالثاني

ف بشكؿ محدود كانت مو  فقد, ملسو هيلع هللا ىلص في وقوع الكتابة في عيدهال ينػػ حقيقًة ػػ وىذا  جودة وا 

, وقد وردت أحاديث كثيرة تكف السمَة الغالبة لذلؾ الزماف , ومعنى ذلؾ أف الكتابة لـوصورة فردية

باألسانيد الموثوقة مف عدد مف الصحابة تبمغ بمجموعيا درجة التواتر الذي يقطع بو تثبُت وقوع الكتابة 

 4.5ملسو هيلع هللا ىلصلمحديث النبوي الشريؼ في عيده 

                                                           
1

 .18,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
2

بٌروت,-,ترقٌم:محمدفؤادعبدالباقً,دارالمعرفةفتح الباري شرح صحٌح البخاريهـ(,811بنعلًبنحجرأبوالفضل)أحمدابنحجر,

 .6,ص9هـ,ج9179طبعة
3

م,9997-دمشق,الطبعةالثالثة-,دارالفكرمنهج النقد فً علوم الحدٌث,عتر,نورالدٌن,18-17,ص9,جلالمحرر فً أسباب النزوالمزٌنً,

.17ص
4

.39,صمنهج النقد فً علوم الحدٌثعتر,
5

"كنتأكتبكلشًءأسمعهمنرسولهللا ومنهذهاألحادٌثمارويعنعبدهللابنعمروبنالعاصأنهقال: أرٌدحفظه,ــملسو هيلع هللا ىلصــ

ــبشرٌتكلمفًالرضاوالؽضب؟!فأمسكتعنالكتابة,فذكرتذلكلرسولهللاــملسو هيلع هللا ىلصــفنهتنًقرٌش,وقالوا:أتكتبكلشًءورسولهللا

سنن أبً هـ(,171فٌه,فقال:"اكتبَفَوالذينفسًبٌدهماٌخرجمنهإالحق".أبوداود,سلٌمانبناألشعثالسجستانً)إلى,فأومأبٌدهــملسو هيلع هللا ىلص

]والحدٌث,198,ص1(،ج1636صٌدا,كتابةالعلم,بابفًكتابةالعلم,حدٌثرقم)-,ت:محمدمحًٌالدٌنعبدالحمٌد,المكتبةالعصرٌةداود

,ت:نبٌلالؽمري,دارمسند الدارمً )سنن الدارمً(هـ(,111,أبومحمدعبدهللابنعبدالرحمنبنبهرامالسمرقندي,)الدارمًصحٌح[

.988(,ص111.كتابالعلم,بابمنرخصفًكتابةالعلم,حدٌثرقم)1191-األولىبٌروت,الطبعة-البشائر
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 المرحمة الثانية: مرحمة التدوين الرسمي لمحديث

 بعد انتشار, وذلؾ ى لميجرةولاألعيف عمى رأس المئة أواخر عصر التاب في بدأ ىذا التدويف

, فأوعز الخميفة الراشد عمر 1االبتداُع مف الخوارج والروافض ومنكري األقدار ثرةكَ العمماء في األمصار و 

نظر ما كاف ا":ىػ(, فكتب إليو 120حـز ) فأبي بكر ب ،قاضيو وعاممو عمى المدينة إلىبف عبد العزيز ا

  2."وذىاب العمماء ،العمـ, فإني خفت دروس ملسو هيلع هللا ىلصيث رسوؿ اهلل مف حد

بذلؾ محمد بف شياب  ـ, وممف كتب إلييعمالو في المدف بجمع الحديث إلى وكذلؾ كتب

 3ذلؾ في الطبقة التي تمت الزىري. وشاع, ومف ىذا الوقت أقبؿ العمماء عمى كتابة السنف وتدوينيا الزىري

ومالؾ  ىػ(151)ؽ اسحإىػ(, وابف 150بمكة ) جممف صنؼ في ىذه المرحمة: ابف جريو 

ىػ( 176وحماد بف سممة ) ىػ(156أبي عروبة ) وسعيد بف ىػ(160ىػ( بالمدينة, والربيع بف صبيح )179)

معمر , و ىػ( بواسط188ـ )يْ شَ وىُ , 4ىػ( بالشاـ156, واألوزاعي )بالكوفة ىػ(161, وسفياف الثوري )بالبصرة

وكانت مرويات  .ىػ( بخراساف181ؾ )وابف المبار  ىػ(188), وجرير بف عبد الحميدىػ( باليمف153)

 5الصحابة والتابعيف. ىفتاو  إلىالحديث النبوي الشريؼ باإلضافة  جانب إلىالنزوؿ مدونًة  أسباب

 

 

                                                           
1

.6,ص9,جفتح الباري شرح صحٌح البخاريابنحجر،
2

باب,هـ9311-ىاألول,ت:محمدزهٌربنناصرالناصر,دارطوقالنجاة,الطبعةصحٌح البخاريهـ(,116البخاري,محمدبنإسماعٌل)

.19,ص9جكٌؾٌقبضالعلم,
3

الكتانً,أبوعبدهللامحمدبنأبًالفٌضجعفربنإدرٌس)31,ص19,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً, الرسالة هـ(,9131,

المستطرفة لبٌان مشهور كتب السنة المشرفة البشائر دار الزمزمً, المنتصربنمحمد محمد ت: اإلسًلم, السادسة الطبعة م,1111–ٌة,

 .3ص
4
 .7,صالرسالة المستطرفةانً,ت.الك6,ص9,جفتح الباريابنحجر,
5

.19,صمنهج النقد فً علوم الحدٌث.عتر,31,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
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فراد   النزول بالتأليف أسبابالمرحمة الثالثة: مرحمة تصنيف العموم وا 

الثالث, وىو عصر اني وبدايات القرف اليجري بدأت ىذه المرحمة في أواخر القرف اليجري الث

ػػ ِث رسوؿ اهلل , وقد رأى بعض األئمة إفراد حدي1ا كامبًل وينً , حيث دونت السنة وعموميا تدالسنة الذىبي

ف ب , وصنؼ مسدداىػ( مسندً 213 بف موسى العبسي ), فصنؼ عبيد اهللخاصًة بالتصنيؼ ػػ ملسو هيلع هللا ىلص

ىػ( كذلؾ, ثـ تبعيـ 288حماد )ىػ(, ونعيـ بف 212ىػ(, وأسد بف موسى )228)األسدي البصري  سرىدم

ؽ بف اسحا  ىػ(, و 241ىػ(, واإلماـ أحمد بف حنبؿ )204داود الطيالسي )د سميماف بف داو  وفي ذلؾ: أب

 2ىػ(.235, وأبو بكر بف أبي شيبة )ىػ(239وعثماف بف أبي شيبة ), ىػ(238) وراىوي

, حيث اقتصرت عمى حديث الصحابة والتابعيف ىازت ىذه المسانيد بخموىا مف فتاو وقد امت 

 3وفؽ ترتيب أسماء الصحابة.  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ النبي  إلىبأسانيده  امدونً  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ رسوؿ اهلل 

مف صنؼ  أوؿىػ( 256ف البخاري ), فكامة إفراد الحديث الصحيح بالتصنيؼبعض األئ ىثـ رأ

 ،لتسييؿ الوصوؿ إليو, وقد رتبو عمى األبواب الفقيية بو الجامع المشيور بصحيح البخاريفي كتاو في

 4ىػ( في ذلؾ.261, ثـ تبعو اإلماـ مسمـ )سييؿ الفقو فيووت

ىػ( , 275السجستاني ) داودعمى األبواب الفقيية أصحاب السنف األربعة وىـ: أبو  واوممف رتب

ولكنيـ لـ يشترطوا الصحة في  ؛ىػ(303)سائي, والنَّ ىػ(273ىػ(, وابف ماجة )267)وأبو عيسى الترمذي

 5تآليفيـ كالبخاري ومسمـ.

                                                           
1

.69,ص, منهج النقد فً علوم الحدٌثعتر
2

.7,صالرسالة المستطرفة.الكتانً,6,ص9,جفتح الباريابنحجر,
3

.69,صمنهج النقد فً علوم الحدٌثعتر,
4

.31,ص9,جفً أسباب النزول المحرر.المزٌنً,69,صمنهج النقد فً علوم الحدٌث.عتر,6,ص9,جفتح الباريابنحجر,
5

.91ص-99,صالرسالة المستطرفة.الكتانً,31,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.المزٌنً,69,صمنهج النقد فً علوم الحدٌثعتر,
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جانب روايات الحديث  إلىالنزوؿ مبثوثة في ىذه المؤلفات الضخمة  أسبابكانت مرويات قد و      

 أوؿف إ :, فقيؿ في التأليؼا مستقبًل النزوؿ بدأت تتخذ طابعً  أسبابأف  ما يميز ىذه المرحمةمو  1،الشريؼ

, ومف 2ىػ( شيخ اإلماـ البخاري134النزوؿ خاصًة ىو اإلماـ عمي بف المديني ) أسبابمف صنؼ في 

 ،فحذؼ أسانيده ،ىػ(732)3الجعبري  هوقد اختصر   ،ىػ(468لواحدي )ا النزوؿ كتاب أسبابأشير كتب 

, وكتاب لباب النقوؿ في ىػ(852لمحافظ بف حجر ) سباباألوكتاب العجاب في بياف .4اولـ يزد عميو شيئً 

 5ىػ(.911النزوؿ لمسيوطي ) أسباب

ا عمى كتب السنة النزوؿ لـ يكف مقتصرً  أسبابجدر اإلشارة إليو أف وجود روايات تومما 

نما تعداه ليالمختمفة  ا كتب التفسير بالمأثور, وأشير ىذه التفاسيرشمؿ كتب التفسير المختمفة وخصوصً , وا 

 : ما يمي

الطبري البف جرير الطبري تفسير جامع البياف في تأويؿ آي القرآف المعروؼ بتفسير ابف جرير 

إسحاؽ , والكشؼ والبياف عف تفسير القرآف ألبي ىػ(373لميث السمرقندي ), وبحر العموـ ألبي اىػ(310)

عزيز البف عطية ال , والمحرر الوجيز في تفسير الكتابىػ(510ىػ(, ومعالـ التنزيؿ لمبغوي )427الثعمبي )

ور في التفسير بالمأثور ثالمن رّ ىػ(, والد774لقرآف  العظيـ البف كثير )وتفسير ا ،ىػ(547األندلسي )

 6ىػ(.911لمسيوطي )

                                                           
1

.39,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
2

مقدمة األنٌس على التنزٌل,انظر:سباب(فًكتاٍبسماهتفصٌلألهـ997النزولمفرًدامٌمونبنمهران)أسبابمنألؾفًأولوقٌل:إن

 .81,ص9,جالعجاب فً بٌان األسباب
ونذ ثمهعة جعجر عهى انفرات، ثٍٍ ، نه َظى وَثر, عًر ثٍ إثراهٍى ثٍ خهٍم انجعجرّي، أثى إسحبق: عبنى ثبنمراآت، يٍ فمهبء انشبفعٍة إثراهٍى ث3ٍ

وتعهى ثجغذاد وديشك، واستمر ثجهذ انخهٍم )فً فهسطٍٍ( إنى أٌ يبت. ٌمبل نه )شٍخ انخهٍم( ولذ ٌعرف ثبثٍ انسراج، وكٍُته فً ثغذاد ، ثبنس وانرلة

ًّ انذٌٍ( وفً غٍرهب )ثرهبٌ انذٌٍ( نه َحى يئة كتبة أكثرهب يختصر، يُهب  ت، وشرح انشبطجٍة اءاشرح يُظىية نه فً انمر خالصة األثحبث: )تم

هـ(,9196انظر:الِزِركلً,خٌرالدٌنبنمحمودبنمحمدبنعلًبنفارس))وغٍرهب . ى كُس انًعبًَ شرح حرز األيبًَ فً انتجىٌذانًسً

 (.55,ص 1جم,1111–دارالعلمللمًلٌٌن,الطبعةالخامسةعشراألعالم,
4

, ت: يحًذ أثً انفضم إثراهٍى, دار إحٍبء انكتت انعرثٍة، علوم القرآنالبرهان في هـ(، 497انسركشً, أثى عجذ هللا يحًذ ثٍ عجذ هللا ثٍ ثهبدر )

هـ(, اإلتمبٌ فً عهىو انمرآٌ, ت: يحًذ أثً 911. انسٍىطً, عجذ انرحًٍ ثٍ أثً ثكر )22, ص1و, ج1954-عٍسى انجبثً انحهجً, انطجعة األونى 

 .114, ص1, ج1947انفضم إثراهٍى, انهٍئة انًصرٌة انعهًٍة نهكتبة, طجعة 
5

 .114, ص1, جاإلتقان في علوم القرآنانسٍىطً, 
6

.69ص–69,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولانًسًٌُ,
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 النزول في العصر الحاضر  أسباب: المرحمة الرابعة

الروايات مف زت بتحقيؽ , وامتاالنزوؿ في العصر الحاضر أسبابفي فت العديد مف المؤلفات لّ أُ 

, وبعضيا تطرؽ لتحقيؽ الروايات مف جانب النزوؿ سباببالدراسة النظرية أل , كما عنيتحيث السند

 1, ومف ىذه المؤلفات:درايةً  سباباألسة أي درا ،المتف

 النزوؿ لمشيخ مقبؿ الوادعي. أسبابالصحيح المسند في  .1

 ِوي. يخميفة عم بفالوشرح آياتيا  ،النزوؿ أسبابجامع النقوؿ في  .2

 .المزينيالنزوؿ مف خبلؿ الكتب التسعة لخالد  أسبابالمحرر في  .3

 المفسريف والصحابة لعبد الفتاح القاضي. دالنزوؿ عن أسباب .4

 النزوؿ وأثرىا في التفاسير لعصاـ الحميداف. أسباب .5

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
,المحرر فً أسباب النزول,المزٌنً,91ص-81,ص9جمقدمة األنٌس على العجاب فً بٌان األسباب,:انظرلًلستزادةحولهذهالمصادر,

.79ص–31,ص9ج
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 النزول وفوائد معرفة السبب  أسبابالمبحث الثاني: تعريف 

 وفيو مطمبان :

 االنزول لغًة واصطالحً  أسبابعريف : ت ولاأل المطمب     

 : فوائد معرفة السببالثانيالمطمب     
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 النزول وفوائد معرفة السبب  أسباب: تعريف الثاني المبحث 

 النزول  أسباب: تعريف  ولاأل المطمب 

 النزول لغًة  أسباب: أّوًل 

ىذه الكممات  ينامع, ثـ الكممات منفردةً  يناعمـٍ ما أف يبينوا معجرت عادة العمماء عند تعريؼ 

 :النزوؿ" تتكوف مف كممتيف ىما أسباب" عبارة, ولذا فإف عمـٍ مخصوصعمى ا ا بعدما صارت َعَممً معً 

 "النزوؿ"و ،"أسباب"

 معنى السبب: 

شيء غيره, وَتَسبََّب إليو فيو سبب,  إلىكؿ شيء يتوسؿ بو , أو غيره إلىكؿ شيء يتوصؿ بو 

 , ومف معاني ىذه المفظة: 1أي وصمة وذريعة ،فبلف في حاجتي إلى اا لي سببً وجعمت فبلنً , أسبابوالجمع 

, 2َّ هئ مئ خئ حئُّٱ: تعالى, وذلؾ في قولو ودة والوصؿ والمنزلةالم. أ

 3وقاؿ ابف عباس: المودة.

 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ: تعالى, وذلؾ في قولو األبواب. ب

 .45  َّٱىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك

 

                                                           
1

هـ,9393-بٌروت,الطبعةالثالثة-,دارصادرلسان العربهـ(,799,أبوالفضلمحمدبنمكرمبنعلًبنمنظوراألنصاري)ابنمنظور

عبدالؽفورعطار,دارأحمد,ت:تاج اللغة وصحاح العربٌة الصحاحهـ(,191.الجوهري,أبونصرإسماعٌلبنحمادالفارابً)318,ص9ج

.931,ص9م,ج9987–ت,الطبعةالرابعةبٌرو–العلمللمًلٌٌن
2

 .966سورةالبقرة/
3

.319,ص318,ص9,جلسان العرب,ابنمنظور
4

.16,17سورةؼافر/
5

.319,ص9,جلسان العرب,ابنمنظور
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 هت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي ُّٱ:تعالى, ومنو قولو 1الحبؿج. 

الحبؿ حتى ينقطع  دَّ ثـ ليقطع , أي: ليم ،في سقفو , أي فميمدد حببًل  2َّ  مس هث مث
, وقيؿ: السبب كؿ حبٍؿ الماء إلىالقوي الطويؿ يتوصؿ بو , وقيؿ: ىو الحبؿ افيموت مخنوقً 

, واستعير لكؿ ما يتوصؿ وُيْنَحدر بو ا حتى ُيْصَعَد بوو مف فوؽ , وال ُيدعى الحبؿ سببً حدرت
, أو أنو أصؿ مادة السب  التي تعني القطععف  ا, وبيذا المعنى يكوف شاذً 3شيء إلىبو 

 4أصؿ آخر يدؿ عمى طوٍؿ وامتداد.

 5أي الحياة. ،الحياة كقولؾ قطع اهلل بو السبب :السبب. د

داخؿ  إلىؿ بو , والباب تصفالمودة وصاؿٌ  غيره  إلىويجمع ىذه المعاني كميا الوصوؿ بالشيء 

 ايٍة فيو سبب.غ إلى, وكؿ ما يتوصؿ بو ةيالغا إلىالدار, والحبؿ تصؿ بو 

 : معنى النزول 

, ونزؿ المطر مف تو نزواًل : نزؿ عف دابّ ؿ ىو ىبوط الشيء ووقوعو وانحداره, فنقوؿأصؿ النزو 

, ويقاؿ: نزلت بموضع  7الً  وَمْنز يـ ُنزاًل ونزؿ عمييـ ونزؿ ب, وقد نزليـ , والنزوؿ ىو : الحموؿ6السماء نزواًل 

 9: الريع.اأ لمنزيؿ , والنزؿ أيضً ُؿ: ىو ما ُيَييَّ زُ والن  8,, فيو مْنِزؿ ليكذا نزواًل 

                                                           
1

,جمهرة اللغةهـ(,119محمدبنالحسنبندرٌداألزدي)أبوبكر.ابندرٌد,931,ص9,جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌةالجوهري,

القزوٌنًأحمد.ابنفارس,9111,ص1م,ج9987–ىاألولبٌروت,الطبعة–ت:رمزيبعلبكً,دارالعلمللمًلٌٌن بنفارسبنزكرٌا

.63,ص1م,ج9979,ت:عبدالسًلمهارون,دارالفكر,معجم مقاٌٌس اللغةهـ(,191الرازي)
2

.91سورةالحج/
3

.319,ص318,ص9,جلسان العرب ,ابنمنظور
4

.63,ص61,ص1,جمعجم مقاٌٌس اللغةابنفارس,


5

.319,ص9,جلسان العرب,ابنمنظور


6

.397,ص1,جمعجم مقاٌٌس اللغةابنفارس,
7

.9819,ص1ج,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌةالجوهري,.616,ص99,جلسان العرب,ابنمنظور
8

.817,ص1,ججمهرة اللغةابندرٌد,
9

.9819,ص1,جالصحاح، تاج اللغة وصحاح العربٌةالجوهري,
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ى المغوي , فالسبب "النزوؿ" بالمعنا بيف "السبب" وا وثيقً وعند التأمؿ في ىذه المعاني نجد ارتباطً 

, وىو الطريؽ المميد ي مف خبللو يفيـ المعنى الُمَنزؿ, وىو الباب الذثبالوقائع واألحداؿ وصٌؿ ِلمُمَنزَّ 

, وكذا الماء تتناول, والحبؿ إذا مددتو في البئر الشيء إلىوىو الوسيمة  ،الذي يتوصؿ بو ليذه الغاية

 سبب النزوؿ إذا عممتو عرفت المعنى المراد.
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 االنزول اصطالحً  أسبابا: ثانيً 

عمى  ، وقد جرت عادة العمماءدؿ عمى ِعمـٍ مخصوص ومصطمح مألوؼلفظة "سبب النزوؿ" ت

 ، لذا فإفؿ عميو ويمنع غيره مف الدخوؿ فيو، فالتعريؼ حدوٌد لمشيء يدوضع تعريفات ليذه المصطمحات

عف بيا كوف لممصطمح حدوٌد وضوابط يتميَّز ، بمعنى أف ياا مانعً أيَّ مصطمح ال بد أف يكوف جامعً 

  1.غيره

 أىميا:  2النزول عدة تعريفات أسبابوقد أورد العمماء لعمم 

 3، حيث قاؿ: "والذي يتحرر في سبب النزوؿ ما نزلت اآلية أياـ وقوعو".تعريؼ السيوطي .1

 عنو مبينةوسبب النزوؿ ىو ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثًة تعريؼ الزرقاني، حيث قاؿ: " .2

منيـ: المعاصريف الُمْحَدِثيف كثير مف أىؿ العمـ ذا التعريؼ ، وقد اختار ى4"لحكمو أياـ وقوعو"

 .7والدكتور فضؿ حسف عباس6، والدكتور صبحي صالح، 5شيبةالدكتور محمد محمد أبو 

 8أو سؤاؿ". ةٍ ، حيث قاؿ: "ىو ما نزؿ قرآف بشأنو وقت وقوعو كحادثلقطافتعريؼ مناع ا .3

                                                           
1

.913,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً،
2

النزولمنالناحٌةأسبابمبالنزولمنجانبالرواٌة,فقدكانهمهممنصّبًاعلىذكرالرواٌاتالحدٌثٌة,وأماالعلأسباباعتنىالعلماءقدًٌماب

منأشارأولالنظرٌة،فقدكانمركوًزافًأذهانهموإنلمٌقّعدوهفًقواعدعلمٌة,لذافإنتعرٌؾسببالنزولكمصطلحلمٌظهرإاّلمتأخًرا,و

.19,ص9,جالبرهان فً علوم القرآنإلٌههواإلمامالزركشً,انظر:الزركشً،
3

 .19ص9,جالبرهان فً علوم القرآن,وقدأفادهذاالمعنىمنالزركشً.انظر:الزركشً،996,ص9,جلوم القرآناإلتقان فً عالسٌوطً,
4

.916,ص9,مطبعةعٌسىالبابًالحلبً,الطبعةالثالثة,جمناهل العرفان فً علوم القرآنهـ(,9167الزرقانً,محمدعبدالعظٌم)
5

.911,صالكرٌمالمدخل لدراسة القرآن شهبة,أبو
6

.911م,ص1111–,دارالعلمللمًلٌٌن,الطبعةالرابعةوالعشرونمباحث فً علوم القرآنالصالح,صبحً,
7

.191,ص9,جً علوم القرآنفالبرهان إتقان عباس,
8

.78م,ص1111–ثة,مكتبةالمعارؾللنشروالتوزٌع,الطبعةالثالمباحث فً علوم القرآنهـ(,9311القطان,مناعبنخلٌل)



 
 

19 
 

عد التتبع واالستقراء بإليو  تُ صْ مَ ، حيث قاؿ "وأما التعريؼ الذي خَ المزينيتعريؼ الشيخ خالد  .4

 1فيو: كؿ قوٍؿ أو فعٍؿ نزؿ بشأنو قرآف عند وقوعو".

 

 

 

 وعند التأمؿ في ىذه التعريفات نجدىا تشترؾ في أمور وضوابط ُيْعَرُؼ بيا السبب ، وىذه األمور ىي:

أو يسأؿ سؤاؿ ،  ،السؤاؿ: ونقصد بذلؾ أف تحدث حادثةوجود الحادثة أو  .1

مف غيره مف أو  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ كانت مف النبي لتي تصدر سواٌء ويشمؿ ذلؾ األقواؿ واألفعاؿ ا

، وىذه الحادثة أو يود أو الجف أو الشيداء وغير ذلؾالمؤمنيف أو الكفار أو المنافقيف أو الي

 .بعد بعثتو ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ ي السؤاؿ يكوف في زمف النب

أو قبؿ  -عمييـ السبلـ-وأما الحوادث التي حدثت في عيود األنبياء السابقيف  .2

مف  اب النزوؿ ما كاف الحدث فيو نابعً ، فسبفي شيء سباباألفميست مف  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ بعثتو 

 2ا الحدث.مف وقع فيييْ ذَ والزماف المَ  البيئة

ألجؿ  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ نزوؿ القرآف بشأف ما وقع: أي نزوؿ القرآف الكريـ عمى النبي  .3

عف الحادثة  ، وىذا النازؿ يتحدثالنازؿ آيًة أو آيات أو بعض آية كاف، سواء ىذه المناسبة

اآلية  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ فمو قرأ الرسوؿ  ،المقروء ج القرآف المتموّ وبيذا يخرّ  .أو يبيف جواب السؤاؿ

                                                           
1

.911,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,


2

 199,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,
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نما مف باب االستشياد باآليةالنزوؿ أسبابعند حدث ما، لما كاف ىذا مف  ، والحقيقة أف 1، وا 

 جًدا اكثيرً إّف ف، النزوؿ مف ىذا الباب أسبابوايات مف أىؿ العمـ وقع ليـ الخطأ في ر  اكثيرً 

أويؿ لآليات عمى نزوؿ ىي في الحقيقة ت أسبابمف الروايات التي أوردوىا عمى أنيا 

"وقوليـ  :ابف تيمية اإلسبلـيقوؿ شيخ  .استشياد باآلية عمى الحادثةأي الحوادث والظروؼ، 

، ويراد بو تارًة أخرى أف ذلؾ داخٌؿ في اآلية ي كذا يراد بو تارًة سبب النزوؿنزلت ىذه اآلية ف

ف لـ يكف ال  2بيذه اآلية كذا". يَ نِ ، كما تقوؿ: عُ سببوا 

قولنا بلقرآف عقب ىذه الحادثة أو السؤاؿ، وىو ما نعبر عنو اأف يكوف نزوؿ  .4

الحادثة أو  ، أي وجود مقاربة في الزمف بيف"أياـ وقوعو"، أو "عند وقوعو"، أو "وقت وقوعو"

ت ما َقُرَب نزولو مف اآليا فمف، مقاربة المستفادة مف الظرؼ نسبيةوال .السؤاؿ وىذا النازؿ

 3الحكمة اإلليية. تقتضيوومنيا ما بيف ذلؾ وفؽ ما  ،قميبًل  ا ، ومنيا ما َبُعدَ سببو كثيرً 

بشأنو عند ما نزؿ القرآف  والنزوؿ: "ى سببزات يتبيف لنا أف المقصود برّ تحوبعد ذكر ىذه ال

نما سميت يحقيق أسباب النزوؿ ما ىي إال مناسبات ال أسبابف "إ بؿ، وقوعو كحادثٍة أو سؤاؿٍ   اأسبابة، وا 

 4عمى طريقة التسامح والتجاوز".

 5أف القرآف المنزؿ قسماف: اومف ىذا يتبيف أيضً 

                                                           
1

 .916,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
2

هـ(,مجموعالفتاوى,ت:عبدالرحمنبنمحمدبنقاسم,مجمعالملكفهدلطباعةالمصحؾ718بنعبدالحلٌم)أحمد,أبوالعباسابنتٌمٌة

 .119,ص91م,ج9991المدٌنةالمنورة/السعودٌة,ـالشرٌؾ
3

.916,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
4

التونسً)ابنعاشور الطاهر الطاهربنمحمد محمد ,9191 مجمعالبحوثالتفسٌر ورجالههـ(, اإلسًلم, الثانٌة السنة الكتابالثالث–ٌة,

 ص9971عشر, 99م, قدوريالحمد, ؼانم قدوري, محاضرات فً علوم القرآن. الطبعة عمان, دارعمار، , ص1111-األولى ,16.

 .917,ص9,جسباباألمقدمة األنٌس على كتاب العجاب فً بٌاناألنٌس،
5

 .917,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,
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نما ىو  سباباألف قسـ نزؿ ابتداًء: أي أنو غير مرتبٍط بسبب م .1 الخاصة، وا 

و ، أى قصص األمـ الغابرة مع أنبيائيا، كاآليات المشتممة عمالحؽ إلى ؽلمحض ىداية الخم

أو مشاىد  ،الساعة خبارية الغيبية المستقمة، أو تصوير قياـوصؼ بعض الوقائع الماضية أو اإل

 ، وأكثر آيات القرآف مف ىذا النوع.وغير ذلؾ1أو أحواؿ النعيـ والعذاب ،القيامة

، وىذا ىو ة أو سؤاٍؿ أو بياف لحكـ شيء وقعقسـ نزؿ لمناسبة ما كحادث .2

 و وأشرنا إليو.نوىو ما نبينا ع ،مقصودنا

 

 النزول  أسباب: فوائد معرفة الثاني المطمب

، لذا ىمية عمـ األداة مستمدة مف األصؿ، وأالنزوؿ مف أدوات التفسير أسبابـ أف عم اقدمنا سابقً 

ا ، وقد ذكر العمماء قديمً الكريـفي تفسير القرآف  وال سيماليا فوائد مامف اللنزوؿ ا سبابفما مف شؾ أف أل

 2جممًة مف الفوائد ليذا العمـ نجمميا فيما يمي: اوحديثً 

، فسبب النزوؿ أكبر معيف عمى قرآني والوقوؼ عمى المعنى المرادفيـ النص ال .1

ى ما أول"إذ ىي أوفى ما يجب الوقوؼ عمييا، و  :، يقوؿ اإلماـ الواحدي عف ىذه الفائدة3فيـ اآلية

وبياف  ،وقصد سبيميا دوف الوقوؼ عمى قصتيا، تصرؼ العناية إلييا، المتناع معرفة تفسير اآلية

 4نزوليا".

                                                           
1

.911,صمباحث فً علوم القرآنالصالح,
2

الزركشًفًكتابهالبرهانفًعلومالقرآن,وقدسبقإلٌها,ومنكانقبلهاقتصرعلىفائدةسببأول المبحثذكرها خمسفوائدمنهذا

ذكرالنزولفًفهمالنصالقرآنً,ومنجاءبعدهأخذهذهالفوائدمنه،وزادعلٌهاكالسٌوطًفًاإلتقان،والزرقانًفًمناهلالعرفان,وقد
تعلقهابمسألةهلالعبرةبعموماللفظأمبخصوصالسبب؟ًفائدةسادسة،وهً"دفعتوهمالحصر",ولمأذكرهاهنالالزركش

3
 جالبرهان فً علوم القرآنالزركشً، 11,ص9, السٌوطً, جاإلتقان فً علوم القرآن, 918,ص9, الزرقانً, مناهل العرفان فً علوم ,

 .16,ص9,جمحرر فً أسباب النزولال,المزٌنً,919,ص9,جالقرآن
4

.91,صأسباب النزولالواحدي,
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ة سبب النزوؿ يعيف عمى فيـ اآلية، فإف العمـ بالسبب بف تيمية: "ومعرفا اإلسبلـ شيخويقوؿ 

سبب  إلىأنو إذا لـ يعرؼ ما نواه الحالؼ ُرِجَع "، ليذا كاف أصح قولي الفقياء: بالعمـ بالمسب ثيور 

 1يمينو وما ىيجيا وآثارىا".

و واألسئمة التي جاءت اآلية أ سوالناوليذا فإف مف أدرؾ الظروؼ والمبلبسات والمكاف والزماف  

 أسباب, فاحً يصح ايـ النص القرآني بكؿ أبعاده فيمً استطاع أف يف ييا فاآليات أو السور لتعطي حكميا 

 .2اآليات " ضبعالنزوؿ أوضح سبيؿ وأقصر طريؽ لفيـ معاني 

  منيا :3,يرةلسبب النزوؿ أثٌر في فيـ معناىا ومراد اهلل فييا كثواآليات التي كاف 

صمى إلى بيت المقدس ستة  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: إف رسوؿ المَّو  -َرِضَي المَُّو َعْنُو  -البراء بف عازب  ما رواه
قبمتو ِقَبؿ البيت وأنو صمى أو صبلىا، صبلة  يعجبو أف تكوفعشر شيًرا أو سبعة عشر شيًرا، وكاف 

العصر، وصمى معو قـو فخرج رجؿ ممف كاف صمى معو فمر عمى أىؿ المسجد، وىـ راكعوف، قاؿ: 
ِقبؿ مكة فداروا كما ىـ ِقبؿ البيت، وكاف الذي مات عمى القبمة  ملسو هيلع هللا ىلصأشيد باهلل، لقد صميت مع النبي 

ُوماكانَ) ر ما نقوؿ فييـ، فأنزؿ المَّو:ندقبؿ أف تحوؿ ِقبؿ البيت رجاؿ قتموا لـ ٌُِضٌعَهللاَّ َإِنَّإٌَِماَنُكمْلِ هللاَّ

معناه االصطبلحي ، فسبب النزوؿ بّيف أف المراد باإليماف ىنا الصبلة، وليس 45(ّرِحٌملََرُءوؾٌِبالنَّاسِ
6. المتضمف لمقبوؿ واإلذعاف الجاـز اإلقرار واالعتراؼالذي يعني 

ىذه الفائدة,  غيرالنزوؿ  سبابأل قد ذكر فائدةً  أبو عمبةجدر اإلشارة إليو أف الباحث تومما 

, وطريقة سبلـالخارجية لئلُتْعِطي صورًة واضحة عف السياسة  ،النزوؿ أسبابأي ، "إنيا: ومجمؿ ما قالو

والفرس والييود والقبائؿ العربية, ثـ استطرد مع الكيانات األخرى في عصره كالرـو  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ تعامؿ النبي 

                                                           
1

 .119,ص91,ج, مجموع الفتاوىابنتٌمٌة
2

.16م,ص1118–,الطبعةالثانٌةأسباب نزول القرآن، دراسة وتحلٌلأبوعلبة,عبدالرحٌمفارس,
3

المحرر فً أسباب .المزٌنً,196,ص9جالبرهان فً علوم القرآن,إتقان .عباس,919,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنانظرالسٌوطً,

.17,ص9,جالنزول
4
.931سورةالبقرة/
5
 .97،ص9(،ج31،كتاباإلٌمان،بابالصًلةمناإلٌمان،حدٌثرقم)صحٌح البخاريالبخاري،
6

.17,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
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جبلء بني وفي غزوة تبوؾ ،الحديبيةالتنزيؿ لسورة الفتح وما جرى في صمح  أسباب: فقائبًل   ،يرضالن, وا 

 1والحكـ فييـ يوضح السياسة الخارجية لدولة الخبلفة...".

