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اإلهداء
أهدي هذا اجلهد املتواضع 

 إىل
سيدان و حبيبنا حممد رمحة للعاملني عليه أفضل الصالة و التسليم و علي أله و صحبه 

أمجعني 
و إىل

عباد هللا املخلصني الصاحلني 
 و إىل

قدما يل  على تعلم العلوم الدينية . و  وحثاين –والدي الكرميني اللذين ربياين صغرياً 
كل شئ من أجل راحيت و سعاديت.
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 كلمة الشكر والتقدير
حلمد هلل الذى أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره ا

 وعلى آله وأصحابه أمجعني واحلمد هللملسو هيلع هللا ىلص املشركون، والصالة والسالم على رسوله الكرمي حممد
 العاملني.رب 
 أما بعد:ف

وحديث الرســــول  1.چ  ڦ  ڦ  ڄچ انطالقا من قول هللا عزوجل: 
  2«َلا ياْشُكُر اَّللها ماْن َلا ياْشُكُر النهاسا »صلى هللا عليه وسلم: 

إبمتام هذه الرســـــــالة، وأتكدم الشـــــــكر اجلزيل هلذه  يأوَل أشـــــــكر هللا رأ الذي أنعم عل .1
اجلامعة العريكة إبســــــــــــــالم آابد، اليت أاح  يل فرصــــــــــــــة إكمال الدراســــــــــــــة   مرحلة 

 املاجستري، ولكل الكائمني على أمرها، خاصة كلية أصول الدين وقسم التفسري.
 ،وأشــــــكر أســــــتاكي املكر  الدكتور اهللا أفســــــر حفظه هللا، املشــــــر  على هذا البحث .2

ل الدقيكة وتوجيهات ســــــــــــديدة حيث   يبخ همن علمه الغزير، مبالحظات الذي أفادين
 على بوقته الثمني ملراجعة هذا البحث وتكوميه.

  سبيل إكمال هذا البحث،  والشكر واإلمتنان موصول إىل الزمالء الذين ساعدوين .3
 فجزاهم هللا عين وعن اجلميع خري اجلزاء.

 

                                 
 7: ابراهيم:  1
 4811: سنن أأ داؤد، ابب   شكر املعرو ،  رقم:  2
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة

ناا واِمنْ  ُروِر أانـُْفســِ تـاْغِفرُُه وانـاُعوُك اِبَّللِه ِمْن شــُ تاِعيُنُه واناســْ ُدُه واناســْ الِناا ماْن إِن احلْاْمدا َّللِِه َناْما يَِتااِت أاْعما  ســا
ُد أاْن َل ِإلاها ِإَل ا ها ِلْل فاال هااِديا لاُه واأاشــــْ له لاُه واماْن ُيضــــْ ُ فاال ُمضــــِ رِي ا لاُه َّللهُ يـاْهِدِه اَّلله ُه َل شــــا  واْحدا

 واأانه حُمامهًدا عاْبُدُه واراُسولُُه:

ُوُتنَّ ِإال و أانْنْم ُمْسِلُمونا((  3))َيا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوا اتَـُّقوا اَّللَّا حاقَّ تـُقااتِِه واال َتا

ا النَّاُس اتَـُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم ِمْن  ٍة واخالاقا ِمنْـ ))َيا أايُـّها ا نـاْفٍس وااِحدا ُهما ا وابا ََّّ ِمنـْ ها َا َاْو ا  ها
ااًل كاِثريًا واِنسااًء وااتَـُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا بِِه وااألْرحااما ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم را  َا  4ِقيًبا((ِر

ا الَِّذينا آماُنوا اتَـُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا قـاْوالً  ِلْح لاُكْم أاعْ ))َيا أايُـّها ِديًداك ُي ـــــــــــْ ِْْفْر لاُكْم  ســـــــــــا الاُكْم وايـا ما
ًَا عاِظيًما((  َا فـاْو  5ُذنُوباُكْم واماْن ُيِطِع اَّللَّا واراُسولاُه فـاقاْد فاا

 :أما بعد

فإن أحسن احلديث كالم هللا و خري اهلدي هدي حممد ـ صلى هللا عليه و آله و سلم ـ و شر 
.ثة بدعة و كل بدعة ضاللة و كل ضاللة يف الناراألمور حمداثهتا و كل حمد  

 

                                 
 102: ال عمران :اآلية: 3

 2: النساء: اآلية  4

 71، 70: األحزاب: اآلية:  5
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 أمهية املوضوع:

فإن هللا تعاىل أنزل الكرآن الكرمي مجلة واحدة إىل السماء الدنيا   ليلة الكدر مث أنزله على النيب 
حممد صلى هللا عليه وسلم منجما كما أنزل قسما من آايته تبعا لألحداث والوقائع، على 

مدى ثالث وعشرين سنة قال تعاىل: )واقـُْرآانً فـاراْقنا ُ  لِتـاْقراأاُ  عالاى النَّاِس عالى ُمْك ٍَّ وانـازَّ ْلناُ  
 تـاْنزِيالً (6 

وإن صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شديدي احلرص ألداء األمانة ونكل ما جاء عن 
   و  يفارقهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان منهم من َلزم الرسول صلى هللا عليه وسلم 

سفر وَل حضر، فاطلع على أسباب النزول، وكان ابن عباس رضي هللا عنه صاحب النصيب 
 األوفر   كل ، بدعاء النيس صلى هللا عليه وسلم له ابلتفكه   الدين.

وَل حيل الكول   أسباب نزول الكرآن إَل ابلرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ألهنا متثل 
الذي نزل الكرآن الكرمي لعالجه من خالل حوادث أو وقائع وأستلة عرض  على الواقع احلي 

 النيب صلى هللا عليه وسلم.

 وقول الصحاأ   سبب النزول حكمه الرفع، ألهنا غري خاضعة لالجتهاد:

وإن األمة اإلسالمية أجنب  الكثري من العلماء   شىت أنواع العلوم، ومنها علم أسباب النزول 
 ينمو ويتطور حىت انتهى برواايت متفرقة َل يضمها اسم، وَل جيمعها كتاب، فلم يزل الذي بدأ

 به املآل إىل احلال اليت هو عليها، اآلن.

                                 
 106: اإلسراء: 6
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وبيان سبب النزول طريق قوي   فهم معاين الكرآن الكرمي وَل ميكن معرفة تفسري اآلية دون 
أبسباب النزول أمر مهما ملن أراد الوقو  على واقعتها، وبيان سبب نزوهلا، ولذل  عد العناية 

تفسري الكرآن الكرمي، ومعرفة اريخ التشريع اإلسالمي، ومراقبة سرية التدرجيي، والوصول من 
وراء كل  إىل حكمة اإلسالم وسياسته   أخذه الناس ابلرفق، وملا عرض على النيب صلى هللا 

َلا »قال: صلى هللا عليه وسلمعليه وسلم أن يكتل رأس النفاق عبدهللا ابن أأ ابن سلول 
يـاتاحادهُث النهاُس أانهُه كاانا يـاْكُتُل أاْصحااباهُ 7 ألنه صلى هللا عليه وسلم أراد الناس ان تكول: ما 
رأي  أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممد، وآخر يكول: أي قوم وهللا لكد وفدت 
على امللوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، وهللا إن رأي  ملكا قط يعظمه أصحابه 

 ما يعظم أصحاب حممد حممدا"8

عمر بن  إك ســـــــــأله ويف جواب ابن عباس لعمر بن اخلطاب ما يبني أمهية معرفة ســـــــــبب النزول:
اخلطــاب عن ســــــــــــــر اختال  األمــة، فكــال لــه: كي  اتل  هــذه األمــة ونبيهــا واحــد وقبلتهــا 

كرآن فكرأانه، وعلمنــا فيم نزل، وإنــه ســــــــــــــيكون واحــدةف فكــال: اي أمري امل منني إان أنزل علينــا ال
بعـــدان أقوام يكرؤون الكرآن وَل يـــدرون فيم نزل، فيكون هلم فيـــه رأي، فـــإكا كـــان هلم فيـــه رأي 

 9اختلفوا، فإكا اختلفوا اقتتلوا

                                 
،   4/183،  2001، دار الطوق النجاة، بريوت 1: أخرجه البخاري، حتكيق: حممد زهري بن انصـــــــــــــر،   7

 4/1998، 1991، بريوت 1وصحيح مسلم، حتكيق: حممد ف اد عبدالباقي، دار الكتب العلمية،  

 1/195: أحرجه البخاري،  8

محن بن امل ل : أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الر ، الكتاب: احملرر الوجيز يف تفســـــــري الكتاب العزيز:  9
الناشر: دار الكتب العلمية ، احملكق: عبد السالم عبد الشايف حممد، هـــ 542متام بن عطية األندلسي احملارأ )املتو : 

 1/12، هـ 1422 -الطبعة: األوىل ، بريوت –
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وألن معرفة أســــــــــباب النزول تعني الكار  لكتاب هللا تعاىل على فهمه فهما صــــــــــحيحا ســــــــــليما 
تاب ربه، ولو َل هذا العلم لزل  األدام، وكب  األفهام وابجلهل به ويكون على بصــــــــــــــرية من ك

ىل " أهنم انطلكوا إ وكان ابن عمر رضــــي هللا عنهما يراهم شــــرار خلق هللا وقال:10هل  اخلوارهللا 
آايت نزل    الكفار فجعلوها على امل منني"  وَل خيلو ابحث   جمال علوم الكرآن خاصـــــــــة، 
وعلوم الشريعة عامة من اإلقتباس من هذا العلم، ومعرفة األحداث التارخيية اليت حدث    زمن 

وال رفة األحالرســــــول صــــــلى هللا عليه وســــــلم فهو مصــــــدر مهم من مصــــــادر الســــــرية النبوية ومع
اَلجتماعية الســـــائدة حني نزول األحكام التشـــــريعية، وملعرفة أحوال اليهود والنصـــــارى   جزيرة 
العرب وق  نزول الكرآن، إك تعني على فهم اآلايت التس تتحدث عنهم أو ترد عليهم، ومعرفة 

 الوحدة املوضوعية للكرآن الكرمي بربط أول ما نزل منه أو آبخره. 

وضوعسبب اختيار امل  

 قد دفعتىن للكتابة حول هذا املوضوع عدة أسباب امجلها فيما يلى:

الرغبة   دراسة علوم الكرآن وعلم التفسري من حيث أهنا أم العلوم اإلسالمية ومصدر أساسي 
   دراسة العلوم األخرى كعلم العكيدة، والكالم، والفكه وأصوله، وغريها.

زول يتعلق بكتاب هللا تعاىل، وَل ميكن أن يفهم  اخرتت هذا املوضوع َلن علم اسباب الن
كتاب هللا بدون أسباب النزول، وشر  كل علم بشر  متعلكه، وَلن اَلشتغال ابلعلوم 

                                 
: اخلوارهللا: كل من خرهللا على اإلمام احلق الذي اتفك  اجلماعة عليه يســــمى خارجيا، ســــواء كان اخلروهللا    10

 ابعني إبحسان، واألئمة   كل زمانأايم الصحابة على األئمة الراشدين، أو كان بعدهم على الت
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الشرعية من أفضل الكرابت عندهللا سبحانه وتعاىل ملن صلح  نيته، وصف  سريرته والعيشفى  
 كن  كتاب هللا تعاىل والتعل  به.

، و دراسة األصول اليت يكوم أسباب النزوللعلم أن يهتموا مبعرفة فكان لزاما على طالب ا
.العلم، فأرجوا من هللا أن يكون علمنا مسامهة   خدمة هذا العلم اجلليلعليها هذه   

 الدراسات السابقة

 قد كتب   هذا املوضوع عدة كتب من أمهها ما يلى

  ،ه468متو )أسباب النزول  ألأ احلسن على بن أمحد الواحدي 
  أســــــباب النزول والكصــــــ  الفرقانية  ألأ املظفر حممد بن أســــــعد العراقي احلنفي(

 ه567احلكيمي، متو  
  أســـــباب النزول على مذهب آل الرســـــول  مفكود، ألأ اجلعفر حممد بن على بن(

 ه588شهر آشوب، 
  ،رســــــــالة   أســــــــباب النزول  لعلي بن شــــــــهاب الدين حســــــــن بن حممد اهلمداين(

 ه786متويف
 ه852)العجاب   بيان األسباب  للحافظ ابن حجر العسكالين، متويف 
 ه911)لباب النكول   أسباب النزول  للحافظ جالل الدين السيوطي، متويف 
  إرشاد الرمحن ألسباب النزول والنسخ املتشابه وجتويد الكرآن  لعطية هللا بن عطية(

 ه1190الربهاين الشافعي األجهوري، متويف
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 يف البح َّ وأهم اخلطوات املتبعة فيه: منهجي 
  درس  هذا التفسري دراسة كافية ووافية، وحرص  على معرفة منهج الشيخ يف

 تفسري اآلايت الكرآنية.
  حرص  على الرجوع إىل املصادر األصلية للتأكد من صحة األقوال املذكورة عن

 األئمة.
  حة، مث اجلزء والصف عزوت اإلقتباسات إىل مصادرها بذكر اسم الكتاب وامل ِل

مث ككر احملكق إن وجد، وكذا الطبعة إن وجدت مع رقمها، ودار الطباعة وهذه 
طريكيت يف اهلامش إن كان عزو الكالم إىل مرجعه ألول مرة، فإن تكرر اكتفي  

 بذكر اسم الكتاب وامل ِل  واجلزء والصفحة.
 اء سورها. ككرت أرقام اآلايت الكرآنية الواردة يف البحث مع بيان أمس 
  ، خرج  األحاديث الواردة يف البحث مبيناً الكتاب والباب واجلزء والصفحة

فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها اكتفي  بتخرجيه منهما أو من 
أحدمها ، وإن   يكن فيهما أو يف أحدمها اجتهدت يف ارجيه من كتب السنة 

 األخرى.
  إىل بيان.بين  معاين الكلمات اليت حتتاهللا 
 .ترمج  لبعض األعالم الواردة يف البحث 
  ًوضع  فهرساً لآلايت وفهرس لألحاديث النبوية، مث فهرس األعالم وفهرسا

 للمصادر وكذا للموضوعات.
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ويف اخلتام أسأل هللا العون وعليه اَلتكال، كما أسأل هللا أن ينفعين هبذا العمل ويتكبله 
 والسداد.مين بكبول حسن. وهللا ويل التوفيق 
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 اخلطـــــــة
 حتتوى على العناسر التالية:أما املقدمة: 
 أمهية املوضوع -أ 
 واسباب اختيارى له -ب 
 مشكلة البحث -هللا 
 الدراسات السابكة -د 
 منهجي   البحث وأهم اخلطوات املتبعة فيه -س 
 حيتوى على :وأما التمهيد: 

 لغة أسباب النزول تعري  
 اصطالحاأسباب النزول تعري  

 اتريخ أسباب النزول وتدوينه وأتليفاتالف ل االول: 
 املبحث اَلول: اريخ أسباب النزول وتدوينه

 أتلبفات   أسباب النزولاملبحث الثاين: 
 علم أسباب النزول وصيغ وطرق معرفته وفوائد الف ل الثاين: 

 املبحث اَلول: علم أسباب النزول وصيغ وطرق معرفته
 علم أسباب النزول أمهيته وفوائدهاملبحث الثاين: 

 اخلاَتة:
 نتائج البحث
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 الفهارس:
 فهرس اآلايت الكرآنية
 فهرس األحاديث النبوية
 فهرس األعالم املرتجم هلم
 فهرس املصادر واملراجع
 فهرس املوضوعات
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 التمهيد:
 حيتوى على :

 لغة أسباب النزول تعري  
 أسباب النزول اصطالحاتعري  
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 التمهيد:
 ملسو هيلع هللا ىلصوملا كا بدأ هذا سبب النزول ف ألن الصحابة رضي هللا عنهم   حياهتم مع رسول هللا 

قد يكع بينهم حادث خاص حيتاهللا إىل شريعة هللا تعاىل فيه، أو يلتبس عليه أمر فيسألون رسول 
ثل معنه ملعرفة حكم اإلســالم فيه فينزل الكرآن لذل  احلادث، وهلذا الســ ال الطاري، و  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

هذا يعر  ابســـــــباب النزول. وقد اعتىن الباحثون   علوم الكرآن مبعرفة ســـــــبب النزول، وملســـــــوا 
شدة احلاجة إليه   تفسري الكرآن واشتغل مجاعة منهم ابلتالي ، ومن أشهرهم، علي بن املديين 

 ، والواحدي تلميذ الشـــــيخ الثعليب، مث شـــــيخ اإلســـــالم ابن تيمية، واحلافظ ابن11شـــــيخ البخاري
 حجر واإلمام السيوطي وغريهم.

  

                                 
: هو أبو احلســـــــــن على بن عبدهللا بن جعفر بن جنيح العدي املعرو  اببن املديين احلنبلي، كان أصـــــــــله من  11

املدينة، وكان مولده ابلبصـــــرة، وكان من أعلم الناس أهل زمانه بعلل احلديث، وهو ممن رحل   طلب العلم وكتب كتبا  
 7/349كثريا : هتذيب التهذيب 
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 تعريف علم أسباب النزول:
 أسباب النزول لْة:

سبب النزول مركب إضايف يتأل  من كلمتني مها )السبب والنزول  وَل يوجد تعبري لغوي 
مركب بلفظ )أســـــــــــباب النزول ، ولذا فإن املراد ابملعىن اللغوب ألســـــــــــباب النزول هو معىن هذا 

 12الرتكيب مفردا.
أاْن لاْن  ماْن كانا ياُظنُّ ومن كلـ  قولـه تعـاىل: ) 13معـا  الســــــــــــــبـب   اللغـة "احلبـل"،من 

ْليـانْ  باٍب ِإَلا السَّماِء ُثَّ ْليـاْقطاْع فـا نْيا وااْْلِخراِة فـاْلياْمُدْد ِبسا ُ يف الدُّ ْيُدُ  يـاْنُ راُ  اَّللَّ َّ كا َا ُظْر هاْل يُْذِه
والســـــــبب احلبل والســـــــماء الســـــــك  أي فليمدد حبال   ســـــــكفه ليكطع أي بيمد   14(ما ياِْيظُ 

 15احلبل حىت ينكطع وميوت خمتنكا.
ول أيضـــا اَندر، والنز  –والنزول   اللغة: هبو  الشـــيئ ووقوعه، ونزل من علو إىل ســـفل 

ِتِهمْ فاِإذا . ككوله تعاىل: )16احلل باُل اْلُمْنذارِينا  نـازالا ِبســاحا حل، يكال: نزل فالن  17(فاســاءا صــا

                                 
 17م، ص1999بيان النصوس، دار الشهاب، دمشق، : أسباب النزول وأثرها    12

، م ســــــســــــة الرســــــالة، بريوت،  2: معجم مكاييس اللغة،َلبن فارس، حتكيق: زهري عبداحملســــــن ســــــلطان،   13
 456ص:

 14:سورة احلج:  14

، 1: جامع البيان عن أتوبل آي الكرآن، حملمد بن جرير الطربي، حتكيق: عبدهللا بن عبداحملســــــــــن الرتكي،   15
،  الوســيط   تفســري الكرآن ا يد، حتكيق: عادل أمحد عبداملوجود 16/478، 2001للطباعة والنشــر الكاهرة، هدر 

 3/262، 1994، دار الكتب العلمية، بريوت1وآخرون،  

 2/4399: لسان العرب، َلبن منظور،  16

 177: سورة الصافات:  17
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 ابملدينة أي حل هبا.
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 أسباب النزول اصطالحا
وهو علم يبحث فيه عن ســـــــــــــبب نزول ســـــــــــــورة، أو آية، أو وقتها، ومكاهنا، وغري كل ، 

 18ومباديه ومكدمات مشهورة منكولة عن السل .
إنه قد تكع واقعة أو حتدث حادثة فتنزل آية أو آايت قرآنية   شـــــــــــــــأن تل  احلادثة أو 

عرفة حكم بكصد م ملسو هيلع هللا ىلصالواقعة فيسمي هذا بسبب النزول، أو أنه قد يعرض س ال على الرسول 
شــــــــرعي أو أمر من أمور الدين   كل  فتنزل آية أو آايت قرآنية فهذا أيضــــــــا يســــــــمى بســــــــب 

 19النزول.
  احلادثة خصــــــومة دب  كاخلال  الذي شــــــجر بني مجاعة من األوس ســــــواء أكان  تل

ومجاعة من اخلزرهللا بدسيسة من أعداء هللا اليهود حىت تنادوا: السالح السالح ونزل بسببه تل  
ِطيُعوا }َيا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوا ِإْن تُ اآلايت احلكيمة يف ســـــــورة آل عمران من أول قوله ســـــــبحانه: 