فة قد يعد فائدًة لمعر , فما ذكره ملسو هيلع هللا ىلصوسيرة الرسوؿ النزوؿ  أسبابىذا خمٌط بيف  أفّ  ويبدو لي

 النزوؿ. أسبابعبلقة ب ة, وليس لو أيأحداث السيرة النبوية الشريفة

, وحسـ النزاعات 2يبدو مف إشكاالت في الظاىر عند بعض الناس إزالة ما .2

نزوؿ الزمٌة لمف ال أسباب, وقد قرر اإلماـ الشاطبي ىاتيف الفائدتيف بقولو: "معرفة 3والخبلفات

 , والدليؿ عمى ذلؾ أمراف: أراد عمـ القرآف

 عف مقاصد كبلـ ي يعرؼ بو إعجاز نظـ القرآف فضبًل يما: أف عمـ المعاني والبياف الذأول

 , إنما مداره عمى معرفة مقتضيات األحواؿ. العرب

, وُمْوِرٌد لمنصوص الظاىرة ُموِقٌع في الش َبِو واإلشكاالتالتنزيؿ  أسبابىو أف الجيؿ ب: ثانييما

 4ة وقوع النزاع"., وذلؾ مظنّ ختبلؼاإلجماؿ حتى يقع االْوِرَد مَ 

  طريؽ الفيـ الصحيح لمنص القرآني .وىذه األىمية تفريع عف سابقتيا فإزالة اإلشكاؿ المتوىـ 

 

                                                           
1

.18ص–16,صأسباب نزول القرآن، دراسة وتحلٌلارس,أبوعلبة,عبدالرحٌمف
2

,اإلتقان فً علوم القرآن.السٌوطً,17,ص9,جالبرهان فً علوم القرآن.الزركشً,191,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,

.918,ص9ج
3

.18,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
4

ت:أبوعبٌدةمشهوربنحسنآلسلمان,دارابنعفاؾ,الطبعةالموافقات,هـ(,791بنموسىبنمحمداللخمًالؽرناطً)إبراهٌمالشاطبً,

.936,ص3,ج9997–ىاألول
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تخصيص الحكـ بالسبب الذي نزؿ مف أجمو عند مف يرى أف العبرة بخصوص  .3

ممف ىـ مثميـ  أما غيرىـ ،أجمو, ومعنى ذلؾ قصر اآلية عمى السبب الذي نزلت مف 1السبب

 , وىذا خبلؼ رأي جميور أىؿ العمـ.2فيشمميـ الحكـ بالقياس ال بالنص

, وذلؾ عند مف يروف أف اورة السبب مف النص العاـ اجتيادً امتناع خروج ص  .4

روا أف العاـ قد يدخمو , فعمماء أصوؿ الفقو عند حديثيـ عف العاـ ذك3العبرة بعمـو المفظ

فإذا دخؿ التخصيص عمى ىذا العاـ, وورد الدليؿ عمى ىذا التخصيص, ىؿ يجوز  ,التخصيص

اآلية؟ فتكوف اآلية تشمؿ جميع المخاطبيف إال مف نزلت  خرج السبب الذي نزلت مف أجمونلنا أف 

 !! 4فيو اآلية الكريمة

ز , فبل يجو ة السبب في المفظ العاـ قطعيألف دخوؿ صور  ؛والصحيح أنو ال يجوز إخراجيا

وال التفات لما نقؿ مف تجويز إخراج محؿ السبب بالتخصيص وذلؾ , 5إخراجيا باالجتياد ألنو ظني

 ألمريف: 

 ال يجوز.ىذا و  ،: أنو يمـز منو تأخير البياف عف وقت الحاجةوؿاأل

 .6وذلؾ ال يجوز في حث الشارع لئبل يمتبس عمى السائؿ" ،: "فيو عدوٌؿ عف محؿ السؤاؿالثاني

 .7وسيأتي الحديث والتمثيؿ لياتيف األىميتيف خبلؿ الدراسة التطبيقية لسورة النور 

 

                                                           
1

نإتقان البرهان فً علوم القرآ,,عباس917,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآن.السٌوطً,11,ص9,جالبرهان فً علوم القرآنالزركشً,

 .116,ص9ج
2

 .116,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,
3

 جالبرهان فً علوم القرآنالزركشً, السٌوط11ً,ص9, . جاإلتقان فً علوم القرآن, ص9, الزرقان917ً, . مناهل العرفان فً علوم ,

.111,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآن,عباس,79,ص9,جالقرآن
4

 .111,ص9,جالبرهان فً علوم القرآنإتقان عباس,
5

.11,ص9جالبرهان فً علوم القرآن,.الزركشً,79,صمباحث فً علوم القرآنالقطان,
6

.11,ص9,جالبرهان فً علوم القرآنالزركشً,
7
 .81انظردراسةاآلٌةالثالثةمنسورةالنورص
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, "وفي ذلؾ نفع لممؤمف وغير 1معرفة وجو الحكمة الباعثة عمى تشريع الحكـ .5

 المؤمف:

عمى تنفيذ أحكاـ , ويحرص كؿ الحرص ا عمى إيمانوفأما المؤمف: فيزداد إيمانً  -

يتجمى لو مف المصالح والمزايا التي نيطت بيذه األحكاـ ومف  , والعمؿ بكتابو لمااهلل عز وجؿ

 أجميا جاء ىذا التنزيؿ. 

حيث يعمـ أف ، ااإليماف إف كاف منصفً  إلىباىرة : فتسوقو تمؾ الحكـ الغير المؤمفوأما  -

 وال سيماالستبداد والتحكـ والطغياف ال عمى ا عمى رعاية مصالح اإلنسافي قاـ اإلسبلمىذا التشريع 

 2ؾ التشريع وتدرجو في موضوع واحد.عند مبلحظة سير ذل

حتى ال يشتبو بغيره فيتيـ  3معرفة اسـ الذي نزلت فيو اآلية وتعييف المبيـ .6

 4أ المريب والمذنب.البريء وُيَبرَّ 

كؿ مف يسمع اآلية إذا  تيسير الحفظ وتسييؿ الفيـ وتثبيت الوحي في ذىف .7

وادث باألشخاص , والحبالمسببات واألحكاـ بالحوادث سباباأل, وذلؾ ألف ربط نزوليا عرؼ سبب

 5وسيولة استذكارىا. ،األشياء وانتقاشيا في الذىف استقرارمف دواعي  ذلؾ, كؿ واألزمنة واألمكنة

, وكذلؾ 6والمنسوخ, وليذا فائدة في معرفة الناسخ معرفة التاريخ: أي الزماف .8

 7فيميز المكي مف المدني. ،ي نزلت فيو اآليةمعرفة المكاف الذ

                                                           
1

 جالبرهان فً علوم القرآنالزركشً, 11,ص9, السٌوطً, جاإلتقان فً علوم القرآن. ص9, ,917 الزرقانً, مناهل العرفان فً علوم .

.11,ص9جالمحرر فً أسباب النزول,المزٌنً,.919,ص9,جالقرآن
2

 .919,ص9القرآن,جمناهل العرفان فً علوم الزرقانً,
3

 .991,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,
4

 .991,ص9,جالعرفان فً علوم القرآن مناهلالزرقانً,
5

.991,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآنالزرقانً,
6

,ت:عبدهللابنعبدالمحسنالتركً,مؤسسةالرسالة,شرح مختصر الروضةهـ(,796الطوفً,سلٌمانبنعبدالقويالطوفًالصرصري)

 .11,ص9,جً أسباب النزولالمحرر ف.المزٌنً,116,ص1م,ج9987–ىاألولالطبعة
7

.16,صأسباب نزول القرآنأبوعلبة,
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, فيكثر ثواب المصنفيف "كالذيف ياأسبابالشريعة بمعرفة األحكاـ ب"توسعة عمـ  .9

 1نزوؿ القرآف والمجتيديف بسعة محؿ اجتيادىـ" أسبابصنفوا 

التأسي واالقتداء بما وقع لمسمؼ مف حوادث في الصبر عمى المكاره واحتماؿ  .10

 أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا عندما رميت بالزنا. , ومف ذلؾ ما حصؿ مع2األقدار المؤلمة

ثبات مصدرية القرآف الكريـملسو هيلع هللا ىلصإثبات صدؽ نبوتو  .11 وىو أنو مف عند اهلل  ،, وا 

, "ثـ إف نزوؿ ناؾ مف ضرورة النتظار الوحيىلما كاف  ػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػ , فمو كاف مف عندهعز وجؿ

 , وىذه داللةٌ يفولاألالقرآف أساطير القرآف عمى حوادث ووقائع معينة يقطع دعوى أف  اتبعض آي

 3عمى إعجازه مف ناحية االرتجاؿ".

 . تعالى ىذه الفوائد خبلؿ الدراسة التطبيقية لسورة النور إف شاء اهللوسيأتي الحديث عف بعض 

  

                                                           
1

.11,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.المزٌنً,116,ص1,جشرح مختصر الروضةالطوفً,
2

 .11,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.المزٌنً,117,ص1,جشرح مختصر الروضةالطوفً,
3

وتنوٌر العقل الجدٌد فً تفسٌر الكتاب المجٌد المعروف بالتحرٌر  دتحرٌر المعنى السدٌهـ(,9191,محمدالطاهربنمحمدالطاهر)ابنعاشور

.16نزولالقرآن,صأسباب,أبوعلبة,11,ص9,ج9983تونس,–,الدارالتونسٌةللنشروالتنوٌر
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تيا وتعددىا غوصيالنزول ورواياتيا  أسبابمعرفة  ةالمبحث الثالث: طريق

  ىا , ويأتي في أربعة مطالب:تكرار و 

 النزول أسباب: طريقة معرفة ولاأل  المطمب

 النزول من حيث الصيغة أسبابالمطمب الثاني:      

 النزول وتعدد النازل  أسبابالمطمب الثالث: تعدد     

 النزول أسباب تكرارالمطمب الرابع:     
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 ىا. تكرار النزول وصيغتيا وتعددىا و  أسبابالمبحث الثالث: طريقة معرفة 

 النزول أسباب: طريق معرفة ولاأل  المطمب

يقوؿ اإلماـ  .وحدهالصحيح النزوؿ إال بالنقؿ  أسبابمما ال شؾ فيو أنو ال طريؽ لمعرفة 

ووقفوا عمى  ،النزوؿ إال بالرواية والسماع ممف شاىدوا التنزيؿ أسبابالواحدي: "وال يحؿ القوؿ في 

 1بلب".وجّدوا في الط   ،, وبحثوا عف عممياسباباأل

أورده بالرواية والسماع ما ال في ما بف حجر عمى عبارة الواحدي فقاؿ: "و اوقد عمؽ الحافظ 

اؽ الخبر مف غير روايٍة وال , ثـ ما اقتضاه كبلمو: أف الممنوع أف يسرواتويثبت لضعؼ بعض 

, سواٌء ساؽ المصنؼ سنده بو أـ لـ وف الخبر مف رواية مف ال يوثؽ بو, بؿ المحذور أف يكسماع

سنٍد  يربغوكـ مف خبر يذكر  ,لغمطذاٍب أو متروؾ أو فاحش ا, فكـ مف سنٍد موصوؿ بروايِة كقويس

ال بد مف  ولكف ؛اشتراط الرواية والسماع ال يكفيف,2بسنٍد قوي" َبُو عمى أنو مف تصنيؼ فبلف مثبًل ُينَ و 

 , إذْ و مسند مرفوعوما كاف منو عف صحابي فييوطي: "يقوؿ اإلماـ الس .3التصريح باشتراط الصحة

 4, وشرط قبوليما صحة السند".مرفوع , أو تابعي فمرسؿد قوؿ الصحابي فيما ال مدخؿ فيو لبلجتيا

 

 

 النزوؿ عف صحابة وتابعيف:  أسبابوقد رويت 

                                                           
1

.91,صأسباب النزول,الواحدي
2

.111,ص9جفً بٌان األسباب,العجاب ابنحجر,
3

.911,ص9,جمقدمة األنٌس على العجاب فً بٌان األسباباألنٌس,
4

-ىاألول,ت:فتحًعبدالقادرفرٌد,دارالعلومللطباعةوالنشر,الطبعةبٌر فً علم التفسٌرالتحهـ(,999)أبًبكرالسٌوطً,عبدالرحمنبن

.86م,ص9981
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"وما كاف منو , قاؿ اإلماـ السيوطي: 1فما كاف مف صحابي فيو مف قبيؿ المسند .1

ذلؾ: أف ما يفسره الصحابي إف كاف مما ال مجاؿ , وضابط  2عف صحابي فيو مسند مرفوع"

الّ  ،عف لساف العرب د فيو وال منقواًل لبلجتيا خبار عف األمور الماضية  فبل, كاإلفحكمو الرفع وا 

واإلخبار عما , وصفة النار والجنة ،والبعث ،والمبلحـ والفتف ،وقصص األنبياء ،مف بدء الخمؽ

فيحكـ ليا  ،, فيذه أشياء ال مجاؿ لبلجتياد فيياؿ بو ثواٌب مخصوص أو عقاٌب مخصوصيحص

بحكـ  اقً نشأ عف معرفة طرؽ الببلغة والمغة, أو يكوف متعمّ وأما إذا كاف التفسير مما ي"3بالرفع". 

 4الشارع". إلىـ إضافتو , فبل يجـز برفعو لعدـ تحتّ رعي ونحو ذلؾ مما لمرأي فيو مجاؿش

ف كانت الرواية عف تابعي .2 فحكمو أنو  –سقط منو الصحابي  –فيو مرسؿ  ،"وا 

 ال يقبؿ إال إذا توافرت فيو شروط ىي :

 إذا صح السند إليو. . أ

ىػ(, 104يف عف الصحابة كمجاىد )ذىذا الراوي مف أئمة التفسير اآلخأف يكوف . ب

 ىػ(. 95, وسعيد بف جبير )ىػ( 105وعكرمة )

 5".االرواية شاىد مرسٌؿ أو متصؿ ولو كاف ضعيفً  أف يرد ليذه. ت

 

                                                           
1

أبً.السٌوطً,عبدالرحمنبن993,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآن.الزرقانً,997,ص9,جالقرآن اإلتقان فً علومالسٌوطً,

999)بكر لباب النقول فً أسباب النزولهـ(, ت: الرزاقالمهدي, دارالكتبعبد بٌروت,–العربً, 1116طبعة 8ص, األنٌس, مقدمة .

,ت:السٌدمعظمحسٌن,معرفة علوم الحدٌثهـ(،311)ه.الحاكم,أبوعبدهللابنحمدو913ٌص,9,جاألنٌس على العجاب فً بٌان األسباب

 .11م,ص9977–بٌروت,الطبعةالثانٌة–دارالكتبالعلمٌة
2

.86,صالتحبٌر فً علم التفسٌرالسٌوطً,
3

,ت:ربٌعالمدخلً,نشرعمادةالبحثالعلمًابن الصالحالنكت على كتاب هـ(,811ابنحجر,أبوالفضلأحمدبنعلًبنمحمدالعسقًلنً)

فتح المغٌث بشرح ألفٌة الحدٌث هـ(,911.السخاوي,شمسالدٌنمحمدبنعبدالرحمن)119,ص1المدٌنةالمنورة,ج–ٌةاإلسًلمبالجامعة

مقدمة األنٌس على العجاب فً .وانظر:األنٌس,916,ص9مج1111–ىاألولمصر,الطبعة–,ت:علًحسٌنعلً,مكتبةالسنةللعراقً

.911,ص9,جبٌان األسباب
4

.911,ص9,جمقدمة األنٌس على العجاب فً بٌان األسباب,وانظر:األنٌس,916,ص9,جفتح المغٌثالسخاوي,


5

,9,جمناهل العرفان فً علوم القرآن.الزرقانً,997,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآن.السٌوطً,86,صالتحبٌر فً علم التفسٌرالسٌوطً,

.911,ص9,جمقدمة األنٌس على العجاب فً بٌان األسباب.األنٌس,993ص
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 النزول من حيث الصيغة  أسبابالمطمب الثاني: 

, 1, وأجميا فائدةاوأكثرىا خطرً  ،االنزوؿ, وأعظميا شأنً  أسبابي لب موضوع ىذه القضية ى

 .النزوؿ سبابالراوي في روايتو أل أي لفظ، النزوؿ مف جية األلفاظ أسبابنا والمقصود ىا ى

ت عباراتيـ في التعبير عف اختمف, فقد ءنا بصوٍر متعددة وألفاٍظ مختمفةفما ورد عف الصحابة جا

 نوعيف:  إلى, وقد قسـ اإلماـ الزرقاني ىذه الصيغ زوؿالن أسباب

 وىي عمى ثالثة أضرب:  ،: الصيغ الصريحةولاأل النوع       

وىذه العبارة نص  ,السبب فيقوؿ: سبب نزوؿ اآلية كذاح الراوي بذكر أف يصرّ  .1

, وال يخفى النزوؿ أسبابورة ال وجود ليا في , والحؽ أف ىذه الص2في السببية ال تحتمؿ غيرىا

 3أف القواعد إنما تستمد مف األمثمة.

قوؿ الصحابي: معنى ىذه اآلية كذا, أو مراد اهلل في ىذه اآلية أف ي اومقابؿ ىذه الصورة تمامً 

 4النزوؿ. أسبابال يدؿ عمى  ايشبييا يقينً ؿ ىذه العبارات وما , فإف مثكذا

اء داخمة عمى مادة نزوؿ اآلية فبولكف يأتي  ؛أف ال يصرح الراوي بذكر السبب .2

, أو 5, أو كاف كذا فنزلت اآليةأو قصة , كقولو: حدث كذا, أو حصؿ كذا ،عقب سرد حادثة

 6يقوؿ: فيَّ نزلت ىذه اآلية.

                                                           
1

.991,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,
2

.993,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.المزٌنً,993,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآنالزرقانً,
3

.119,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآن.عباس,991,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
4

.113,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,
5

 991,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآنالزرقانً, المزٌنً, 991,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول. .( السٌوطً,وهومفهومكًلم

.(997,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآن:السٌوطً,انظر
6

 .113,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,
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, ومع ىذا فوجود مثؿ ىذه الصيغة ال النزوؿ أسباب في ىذه األساليب ىي األكثر استعمااًل و 

أو إجابًة عف ذلؾ  ،أف اآلية نزلت بسبب ذلؾ الحدث وفيظن يروف, فكث1يعني أف الحديَث سبٌب لمنزوؿ

 , أي أف ما حدث داخٌؿ في مفيوـ اآلية. 2فعمتيـ تتناوؿ, وقد يكوف المقصود بذلؾ أف اآليِة السؤاؿ

 خف ُّٱ عباد بف جعفر أف ابف عباس قرأ:ىو ما أخرجو البخاري عف محمد بف  والدليؿ عمى ذلؾ

قاؿ: كاف الرجؿ يجامع امرأتو  "؟ثنوف صدورىـيبا العباس: "ما قمت: يا أ 3 َّٱمق حق  مف

 4.َّٱمق حق  مف خف ُّٱفنزلت:  ،فيستحي أو يتخمى فيستحي

تتحدث عف ىؤالء حديث , فاآلية اؽ اآلياتيوىذا السبب المروي عف ابف عباس ال ينسجـ مع س

 5أىؿ لممدح والثناء.يـ ولكنّ  ؛ لمذـبًل بينما المذكوروف في الحديث ليسوا أىوقدح,  ذـّ 

, فيجيب بما نزؿ عميو عف أمر فيوحى إليو بشأنو ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ " أف ُيسأؿ النبي  .3

, المقاـا مف ولكف السببية إنما تفيـ قطعً  ؛و الفاء الداخمة عمى مادة النزوؿدوف ذكر السبب أ

 6كميا حكـ ما ىو نٌص في السببية".وح

 عف كونيا ذا كانت السببية تفيـ مف المقاـ, فيذا يعني عدـ وجود صيغة, فضبًل وُأِجْيَب بأنو إ

 7".مع أف ىذا النص ليس لو وجود أصبًل , ثـ كيؼ يكوف حكميا حكـ ما ىو نٌص في السببية صريحة

                                                           
1

وجمهورأهلالعلمٌعتبرونهذه).113,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآن.عباس,991,ص9جالمحرر فً أسباب النزول,المزٌنً,

افًالسببٌة,انظر:الزرقانً,  .(81,صمباحث فً علوم القرآن.القطان,991,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآنالصٌؽةنّصً
2

.113,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,

 
3

.1سورةهود/
4

 .71,ص6(,ج3681هود,حدٌثرقم)سورةاب,كتابالتفسٌر,بصحٌح البخاريي,البخار
5

 جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً, ص1, ,699 .( المزٌنً, انظر: األمثلة من جالمحرر فً أسباب النزولولًلستزادة ص9, ,991–

.(997ص
6

 .997,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.المزٌنً,991,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآنالزرقانً,
7

.993,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
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 يحةر صالالنوع الثاني: الصيغ غير 

 , والفاء داخمٍة عمى مادة النزوؿوال يأتي ب ،الزرقاني: ومرًة أخرى ال يصرح بمفظ السببيقوؿ 

 ؛في السببية اة ليست نصً ر لت ىذه اآلية في كذا, فيذه العبابؿ يقوؿ: نز  ,بذلؾ الجواب المبني عمى السؤاؿ

والقرائف وحدىا ىي التي ُتَعي ُف  ،ياف ما تضمنتو اآلية مف األحكاـآخر وىو ب اتحتمميا وتحتمؿ أمرً  ولكف

 1و".حترجّ أحد ىذيف االحتماليف أو 

: "وقوليـ ىذه اآلية , حيث قاؿابف تيمية في مقدمة التفسير اإلسبلـوىذا مفيوـ ما قالو شيخ 

ف لـ يكف السبب , ويراد بو تارًة أف ذلؾنزلت في كذا, يراد بو تارًة أنو سبب نزوؿ كما , داخؿ في اآلية وا 

 2ُعني بيذه اآلية كذا". :تقوؿ

إذا قاؿ: نزلت ىذه  وقد ُعِرَؼ مف عادة الصحابة والتابعيف أف أحدىـ" ويقوؿ اإلماـ الزركشي:

 إلى,  أف ىذا كاف السبب في نزوليا..., التتضمف ىذا الحكـ ؾ أف ىذه اآليةَ لذ, فإنو يريد باآلية في كذا

, ال مف جنس فيو مف جنس االستدالؿ عمى الحكـ ,والتأويؿذا مما يقاؿ باالستدالؿ أف قاؿ: وجعموا ى

 4 3النقؿ لما وقع".

 

 

 

                                                           
1

 جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً, 997,ص9, الزرقانً, جمناهل العرفان فً علوم القرآن. 991,ص9, المزٌنً, المحرر فً أسباب .

.997,ص9,جالنزول
2

 .119,ص91,جمجموع الفتاوى,ابنتٌمٌة
3

 .11ص–19,ص9,جالبرهان فً علوم القرآنالزركشً,
4

,9,جالمحرر فً أسباب النزول:المزٌنً,انظراألمثلةعلىهذهالصٌؽةكثٌرة,ومنأراداالستزادةفلٌراجعهافًأماكنهاوالداعًللتكرار,

 .118ص–116,ص9,ج, إتقان البرهان فً علوم القرآن,عباس911ص–999ص
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 سبق نستخمص ما يمي: وعمى ضوء ما

ف سبب النزوؿ كثيرة كقوليـ: نزلت, حتى "أف األساليب المستعممة في التعبير ع .1

, فييـ القرآف أنزؿ اهلل, فمما أنزؿ اهلل, فيَّ نزلت, فينا نزلت, حتى نزؿ القرآف, حتى نزلت, ونزؿ

ومع تعددىا .1 ُأنزلت في ذلؾ, ما أحسب ىذه اآلية إالّ اهلل تصديؽ ذلؾ, فبمغنا أنيا نزلت ؿفأنز 

لشدة ػػ مف أنيـ ىنا ناشٌئ  ختبلؼاالو ومنيا ما ليس كذلؾ", " ،وكثرتيا تجد منيا ما ىو سبب

 2صراحة".لنزوؿ أف يذكر , ويشترطوف لسبب اتيـ لـ يعدوا ىذا القوؿ سبب نزوؿحيط

, أـ غير النزوؿ سواء كانت صريحة سبابصيغة محددة أل " أنو ال يوجد .2

ما كذاكما في قوليـ: سبب نزوؿ اآلية  ألبّتةؾ: إما لعدـ الدليؿ عمى ذلؾ , وذلصريحة , وا 

 3يا وتناقضيا مف حيث التطبيؽ".اختبلفساليب المستعممة في ذلؾ و الضطراب األ

ف كاف األكثر استعماتعماؿ لفظ فأنزؿ اهلل , أو فنزلت, " إف اس .3 ال  اوعً ي وشاًل وا 

نما يعني التصريح بذكر النزوؿ فما دخبل عميوفي يعني تحقؽ السببية  4".حسب, وا 

ولكف  ؛السببية رافد ميـ فيدة النزوؿ في الحديث قرينة قوية و "أف ذكر ما .4

 5غيرىا". إلىبضميا 

, فعند يعرؼ بيا وضوابطَ  ودعائـَ  اً وؿ أركانالنز  سبابيتبيف لنا أف ألوبعد ىذا الذي خمصنا إليو 

الّ   أسباب فبل , وىو جوىر قوؿ اإلماـ الزركشي عف وجودىا يصح أف تقوؿ ىذه الرواية سبب نزوؿ وا 

 6بالقضايا". ؼ  تَ حْ تَ النزوؿ: "وىو أمٌر تحصؿ لمصحابة بقرائف 

                                                           
1

.919ص–911,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
2

.111,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنفضلعباس,
3

.911,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
4
.911,ص9,جلمصدرنفسها
5

.911,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
6

 .11,ص9,جالبرهان فً علوم القرآنالزركشً,
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 النزول:األركان والدعائم التي يعرف بيا سبب *

, فإذا 2ة قوية في صحة السبب وثبوتوينفصحة الحديث قر  :1الرواية الصحيحة .1

 3.اأف يرد ىذا السبب ولو كاف مشتيرً عدمت ىذه الدعامة وجب 

, فيذه اآليات ات التي تسبؽ موضع النزوؿ وتتبعو: ونعني بو اآلي4سياؽ اآليات .2

فمو كاف سياؽ ، لمسبب في أصمو وخطابو ةأصؿ موضوعيا وخطابيا موافقال بد أف تكوف في 

ولو كاف أصؿ الموضوع ، ا صح أف يكوف السبب في المشركيفاآليات وخطابيا ألىؿ الكتاب م

ف كاف في سياؽ القرآف في موضوع يخالؼ موضوع السبب قطعن ا بأنو ليس بينيما صمة, وا 

ر الكبير في ترجيح قبوؿ لو األثػػ ما ال يخفى ػػ ك, وىذا 5في النزوؿ اا صريحً الحديث صحيحً 

 6ه.السبب أو ردّ 

, 7لقواعد العقؿ والنقؿ اناقضً ني بيا أف ال يكوف المتف مسبلمة الدراية: ونع .3

ف اشتيرت  -النزوؿ يجب ردىا  سبابفيناؾ روايات أل لتعارضيا مع قواطع وذلؾ  –حتى وا 

 8أو صحابتو رضواف اهلل عمييـ. ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ خبلليا بمنزلة الرسوؿ إ, أو الديف

, فبل بد أف يكوف بينيما قدر ولفظ الحديث ،الموافقة بيف المفظيف: لفظ اآلية .4

يث سبب , والحد, وذلؾ لما بينيما مف الصمة, فالسؤاؿ سبب الجوابعانيمشترؾ في األلفاظ والم

 .لنزوؿ اآلية

                                                           
1

.وانظرماحررناهفًالمطلب991,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.المزٌنً,131,ص9,جالقرآنإتقان البرهان فً علوم فضلعباس,

.19منالمبحثالثالثصاألول
2

.991,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
3

.131,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنفضلعباس,
4

.991,ص9جالمحرر فً أسباب النزول,.المزٌنً,131,ص9,جالقرآنإتقان البرهان فً علوم فضلعباس,
5

.991,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
6

.131,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنفضلعباس,
7

.131,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنفضلعباس,
8

.116,ص9جالمصدر السابق,
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, وأف يقع  أو فعبًل قد وقع سواٌء كاف قواًل  اجديدً  االحدث الجديد: ونقصد بو أمرً  .5

 1.ملسو هيلع هللا ىلصولكنو يتجدد في عيده  ؛, أو وقع قبؿ البعثةملسو هيلع هللا ىلصد بعثة النبي ذلؾ بع

, فالنازؿ ال يتأخر عف السبب إال لحكمة إليية راعاة التاريخ بيف السبب والنازؿم .6

عممنا , فإذا وقعت المباعدة بينيما وقصة كعب بف مالؾ ،وفي أمثمة معروفة محددة كحادثة اإلفؾ

, أو بيف المدني المباعدة الزمنية بيف مكي ومدني كانتالنزوؿ, سواء  أسبابأنيا ليست مف 

 2أوائؿ اليجرة والمدني النازؿ في أواخرىا.في المتقدـ 

ينة قوية في الداللة عمى التعبير بالنزوؿ: فوجود مادة النزوؿ في الحديث قر  .7

 3مب عمى اإلقداـ والحكـ بالسببية., ويجرئ الق, وىو ينفي الترددسباباأل

ف غابت عنو مادة  اققت فيو أركاف السببية كاف سببً فالحديث إذا تح .8 لمنزوؿ وا 

 4 إذا اجتمعت فيو أركاف السبب.إالّ  ادت مادة النزوؿ فيو ال يصير سببً , وكذا إذا وجالنزوؿ

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
.991,ص9,جاب النزولالمحرر فً أسبالمزٌنً,

2
 .991,ص9,جالمصدر السابق

3
 .991,ص9,جالمصدر السابق

4
.911,ص9,جالمصدر السابق
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 وتعدد النازل. سباباألالمطمب الثالث: تعدد 

 وليا صورتاف: ،اا وحديثً نازؿ مف المباحث التي بحثت قديمً وتعدد ال سباباأل تعدد

 والنازل واحد. سباباألى: تعدد ولاأل  الصورة

, َوَقْيُد ذلؾ أال 1ويكوف النازؿ آية أو آيات في موضوع واحد سباباألعدد توالمراد ىا ىنا أف ت

 2معمومة التباعد. سباباألتكوف ىذه 

 ولكف يمكف الجمع بينيما بأف كبًل  ؛يتاف في الصحة وال مرجح إلحداىماوحالتيا: أف تستوي الروا

الحمُؿ عمى تعدد  فحكميا, ا لتقارب زمنييمامف السببيف حصؿ, ونزلت اآلية عقب حصوليما معً 

 عاف في ىبلؿ بف أمية وعويمر, ومثاؿ ذلؾ: نزوؿ آيات المّ 3وال مانع يمنعو ،ألنو الظاىر ؛سباباأل

 كما قاؿ كثير مف أىؿ العمـ. 4العجبلني

ما ث ا, فمف األحدوال إشكاؿ فييا ،ال اعتراض عمييا ةعييطبوالصحيح أف ىذه الصورة صورٌة  "

كوف قواعد حتى ت ا, وىذه األحداث سيكوف عبلجيا واحدً عت في وقت واحد أو أوقات متقاربةقد وق

 6".سباباألبف حجر: وال مانع مف تعدد , لذلؾ قاؿ الحافظ 5"األحكاـ منضبطة وثابتو

 

                                                           
1

 جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً, 919,ص9, الزركشً, جالبرهان فً علوم القرآن. ص9, ,19 الصالح, ,مباحث فً علوم القرآن.

 .911,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.المزٌنً,931ص
2

.919,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,
3

.998,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآنالزرقانً,
4

مناهل العرفان فً علوم ,الزرقانً,111,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآن.عباس,919,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,

.917ص–911,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.ولمزٌدمناألمثلةانظر:المزٌنً,99,ص9جالقرآن,
5

.119,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,
6

.119,ص8,جفتح الباري شرح صحٌح البخاريابنحجر,
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 : تعدد النازل والسبب واحدةالثانيالصورة 

, فالسبب المؤدي لنزوؿ اآليات واحد, 1وعكس ما تقدـ أف يذكر سبب واحد في نزوؿ آيات متفرقة

, وقد مثموا لو بما 2اآلخر في سوٍر أخرى يابعضو  ،اآليات النازلة فمتعددة المواضع, بعضيا في سورة وأما

قاؿ  ,4حصولووال يوجد ما يمنع  ،إف ىذا واقع وال إشكاؿ فيوقالوا: و ، 3جاء عف أـ سممة رضي اهلل عنيا.

الحؽ وبياف  ،الحؽ إلى؛ ألنو ال ينافي الحكمة في إقناع الناس وىداية الخمؽ الزرقاني: "وال مانع مف ذلؾ

في ىذا  وا, وىذا رأي أغمب مف كتب5, بؿ إنو قد يكوف أبمغ في اإلقناع وأظير في البياف"عند الحاجة

 الباب.

ة أف مثؿ والذي أراه وأؤمف بو عف قناعكتور فضؿ عباس ىذه الصور فقاؿ: "وقد أنكر الد ،ىذا

الكريـ يمتاز  , فالقرآفاألحداثىي تتنافى مع طبيعة القرآف الكريـ وواقع و , ىذه الصورة ال وجود ليا

 أف تكوف كافية تامة , فإف ىذه اآلية ال بدقع حدث معيف ونزلت فيو آية كريمة, فإذا و باإلحكاـ واإليجاز

 وليس ىناؾ حاجةٌ  ، بد أف تكوف جامعة قاطعة مانعةفاإلجابة ال .ا ليذا األمر الحادثا شافيً ة بيانً ينمب

 6". ةنزوؿ آيات ثابت إلىتدعو 

                                                           
1

القرآن,مباحث فً علوم .الصالح,919,ص9,جالقرآنمناهل العرفان فً علوم .الزرقانً,913,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,

.937ص
2

.911,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.المزٌنً,919,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآنالزرقانً,
3

اإلتقان فً علوم ر:السٌوطً,انظ)هذاالسؤال.إجابةعنأنالقرآنٌذكرالرجالوالٌذكرالنساء,فأنزلهللاآٌاتــملسو هيلع هللا ىلصــوقدسألتالنبً

.وقدفندالدكتورعباسهذهالرواٌةف911ًص–911,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآن.الزرقانً,911ص-913,ص9,جالقرآن

.(111ص–111,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنكتابهإتقانالبرهان.انظر:عباس,
4

.911,ص9,جالنزولالمحرر فً أسباب المزٌنً,
5

.919,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآنالزرقانً,
6

.119,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآن ,عباس
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 عف أف يكوف تأخير البياف عف وقت الحاجة فضبًل ألنو ال يجوز  ؛حؽ  وىذا الذي ذىب إليو

 .اا مانعً جامعً  ،اكافيً  اا شافيً يكوف ىذا البياف الذي نزؿ بيانً  ال بد أفو  ا غير تاـ,ناقصً 

, فتنزؿ آيات تبيف كؿ جية مف وىي أف يكوف السبب متشعب الجيات واحدة، وقد استثنى حالةً 

 أعمـ.و  أعمى تعالى واهلل 1ال إشكاؿ فيو.و , فيذا مما ىو مقبوؿ ياتىذه الج

 النزول  تكرارالمطمب الرابع: 

يتيف في الصحة دوف مرجح الة ذلؾ: استواء رواحؿ اآلية أو اآليات مرتيف أو أكثر, و نزو  والمقصود بو:

حمؿ ىذه الروايات , فالحكـ حينئذ أف تُ سباباألا لبعد الزماف بيف ألخذ بيما معً اإلحداىما, ودوف إمكاف 

, وال مانع مف النزوؿ التي تحدثت عنيا الروايات أسبابأي نزوؿ اآلية بعدد  ،عمى تكرار نزوؿ اآلية

 2.ذلؾ

ا بو ا لشأنو, وتذكيرً وقد ينزؿ الشيء مرتيف تعظيمً : "يقوؿ اإلماـ الزركشي في تعميؿ ىذه الظاىرة

مف سؤاؿ أو حادثة تقتضي نزوؿ أنو قد يحدث سبب  في ىذاوالحكمة  .عند حدوث سببو خوؼ نسيانو

, وبأنيا ليـ بيا اتذكيرً ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ النبي  إلى, فتَؤّدى تمؾ اآلية بعينيا أية, وقد نزؿ قبؿ ذلؾ ما يتضمنيا

 3تتضمف ىذه".

 

 

                                                           
1

ص-911,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.ولًلستزادةمناألمثلةانظر:المزٌنً,119,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,

913. 

2
.911,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآن.الزرقانً,991,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,

3
.19ص–19,ص9,جالبرهان فً علوم القرآنالزركشً,
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 1ألغراٍض أىميا:  تكررفالنزوؿ عندىـ قد ي 

فإف ": 2اإلماـ السخاوي يقوؿ .ؿ القرآف عميياإنزاؿ بقية األحرؼ السبعة التي نز  -1

 في , ونزلتمرٍة عمى حرؼ واحد أوؿتكوف نزلت : يجوز أف قيؿ: فما فائدة نزوليا مرة ثانية؟ قمت

 3ونحو ذلؾ". ،, الصراطمالؾ, السراط الثانية ببقية وجوىيا نحو: ممؾ 

 يـ بيا. وعظتذكير المخاطبيف و  -2

 تعظيـ شأف المنزؿ. -3

 النسياف. خشيةَ بيا  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ وؿ تذكير الرس -4

 مخرج التجأ إليو بعض النزوؿ لبعض آيات القرآف الكريـ ما ىو إالّ  تكراروالصحيح أف القوؿ ب

, وىذا , أو ترجيح بعضيا عمى بعضفي الظاىر عمييـ الجمع بيف روايات متعارضةٍ  أشكؿالعمماء لّما 

 يفيـ مف أقواليـ عند ذكر ىذه المسألة.

زوؿ الن تكرارستطيع القوؿ بأف أ, 4النزوؿ تكراروعند النظر فيما أوردوه مف أمثمة كدليؿ لمقوؿ ب

, وذلؾ أنو ال ملسو هيلع هللا ىلصأو سنة رسولو  تعالى في كتاب اهلل لبعض اآليات أو السور ليس لو وجود أصبًل 

, فيي أمثمة ال النزوؿ تكرارعمى  اصحيحً  , فبل دليؿَ واحٌد صحيح عند البحث والمناظرة يسمـ ليـ مثاؿٌ 

                                                           
1

 جالبرهان فً علوم القرآنالزركشً, 19,ص9, السٌوطً, جاإلتقان فً علوم القرآن. الزرقان911ً,ص9, , مناهل العرفان فً علوم .

.931,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول.المزٌنً,919,ص9جالقرآن,
2

,علًبنمحمدبنعبدالصمدالهمدانًالمصريالسخاويالشافعً,أبوالحسنعلمالدٌن,عالمبالقراءاتواألصولواللؽةوالتفسٌر,لهنظم

( وتوفًسنة سكندمشق, بمصر, منكت631أصلهمنسخا ودفنبقاسٌون, وشرحهـ(، المرتاب, وهداٌة جمالالقَُرآءوجمالاإلقراء, : به

آ.(111,ص3دارالعلمللمًلٌٌن,جاألعالم,انظر:الِزِركلً,)منشرحهاوكانسببشهرتها.أولِة.وهوٌالشاطب
3
بٌروت,الطبعة–ةالكتبالثقافٌة,ت:عبدالحقعبدالداٌمسٌؾالقاضً,مؤسسجمال اإلقراءهـ(,631لسخاوي,علًبنمحمدالهمدانً)ا

.919,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآن.وانظر:السٌوطً,983,ص9م,ج9999–ىاألول


4

,اإلتقان فً علوم القرآن,والسٌوطً,11,ص9,جالبرهان فً علوم القرآنلمأسقهذهاألدلةوالردودعلٌهاخشٌةاإلطالة,انظر:الزركشً,

 .913–936,ص9جالمحرر فً أسباب النزول,,والمزٌنً,911,ص9ج
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أف ىذا األمر لـ يقؿ بو ، البرىاف إتقاف و،قد جـز الدكتور فضؿ عباس في كتاب, و 1االحتجاج بيا يصحّ 

 2أحٌد مف المتقدميف.