قًا ِمنا ا اِفرِينا{فارِي ميااِنُكْم كا ْعدا ِإ إىل آايت أخرى بعـدهـا هي  20لَِّذينا ُأوُتوا اْلِكتاابا يـاُردُّوُكْم بـا
من أروع ما ينفر من اَلنكســـــــــــام والشـــــــــــكاق ويرغب يف احملبة والوحدة واَلتفاق. أم كان  تل  
أ ر احلادثة خطأ فاحشــــا ارتكب كذل  الســــكران الذي أم الناس يف صــــالته وهو يف نشــــوته مث ق

"أاْعُبُد ماا تـاْعُبُدونا" وحذ  لفظ "َل" من  21الســــورة بعد الفاحتة فكال: ُْقْل ايا أايـ هاا اْلكااِفُرونا 

                                 
 ه6140، دار الفكر بريوت  1/76: كش  الظنون حلاجي خليفة  18
ـــاهـــل العرفـــان   علوم الكرآن للزرقـــاين،  19 ، دار الكتـــب العرأ، بريوت، 1حتكيق: فواز أمحـــد زمريل،   : من
 1/99 1/89م، 1995

 100: سورة آل عمران:  20

 : سورة الكافرون 21
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كاارا  حا َْل أاْعُبُد  فنزل  اآلية:  ُتْم ســـُ الةا واأانـْ ىَّتَّ تـاْعلاُموا }َيا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوا ال تـاْقرابُوا ال ـــَّ
 ساء.يف سورة الن 22ماا تـاُقوُلونا{

أم كان  تل  احلادثة متنيا من التمنيات ورغبة من الرغبات كموافكات عمر رضي هللا عنه 
اليت أفردها بعضـــــــــهم ابلتألي . ومن أمثلتها ما أخرجه البخاري وغريه عن أنس رضـــــــــي هللا عنه 
قال: قال عمر: وافك  رأ يف ثالث: قل  اي رســــــــــول هللا لو ااذان من مكام إبراهيم مصــــــــــلى 

ًلًى{ْ فنزل : ُذوا ِمْن ماقااِم ِإبـْرااِهيما ُم ــا وقل  اي رســول هللا: إن نســاءك يدخل عليهن  23وااَّتَِّ
 24الرب والفاجر فلو أمرهتن أن حيتجنب فنزل  آية احلجاب.

واجتمع على رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم نســاؤه يف الغرية فكل  هلن: "عســى ربه إن 
 فنزل  كذل  اهـ. وهذه يف سورة التحرمي. 25طلككن أن يبدله أزواجا خرياً منكن"

وســـواء أكان كل  الســـ ال املرفوع إىل النيب صـــلى هللا عليه وســـلم يتصـــل أبمر مضـــى َنو 
ل حباضر َنو قوله اخل. أم يتص }واياْسأالوناكا عاْن ِذي اْلقاْرنانْيِ{قوله سبحانه يف سورة الكه : 

أالوناكا عاِن اتعاىل يف ســــورة اإلســــراء:  يُتْم ِمنا اْلِعْلِم لرُّوِل ُقِل الرُّوُل ِمْن أاْمِر راّبًِ واماا ُأوتِ }واياســـْ
اعاِة }ياسْــ أم يتصــل مبســتكبل َنو قوله جل ككره يف ســورة النازعات:  ِإالَّ قاِلياًل{ أالوناكا عاِن الســَّ

نا ُمْرسااهاا{  اخل. أاَيَّ
ب ســـــــــواء اث عن كل  الســـــــــبواملراد بكولنا أايم وقوعه الظرو  اليت ينزل الكرآن فيها متحد

                                 
 43: سورة النساء:  22

 125: البكرة:  23

 1/232: أخرجه اإلمام أمحد   مسنده:  24

 : سورة التحرمي 25
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أوقع هذا النزول عكب سببه مباشرة أم أتخر عنه مدة حلكمة من احلكم كما حدث كل  حني 
سأل  قريش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الروح وأصحاب الكه  وكي الكرنني. فكال: 

ه الوحي يصــــــلى هللا عليه وســــــلم "غدا أخربكم" و  يســــــتثن أي   يكل إَل أن شــــــاء هللا فأبطأ عل
مخســــــة عشــــــر يوما على ما رواه ابن إســــــحاق وقيل ثالثة أايم وقيل أربعني يوما حىت شــــــق عليه 
كل . مث نزل  أجوبة تل  املكرتحات ويف طيها يرشـــــــــد هللا تعاىل رســـــــــوله إىل أدب اَلســـــــــتثناء 

ْيٍء ِإيًنِ فااِعٌل ذاِلكا غادابملشيتة ويكول له يف سورة الكه :  ُ اً }واال تـاُقولانَّ ِلشا اءا اَّللَّ  ِإالَّ أاْن ياشا
ا راشادًا{  . 26وااذُْكْر رابَّكا ِإذاا ناِسيتا واُقْل عاساى أاْن يـاْهِدياِن راّبًِ أِلاقْـرابا ِمْن هاذا

مث إن كلمــة أايم وقوعــه يف تعري  ســــــــــــــبــب النزول قيــد َل بــد منــه لالحرتاز عن اآليــة أو 
اضــــــية تتحدث عن بعض الوقائع واألحوال املاآلايت اليت تنزل ابتداء من غري ســــــبب بينما هي 

أو املســتكبلة كبعض قصــ  األنبياء الســابكني وأممهم وكاحلديث عن الســاعة وما يتصــل هبا وهو  
 27كثري يف الكرآن الكرمي.

  

                                 
 23الكه :  : سورة 26

 110-1/109: مناهل العرفان   علوم الكرآن:  27
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 الف ل االول
 اتريخ أسباب النزول وتدوينه وأتليفات

 املبحث اَلول: اريخ أسباب النزول وتدوينه
 أتلبفات   أسباب النزولاملبحث الثاين: 
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 املبح َّ األول
 اتريخ أسباب النزول وتدوينه

ارتبط علم أســباب النزول منذ بداية األوىل ابلوحب اَلهلي الذي كان ينزل به جربيل عليه 
الســـــالم من رب العاملني عزوجل على النيب صـــــلى هللا عليه وســـــلمإثر حادثة حتدث، أو ســـــ ال 

شــــكاية ترفع فينزل الوحي لبيان هذا األمر الطار  آبايت من الكرآن يســــأل، أو مكالة تكال، أو 
 28لبيان حكمها أو حلكايتها أو إنكارها.

قد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه لف  األنظار إىل علم أسباب النزول، وميكن أن 
 بن أم هللايستأنس لذل  ابلرواية اليت تكول: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يكرم عبد 

،ويكول فيه مرحبا مبن 29  ( أاْن َاءاُ  اأْلاْعمى1) عاباسا واتـاواَلَّ  مكتوم الذي نزل  فيه:ْ
عاتبين فيه رأ. ويف هذا اهتمام منه صلى هللا عليه وسلم مبن نزل  فيه اآلايت، وتعري  به، 

ليه وسلم قول النيب صلى هللا ع وإظهار له, وهذا هو علم أسباب النزول بعينه، على أن لنا يف
ًدا، فـاْليـاتـابـاوهأْ ، واحادَِثُوا عاْن بايِن ِإْسراائِيلا واَلا حاراهللاا، واماْن كاذابا عالايه مُ بـالَُِغوا عاينَِ والاْو آياةً » : تـاعامَِ

ُه   30«ِمنا النهارِ ماْكعادا
فوع ى النكل املر ما ميكن اَلســــــتدَلل به على كل ، إك كان علم أســــــباب النزول قائما عل 

 الصحيح.
وقد ورد عن الصـــحابة أيضـــا ما يدل على اهتمامهم هبذا العلم، وحرصـــهم على حتصـــيله، 

                                 
، 1984  ، )د.ت ، الدار التونســـــــــــية للنشـــــــــــر، تونس، 1393: التحرير والتنوير، َلبن عاشـــــــــــور )متو   28

1/46 

 2--1: سورة عبس:  29

الطبعة:  ةحملكق: حممد زهري بن انصر الناصر الناشر: دار طوق النجا : أخرجه اإلمام البخاري   صحيحه، 30
 4/170: هـ1422األوىل، 
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، جااءا راُجٌل ِمنا اْليـاُهوِد ِإىلا واَلستنارة بفهمه، فكد أخرهللا مسلم عن طارق بن شهاب قال:   ُعمارا
: ايا أاِمريا اْلُمْ ِمِننيا آياٌة يف ِكتااِبُكْم تـاكْ  ناا نـازالا ْ فـاكاالا اهاْذانا كاِل ا راُءوهنااا، لاْو عالايـْ را اْليـاُهوِد، َلا ، ماْعشــــــــــــا
ْ : الا ة ف قــــا : واأاي  آيــــا الا ُت عالايْ اْليـاْوما ِعيــــًدا، قــــا ُت لاُكْم ِديناُكْمك واأاَْتامـــْ لـــْ ُكْم نِْعماِِتك اْليـاْوما أاْكما

ما ِديًنا الا ســـــــــْ يُت لاُكُم اإْلِ اْعلاُم اْليـاْوما الهِذي نـازالاْ  ِفيِه، 3  ]املائدة: واراضـــــــــِ [، فـاكاالا ُعماُر: ِإيَنِ ألا
لهما بِ »وااْلماكاانا الهِذي نـازالاْ  ِفيِه،  لهى هللاُ عالاْيِه واســـا وِل هللِا صـــا « عارافاات  يف يـاْوِم مُجُعاة  نـازالاْ  عالاى راســـُ

31 
ية األولياء من طريق أأ بكر بن عياش، عن يف حل 32وأخرهللا احلافظ أبو نعيم األصـــــــبهاين

هللِا ماا نـازالاْ  آياٌة ِإَله واقاْد عالِ »نصــــري بن ســــليمان األمحســــي عن أبيه عن علي قال:  ْمُ   ِفيماا وا
 33.«أُْنزِلاْ ، واأاْينا أُْنزِلاْ ، ِإنه راأَِ واهابا يل قـاْلًبا عاُكوًَل، واِلساااًن ساُ وًَل 

عن مســــــــــــــروق قال: قال عبد هللا يعين  34جعفر حممد بن جرير الطربي وأخرهللا اإلمام أبو

                                 
،  بريوت –الناشـــــر: دار إحياء الرتاث العرأ ، احملكق: حممد ف اد عبد الباقي: أخرجه مســـــلم   صـــــحيحه،  31

 4/2313،  5عدد األجزاء: 

أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق  م  1038 - 948هـــ    430 - 336) : أبو نعيم األصفهاين، 32
حلية األولياء من تصـــــانيفه )، ن األصـــــبهاين، أبو نعيم: حافظ، م ر ، من الثكات يف احلفظ والروايةبن موســـــى بن مهرا
   عشــــــرة أجزاء، و )معرفة الصــــــحابة  كبري، بكي  منه خمطوطة يف جملدين، عليها قراءة ســــــنة  -وطبكات األصــــــفياء 

 . و )طبكات 1  ) -مذكرات امليمين  كما يف  497يف مكتبة أمحد الثالث، بطوبكبو ســراي، ابســتنبول، الرقم  551
    -   جملدان، وكتاب )الشعراء  -   و )ككر أخبار أصبهان  -احملدثني والرواة  و )دَلئل النبوة 

ر، جبوار حمافظة مصـــــــ -الناشـــــــر: الســـــــعادة ، ألأ نعســـــــم األصـــــــبهاين، حلية األولياء وطبكات األصـــــــفياء:  33
 1/67:  10عدد األجزاء: ، شر والتوزيع، بريوتدار الفكر للطباعة والن، م1974 -هـ 1394

ي : 34 حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر:  م  923 - 839هــــ    310 - 224) ابن جارير الطهربا
امل ر  املفســــر اإلمام. ولد يف آمل طربســــتان، واســــتوطن بغداد وتويف هبا. وعرض عليه الكضــــاء فامتنع، واملظا  فأ . له 

   يعر   -جزءا، و )جامع البيان يف تفســـــــــــــري الكرآن  11   يعر  بتاريخ الطربي، يف  -ل وامللوك )أخبار الرســـــــــــــ
    -   و )املســرتشــد  يف علوم الدين، و )جزء يف اَلعتكاد  -جزءا، و )اختال  الفكهاء  30بتفســري الطربي، يف 
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والذي َل إله غريه، ما نزل  آية من كتاب هللا، إَل وأان أعلم فيمن نزل ، وأين »ابن مســــــــعود: 
 35«.نزل ، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب هللا مين تناله املطااي ألتيته

 التابعني
وفر من هـــذا العلم، وقـــد جـــاء عنهم مـــا يـــدل على وأمـــا التـــابعني فكـــد كـــان هلم احلظ األ

يف اإلتكان عن أيوب قال: ســــأل رجل عكرمة عن آية من  36اهتمامهم به، كما ككر الســــيوطي
  37الكرآن، فكال: نزل  يف سفح كل  اجلبل، وأشار إىل سلع.

ة إَل وهو ما أنزل هللا آي»وروي أبو عبيد يف فضــــائل الكرآن عن احلســــن البصــــري أنه قال:
 38«.ب أن يعلم فيما أنزل ، وما أراد هباحي

ًرا ِإَلا وقـال عكرمـة يف قولـه جـَل وعَز: ْ 39وقـال الكرطيب: َِ ِتِه ُمها  اَّللَِّ واماْن َياُْرْج ِمْن بـاْي

                                 
ه ما فر أوثق من نكل التاريخ، ويف تفســــــــــــــري و )الكراآت  وغري كل . وهو من ثكات امل رخني، قال ابن األثري: أبو جع

يدل على علم غزير وحتكيق. وكان جمتهدا يف أحكام الدين َل يكلد أحدا، بل قلده بعض الناس وعملوا أبقواله وآرائه. 
 . انظر. اَلعالم للزركلي وكان أمسر، أعني، َني  اجلسم، فصيحا

بن األثري أبو احلســــــــــن علي بن حممد اجلزري )ت امل ل : عز الدين ، ترمجة ابن مســــــــــعود   اســــــــــد الغابة:  35
 .260 -256/ 3بريوت:  -الناشر: دار الفكر ،  630

ه، 911هو عبدالرمحن بن أأ بكر بن حممد بن ســــــابق الدين اخلضــــــريي الســــــيوطي، املتو  "الســــــيوطي" : 36
لصـــــــــــغري، واإلتكان   علوم مصـــــــــــن ، منها: الكتاب الكبري، والرســـــــــــالة ا 600اإلمام احلافظ امل ر  األديب، وله َنو 

الكرآن، واألشـــــــــــباه والنظائر، واإلطليل   اســـــــــــتنباك التنزيل، تدريب الراوي   شـــــــــــرح تكريب النواوي وغريها. األعالم. 
3/301 

، هــــــــــــــــــــ 911امل ل : عبد الرمحن بن أأ بكر، جالل الدين الســـــيوطي )املتو :  ،اإلتكان يف علوم الكرآن:  37
 ، وحلية األولياء ألأ نعيم األصفهاين 1/38، الناشر: اهليتة املصرية العامة للكتاب، إبراهيماحملكق: حممد أبو الفضل 

، هـ 1332امل ل : حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق الكامسي )املتو : ، حماسن التأويل:  38
 1/23: بريوت –الناشر: دار الكتب العلميه ، احملكق: حممد ابسل عيون السود

حممد بن أمحد بن أأ بكر بن فـارْح كنيته أبو عبد هللا ولد بكرطبة ب)األندلس  حيث تعلم "  الكرطيب ":  39
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وِلهِ  : هو 41طلب  اســـم هذا الرجل أربع عشـــرة ســـنة، حىت وجدته. وقال ابن عبد الرب 40 واراســـُ
 42.ضمرة بن حبيب

وقد اعتىن بذل  املفســــــرون  يف الربهان: ".. 43فكد قال الزركشــــــيوأما من حيث تدوينه، 
يف كتبهم وأفردوا فيه تصـــــــــاني  منهم علي بن املديين شـــــــــيخ البخاري ومن أشـــــــــهرها تصـــــــــني  
الواحدي يف كل  وأخطأ من زعم أنه َل طائل حتته جلراينه جمرى التاريخ وليس كذل  بل له 

 44احلكمفوائد منها وجه احلكمة الباعثة على تشريع 

                                 
الكرآن الكرمي وقواعد اللغة العربية وتوســع بدراســة الفكه والكراءات والبالغة وعلوم الكرآن وغريها كما تعلم الشــعر أيضــاً. 

ـــــــــــــ، وهو يعترب من كبار املفسرين  671شوال  9يا  حىت وافته املنية يف انتكل إىل مصر واستكر مبنية بين خصيب )املن هـ
 وكان فكيًها وحمداًث ورًعا وزاهًدا متعبًدا.

 100: النساء: 40

أمحد بن حممد بن عبد الرب، من موايل بين أمية،  م  950 - 000هـــــــ    338 - 000) ابن عاْبد الرباَ :  41
 كتابه تويف يف السجن. له كتاب يف )فكهاء قرطبة  استعان به ابن الفرضَي يف ،أبو عبد املل : م ر ، من فكهاء قرطبة.

 .37: 1ابن الفرضي : انظر: اريخ علماء األندلس
 امل ل : الشــــــــــــــيخ العالمة حممد األمني بن عبد هللا، تفســــــــــــــري حدائق الروح والرحيان يف رواأ علوم الكرآن:  42

فتُح البيان يف مكاصــــــــــد ،  44، املكدمة/لبنان –دار طوق النجاة، بريوت الناشــــــــــر: ، األرمي العلوي اهلرري الشــــــــــافعي
امل ل : أبو الطيب حممد صــــــديق خان بن حســــــن بن علي ابن لط  هللا احلســــــيين البخاري الِكنهوجي )املتو : ، الكرآن

ا   هـ1307 اكتبة العصريهة للطبااعة والَنْشر، صايدا
 1/25:  باريوت –الناشر: امل

ن هبادر بن عبد اهلل الزركشـــــــــــي، أبو عبد اهلل، بدر الدين : عا  بفكه الشـــــــــــافعية واألصـــــــــــول .تركي حممد ب:  43
ـــــــنة  ـــــــ ٧٤٥األصل، مصري املولد ولد سـ ـــــــا ١٣٤٤ -هـ ـــــــراد مـ ـــــــة إليـ ـــــــا اإلجابـ م . له تصاني  كثرية يف عدة فنون، منهـ

لفكه، بحر احمليط ثالث جملدات يف أصول ااســــــتدركته عائــــــشة عــــــلى الــــــصحابة، و لكطــــــة العجــــــالن يف أصول الفكه، ال
 سنة فكــــه، والتنكيح أللفاجل اجلامع الصحيح، تويف -وإعــــالم الــــساجد أبحكــــام املــــساجد والــــديباهللا يف توضــــيح املنهــــاهللا 

 م١٣٩٢ -هـ ٧٩٤
تو : ململ ل : أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشــــــــــــــي )ا: الربهان   علوم الكرآن،  44
ــــــــــــ 794 ــــــــــــ  1376الطبعة: األوىل، ، احملكق: حممد أبو الفضل إبراهيم، هـ الناشر: دار إحياء الكتب ، م 1957 -هـ
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وقد أشــــــــار إىل كل  الســــــــيوطي بكوله: "أفرده ابلتصــــــــني  مجاعة أقدمهم علَي بن املديين 
 45شيخ البخارى". 

ومن الكدماء الذين صــــــنفوا يف هذا العلم أيضــــــا: الشــــــيخ: عبد الرمحن بن حممد املعرو : 
 46ليفةخمبطر  األندلسي املتو : سنة اثنتني وأربعمائة. له كتاب أسباب النزول، ككره حاجي 

 يف أجبد العلوم، وغريمها. 47يف كش  الظنون، وصديق حسن خان
ومن أشـــــــهر من صـــــــن  فيه كذل : الشـــــــيخ اإلمام أأ احلســـــــن علي بن أمحد الواحدي 
املفســــــــر املتو : ســــــــنة ئان وســــــــتني وأربعمائة. له كتاب أســــــــباب النزول. وقد بني رمحه هللا يف 

خيتلق قال: "وأما اليوم فكل أحد خيرتع شيتاً، و  مكدمته السبب الذي حدا به إىل أتليفه، حيث
إفكاً وكذابً، ملكياً زمامه إىل اجلهالة، غري مفكر يف الوعيد للجاهل بســـــــبب اآلية، وكل  الذي 
حدا أ إىل إمالء هذا الكتاب اجلامع لألسباب، لينتهي إليه طالبوا هذا الشأن، واملتكلمون يف 

ماع وا عن التمويه والكذب، وجيدوا يف حتفظه بعد الســــــنزول الكرآن، فيعرفوا الصــــــدق، ويســــــتغن
 والطلب". 