؛ النزوؿ تكراروؿ: إنو ال فائدة مف , فنقالنزوؿ تكرارقيؿ: إنيا فوائد ل ،أغراضٍ  ؽ مفيوأما ما س

ومف خالفو فعميو  ،4"ؿالنزو  تكراراألصؿ عدـ  بلؼ األصؿ, "إذْ إنو خ, ثـ "3ألنو تحصيؿ حاصؿ

 5بالدليؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .913,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
2

 .911,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,
3

.(عنالكفٌلبمعانًالتنزٌلللعمادالكنديوهومخطوط,)وقدنقله919,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,
4

.913,ص8,جفتح الباري شرح صحٌح البخاريابنحجر,
5

.913,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
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 النزول:  أسبابالمبحث الرابع: ضوابط الترجيح بين روايات 

لروايات الواردة في السبب , فقد تعددت االنزوؿ لآليات أسبابلتي وردت في كثيرة ىي الروايات ا

االرتباؾ في تحديد , وىذا ما أنشأ حالة مف سبب إلىتاج نزوؿ آليات ال تح أسباب, ووضعت الواحد

َؽ مف أسانيد لـ يتـ , وما ُوث  ؽ أسانيدىاف ىذه الروايات لـ توثّ أف العديد م االسبب مف غيره, خصوصً 

 ،, ومنيا ما ىو محتمؿ لمعنى اآليةومنيا ما ىو ضعيؼ مردود ،فمنيا ما ىو صحيح مقبوؿ ،تمحيصيا

 1ومنيا ما ىو سبب. 

ف خبلليا تحديد الصحيح مف السقيـ, وتحديد لذلؾ كاف ال بد مف وضع ضوابط وقواعد يتـ م

, النجوـ التي ييتدى بيا وؿ بمنزلةالنز  أسباب, فيذه القواعد والضوابط الترجيحية في السبب مف غيره

, مف غيرهوبياف السبب  ،, وبياف الصواب مف الخطأعميؽ في تحديد الراجح مف المرجوحفأثرىا بالٌغ و 

 النزوؿ.  أسبابفيي ال غنى عنيا في دراسة 

ف كانت ميمًة في الترجيح بيف األقواؿ و  –ثـ إف ىذه الضوابط والقواعد   أف ىذا إالّ  – سباباألوا 

, 2مقتضيات األمور وداللة الروايات بحسب ا, فقد يتخمؼ شيء منيا أحيانً رادىا في كؿ مسألةال يعني اطّ 

رشادات يستأنس بيا سباباألفيذه القواعد ليست مقاييس منضبطة تقاس عمييا جميع  نما ىي قرائف وا  , وا 

لمصحابة بقرائف ؿ وىو أمٌر تحصّ َر عنو اإلماـ الزركشي بقولو: "النزوؿ, وىو ما َعبَّ  أسبابفي تحديد 

 3بالقضايا".  تحتؼّ 

                                                           
1

.119,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,
2

 .918,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
3

.11,ص9,جالبرهان فً علوم القرآنالزركشً,
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, د سبباف فأكثرف يوجأالنزوؿ ال يعني بالضرورة  أسبابثـ إف الحديث عف الترجيح بيف روايات 

نما نزلت ابتداءً ط أف اآلية لـ تنزؿ عمى سبب أصبًل فقد يتبيف مف إعماؿ ىذه الضواب  , وقد تبيف أفّ , وا 

 مف الدقة وأخذ الحيطة عند دراسة ىذا الموضوع الشائؾ. , لذلؾ ال بد1آخر غير المذكور الآلية سببً 

 فيي كاآلتي:  ،2النزول أسبابوأما القواعد والضوابط التي يسترشد ويستأنس بيا في دراسة *

 وىو عمى النحو اآلتي: ،: الترجيح باعتبار الصيغةأّوًل 

, فإف َعبََّر أحدىـ بقولو: النزوؿ ينظر في العبارة الواقعة أسبابعند تعدد روايات . أ

, وال منافاة بيف د بو التفسير ال أنُو سبب النزوؿرايُ نزلت في كذا واآلخر: نزلت في كذا, فيذا 

 4إال إف قامت قرينة عمى واحدة بأف المراد بيا السببية. يماتناوليإف كاف المفظ  3يمايقول

, فالسبب ىو المعتمد اآلخر بذكر سبٍب خبلفوف عّبر أحدىـ بقولو: نزلت في كذا, وصّرح ا  و              

 خص حص مس خس ُّٱ:  تعالىالنزوؿ قولو  أسبابومثالو: ما ورد مف  5.استنباط وؿاألو 

  َّٱحط مض خض حض جض مص
 خس ُّٱ: نافع أنو قاؿ: قرأت ذات يوـ عف , فمقد ورد6

النساء في , قاؿ: أنزلت في إتياف فيـ أنزلت ىذه اآلية؟ قمت: ال, فقاؿ ابف عمر: أتدري َّٱحص مس

7أدبارىف".


                                                           
1

النزول,انظر:أسبابوهذامفهومكًلمالدكتورفضلعباسفًدراستهلبعضرواٌات),918,ص9,جالنزولالمحرر فً أسباب المزٌنً,

.(118ص-116,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس,
2

 راجعفًهذاالشأناألركانوالدعائمالتًٌعرؾبهاسببالنزول.
3

.131,ص91,جمجموع الفتاوى,ابنتٌمٌة.87,صمباحث فً علوم القرآنالقطان,.997,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,
4

 .(ونعنًبالقرٌنةهنا:وصًفاوحدًثامناألحداث،أواإلجابةعلىسؤالنزلتبسببهاآلٌاتالقرآنٌة).87,صمباحث فً علوم القرآنالقطان,
5

 .997,ص9,ج, اإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً
6

.111لبقرة/سورةا

7
,حدٌثرقمَّٱحط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ,كتابتفسٌرالقرآن,باب:, صحٌح البخاريالبخاري

.19,ص6(,ج3116)
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ُقُبِميا  كانت الييود تقوؿ: إذا أتى الرجؿ امرأتو مف خمفيا فيعف جابر بف عبد اهلل أنو قاؿ: " وورد

 1.َّٱحص مس خس ُّٱ", فنزلت: د أحوؿَ لجاء الو 

فيو  ،كبلـ ابف عمر ا, أموىو نٌص في السببية ،؛ ألف كبلمو نقٌؿ صريحفالمعتمد ىو قوؿ جابر

 2فيحمؿ عمى أنو استنباط وتفسير. ،محتمؿ وليس بنص في السببية

 3: الترجيح بتقديم الصحيح عمى الضعيفاثانيً       

ْف َذَكَر واحٌد سببً  ا دوف ا غيره, فإف كاف إسناُد أحدىما صحيحً ا واآلخر سببً قاؿ السيوطي : "وا 

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: تعالىنزولو قولو  أسبابما ذكر ومثالو: .4"اآلخر فالمعتمد ىو الصحيح

  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 5.َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

يس بمستكثر منيا , ولكوف عنده المرأةتف عائشة رضي اهلل عنيا أنيا قالت: "الرجؿ د ورد عقمف

 6فنزلت ىذه اآلية في ذلؾ". ،شأني في حؿ   أجعمؾ مفْ فتقوؿ: ", يريد أف يفارقيا
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,حدٌثرقمَّٱحط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ,كتابتفسٌرالقرآن,باب:صحٌح البخاريالبخاري,

.19,ص6(,ج3118)
2

.87,صمباحث فً علوم القرآن.القطان,997,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,
3

.961ص,9,جالمحرر فً أسباب النزول,.المزٌن996ً,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآنالزرقانً,
4

 .87,ص, مباحث فً علوم القرآن.القطان997,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,
5

 .918سورةالنساء/
6

 .911,ص1(,ج1311كتابالمظالموالؽصب,باب:إذاحللهمنظلمهفًلرجوعفٌه,حدٌثرقم)صحٌح البخاري,البخاري,



 
 

36 
 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أف يطمقيا رسوؿ ةُ دخشيت سو اهلل عنيما أنو قاؿ: " عف ابف عباس رضي اوورد أيضً 

 1فنزلت ىذه اآليات". ،ففعؿ ،واجعؿ يومي لعائشة ،ال تطمقني وأمسكني فقالت:

 وؿاأل, وذلؾ لصحة سند وؿ ىذه اآلية وليس حديث ابف عباسفحديث عائشة ىو سبب نز 

 2وعدـ االحتجاج بو. ،وضعؼ الثاني

 الراوي في إحدى الروايتين جح أحدىما بكون : أن يستوي اإلسنادان في الصحة فير اثالثً 

 3أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات. ،, أو إحدى الروايتين أصح من األخرىحاضر القصة

 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: تعالىلنزوؿ قولو  أسبابومثاؿ ذلؾ: ما ذكر مف 

  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 4.َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث
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بنعٌسىبنسو محمد )رالترمذي, 179ة الؽرباإلسًلمًسنن الترمذيهـ(, دار معروؾ, بشارعواد ت: ,– أبواب9998بٌروت, م.

ؼاٍلفً)والحدٌثإسنادهضعٌؾ:فٌهسلٌمانبنقرمالتمٌمً،وهوضعٌؾ,99,ص1(,ج1131التفسٌر,باب:ومنسورةالنساء,حدٌثرقم)

.319,ص9,جالمحرر فً أسباب النزول(.المزٌنً,193ص–191,ص3,جتهذٌب التهذٌبالتشٌع,انظرترجمته:ابنحجرالعسقًلنً,

ــدونذكرالسببولهاعشرةطوٌلةمعملسو هيلع هللا ىلصــ؟!والمقصودكٌؾٌطلقهاالنبًــملسو هيلع هللا ىلصوأمامتًنا:فهذافعٌلٌأباهالرجلالكرٌمفكٌؾبالنبًــ

ــ,لذلكفالمحفوظوالمعلومأنهاتنازلتعنلٌلتهالعائشةطواعٌةدونإكراه،وهذامخالٌؾلمتنهذاالحدٌث.ملسو هيلع هللا ىلصالنبًــ
2

,المحرر فً أسباب النزول,المزٌنً,131,ص9,جلوم القرآنإتقان البرهان فً ع.عباس,998,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,

.(966ص–961,ص9,جالمحرر فً أسباب النزوللًلستزادةمناألمثلةانظر:المزٌنً,).963,ص9ج

 
3

,علوم القرآن مباحث فً,القطان,997,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآن,الزرقانً,911,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,

.88ص
4

.998سورةالبقرة/
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 اأسواقً  زُة وذو المجاجنّ عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: "كانت عكاظ وم فقد أخرج البخاري

 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱجروا في المواسـ, فنزلت: فتأثموا أف يتّ  ،في الجاىمية

 1كـ" في مواسـ الحج".مف رب َّٱزب رب يئ

 , فيؿ لنا3قاؿ : قمت ال بف عمر: إنا ُنكري 2أحمد وغيره عف أبي أمامة التيميوقد أخرج اإلماـ 

 ،بمى :: قمناوتحمقوف رؤوسكـ, قاؿ, مف حج؟ قاؿ: أليس تطوفوف بالبيت, وتأتوف المعرَّؼ, وترموف الجمار

ػػ  , فمـ يجب حتى نزؿ عميو جبريؿسألتني عف الذيفسألو  ،ملسو هيلع هللا ىلصي النب إلى: جاء رجؿ فقاؿ ابف عمر

فدعاه  َّٱزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: بيذه اآلية ػػعميو السبلـ 

 4".فقاؿ: "أنتـ حجاج ،ملسو هيلع هللا ىلص بيالن

َؿ الحديث تفصيبًل ميعمر رضي اهلل عنىو حديث ابف  فسبب النزوؿ , فيو ا, وذلؾ أنو فصَّ

البف  ةىد ليذه القصة والحاضر ليا, فتفصيمو يدؿ عمى الضبط واإلتقاف في روايتو, فسؤاؿ أبي أمامالمشا

فيو , وأما حديث ابف عباس موضوع السؤاؿ ىو الكراء في الحج ,ملسو هيلع هللا ىلصالرجؿ لمرسوؿ عمر كسؤاؿ 

 5جميع التجارات في الحج. تتناوؿ, واآلية بعموميا حكميـ تتناوؿمى أف اآلية محموؿ ع

                                                           
1

َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ,كتابالبٌوع,بابماجاءفًقولهتعالى:صحٌح البخاريالبخاري,

.11,ص1(,ج1111حدٌث)
2

وأبوأمامة،وٌقال:أبوأمٌمةالتٌمًالكوفً,روىعنابنعمرفًالتجارةوالكرخًفًالحج,وروىعنهالعًلءبنالمسٌبوالحسنبنعمر

 وقالأبوزرعة:البأسبه, ثقةالٌعرؾاسمه, قالإسحاقبنمنطورعنابنمعٌن: )الفقٌمًوشعبة, ابنحجرالعسقًلنً، تهذٌب انظر:

.(93,ص91,جبالتهذٌ
3

 .198,ص91,جلسان العربنكري:نؤجر,والكراء:اإلٌجار،أيأجرةالمستأجر,انظر:ابنمنظور,
4

,ت:شعٌباألرناؤوطعادلمرشدوآخرون,مؤسسةمسند اإلمام أحمد بن حنبلهـ(,139اإلمامأحمد,أبوعبدهللاأحمدبنمحمدبنحنبل)

الدٌن,ت:محمدمحًٌسنن أبً داودهـ(,171.أبوداود,سلٌمانبناألشعثالسجستانً)371,ص91م,ج1119-ىاألولالرسالة,الطبعة

,وهوصحٌح.931,ص1(,ج9711صٌدا,بٌروت,كتابالمناسك,بابالكري,حدٌثرقم)–رٌةعبدالحمٌد,المكتبةالعص
5

.117ص–116,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
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ولكن يمكن الجمع  ؛حة ول مرجح إلحداىما عمى األخرى: أن تستوي الروايتان في الصارابعً 

حكـ ىذه الصورة ف ،لتقارب زمنييما اقب حصوليما معً ونزلت اآلية ع,  من السببين حصلكاًل  بأنّ  بينيما

 2".سباباألوال مانع مف تعدد " :بف حجر, قاؿ الحافظ 1سباباألعمى تعدد  مؿالح

, وسيأتي 3العجبلني نيا نزلت في ىبلؿ بف أمية وعويمرإفقد قيؿ  ،ومثاؿ ذلؾ : آيات المعاف

 عنيا في الدراسة التطبيقية.الحديث 

 

 : الترجيح بدللة السياق القرآنياخامسً 

حيح الرواية , فما كاف منيا غير صفؽ مع السياؽ القرآنيالنزوؿ ال تت أسبابكثير مف روايات 

مسياؽ القرآني أثر كبير في فيـ م, ف4اإلشكاؿ فيما اد عَي أنو صحيح الرواية , لكفّ فيو مردود وال إشكاؿ

 5واآلثار المترتبة عميو. ،ت إليوالتي أدّ  سباباألآلية القرآنية مف حيث الموضوع والخطاب و امعنى 

نص سواٌء كاف النص  قضية جوىرية لفيـ أيّ  ولكنيا ؛النزوؿ أسبابتص بخوىذه الداللة ال ت

العظيـ ال  ألف القرآف, وذلؾ لة السياؽ القرآني أبمغ مف غيرىادال  أفّ , إالّ مف سائر الكبلـ وا أنبويً  وا أإلييً 

                                                           
1

,مباحث فً علوم القرآن.القطان,998,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآن الزرقانً,,919,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,

.119,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآن.فضلعباس,89ص
2

.119,ص8,جفتح الباري شرح صحٌح البخاري ,ابنحجر
3

,مباحث فً علوم القرآن,القطان,998,ص9,جمناهل العرفان فً علوم القرآنالزرقانً,,919,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآن السٌوطً,

.111,ص9جإتقان البرهان فً علوم القرآن,.فضلعباس,89ص


4

.111,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآنفضلعباس,
5

.117ص–116,ص9ج,المحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
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 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ, فيو كبلـ اهلل: 1الوىـ والتعارضيطرقو احتماؿ الخطأ و 

 2.َّ ٰى ين ىن نن من

النزوؿ  أسبابألف  ؛النزوؿ أىـ أسباب, فيي في اللة السياؽ في فيـ اآليات ميمةدولئف كانت 

الّ قدر ما مف األلفاظ والمعانيؾ في مف االشترا , فبل بدّ النزوؿ بياَؽ قضايا وحوادث َتَعمَّ   فبل يصح , وا 

 ،الخاصة سباباألىذا األمر: "وقد تنزؿ اآليات عمى  ارً يقوؿ اإلماـ السيوطي مقرّ  .3نزوؿب أسباتسميتيا 

مف  اة رعاية لنظـ القرآف وحسف السياؽ, فيكوف ذلؾ الخاص قريبً وتوضع مع ما يناسبيا مف اآلي العام

  4صورة السبب كونو قطعي الدخوؿ في العاـ".

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ: تعالىلنزوؿ قولو  أسبابومثاؿ ذلؾ: ما ذكر مف 

 5. َّ حل جل مك لك خك حك جك

في  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ كنت أمشي مع النبي ف مسعود رضي اهلل عنو أنو قاؿ: "ج البخاري عف ابخرّ فمقد        

, فقاؿ: ما رأيكـ إليو؟ الييود, فقاؿ بعضيـ لبعض: سموه عف الروح مرّ  , إذْ عمى عسيب حرٍث وىو متكئٌ 

فمـ يرد  ،ملسو هيلع هللا ىلص, فأمسؾ النبي : سموه, فسألوه عف الروحا, فقالو بعضيـ: ال يستقبمكـ بشيء تكرىونوفقاؿ 

                                                           
1

.981,ص9,جالمصدر السابق
2

.31سورةفصلت/
3

981,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً, ,وفضلعباس,987ص–981,ص9,جالمصدر نفسهولًلستزادةمناألمثلةانظر:).

.(113ص–136,ص9,جإتقان البرهان فً علوم القرآن
4

.991,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,
5

.81سورةاالسراء/
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 حف جف مغ جغ مع ُّٱقاؿ:  فمما أنزؿ الوحي ،, فقمت مقاميا, فعرفت أنو يوحى إليوعمييـ شيئً 

 1.َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف

ا نسأؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: "قالت قريش لييود: أعطونا شيئً  وقد أخرج الترمذي عف

 خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ: تعالىسموه عف الروح, فسألوه عف الروح, فأنزؿ اهلل : ىذا الرجؿ, فقالوا

 2.َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف

َح اإلما  وذلؾ مف وجييف: ،ىولاألالرواية  الزرقاني وغيره ـ السيوطي وتبعووقد َرجَّ

ما رواه  , ومف المقرر أفّ رواية الترمذي خرىواأل ،ى رواية البخاريولاألأف الرواية : ولاأل 

 البخاري أصح مما رواه غيره. 

, بخبلؼ يايمع القصة وشاىدً اا وكاف حاضرً  ،ىو عبد اهلل بف مسعود ،وؿاألراوي الخبر : الثاني

 3ابف عباس التي ال تدؿ عمى الحضور والمشاىدة.رواية 

َح الدكتور فضؿ عباس  "ألف السياؽ يستدعي ىذا  ؛رواية الترمذي عمى رواية البخاريوقد َرجَّ

 خس  حس جس ُّٱ: تعالىوىي قولو  ،, فاآليات التي قبؿ ىذه اآلية تتحدث عف الكفارالترجيح

 خل ُّٱ, 5 َّٱجك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّٱ, 4 َّٱمص خص حص مس

                                                           
1

.87,ص6(,ج3719,حدٌثرقم)َّٱمغ جغ مع ُّٱ,باب:صحٌح البخاريالبخاري,

2
.911,ص1(,ج1931,أبوابتفسٌرالقرآن,باب:ومنسورةبنًإسرائٌل,حدٌثرقم)سنن الترمذيالترمذي,

3
,مباحث فً علوم القرآن.القطان,998,ص9,جالعرفان فً علوم القرآنمناهل .الزرقانً,911,ص9,جاإلتقان فً علوم القرآنالسٌوطً,

.88ص
4

 .71سورةاإلسراء/
5

.73سورةاإلسراء/
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يات التي , واآل1 َّٱمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حنٱُّ :ا عف الكفار وأىؿ مكةجاءت بعدىا تتحدث أيضً 

 نت مت زت رت يب ُّ, 2 َّٱٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

 3.َّ مث زث  رث يت ىت

, فقولنا بأف اآلية مدنية ة المكية واآلية أيضا مكيةحقباآليات يتحدث عف كفار قريش وال فسياؽ

 قبؿ وال يوجد في القرآف الكريـ. ما ال يُ بسياؽ اآليات وىذا  يخؿّ 

صحيح , فالالرواة في نقميا اختمؼ, فد جاءت عمى أكثر مف وجوثـ إف الروايات عف ابف مسعو 

منو أنو  اث ظنً تريّ  المدينة عف الروحلما سئؿ في ػػ  ملسو هيلع هللا ىلصػػ , وأف النبي الذي نجـز بو أف اآلية مكية

, فعمـ أف االجابة ما نزؿ قد نسخ وؿاألأو خشية أف يكوف  ،وؿاألسيوحى إليو شيء جديد أوضح مف 

 4فتبل عمييـ تمؾ اآلية. ،عميو مف قبؿ

 

 

 

 

                                                           
1

 .76سورةاإلسراء/
2

.88سورةاإلسراء/
3

.91سورةاإلسراء/


4

 ( بنعمر إبراهٌم 881البقاعً, الكتابنظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسورهـ(, دار اإلسًلم, جً, إتقان111,ص99القاهرة, عباس, .

.931,ص9البرهانفًعلومالقرآن,ج
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 : الترجيح بدللة الوقائع التاريخيةاسادسً 

 أسبابدوره الميـ والحيوي في الترجيح بيف روايات  ،سواٌء َقُرَب أـ َبُعدَ ، لتاريخ نزوؿ القرآف

 , فحاؿ السبب مع النزوؿ ال يخمو مف أمريف: النزوؿ

, أو أف تنزؿ في مكة ثـ يقع السبب في المدينة , كأف تنزؿ اآلية: أف يسبؽ النزوؿ السببَ ولاأل 

شيء, فالنزوؿ ال يتقدـ  النزوؿ في أسباب, فيذا ليس مف ئؿ اليجرة ويقع السبب في أواخرىااآلية في أوا

التفسير ال عمى السبب,  , ولذا فإف مثؿ ىذه الحاالت تحمؿ عمىعمى السبب, فيو خبلؼ المنطؽ والعقؿ

 معنى اآلية النازلة.  ا( يحتمميفالحادثة )السبب

 قسميف:  إلى, وىذا ينقسـ أف يسبؽ السبُب النزوؿَ : الثاني      

 ،أوائؿ اليجرةفي , أو يقع السبب اآلية بعدىاأف يقع السبب قبؿ اليجرة, وتنزؿ . أ

الزمف بيف ولكف يرده فارؽ  ؛ةؽ ال ينفي السببيا, فيذا مف حيث السيوتنزؿ اآلية في أواخرىا

 , والقضية عف نزوؿ حكميا.المعيود تباعد السؤاؿ عف الجواب , فميس مفالسبب والنزوؿ

وىو األعـ  ،قبؿ اليجرة أو بعدىا في زمٍف متقارب اأف يقع السبب والنزوؿ معً . ب

, فيذا ؾاإلف حديثليية كما في قصة كعب بف مالؾ و لحكمة إ اولكف قد يتأخر أحيانً  ؛واألغمب

 1وىو الميـ في تحديد سبب النزوؿ. ،ىو الضابط الزمني الدقيؽ بيف السبب والنزوؿ

 

 

 

                                                           
1

.996ص-991,ص9,جالمصدر نفسه,واألمثلة.انظر:988,ص9,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
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ألسباب النزول عمى سورة النور، ويشتمل  الفصل الثاني: ويحوي الدراسة التطبيقية 

 :  عمى مبحثين

المبحث األول: وفيو تعريف عامٌّ بسورة النور من حيث تسميتيا، وعدد آياتيا، 

 وفضميا، وموضوعاتيا، ومناسبة السورة لما قبميا.

المبحث الثاني: ويحوي الدراسة التطبيقية لمرويات أسباب النزول في سورة         

 النور.
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 : تعريٌف عام بسورة النورولاأل  المبحث

 بيذا السم : تسمية سورة النور ولاأل ب المطم

ه تسميتيا في المصاحؼ وكتب ذ, وىملسو هيلع هللا ىلص مى عيد النبي سميت ىذه السورة بسورة النور ع

 , وأما وجو تسميتيا بسورة النور , فؤلمريف: 1وال يعرؼ ليا اسـ آخر ،التفسير وكتب السنة

 مب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّٱ: تعالى, وذلؾ في قولو 2لفظ النور فييا: لذكر وؿاأل

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب

 جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس

 3. َّ خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خكحك

, فقد اتيمت عقد في سماء المسمميف قبؿ نزولياان اا كثيفً : ألنيا جاءت بآيات كشفت ظبلمً الثاني

, ؾ المسمموف بيذه التيمة المفتراةوكذل ملسو هيلع هللا ىلص , وأوذي النبيذا اإلفؾ المفترىرضي اهلل عنيا بيعائشة 

وي عف , وكشؼ النور السمازاؿ ىذا الظبلـ وانقشع ،ضي اهلل عنيار أت عائشة ما نزلت اآليات التي برّ فم

 4وجوه المنافقيف والمفتريف.

وذكر , وجؿ "اهلل نور السماوات واألرض" بذات اهلل عز ة ُذِكَر فييا النور بمفظو متصبًل فيذه السور 

التي يقوـ عمييا فييا النور بآثاره ومظاىره في القموب واألرواح ممثمًة" ىذه اآلثار في اآلداب واألخبلؽ 

, فيي فسية عميقة وآداٌب عائمية جماعية, تنير القموب وتنير الحياة, وىي آداب وأخبلؽ نبناء ىذه السورة
                                                           

1
.919,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر,ابنعاشور

2
–,دارطوقالنجاةفسٌر  حدائق الروح والرٌحان فً روابً علوم القرآنتهـ(,9339الهرري,محمداألمٌنبنعبدهللاالهرريالعلوي)

القاهرة–,دارالفكرالعربًالتفسٌر القرآنً للقرآن.الخطٌب,عبدالكرٌمٌونس,111,ص99م,ج1119–ىاألولبٌروت/لبنان,الطبعة

.9111,ص9ج
3

.11سورةالنور/
4

.9999,ص9,جالتفسٌر القرآنً للقرآنالخطٌب,
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شراؽ في القموب وشفافية في الضمائر" ،رواحنور في األ , أضاءت السماوات واألرض تعالىوره فبن ،1وا 

 2طريقيـ. إلىوبنوره اىتدى الحيارى والضالوف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

قطب سٌد )إبراهٌمقطب, 9181الشاذلً فً ظالل القرآنهـ(, الشرق دار ,– عشر السابعة الطبعة القاهرة, ج9391–بٌروت, ,3هـ,

.1381ص
2

,98هـ,ج9398–دمشق,الطبعةالثانٌة–,دارالفكرالمعاصرالتفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهجالزحٌلً,وهبةبنمصطفى,

 .998ص
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 المطمب الثاني: عدد آيات سورة النور 

وأربٌع  ,2أىؿ الحجاز دّ , وعدد آياتيا اثنتاف وستوف آية في عَ 1سورة النور سورٌة مدنية باإلجماع

 يا آيتاف:اختبلف, و 3الباقيف وستوف آية في عدّ 

 4َّ  هي مي ُّ -1

 5 َّ  هس مس ُّ -2

 ،6 َّ  ىه مهٱُّ , وكميـ عدّ يتاف لـ يعدىما المدنياف والمكي, وعدىما الباقوففياتاف اآل

 , وىو موضعاف: ا باإلجماعفواصؿ وليس معدودً وفييا ما يشبو ال

    َّٱخم حم جم  هل مل خلُّ -1
7  

 8/9 َّ مع جع مظ حط ُّ -2

 

 

                                                           
1

9311بٌروت,طبعة–,ت:صدقًمحمدجمٌل,دارالفكرالبحر المحٌط فً التفسٌرهـ(,731األندلسً,محمدبنٌوسؾبنعلً)أبوحٌان

القرطً,أبوعبدهللامحمدبنأحمداألنصاري,)1,ص8هـ,ج ,679,) ,ت:أحمدالبردونًوإبراهٌماطفٌش,دارالجامع ألحكام القرآنهـ

.918,ص91م,ج9963–القاهرة,الطبعةالثانٌة–الكتبالمصرٌة
2

 ,وإذاقٌل:المدنٌانفهمانافعوأبوجعفر,وأماالمكًفهوابنكثٌرالمكً.نافع،وأبوجعفر,وابنكثٌرالمكًأهلالحجازهم:
3

 مشقً,وعاصمالكوفً,والكسائًالكوفً,وثقبةالعشرة,وٌعقوبالبصري،وخلؾالبؽدادي،وحمزةالكوفً.أبوعمرالبصري,وابنعامرالد
4

16سورةالنور/
5

31سورةالنور/
6

17سورةالنور/
7

99سورةالنور/
8

 11سورةالنور/
9

بنعثمان) أبوعمروعثمانبنسعٌد 333الدانً, قدورالبٌان فً عد آي القرآنهـ(, ؼانم ت: مركزالمخطوطاتوالتراث, –يالَحَمد,

.991م,ص9993–ىاألولالكوٌت,الطبعة
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 المطمب الثالث: فضل سورة النور

: "ال تنزلوىف الغرؼ, وال تعمموىف ملسو هيلع هللا ىلصػسوؿ اهلل عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: قاؿ ر 

 1, وعمموىف المغزؿ وسورة النور". الكتابة

 ،تعمموا سورة براءةالخطاب رضي اهلل عنو: " قاؿ : كتب إلينا عمر بف 2وعف أبي عطية اليمداني

 3وعمموا نساءكـ سورة النور".

تعمموا سورة البقرة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو يقوؿ: "أنو سمع  4المسور بف مخرمة وعف

 5فإف فييف الفرائض". ،وسورة النور وسورة النساء وسورة الحج

     

                                                           
1

م,حدٌث1118–ىاألول,ت:أحمدبنفارسالسلوم,دارابنحزم,الطبعةفضائل القرآنهـ(،311المستؽفري,أبوالعباسجعفربنمحمد)

( ج819رقم ص1(, ,176( ع ٌْ الَب بابن المعروؾ حمدوٌة بن محمد بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو الحاكم, .311 المستدرك على هـ(,

قمم,كتابالتفسٌر,تفسٌرسورةالنور,حدٌثر9991–ىاألولبٌروت,الطبعة–,ت:مصطفىعبدالقادرعطا,دارالكتبالعلمٌةالصحٌحٌن

,ت:عبدالعلًعبدالحمٌدحامد,شعب اإلٌمانهـ(,318.البٌهقً,أحمدبنالحسٌنبنعلً)]وقالالذهبً:موضوع[311,ص1(,ج1393)

م,فصلفًفضائلالسورةواآلٌات,ذكر1111-ىاألولمكتبةالرشدللنشروالتوزٌعبالرٌاضبالتعاونمعالدارالسلفٌةببومبايبالهند,الطبعة

. ]مكًسنادوقالهوبهذااإل [,91,ص3(,ج1117سورةالحجوسورةالنورفًسورسواها,حدٌثرقم)
2

كتابعمر,روىعنابنأبوعطٌةالوادعًال جاءنا اسمهعمروبنجندب،وهوالذيقال: وقٌل: مالكبنعامر, اسمه: همدانًالكوفً,

سعودوأبًموسى،وعائشة،ومسروقبناألجدع,وروىعنه:عمارةبنعمٌر،ومحمدبنسٌرٌن,وقالالدوريعنابنمعٌن:أبوعطٌةم

فًالذيروىعنهابنسٌرٌنمالكبنعامر,وأبوعطٌةالوداعًمالكبنعامر،وهوالهمدانً,وقالعنهابنمعٌنوابنحٌان:ثقة,قٌل:تو

أبوالفضلأحمدبنمحمدبنأحمد))دالملك,وقٌل:فًوالٌةمصعبعلىالكوفة.فًوالٌةعب ,تهذٌب التهذٌبهـ(,811انظر:ابنحجر,

 .(971ص–969,ص91هـ,ج9116–ىاألولالهند,الطبعة–مطبعةدائرةالمعارؾالنظامٌة
3

.البٌهقً,]فقدأخذتموهتطرس:ومنقلتمله:التخؾوالٌرحلأووفٌهزٌادة [,176,ص1(,ج831,حدٌثرقم)فضائل القرآنالمستعفري,

.القاسمبنسًلم,أبوعبٌدالقاسمبن91,ص3,فصلمنفضائلالسورواآلٌات,ذكرسورةالحجوسورةالنورفًسورسواها,جشعب اإلٌمان

–ىاألولدمشق,بٌروت,الطبعة–تقًالدٌن,دارابنكثٌر,ت:مروانالعطٌة,ومحسنخرابة,ووفاءفضائل القرآنهـ(,113سًلمالهروي)

.111م,ص9991
4

هوالمسوربنمخرمةبننوفلبنأهٌببنعبدمناؾبنزهرةبنقصًبنكًلب,إمامجلٌل,أمهعاتكةأختعبدالرحمنبنعوؾ،ولد

وعمروعثمان،أبًبكربنبشٌروابنالزبٌر,حّدَثعنخالهوبعدالهجرةبعامٌن،لهصحبةورواٌة،وعدادهفًصؽارالصحابةكالنعمان

َثعنهعلًبنالحسٌنوعروةوسلٌمانبنٌساروؼٌرهم,وتوفًبمكةسنةأربعوستٌن.)الذهبً,أبوعبدهللامحمدبنأحمدبنعثم انوَحدَّ

(738 المحققٌنبإشراؾالشٌخشعٌباألسٌر أعالم النبالءهـ(, من مجموعة ت: , الثالثة الطبعة الرسالة, مؤسسة ج9981–رناؤوط, 1م,

 (.193ص–191ص
5

,كتابالتفسٌر,تفسٌرسورةالنور,حدٌثالمستدرك على الصحٌحٌن,الحاكم,177,ص1(,ج839,حدٌثرقم)فضائل القرآنالمستعفري,

ذكرسورة,فصلفًفضائلالسورةواآلٌات,عب اإلٌمانش.البٌقهً, ]وقالالذهبً:علىشرطمسلموالبخاري[,319,ص1(,ج1391رقم)

 .91,ص3(,ج1116الحجوسورةالنورفًسورسواها,حدٌثرقم)
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, قاؿ: ي بف أبي طالب ابف عباس عمى الحجقاؿ: استعمؿ عم 1قيؽ بف سممةشوعف أبي وائؿ  

 2, ثـ قرأ عمييـ سورة النور فجعؿ يفسرىا.لو سمعيا الترؾ والروـ ألسمموافخطب الناس خطبًة 

 المطمب الرابع: موضوعات سورة النور

يو مف أحكاـٍ ميمة تتعمؽ , وذلؾ لما اشتممت عمه السورةالصحابة عمى تعمـ ىذ ال يستغرب حثّ 

زت , فقد ركى واألىـ فيوولاألة ألسرة المبنالدعائـ التي تمثؿ ا, وبناء المجتمع المسمـ عمى أرسخ باألسرة

وِحمايتيا مف االنييار والدمار والتفكؾ,  تماسؾ ىذه المبنة وتنظيميابىذه السورة عمى أحكاـ متعمقة 

 3ا يمي:م وتتمخص ىذه الموضوعات في

قد بينت , و التزوج بامرأة اْشُتِيَرت بالزناقضية  ما نزلت بسببو ىذه السورة أوؿ .1

 , وبينت حد الزنا. ىذه اآليات حكـ ذلؾ

 عقاب الذيف يقذفوف المحصنات الغافبلت المؤمنات.  .2

 حكـ مف رمى زوجو بالزنا المسمى بالمعاف.  .3

ا قذفت بو مف أىؿ التعرض لبراءة أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا مم .4

 وحكـ مف شاركيـ في القوؿ.  ،وعقابيـ ،النفاؽ

 الفواحش بيف المؤمنيف والمؤمنات.  إشاعةالزجر عف  .5

 األمر بالصفح عمف أساء. .6

                                                           
1

ومارآه,حدثعنعمروعثمانــملسو هيلع هللا ىلصــهوشقٌقبنسلمة,اإلمامالكبٌر,شٌخالكوفة,أبووائلاألسديالكوفً,مخضرم,أدركالنبً

َدَثعنهعمربنمرة,وحبٌببنأبًثابت,والحكمبنعتبة،وأبووعمارومعاذوابنمسعودوأبً وحمادالفقٌه،إسحاقالدرداءوؼٌرهم,َوحَّ

ةوؼٌرهم,استعملهعبٌدهللابنزٌادعلىبٌتمالالمسلمٌن،ثمعزله,قٌل:ماتفًزمنالحجاجبعدالجماجم,وقٌل:ماتبعدالجماجمسن

 (.966ص–969,ص3,جٌر أعالم النبالءساثنتٌنوثمانٌن,)الذهبً,
2

.111,صفضائل القرآن.القاسمبنسًلم,177,ص1(,ج831,حدٌثرقم)فضائل القرآنالمستؽفري,
3

.911ص–999,ص98,جالتفسٌر المنٌر.وهبةالزحٌلً,939ص–931,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر,ابنعاشور
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بيوت الناس المسكونة, ودخوؿ البيوت  إلىالدخوؿ  في االستئذافبياف أحكاـ  .7

 مسكونة. الغير 

 .يف والمسممات في المخالطةبياف آداب المسمم .8

 وبياف مالو مف أثر طيب في العبلقات بينيـ.  ،إفشاء السبلـ بيف الناس .9

 عمى تزويج العبيد واإلماء.  الحثّ  .10

 ْعَتاِقِيـ عمى عوٍض يدفعونو لمالكييـ. إأي  ،عمى مكاتبتيـ الحثّ  .11

 في الجاىمية.  اي كاف شائعً ذتحريـ الزنا والبغاء ال .12

شاعةاألمر بالعفاؼ و  .13  الطير في المجتمع.  ا 

 . ملسو هيلع هللا ىلصسوء سريرتيـ وطويتيـ مع النبي  إلىواإلشارة  ،ذـ أحواؿ أىؿ النفاؽ .14

 التحذير مف الوقوع في حبائؿ الشيطاف.  .15

 ضرب المثؿ ليدى اإليماف وضبلؿ الكفر.  .16

 التنويو والتنبيو ألىمية بيوت اهلل عز وجؿ والقائميف فييا.  .17

 وصؼ عظمة اهلل عز وجؿ وبديع صنعو وما فييا مف منف عمى الناس. .18

ـَ ما يضمره كؿ  .19  ،وأفَّ المرجَع إليو, حدأبياف ما أعدَّ اهلل لممؤمنيف, وأف اهلل َعِم

 والجزاء بيده. 