وقد اختصـــــــــــــره اإلمام برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي املتو : ســـــــــــــنة اثنتني وثالثني 

                                 
 1/22: العربية عيسى البا  احلليب وشركائه

 1/107: اإلتكان   علوم الكرآن:  45

ــــــ/ 1017مصطفى بن عبد هللا الشهري ب حاجي خليفة ويعر  كذل  بلكبه كاتب جليب ):  46 م  1609هـ
ـــــــــــــــــــ/ 1068 - م  جغرايف وم ر  عثماين، عار  للكتب وم لفيها، مشـــــارك يف بعض العلوم. صـــــنفه فرانز  1657هـ

اببنجر كأكرب موســوعي بني العثمانيني، حيث اكتســب شــهرة واســعة النطاق مبعجمه الببليوغرايف الكبري كشــ  الظنون 
 عن أسامي الكتب والفنون.

 سن بن علي بن لط  هللا الِكنهوِجي البخاري احلسيين نزيل هبوابل )صديقوهو الشيخ حممد صديق بن ح:  47
 1307مجادى اآلخرة عام  29م، تويف ليلة 1832هــــــ/1248مجادي األوىل عام  11حسن خان  ولد يوم األحد 

 وكتب عدة من الكتب   علوم متفرقة م، ولُه من العمر تسع ومخسون عاماً.1890هـ/
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وســــبعمائة. يف كتاب مساه )عجائب النكول يف أســــباب النزول ، فحذ  أســــانيده و  يزد عليه 
 شيتا". 

ي هذا ابإلعواز، حيث قال: "ومن أشــــــهرها كتاب وقد وصــــــ  الســــــيوطي كتاب الواحد
 الواحدي على ما فيه من إعواز". 

 وتعكبه احلافظ بن حجر أيضا يف كتابه: العجاب يف بيان األسباب على ما أييت بيانه.
وممن صــــــــــــــن  يف هذا العلم كذل : الشــــــــــــــيخ اإلمام أأ الفرهللا: عبد الرمحن بن علي بن 

  له كتاب أسباب النزول. وهو مذكور يف كش  الظنون، 597)اجلوزي البغدادي املتو  سنة 
 وأجبد العلوم، وغريمها.

ومن املصـــــنفات فيه: العجاب يف بيان األســـــباب، ألأ الفضـــــل: أمحد بن علي بن حجر 
العســـــــكالين، املتو : ســـــــنة اثنتني ومخســـــــني وئا ائة، رمحه هللا. ومنهم من يســـــــميه: )اإلعجاب 

لعباب يف بيان األســـباب ، كالســـخاوي حيث ومسه ابلعنوانني األخريين بتبيان األســـباب ، أو )ا
معا يف كتابه: )اجلواهر والدرر يف ترمجة شـــــــــــــيخ اإلســـــــــــــالم ابن حجر ، والراجح العنوان األول. 
لتصــــــــــــــريح م لفــه بــذلــ  يف مكــدمتــه، حيــث قــال: "ومسيــ  هــذا الكتــاب: )العجــاب يف بيــان 

له أســـــــــتمد، َل إله إَل هو عليه توكل ، و إليه األســـــــــباب ، وعلى هللا أعتمد، ومن فيض فضـــــــــ
 مآب". 

وقد أملح السيوطي إىل هذا الكتاب حيث قال: "وأل  فيه شيخ اإلسالم أبو الفضل ابن 
 حجر كتاابً مات عنه مسودة فلم نك  عليه كاماًل". 

قل : قد وصـــــــل فيه إىل قوله تعاىل: ))أينما تكونوا يدركم املوت  ، من ســـــــورة النســـــــاء، 
قال انســـــخه: "إىل هنا انتهى ما وجد من أســـــباب النزول لشـــــيخ اإلســـــالم العا  العالمة  حيث

 احلافظ الشيخ شهاب الدين أأ الفضل أمحد خبطه". 
وهو كتاب قد اســــــــــتدرك به م لفه ما فات الواحدي، وتعكبه يف إيراده األخبار الضــــــــــعيفة 
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والواهية، كما قرر كل  يف مكدمته، حيث قال: "ظاهر كالمه أنه اســــــتوعب ما تصــــــدى له، و 
قد فاته من كل  شـــــيء كثري، فلما رأي  الناس عكفوا على كتابه، وســـــلموا له اَلســـــتبداد هبذا 

كن ما فاته حمذو  األســــــــــــانيد غالبا، ل -مع تلخي  كالمه-الفن من فحوى خطابه، تتبع  
حلديث من الصـــحة واحلســـن والضـــع  والوهاء قصـــد النصـــح للمســـلمني، مع بيان حال كل  ا

 وكاب عن حديث سيد املرسلني، وَل سيما فيما يتعلق ابلكتاب املبني". 
رمحه هللا قد وقع فيما عاب من إيراد كثري من  -أي الواحدي–وقال أيضـــــــــــــــا: "فوجدته 

لرواية اع، مث فيما أورده ابكل  بغري إســـــــــــــناد مع تصـــــــــــــرحيه ابملنع إَل فيما كان ابلرواية والســـــــــــــم
 والسماع ما َل يثب  لوهاء بعض رواته". 

ومن أجل من أل  يف هذا العلم، اإلمام جالل الدين الســــــــــــــيوطي فارس هذا امليدن، يف  
 -كتاب: )لباب النكول يف أســــــــــــــباب النزول ، وقد وصــــــــــــــ  كتابه هذا بكوله: "وقد ألف  فيه

ل يف   ي ل  مثلــه يف هــذا النوع، مسيتــه لبــاب النكو  كتــاابً حــافاًل موجزاً حمرراً   -ســــــــــــــبــب النزول
 أسباب النزول". 

وقال يف مكدمته: "فهذا كتاب مسيته: )لباب النكول يف أســــــــــــــباب النزول ، خلصــــــــــــــته من 
جوامع احلديث واألصـــــــــول، وحررته من تفاســـــــــري أهل النكول، وابهلل أســـــــــأل النفع به فهو أكرم 

 مس ول، وأعظم مأمول". 
 هو مما اختلسه من تصاني  شيخنا: ابن حجر". قال السخاوي: "

 واملصنفات فيه كثرية وقد اقتصران منها على املشهور دون املغمور.
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  املبح َّ الثاين
 أتلبفات ىف أسباب النزول

 مرحلة إفراد أسباب النزول ابلتأليفأوال: 
 إن امل لفات اليت أفردت أبسباب النزول بشكل مستكل هي:

    ه117)تفصيل ألسباب التنزيل  خمطو  عن ميمون بن مهران متو 
   ه234)أسباب النزول  مفكود، لعلي بن املديين متو 
  الكص  واألسباب اليت نزل من أجلها الكرآن  للمحدث الكاضي عبدالرمحن بن(

 ه402حممد بن عيسى، متو  
  ه468)أسباب النزول  ألأ احلسن على بن أمحد الواحدي، متو 
  أســــــباب النزول والكصــــــ  الفرقانية  ألأ املظفر حممد بن أســــــعد العراقي احلنفي(

 ه567احلكيمي، متو  
  أســـــباب النزول على مذهب آل الرســـــول  مفكود، ألأ اجلعفر حممد بن على بن(

 ه588شهر آشوب، 
   ه597)أسباب النزول  ألأ الفرهللا ابن اجلوزي، متو 
 ه619حل األرتكي، متو  ) أسباب نزول اآلي  للمل  الصا 
   عجائب النكول   أســباب النزول  ألأ إســحاق إبراهيم بن عمر اجلعربي، متو(

 ه632
  ســــــــبب النزول   تبليغ الرســــــــول  َلبن الفصــــــــيح: فخر الدين أمحد بن على ابن(

 ه755أمحد الكويف، متو  
 ،رســــــــالة   أســــــــباب النزول  لعلي بن شــــــــهاب الدين حســــــــن بن حممد اهلمداين( 

 ه786متويف
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 ه852)العجاب   بيان األسباب  للحافظ ابن حجر العسكالين، متويف 
  مدد الرمحن   أســـــباب نزول الكرآن  للكاضـــــي زين الدين عبدالرمحن بن علي بن(

 ه876دسي الشافعي، متو إسحاق التميمي الداري اخلليلي املك
  ،ه911متويف)لباب النكول   أسباب النزول  للحافظ جالل الدين السيوطي 
  إرشاد الرمحن ألسباب النزول والنسخ املتشابه وجتويد الكرآن  لعطية هللا بن عطية(

 ه1190الربهاين الشافعي األجهوري، متويف
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 كتاب الواحدي  تعريفاثنيا:
يعد كتاب أســــــــــباب نزول الكرآن اَلم   هذا العلم مل لفه اإلمام أبو احلســــــــــن على بن أمحد بن 

إىل أي  -أي الواحدي–"  أعر  هذه النسبة  48النيسابوري، قال ابن خلكانحممد الواحدي 
ىل الواحد بن الدين بن مهرة، قال ، مث وجدت هذه النســـبة إ49شـــيئ هي، وَل ككرها الســـمعاين

احلموي عن الواحدي: اإلمام املصــــن  املفســــر النحوي اســــتاك عصــــره وواحد دهرة أنفق صــــباه 
 األصول على األئمة وطا  على أعالم األمة، وسافر   طلبوأايم شبابه   التحصيل فأتكن 

الفوائد وَلزم جمالس الثعليب   حتصــيل التفســري، وأخذ   التصــني ، وأحســن كل اإلحســان   
البحث والتنكري، وقعد لإلفادة والتدريس ســــنني وارهللا به طائفة من األئمة مسعوا منه وقرأوا عليه 

لحوظــا بعني اإلعزاز، واإلكرام، وكــان حكيكــا بكــل احرتام وبلغوا حمــل اإلفــادة وعــاش ســــــــــــــنني م
 50، وإعظام

وله مصــــنفات أخرى منها  51صــــن  الواحدي التفاســــري الثالثة "البســــيط، والوســــيط، والوجيز،
"كتــاب التحبري   األمســاء احلســــــــــــــىن" ، و "كتــاب الــدعوات" و"كتــاب املغــازي" و "كتــاب 

 54وكان نظام املل  53لتدريس مدة وعظم شـــأنه،تصـــدر ل 52اإلغراب   اإلعراب" وكتبا كثرية،

                                 
الــدين أبو العبــاس أمحــد بن حممــد بن إبراهيم املعرو  اببن خلكــان أحــد األئمــة  : ابن خلكــان، هو  س 48

 17/588ه، انظر: البداية والنهاية َلبن كثري: 691الفضالء والسادة العلماء نوىل الكضاء   الشام توفس سنة 

كوام الدين ب : هو اهللا اإلســــالم أبو ســــعد عبدالكرمي بن حممد بن منصــــور التميمي الســــمعاين املروزي يلكب 49
 3/209ه. انظر: وفيات األعيان: 562فكيه شافعي احفظ تويف سنة 

 4/1660:معجم األدابء، للحموي،  50

 18/340: سري أعالم النبالء، للذهيب،  51

 13/259:  اريخ اإلسالم للذهيب،  52

 18/341: سري أعالم النبالء للذهيب،  53

"نظام املل " هو الوزير قوام الدين أبو على احلســـــن بن على بن إســـــحاق الطوســـــي من أشـــــهر الوزراء    : 54
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 يكرمه ويعظمه وكان حكيكا ابَلحرتام واإلعظام، وقد قيل فيه
 55قد مجع العا    واحد    عاملنا املعرو  ابلواحدي

 وكتاب أسباب النزول من اشهر مصنفاته يضم أكثر ما قيل   تفسري اآلية من سبب النزول.
على  دعته إىل أتلي  كالبة   زمن كثر فيه اخلوض   كتاب هللاأوضح الواحدي اَلسباب اليت 

غري علم، واتســم أهله ابجلهالة واخرتاع األشــياء واختالق الكذب واإلف ، ونبه إىل اتباع املنهج 
الســــليم   دراســــة كتاب هللا مشــــريا إىل أن أول ما جيب على الدارس للكرآن هو معرفة أســــباب 

اع تفسري اآلية إَل ابلوقة  عليها، كما نبه على وجوب الرواية والسم النزول اليت َل ميكن معرفة
ممن شـــاهدوا التنزيل ووقفوا على أســـباب نزول الكرآن الكرمي من أصـــحاب رســـول هللا صـــلى هللا 

أســــــباب النزول شــــــيوعا وانتشــــــارا وتداوَل بني أهل العلم  وكتابه هذا أكثر كتب 56عليه وســــــلم،
 57ل العلم قدميا وحديثا.واملهتصني، وقد اعتىن به أه

لباب  يكصـــــد–قال الســـــيوطي: " أشـــــهر كتاب   هذا الفن اآلن كتاب الواحدي، وكتاأ هذا 
 يتميز عليه أبمور: -النكول   أسباب النزول

  اإلختصار 

  .اجلمع الكثري، فكد حوى زايدات كثرية على ما ككر الواحدي 

  وأما الواحدي فتارة يورد عزوه كل حديث إىل خمرجه من أصــــــــــــــحاب الكتب املعتربة ،
 احلديث إبسناده، 

                                 
ه. 485العصـــر الســـلجوقي، عر  ابلعدالة والصـــالح والداينة بىن املدارس ومن أشـــهرها النظامية قى بغداد تويف ســـنة 

 4/309انظر: طبكات الشافعية الكربي: 

 2/145: بغية الوعاة، للسيوطي:  55

 93: مكدمة لكتاب أسباب النزل للواحدي، ص 56

 1/200، العجاب   بيان األسباب َلبن حجر   28: الربهان   علوم الكرآن، ص: 57
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  ،متييز الصحيح من غريه، واملكبول من املردود 

 اجلمع بني الرواايت املتعددة 

 58.تنحية ما ليس من أسباب النزول 

ه  كتــاب الواحــدي قحــذ  732واختصــــــــــــــر برهــان الــدين إبراهيم بن عمر اجلعربي )متو  
 59أسانيده و  يزد عليه شيتا

كتاب أسباب النزول لألمام الواحدي بعناية كبرية من دور النشر، وظهر   طبعات وقد حظى  
وهنــاك  60عــدة، ولــه عــدة حتكيكــات وأمههــا حتكيق أمحــد صــــــــــــــكر، وميتــاز ابلــدقــة وقلــة اإلخطــاء،

حتكيكات امتازت بتخريج األحاديث وبيان درجتها من حيث الصحة والضع  كتحكيق عصام 
امتاز بتخريج األحاديث الواردة  كيق ماهر ايســـني الفحل الذيوحت 61احلميدان بســـيو  زغلول،

  الكتاب مع ترمجته لألعالم والرواة وبيان حال ا روحني والكذابني منهم، وإنه حكق كتاب 
وهي مساع كامل من  62الواحدي على رواية تلميذه الشيه أأ نصر حممد بن عبدهللا األرغيناين،

اإلمام الواحدي، وقد اعتمدها اإلمام احلافظ ابن حدر العســــكالين حينما أل  كتابه، العجاب 
   بيان األسباب.

  

                                 
 10-9: لباب النكول   أسباب النزول، ص  58

 1/189:اإلتكان   علوم الكرآن للسيوطي،  59

 م.1969الكتب اجلديد، ، دار 1: أسباب نزول الكرآن للواحدي، حتكيق: أمحد صكر،   60

، 1992، دار اإلصــــالهللا ، 2: أســــباب نزول الكرآن للواحدي، حتكيق عصــــام بن عبداحملســــن احلميدان،   61
 1991دار الكتب العلمية، بريوت،  1وأسباب نزول الكرآن للواحدي، حتكيق: كمال بسيوين زغلول،  

: أبو نصـــــر حممد بن عبدهللا بن أمحد األرغياين فكيه شـــــافعي من أهل أرغيان من نواحي نيســـــابو، انتكل إىل  62
 2/548انظر: طبكات الشافعية، ه. 529نيسابور وتوتويف هبا سنة
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 الف ل الثاين
 علم أسباب النزول وصيغ وطرق معرفته وفوائد 

 املبحث اَلول: علم أسباب النزول وصيغ وطرق معرفته
 ول أمهيته وفوائدهاملبحث الثاين: علم أسباب النز 
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 املبح َّ األول
 علم أسباب النزول وصيغ وطرق معرفته 

 أوال: صيغ أسباب النزول
تعتمد صيغ الرواايت املتعلكة   بيان سبب النزول على عبارة الراوي تصرحيا ابلن  او ما 

 63حيتمل السبب وسواه.
 : ما كان نصا صرحيا   السببية وله صوران:1

، فيصـرح بلفظ السـبب كما   قوله تعاىل: 64نزول هذه اآلية كذا أن يكول الراوي: سـبب
ُعوا مااواِإذاا ) وِل تـارا  أاْعيُـنـاُهْم تاِفيُ  ِمنا الدَّْمِع ِرَّا عاراُفوا ِمنا ا َسِا ْلْاقًِ يـاُقوُلونا أُْنِزلا ِإَلا الرَّســـــــُ

ناا ماعا الشَّاِهِدينا   65(رابَـّناا آمانَّا فااْكتُـبـْ
ُعوا ماا : )66الزبري رضــي هللا عنه قال: نزل  هذه اآلية   النجاشــيفعن عبدهللا بن  واِإكاا مسِا

 67 أُْنزِلا ِإىلا الرهُسوِل تـاراى أاْعيُـنـاُهْم تاِفيُض ِمنا الدهْمعِ 
 دة النزول بعد ككر حادثة أو ســـــ ال، كما  أو أن أيين الراوي بفاء تعكيبه داخلة على ما

هللا عليه وســلم قال لســعد: أ  تســمع ما قال أبو حبابف يريد  هذه الرواية )إن رســول هللا صــلى
عبدهللا بن أأ، قال كذا وكذا، فكال ســــعد بن عبادة: أع  عنه واصــــفح، فعفا عنه رســــول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعفون عن أهل الكتاب واملشركني، 

                                 
 141: مباحث   علوم الكرآن، لصبحى الصاحل: ص: 63

 1/115: احملرر   أسباب النزول:  64

 83: سورة املائدة:  65

النجاشـــي: مل  احلبشـــة، امسه أصـــحمة كان ممن أســـلم وأحســـن إىل املســـلمني و  يهاجر، وَل له رؤية، فهو  66
 1/252ابعي وقد تويف   حياة النيب صلى هللا عليه وسلم فصلى عليه ابلناس صالة الغائب: انظر أسد الغابة:

 : سنن الكربى للنسائس 67
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ِثرٌي ِمْن أاْهِل اْلِكتابِ وادَّ  هللا عزوجل ) 68فأنزل داً لاْو يـاُردُّوناُكْم ِمْن بـاْعِد ِإمياِنكُ  كا ْم ُكفَّاراً حاســـــــــــا
ِ ا اَّللَُّ  فاُحوا حاىَّتَّ  ْا ُُم اْلْاقُّ فااْعُفوا وااصـــــــــْ َا ِهْم ِمْن بـاْعِد ماا تـابانيَّا  ِِاْمرِِ  ِإنَّ اَّللَّا ِمْن ِعْنِد أانـُْفســـــــــِ  

 69(عالى ُكلًِ شاْيٍء قاِديرٌ 
أاُلوناكا }أو ســتل النيب صــلى هللا عليه وســلم عن كذا فنزل  اآلية كما   قوله تعاىل:  واياســْ

ا ُأوتِيُتْم ِمنا اْلِعْلِم ِإالَّ قاِلياًل{ عاِن الرُّولِ  ك وامــا روى عن علكمــة عن   70قـُـِل الرُّوُل ِمْن أاْمِر راّبًِ
م يف حرث النيب صــلى هللا عليه وســلكن  أمشــي مع عبدهللا بن مســعود رضــي هللا عنه أنه قال:  

ابملدينة، وهو متكئ على عســيب، قال: فمر بكوم من اليهود، فكال بعضــهم لبعض: ســلوه عن 
فســألوه عن الروح، فكالوا: اي حممد ما الروحف فكام، فتوكأ على  الروح، قال بعضــهم: َل تســألوه،

أ ح قل الروح من أمر ر العســـــــــيب، قال: فظنن  أنه يوحى إليه، فكال: ْويســـــــــألون  عن الرو 
[ ، قــال: فكــال بعضــــــــــــــهم: قــد قلنــا لكم: َل 85ومــا أوتيتم من العلم إَل قليال  ]اإلســــــــــــــراء: 

 71تسألوه
: ما كان حمتمال للســـــببية وألمر آخر وهو بيان ما تضـــــمنته اآلية من األحكام، وصـــــورة كل  2