 بياف مزية تشريع األحكاـ وأنيا نور وىدى مف اهلل عز وجؿ. .20
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 سورة المؤمنينالمطمب الخامس: مناسبة سورة النور ل

 مف عدة وجوه:  1 َّ ىل مل خل ُّٱٱة لسورةتظير مناسبة ىذه السور 

 مي خي حي ُّٱف: و اهلل عز وجؿ في مطمع سورة المؤمنقاؿ  .1

أحكاـ مف لـ يحفظ فرجو مف الزنا, وما  ذكر في ىذه السورةحيث , 2 َّ يي ىي

, ر بغض البصر الذي ىو داعية الزنا, واألماتصؿ بذلؾ مف شأف القذؼ, وقصة اإلفؾ

, وأمر مف عجز عف ا لمفروجالذي جعؿ مف أجؿ النظر, واألمر بالتزويج حفظً  االستئذافو 

 3عف إكراه الفتيات عمى البغاء والزنا.  ينيال, و فرجالؤٍف الزواج باالستعفاؼ وحفظ م

مؽ في قولو خف المبدأ العاـ في مسألة الو ر اهلل عز وجؿ في سورة المؤمنذك .2

, فيو سبحانو لـ 4 َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ: تعالى

فابتدأ  ,بلستخبلؼ والتكميؼ باألمر والنيي, بؿ خمقيـ لولـ يتركيـ ىمبًل  ،ايخمؽ الخمؽ عبثً 

, فذكر طائفة مف خمقوا لو مف األحكاـببياف ما  عمى المخاطبيفَ  ومنّ سبحانو ىذه السورة ب

 5األوامر والنواىي في أشياء تعد مزلقة لمعصياف واالنحراؼ والضبلؿ.

أي ليـ أعماٌؿ  ،مف دوف ذلؾ ليـ أعمااًل أف و  ،مشركي قريش تعالىذكر اهلل  .3

 إلىليـ آ, وأف م, واتخاذىـ الولد والشريؾأحواليـ إلىسيئة ىـ ليا عامموف, واستطرد بعد ذلؾ 

ويأكموف مف  ،بغايا يستحسنوف عمييف عماليـ السيئة أنو كاف ليـ جوارٍ ذكر مف أو , النار

                                                           
1

.9سورةالمؤمنون/
2

.1المؤمنون/سورة
3

9171,محمودبنعبدهللا)األلوسً دارالكتبالعلمٌةروح المعانً فً تفسٌر القرآن والسبع المثانًهـ(, الباريعطٌة, -,ت:علًعبد

.998,ص98,جالتفسٌر المنٌر.الزحٌلً,171,ص9هـ,ج9391–األولبٌروت,الطبعة
4

 .991سورةالمؤمنون/
5

 جفً تناسب اآلٌات والسورنظم الدرر البقاعً، 119,ص91, جاأللوسً. روحالمعانً, ص9، ,171 الزحٌلً, جالتفسٌر المنٌر. ,98

 .999ص
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أنو ال يصح مف  , وكاف فيما ذكرا في أمر الزناالسورة تغميظً , فأنزؿ اهلل ىذه مف الزنا كسبيف

 1وا بنكاحيف.مّ ناٍس مسمميف ىَ أ

  

                                                           
1

.1,ص1,جالبحر المحٌط,أبوحٌان
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 أسباب :  النازلة عمىآيات سورة النور 

 ى: ولاأل  اآلية

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ:  تعالىقولو 

 1 َّ يث ىث  نث

 وىي:  ،أورد اإلماـ السيوطي ثبلث روايات لنزوؿ ىذه اآلية      

مرثد بف  قاؿ: "كاف رجٌؿ يقاؿ لو, عف جده  ،عف أبيو, 2بف شعيب وعف عمر  .1

وكانت امرأٌة بغي  , قاؿ:ى مف مكة حتى يأتي بيـ المدنيةيحمؿ اأَلْسرَ  رجبًل , وكاف 3أبي مرثد

, قاؿ: فجئت  مف أسارى مكة يحمموبمكة يقاؿ ليا عناؽ, وكانت صديقًة لو, وكاف وعد رجبًل 

فأبصرت سواد  ،قاؿ: فجاءت عناؽ, ٍة مقمرةمظؿ حائط مف حوائط مكة في لي إلىحتى انتييت 

 َـّ مُ ىَ  ،ا وأىبًل , فقالت: مرحبً , فقالت: مرثد, قمت: مرثدنيعرفت يّ ظمي بجنب الحائط, فمما انتيت إل

اؿ: قمت: يا عناؽ حـر اهلل الزنا, قالت: يا أىؿ الخياـ, ىذا الرجؿ يحمؿ فبت عندنا الميمة. ق

 , فجاءوا فدخمت ،كيٍؼ أو غار إلىت يفانتي ،4وسمكت الخندمة, اكـ, قاؿ: فتتبعني ثمانيةر اُأس

                                                           
1

 .1سورةالنور/
2

الطائؾ,روىعنأبٌهجّلرواٌاته,إلىبنشعٌببنمحمدبنعبدهللابنعمروبنالعاصالقرشًالسهمً,سكنمكةوكانٌخرجوهوعمر

،والربٌعبنمعوذوطاوسوؼٌرهم,وروىعنهعطاءوعمروبندٌنار،ــملسو هيلع هللا ىلصــوعمتهزٌنتبنتمحمد,وزٌنببنتأبًسلمةربٌبةالنبً

بنراهوٌةإسحاقدٌنًووهماأكبرمنه،والزهريوٌحٌىبنسعٌدوهشامبنعروةوؼٌرهم,قالالبخاري:رأٌتأحمدبنحنبلوعلًبنالم

وأباعبٌدةوعامةأصحابناٌحتجونبحدٌثعمروبنشعٌبعنأبٌهعنجدهماتركهأحدمنالمسلمٌن.

وأماشعٌبفقدروىعنجدهوابنعباسوابنعمرومعاوٌةوؼٌرهموروىعنهابناهعمرووعمروثابتالبنانًوأبوسحامةزٌادبنعمرو

حٌانفًالثقات,وذكرالبخاريوأبوداودوؼٌرهماأنهسمعمنجده,ولمٌذكرأحٌدمنهمأنهٌرويعنأبٌهمحمد,ولموؼٌرهم,وقدذكرهابن

كنٌذكرأحدلمحمٍدهذاترجمةإالالقلٌل,وعمروبنشعٌبعندماٌحدثعنجدهفالمقصودهوالصحابًالجلٌلعبدهللابنعمروبنالعاص,ل

,تهذٌب التهذٌباألقوالفٌه.)ابنحجر,ختًلؾروىعنهأمسمعبعضه,والباقًصحٌفة,والثانًأظهر,وهوالجامعالهلسمعمنهجمٌعما

(.116,ص3,جالمصدر نفسهوانظرأًٌضا,11,ص8ج
3

بنثفًؼزاةالرجٌع)اًصفرسنةثًلمرثدالؽنوي,صحابًوابنصحابً،واسمهكّنازبنالحصٌن,وهماممنشهدوابدًرا,وقداستشهدف

,ت:عادلأحمدعبدالموجودوعلًمحمدمعوض,اإلصابة فً تمٌٌز الصحابةهـ(,811حجر,أبوالفضلأحمدبنعلًبنمحمدالعسقًلنً)

 .(16,ص6هـ,ج9391–ىاألولبٌروت,الطبعة–دارالكتبالعلمٌة
4

,ابنمنظوروقعةٌومفتحمكة،وكانلقٌهمخالدبنالولٌد،فهزمالمشركٌنوقتلهم.)انظرجبٌلمعروٌؾعندمكة,ومنهٌومالخندمة,وكانتبه

(.991,ص91,جلسان العرب
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َفَظؿَّ بوليـ عمى رأسي, وعّماىـ اهلل عني, قاؿ: ثـ رجعوا ورجعت  ،, فبالواحتى قاموا عمى رأسي

 , فجعمت1وِ اإلْذِخر, ففككت عف أْكُبمِ  إلىت ي حتى انتي ثقيبًل وكاف رجبًل  ،, فحممتوُ صاحبي إلى

 ؟انكح عناقً , أ: يا رسوؿ اهللفقمت ،ملسو هيلع هللا ىلص, فأتيت رسوؿ اهلل أحممو ويعينني حتى قدمت المدنية

 رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱا حتى نزلت: فمـ يرد شيئً  ،ملسو هيلع هللا ىلصفأمسؾ رسوؿ اهلل 

, وسمـ: يا مرثد. فقاؿ رسوؿ اهلل صمى عميو َّ ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 2فبل تنكحيا".,  ينكحيا إال زاٍف أو مشرؾ, والزانية الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركةال

 ح،وكانت تساف ،أـ ميزوؿ عف عبد اهلل بف عمرو قاؿ: "كانت امرأة يقاؿ ليا .2

 زت رت يب ُّٱ: تعالىأف يتزوجيا, فأنزؿ اهلل قولو  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ ي فأراد رجٌؿ مف أصحاب النب

 3.َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت

 

                                                           
1

(.189,ص99,جلسان العرب,ابنمنظورأْكُبل:جمعقلٍةللَكْبل,وهوالقٌد.)انظر
2

وقال:هذاحدٌٌث[,981ص–989,ص1(,ج1977,أبوابتفسٌرالقرآن,باب:ومنسورةالنور,حدٌثرقم)سنن الترمذيالترمذي,

,السنن الصغرى(المجتبً من السنن )هـ(,111أحمدبنشعٌبالخراسانً).النسائً,أبوعبدالرحمن]حسٌنؼرٌب,النعرفهإالمنهذاالوجه

,6(,ج1118م,كتابالنكاح,تزوٌجالزانٌة,حدٌثرقم)9986–حلب,الطبعةالثانٌة-ٌةاإلسًلموعاتت:عبدالفتاحأبوؼدة,مكتبالمطب

صٌدا,–,ت:محمدمحًٌالدٌنعبدالحمٌد,المكتبةالعصرٌةسنن أبً داودهـ(171,أبوداود,سلٌمانبناألشعثالسجستانً,)66ص

,الحاكمالمستدركعلى111,ص1(,ج1119,حدٌثرقم)َّىب  نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّ:تعالىبٌروت.كتابالنكاح,بابفًقوله

ٌخّرجاه,ولمسناداإلوقدرواهأبوداودوالحاكممختصًرا,وقالالحاكم:صحٌح[981,ص1(,ج1719الصحٌحٌن,كتابالنكاح,حدٌثرقم)

.]عمربنشعٌبعنأبٌهعنجدهمختصًراوقدرواهمنطرٌق[,966,صلباب النقول,السٌوطً,]ووافقهالذهبً

3
بٌروت,الطبعة–,ت:حسنعبدالمنعمشلبً,مؤسسةالرسالةالسنن الكبرىهـ(,111النسائً,أبوعبدالرحمنأحمدبنشعٌبالخراسانً)

,أحمد،997,ص9(,ج99191،حدٌثرقم)َّيت ىت نت مت زت رت يبُّ:تعالىم,كتابالتفسٌر,سورةالنور,قوله1119-ىاألول

أخرىبلفظ:ووقدوردبلفظ:فقرأ[,671,ص669,ص99(,ج7199رقم),وحدٌث96,ص99(,ج6381,حدٌثرقم)مسند اإلمام أحمد

,1,جتهذٌب التهذٌب,)انظرترجمةالحضرمً:ابنحجر,]ضعٌؾلجهالةالحضرمًوهومدارالحدٌثإسنادأنزلت,والحدٌثحسن,وهذا

 (.191,ص193ص
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, قالوا: "كاف في الجاىمية بغايا, معموـٌ ذلؾ منيف, 1وقتادة وعف مجاىد والزىري .3

 رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱفأراد ناٌس مف المسمميف نكاحيف, فأنزؿ اهلل: 

 2. َّ رث يت ىت نت مت زت

نة, وكف كثيرات, ومنيف تسٌع يوالمد نزلت اآلية في نساٍء بغايا متعالناٍت بمكةوقاؿ عكرمة: "

: وكانت بيوتيف , ثـ قاؿ)وقد ذكر أسماءىف(ات كرايات البيطار يعرفف بيا ... يصواحب رايات, ليف را

أىؿ , أو مشرؾ مف  يأتييف إال زاٍف مف أىؿ القبمة, ال يدخؿ عمييف والتسمى في الجاىمية المواخير

 ،ذلؾ , ونيى المؤمنيف عفف نكاحيف ليتخذوىف مأكمة, فأنزؿ اهلل ىذه اآلية, فأراد ناٌس مف المسممياألوثاف

 3وحّرمو عمييف.

, وقد النزوؿ عند تفسيرىـ ليذه اآليات سبابمف روايات أل 4وىذا مجمؿ ما أورده المفسروف

 اتخذت ىذه الروايات طابعيف اثنيف: 

 عف عبد اهلل بف عمرو بف العاص رضي اهلل عنيما. ا: ما ُرِوَي مسندً وؿاأل

                                                           
1

الخطابالسدوسً أبو والمحدثٌن, المفسرٌن قدوة العصر, حافظ بنعكابة, دعامة بن قتادة وقٌل: بنعزٌز, قتادة بن دعامة بن قتادة هو

البصريالضرٌراألكمه,روىعنعبدهللابنسرجس,وأنسبنمالك,وأبًالطفٌلالكنانًوسعٌدبنالمسٌبوؼٌرهم,وهوحجةباإلجماعإذا

سٌر نالسماع,وهومدلسمعروؾبذلك,وكانٌرىالقدر,ولدسنةستٌنهجرٌة,وماتسنةعشرةومائةهجرٌةبواسط.)انظر:الذهبً,بٌّ

 (.169,ص1,جأعالم النبالء
2

,ت:عبدهللابنعبدالمحسنجامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن المسمى )تفسٌر الطبري(هـ(,191الطبري,أبوجعفرمحمدبنجرٌربنٌزٌد)

الدر المنثور فً التفسٌر هـ(,999)أبًبكر.السٌوطً,عبدالرحمنبن911,ص97م,ج1119–ىاألولالتركً,دارهجرللطباعة,الطبعة

 .966,صلباب النقول فً أسباب النزول,السٌوطً,918,ص6بٌروت,ج–,دارالفكربالمأثور
3

.113,صأسباب النزول.الواحدي,913,ص97,جيتفسٌر الطبرالطبري,
4

 جتفسٌر الطبريالطبري, )919,ص911,ص97, بنأحمد اللٌثنصربنمحمد السمرقنديأبو .171 جبحر العلومهـ(, .391,ص1,

بٌروت/–اءالتراثالعربً,ت:أبًمحمدبنعاشور,دارإحٌالكشف والبٌان عن تفسٌر القرآنهـ(،317الثعلبً,أحمدبنمحمدإبراهٌم)

معالم التنزٌل فً تفسٌر هـ(,191.البؽوي,أبومحمدالحسٌنبنمسعودبنمحمد)66,ص61,ص7م,ج1111–ىاألوللبنان,الطبعة

,ابنالعربً.181,ص1هـ,ج9311–ىاألولبٌروت,الطبعة–,ت:عبدالرازقالمهدي,دارإحٌاءالتراثالعربًالقرآن )تفسٌر البغوي(

,ص1م,ج1111-بٌروت,الطبعةالثالثة-,ت:محمدعبدالقادرعطا,دارالكتبالعلمٌةأحكام القرآنهـ(,131محمدبنعبدهللاالمعافري)

السًلمعبدالشافًمحمد,دارالكتب,ت:عبدالمحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌزهـ(,131,أبومحمدعبدالحقبنؼالب)ابنعطٌة.117

,الجامع ألحكام القرآنهـ(،679)أبًبكر.القرطبً,أبوعبدهللامحمدبنأحمدبن963,ص3هـ,ج9311–ىاألولبٌروت,الطبعة–العلمٌة

 .968,ص91م,ج9963–القاهرة,الطبعةالثانٌة–ت:أحمدالبردونًوإبراهٌمأطفٌش,دارالكتبالمصرٌة
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 عف عدد مف التابعيف.  : ما ُرِوَي مرسبًل الثاني و

قد رويت عف عدد , و ت ِصَيَغُو وتعددت وتنوعتاختمفد فق فأما ما روي مرسبًل  -

نما سباباأل, فميس منيا شيء مف قبيؿ كبير مف التابعيف, وكميا محموؿ عمى تفسير اآليات , وا 

 منزوؿ. ل أسباب, ال أنيا ت أف اآليات محتممة لتمؾ المعانيغاية ما ذكروه مف روايا

 روايتاف: يوى ،بف العاصو فيو عف عبد اهلل بف عمر  ،اوأما ما ُرِوَي مسندً  -

ريؽ عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده, وقد ذكرت بطوليا, وفصمت فييا ى: رويت مف طولاأل

 وىي َعناؽ. ،, وكذلؾ ذكر فييا اسـ المرأة البغيوىو مرثد الغنوي ،, وذكر فييا اسـ السائؿاألحداث

ـَ ةوالثاني أف  ملسو هيلع هللا ىلص : فأراد رجٌؿ مف أصحاب النبيفقيؿالسائؿ, )فييا : رويت مختصرًة, وقد ُأْبِي

 وىي أـ ميزوؿ. ،فقد ذكرت بكنيتيا ،, وأما المرأة البغييتزوجيا(

 :ولتحديد سبب النزوؿ ليذه اآلية يمكف أف نسمؾ مسمكيف 

  مسمؾ الترجيح :يماأول

, وذلؾ خرىالرواية األعمى , اية عمرو بف شعيب عف أبيو عف جدهرو  ،ىولاألرجح الرواية أ فيوو 

عف نكاح  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ , فيكوف السبب في نزوؿ اآلية ىو سؤاؿ مرثد الغنوي لمنبي خرىأصح مف األيا نّ أل

 1.ابف عاشورمة , وىو ما اختاره العبلعناؽ

 

 

                                                           
1

.911,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر,ابنعاشور
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 الجمع بيف الروايتيفىو مسمؾ و  :اآلخرالمسمؾ و 

العاص رضي اهلل عنيما, فقد بف عمرو بف ىو عبد اهلل حديث بطريقيو ورد عف صحابي واحد فال

 ألخرىواسـ البغي وىي عناؽ, وأما الرواية ا ،وُذِكَر اسـ السائؿ وىو مرثد ،ىولاألفي الرواية  اًل ورد مطوّ 

ـَ قد و  ،فكانت مختصرةً   وذكرت البغي بكنيتيا. ،السائؿفييا ُأْبِي

ا شاىدً  اآلخرفبل إشكاؿ, ويكوف الحديث  ،: إف كانت البغي عناؽ ىي نفسيا أـ ميزوؿفأقوؿ

وجاء تارًة , باألسماء احً ومصر   تارًة مطواًل جاء ولكنو  ؛ىو سؤاؿ مرثد الغنوي واحدفالسبب  مف ثـ , و وؿلؤل

 لؤلسماء.  امً ومبيِ  اأخرى مختصرً 

 انكاح نساء معروفاٍت بالزنا, سواٌء كاف المستأِذف مرثدً  استأذففالسبب إذف: أف اآلية نزلت فيمف 

ـْ  اكانت البغي عناقً غيره, وسواٌء  وأ المتعددة الواردة في نزوؿ  , وىذا ما تشيد لو الرواياتميزوؿ َـّ أُ أ

 .بينيما وال تعارض ،واحد والمؤدى لنتيجةااآلية, ف
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 اآلية الثانية: 

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ: تعالى اهلل قوؿ

 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 1َّ   هل مل خل حل جل مك لك خك حك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 رد في نزوؿ ىذه اآليات روايات عديدة أشيرىا: و  

وكاف سيد  ،4عاصـ بف عدي ىأت 3اأف عويمرً  2ما روي عف سيؿ بف سعد رضي اهلل عنو -1

أـ كيؼ  ؟, فتقتمونو؟ أيقتمورجٍؿ وجد مع امرأتو رجبًل ولوف في كيؼ تق , فقاؿ:بني عجبلف

فقاؿ: يا رسوؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلص, فأتى عاصـ النبي عف ذلؾ ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ اهلل  يصنع؟ سؿ لي رسوؿ

 ال أنتيي حتى أسأؿ رسوؿ المسائؿ وعابيا, فقاؿ عويمر: واهلل ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ رسوؿ اهلل  هَ رِ كَ , فَ اهلل

أيقتمو  ،وجد مع امرأتو رجبًل  رجؿٌ  ،فجاءه عويمر فقاؿ: يا رسوؿ اهلل , عف ذلؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

, نزؿ اهلل فيؾ القرآف وفي صاحبتؾ"قد أ" :ملسو هيلع هللا ىلصأـ كيؼ يصنع؟ فقاؿ رسوؿ اهلل  ؟فتقتمونو

 ,فبلعنيا, ثـ قاؿ: يا رسوؿ اهلل ،اهلل في كتابو سّمىبالمبلعنة بما  ملسو هيلع هللا ىلص فأمرىما رسوؿ اهلل

                                                           
1
9-6سورةالنور/
2

,أبوهمنالصحابةالذٌنــملسو هيلع هللا ىلصــهوسهلبنسعدبنمالكالخزرجً,ابنخالدبنثعلبة,اإلمامالفاضلالمَعّمر,بقٌُةأصحابرسولهللا

,وأناابنخمسعشرةسنة,وهومنآخرمنماتــملسو هيلع هللا ىلصــ,كانسعدٌقول:شهدتالمتًلعنٌنعندرسولهللاــملسو هيلع هللا ىلصــتوفوافًحٌاةالنبً

(.311,ص311,ص1,جسٌر أعالم النبالءبالمدٌنةمنالصحابة،وكانمنأبناءالمئة,توفًسنةثماٍنوثمانٌن)الذهبً,
3

"عوٌمربنالحارثبنزٌدبنحارثةبنالجدالعجًلنً,هوالذيهوعوٌمربنأبٌضالعجًلنًاألنصاري,صاحباللعا ن,قالالطبري:

بٌنهما,وذلكفًشعبانسنةتسعمنالهجرة,وكانقدمتبوك،فوجدهاحبلى,ثمــملسو هيلع هللا ىلصــرمىزوجتهبشرٌكبنسحماء,فًلعنرسولهللا

بعدهٌسًٌرا")ابنعبدالبر,أبوعمرٌوسؾبنعبدهللابنمحمدالنمريقالبعدذلكماقال,وعاشذلكالمولودسنٌن،ثممات،وعاشتأمه

,9116,ص1,ج9991–ىاألولبٌروت,الطبعة–,ت:علًمحمدالبجاوي,دارالجٌلاالستٌعاب فً معرفة األصحابهـ(,163القرطبً)

القرطبًنقًًلعنالط[ هوعند وإنما فًتفسٌره, أجده لم قولالطبريهذا )بري, القرطبً, ,(983,ص91,جالجامع ألحكام القرآنانظر:

بنحجرفًالفتح:وماا,وقالالحافظ(619,ص611,ص3,جاإلصابة فً تمٌٌز الصحابةانظر:ابنحجر,)والصحٌحأنهذاقولالطبرانً,

.)]311,ص8,جالبخاريفتح الباري شرح صحٌح انظر:ابنحجر,)الطبريلمأرهفًكًلمه,إلىنسبهالقرطبً
4

العجًلنًثمالبلوي,منبلىبنعمروبنالحاؾبنقضاعة,وأخوهمعدبنهوعاصمبنعديبنالجدبنالعجًلنبنحارثةبنضبٌعة

فًــملسو هيلع هللا ىلصــعدي,شهدبدًراوأحًداوالخندق,والمشاهدكلها,وهوصاحبعوٌمرالعجًلنًالذيقالله:سللًٌاعاصمعنذلكرسولهللا

,879,ص1,ج, االستٌعاب فً معرفة األصحابحدٌثاللعان,توفًسنةخمٍسوأربعٌن،وقدبلػقرًٌبامنعشرٌنومئةسنة.)ابنعبدالبر

(.871ص
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رسوؿ , ثـ قاؿ ًة لمف كاف بعدىما في المتبلعنيف, فكانت سنّ فطمَّقيا ،إف حبسُتيا فقد ظممتيا

 ،3ج الساقيفِ , خدلّ , عظيـ األليتيفِ 2أدعج العينيفِ ,1فإف جاءت بو أسحـ ،نظرواا: "ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ف جاءت بو أُ  قد صدؽ عميياا إالّ حسب عويمرً فبل أ فبل أحسب  ،5رةٌ حَ كأنو وَ  4حيمر, وا 

مف  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ , فجاءت بو عمى النعت الذي نعت رسوؿ اهلل ا إال قد كذب عمييا"عويمرً 

 6أمو. إلى بُ سَ نْ يُ  عدُ , فكاف بَ تصديؽ عويمر

 

 ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ نبي قذؼ امرأتو عند ال 7عف ابف عباس رضي اهلل عنيما: أف ىبلؿ بف أميةو   -2

إذا : في ظيرؾ", فقاؿ: يا رسوؿ اهلل : "البينة أو حد  ملسو هيلع هللا ىلص, فقاؿ النبي 8سحماء بشريؾ بف

 البينة أوحد  " :يقوؿ ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ ؿ النبي , فجعالبينة ينطمؽ يمتمس أحُدَنا عمى امرأتو رجبًل رأى 

َلفَّ اهلل ما يبرئ ظيري مف نز  ي, ولإني لصادؽ ؽرؾ", فقاؿ ىبلؿ: والذي بعثؾ بالحفي ظي

                                                           
1

حم:سواٌدكلونالؽراب,والسحماء:السوداء.)أبوموسىالمدٌنً,محمدبنعمربنأحمداألصبهانً) لمجموع المغٌث اهـ(,189األسحموالسَّ

–ىاألولجدة,الطبعة–مكةالمكرمة,دارالمدنًللطباعةوالنشر–,ت:عبدالكرٌمالؽرباوي,جامعةأمالقرىفً غرٌَبً القرآن والحدٌث

.(671,ص1م,ج9988م,9986
2

 .(617,ص9,جفً غرٌبً القرآن والحدٌث المجموع المغٌثالدعج:السوادفًالعٌنوؼٌرها,وعندالعامةسوادالحدقةفقط,)المدٌنً,
3

ة:الضحمةالساقٌنوالذراعٌن,)المدٌنً, (.116,ص9,جالمجموع المغٌث فً غرٌبً القرآن والحدٌثخدلّجالساقٌن:أيعظٌمهما,والخدلَّجَّ
4

ولقبتعائشةبالحمٌراءلبٌاضها,وتقولالعرب:األحٌمر:تصؽٌراألحمر,وسمًالعجمبالَحْمراءلبٌاضهم؛وألنالشقرةأؼلباأللوانعلٌهم,

 (.191,ص119,ص3,جلسان العرب,ابنمنظوراألحمرهواألبٌضتطًٌراباألبرص,)
5

ة,الَوَحَرة:وزؼهتكونفًالصحاريأصؽرمنالِعضاءة,وهًعلىشكلساٍمأبرص,وقٌل:خلقتهاخلقةالوزغإاّلأنهابٌضاءمنقَّطةبحمر

(.181,ص1,جلسان العرب,ابنمنظورقذرةعندالعربالتأكلها,)وهً

6
.حدٌثرقمَّٱهت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ:تعالى,كتابتفسٌرالقرآن,بابقولهصحٌح البخاريالبخاري,

العدل عن العدل المسند الصحٌح المختصر بنقل هـ(،139,مسلم,أبوالحسنمسلمبنالحجاجالنٌسابوري)911,ص99,ص6(,ج3731)

بٌروت,كتابالطًلق,باباللعان,حدٌثرقم–ت:محمدفؤادعبدالباقً,دارإحٌاءالتراثالعربًــ )صحٌح مسلم(, ملسو هيلع هللا ىلصإلى رسول هللا ــ 

ج9691) ص1(, النسائ9919ً, ج, سنن النسائً, اللعان, بدء باب: كتابالطًلء, ص6, بن971, هللامحمد عبد أبو ابنماجة, ٌزٌد,

م,كتابالطًلق,باباللعان,1119-ىاألول,ت:شعٌباألرناؤوطوآخرٌن,دارالرسالةالعالمٌة,الطبعةسنن ابن ماجةهـ(,171القزوٌنً)

.968,ص967,صلباب النقول,السٌوطً,196,ص1(,ج1166حدٌثرقم)
7

,وكانٌكسرأصنامبنًواقؾ,وكانتمعهاإلسًلمهًللبنأمٌةبنعامربنقٌساألوسًاألنصاريالواقفً,شهدبدًراوأحًدا,وكانقدٌم

رةعنؼزوةتبوكمعكعببنمالكومراراٌتهمٌومالفتح,وهوالذيالعنامرأتهبعدمارماهابشرٌكبنسحماء,وهوأحدالثًلثةالذٌنُخلّفوا

الجزري) بنمحمد الحسنعلًبنمحمد أبو )ابناألثٌر, 611بنالربٌع, دارالفكرأُْسُد الغابة فً معرفة الصحابةهـ(, طبعة–, بٌروت,

 .(619,ص611,ص3,ج9989
8

نصار,وهوأخوالبراءبنمالكشرٌكبنَسحماءبفتحالسٌن,السحماء:اسمأمه,وأبوههوعبدةبنمؽٌثبنالجدالعجًلنًالبلوي,حلٌؾاأل

أحداألمراءخالدبنالولٌدوهوبالٌمامة,وكانشرٌكإلىألمهمنالرضاعة,قٌل:إنهشهدأحًدامعأبٌه,وقٌل:إنأبابكرالصدٌقبعثهرسواًل

 (.179,ص178,ص1,جاإلصابة فً تمٌٌز الصحابة,)ابنحجر,أبًبكربالشامفًخًلفة
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  مل خل حل  : فقرأ حتى بمغٱ.... مب خب حب ُّٱوأنزؿ عميو:  ،الحد, فنزؿ جبريؿ

 ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ لنبي وافشيد  ،, فجاء ىبلؿفأرسؿ إلييا ،ملسو هيلع هللا ىلص فانصرؼ النبي  ،َّ هل

ثـ قامت فشيدت, فمما كانت عند  ؟"إف اهلل يعمـ أف أحدكما لكاذب, فيؿ منكما تائب" يقوؿ:

, حتى ظننا أنيا ترجع 2تونكص،1, قاؿ ابف عباس: فتمكأتالخامسة وقَّفيا, وقالوا: إنيا موجبة

, فمضت, فقاؿ النبي ث , فإف جاءت بو 3أبصروىا: "ملسو هيلع هللا ىلصـ قالت: ال أفضح قومي سائر اليـو

, فجاءت بو كذلؾ ،, فيو لشريؾ بف سحماءخدلج الساقيف، 4األليتيف غأكحؿ العينيف, ساب

 5.لوال ما مضى مف كتاب اهلل لكاف لي وليا شأف"" :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ النبي 

 ،المتبلعنيف أيفرؽ بينيما؟ فقاؿ: سبحاف اهللُسِئَؿ عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما عف  -3

ف لو وجد أحدنا امرأتو عمى , أرأيت أعف ذلؾ فبلف بف فبلف, قاؿ: يا رسوؿ اهلل ؿمف سأ أوؿنعـ, إف 

ف سكت سكت عمفاحشة فسكت النبي  , قاؿ:ى مثؿ ذلؾ, كيؼ يصنع إف تكمـ تكمـ بأمر عظيـ؟ وا 

, فأنزؿ اهلل عز ابتميت بو, فقاؿ: "إف الذي سألتؾ عنو قد فمـ يجبو, فمما كاف بعد ذلؾ أتاه ،ملسو هيلع هللا ىلص

ره عظُو وذكّ و , و فتبلىف عميو  َّٱ....مب خب حب ُّٱ :ىؤالء اآليات في سورة النور وجؿ

                                                           
1

ابنلكأعلٌه:اْعَتلوأبطأ،والتلكؤ:التباطؤعناألمروالتوقؾواالمتناع,وقوله:تلكأتعندالخامسة:أيتوقفتوتباطأتأنتقولها,)تلّكأتوت

 (.913,ص911,ص9,جلسان العرب,منظور
2

رجععماكانعلٌهمنالخٌر,والٌقالالنكوص:اإلحجامواالنقطاععنالشًء,ونكصٌنكصنكًصاونكوًصا:أحجم,ونكصعلىعقبٌه:أي

 (.919,ص7,جلسان العرب,ابنمنظورذلكإالفًالرجوععنالخٌر,)
3

 (.66,ص3,جلسان العرب,ابنمنظورأبصروها:أيانظروهاوراقبوهاعندماتضعحملها,)
4

هماوعظٌمهما,)المدٌنً,  (.16,ص1,جالقرآن والحدٌثالمجموع المغٌث فً غرٌبً سابػاأللٌتٌن:أيتامَّ

5
(,3737,حدٌثرقم)َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ  ٱُّٱ,كتابتفسٌرالقرآن,باب:صحٌح البخاريالبخاري,

وقدأوردمختصًرا,وقال:[.9913,ص1(,ج9396كتابالطًلق,باباللعان,حدٌثرقم)صحٌح مسلم,.مسلم,919,ص911,ص6ج

]اإلسًلمرجلالعنفًأولإنه 16ص–11,ص3(,ج1919,حدٌثرقم)مسند اإلمام أحمد.أحمد, وقدأوردهبطوله,وفٌه:أبشرٌا[.

.983,ص1(,ج1979,أبوابالتفسٌر,باب:ومنسورةالنور,حدٌثرقم)سنن الترمذي.الترمذي,]ل,قدجعلهللالكفرًجاومخرًجاهًل

971,ص1(,ج1369كتابالطًلق,باب:كٌؾاللعان,حدٌثرقم),سنن النسائًالنسائً, أبوداود,]وهوعنأنسبنمالك[. سنن أبً .

قالــملسو هيلع هللا ىلصــوفٌهأنالنبً [,177,ص1(,ج1116,وحدٌثرقم)176,ص1(,ج1113,كتابالطًلق,باب:فًاللعان,حدٌثرقم)داود

.197,ص1(,ج1167,كتابالطًلق,باباللعان,حدٌثرقم)سنن ابن ماجة.ابنماجة,]ومخرًجال,قدجعلهللالكفرًجاله:أبشرٌاهًل

.968-967,صلباب النقول.السٌوطً,118,ص117,صأسباب النزولالواحدي,
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 ،, ثـ عادوالذي بعثؾ بالحؽ ما كذبت عمييا ,مف عذاب اآلخرة, قاؿ: الأف عذاب الدنيا أىوف  وأخبره

قالت: ال والذي بعثؾ بالحؽ إنو  فوعظيا وذكرىا وأخبرىا أف عذاب الدنيا أىوف مف عذاب اآلخرة.