ذه زل    كذا، فهأن يكول الراوي: نزل  هذه اآلية   كذا، أو يكول: أحســــــــــــــب هذه اآلية ن
 72الصيغة حتتمل الببية وحتتمل معىن آخر وهو أن ما ككره الراوي داخل معىن اآلية.
ُدوا يف أانْـ  ِِا نـاُهْم ُثَّ الا  جارا بـايـْ ا }فاالا وارابًِكا الا يـُْؤِمُنونا حاىَّتَّ ُُياكًُِموكا ِفيماا شــا ًَ ِهْم حارا ُفســِ

 73تاْسِليًما{ِرَّا قاضاْيتا واُيسالًُِموا 
                                 

 : سنن الكربي للنسائي 68

 109: البكرة : 69

 85: األسراء:  70

 ، والبخاري واملسلم   صحيحهما6/214: أخرجه اإلمام أمحد   مسنده:  71

 81: مباحث   علوم الكرآن، ملناع الكطان: ص  72

 65: النساء:  73
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عروة بن الزبري، أن عبد هللا بن الزبري، حدثه: أن رجال من األنصــــــــــار خاصــــــــــم وكما روي 
الزبري عند رســــــــول هللا صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم، يف شــــــــراهللا احلرة اليت يســــــــكون هبا النخل، فكال 
األنصــــاري: ســــرح املاء مير، فأ  عليه، فاختصــــما عند رســــول هللا صــــلى هللا عليه وســــلم فكال: 

األنصـــاري  فغضـــب« اســـق اي زبري، مث أرســـل املاء إىل جارك»لى هللا عليه وســـلم: رســـول هللا صـــ
فكال: اي رســول هللا، أن كان ابن عمت ف فتلون وجه رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم، مث قال: 

ســــــــب قال: فكال الزبري: وهللا، إين ألح« اي زبري، اســــــــق، مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر»
يف كل : ْفال ورب  َل ي منون حىت حيكموك فيما شــــــــجر بينهم مث َل جيدوا هذه اآلية، نزل  

 74[65يف أنفسهم حرجا مما قضي  ويسلموا تسليما  ]النساء: 
 

  

                                 
 3/315، وأأ داؤد:  3/187: أخرجه البخاري:  74
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 طرق معرفة أسباب النزول:اثنيا: 
ان الطريق إىل معرفة أســـــــباب النزول هو النكل الصـــــــحيح عن الصـــــــحابة رضـــــــي هللا عنهم 

ووقفوا على أســــباب نزوله، وقول الصــــحاأ   شــــيئ من هذا العلم الذين عاصــــروا نزول الكرآن 
: ما قيل من أن تفســـــري الصـــــحاأ حديث مســـــند 75من املرفوع يعد حكما، قال ابن الصـــــالح

ومن هنا قال  76،كل  فإ ا كل    تفســـــــري يتعلق بســـــــبب نزول آية خيرب به الصـــــــحاأ أو َنو
الواحدي: " زَل حيل الكول   أســـــــباب نزول الكتاب إَل ابلرواية والســـــــماع ممن شـــــــاهد التنزيل 
ووق  على األســـــــباب، وحبث عن العلم وجد   الطلب، وقد ورد   الشـــــــرع ابلوعيد للجاهل 

ذي   علوم احلديث: "إكا أخرب الصـــــحاأ ال 78" وقال احلاكم77كى العثار   هذا العلم ابلنار
 79شهد الوحي والتنزيل عن آية من الكرآن أهنا نزل    كذا، فإنه حديث مسند"

عن آية من الكرآن فكال: اتق هللا وقل  81: ســــــــأل  عبيدة الســــــــلماين80وقال ابن ســــــــريين

                                 
احلديث دمني   التفســـــري و : هو تكي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرمحن الشـــــهرزوري أحد الفضـــــالء املك 75

 4/1430ه. انظر تذكرة احلفاجل: 643والفكه وعلم الرجال، وكان  له مشاركة   علوم عديدة تويف بدمشق سنة 

 .50م، ض1986: مكدمة علوم احلديث َلبن الصالح، حتكيق: نور الدين عرت، د.ت، الفكر، دمشق،  76
 .96: أسباب نزول الكرآن، للواحداي، ص: 77
م: هو ابن حممد بن محدوية بن نعيم بن احلكم، أبو عبدهللا بن البيع احلاكم الضـــــــــــيب النيســـــــــــابوري ) : احلاك 78
ه  ، إلمام ، احلافظ، الناقد، العالمة، شـــــــيخ احملدثني، صـــــــاحب التصـــــــاني ، يكول: شـــــــرب  ماء زمزم،  405متو  

الذي َل يستغىن  مخس متة جزء، احلافظوسأل  هللا أن يرزقين حسن التصني ، فبلغ  تصانيفه   أيدى الناس ألفا و 
 3/1039عن تصانيفه   احلديث وعلمه، انظر: تذكرة احلفاجل للذهيب: 

، دار ابن حزم، بريوت _ لبنـــان، 1: معرفـــة علوم احلـــديـــث للحـــاكم، حتكيق أمحـــد بن فـــارس ســــــــــــــلوم،    79
 .149م، ص 2003

  رة، موىل أنس بن مال ، ثكة مأمون، إمام: ابن ســريين: هو حممد بن ســريين األنصــاري أبو بكر بن أأ عم 80
 .9/192ه. انظر: الطبكات الكربى َلبن سعد، 110كثريالعلم والورع، مشهور بتعبري الرؤاي، تويف ابلبصرة سنة 

: عبيدة السلماين: عبيدة بن عمرو، ويكال ابن قيس بن عمرو السلماين املرادي، أسلم قبل وفاة النيب صلى  81
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 82سدادا كهب الذين يعلمون فيما أنزل هللا من الكرآن"
وهلذا ورد الوعيد ملن قال   الكرآن أو أســـــباب نزوله بغري علم، فعن ابن عباس رضـــــي هللا 

ن  " اتكوا احلديث عين إَل ما علمتم، فإنه معنهما قال: قال رســــول هللا صــــلى هللا عليه وســــلم: 
كذب علي متعمدا، فليتبوأ مكعده من النار، ومن كذب يف الكرآن بغري علم، فليتبوأ مكعده من 

معرفة أســــباب النزول النكل الصــــحيح عن الصــــحابة رضــــي هللا عنهم  وإكا كان الطريق 83ار "الن
فإنه إكا روى ســبب النزول عن الصــحاأ وصــح وكان  صــيغته صــرحية   الســببية فهو مكبول، 
وحكمه حكم احلديث املرفوع إىل النيب صــلى هللا عليه وســلم، ألن قول الصــحاأ فيما َل جمال 

 كمه حكم املرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.لإلجتهاد فيه ح
قال ابن تيمية: "وقد تنازع العلماء   قول الصـــــــــــــــاحب: "نزل  هذه اآلية   كذا" هل 

بب أنزل  كما لو ككر الســــ  -أي املرفوع إىل النيب صــــلى هللا عليه وســــلم –جيري جمرى املســــند 
وغريه َل  بخاري يدخله   املســــــند،ألجله، أو جيري جمرى التفســــــري منه الذي ليس مبســــــند، فال

  املســــانيد على هذا اَلصــــطالح كمســــند أمحد وغريه، خبال  ما إكا ككر ســــببا نزل  يدخله 
فاحلاصـــل أن قول الصـــحاأ   ســـبب النزول  84عكبه فإهنم كلهم يدخلون مثل هذا   املســـند"

 عليه وسلم، وإكا كان هللاإكا كان بصيغة صرحية   السببية فهو   حكم املرفوع إىل النيب صلى 

                                 
 2/1123ه. انظر الثكات َلبن حبان  73ه وقيل 72ني و  يلكه، وتويف ابلكوفة سنة هللا عليه وسلم بسنت

، ســــنن ســــعيد بن منصــــور، لســــعيد ابن منصــــور، حتكيق: ســــعد بن  2/213: فضــــائل الكرآن، ألأ عبيد:  82
 1/185م، 1993الرايض،  –، دار الصميدعي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية 1عبدهللا آل محيد،  

، 1: أخرجه اإلمام أمحد   مســــــــنده، حتكيق: شــــــــعيب األرانؤو  آخرون، م ســــــــســــــــة الرســــــــالة، بريوت،   83
، دار الكبلة للثكافة اإلســـــــالمية، جدة، 1، ومســـــــند أ  أأ يعلى، حتكيق: ارشـــــــاد احلق األثري،  5/122م: 2001
1988 ،4/228  

هورية وأنوار الباز، دار الوفاء للطباعة والنشـــر والتوزيع، مج: جمموع الفتاوى، َلبن تيمية، حتكيق: عامر اجلزار  84
 13/182م، 2005، 3املنصورة،   -مصر العربية
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ابلصــــــيغة احملتملة فهو   حكم املوقو ، وأما قول التابعي   ســــــبب النزول فإن كان ابلصــــــيغة 
 فكد عده السيوطي مرفوعا أيضا ولكنه مرسل، وقد يكبل إكا صح املسند إليه،

وكان من أئمة التفســري اآلخذين عن الصــحابة رضــي هللا عنهم واعتضــد مبرســل آخر وَنو 
 85 .كل

  

                                 
 9، ولباب النكول:ص1/209: اإلتكان   علوم الكرآن:  85
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 املبح َّ الثاين
 علم أسباب النزول أمهيته وفوائد 

 : أمهية علم سبب النزول: أوال
قـد يـدعي بعض النـاس أن ليس هنـاك حـاجـة إىل معرفـة ســــــــــــــبـب نزول الكرآن ألن كلـ  
جراين الكرآن على شكل ارخيي، وإننا إك تعرض علينا هذه الدعاية فيمكن أن نردها بوجه من 

 األتية:أوجه األقوال العلماء 
يكول اإلمام الواحدي: "َل ميكن معرفة تفســــــــري اآلية وقصــــــــد ســــــــبيلها دون الوقو  على 

 86قصتها وبيان نزوهلا".
ويكول اإلمــام ابن دقيق العيــد: "بيــان ســــــــــــــبــب النزول طريق قوي   فهم معــاين الكتــاب 

 العزيز"
عني على يوقال الســـيوطي: وقد نســـبه إىل شـــيخ اإلســـالم ابن تيميية "معرفة ســـبب النزول 

 فهم اآلية فإن العلم ابلسبب يورث ابملسبب"