, والخامسة أف لعنة اهلل عميو إف كاف شيادات باهلل إنو لمف الصادقيف , فشيد أربعَ لكاذب, فبدأ بالرجؿ

ب اهلل , والخامسة أف غضفع شيادات باهلل إنو لمف الكاذبي, فشيدت أربف الكاذبيف, ثـ ثَنَّى بالمرأةم

 1, ثـ ّفرَّؽ بينيما.عمييا إف كاف مف الصادقيف

 ما كنت رجبًل 2لو رأيت مع أـ رومافألبي بكر: " ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ عف حذيفة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -4

, كنت , قاؿ: "فأنت يا عمر", قاؿ: كنت واهلل فاعبًل  ا بو شرً واهلل فاعبًل  بو؟" قاؿ : كنت فاعبًل 

 حت جت هب مب خب حب ُّٱٱأقوؿ: لعف اهلل األعجز فإنو خبيث, قاؿ: فنزلت: 

 3.َّٱ...  هت مت خت

 

 أسبابالروايات التي سيقت ك ختبلؼ, وذلؾ الفي سبب نزوؿ اآليات 4المفسروف اختمؼوقد        

 جمؿ ىذه الروايات فيما يمي: أأف  ي, وبعد البحث واالستقراء يمكننيالنزول

                                                           
1

,ص8(,ج3691دٌثرقم)حمسند أحمد,.اإلمامأحمد,9911,ص1(,ج9391,كتابالطًلق,باباللعان,حدٌثرقم)صحٌح مسلممسلم,

سنن .النسائً,398,ص397,ص1(,ج9111,كتابالطًلق,بابماجاءفًاللعان,حدٌثرقم), سنن الترمذي.الترمذي111,ص199

.971,ص6(,ج1371,كتابالطًلق,باُبعظةاإلمامالرجلوالمرأةعنداللعان,حدٌثرقم)النسائً
2

امرأةهًأمرومانبنتعامربنعو الصدٌق,وهًأمعائشةوعبدأبًبكرٌمربنعبدشمسبنعتابمنبنًعتمبنمالكبنكنانة,

فًذيالحجةسنةستمنالهجرة،وقٌل:سنةأربع,والثابتأنهاكانتحٌةفًقصةــملسو هيلع هللا ىلصــ,توفٌتفًحٌاةالنبًأبًبكرالرحمنولدي

ورو يعنالنبًاإلفك،وكانتاإلفكسنةستفًشعبان, أنٌنظرــملسو هيلع هللا ىلصــ قال:منسره منالحورالعٌنفلٌنظرإلىأنه أمإلىامرأة

(.111,ص119,ص1,جةأسد الغابرومان.)ابنأثٌر,
3

,ت:محفوظالرحمنزٌنهللاوآخرٌن,مكتبةالعلومالبحر الزخار المشهور بمسند البزارهـ(,191أحمدبنعمروالعتكً)أبوبكرالبزار,

وقال:هذاالحدٌثالنعلمأحًدا[.131,ص7(,ج1931م(,حدٌثرقم)1119وانتهت9988)بدأت–ىاألولالمدٌنةالمنورة,الطبعة–والِحكم

(.968,صلباب النقول.)السٌوطً,]فةنزٌدبنٌثٌع،ولمٌقلعنحذٌأسندهإالالنضربنشمٌلعنٌونس,وقدأخرجهمرسًًلع
4

,ت:السٌدالنكت والعٌون )تفسٌر الماوردي(هـ(,311.الماوردي,أبوالحسنعلًبنمحمد)987-979,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

,981,ص91,جم القرآنالجامع ألحكا.القرطبً,77,ص76,ص3بٌروت/لبنان,ج–ابنعبدالمقصودعبدالرحٌم,دارالكتبالعلمٌة

ابنكثٌرأبوالفداءإسماعٌلبنعمربنكثٌرالدمشقً)983ص دارالكتب,تفسٌر القرآن العظٌمهـ(,773. ت:محمدحسٌنشمسالدٌن,

 .96ص–91,ص6هـ,ج9399–ىاألولبٌروت,الطبعة–العلمٌة
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بعض الروايات عنو أف ما روي عف سيؿ بف سعٍد رضي اهلل عنو: فقد صرحت  .1

, ملسو هيلع هللا ىلصلسؤاؿ النبي  , وأنو َوسََّط عاصـ بف عدي  العجبلني صاحب السؤاؿ)القاذؼ( ىو عويمر

ىو رجٌؿ مف األنصار, ولـ يصرح , ورد تارًة أخرى أف السائؿ بنفسو ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ نبي ثـ سأؿ ال

 في ىذه الروايات. , وأما المقذوؼ فمـ يذكرباسمو

ـَ السائؿ والمقذوؼ .2 ولـ  ،ما روي عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما: فقد َأْبَي

, خوي بني العجبلف ولـ يذكر أسماءً بيف أ فرَّؽ ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ وبيَّف تارًة أخرى أف النبي  ،يصرح بيما

 ذكر أف السائؿ ىو رجٌؿ مف األنصار. وتارةً 

اهلل عنو : فقد صرح أف القاذؼ )السائؿ( ىو  ما روي عف أنس بف مالؾ رضي .3

 , والمقذوؼ ىو شريؾ بف سحماء. ىبلؿ بف أمية

اذؼ )السائؿ( ىو : حيث صرح أف القروي عف ابف عباس رضي اهلل عنيما ما .4

وىو عاصـ بف  هقذؼ زوجتُو بشريؾ بف سحماء, وذكر تارًة أف السائؿ استفتا, وقد ىبلؿ بف أمية

 سؤاؿ( ىو رجٌؿ مف قومو قد ابتمي بما سأؿ بو عاصـ. صاحب العدي, والقاذؼ )

سأؿ أبا بكر  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ د أف النبي ما روي عف حذيفة رضي اهلل عنو: فقد ور  .5

 , وتبع ذلؾ نزوؿ اآليات.عِؿ مف وقعت لو مثؿ ىذه الحادثةوعمر رضي اهلل عنيما عف فِ 

ما  دُ قِ عْ , والمَ في الصحيحيف, فالحديث مرسؿ, وىو مخالٌؼ لما فمـ يثبت ،فأما ما روي عف حذيفة

لما ُسِئؿ ىذا السؤاؿ  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ حيف أف النبي : فقد ثبت في الصحيفي الصحيحيف ىذا روايًة, وأما دراسةً 

ػػ بناًء عمى ىذا الحديث ف ؟ألبي بكر وعمر رضي اهلل عنيما ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ بيا, فكيؼ يسألو اعو  ،كره المسائؿ

 مردود روايًة ودرايًة. ػػ 

الروايات في  اختبلؼىو  اإلشكاؿ امنشأ ىذفما سوى ىذه الرواية, اإلشكاؿ واقٌع فيوالحقيقة أف 

 ي أـ ىبلؿ بف أمية؟العجبلن مر, ىؿ ىو عويالسؤاؿ( صاحبتحديد اسـ القاذؼ )
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ـ مف رجح أنيا نزلت في شأف , فمنياألئمة في ىذا الموضع اختمؼ"وقد قاؿ الحافظ ابف حجر: 

 مف وقع لو ذلؾ أوؿ, ومنيـ مف جمع بينيما وذلؾ بأف نزلت في شأف ىبلؿيـ مف رجح أنيا , ومنعويمر

 ،ىذا إلىجنح النووي وقد  .ا في وقت واحدزلت في شأنيما معً فن ،اوصادؼ مجيء عويمر أيضً  ،ىبلؿ

, ؿ أف النزوؿ قد ِسْيَؽ بسبب ىبلؿ, ويحتمكونيما جاءا في وقت واحد : لعميما اتفؽوسبقو الخطيب, فقاؿ

ـَ بما وقع ليبلؿ أعممو النبي  بلؿ: وليذا قاؿ في قصة ى ،بالحكـ ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ فمما جاء عويمر ولـ يكْف َعِم

, أي: فيؾ وفيمف كاف : "قد أنزؿ اهلل فيؾ", فيؤوؿ قولو: "قد أنزؿ اهلل فيو"قصة عويمر , وفي"فنزؿ جبريؿ"

 1وال مانع مف تعدد القصص واتحاد النزوؿ". .مثمؾ"

, ومجمؿ ىذه أنيا اتفقت في صفة الرجؿ المقذوؼولكف في ىذه الروايات نجد  ؛محتمؿ قوؿىذا 

عمى أف  , وىذا يدؿ داللة واضحةج الساقيفسحـ, أدعج العينيف, عظيـ األليتيف, خدلّ الصفات ىي: أ

 وىو شريؾ بف سحماء.  ،, وقد صرحت بو عدة رواياتالرجؿ المقذوؼ رجٌؿ واحد

, وأنيا فكر فييا أنيا كانت مف بني العجبلما ذ أي التي رماىا زوجيا, َفُجؿّ  ،وأما المرأة المقذوفة

 كانت ُحبمى )حامؿ( ولـ تذكر بصفٍة وال باسـ.

وكاف  ,َرةفقد ورد في صفتو أنو أحيمر كأنو َوحَ ،وأما الرجؿ القاذؼ )صاحب السؤاؿ(        

القاذؼ في األحاديث , فصفات إلخ ... 4ر, أصييب الشع3, حمش السقيف والذراعيفلعينيفا2قضيء

 5الرجؿ؟ ذاؾىو  مفولكف  ؛عمى أف القاذؼ رجٌؿ واحد ما يدؿّ , متطابقة

                                                           
1

.311,ص8,جفتح الباري شرح صحٌح البخاريابنحجر,
2

(.188ص6,جلسان العرب,ابنمنظورقضًءالعٌنٌن:أيفاسدالعٌنٌن,)
3

(.188,ص6,جلسان العرب,ابنمنظورحمشالساقٌنوالذراعٌن:أيدقٌقهما،)
4

فهرأسهب,)المدٌنً, ْهبة:حمرةشعرالرأسٌعلوهسواٌدوصفرة,فإذااْحَمرَّ (.111,ص1ج,المجموع المغٌث فً غرٌبً القرآن والحدٌثالُصُّ
5

 .739ص–711,ص1,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
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خوة ا  و  ،فرَّؽ بيف أخوي بني العجبلف ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ الحقيقة: أف المشيور في قصة المعاف أف النبي و 

ا وأم .بف عديعويمر, وىـ أبناء عـ عاصـ  زوج ،وخولة بنت قيس ،وشريؾ ،العجبلف ىـ: عويمر نيب

 1واقفي وليس عجبلني. ىبلؿو  .فيي خولة بنت عاصـ، ىبلؿ بف أمية زوج

 ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ رسوؿ اهلل  ؼميجرة, ُمنَصرَ لكانت في شعباف سنة تسع : أف ىذه القصة اوالمشيور أيضً 

الذيف تيب عمييـ كما في قصة الثبلثة  3كاف أحد الثبلثة : أف ىبلاًل ا, والثابت أيضً 2المدينة إلىمف تبوؾ 

إذا مضت , فقد ورد في الحديث : "قاؿ كعب: حتى ىذه الغزوةفي  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ فوا عف رسوؿ اهلل مّ الذيف خُ 

يأمرؾ أف  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ , فقاؿ: إف رسوؿ اهلل يأتيني ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ اهلل  , إذا رسوُؿ رسوؿِ أربعوف ليمًة مف الخمسيف

صاحبي مثؿ ذلؾ,  إلىْرَسَؿ , وأَ أـ ماذا أفعؿ؟ قاؿ: ال, بؿ اعتزليا وال تقربيا يا: أطمق, فقمتتعتزؿ امرأتؾ

, قاؿ كعب: فجاءت امرأة فقمت المرأتي: الحقي بأىمؾ, فتكوني عندىـ حتى يقضي اهلل في ىذا األمر

, ليس لو خادـ, فيؿ : إف ىبلؿ بف أمية شيخ ضائعفقالت: يا رسوؿ اهلل ،ملسو هيلع هللا ىلصىبلؿ بف أمية رسوَؿ اهلل 

, واهلل ما زاؿ يبكي منذ شيء إلىت: إنو واهلل ما بو حركة , قالولكف ال يقربؾ ؛تكره أف أخدمو؟ قاؿ: ال

 4يومو ىذا". إلىف مف أمره ما كاف كا

مب مف أرخ غكما ذكر أ –معاف( وقعت في شعباف حادثة الفعمى فرض صحة أف ىذه الحادثة )

, ا تسألو خدمة ىبلؿبعد أربعيف يومً  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ و أتت النبي ؛ ألف زوجفيو ال ينطبؽ عمى ىبلؿ – 5الي

, وعمى فرض تكوف الواقعة في آخر شواؿ،ف6مف تبوؾ في شعباف ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ وعمى فرض رجوع النبي 
                                                           

1
.983,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,

2
.961,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر,ابنعاشور,983,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,

3
(.1,ص6,جصحٌح البخاريوهم:كعببنمالك،ومرارةبنالربٌع،وهًللبنأمٌة,)البخاري,

4
 6,ص6,جصحٌح البخاريالبخاري,

5
الجامع ألحكام القرآن, .القرطبً,]العجًلنًوقدذكرهفًأثناءترجمتهلعوٌمر[.9116,ص1جاالستٌعاب فً معرفة األصحاب,ابنعبدالبر,

 .983,ص91ج
6

–,ت:مصطفىالسقاوآخرٌن,مكتبةومطبعةالبابًالحلبً,الطبعةالثانٌةٌةالسٌرة النبوهـ(,191,عبدالملكبنهشامالمعافري,)ابنهشام

–,دارالهًللالرحٌق المختومهـ(،9317.المباركفوري,صفًالرحمن,)961,ص1,جسٌر أعالم النبالء.الذهبً,191,ص1م,ج9911

 .]انخروجهفًرجبوعودتهفًرمضانوك[.319األولى,صبٌروت,الطبعة
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, فتبيف ىذا ما لـ يقمو أحٌد مف المؤرخيف, و تكوف الواقعة في ذي القعدةف ،في رمضاف ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ رجوعو 

 بذلؾ استحالة وقوع ذلؾ ليبلؿ سنة تسع. 

 يف ىف ٱُّٱابف عباس أنو قاؿ: لما نزلت  ما روي في سبب نزوؿ ىذه اآلية عف ويؤيد ىذا

  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق

يا : "ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاؿ وىو سيد األنصار: أىكذا أنزلت يا رسوؿ اهلل ،, قاؿ سعد بف عبادة1 َّ ٰى ين

يا رسوؿ اهلل إني ألعمـ أنيا حؽ,  : واهللأف قاؿ إلىما يقوؿ سيدكـ ...  أال تسمعوفنصار، األمعشر 

وال أحركو حتى  تفخذىا رجٌؿ لـ يكف لي أف أىيجو2اكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعً ول ؛وأنيا مف اهلل

حتى جاء  ايسيرً ؿ ابف عباس: فما لبثوا إال , قا ال آتي بيـ حتى يقضَي حاجتو, فو اهللآتي بأربعة شيداء

 3ىبلؿ بف أمية وىو أحد الثبلثة الذيف تيب عمييـ....".

 

 ،زوؿ آيات الحدمف ن احة عمى أف ىذه الواقعة قريبة جدً فيو داللة واض ،"افما لبثوا إال يسيرً " ،فقولو       

في نزوؿ ىذه اآليات أنيا نزلت قبؿ  , والثابت4َّٱ... ىق يف ىف ُّٱ: تعالىوىي قولو 

ا : أف حادثة اإلفؾ , والثابت أيضً 5َجَمَد الذيف رموا عائشة بالفاحشةػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ ألف النبي  ؛حادث اإلفؾ

                                                           
1

.3سورةالنور/
2

 (.111,ص8,جلسان العرب,ابنمنظوراللُّكععندالعرب:العبدأواللئٌم,وقٌل:الوسخ,وقٌل:األحمق.)
3

.]وقدسبقتخرٌجه[.13,ص11,ص3(,ج1919,حدٌثرقم)مسند اإلمام أحمدأحمد,
4

 .3سورةالنور/
5

,وفٌهقالتعائشة:"لمانزلعذري,989,ص1(,ج1989,أبوابتفسٌرالقرآن,باب:ومنسورةالنور,حدٌثرقم)سنن الترمذيالترمذي,

وقال:هذاحدٌثحسنصحٌحال[علىالمنبر,فذكرذلك،وتًلالقرآن,فلّمانزل,أََمَرلرجلٌنوامرأةفضربواحدهم".ــملسو هيلع هللا ىلصــقامرسولهللا

.]إسحاقبنتعرفهإالمنحدٌثمحمد
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مف  شعباف سنة خمسفي , فقيؿ: إنيا كانت في تاريخيا اختمؼالمصطمؽ, وقد  يبن ةغزو  كانت عقب

 2في شعباف سنة ست. , وقيؿ: 1اليجرة

في وقعت حادثة اإلفؾ  فيذا يعني أف كانت في شعباف مف السنة السادسة وعمى فرض أنيا 

 , وبعد نزوؿ آيات الحد.حادثةالقبؿ تاريخ كاف ات المعاف يعني أف نزوؿ آي, و اأيضً نفسيا السنة 

ثـ تبعيا في النزوؿ آيات  , نزواًل  ىولاألات الحد ىي : أف آي -واهلل أعمـ  –والذي يظير لي 

ث اإلفؾ دا, ثـ تبع ذلؾ حوتا كما بيننزوليما متقارٌب جدً وليس بينيما فارؽ زمني كبير, بؿ إف  ,المعاف

سياؽ  أيًضا, ويشيد شيد لذلؾ سياؽ اآليات القرآنيةيأت عائشة رضي اهلل عنيا, و ر التي بت ونزوؿ اآليا

 الروايات الواردة في سبب نزوؿ اآليات.

في  ونزلت في عويمر أ, فسواٌء كبيرةفائدة ليس لذلؾ  وأن ففي رأيي, مف نزلت ىذه اآلياتوأما في

ويشيد لذلؾ سياؽ الروايات التي  ،3في وقت واحٍد أو متقارب , فيما قصتاف حدثتامًعافييما  وىبلؿ, أ

 فى مف توىيأول أيًضا, وىو ى مف الترجيحأول نولجمع مع إمكاثـ إف ا .لنزوؿ اآليات أسبابسيقت ك

 4الرواِة وتضعيفيـ. 

وبينت كيفية الجمع  ،ؿ العمـ في الراجح مف ذلؾىأ اختبلؼ"وقد قدمت  :بف حجراقاؿ الحافظ 

ثـ  ،قبؿ النزوؿ ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ بينيما .... , وظير لي اآلف احتماؿ آخر وىو: أف يكوف عاصـ سأؿ النبي 

إف الذي َسأْلُتَؾ عنو قد التي قاؿ فييا: " ةة الثانير , فجاء عويمر في المفنزلت عند سؤالو ،جاء ىبلؿ بعده

                                                           
1

.313,ص9م,ج9989–بٌروت,الطبعةالثالثة–ت:مارسدنجونس,داراألعلمًالمغازي ,هـ(117الواقدي,محمدبنعمربنواقد،)

 .331,ص9الذهبً,سٌرأعًلمالنبًلء,ج
2

 .198,صالرحٌق المختوم.المباركفوري,189,ص1,جسٌرة ابن هشام,ابنهشام
3

 .91,ص8,جالبحر المحٌط,أبوحٌان.961,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر,ابنعاشور.311,ص8,جفتح الباريابنحجر,
4

.311,ص8,ج, فتح الباريابنحجر
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, "قد أنزؿ اهلل فيِؾ" :بأنيا نزلت فيو بقولو ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ , فأعممو فوجد اآلية نزلت في شأف ىبلؿ ،و"ْابُتِمْيُت ب

 1ألف ذلؾ ال يختص بيبلؿ". ؛ومعنى ذلؾ أنيا نزلت في كؿ مف وقع لو ذلؾ

, وىذا ىو القدر  اأو تمميحً  امف رمى زوجو بالزنا تصريحً وحاصؿ األمر: أف اآليات نزلت في

ف نزلت عمى  اآلية عامة ػػ لنزوؿ اآليات أسبابالمجمع عميو بيف الروايات التي سيقت ك خاصة  أسبابوا 

 2يـو الديف. إلىبالزنا  و, فحكميا يشمؿ كؿ مف رمى زوجوأِرْيَد بو العموـ فالنص عاـ   –

  

                                                           
1

.311,ص9,جفتح الباريابنحجر,
2

وهذامفهومكًلمابنحجرالسابق.
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 اآلية الثالثة: 

 ٰه  مه: تعالىقولو  إلى ...جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقولو تعالى

 1.َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جي

 ملسو هيلع هللا ىلصػػ : كاف رسوؿ اهلل , فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت2فؾ ىي سبب نزوؿ ىذه اآلياتف واقعة اإلإ

قالت  .معو ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ سوؿ اهلل خرج سيميا خرج بيا ر  فّ ذا أراد أف يخرج أقرع بيف أزواجو, َفَأيَُّتيإ ػػ

, نزؿ الحجاب مابعد ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ رجت مع رسوؿ اهلل خفخرج سيمي, ف ،غزاىا: فأقرع بيننا في غزوٍة عائشة

, 5وقفؿ، 4مف غزوتو تمؾ ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ ِسْرنا حتى إذا فرغ رسوؿ اهلل فَ ُؿ فيو, , ّوُأْنزَ 3حمؿ في ىودجٍ فأنا أُ 

الجيش, فمما ودنونا مف المدينة قافميف, آذف ليمًة بالرحيؿ, َفُقْمُت حيث آذنوا بالرحيؿ, فمشيت حتى جاوزت 

قد انقطع, فالتمست عقدي, وحبسني  6ِع ظفارز رحمي, فإذا عقٌد لي مْف جَ  إلىفأْقَبْمُت  ي،قضيت شأن

, وىـ عمى بعيري الذي كنت ركبتفرحموه  ،وا ىودجيم, فاحَتمَ ا َيْرَحموَف ليالذيف كانو  7, وأقبؿ الرىطابتغاؤه

 يحسبوف أّني فيو. 

 

                                                           
1

.11–99سورةالنور/

2
 ,وهذاالحدٌثمنالرواٌاتالصرٌحةفًالسببٌة.أوردتالحدٌثبطولهلفوائدهالجلٌلة

3
.(189,ص1,جلسان العربابنمنظور,)الهودج:منمراكبالنساء،مقّببوؼٌرمقّبب،وٌصنعمنالعصً.

4
 ؼزوةالمرٌسٌع)المصطلق(.

5
(.161ص،99هوالرجوعمنالسفر،وقٌل:رجوعالجندمنالؽزو،)ابنمنظور،لسانالعرب،جالقفول:

6
–199ص,3ج,العربلسان,منظورابن,)وكثافتهوصفائهبٌاضهفًالظفرٌشبهوهو,الظفاريالَجزعإلٌهاٌنسبحمٌرقرىمنقرٌة

 .111ص
7

ْهط,عددٌجمعمنثًلثةإلىعشرة,وقٌل:مادونالعشرةمنالرجاللٌسفٌهمامرأة,)ابنمنظور, لسان رْهُطالرجل:قومهوقبٌلته,والرَّ

(.111,ص7,جالعرب
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, فوجدت  , عقدي بعدما استمر الجيش, فجئت منازليـ وليس بيا داٍع وال مجيبقالت عائشة: وسار القـو

فبينا أنا جالسو في منزلي غمبتني  ،ي فيرجعوف إليّ نمنزلي الذي كنت بو, وظننت أنيـ سيفقدو 1فأممت

فأصبح عند  ،4, فأدبحمف وراء الجيش 3ممي ثـ الذكوانيؿ السّ , وكاف صفواف بف المعطّ فنمت ،2عيني

فعرفني حيف رآني, وكاف رآني قبؿ الحجاب, فاستيقظت باسترجاعو  ،, فأتانيمنزلي, فرأى سواد إنساٍف نائـ

 , وواهلل ما كممني كممًة مما سمعت منو غير استرجاعو.جمبابي, فخمدت وجيي بحيف عرفني

, ىمؾفيمؾ مف  ،نحر الظييرةفي  5, حتى أتينا الجيش بعدما نزلنا موغريفقالت: فانطمؽ يقود بي الراحمة

, ا, فاشتكيت حيف قدمت شيرً قالت: فقدمنا المدينة بف سموؿ. بيّ بد اهلل بف أُ عوكاف الذى تولى اإلفؾ 

, َأّنى ال ني في وجعيفي قوؿ أصحاب اإلفؾ, وال أشعر بشيء مف ذلؾ, وىو َيِريبُ  6والناس ُيِفيضوف

: فأقبمُت أنا وأـ قالت عائشة المطؼ الذي كنت أرى منو حيف أشتكي. ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ أعرؼ مف رسوؿ اهلل 

, فقمت 10: تعس ِمسطح, فقالت9, فعثرت أـ مسطح في ِمْرِطيا8مف شأننا  نارغوقد ف  ,ِقَبِؿ بيتي 7مسطح
                                                           

1
اإذاقصده,)ابنمنظور, هأّمً ُؤمُّ ٌَ ُه  (.11,ص91,جلسان العرباألَمُّبالفتح:القصد,أمَّ

2
 (.619,ص9,جلسان العربحتىنامت،وأصلالؽلبالقهر,)ابنمنظور,تقصدأنهانعست

3
رٌسٌعصفوانبنالمعّطلبنربٌعةالّسلمًثمالذكوانً,سكنالمدٌنة,وشهدالخندقوالمشاهدفًقولالواقدي,وٌقال:إنأّولمشاهدههًالم

لمتعلٌهإالخًٌرا",قٌل:إنهقتلفًخًلفةعمرفًؼزاةأرمٌنٌةسنةتسع:"ماعملسو هيلع هللا ىلصعقبهاكانتحادثةاإلفكالمشهورة,وقدقالعنهالنبً

عشرة,وثبتفًالصحٌحٌنفًحدٌثاإلفكعنعائشةأنهقتلفًسبٌلهللا,وقٌلماتسنةثماٍنوخمسٌن،وقٌل:سنةستٌن,)ابنحجر,

 (.118ص–116,ص1,جاإلصابة فً تمٌٌز الصحابة
4

لجة:سٌر لجة:سٌراللٌلكله,وأَدَلجوا:ساروامنآخراللٌل,وقٌل:أيساعةسرتمنأولاللٌلالدُّ إلىآخرهفقدأدلجت,)ابنالسحر,والدُّ

 (.171,ص1,جلسان العربمنظور,

5
,1,جلسان العربر,رة:شدةتوقدالحر,ونزلناموؼرٌنفًنحرالظهٌرة:أيفًوقتالهاجرة،وقتتوسطتالشمسالسماء,)ابنمنظوؼالو

 (.186ص

6
(.191,ص1,جلسان العربفاضالحدٌث:أيذاعوانتشر,)ابنمنظور,

7
أممسطحبنتأبًرهمبْنالمطلببنعبدمناؾالقرشٌةالمطلبٌة,وهًابنةخالةأبًبكرالصدٌق,أمهابنتصخربنعامر,وٌقال:اسمها

(.911,ص6,جصحٌح البخاري.البخاري,191,ص6جاُسد الغابة,سلمىبنتصخربنعامر,ولهاذكرفًحدٌثاإلفك.)ابناألثٌر,
8

 رزقبلالمناصعكمافًالحدٌث.وقدخرجتللتب

9
كانٌؤتزربها,)الجوهري,  (.9919,ص1,جالصحاح، تاج اللغة وصحاح العربٌةالِمرط:واحدالمروط،وهًأكسٌةمنصوٍؾأوخز 

10
هومسطحبنأثاثةبنعّبادبنالمطلببنعبدمناؾالقرشًالمطلبً,وأمهأممسطح,شهدبدًرا,وكانممنخاضفًحادثةاإلفك,فجلده

وخمسٌنسنة,وقٌل:شهدصفٌنمععلً,وماتسنةسبٍعوثًلثٌنٌمــفملسو هيلع هللا ىلصالنبًــ نجلدفًذلك,توفًسنةأربعوثًلثٌن,وهوابنست 

(.181,ص3,جأسد الغابةثٌر,)ابناال
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ما قاؿ؟ : و ـ تسمعي ما قاؿ؟ قمتأول 1،َىْنَتاه ياقالت:   ؟اشيد بدرً  يف رجبًل أتسبّ :  بئس ما قمت :ليا

اب ألىمي, في الذى ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ ُت النبي استأذنمرضي, وقد  إلى ا, فازددت مرضً فأخبرتني بقوؿ أىؿ اإلفؾ

َتاه ما يتحدث الناس؟ قالت : يافجئت أبويَّ فقمت ألمي ت امرأة ما كاناهلل لقمّ وَ , فَ ني عميؾىوّ  ،: يا بنيةُأمَّ

ناس قد تحدث الوَ أَ , وليا ضرائر  إال َكثَّرت َعمييا, قالت: فقمت سبحاف اهلل قط وضيئة عند رجٍؿ يحبيا

  , حتى أصبحت أبكي.بنوـ3, وال أكتحؿمعدلي  2ال يرقأ ت: فبكيت تمؾ الميمة حتى أصبحبيذا؟ قالت

أبي طالب يستأمرىما , دعا أسامة بف زيد وعمي بف يحالو  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ النبي  4ثبماست: ولما قالت عائشة

, وتشاور الحياف األوس مف عبد اهلل بف أبي سموؿ ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ , ويومئذ استعذر رسوؿ اهلل فراؽ أىموفي 

قائـ عمى المنبر, فمـ يزؿ يخفضيـ حتى سكتوا  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ والخزرج حتى ىموا أف يقتتموا, ورسوؿ اهلل 

عمينا رسوؿ اهلل  دخؿ ،, فبينا نحف كذلؾؾ ال يرقأ لي دمع, وال أكتحؿ بنوـاوسكت, قالت: فبكيت يومي ذ

ال يوحى إليو في  ا, وقد لبث شيرً يجمس عندي منذ قيؿ ما قيؿ قبميا : ولــ جمس, قالتث ،فسمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص

حيف جمس, ثـ قاؿ: "أما بعد يا عائشة, فإنو بمغني عنؾ كذا  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ اهلل فتشيد رسوؿ قالت:  .شأني

ف كنت ألممتوكذا, فإف كنت بريئة , فإف العبد إذا بذنب فاستغفري اهلل وتوبي إليو 5, فسيبرئؾ اهلل, وا 

معي حتى ما د6صمُ مقالتو قَ  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ : فمما قضى رسوؿ اهلل قالت .عترؼ بذنبو ثـ تاب تاب اهلل عميوا

ث حتى استقر في أنفسكـ : إني واهلل لقد عممت لقد سمعتـ ىذا الحديقالت عائشة .أحس منو قطرة

, ولئف اعترفت لكـ بأمر يعمـ إني بريئة ال تصدقوني بذلؾ , واهللئةئف قمت لكـ: إني بري, فموصدقتـ بو

                                                           
1

(.167,ص91,ج, لسان العربَهٍن:هوكناٌةعنكلاسمجنس,ومعناه:أيفًلنة.)ابنمنظور

2
(.88,ص9,جلسان العربرقأتالّدْمعةترقأرْقأورقوًءا:جفتوانقطعت.)ابنمنظور,

3
(.183,ص99,جالعرب, لسان الكحل:ماٌكتحلبه,وهوكناٌةعنعدمالنوم.)ابنمنظور

4
(.791,ص1,جلسان العرباللَّبُث:المكث,واستلبثالوحً:مناللُّبث،وهواإلبطاءوالتأخٌر.)ابنمنظور,

5
(.139,ص91,جلسان العربأصلاللّم:الجمع,واإللمامواللََّمُم:مقاربةالذنب,وقٌل:هومقاربةالمعٌةمنؼٌرمواقعة.)ابنمنظور,

6
 (.9111,ص1,جالصحاح، تاج اللغة وصحاح العربٌةقلصالشًء:ارتفع,وٌقال:َقلَُصالماء:إذاارتفعمنالبئر.)الجوهري,
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:"فصبٌر جميؿ واهلل المستعاف 1إال قوؿ أبي يوسؼ , واهلل ال أجد لكـ مثبًل اهلل يعمـ أني منو بريئة لتصدقنيو 

هلل نئٍذ أعمـ أني  بريئة, وأف ا: وأنا حيقالت .: ثـ تحولت فاضطجعت عمى فراشيقالت .2عمى ما تصفوف"

ني في نفسي كاف أحقر شأ, وليتمى اولكف واهلل ما كنت أظف أف اهلل منزٌؿ في شأني وحيً  ؛ببراءتي مبرئي

في النوـ رؤيا يبرئني اهلل  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ ولكف كنت أرجو أف يرى رسوؿ اهلل  ؛تمييُ  مف أف يتكمـ اهلل فيَّ بأمر

, فأخذه ما كاف أىؿ البيت حتى أنزؿ عميو أحٌد مفوال خرج  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ رسوؿ اهلل 3: فواهلل ما راـبيا, قالت

اٍت مف ثقؿ القوؿ الذي , وىو في يوـٍ شمف العرؽ 5مافالجُ  , حتى إنو لتحدر منو مثؿ4يأخذه مف البرحاء

كممة تكمـ بيا:  أوؿ, فكاف عنو وىو يضحؾ سري ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ عف رسوؿ اهلل  يرّ : فمما سُ قالت .ينزؿ عميو

فقالت أمي: قومي إليو, قالت: فقمت: ال واهلل ال أقـو إليو, وال أحمد  .أؾ"برّ , أما اهلل عز وجؿ فقد يا عائشة

 .ات كمياالعشر آي َّٱ.....خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :, فأنزؿ اهلل عز وجؿإال اهلل عز وجؿ

 6: فأنزؿ اهلل ىؤالء اآليات في براءتي.عائشة تقال

                                                           
1

هوٌعقوبعلٌهالسًلم.

2
.98/ٌوسؾ

3
(.118,ص91,ج, لسان العربرفٌؾ.)ابنمنظوخرامالشًءٌرومهروًماومراًما:طلبه,وَرْوُمالحركة:حركةُمْخَتلََسةُمْختفاةلضرٍبمنالت

4
 (.391,ص1,جلسان العربربمنثقلالوحً.)ابنمنظور,كالُبرحاء:شدةال

5
ٌتخذمنالفضةأمثالاللؤلؤ.)ابنمنظور, (.91,ص91,جلسان العربالجمان:هواللؤلؤالصؽار,وقٌل:حب 

6
 صحٌح البخاريالبخاري, باب: كتابالتفسٌر, حدٌثرقمَّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ, .

,3(,ج1771كتابالتوبة,بابفًحدٌثاإلفكوقبولتوبةالقاذؾ،حدٌثرقم)صحٌح مسلم,.مسلم,911ص–919,ص6(,ج3711)

981,ص1(,ج1981,أبوابالتفسٌر,ومنسورةالنور،حدٌثرقم)سنن الترمذي.الترمذي,1916ص–1919ص مسند اإلمام .أحمد,

النسائً,391ص–313,ص31(,ج11611،حدٌثرقم)أحمد (,8881,كتابعشرةالنساء,حدٌثاإلفك،حدٌثرقم)السنن الكبرى.

.971-968,ص, لباب النقول.السٌوط111ًص–119,صأسباب النزول.الواحدي,971ص–968,ص8ج
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حديث  , وقد روى األئمةىذه اآلياتفؾ ىي السبب في نزوؿ عمى أف واقعة اإل 1أجمع المفسروف      

وقد أنزؿ اهلل عز  .2, وىذا الخبر صحيح مشيور أغنى اشتياره عف ذكرهاإلفؾ الطويؿ في قصة عائشة

 3. ملسو هيلع هللا ىلص وجؿ ىذه اآليات ببراءة عائشة صيانة لعرض النبي 

التي بعدىا  الستبأـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا , وأما اآليات وىذه اآليات النازلة متعمقة       

ف لـ تفيي متعمقة   4, فيي مف ذيوؿ قصة اإلفؾ.كف مختصًة بعائشة رضي اهلل عنيابقصة اإلفؾ وا 

 زن  رن مم ام يل ىل ُّٱذيوؿ قصة اإلفؾ قوؿ اهلل عز وجؿ:  ومف      

 5 َّ  مي زي ري ٰى ين ىن نن من

الغافبلت عف  أي يرموف بالفاحشة العفيفات ،َّ مم ام يل ىل ُّٱ :تعالىفقولو      

 7.واستداًل  اصِنيف في القذؼ كحكـ المحصنات قياسً قد أجمع العمماء عمى أف حكـ المح, و 6الفواحش

 

 

 
                                                           

1
معالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن )تفسٌر هـ(,191.البؽوي,أبومحمدالحسٌنبنمسعود)199–111,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

الكشف والبٌان عن .الثعلبً,19ص–98,ص6م,ج9997–,ت:محمدعبدهللاالنمروآخرٌن،دارطٌبةللنشر,الطبعةالرابعةالبغوي(

ابنعطٌة76ص–71,ص7جتفسٌر القرآن, 96,ص3,جالوجٌز , المحرر. القرطبً, ص–998,ص91,جالجامع ألحكام القرآن.

.931ص–931,ص6,جالدر المنثور فً التفسٌر المأثور.السٌوطً,11–96,ص6,جتفسٌر ابن كثٌر.ابنكثٌر,999

2
 .997,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,

3
.96,ص6,جتفسٌر ابن كثٌرابنكثٌر,

4
.988,ص98,جالتحرٌر والتنوٌرشور,ابنعا

5
.11سورةالنور/

6
.116,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

7
.119,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,
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 أىل التأويل في المراد بيذه اآلية: اختمفوقد 

دوف سائر نساء أمة نبينا محمد  مف رماىا, وُحكـٌ مف اهلل فييا وفيقيؿ: إف ذلؾ لعائشة خاصةف      

قالت: رميت بما رميت بو وأنا غافمة, فبمعني بعد  اهلل عنياعائشة رضي , وقد استدلوا بحديث 1ملسو هيلع هللا ىلص

إذا أوحي إليو أخذه كييئة , وكاف أوحي إليو , إذْ عندي جالس ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ  ا رسوؿ اهللين: فب, قالتذلؾ

نو أوحي إليو وىو عندي "يا عائشة  :, وقاؿملسو هيلع هللا ىلصح عف وجيو سمي ا, ثـ استوى جالسً السبات, وا 

قولو  إلى....  مم ام يل ىل ُّٱ, فقرأ: اهلل ال بحمدؾأبشري", قالت: فقمت: بحمد 

نمبيا وىذا ليس فيو أف الحكـ خاص  .  َّ حط مض خض  حض جض ٱ تعالى ا فيو أنيا سبب , وا 

ف كاف الحكـ يعميا كغيرىا. النزوؿ دوف غيرىا 2وا 
 

, 3دوف غيرىف مف النساء ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ : ىي في عائشة رضي اهلل عنيا وسائر أزواج النبي وقيؿ      

, ومف قذؼ غيرىف مف المحصنات قد جعؿ اهلل لو وعمى ىذيف القوليف فإف التوبة ال تنفع لمف قذفيف

 ام يل ىل ُّٱرضي اهلل عنو أنو فسر سورة النور, فمما أتى ىذه اآلية: , فعف ابف عباس 4توبة

 ،ىي مبيمةو  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأزواج النبي : ىذا في شأف عائشة , قاؿ5..." زن  رن مم

...  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱليـ توبة, ثـ قرأ:  أي عامة, وليست

                                                           
1

 جتفسٌر الطبريالطبري, 116,ص91, الثعلبً, جالكشف والبٌان عن تفسٌر القرآن. بنعلًبنعبدهللا119,ص7, محمد الشوكانً, .

.177,ص3دارابنكثٌر,دارالكلمالطٌب,دمشق,بٌروت,جفتح القدٌر,هـ(,9111)
2

.11,ص6,جتفسٌر ابن كثٌرابنكثٌر,
33

.119,ص91,جالجامع ألحكام القرآن.القرطبً,973,ص3,جالمحرر الوجٌز.ابنعطٌة,117,ص97جتفسٌر الطبري,الطبري,

4
.11,ص6ج,تفسٌر ابن كثٌر.ابنكثٌر,81,ص7,جالكشف والبٌان عن تفسٌر القرآن.الثعلبً,118,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

5
 .11سورةالنور/
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, ولـ يجعؿ , قاؿ: فجعؿ اهلل ليؤالء توبة1َّ جئ يي ىي ني مي زي ري :ىقولو تعال إلى

 .2ئؾ توبةأوللمف قذؼ 

خصوص عبد اهلل بف أبي بف سموؿ ومف  َّ ىق يف ىف ٱُّٱٱبػ وبيذا يكوف المراد        

ألنيـ مستمروف  ؛ال توبة ليـ عمى ذنب اإلفؾ إذْ  وفصرّ , فيـ مُ بو مف المنافقيف المبطنيف لمكفر يتصؿ

اطنيـ مع عمميـ موا اإلقبلع عنو في بو و لـ ير  ا, وىـ أيضً وقد زيف في أنفسيـ ،بينيـفي ما عمى اإلفؾ 

 3, لكف لخبث سريرتيـ يجعموف الشؾ الذي خالج أنفسيـ بمنزلة اليقيف.بأنو اختبلؽ منيـ

, وىذا القوؿ مخالؼ ألصوؿ الديف وتاب لـ تقبؿ توبتو ي حديث اإلفؾوقيؿ: إف مف خاض ف       

 ،وجؿ يقبؿ توبة العبد ما لـ يغرغر, فمف المقرر أف اهلل عز دلة المجمع عمييا عند أىؿ العمـوقواعد األ

مخالؼ لما اشتير في السيرة والتاريخ  ا, وىو أيضً اعؿ الكبيرة ال يخمد في نار جينـ, ثـ إف فأي يموت

قاؿ   4وقبوؿ ىذه التوبة.  ،خاض في عرض أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيامف توبة بعض مف 

ف كاف كبيرً " :اإلماـ الطبري  األف اهلل وصؼ مسطحً  ؛ال يحبط األعماؿ افي ىذه دليٌؿ عمى أف القذؼ وا 

 ٱُّٱ: تعالىقاؿ  ., وال يحبط األعماؿ غير الشرؾ باهللبعد قولو باليجرة واإليماف, وكذلؾ سائر الكبائر

 6 5. َّ جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب

                                                           
1

.1-3سورةالنور/

2
,وهوتفسٌرواجتهادمنوالحدٌثمرسل[81,ص7,جالكشف والبٌان عن تفسٌر القرآن.الثعلبً,118,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

.]الأكثرابنعباس

3
.991,ص98,جالتحرٌر والتنوٌرابنعاشور,

4
.966,ص6,جإرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم.أبوالسعود,16,ص8,جالبحر المحٌطأبوحٌان,

5
.61سورةالزمر/

6
.118,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,



 
 

83 
 

 

 أوؿ, فكاف ذلؾ كذلؾ حتى نزلت اآليات التي في ملسو هيلع هللا ىلصأزواج النبي  : إف اآليات نزلت فيوقيؿ       

 ٱ:تعالىقولو  إلى... ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ :تعالىوىي قولو  ،السورة

بأف وىو مردود ، 2ؿ التوبة, ورد الشيادة, وقب, فأوجب الجمد1 َّ جئ يي ىي ني مي زي ري

 3مف آيات اإلفؾ والتي تمييا. تمؾ اآليات أسبؽ نزواًل 

في كؿ مف اتصؼ بيذه  ه اآليات في عائشة رضي اهلل عنيا, والحكـ بيا عاـ  : نزلت ىذوقيؿ      

, وذلؾ أف اهلل عز وجؿ اسوءً  قارؼمحصنة لـ تى , والحكـ حكـ مف رم4اهلل بيا فييا والصفة التي وصف

غافمة مؤمنة رماىا راـٍ كؿ محصنة  َّ    رن مم ام يل ىل ُّٱبقولو:  ـعمَّ 

راـٍ لمحصنٍة بالصفة التي وصفيا اهلل بيا  دوف بعض, فكؿّ  ا, ومف غير أف يخص بذلؾ بعضً بالفاحشة

 5إال أف يتوب مف ذنبو قبؿ وفاتو., ولو عذاٌب عظيـ واآلخرةفي ىذه اآلية فممعوٌف في الدنيا 

عقوبات مختصة بالكفار ؛ ألف العقوبات المترتبة عمى رمي ىؤالء وقد رد بعضيـ ىذا القوؿ       

, والصحيح أف ىذا الوعيد لمف أصر عمى القذؼ 6فميس بكفر ،, وأما رمي غير أميات المؤمنيفوالمنافقيف

                                                           
1

.1-3النور/
2

 .973,ص3جالمحرر الوجٌز,ابنعطٌة,81,ص7,ج, الكشف والبٌان.الثعلب119ًص,97,جتفسٌر الطبريالطبري,

3
وهذاماحررتهفًسببنزولاآلٌةالثانٌةمنهذاالبحث"والذٌنٌرمونأزواجهم....".

4
.ابن119,ص91ج,الجامع ألحكام القرآن.القرطبً,973,ص3,جالمحرر الوجٌز,ابنعطٌة.119,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

.11,ص6,جتفسٌر ابن كثٌركثٌر,

5
.]وهومارجحهاإلمامالطبري[.119,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

6
 .966,ص6,جإرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌمأبوالسعود,
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 يي ىي ني مي زي ري ُّٱ :تعالى, وقد دؿ عمى ىذا االستثناء في قولو 1اهلل عز وجؿ إلى ولـ يتب

 23. َّ جئ

, إنما خرجت المياجرة في سبيؿ اهلل إذا ىاجرت؛ ألنيـ يقولوف لممرأة نزلت في مشركي مكةوقيؿ:        

, إال مف أسمـ في اآلخرة عذاب عظيـوليـ  ،ا القوؿ فإنيـ مبعدوف بأصؿ كفرىـ, وعمى ىذ4لتفجر

 5يجب ما قبمو.  اإلسبلـف

, إف الذيف يرموف األنفس المحصنات :لجميع القذفة مف ذكر وأنثى, والتقدير وقيؿ: إف الحكـ عاـ         

 اواندرج في الراميات تغميبً  ،في الراميف ذكر والمؤنث, وبالتالي: "إف الذيف يرموف" عاـ  فيدخؿ فييا الم

 6لممذكر والمؤنث.

ىذه األقواؿ تعد مف الروايات التفسيرية لآليات الكريمة وردت في التعقيب عمى  ف جؿّ إوبتقديري        

 نزلت اآلية بسببو.  مستقبًل  ا؛ ألنيا ال تصؼ حدثً 7قصة عائشة رضي اهلل عنيا

, ةى بالدخوؿ في ىذا مف كؿ محصنأول, وأميات المؤمنيف لصحيح أف اآلية عامة لجميع الناسوا      

 ،اد بالمعنة اإلبعادر فالم ،وعمى ىذا .وىي عائشة رضي اهلل عنيا ،لنزوؿ اآليات اسببً وال سيما التي كانت 

                                                           
1

 .16,ص8,جالبحر المحٌط.أبوحٌان,191,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,

2
.1سورةالنور/

3
.119,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

4
 .16,ص8,جالبحر المحٌط.أبوحٌان,119,ص91,جالجامع ألحكام القرآن.القرطبً,81,ص7,جالكشف والبٌانالثعلبً,

5
.191,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,

6
.16ص–11,ص8,جالمحٌطالبحر .أبوحٌان,97,191جتفسٌر الطبري,الطبري,

7
.19,ص6,جتفسٌر ابن كثٌرابنكثٌر,
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والبعد عف الثناء الحسف  ،وىجرىـ ليـ, وزواليـ عف رتبة العدالة ،واستيحاش المؤمنيف منيـ ،وضرب الحد

 1عمى ألسنة المؤمنيف.

, ورماىا بما رماىا رضي اهلل عنيا ،أـ المؤمنيف عائشةوقد أجمع العمماء قاطبًة عمى أف مف سب       

, وأما بقية أميات المؤمنيف فأصح األقواؿ فييف أنو معاند لمقرآف ،؛ ألنو مكذب باهللفإنو كافر ،أىؿ اإلفؾ

 .هوقدر  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ قذفيف انتقاص مف عرض النبي  ؛ وذلؾ ألف2كافر

بيف نزوؿ اآليات ال وقد أفاد الحديث فائدًة جميمة وىي أف طوؿ األمد بيف الواقعة والحدث و  ،ىذا      

فؾ ة اإلصفقد أجمع المفسروف عمى أف ق اىذ , ومعلنزوؿ ىذه اآليات ا, فقد لبث الوحي شيرً يمنع السببية

ف وأ ،ملسو هيلع هللا ىلصوىي إثبات صدؽ نبوة النبي ،في نظري لحكمٍة جميمة كافث , وىذا المب3ياىي السبب في نزول

عطاء المؤمنيف دروسً , و ىذا القرآف مف عند اهلل عز وجؿ قد , فكافة في الصبر عمى أنواع الببلء عممية اا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوكذلؾ األمر لمنبي  ،نياوقع الببلء لعائشة رضي اهلل ع

  

                                                           
1

.19,ص3,جفتح القدٌر.الشوكانً,191,ص97,ج, تفسٌر الطبريالطبري

2
 .11,ص19,ص6,جتفسٌر ابن كثٌرابنكثٌر,

3
.739,ص1,جالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,
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 اآلية الرابعة :

 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱٱ: تعالىقولو 

  َّ مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

قاؿ أىؿ  أف في أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو, وذلؾ بعد ذكر أىؿ العمـ أف ىذه اآليات نزلت     

, تقوؿ  ينفؽ عمى مسطحأالّ  لوا, فحمؼ أبو بكر, فبرأىا اهلل عز وجؿ مما قااإلفؾ في عائشة ما قالوا

ينفؽ عمى مسطح لقرابتو منو , وكاف السابقة: فقاؿ أبو بكريا بعد ذكرىا لقصة اإلفؾ عائشة رضي اهلل عن

 زب رب يئ ىئ ٱُّٱ قاؿ لعائشة, فأنزؿ اهلل عز وجؿ: الذيبعد  اأبدً  ا: واهلل ال أنفؽ عميو شيئً وفقره

 مك  لكاك يق ىق يف ىف يث: تعالىقولو  إلى... مت زت رت يب ىب نب  مب

مسطح النفقة التي كاف ينفؽ  إلى, فرجع واهلل إني ألحب أف يغفر اهلل لي :فقاؿ أبو بكر. َّٱيك ىك

1.ا: ال أنزعيا أبدً وقاؿ, عميو

                                                           
1

,ص6(,ج3711.حدٌثرقم)َّٱ...ٱ يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ,كتابالتفسٌر,باب:صحٌح البخاريالبخاري,

911 مسلم, )صحٌح مسلم. حدٌثرقم القاذؾ, توبة فًحدٌثاإلفكوقبول باب: كتابالتوبة, ج1771, 1916,ص3(, الترمذي, سنن .

,ص31(,ج11611حدٌثرقم),, مسند اإلمام أحمد.أحمد988,ص1(,ج1981,أبوابالتفسٌر,ومنسورةالنور,حدٌثرقم)الترمذي

,أسباب النزول.الواحدي,968,ص8(,ج8881,كتابعشرةالنساء,حدٌثاإلفك,حدٌثرقم)السنن الكبرى.النسائً,391ص–399

.971,ص, لباب النقول.السٌوط111ًص
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, وقد رواه األئمة ضمف حديث اإلفؾ في سبب نزوؿ ىذه اآليات 1ىذا ما أورده جميور المفسريف      

بكر ىذه مع مسطح ىي  يأـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا, والصحيح أف قصة أبالطويؿ الذي روتو 

 2مف ذيوؿ قصة اإلفؾ.

والمشيور مف الروايات أف ىذه اآلية نزلت في قصة أبي بكر الصديؽ مع قاؿ اإلماـ القرطبي: "       

 ؿوكميا محمو  ،غير ىذه الرواية 4عدة روايات في سبب نزوؿ ىذه اآليات ت, وقد ورد3مسطح بف أثاثة"

الرواية مف صاحب , ويؤيد ذلؾ أف ىذه فالمعتمد ما في الصحيحيف .نزوؿ أسبابعمى التفسير ال أنيا 

 والسياؽ القرآني يشيد لذلؾ. ،القصة والمشاىد ليا

والمراد  ،بكر الصديؽ وي الفضؿ ابتداًء أبأول, فالمراد ب5ىو بيذا الوصؼ فم تتناوؿواآلية عامة       

, وتعـ اآلية غيرىما ممف شاركوا في قضية اإلفؾ وغيرىـ ممف يشممو ي القربى مسطح بف أثاثةأولمف 

ف فيحمؼ أال ينفع مَ  ،سعةٍ و  يغتاظ ذو فضٍؿ يوـ القيامة بأالّ  إلىاألمة  تتناوؿ, وبذلؾ فيي 6لفظياعموـ 

 7بر الدىر.غاىذه صفتو 

                                                           
1

,ت:والسور يدرج الدرر فً تناسب اآل هـ(،379.الجرجانً,عبدالقاهرعبدالرحمنبنمحمد)116,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

,11,ص8,جالبحر المحٌط.أبوحٌان,119,ص1م,ج1119–عمان/األردن،الطبعةاألولى–طلعتفرحان,ومحمدأدٌبشكور,دارالفكر

,6,جالدر المنثور فً التفسٌر بالمأثور.السٌوطً,11,ص6,جتفسٌر ابن كثٌر.ابنكثٌر,117,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,

 .931ص

2
.719,ص1,جالمحرر فً أسباب النزول.المزٌنً,988,ص98,جالتحرٌر فً التنوٌرابنعاشور,

3
.117,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,

4
,ص91,جالجامع ألحكام القرآن.القرطبً,11,ص8,جالبحر المحٌط.أبوحٌان,116ص–111,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

117.

5
.11,ص8,ج, البحر المحٌطأبوحٌان

6
.989,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر,ابنعاشور

7
.117,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,
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  :اآلية الخامسة

 خلحل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ: تعالىقولو 

  حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه جهين ىن من خن

 1 َّ  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

قالت: يا : أف امرأًة مف األنصار 2ورد في سبب نزوؿ ىذه اآلية ما رواه الطبري عف عدي بف ثابت      

نو ال يزاؿ يدخُؿ ال ولدإني أكوف في منزلي عمى الحاؿ التي ال أحب أف يراني عمييا والٌد و  ,رسوؿ اهلل , وا 

 جك مق حق مف خف  حف جف ُّٱرجٌؿ مف أىمي وأنا عمى ذلؾ الحاؿ؟ قاؿ: فنزلت: عميَّ 

  3َّٱ...خل حل جل مك  لك خك حك

عند تفسيرىـ ليذه  4, وقد أورده بعض المفسريفال غيرىـأحٌد مف أصحاب السنف و  هلـ يرو الحديث         

 ,اآليات, والحديث ضعيؼ روايًة ولـ يثبت

                                                           
1

.19–17سورةالنور/

2
هوعديبنثابتاألنصاريالكوفً,روىعنأبٌهوجدهألمهعبدهللابنٌزٌدالخطمً,والبراءبنعازب,وسلٌمانبنصردوؼٌرهم,

وروىعنهأبوإسحاقالسبٌعً,وأبوإسحاقالشٌبانً,وٌحٌىبنسعٌداألنصاري,وأشعثبنسواروآخرون,وقدوثقهالعجلًوالنسائًوابن

قالالطبري:عديبنثابتممنٌجبالتثبتفًنقله,وقالابنمعٌن:شٌعًمفرط,ماتفًوالٌةخالدفًالعراق,وقٌل:ماتسنةعبدالبر,و

(.966,ص961,ص7,جتهذٌب التهذٌبستعشرةومائة.)ابنحجر,

3
 جتفسٌر الطبريالطبري, ص97, ,131 الواحدي, صأسباب النزول. ,113 السٌوطً, صقوللباب الن. ,979 وهو[. مرسل، الحدٌث

تهذٌب .)انظرابنحجر,]ضعٌؾ,فعديبنثابتقالعنهالطبري:هوممنٌجبالتثبتفًنقله,وأشعثبنسوارقالواعنه:ضعٌؾالحدٌث

 .979,ص6,جالدر المنثور فً التفسٌر المأثور(.السٌوطً,979,صلباب النقول.السٌوطً,111,ص9جالتهذٌب,

4
الجامع ألحكام .القرطبً,971,ص3,جالمحرر الوجٌز.ابنعطٌة,83ص–81,ص7,جالكشف والبٌان عن تفسٌر القرآنالثعلبً,

,3جالجواهر الحسان,.الثعالبً,19,ص6,جتفسٌر ابن كثٌر.ابنكثٌر,11,ص8,جالبحر المحٌط.أبوحٌان,191,ص91جالقرآن,

.16,ص3,جالقدٌر فتح.الشوكانً,981ص
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ف كاف محتمبًل         ثـ إف  ،, إال أنو يحمؿ عمى الروايات التفسيرية لآلياتفي سبب النزوؿ وىو وا 

, فيذه اآليات فصٌؿ تشريعٌي جديد في مجتمع آليات أنيا نزلت ابتداًء دوف سببالظاىر مف سياؽ ا

 1المدينة. 

قاؿ أبو  2 َّٱ...حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّٱوقيؿ: لما نزلت ىذه اآليات:      

مكة والمدينة والشاـ, وليـ بيوت معمومة عمى : فكيؼ بتجار قريش الذيف يختمفوف بيف بكر الصديؽ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱٱ, فنزلت :سمموف وليس فييا سكافيو , الطريؽ, فكيؼ يستأذنوف

  34.  َّ...  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ

ج األصمي الُمَخر  أبي حاتـ "أي , وىي عند ابف أورد السيوطي ىذه الرواية بمفظ "فنزلت"ىذا وقد         

بغير  غير مسكونة اليس عميكـ جناح أف تدخموا بيوتً ": فقاؿ ،""فرخص اهلل في ذلؾ لمحديث" وردت بمفظ

ية ال تشير مف فالروا عميو, و ىو المخرج األصمي ليذه الرواية , إذأبي حاتـوالمعتمد ما عند ابف  .إذف"

 بغض النظر عف صحتيا أو ضعفيا.لى أنيا سبب لنزوؿ ىذه اآليات إقريب وال مف بعيد 

                                                           
1

.191,ص191,ص8هـ,ج9181القاهرة,طبعة–,دارإحٌاءالكتبالعربٌةالتفسٌر الحدٌثدروزة,محمدعزة,

2
.17سورةالنور/

3
.19سورةالنور/

4
( الرازي إدرٌس بن محمد بن الرحمن عبد حاتم, أبً 117ابن ,)  ــ والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصتفسٌر القرآن العظٌم مسنًدا عن رسول هللا ــ هـ

وقد[.1171م,ص9997–,ت:أسعدمحمدالطٌب,مكتبةنزارالباز,مكتبةمكةالمكرمة,الطبعةاألولىالتابعٌن. )تفسٌر ابن أبً حاتم(و

لٌسعلٌكمجناح....وردبلفظفرخصهللاف الثعلبً,]ًذلك،فقال: القرطب86ً,ص81,ص7,جالكشف والبٌان. ,لقرآن, الجامع ألحكام ا.

,6,جالدر المنثور فً التفسٌر بالمأثور.السٌوطً,971,صلباب النقول.السٌوطً،11,ص8,جالبحر المحٌط.أبوحٌان,191,ص91ج

(.971,صلباب النقول.)انظرالسٌوطً,]والحدٌثمرسل,ومقاتلذومناكٌرإذاوصلالحدٌثفكٌؾإذاأرسله[.976ص
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ئت في عيد الدولة شبمة في طريؽ مكة والمدينة والشاـ إنما ُأنْ ثـ إف المعموـ أف منازؿ السا        

في رحبلتيـ الطويمة,  يحمموف خياميـ فيأووف إلييا حينما ينزلوف منزاًل  ا, وكاف العرب قديمً يةاإلسبلم

 1المنازؿ في ُسُبِميـ وطرقاتيـ".تمؾ الدور و  ؿ والمأوى, ولـ يتخذوافالخيمة ىي المنز 

اؾ صمة بيف ىذه , وىناوالصحيح أف ىذه اآليات وما قبميا فصٌؿ تشريعي جديد يتمـ بعضو بعضً         

شاعة األخباربيوت الناس بدوف إذف يفسح المجاؿ لمقيؿ والقاؿ و  إلى, فالدخوؿ اآليات وما قبميا , وىذا ما ا 

 2, وىنا يظير التناسب الموضوعي والظرفي بيف آيات سورة النور.وما بعدىات منو آيات اإلفؾ حذر 

ة والمخالطة إف مف أكبر أغراض ىذه السورة تشريع نظاـ المعاشر ابف عاشور: "قاؿ العبلمة         

ؿ , وتحديد ما يحصوتعميـ آداب االستئذاف ،ـ التزاور, فيذه اآليات استئناؼ لبياف أحكاالعائمية في التجاور

مداركيـ في المقصود منو  اختبلؼالمقصود منو كيبل يكوف الناس مختمفيف في كيفيتو عمى تفاوت 

 والمفيد.

االستتار مما يؤذي ألف الناس قد اتخذوا اليوـ  ؛في بيتو المف يزور أحدً  االستئذافوقد شرع          

ال يحب الساكف اطبلع  انكشاِؼ ما, ومما يؤذي العرض والنفس مف ومطٍر وقتاـٍ قر و  راألبداف مف ح

, يو ال يدخمو حتى يصمح ما في بيتو, ويستر ما يجب ستره, فالناس عميو, فإذا كاف في بيتو وجاءه أحد

, فيي عامة لجميع  ،ىذا 3فيكممو مف خارج الباب". ،ثـ يأذف لو أو يخرج لو وقد أفادت اآليات العمـو

                                                           
1

 .193,ص8,جالحدٌثالتفسٌر دروزة,

2
.191,ص8,جالتفسٌر الحدٌثدروزة,

3
.997,ص996,ص98,جالتحرٌر والتنوٌرابنعاشور,
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 ٰر ٰذ ٱُّٱٱتعالى, وقولو بأحٍد دوف اآلخر اليس خاصً وىذا  ،االستئذاف, فالكؿ مطموٌب منو الناس

 1 َّٱ... حك جك مق حق مف ُّٱ:تعالىتخصيص لقولو  َّٱ...ٍّ ٌّ ٰى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
.119,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر.ابنعاشور,11,ص8,جالبحر المحٌطأبوحٌان,.971,ص3,جالمحرر الوجٌزنعطٌة,اب
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 اآلية السادسة: 

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ: تعالىقولو 

 مل خل  حل جلمك لك خك حك جك مق حق مف: تعالىقولو  إلى..... من زن رن

  َّ  جن مم خم حم جم هل

أسماء  أفّ   َّٱ.... يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ: تعالىورد في سبب نزوؿ قولو       

يعني  ،فيبدو ما في أرجميف ،راتزّ أء يدخمف عمييا غير مت, فجعؿ النسانخؿ ليافي كانت  1بنت مرشد

  لك اك ٱُّٱفأنزؿ اهلل في ذلؾ:  !ما أقبح ىذا: الخبلخؿ, وتبدو صدورىف وذوائبيف, فقالت أسماء

  2 َّٱ... يك ىك مك

ٱٱجل مك لك خك حك جك مق حق مف ُّ :ػتعالىوورد في سبب نزوؿ قولو       أف  َّٱ

 , فوقع الخمخاؿ عمى الجزعت عمى قوـٍ فضربت برجميار فم ،ا, واتخذت جزعً امرأًة اتخذت برتيف مف فضة

  3َّ ....خك حك جك مق حق مف ُّ :ت, فأنزؿ اهللصوّ ف

                                                           
1

حدٌثهافًاالستحاضة,روىعنهاحرامبنعثمانحدٌثاالستحاضة,وقالالشافعً:الحدٌثهًأسماءبنتمرشدالحارثٌة,أختابنحارثة,

(.96,ص6,جأسد الغابة فً تمٌٌز الصحابةعنحرامبنعثمانحرام.)ابناالثٌر,

2
أبوالحسنمقاتلبنسلٌماناألزديالبلخً) 911مقاتلبنسلٌمان, ,ت:عبدهللامحمودشحاته,دارإحٌاء(, تفسٌر مقاتل بن سلٌمانهـ

,6,ج, تفسٌر ابن كثٌر.ابنكثٌر1171,صتفسٌر ابن أبً حاتم.ابنأبًحاتم,996,ص1هـ,ج9311–بٌروت,الطبعةاألولى–التراث

قالالشوكانً:مع[.11,ص3,جفتح القدٌر.الشوكانً,979,ص6,جالدر المنثور.السٌوطً,971,صلباب النقول.السٌوطً,39ص

,ص, لباب النقولالسٌوطً).]إسنادهضعٌؾالنقطاعهبٌنمقاتلوجابر[,(11,ص3,جفتح القدٌرانظر:الشوكانً:),]كونهمرسلفٌهمقاتل

971.)

3
 جتفسٌر الطبريالطبري, ص97, ,171 ابنعطٌة, جالمحرر الوجٌز. ص3, ,981 القرطبً, جالجامع ألحكام القرآن. .118,ص91,

الحدٌثمرسل،وحضرمً[.986,ص6,جالدر المنثور.السٌوطً,971,صلباب النقول.السٌوطً,131,ص9جروح المعانً,األلوسً,

(.971,صلباب النقولانظر:السٌوطً,(,]الحقضعٌؾابن
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ثـ إف مف النساء َمْف ُكفَّ إذا لبسف , وببلغات التحقيؽ بيا أنيا ضعيفة ،ىذه الروايات مراسيؿ       

فنييف عف ذلؾ  ،بالحسف اوتباىيً  انجً غؿ خبلخال قعقعةُ  عَ ف بأرجميف في المشي بشدة ِلُتْسمِ الخمخاؿ ضرب

1مع النيي عف إبداء الزينة.


بياف  االستئذاف, فقد أعقب حكـ 2السابقة االستئذافآيات  غض البصر استئناٌؼ آليات  وبيذا فإفّ       

بؿ إذا  ,امرأٍة فيو إلىبصره  االبيت محدقً  إلى, وىو أف ال يكوف الداخؿ بعد الدخوؿ المجالسة ما تقتضيو

, وبيذا 3وال ينظر إلييا إال النظر الذي يعسر صرفو ،, واقتصر عمى الكبلـجالستو المرأة غض البصر

, فأمر َمُو بما يتعمؽ بو مف أمر النظر, َوصَ االستئذافَوَصَؿ بذكر الستر الذي كاف ب ػػ سبحانوػػ  يكوف

 4المؤمنيف والمؤمنات بغض البصر.

"قؿ لممؤمنيف"  :ناث بالخطاب عمى طريؽ التأكيد, وقولوالمؤمنات اإلػػ سبحانو  ػػ وقد خص اهلل      

 5الذكر واألنثى مف المؤمنيف حسب كؿ خطاب عاـ في القرآف. تناوؿألنو قوٌؿ عاـ ي ؛يكفي

 

 

 

 

                                                           
1

.191,ص98,جالتحرٌر والتنوٌرابنعاشور,

2
.111,ص91,جآلٌات والسورنظم الدرر فً تناسب االبقاعً,

3
.111,ص98,ج, التحرٌر والتنوٌرابنعاشور

4
.111,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,

5
.17,ص3,جفتح القدٌر.الشوكانً,116,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,
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 السابعة: اآلية 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱٱ:تعالىقولو       

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث

  1 َّ مم  ام

ف كانت واحدةو ىذه اآلية        وىو قولو :  وؿاأل, أما المقطع نزوؿ أسبابإال أنو ورد لمقطعيف منيا  ،ا 

: قيؿ  ,َّٱرب يئ   ىئ  نئ   مئ   زئ  رئ   ّٰ  ِّ ُّ  َّٱٱُّ :تعالى

, فأنزؿ اهلل يقاؿ لو صبيح, سأؿ مواله أف يكاتبو فأبى عميو 2إنيا نزلت في غبلـ لحويطب بف عبد العزى

 3وقتؿ يوـ حنيف. ،اىا, فأدّ ا, ووىب لو منيا عشريف دينارً ىذه اآلية", فكاتبو حويطب عمى مئة دينار تعالى

لتي نزلت بمجتمع وىذه اآليات جزء مف التشريعات الجديدة ا ،مردودة فيي, ضعيفةلرواية اىذه       

 أنيا جزء مف آية. و  اخصوصً أو مف قبيؿ التفسير  ا, وليس بالضرورة أف تكوف اآلية سببً المدينة الجديد

                                                           
1

.11سورةالنور/

2
هوحوٌطببنعبدالعزىبنأبًقٌسبنعبدودالقرشًالعامري,أسلمعامالفتح,وشهدحنًٌنا،وكانمنالمؤلفة,وجددأنصابالحرمفً

 )ابنحجر, ماتفًخًلفةمعاوٌةسنةأربعوخمسٌن. وقالالواقدي: قالالبخاري:عاشمئةوعشرٌنعاًما, اإلصابة فً تمٌٌز عهدعمر,

 (.913,ص1ج,الصحابة

3
.الثعلبً,199,ص1,جبحر العلوم.السمرقندي,111,صأسباب النزول.الواحدي,997,ص1,جتفسٌر مقاتل بن سلٌمانمقاتلبنسلٌمان,

.ابن133,ص91,جالجامع ألحكام القرآن.القرطبً,989,ص3,جالمحرر الوجٌز.ابنعطٌة,96ص–91,ص7,جالكشف والبٌان

989,ص3,جسٌر ابن كثٌرتفكثٌر, الدر .السٌوطً,111,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر.ابنعاشور,971,صلباب النقول.السٌوطً,

989,ص6,جالمنثور إسنادهضعٌؾ,فٌهعنعنةابنإسحاق،وهومدلّس,وشٌخهخالدالٌعرؾ,وتفردابنالسكنوالماورديبهذاالخبر[.

(.971,صلباب النقول.)انظر:السٌوطً,]دلٌلعلىضعفه
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 يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نتٱُّ: تعالى: فيو قولو الثانيوأما المقطع       

 : في سبب نزوليا عدة روايات أىميا فقد ورد .َّٱيق ىق  يف ىف

ي اذىب: لجارية لو ؿعبد اهلل بف أبي يقو  : "كافبر بف عبد اهلل أنو قاؿاما رواه اإلماـ مسمـ عف ج_     

 1.َّٱيق زث رث يت ىت  نتٱُّ, فأنزؿ اهلل: افابغينا شيئً 

, فكاف يقاؿ ليا أميمةارية لعبد اهلل بف أبي يقاؿ ليا مسيكة, وأخرى بمفظ آخر أف ج اوأخرج أيضً _     

 2 َّٱيق زث رث يت ىت  نتٱُّ, فأنزؿ اهلل: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي إلى, فشكتا ذلؾ ما عمى الزناييكرى

 بف أبي جارية تزني في الجاىمية, فمما حـر اهلل كانت لعبد اهلل" :وُرِوَي عف ابف عباس أنو قاؿ_      

 3.َّٱيق زث رث يت ىت  نتٱُّ, فنزلت: ا: ال واهلل ال أزني أبدً الزنا, قالت

    

                                                           
1

 صحٌح مسلممسلم, تعالى: بابقوله كتابالتفسٌر, 1111(,ص1119,حدٌثرقم)َّٱيق زث رث يت ىت  نتٱُّ, السٌوطً, لباب .

.971,صالنقول

2
سنن أبً .أبوداود,1111(,ص1119,حدٌثرقم)َّٱيق زث رث يت ىت  نتٱُّ,كتابالتفسٌر,بابقولهتعال:صحٌح مسلممسلم,

الزنا,حدٌثرقم)داود,  فًتعظٌم باب: 699,ص1(,ج1199كتابالطًلق, النسائً, النورالسنن الكبرى. كتابالتفسٌر,سورة قوله–,

,مسند أبً ٌعلىهـ(،117.أبوٌعلى,أحمدبنعلًبنالمثنى)111,ص91(,ج99119,حدٌثرقم)َّٱيق زث رث يت ىت  نتٱُّتعالى:

.الطبرانً,سلٌمانبنأحمد999,ص3(,ج1113,حدٌثرقم)9983–دمشق,الطبعةاألولى–ت:حسٌنسلٌمأسد,دارالمأمونللتراث

,ص9(,ج9171القاهرة,حدٌثرقم)–,ت:طارقبنعوضهللاوعبدالمحسنالحسٌنً,دارالحرمٌن, المعجم األوسط(هـ161بنأٌوب)

,, لباب النقول.السٌوط116ً,صأسباب النزول.الواحدي,1(,ج1831,كتابالطًلق,حدٌثرقم)المستدرك على الصحٌحٌن.الحاكم,17

 .]أمٌمة,وأنهاجارٌةلبعضاألنصاروكلهاعدامسلمذكرتمسٌكةدون.971,ص971ص

3
 حدمسند البزارالبزار, ,( ج1911ٌثرقم ص99(, ,193 .] فأنزلهللا: : بلفظ .]َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ُّورد

القاهرة,الطبعةالثانٌة,حدٌث–،ت:حمديبنعبدالمجٌدالسلفً,دارابنتٌمٌةالمعجم الكبٌرهـ(،161الطبرانً,سلٌمانبنأحمدبنأٌوب)

 .971,صلباب النقول.السٌوطً,183,ص99(,ج99737رقم)
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 ياظيـ وطرقيا كسبٍب لنزوؿ ىذه اآليات, وعند النظر فيـ في ألفاختبلفمع  ىذه القصة 1أورد المفسروف 

 : ىذه الروايات نجدىا كاآلتي

وىي ممموكة لبعض  ،وأنيا مسيكة ،مالؾ الجارية وصرحت باسـ الجاريةروايات أبيمت  .1
 األنصار. 

 واسـ الجارية مسيكة.  ،بي بف سموؿأوىو عبد اهلل بف  ،روايات صرحت باسـ مالؾ الجارية .2
 وأخرى مرسمة باسـ معاذة.  ،وأميمة ،مسيكة :ىما، روايات ذكرت جاريتيفِ  .3
 الجارية.  روايات لـ تسـ   .4

 ،ىو أف جارية كاف يكرىيا سيدىا عمى الزنا لروايات مشتركة في موضوع واحدأف ىذه ا والحقيقة     

, النزوؿ سباب, لذلؾ فإف جميع ىذه الروايات محتممة ألفأنزؿ اهلل ىذه اآليات ،ملسو هيلع هللا ىلصفشكت ذلؾ لمنبي 

وأما الضعيؼ  ما صح سنده في المؤلفات األخرى  , ثـأواًّل غير أف المعتمد منيا ما كاف في الصحيح 

 فمحموٌؿ عمى التفسير.  ،والمرسؿ

ف كانت  وعندي أف ىذه الروايات      مف منظومة إال أف ىذه اآليات التي نزلت ىي جزٌء  نزوؿ أسبابوا 

تشريع شؤوف المعامبلت بيف الرجاؿ  إلى, فيذه اآلية انتقاٌؿ ي نزلت بمجتمع المدينةالتشريعات الجديدة الت

 مكاتبة العبيد لموالييـ االنتقاؿ لمناسبة ما سبؽ مف حكـ , وىذاء التي كاف ليا األثر في األنسابوالنسا

 في موضوع الرقيؽ رجااًل  ألفّ  ؛مف ترابط وانقساـ, وال يخص ما بيف الموضوعيف 2حكـ البغاء إلىفانتقؿ 

 نساًء.  وكانوا أ

                                                           
1

,97,جتفسٌر الطبري.الطبري,1191,ص1188,ص, تفسٌر ابن أبً حاتم.ابنأبًحاتم998,ص1,جتفسٌر مقاتل بن سلٌمانمقاتل,

.99,ص7,جالكشف والبٌان.الثعلبً,919,ص3,جالنكت والعٌون.الماوردي,199,ص1,ج, بحر العلوم.السمرقندي191–191ص

عطا,,ت:محمدعبدالقادرأحكام القرآنهـ(,131.ابنالعربً,أبوبكرمحمدبنعبدهللاالمعافري)983,ص3,جالمحرر الوجٌزابنعطٌة,

,ص6ج, تفسٌر ابن كثٌر,,ابنكثٌر113,ص91,جالجامع ألحكام القرآن.القرطبً,311,ص311,ص1بٌروت,ج–دارالكتبالعلمٌة

.17,ص3,جفتح القدٌر.الشوكانً,993ص–991,ص6,جالدر المنثور.السٌوطً,31,ص8جالبحر المحٌط,.أبوحٌان,19,ص11

 .111,ص111,ص98,جالتحرٌر والتنوٌرابنعاشور,

2
.111,ص98,جالتحرٌر والتنوٌرابنعاشور,
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 اآلية الثامنة: 

  َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ: تعالىقولو 

 إلى, فدعي بينو وبيف الرجؿ خصومة أو منازعةأف الرجؿ إذا كاف ورد في سبب نزوؿ ىذه اآلية: "      

ذا أراد أف يظمـسيقضي لو الحؽ ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ , وعمـ أف النبي فعوىو محٌؽ أذ ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ  النبي َفُدِعَي  ،, وا 

 مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ: فبلف, فأنزؿ اهلل إلى: انطمؽ ؿ, فقاأعرض ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ النبي  إلى

1 َّ خئ حئ جئ يي ىي ني  

 يحيف اختصما في أرض, فجعؿ الييود في بشر المنافؽ وخصمو الييودي أنيا نزلت اوورد أيضً       

 ا: إف محمدً كعب بف األشرؼ ويقوؿ إلىه ر نيما, وجعؿ المنافؽ يجليحكـ بي ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ رسوؿ اهلل  إلىه ر جي

  2يحيؼ عمينا.

ذكرىا أغمب المفسريف دوف إسناد, وىي رواية األخرى , والرواية وىي ضعيفة ،ى مرسمةولاأل الرواية  

 3.سليا شيرة كبيرة عند النا, مع أف مسمة التي جاءت فييا سمسمة الكذب, ويسمي العمماء السباطمة

, قوانيف الجديدة في مجتمع المدينةوالصحيح أف ىذه اآليات مف جممة التشريعات واألنظمة وال         

, أال وىو موضع اآلداب موضوعو األصمي إلى, يعود السياؽ ولٍة ضخمة في مجاؿ النور الربانيفبعد ج

تجارة وال بيع عف  عف الرجاؿ الذيف ال تميييـ, فبعد أف تحدث عمييا القرآُف المجتمَع المسمـ يالتي يرب

                                                           
1

.السٌوطً,191,ص6,جالدر المنثور.السٌوطً,68,ص6,ج, تفسٌر ابن كثٌر.ابنكثٌر1611,صتفسٌر ابن أبً حاتمابنأبًحاتم,

وقال[.971,صلباب النقول.السٌوطً,]الخبرمرسل،ومراسٌلالحسنواهٌة[.17,ص3,ج, فتح القدٌر.الشوكان971ً,صلباب النقول

ابن:)انظر.]العربًلمٌحكمعلىهذاالحدٌثالشوكانً:هذاحدٌثؼرٌبوهومرسل,وقالابنالعربً:هذاحدٌثباطل،والصحٌحأنابن

.(117,ص3,جفتح القدٌر.انظر:الشوكانً,318,ص1,جأحكام القرآن,العربً

2
.991,ص3,جالنكت والعٌون .الماوردي,199,ص1,جبحر العلوم.السمرقندي,111,ص113,ص1,جتفسٌر مقاتل بن سلٌمانمقاتل,

البحر .أبوحٌان,999,ص3,جالمحرر الوجٌز,ابنعطٌة,317,ص1,جأحكام القرآن.ابنالعربً,991,ص7,جالكشف والبٌانالثعلبً,

.]وقدأوردهالمفسروندونإسناد[.117,صأسباب النزول.الواحدي,69,ص8,جالمحٌط

3
 .117,ص9,جإتقان البرهان,عباس
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بآيات اهلل  , فاآلف يتحدث عف المنافقيف الذيف ال ينتفعوفحديث الذيف كفروا أعماليـ ومآليـ, و ذكر اهلل

 ولكنيـ ال يتأدبوف بأدب المؤمنيف في طاعة رسوؿ اهلل  ؛اإلسبلـ, فيـ يظيروف المبينات وال ييتدوف

, وىؤالء ىـ الذيف وعدىـ يف المؤمنيف الصادقيف في إيمانيـ, ويوازف بينيـ وبكمورضا بحُ وفي ال ،ملسو هيلع هللا ىلص

 1واألمف في المقاـ. ،والتمكيف في الديف ،في األرض االستخبلؼاهلل ب
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.1111,ص1113,صفً ظالل القرآنسٌدقطب,
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 اآلية التاسعة: 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ :تعالىقولو 

 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

   1.َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث  ىث نث مث زث رثيت

 ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ : قدـ النبي أبي بف كعب رضي اهلل عنو أنو قاؿما روى عف  سبب نزوليا ورد في       

العرب عف قوٍس واحدة, وكانوا ال يبيتوف إال بالسبلح, وال رمتيـ و , وأصحابو المدينة, وآوتيـ األنصار

 ٰر ٱُّٱ: فنزلت ؟خاؼ إال اهللنال  آمنيف ومطمئنيف , فقالوا: تروف أنَّا نعيش حتى نبيتُيصبحوف إال فيو

 2.َّٱ......زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 -بعدما أوحى اهلل إليو –مكث بمكَة عشر سنيف  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ : أف النبي في سبب نزوليا اوروي أيضً       

يصبحوف  المدينة, وكانوا بيا خائفيف إلىباليجرة  , ثـ أمروعبلنية ااهلل سرً  إلى, يدعوف ىو وأصحابو اخائفً 

مينا يوـٌ نأمف فيو , ما يأتي عويمشوف في السبلح, فقاؿ رجٌؿ مف أصحابو: يا رسوؿ اهلل ،في السبلح
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 .11النور/سورة

2
رسورةالنور,حدٌث,كتابالتفسٌر,تفسٌالمستدرك على الصحٌحٌن.الحاكم,999,ص7(,ج7119,حدٌثرقم)المعجم األوسطالطبرانً,

دالئل النبوة هـ(,318.البٌهقً,أحمدبنالحسٌنعلًالخسروجردي)313,ص1,ج]وقال:حدٌثحسناإلسنادولمٌخرجاه[(.1191رقم)

,ملسو هيلع هللا ىلصهـ,جماعأبوابومعرفةأحوالمؽازيرسولهللا9311–بٌروت,الطبعةاألولى–,دارالكتبالعلمٌةعرفة أحوال صاحب الشرٌعةوم

,ت:عبدالملكبندهٌش,الطبعةالرابعةاألحداث المختارةهـ(,631.الضٌاءالمقدسً,أبًعبدهللامحمدبنعبدالواحدالمقدسً)7,ص1ج

مجمع الزوائد هـ(,817.الهٌثمً,أبوالحسننورالدٌنعلًبنأبًبكر)111,ص1(,ج9931بٌروت,حدٌثرقم)–م,دارخضر1119–

,7(,ج99117م,كتابالتفسٌر,تفسٌرقضٌةاإلفك,حدٌثرقم)9993القاهرة,طبعة–ت:حسامالدٌنالقدسً,مكتبةالقدسًومنبع الفوائد,

.196,ص6,جالدر المنثور.السٌوطً,973,صلباب النقول.السٌوطً,119ص–118,صأسباب النزول,ًالسٌوط,81ص
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حتى يجمس الرجُؿ منكـ في المؤل العظيـ  ا: لف تمبثوا إال يسيرً ملسو هيلع هللا ىلصاؿ رسوؿ اهلل ؟ فقع السبلحضون

 1.َّٱ... ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ :حديدة, فأنزؿ اهلل عميو سلي امحتبيً 

: المسمميف عف العمرة عاـ الحديبية, فقاؿ المسمموف: كاف سبب نزوليا أف كفار مكة صدوا وقيؿ       

 ٰى ٰر ُّٱ :تعالى, فأنزؿ تبارؾ و فسمع اهلل قوليـ ،فتح عمينا مكة ودخمناىا آمنيفػػ عز وجؿ ػػ لو أف اهلل 

 2ٱَّٱ......زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

وعند التحقيؽ: تجد أف الروايات , وؿ ىذه اآليةالرواية الثانية كسبٍب لنز  3جميور المفسريفأورد        

ػػ مما ىـ فيو مف  ملسو هيلع هللا ىلصػػ , وىو: أف اآلية نزلت بعد شكاية أحد أصحاب النبي اىا واحد في فمؾ واحددّ ؤ م

, فأنزؿ وأنيـ ال يضعوف السبلح بسبب ذلؾ ,ىـ فيو مف جيٍد في مكافحة العدو , ومماخوؼ عمى أنفسيـ

 اهلل ىذه اآليات. 

ف تفاوتت و  –فالروايات الثبلث        ا محتممة في جميعً  يا أنإالّ  –ت مف حيث الصحة والضعؼ اختمفوا 

لنزوؿ  ا, والصحيح أف اجتماع ىذه المناسبات كاف سببً ا, غير أف المقدـ ما كاف صحيحً النزوؿ أسباب

, اعمى إبداؿ خوفيـ أمنً  ا, الذي لـ يكف مقتصرً ا بما اشتممت عميو مف الموعود بوقعيا ىذىذه اآلية في مو 

 جممة الموعود وليس ىو الموعود. كاف مف ا, فإبداؿ الخوؼ أمنً أكثر مف ذلؾ بكثير إلىبؿ تعداه 
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 .]وقدأوردهجمهورالمفسرٌنفًتفاسٌرهم[.118,صأسباب النزول.الواحدي,1619,صتفسٌر ابن أبً حاتمابنأبًحاتم,

2
وهو[.119,ص1,جبحر العلوم.السمرقندي,1617,صتفسٌر ابن أبً حاتم,ابنأبًحاتم,116,ص1,جتفسٌر مقاتل بن سلٌمانمقاتل,

 .]منمراسٌلمقاتل

3
المحرر .ابنعطٌة,991,ص7,جالكشف والبٌان.الثعلبً,119,ص1,ج, بحر العلوم.السمرقندي138,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

,البحر المحٌط.أبوحٌان,197,ص91,جالجامع ألحكام القرآن.القرطبً,319,ص1,جأحكام القرآن,.ابنالعرب991ً,ص3,جالوجٌز

ص8ج ,63 كثٌر, ابن جتفسٌر ابن كثٌر, 71,ص6, السٌوطً, جالدر المنثور. 191,ص6, الشوكانً, جفتح القدٌر. ابن18,ص3, .

181,ص.98,جالتحرٌر والتنوٌرعاشور,
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 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ :وقوؿ اهلل عز وجؿ        

, وىذا وعٌد مف اهلل دايتيـسبٌب لي ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ لما قبميا مف أف طاعتيـ لرسوؿ اهلل  ةر جممة ُمَقر   َّٱ....زئ

الذيف مف قبميـ  استخمؼكما  األرضليـ في  االستخبلؼسبحانو لمف آمف باهلل وعمؿ األعماؿ الصالحة ب

 كاف.ومف افي أي زم 1وىو وعٌد يعـ جميع األمة ،مف األمـ
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 .11,ص3,جح القدٌرفتالشوكانً،
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 : اآلية العاشرة

 حل :تعالىقولو  إلى... حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ: تعالىقولو 

 1.َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل

 وىي:  ،ورد في سبب نزوليا عدة روايات      

بما  بف عباس كيؼ ترى ىذه اآلية التي أمرنا فيياا : يامف أىؿ العراؽ قالوا اعف عكرمة أف نفرً  .1     

: قاؿ ابف عباس ؟ َّٱ...مب  خب حب جب ُّٱال يعمؿ بيا أحد, قوؿ اهلل عز وجؿ: أمرنا 

, فربما دخؿ الخادـ 2, وكاف الناس ليس لبيوتيـ ستور وال ِحجاؿرحيـ بالمؤمنيف يحب السترإف اهلل حميـ 
بالستور  اهلل في تمؾ العورات, فجاءىـ االستئذاف, فأمرىـ اهلل بوالرجؿ عمى أىمو الرجؿعمى  اليتيـلولد و او 

 3يعمؿ بذلؾ بعد. اأحدً  رَ , فمـ أَ والخير

َو رسوؿ اهلل وعف ابف عباس أنو قاؿ. 2      لخطاب عمر بف ا إلىمف األنصار  اغبلمً  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ : وجَّ

, أى عمر بحالٍة كره عمر رؤيتو ذلؾ, فقاؿ: يا رسوؿ اهلل, فدخؿ فر رضي اهلل عنو وقت الظييرة ليدعوه

 4, فأنزؿ اهلل ىذه اآلية. االستئذافأمرنا ونيانا في حاؿ  تعالىوددت لو أف اهلل 

, فأتت ماء بنت مرشدة, كاف ليا غبلـٌ كبير, فدخؿ عمييا في وقت كرىتووقيؿ: نزلت في أس. 3    

 5, فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.وِغمماننا يدخموف في حاٍؿ نكرىيا: إف خدمنا فقالت ،ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل 
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.18سورةالنور/

2
ٌُْسَتربالِثٌاب،وٌكونلهأزراركبار.)ابنمنظور,  (.933,ص99,جلسان العربالَحَجلة:هوبٌتكالقبة

3
.]ثقاتوقالالمحقق:رجاله[389,ص.7ج(,1991,كتاباألدب,باباالستئذانفًالعوراتالثًلث,حدٌثرقم)سنن أبً داودأبوداود,

,حدٌث917,ص7ــباباستئذانالمملوكوالطفلفًالعوراتالثًلث,جملسو هيلع هللا ىلص,جماعأبوابماخصبهرسولهللاــالسنن الكبرىالبٌهقً,

)91119رقم) ٌوسؾبنعبدهللاالشمريالقرطبً, البر, ابنعبد .)361 ,ت:مصطفىالتمهٌد بما فً الموطأ من المعانً واألسانٌدهـ(,

 .113,ص111,ص96,ج9187المؽرب,طبعة–وي,محمدعبدالكبٌرالبكري,وزارةعموماألوقاؾوالشؤوناإلسًلمٌةدالع

4
وقدذكرالواحديبدونإسناد,وهوفًاإلصابةعنطرٌقالسريالصؽٌرعنالكلبًعنأبًصالحعن[.119,صأسباب النزولالواحدي,

 .(11,ص6,جاالصابة فً تمٌٌز الصحابةابنحجر,).]الٌخفىباطلة,فهوإسنادباطلابنعباس,قلت:وهذهالسلسلةكما

5
.]قلت:هومرسلومنمراسٌلمقاتل[.119,صأسباب النزول.الواحدي,3322تفسٌر ابن أبً حاتم, صابنأبًحاتم,
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, وعند النظر في ىذه الروايات ليذه اآليةالروايات عند تفسيرىـ في إيراد ىذه  1تفاوت المفسروف      

 ػػ صحتيا فرض ىمفع ػػ الرواية األولى ماأو  ، روايات ضعيفة ال يحتج بيا الثانية والثالثة الروايتاف فأنجد 

فغاية ما ذكره ابف ،   الرواية عمى أنيا سبب نزوؿ فيي رواية تفسيرية لآلية ال غير, فبل لفظ وال ذكر داؿ  

 وكيؼ أف الناس تركوا العمؿ بيا.  ،الرواية ىو تفسير مراد اهلل في ىذه اآليةعباس في ىذه 

 ولكف ؛وأما مف ذكر ىذه الرواية مف المفسريف, فالظاىر أنو لـ يوردىا لبلحتجاج بيا عمى السببية       

 , وىذا مف مسالؾ التفسير وأغراضو. 2منسوخة ولبياف أف اآلية محكمة أ

, ى استئذاف األقارب بعضيـ عمى بعضإليو السياؽ القرآني أف اآليات قد اشتممت عموالذي يرشد         

غرٍض  إلى, فيو استئناؼ انتقالي 3وىو استئذاف األجانب بعضيـ عمى بعض ،ةالسور  أوؿوما تقدـ في 

إذا  بيا ختبلطوىو أحكاـ المخالطة والمعاشرة ألتباع العائمة وَمْف ىو شديد اال ،مف أغراض ىذه السورة

 خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ: تعالى, فيو مف تتمات قولو دخوؿ البيت أراد

 5 4 َّٱ...لك

 

 

 
                                                           

1
 جالنكت والعٌونالماوردي, 911,ص3, العربً, ابن جأحكام القرآن, ص1, ,393 القرطبً, جالجامع ألحكام القرآن. ص91, ,111,

 .69,ص3,جفتح القدٌر.الشوكانً,311,ص9,ج, روح المعانً,األلوس81ً,ص6,جتفسٌر ابن كثٌر.ابنكثٌر,111ص

2
.717,صالمحرر فً أسباب النزولالمزٌنً,

3
 .89,ص6,جتفسٌر ابن كثٌرابنكثٌر,

4
.17سورةالنور/

5
.199,ص98,ج, التحرٌر والتنوٌربنعاشورا
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 :ةاآلية الحادية عشر 

قولو  إلى... ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱٱ:تعالىقولو 

 1.َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ: تعالى

       

 , أىميا: روايات ورد في سبب نزوليا عدةُ  

 إلىفيدفعوف مفاتحيـ  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ كاف المسمموف يرغبوف في النفير مع رسوؿ اهلل "  .1     

أحممنا لكـ أف تأكموا مما أحببتـ, وكانوا يقولوف: إنو ال يحؿ لنا, إنيـ أذنوا : قد ويقولوف ليـ 2،ضمنائيـ

       3 َّ....حج مث هت مت خت ُّٱٱ:عف غير طيب نفس, فأنزؿ اهلل

ى في األكؿ مف بيوت مف سمى اهلل في نلممرضى والزَّمْ  اترخيصً  نزلت ىذه اآلية" :قيؿ.  و 2     

, ـوا إذا لـ يكف عندىـ ما يطعمونيكان ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ مف أصحاب رسوؿ اهلل  ا, وذلؾ أف قومً ىذه اآلية

, فكاف تيـ أو مف سمى اهلل في ىذه اآليةإخوانيـ أو أخوا وبيوت آبائيـ أو أمياتيـ أ إلىذىبوا بيـ 
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.69سورةالنور/

2
ٌِّنالزمانة,والزمانة:العاهة.)ابنمنظور, ,ص91,جلسان العربضمنائهم،أيزمنائهم,والزمانة:آفةفًالحٌوان,ورجٌلَزِمٌن،أيمبتلىب

999.)

3
الهٌثمً,نورالدٌنعلًبنأبًبكر)1636,صتفسٌر ابن أبً حاتمابنأبًحاتم, ,ت:حبٌبكشف األستار عن زوائد البزارهـ(,817.

,69,ص1(,ج1139م,كتابالتفسٌر,سورةالنور,حدٌثرقم)9979–بٌروت,الطبعةاألولى–الرحمناألعظمً,مؤسسةالرسالة

رواهالبزار,ورجالهقالالهٌثمً:[,81,ص7(,ج99118اإلفك,حدٌث)لتفسٌر,قصة,كتابامجمع الزوائد ومنبع الفوائد.الهٌثمً,61ص

.971,صلباب النقول.السٌوطً,131,صأسباب النزول.الواحدي,]رجالالصحٌح
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: إنما يذىبوف ألنو أطعميـ غير مالكيو, ويقولوف ؛رجوف مف أف َيْطعموا ذلؾ الطعاـحأىؿ الّزمانة يت

 1, فأنزؿ اهلل ىذه اآلية".بيوت غيرىـ إلىبنا 

ي طعاميـ أعمى وال ال يخالطيـ ف ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ : كاف أىؿ المدينة قبؿ أف يبعث النبي وقيؿ.  3     

يستوفي الطعاـ كما يستوفي , والمريض ال طيب الطعاـ؛ ألف األعمى ال يبصر مريض وال أعرج

 2رخصًة في مؤاكمتيـ. تج ال يستطيع المزاحمة عمى الطعاـ, فنزل, واألعر الصحيح

   مج    حج   مث   هت   مت  خت ُّٱ:تعالى: نزؿ قولو وعف قتادة قاؿ.  4      

يوـٍ , وكاف يحممو بعض في حي مف العرب, كاف الرجؿ ال يأكؿ طعامو وحدهنزلت , 3َّ جخ مح جح

 4حتى يجد مف يأكمو معو.

, فنزلت ىذه ؼ ال يأكموف حتى يأكؿ الضيؼ معيـ: كاف األنصار إذا نزؿ بيـ الضيوقيؿ . 5      

  5ليـ. اآلية رخصةً 
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بٌروت,–,ت:محمودمحمدعبده,دارالكتبالعلمٌةتفسٌر عبد الرزاقهـ(,199انً)صنععبدالرزاق,أبوبكرعبدالرازقبنهمامال

األولى ج9399–الطبعة 337,ص1هـ, الطبري, جيتفسٌر الطبر. 168ص–166,ص97, ابنأبًحاتم, صتفسٌر ابن أبً حاتم. ,

(.973,صلباب النقولانظر,السٌوطً,),]الرواٌةمرسلة[.973,صلباب النقول.السٌوطً,119,صأسباب النزول.الواحدي,1631


2

لباب .السٌوطً,131,صأسباب النزول.الواحدي,1631,صتفسٌر ابن أبً حاتم.ابنأبًحاتم,166,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

 .]عندابنأبًحاتمدونلفظ:فأنزلوهذهالرواٌةمرسلة،وهً[.973,صالنقول

3
.69سورةالنور/

4
لباب .السٌوطً,139,صأسباب النزول.الواحدي,1639,صتفسٌر ابن أبً حاتم.ابنأبًحاتم,176,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

.971,صالنقول

5
.السٌوطً,139,صأسباب النزول.الواحدي,]وهًرواٌةمرسلة،وقدوردتعندهبلفظ:قالهللا[.177,ص97,جتفسٌر الطبريالطبري,

.971,صلباب النقول
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, وبناًء الحرج عف األعمى واألعرج والمريضفي المعنى الذي ُرِفَع مف أجمو  1المفسروف اختمؼوقد       

أو ضعفيا  فِذْكُر  تيا, وبغض النظر عف صحلروايات لمتدليؿ عمى تمؾ األقواؿا عمى ذلؾ أوردوا ىذه

, وىذا ىو الظاىر محموٌؿ عمى التفسير ال غير ياجميعإْذ  سبابالمفسريف ليا ىو مف قبيؿ التفسير ال األ

 مف كبلميـ.

تجر ه ِضرارتيـ في ما وبذلؾ يكوف النفي لمحرج عف ىؤالء الثبلثة أف اآلية عامة, " اوالظاىر أيضً         

عف  منفي   يوفي كؿ ما تضطرَّىـ إليو أعذارىـ, ف , فالحرج مرفوٌع عنيـإليو مف الحرج في األعماؿ

, وعف يشترط فيو المشي والركوبفي ما , وعف األعرج في التكميؼ الذي يشترط فيو البصراألعمى 

والغزو  ،والجياد ،وشروط الصبلة ،المريض في إسقاطو كالصوـعمى الذي يؤثر  المريض في التكميؼ

أنو ال  الترخيص لؤلعمىمف أف المقصد  االستئذاف... , ثـ إف المناسبة في ذكر ىذه الرخصة عقب 

تمامً  اـ ذكر األعرج والمريض إدماجً ثيتعيف عميو استئذاف النتفاء السبب الموجب,  لحكـ الرخصة ليما  اوا 

 2لممناسبة بينيما وبيف األعمى".

 

 

  

                                                           
1

,الجامع ألحكام القرآن.القرطبً,319,ص311,ص1,جأحكام القرآن,ابنالعربً,996,ص991,ص3,جالمحرر الوجٌزابنعطٌة,

.111,ص199,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر.ابنعاشور,79,ص71,ص8,جالبحر المحٌط.أبوحٌان,191,ص191,ص91ج


2

.111,ص199,ص98ج,التحرٌر والتنوٌرابنعاشور,
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 : ةاآلية الثانية عشر 

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :تعالىقولو      

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن

1  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  

جمع األسياؿ مف رومة بئر لما أقبمت عاـ األحزاب نزلوا بم اورد في سبب نزوليا أف قريشً         

ػػ , وجاء رسوؿ اهلل جانب أحد إلى نعميفب, وأقبمت غطفاف حتى نزلوا سفياف اىا أبدئاالمدينة, وكاف ق

فضرب  الخندؽ عمى المدينة, وعمؿ فيو, وعمؿ المسمموف فيو, وأبطأ رجاٌؿ مف  ,الخبر ػػ ملسو هيلع هللا ىلص

وال  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ أىمييـ بغير عمـ مف رسوؿ اهلل  إلى, فيتسمَّموف ؿاالمنافقيف, وجعموا يأتوف بالضعيؼ مف العم

 ،ملسو هيلع هللا ىلصيذكر ذلؾ لرسوؿ اهلل و النائبة مف الحاجة التي ال بدَّ منيا توجعؿ الرجؿ مف المسمميف إذا ناب ,إذف

ذا قضى حاجتو رجع ،و في المحوؽ لحاجتونويستأذ  خل ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱئؾ المؤمنيفأول, فأنزؿ اهلل في فيأذف لو, وا 

2" َّٱ.... يل ىل مل

, سبٌب محتمؿ, وىو ا السبب عند تفسيرىـ ليذه اآلياتىذ 3وقد ذكر العديد مف المفسريف           

ريخ نزوؿ السورة كما سبؽ أف وىو يتوافؽ مع تا ،ويقويو أف غزوة الخندؽ كانت في أواسط العيد المدني

َب ىنا بحكـ لمدخوؿ وُعق   االستئذاف, فقد جرى الكبلـ السابؽ في شأف أشرت, وىو مناسب لسياؽ اآليات

في  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ وىو استئذاف النبي  ،, فاعتنى مف ذلؾ بالواجب منولمخروج ومفارقة المجامع االستئذاف

                                                           
1

 .61سورةالنور/
2

هذامنمراسٌل[.976,ص971,صلباب النقول.السٌوطً,319,ص1,جدالئل النبوة.البٌهقً,196,ص1جسٌرة ابن هشام,ابنهشام,

(.976,صلباب النقولانظر:السٌوطً,),]عروةوهًقوٌة
3

 جالمحرر الوجٌزابنعطٌة, 997,ص3, العربً, ابن جكام القرآنأح. ص1, الق318, طر. جالجامع ألحكام القرآنبً, .119,ص91,

 .117,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر.ابنعاشور,69,ص68,ص3,جفتح القدٌرالشوكانً,
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, فيو انتقاؿ سمس 1كالشورى والقتاؿ ونحو ذلؾ َجْمٍع ُجِمَع عف إذنو ألمٍر ميـ  مفارقِة مجمسو أو مفارقة 

, ثـ تغطيتيـ ىذه العبلقات بيف أسرة المسمميف الكبيرة أواًّل في تنظيـ العبلقات بيف األقارب واألصدقاء 

 اليا وتأكيدً  اأواخر األحكاـ السابقة تقريرً  في , فيو استئناؼ جيء بو2ملسو هيلع هللا ىلصىا ورئيسيا محمد وقائد

 3مف جنسيا. آخرَ  بياِف بعضٍ بليا  لوجوب مراعاتيا وتكميبًل 

 

  

                                                           
1

.88,ص6,جتفسٌر ابن كثٌر.ابنكثٌر,116,ص98,جالتحرٌر والتنوٌرابنعاشور,
2

 .1113,صفً ظالل القرآنسٌدقطب,

3
 جالبحر المحٌطأبوحٌان, بنمصطفى)71,ص8, بنمحمد محمد أبوالسعود, .981 إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم هـ(,

.997,ص6,دارإحٌاءالتراثالعربً_بٌروت,ج)تفسٌر أبً السعود(
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 : ةاآلية الثالثة عشر 

  مث زث رث يتىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب ٱُّٱ :تعالىقولو 

 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 1.َّ مم ام

 مب ُّٱ :كانوا يقولوف: يا محمد, يا أبا القاسـ, فأنزؿ اهلل: سبب نزوليا عف ابف عباس أنو قاؿ ورد في

 2.اهلل , يا رسوؿ, فقالوا: يا نبي اهللَّٱ...رت  يب ىب نب

أنو لما كاف االجتماع  يرشد إليو سياؽ اآليات ويعضدهي , والذىذه رواية ضعيفة ال ُيْحَتَج بيا     

 ػػ  ملسو هيلع هللا ىلص ػػ وىـ اهلل أف ال ينصرفوا عف مجامعر جتماع, وقد أملمرسوؿ في األمور يقع بعد دعوتو الناس لبل

إذا دعاىـ, والمعنى:  ػػ ملسو هيلع هللا ىلصػػ وجوب االستجابة لدعوة الرسوؿ  إلىإال بعذٍر بعد إذنو أنبأىـ بيذه اآلية 

تتخيَّروف في استجابة دعوِة  يَِّريف في استجابتيا كماخـ لمحضور لديو مُ ال تجعموا دعوة الرسوؿ إيَّاكُ 

  3ـ وليس لكـ الخيار.ك, فالواجب عميكـ حضور ىذه الدعوة إذا دعاابعضً ـ كبعض

                                                           
1

 .61سورةالنور/

2
بٌروت,–,ت:محمدرواسقلعةجً,عبدالبرعباس,دارالنفائسدالئل النبوة,هـ(311أبونعٌماألصبهانً,أحمدبنعبدهللابنأحمد)

ا,فالضحاكلمٌلَقابنعباس,والراويعنالضحاك[,976,صلباب النقول.السٌوطً,31م,ص9986–الطبعةالثانٌة إسنادهضعٌؾجّدً

.)انظر:السٌوطً,]ءروىعنه,وكًلهمامتروكالحدٌث,فالخبرالشًإماجوٌبربنسعٌد،وإمامحمدبنمروانالسريالصؽٌر,فكًلهما

(.976,صلباب النقول

3
,ت:علًعبدالباريعطٌة,دارالكتب(, روح المعانً  فً تفسٌر القرآن والسبع المثانًهـ9171األلوسً,محمودبنعبدهللاالحسٌنً)

.119,ص118,ص98,جالتحرٌر والتنوٌر.ابنعاشور,393,ص9,ج9391–بٌروت,الطبعةاألولى–العلمٌة
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ب ال يستقيـ أمر الجماعة اآلدا , وىذهة تنظيمية بيف الجماعة وقائدىاسيفاآلية تضمنت آداب نف        

 اوقانونً  امتبعً  افتصبح تقميدً  ،, ثـ تستقر في حياتياوعواطفيا وأعماؽ ضميرىا ىامف مشاعر  تنبع إال حيث

ال فيي الفوضى التي ال حدود ليا. انافذً   1وا 

 

, اذً ا يتسمموف لوفقيف ىـ الذيف كانوا , بحجة أف المنابعض أىؿ العمـ ىذه اآلية بالحرب وقد خص        

ليتبيف  ملسو هيلع هللا ىلصفأمرىـ اهلل بعدـ الخروج إال بإذف النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصويتركوف رسوؿ اهلل  ،ويخرجوف عف الجماعة

, 2بقائوإار في منعو أو يلئلماـ خ, فميس ي  إذٍف في الحدث واإلماـ يخطب, ثـ أَ المؤمف مف غيره

 3ى وأرفع وأحسف وأعمى.أول, فالقوؿ بالعمـو والصحيح أنيا عامة

 

 



  

                                                           
1

.1113,صفً ظالل القرآنسٌدقطب,
2

.119,ص91,جالجامع ألحكام القرآن.القرطبً,319,ص318,ص1,جأحكام القرآنابنالعربً,

3
.73,ص8,ج, البحر المحٌط.أبوحٌان319,ص91,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبً,
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 :الخاتمة

عدِةنتائجأهمها:إلىوبعد:فقدخلصتفًهذاالبحث

ها,ثمالبدمنمراعاةعددمنالدعائمالنزولأوردّأسبابالنقلالصحٌحهوالمعتمدفًقبول .9

 لقبولالسبب.

 اق.ه,بلالٌقبلالسببإالاذاوافقالسٌداللةالسٌاقالقرآنًلهاأثٌربالٌػفًقبولالسببأوردّ .1

 التصرٌحبالنزولٌقويقبولالرواٌةكسببللنزولوالٌجزمبالسببٌة. .1

حوترواٌاتأسبابمصادر .3 التً سندًأسبابالنزول النقدٌة للدراسة ماسة بحاجٍة االنزول

 .اومتنً

إلىالنزول,وإنماتعدتأسبابالنزوللٌستمقتصرًةعلىالمؤلفاتالتًحوتأسبابرواٌات .1

 كتبالتفسٌروالحدٌثوالسٌرة.

 أهم التوصٌات:

9.  مروٌات سندًأسبابدراسة نقدٌة دراسة فًاومتنًاالنزول المتن جانب على والتركٌز ,

مٌدانً،الدراسة ٌكون أن ٌنبؽً ما فًللبحوثوالدراساتالماوفسٌحًارحبًاوهذا ستجدة

.كافةسورالقرآنالكرٌم

خبرالتعنًالسببٌةلذاالنزول,فصحةالأسبابقرآنًعنددراسةاالهتمامبداللةالسٌاقال .1

 وأهمهاداللةالسٌاقالقرآنً.،مراعاةعددمنالقرائنوالدعائمعنددراسةالسببمنالبد

فًمؤلؾعلىؼرارالكتبالقدٌمةكلباباومتنًاالنزولالمقبولةسندًأسبابجمعرواٌات .1

القدٌمةأسبابو،النقول المؤلفات بدراسة االكتفاء وعدم السنة،النزول, مصادر أن ذلك

ٌمكنأنٌقومالباحثونباستقراءكثٌرمنالرواٌاتالموجودةو،الصحٌحةكثٌرةومتنوعة

.النزولسبابفٌهاوؼٌرالمذكورةفًالمصادرالعلمٌةالقدٌمةأل
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فيرس اآليات 



الصفحةالسورةرقماآلٌةالقرآنٌةاآلٌة

 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّ

َّ  مح جح مج
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النمل



اإلهداء

 نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ

َّ مت زت رت يب ىب
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األحقاؾ



اإلهداء

7فاطر13َّٱىت نت مت زت رت  يب ىبٱٱُّ

7فصلت31َّ ٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ

96البقرة966َّ هئ مئ خئ حئ ٱُّ

 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ

َّٱىن نن
96ؼافر16/17

97الحج91َّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حيٱُّ

11هود1ٱَّٱمق حق  مف خف ُّٱ

31البقرة111ٱَّٱحط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

ٱَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه
31/33النساء918

 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ

ٱَّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت
31البقرة998

37فصلت31ٱَّ ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ

37اإلسراء81ٱَّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ
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السورةرقماآلٌةاآلٌةالقرآنٌة

38اإلسراء71ٱَّٱمص خص حص مس خس  حس جس ُّٱ

38اإلسراء73ٱَّٱجك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّٱ

39اإلسراء76ٱَّٱمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

39اإلسراء88ٱَّٱٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حنٱُّ

39اإلسراء91ٱَّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّ

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّٱ

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ

ٱَّ خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خكحك جك مق حق مف

11النور11

11النور16ٱَّ  هي مي ُّ

11النور31ٱَّ  هس مس ُّ

 11 النور 17 َّ  ىه مهٱُّ

13النور99َّٱخم حم جم  هل مل خلُّ

13النور11َّ مع جع مظ حط ُّ

17المؤمنون9ٱَّ ىل مل خل ُّٱ

17المؤمنون1ٱَّ يي ىي مي خي حي ُّٱ

17المؤمنون991ٱَّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ

19النور1ٱَّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ

 خك حك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
63النور6-9
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ٱَّ   هل مل خل حل جل مك لك

الصفحةالسورةرقماآلٌةٱالقرآنٌةاآلٌة

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ

ٱَّ ٰى ين  ىن نن
79النور3

 حي جي ٰه  مهإلى قولو تعالى:  ...جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ٱَّ  مب هئ مئ هي مي خي
73النور99-11

78النور11ٱَّ  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّٱ

81الزمر61ٱَّ جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ

ٱَّ مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث
83النور11

 حم جم هل مل خلحل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ

 ىه مه جهين ىن من خن  حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مم خم

 نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جييه

ٱَّ  نب مب زب رب يئ ىئ

86النور17-19

..... إلى من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ

 حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مفقولو تعالى: 

ٱَّ  جن مم خم

89النور19

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

ٱَّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

99النور11

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ

 ىق يف  ىف يث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب

ٱَّ  يك ىك مك لك اك يق

97النور11
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 حم جم هل مل خل حل ... إلى قولو تعالى:حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ

ٱَّ  حن جن مم خم
911النور18

الصفحةالسورةرقماآلٌةٱاآلٌةالقرآنٌة

 جع  مظ... إلى قولو تعالى: ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ

ٱَّ  خف حف جف مغ جغ مع
911النور69

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه

ٱَّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

911النور61

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يتىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب ٱُّٱ

ٱَّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
917النور61





 
 

997 
 

 فهرس األحادٌث 



رقمالصفحةطرؾالحدٌث



91............ملسو هيلع هللا ىلص, فإني خفت دروس العمـ، وذىاب العمماء". ملسو هيلع هللا ىلصانظر ما كاف مف حديث رسوؿ اهلل " -9

قمت: يا أبا العباس: "ما يثنوف صدورىـ؟" قاؿ: كاف  َّٱمق حق  مف خف ُّٱأف ابف عباس قرأ:  -1

11................َّٱمق حق  مف خف ُّٱالرجؿ يجامع امرأتو فيستحي أو يتخمى فيستحي، فنزلت: 

1-  : , فقاؿ ابف عمر: أتدري فيـ أنزلت ىذه اآلية؟ قمت: ال, قاؿ: َّٱحص مس خس ُّٱقرأت ذات يـو

33..........................................................................أنزلت في إتياف النساء في أدبارىف".

 مس خس ُّٱ"كانت الييود تقوؿ: إذا أتى الرجؿ امرأتو مف خمفيا في ُقُبِميا جاء الولد أحوَؿ", فنزلت:  -3

31.......................................................................................................َّٱحص

، فنزلت  -1 "الرجؿ تكوف عنده المرأة, وليس بمستكثر منيا يريد أف يفارقيا, فتقوؿ: "أجعمؾ مْف شأني في حؿ 
31............................................................................................ىذه اآلية في ذلؾ".

، فقالت: ال تطمقني وأمسكني، واجعؿ يومي لعائشة، ففعؿ، فنزلت ملسو هيلع هللا ىلص"خشيت سودُة أف يطمقيا رسوؿ اهلل  -6
36...................................................................................................ىذه اآليات".

 ّٰ ُّٱ"كانت عكاظ ومجّنُة وذو المجاز أسواًقا في الجاىمية، فتأثموا أف يّتجروا في المواسـ, فنزلت:  -7

37..................مف ربكـ" في مواسـ الحج". َّٱزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ

إنا ُنكري, فيؿ لنا مف حج؟ قاؿ: أليس تطوفوف بالبيت, وتأتوف المعرَّؼ, وترموف الجمار, وتحمقوف رؤوسكـ,  -8
، فسألو عف الذي سألتني, فمـ يجب حتى نزؿ ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قمنا: بمى، فقاؿ ابف عمر: جاء رجؿ إلى النبي 

 َّٱزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱجبريؿ ػػ عميو السبلـ ػػ بيذه اآلية:  عميو

37......................................................................، فقاؿ: "أنتـ حجاج".ملسو هيلع هللا ىلصفدعاه النبي 

ػػ في حرٍث وىو متكٌئ عمى عسيب, إْذ مّر الييود, فقاؿ بعضيـ لبعض:  ملسو هيلع هللا ىلص"كنت أمشي مع النبي ػػ  -9
سموه عف الروح, فقاؿ: ما رأيكـ إليو؟ فقاؿ بعضيـ: ال يستقبمكـ بشيء تكرىونو, فقالوا: سموه, فسألوه عف 

، فمـ يرد عمييـ شيًئا, فعرفت أنو يوحى إليو, فقمت مقامي، فمما أنزؿ الوحي قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصفأمسؾ النبي  الروح,

39......................َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ
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"قالت قريش لييود: أعطونا شيًئا نسأؿ ىذا الرجؿ, فقالوا: سموه عف الروح, فسألوه عف الروح, فأنزؿ اهلل  -91

11..............َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱتعالى: 

17.................................."ال تنزلوىف الغرؼ, وال تعمموىف الكتابة, وعمموىف المغزؿ وسورة النور".  -99

17.............اهلل عنو: "تعمموا سورة براءة، وعمموا نساءكـ سورة النور".كتب إلينا عمر بف الخطاب رضي  -91

17..........................."تعمموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة الحج وسورة النور، فإف فييف الفرائض". -91

استعمؿ عمي بف أبي طالب ابف عباس عمى الحج, قاؿ: فخطب الناس خطبًة لو سمعيا الترؾ والرـو  -93
17.............................................................ألسمموا, ثـ قرأ عمييـ سورة النور فجعؿ يفسرىا.

"كاف رجٌؿ يقاؿ لو مرثد بف أبي مرثد, وكاف رجبًل يحمؿ اأَلْسَرى مف مكة حتى يأتي بيـ المدنية, قاؿ:   -91
61....................................................................". وكانت امرأٌة بغي بمكة يقاؿ ليا عناؽ,

ػػ أف يتزوجيا, فأنزؿ  ملسو هيلع هللا ىلص"كانت امرأة يقاؿ ليا أـ ميزوؿ، وكانت تسافح، فأراد رجٌؿ مف أصحاب النبي ػػ  -96

61.................َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱاهلل قولو تعالى:  

 زب رب يئ ىئ ُّٱ"كاف في الجاىمية بغايا, معموـٌ ذلؾ منيف, فأراد ناٌس مف المسمميف نكاحيف, فأنزؿ اهلل:  -97

63.................................................... َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب

63............كثيرات, ومنيف تسٌع صواحب رايات "نزلت اآلية في نساٍء بغايا متعالناٍت بمكة والمدنية, وكف -98

ا أتى عاصـ بف عدي، وكاف سيد بني عجبلف, فقاؿ: كيؼ تقولوف في رجٍؿ وجد مع امرأتو رجبًل؟ أف عويمرً   -99
67.............................................................................أيقتمو, فتقتمونو؟ أـ كيؼ يصنع؟.

: "البينة أو حد  في ملسو هيلع هللا ىلصػػ بشريؾ بف سحماء, فقاؿ النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأف ىبلؿ بف أمية قذؼ امرأتو عند النبي ػػ  -11
68..........................امرأتو رجبًل ينطمؽ يمتمس البينةظيرؾ", فقاؿ: يا رسوؿ اهلل: إذا رأى أحُدَنا عمى 

أوؿ مف  اهلل عنيما عف المتبلعنيف أيفرؽ بينيما؟ فقاؿ: سبحاف اهلل، نعـ, إفُسِئَؿ عبد اهلل بف عمر رضي 3 -19
69..................................................................................سأؿ عف ذلؾ فبلف بف فبلف

71.......................بًل بو شًرا , قاؿواهلل فاع "لو رأيت مع أـ رومانرجبًل ما كنت فاعبًل بو؟" قاؿ : كنت -11

ػػ يأتيني, فقاؿ: إف  ملسو هيلع هللا ىلص"قاؿ كعب: حتى إذا مضت أربعوف ليمًة مف الخمسيف, إذا رسوُؿ رسوِؿ اهلل ػػ  -11
71.................................................................ػػ يأمرؾ أف تعتزؿ امرأتؾ ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل ػػ 

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱعف ابف عباس أنو قاؿ: لما نزلت  -13

, قاؿ سعد بف عبادة، وىو سيد َّ ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل
73....تسمعوف ما يقوؿ سيدكـ. : "يا معشر األنصار، أالملسو هيلع هللا ىلصاألنصار: أىكذا أنزلت يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ 
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 ملسو هيلع هللا ىلصػػ إذا أراد أف يخرج أقرع بيف أزواجو, َفَأيَُّتيّف خرج سيميا خرج بيا رسوؿ اهلل ػػ  ملسو هيلع هللا ىلصكاف رسوؿ اهلل ػػ  -11
ػػ بعدما نزؿ  ملسو هيلع هللا ىلصزوٍة غزاىا، فخرج سيمي, فخرجت مع رسوؿ اهلل ػػ ػػ معو. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غ

77.........................................................................................................الحجاب

ػػ عندي جالس, إْذ أوحي إليو ملسو هيلع هللا ىلصرميت بما رميت بو وأنا غافمة, فبمعني بعد ذلؾ, قالت: فبينا رسوؿ اهلل ػػ  -16
.................................................................................................................81

 مم ام يل ىل ُّٱفعف ابف عباس رضي اهلل عنو أنو فسر سورة النور, فمما أتى ىذه اآلية:  -17

81.....................، وىي مبيمةملسو هيلع هللا ىلص...", قاؿ: ىذا في شأف عائشة وأزواج النبي  زن  رن

شيًئا أبًدا بعد الذي قاؿ لعائشةفقاؿ أبو بكر, وكاف ينفؽ عمى مسطح لقرابتو منو وفقره: واهلل ال أنفؽ عميو  -18
.................................................................................................................87

أف امرأًة مف األنصار قالت: يا رسوؿ اهلل, إني أكوف في منزلي عمى الحاؿ التي ال أحب أف يراني عمييا  -19
89.....................................................................................................والٌد وال ولد

قاؿ أبو بكر الصديؽ:  َّٱ...حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّٱلما نزلت ىذه اآليات:  -11

91..................................................يختمفوف بيف مكة والمدينة والشاـفكيؼ بتجار قريش الذيف 

91........................النساء يدخمف عمييا غير متأّزراتأّف أسماء بنت مرشد كانت في نخؿ ليا, فجعؿ  -19

أف امرأًة اتخذت برتيف مف فضة, واتخذت جزًعا، فمرت عمى قوـٍ فضربت برجميا, فوقع الخمخاؿ عمى   -11

91.............................َّ ....خك حك جك مق حق مف ُّالجزع، صوت, فأنزؿ اهلل: 

إنيا نزلت في غبلـ لحويطب بف عبد العزى يقاؿ لو صبيح, سأؿ مواله أف يكاتبو فأبى عميو, فأنزؿ اهلل  -11
91تعالى ىذه اآلية", فكاتبو حويطب عمى مئة دينار, ووىب لو منيا عشريف ديناًرا, فأّداىا، وقتؿ يـو حنيف.

96.َّٱيق زث رث يت ىت  نتٱُّ"كاف عبد اهلل بف أبي يقوؿ لجارية لو: اذىبي فابغينا شيًئا, فأنزؿ اهلل:  -13

أف جارية لعبد اهلل بف أبي يقاؿ ليا مسيكة, وأخرى يقاؿ ليا أميمة, فكاف يكرىيما عمى الزنا, فشكتا ذلؾ إلى  -11

96...................................................َّٱيق زث رث يت ىت  نتٱُّ, فأنزؿ اهلل: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ٱُّ"كانت لعبد اهلل بف أبي جارية تزني في الجاىمية, فمما حـر اهلل الزنا, قالت: ال واهلل ال أزني أبًدا, فنزلت:  -16

96...............................................................................َّٱيق زث رث يت ىت  نت

98....ػػ وىو محٌؽ أذعف ملسو هيلع هللا ىلص"أف الرجؿ إذا كاف بينو وبيف الرجؿ خصومة أو منازعة, فدعي إلى النبي ػػ  -17

أنيا نزلت في بشر المنافؽ وخصمو الييودي حيف اختصما في أرض, فجعؿ الييودي يجره إلى رسوؿ اهلل ػػ  -18
98.......ػػ ليحكـ بينيما, وجعؿ المنافؽ يجره إلى كعب بف األشرؼ ويقوؿ: إف محمًدا يحيؼ عمينا. ملسو هيلع هللا ىلص



 
 

911 
 

911..................ػػ وأصحابو المدينة, وآوتيـ األنصار, ورمتيـ العرب عف قوٍس واحدة ملسو هيلع هللا ىلصقدـ النبي ػػ  -19

خائًفا ىو وأصحابو, يدعوف إلى اهلل سًرا  -بعدما أوحى اهلل إليو –ػػ مكث بمكَة عشر سنيف  ملسو هيلع هللا ىلصأف النبي ػػ  -31
911........................................................................................................وعبلنية

ػػ فتح عمينا اؿ المسمموف: لو أف اهلل ػػ عز وجؿ أف كفار مكة صدوا المسمميف عف العمرة عاـ الحديبية, فق -39
919...........................................................................................مكة ودخمناىا آمنيف

دبيا أحا فييا بما أمرنا ال يعمؿ أف نفًرا مف أىؿ العراؽ قالوا: يا ابف عباس كيؼ ترى ىذه اآلية التي أمرن -31
................................................................................................................911

َو رسوؿ اهلل ػػ  -31 ػػ غبلًما مف األنصار إلى عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو وقت الظييرة ليدعوه ملسو هيلع هللا ىلصوجَّ
................................................................................................................911

911...........................كبير, فدخؿ عمييا في وقت كرىتو نزلت في أسماء بنت مرشدة, كاف ليا غبلـٌ  -33

ػػ فيدفعوف مفاتحيـ إلى ضمنائيـ، ويقولوف ليـ: قد  ملسو هيلع هللا ىلصير مع رسوؿ اهلل ػػ "كاف المسمموف يرغبوف في النف -31
911...........................................................................................أحممنا لكـ أف تأكموا

ػػ كانوا إذا لـ يكف عندىـ ما يطعمونيـ, ذىبوا بيـ إلى بيوت آبائيـ  ملسو هيلع هللا ىلصأف قوًما مف أصحاب رسوؿ اهلل ػػ  -36
911..........................................ي ىذه اآليةأو أمياتيـ أو إخوانيـ أو أخواتيـ أو مف سمى اهلل ف

916....ػػ ال يخالطيـ في طعاميـ أعمى وال مريض وال أعرج؛ ملسو هيلع هللا ىلصػػ كاف أىؿ المدينة قبؿ أف يبعث النبي  -37

نزلت في حي مف العرب, كاف الرجؿ ال يأكؿ طعامو وحده, وكاف يحممو بعض يوـٍ حتى يجد مف يأكمو  -38
916...........................................................................................................معو.

916...كاف األنصار إذا نزؿ بيـ الضيؼ ال يأكموف حتى يأكؿ الضيؼ معيـ, فنزلت ىذه اآلية رخصًة ليـ. -39

 918....المدينة, وكاف قائدىا أبا سفياف أف قريًشا لما أقبمت عاـ األحزاب نزلوا بمجمع األسياؿ مف رومة بئر -11

, فقالوا: يا نبي َّٱ...رت  يب ىب نب مب ُّٱانوا يقولوف: يا محمد, يا أبا القاسـ, فأنزؿ اهلل: ك -19
991.............................................................................................اهلل, يا رسوؿ اهلل.
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 المترجم ليم فيرس األعالم

 رقم الصفحة  اسم العمم 
 7 اإلماـ الواحدي

31 السخاوي

 31أبي أمامة التيمي
 45 أبي عطية اليمداني
 44 المسور بف مخرمة

 44 قيؽ بف سممةشأبي وائؿ 
 45 عف جده ،شعيب, عف أبيوعمر بف 

 45 مرثد بف أبي مرثد
 16 قتادة

 15 سيؿ بف سعد رضي اهلل عنو
 15 عويمر

 15 عاصـ بف عدي
 14 ىبلؿ بف أمية

 14 سحماء بشريؾ بف
 71 مميؿ السّ صفواف بف المعطّ 
 71 أـ مسطح
 71 ِمسطح

 77 عديبنثابتاألنصاري
 59 أسماء بنت مرشد

 59 العزى حويطب بف عبد
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 قائمة المصادر والمراجع


زاد المسٌر فً هـ(,197ابنالجوزي,جمالالدٌنأبوالفرجعبدالرحمنبنعلًبنمحمد) 9

هـ9311-,ت:عبدالرزاقالمهدي,دارالكتابالعربًــبٌروت,الطبعةاألولىعلم التفسٌر

.



1  إبراهٌم بن بنمحمد العباسشمسالدٌنأحمد أبو 689)–ابنخلكان, وفٌات األعٌان هـ(,

م.9911بٌروت,طبعة–,ت:إحسانعباس,دارصادروأنباء أبناء الزمان



1 ( محمد بن أحمد بن علً الحسن أبو 368الواحدي, , كمالأسباب نزول القرآنهـ( ت: ,

هـ.9399-ت,الطبعةاألولىبٌرو–زؼلول,دارالكتبالعلمٌة


,العجاب فً بٌان األسبابهـ(,811ابنحجرالعسقًلنً,أبوالفضلأحمدبنعلًبنمحمد) 3

ت:عبدالحكٌماألنٌس,دارابنالجوزي.


المحرر فً أسباب النزول من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب المزٌنً,خالدبنسلٌمان, 1

 م.1116-الدمام/السعودٌة,الطبعةاألولى–الجوزيدارابنرواٌة ودراٌة,
 

القاهرة,–,مكتبةالسنةالمدخل لدراسة القرآن الكرٌمهـ(,9311ة,محمدبنمحمد)بأبوشه 6

م.1111–الطبعةالثانٌة


7  حسن, فضل النفائسإتقان البرهان فً علوم القرآنعباس, دار الثانٌة–, الطبعة األردن,

 م.1191


الفضل) 8 أبو بنعلًبنحجر أحمد 811ابنحجر, ,فتح الباري شرح صحٌح البخاريهـ(,

هـ.9179بٌروت,طبعة-ترقٌم:محمدفؤادعبدالباقً,دارالمعرفة


م.9997-دمشق,الطبعةالثالثة-,دارالفكرمنهج النقد فً علوم الحدٌثعتر,نورالدٌن, 9


عبدهللابنعبد 91 أبومحمد )الدارمً, السمرقندي, 111الرحمنبنبهرام الدارمً  مسندهـ(,

.1191بٌروت,الطبعةاألولى,-,ت:نبٌلالؽمري,دارالبشائر)سنن الدارمً(

 



بنأبًالفٌضجعفربنإدرٌس) 99 أبوعبدهللامحمد 9131الكتانً, الرسالة المستطرفة هـ(,

بنلبٌان مشهور كتب السنة المشرفة المنتصر محمد ت: البشائر, دار الزمزمً, محمد

م.1111–اإلسًلمٌة,الطبعةالسادسة
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بنعبدهللابنبهادر) 91 أبوعبدهللامحمد 793الزركشً, ,ت:البرهان فً علوم القرآنهـ(،

األولى الطبعة الحلبً, البابً عٌسى الكتبالعربٌة، إحٌاء دار إبراهٌم, الفضل أبً -محمد
م.9917


,ت:محمدأبًالفضلاإلتقان فً علوم القرآنهـ(,999حمنبنأبًبكر)السٌوطً,عبدالر 91

.9973إبراهٌم,الهٌئةالمصرٌةالعلمٌةللكتاب,طبعة


,لسان العربهـ(,799ابنمنظور,أبوالفضلمحمدبنمكرمبنعلًبنمنظوراألنصاري) 93

هـ.9393-بٌروت,الطبعةالثالثة-دارصادر


ن 91 أبو )الجوهري, الفارابً حماد بن إسماعٌل 191صر الصحاح، تاج اللغة وصحاح هـ(,

م.9987–بٌروت,الطبعةالرابعة–,ت:أحمدعبدالؽفورعطار,دارالعلمللمًلٌٌنالعربٌة


األزدي) 96 درٌد الحسنبن بن محمد بكر أبو , درٌد 119ابن رمزيجمهرة اللغةهـ(, ت: ,

م.9987–ٌروت,الطبعةاألولىب–بعلبكً,دارالعلمللمًلٌٌن


القزوٌنًالرازي) 97 بنفارسبنزكرٌا أحمد 191ابنفارس, ت:معجم مقاٌٌس اللغةهـ(, ,

م.9979عبدالسًلمهارون,دارالفكر,


,مطبعةعٌسىالبابًمناهل العرفان فً علوم القرآنهـ(,9167الزرقانً,محمدعبدالعظٌم) 98

الثالثة.الحلبً,الطبعة



99  والعشرون الرابعة الطبعة للمًلٌٌن, العلم دار القرآن, علوم مباحثفً صبحً, –الصالح,

م.1111


,مكتبةالمعارؾللنشروالتوزٌع,مباحث فً علوم القرآنهـ(,9311القطان,مناعبنخلٌل) 11

 م.1111–الطبعةالثالثة


أبوالعباسأحمدبنعبدالحلٌم) 19 718ابنتٌمٌة, ,ت:عبدالرحمنبنمجموع الفتاوىهـ(,

م9991محمدبنقاسم,مجمعالملكفهدلطباعةالمصحؾالشرٌؾـالمدٌنةالمنورة/السعودٌة,

.


11 ( التونسً الطاهر محمد بن الطاهر محمد عاشور, 9191ابن مجمعالتفسٌر ورجالههـ(, ,

.99م,ص9971الكتابالثالثعشر,–البحوثاإلسًلمٌة,السنةالثانٌة


-,دارعمار،عمان,الطبعةاألولىمحاضرات فً علوم القرآنقدوري,ؼانمقدوريالحمد, 11

1111.



م.1118–,الطبعةالثانٌةأسباب نزول القرآن، دراسة وتحلٌلأبوعلبة,عبدالرحٌمفارس, 13
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اللخمًالؽرناطً)الشاطبً, 11 أبوعبٌدة(, الموافقاتهـ791إبراهٌمبنموسىبنمحمد ,ت:

.9997–مشهوربنحسنآلسلمان,دارابنعفاؾ,الطبعةاألولى




القويالطوفًالصرصري) 16 سلٌمانبنعبد 796الطوفً, ت:شرح مختصر الروضةهـ(, ,

 م.9987–طبعةاألولىعبدهللابنعبدالمحسنالتركً,مؤسسةالرسالة,ال


9191ابنعاشور,محمدالطاهربنمحمدالطاهر) 17 تحرٌر المعنى السدٌر وتنوٌر العقل هـ(,

الدارالتونسٌةللنشرالجدٌد فً تفسٌر الكتاب المجٌد المعروف بالتحرٌر والتنوٌر تونس,–,
9983.



,ت:فتحًعبدالقادرفسٌرالتجبٌر فً علم التهـ(,999السٌوطً,عبدالرحمنبنأبًبكر) 18

م.9981-فرٌد,دارالعلومللطباعةوالنشر,الطبعةاألولى



,ت:عبدالرزاقلباب النقول فً أسباب النزولهـ(,999السٌوطً,عبدالرحمنبنأبًبكر) 19

.1116بٌروت,طبعة–المهدي,دارالكتبالعربً



أبوعبدهللابنحمدوٌة) 11 دارعلوم الحدٌث(، معرفة هـ311الحاكم, السٌدمعظمحسٌن, ,ت:

 م.9977–بٌروت,الطبعةالثانٌة–الكتبالعلمٌة





19 ( العسقًلنً محمد بن علً بن أحمد الفضل أبو حجر, 811ابن النكت على كتاب ابن هـ(,

المدٌنةالمنورة.–,ت:ربٌعالمدخلً,نشرعمادةالبحثالعلمًبالجامعةاإلسًلمٌةالصالح



11 ( الرحمن عبد بن محمد الدٌن شمس 911السخاوي, فتح المغٌث بشرح ألفٌة الحدٌث هـ(,

 م.1111–مصر,الطبعةاألولى–,ت:علًحسٌنعلً,مكتبةالسنةللعراقً

11 .



إسماعٌلالجعفً) 13 محمد 116البخاري, الجامع المسند المختصر من أمور رسول هللا ــ هـ(,

,ت:محمدزهٌرالناصر,دارطوقه وأٌامه )صحٌح البخاري(صلى هللا علٌه وسلم ــ وسنن

هـ.9311–النجاة,الطبعةاألولى



11 ( بنفارس علً بن محمد بن محمود بن الدٌن خٌر 9196الِزِركلً, العلماألعالم,هـ(, دار

م.1111–للمًلٌٌن,الطبعةالخامسةعشر



16 ( 179الترمذي,محمدبنعٌسىبنسودة دارترمذي, تسنن الهـ(, :بشارعوادمعروؾ,

م.9998بٌروت,–الؽرباإلسًلمً
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,ت:مسند اإلمام أحمد بن حنبلهـ(,139اإلمامأحمد,أبوعبدهللاأحمدبنمحمدبنحنبل) 17

.1119-شعٌباألرناؤوطعادلمرشدوآخرون,مؤسسةالرسالة,الطبعةاألولى



,ت:محمدمحًٌالدٌنعبدسنن أبً داودهـ(,171)أبوداود,سلٌمانبناألشعثالسجستانً 18

صٌدا,بٌروت.–الحمٌد,المكتبةالعصٌرٌة



19  ( عمر بن إبراهٌم 881البقاعً, الكتابنظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسورهـ(, دار ,

اإلسًلمً,القاهرة.



ائق الروح والرٌحان تفسٌر  حدهـ(,9339الهرري,محمداألمٌنبنعبدهللاالهرريالعلوي) 31

م.1119–بٌروت/لبنان,الطبعةاألولى–,دارطوقالنجاةفً روابً علوم القرآن



القاهرة.–,دارالفكرالعربًالتفسٌر القرآنً للقرآنالخطٌب,عبدالكرٌمٌونس, 39





بٌروت,القاهرة,–,دارالشرقفً ظالل القرآنهـ(,9181قطب,سٌدقطبإبراهٌمالشاذلً) 31

هـ.9391–الطبعةالسابعةعشر



31  مصطفى, بن وهبة الفكرالتفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهجالزحٌلً, دار ,

هـ.9398–دمشق,الطبعةالثانٌة–المعاصر

 
,ت:صدقًالبحر المحٌط فً التفسٌرهـ(,731أبوحٌاناألندلسً,محمدبنٌوسؾبنعلً) 33

هـ.9311بٌروت,طبعة–جمٌل,دارالفكرمحمد



(,679القرطً,أبوعبدهللامحمدبنأحمداألنصاري,) 31 ,ت:أحمدالجامع ألحكام القرآنهـ

 م.9963–القاهرة,الطبعةالثانٌة–البردونًوإبراهٌماطفٌش,دارالكتبالمصرٌة



بنعثمان) 36 أبوعمروعثمانبنسعٌد 333الدانً, ؼانمٌان فً عد آي القرآنالبهـ(, ت: ,

م.9993–الكوٌت,الطبعةاألولى–قدوريالَحَمد,مركزالمخطوطاتوالتراث



,ت:أحمدبنفارسالسلوم,فضائل القرآنهـ(،311المستؽفري,أبوالعباسجعفربنمحمد) 37

م.1118–دارابنحزم,الطبعةاألولى



هللا 38 عبد بن هللامحمد عبد أبو )الحاكم, ع ٌْ الَب المعروؾبابن بنحمدوٌة محمد هـ(,311بن

بٌروت,الطبعة–,ت:مصطفىعبدالقادرعطا,دارالكتبالعلمٌةالمستدرك على الصحٌحٌن

م.9991–األولى
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,ت:عبدالعلًعبدالحمٌدحامد,شعب اإلٌمانهـ(,318البٌقهً,أحمدبنالحسٌنبنعلً) 39

-زٌعبالرٌاضبالتعاونمعالدارالسلفٌةببومبايبالهند,الطبعةاألولىمكتبةالرشدللنشروالتو

م1111



11 ( أحمد بن محمد بن أحمد الفضل أبو حجر, 811ابن دائرةتهذٌب التهذٌبهـ(, مطبعة ,

هـ.9116–الهند,الطبعةاألولى–المعارؾالنظامٌة



,ت:مروانالعطٌة,فضائل القرآنهـ(,113القاسمبنسًلم,أبوعبٌدالقاسمبنسًلمالهروي) 19

م.9991–دمشق,بٌروت,الطبعةاألولى–ومحسنخرابة,ووفاءتقًالدٌن,دارابنكثٌر



,ت:مجموعةمنسٌر أعالم النبالءهـ(,738الذهبً,أبوعبدهللامحمدبنأحمدبنعثمان) 11

م.9981–محققٌنبإشراؾالشٌخشعٌباألرناؤوط,مؤسسةالرسالة,الطبعةالثالثةال



,ت:روح المعانً فً تفسٌر القرآن والسبع المثانًهـ(,9171األلوسً,محمودبنعبدهللا) 11

هـ9391–بٌروت,الطبعةاألول-علًعبدالباريعطٌة,دارالكتبالعلمٌة



(, اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة,هـ811علًبنمحمدالعسقًلنً)ابنحجر,أبوالفضلأحمدبن 13

بٌروت,الطبعةاألولى–ت:عادلأحمدعبدالموجودوعلًمحمدمعوض,دارالكتبالعلمٌة

 هـ.9391–





بنشعٌبالخراسانً) 11 الرحمنأحمد أبوعبد 111النسائً, المجتبً من السنن )السنن هـ(,

الصغرى(, الفتاح عبد ت: اإلسًلمٌة المطبوعات مكتب ؼدة, -أبو الثانٌة الطبعة –حلب,

م.9986



,ت:محمدمحًٌالدٌنعبدسنن أبً داودهـ(171أبوداود,سلٌمانبناألشعثالسجستانً,) 16

صٌدا,بٌروت.–الحمٌد,المكتبةالعصرٌة



,ت:حسنعبدلكبرىالسنن اهـ(,111النسائً,أبوعبدالرحمنأحمدبنشعٌبالخراسانً) 17

 م.1119-بٌروت,الطبعةاألولى–المنعمشلبً,مؤسسةالرسالة



18 ( ٌزٌد بن جرٌر بن محمد جعفر أبو 191الطبري, جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن هـ(,

الطبعةالمسمى )تفسٌر الطبري( للطباعة, دارهجر التركً, المحسن هللابنعبد عبد ت: ,

م.1119–األولى





 
 

917 
 

–,دارالفكرالدر المنثور فً التفسٌر بالمأثورهـ(,999سٌوطً,عبدالرحمنبنأبًبكر)ال 19

بٌروت.



 .391,ص1,ج(, بحر العلومهـ171السمرقندي,أبواللٌثنصربنمحمدبنأحمد) 61



,ت:أبًمحمدبنالكشف والبٌان عن تفسٌر القرآنهـ(،317الثعلبً,أحمدبنمحمدإبراهٌم) 69

م.1111–بٌروت/لبنان,الطبعةاألولى–عاشور,دارإحٌاءالتراثالعربً



61 ( بنمحمد الحسٌنبنمسعود محمد أبو 191البؽوي, معالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن هـ(,

بٌروت,الطبعةاألولى–ت:عبدالرازقالمهدي,دارإحٌاءالتراثالعربً)تفسٌر البغوي(,

هـ.9311–



,ت:محمدعبدالقادرعطا,أحكام القرآنهـ(,131ابنالعربً,محمدبنعبدهللاالمعافري) 61

م.1111-بٌروت,الطبعةالثالثة-دارالكتبالعلمٌة



,المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌزهـ(,131ابنعطٌة,أبومحمدعبدالحقبنؼالب) 63

هـ.9311–بٌروت,الطبعةاألولى–محمد,دارالكتبالعلمٌةت:عبدالسًلمعبدالشافً



,ت:أحمدالجامع ألحكام القرآنهـ(،679القرطبً,أبوعبدهللامحمدبنأحمدبنأبًبكر) 61

 م.9963–القاهرة,الطبعةالثانٌة–البردونًوإبراهٌمأطفٌش,دارالكتبالمصرٌة



المجموع المغٌث فً غرٌَبً هـ(,189نأحمداألصبهانً)أبوموسىالمدٌنً,محمدبنعمرب 66

القرآن والحدٌث القرى أم جامعة الؽرباوي, الكرٌم عبد ت: المدنً–, دار المكرمة, مكة

م.9988م,9986–جدة,الطبعةاألولى–للطباعةوالنشر





أبوبكرأحمدبنعمروالعتكً) 67 191البزار, ت:ند البزار,البحر الزخار المشهور بمسهـ(,

 والِحكم العلوم مكتبة األولى–محفوظالرحمنزٌنهللاوآخرٌن, الطبعة المنورة, –المدٌنة

م(.1119وانتهت9988)بدأت

68 .

ت:السٌدالنكت والعٌون )تفسٌر الماوردي(,هـ(,311الماوردي,أبوالحسنعلًبنمحمد) 69

بٌروت/لبنان.–ٌةابنعبدالمقصودعبدالرحٌم,دارالكتبالعلم

 




71 ( المعافري, هشام بن الملك عبد , هشام 191ابن السقاالسٌرة النبوٌةهـ(, مصطفى ت: ,

م.9911–وآخرٌن,مكتبةومطبعةالبابًالحلبً,الطبعةالثانٌة
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79 ( الرحمن, صفً 9317المباركفوري, الرحٌق المختومهـ(، الهًلل دار الطبعة–, بٌروت,

األولى.



71 ( مسعود بن الحسٌن محمد أبو 191البؽوي, معالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن )تفسٌر هـ(,

م.9997–ت:محمدعبدهللاالنمروآخرٌن،دارطٌبةللنشر,الطبعةالرابعةالبغوي(,


,درج الدرر فً تناسب اآلي والسورهـ(،379الجرجانً,عبدالقاهرعبدالرحمنبنمحمد) 71

م.1119–عمان/األردن،الطبعةاألولى–ان,ومحمدأدٌبشكور,دارالفكرت:طلعتفرح

(, تفسٌر القرآن العظٌم مسنًدا هـ117ابنأبًحاتم,عبدالرحمنبنمحمدبنإدرٌسالرازي) 73

,ت:أسعدعن رسول هللا ــ صلى هللا علٌه وسلم ــ والصحابة التابعٌن. )تفسٌر ابن أبً حاتم(

م.9997–تبةنزارالباز,مكتبةمكةالمكرمة,الطبعةاألولىمحمدالطٌب,مك

911مقاتلبنسلٌماناألزديالبلخً) 71 ,) عبدهللامحمودتفسٌر مقاتل بن سلٌمانهـ ت: ,

هـ.9311–بٌروت,الطبعةاألولى–شحاته,دارإحٌاءالتراث

76 ( المثنى بن علً بن أحمد ٌعلى, 117أبو ت:مسند أبً ٌعلىهـ(، دار, أسد, سلٌم حسٌن

.9983–دمشق,الطبعةاألولى–المأمونللتراث

,ت:طارقبنعوضهللاوعبدالمعجم األوسطهـ(,161الطبرانً,سلٌمانبنأحمدبنأٌوب) 77

القاهرة.–المحسنالحسٌنً,دارالحرمٌن

 


أٌوب) 78 بن أحمد بن سلٌمان 161الطبرانً, حمديالمعجم الكبٌرهـ(، ت: المجٌد، عبد بن

القاهرة,الطبعةالثانٌة.–السلفً,دارابنتٌمٌة

 
,ت:محمدعبدالقادرأحكام القرآنهـ(,131ابنالعربً,أبوبكرمحمدبنعبدهللاالمعافري) 79

 بٌروت.–عطا,دارالكتبالعلمٌة



أحوال صاحب دالئل النبوة ومعرفة هـ(,318البٌهقً,أحمدبنالحسٌنعلًالخسروجردي) 81

هـ.9311–بٌروت,الطبعةاألولى–,دارالكتبالعلمٌةالشرٌعة

,ت:مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(,817الهٌثمً,أبوالحسننورالدٌنعلًبنأبًبكر) 89

 م.9993القاهرة,طبعة–حسامالدٌنالقدسً,مكتبةالقدسً
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81 ( هللاالشمريالقرطبً, ٌوسؾبنعبد البر, 361ابنعبد التمهٌد بما فً الموطأ من هـ(,

األوقاؾالمعانً واألسانٌد عموم وزارة البكري, الكبٌر عبد محمد العلوي, مصطفى ت: ,

.9187المؽرب,طبعة–والشؤوناإلسًلمٌة



81 ( بكر أبً بن علً الدٌن نور 817البزار, حبٌبعن زوائد البزاركشف األستار هـ(, ت: ,

م.9979–بٌروت,الطبعةاألولى–الرحمناألعظمً,مؤسسةالرسالة





83 ( الصنعانً همام بن الرازق عبد بكر أبو الرزاق, ت:(, تفسٌر عبد الرزاقهـ199عبد ,

هـ.9399–بٌروت,الطبعةاألولى–محمودمحمدعبده,دارالكتبالعلمٌة


,ت:محمدرواسقلعةدالئل النبوةهـ(,311انً,أحمدبنعبدهللابنأحمد)أبونعٌماألصبه 81

.31م,ص9986–بٌروت,الطبعةالثانٌة–جً,عبدالبرعباس,دارالنفائس

روح المعانً  فً تفسٌر القرآن والسبع هـ(,9171األلوسً,محمودبنعبدهللاالحسٌنً) 86

.9391–بٌروت,الطبعةاألولى–دارالكتبالعلمٌة,ت:علًعبدالباريعطٌة,المثانً


 

 