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  چ  وقد أشــــكل على مروان بن احلكم معىن قوله تعاىل

چ  چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

وقـــال لتن كـــان كـــل إمرء فرح مبـــا أويت، وأحـــب أن حيمـــد مبـــا   يفعـــل معـــذاب لنعـــذبن   87چ

                                 
 10: أسباب نزول الكرآن للواحدي، ص: 86
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له ابن عباس رضي هللا عنه "أن اآلية أخربه مبا سأهلم عنه واستحمدوا بذل  أمجعون، حني بني 
 88،89إليه"

                                 
: أخرجه البخاري   صــحيحه كتاب التفســري ســورة آل عمران "ابب َل حتســنب الذين يفرحون مبا أتوا" عن  88

 . 16علكمة بن وقاص مبعناه رقم الباب 
 29-1/28: اإلتكان للسيوطي:  89
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سبب النزول:معرفة فوائد اثنيا:   

إن هناك فوائد عديدة ملعرفة أســــــــــــــباب النزول عدا ما ككرانه آنفا أبهنا تعني على الفهم  
الفوائد ما  ومن هذه تل  اآلايت الىت هلا أســــــــباب النزول، وتســــــــاعد   تفســــــــري الكرآن الكرمي،

 أوردها السيوطي   كتابه اإلتكان نذكرها موجزا.
، ومن املعلوم أن هناك من اآلايت ما احلكمة الباعثة على تشــــــــــــــريع احلكم معرفة وجه -

يصعب فهم املراد منها، ويكع اخلطأ   تفسريها   حال اجلهل أبسباب نزوهلا، فيزداد 
 90.ان والتصديق كما   حترمي اخلمر وما نزل فيهامل من إمياان، وتسوق الكافر إىل اإلمي

إن اللفظ قد يكون عاما ويكوم الدليل على اصـــــــــــصـــــــــــه فإكا عر  الســـــــــــبب قصـــــــــــر  -
 التخص  على ما عدا صورته.

الوقو  على املعىن وإزالة األشـــكال وكشـــ  الغموض الذي يكتن  بعض اآلايت    -
 تفسريها ما   يعر  سبب النزول.

يفيد بظاهره احلصـــــر، قال اإلمام الســـــافعي: ما معناه   قوله ، عما دفع توهم احلصـــــر -
دُ تعاىل: ) َِ تاًة أاْو يف ماا ُأوِحيا ِإَلاَّ ُُمارَّماً عالى طاِعٍم ياْطعاُمُه ِإالَّ أاْن ياُكو  ُقْل ال أا نا مايـْ

ْارْيِ  قاً ُأِهلَّ ِل ٌس أاْو ِفســْ َْ ما ِخنزِيٍر فاِإنَُّه ِر ُفوحاً أاْو ْلْا ُطرَّ غارْيا اداماً ماســْ َّللَِّ بِِه فاماِن اضــْ
 91(ابٍغ واال عاٍد فاِإنَّ رابَّكا غاُفوٌر راِحيمٌ 

إن الكفار ملا حرموا ما أحل هللا وأحلوا ما حرم هللا، وكانوا على املضادة واحملادة، فجاءت 

                                 
 1/109: مناهل العرفان   علوم الكرآن، للزرقاين:  90
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اآلية مناقضــة لغرضــهم، فكأنه قال: َل حالل إَل ما حرمتموه، وَل حرام إَل ما أحللتموه، 
زَل منزلــة من يكول: َل أتكــل اليوم حالوة، فتكول: َل آكــل اليوم إَل احلالوة، والغرض ان

املضـــــــــــــادة َل النفي واإلثبات على احلكيكة، كأنه تعاىل، قال: َل حرام إَل ما أحللتموه من 
امليتتة والدم وحلم اخلنزير وأهل لغري هللا به، و  يكصــــــــــــد حل ما وراءه، إك الكصــــــــــــد إثبات 

 92إثبات احلل. التحرمي َل
 93معرفة إسم النازل فيه اآلية وتعيني املبهم فيها. -
التعر  على أســرار التشــريع العظيم وما   ســبب النزول من العرب وصــل املشــاكل اليت  -

ضـــــاق هبا كرعا فيأيت الفروهللا اإلهلي، وكل  قصـــــة الثالثة الذين خلفوا، وقصـــــة اإلف  
من األكى بســـــــبه وكذا األم امل منني إك بك  حىت أبواها ملسو هيلع هللا ىلص وما حصـــــــل لنيب اهلدى 

أن البكــاء فــالق كبــدهــا فيــأيت الفرهللا، ومثــل هالل بن أميــة إك رمي زوجتــه ابلزان فكــال 
:"البنية أو حد   ظهرك" فكال: والذي بعث  ابحلق أين الصــــــــــــادق  ملسو هيلع هللا ىلصرســــــــــــول هللا 

آيــة  بــه فــأنزل هللاولينزلن هللا مــا يرب  ظهري من احلــد وأراد الرســــــــــــــول أن أيمر بضــــــــــــــر 
 95وابر قسمه وأتى ما بعالهللا بعد ما تفاقم الداء. 94اللعان

تســــهيل احلفظ وتســــهيل الفهم وتثبي  الوحي   كهن كل من يســــمع اآلية إكا عر   -

                                 
 .1/112، ومناهل العرفان   علوم الكرآن: 1/23، للزرقاين: : الربهان   علوم الكرآن 92
 1/82، مناهل العرفان للزرقاين،  1/29: اإلتكان للسيوطي،  93
 9-6: سورة الىور  94
، مكتبة ابن تيمية الكاهرة،   الرابعة 10: الصــــــحيح املســــــند من أســــــباب النزول للشــــــيخ مكبل الوداعي ص 95
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  96سببها.
، 97اصي  احلكم ابلسبب، عند من يرى أن العربة هبصوص السبب َل بعموم اللفظ -

ُ قـاْولا الَِِّت ا ادلة )مثال كل : آايت الظهار   مفتتح ســـورة  عا اَّللَّ  اُجاِدُلكا يف قاْد َسِا
رٌي ) يٌع با ـــــــــِ اُوراُكما ِإنَّ اَّللَّا َسِا ماُع حتا ُ ياســـــــــْ تاِكي ِإَلا اَّللَِّ وااَّللَّ ها واتاشـــــــــْ ( الَِّذينا 1َاْوَِ

ا ُهنَّ أُمَّهاِأِْم ِإْن أُمَّهاُأُْم ِإالَّ  ُيظاِهُرونا  ُْم ا ِمْنُكْم ِمْن ِنســـــــــــاِئِهْم ما ُْم واِإَنَّ لاْدَنا لالَِّئي وا
َُورًا واِإنَّ اَّللَّا لاعاُفوٌّ غاُفوٌر ) ِذينا 2لايـاُقوُلونا ُمْنكارًا ِمنا اْلقاْوِل وا ِمْن  ُيظـــاِهُرونا ( واالـــَّ

ا ذِلُكْم ُتوعا  ونا بِِه ظُ ِنســـــاِئِهْم ُثَّ يـاُعوُدونا ِلما قاُلوا فـاتاْحرِيُر راقـاباٍة ِمْن قـاْبِل أاْن يـاتامااســـــَّ
ِبرٌي ) ُ ِبا تـاْعماُلونا خا ْهراْيِن ُمتاتابِعانْيِ ِمْن قـاْبِل أانْ 3وااَّللَّ ْد فاِ ياُم شا ِِا ا  ( فاماْن َلاْ  يـاتامااسَّ

وِلِه واتِ  ِكيناً ذِلكا لِتُـْؤِمُنوا اِبَّللَِّ واراســُ تًِنيا ِمســْ تاِطْع فاِإْطعاُم ســِ ْلكا ُحُدوُد اَّللَِّ فاماْن َلاْ ياســْ
 98(كاِفرِينا عاذاٌب أالِيمٌ واِللْ 

  

                                 
، دار املصــــح  شــــركة مكتبة، 5بة واملفســــرين للشــــيخ عبدالفتاح الكاضــــي ص: أســــباب النزول عن الصــــحا 96

 مطبعة عبدالرمحن حممد بدون التاريخ
 1/83، ومناهل العرفان   علوم الكرآن للزرقاين:  1/23: اإلتكان   علوم الكرآن، للسيوطي:  97
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 الف ل الثال َّ
نزول تعدد ال و تعدد الرواَيت يف سبب النزول
 مع وحدة السبب

 املبحث اَلول: تعدد الرواايت يف سبب النزول
 املبحث الثاين: تعدد النزول مع وحدة السبب
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 املبح َّ األول
 تعدد الرواَيت يف سبب النزول:

نزول آية واحدة، ويف مثل هذه احلالة يكون موق  املفســــــر قد تتعدد الرواايت يف ســــــبب 
 منها على النحو اآليت:

إكا   تكن الصــــيغ الواردة صــــرحية مثل: "نزل  هذه اآلية يف كذا" أو "أحســــبها نزل  : 1
يف كذا" فال منافاة بينها، إك املراد التفسـري، وبيان أن كل  داخل يف اآلية ومسـتفاد منها، 

 بب النزول، إَل إن قام  قرينة على واحدة أبن املراد هبا السببية.وليس املراد ككر س
إكا كان  إحدى الصيغ غري صرحية ككوله: "نزل  يف كذا" وصرح آخر بذكر سبب  : 2

عتمد ما هو ن  يف الســــــــــــــببية، وحُتمل األخرى على دخوهلا يف أحكام اآلية، ومثال 
ُ
خمال  فامل

ْرماُكْم أا َّ شــــِ كل  ما ورد يف ســـــبب نزول قوله تعاىل: ْ ٌَ لاُكْم فاْأُتوا حا ْر امُُكْم حا ُتمْ ِنســــا : 99 ئـْ
"عن انفع قال: قرأت كات يوم: ِْنسااؤُُكْم حاْرٌث لاُكْم  فكال ابن عمر: أتدري فيم أنزل  هذه 

 فهذه الصــــــــــــــيغة من ابن عمر غري يف أدابرهن"اآليةف قل : َل، قال: نزل  يف إتيان النســــــــــــــاء 
: د جاء التصــريح بذكر ســبب خيالفه "عن جابر قال: كان  اليهود تكولصــرحية يف الســببية، وق

وا ٌَ لاُكْم فاْأتُ ِنساامُُكْم حارْ إكا أتى الرجل امرأته من خلفها يف قُبِلها جاء الولد أحول، فنزل : ْ
ُتمْ  ْرماُكْم أا َّ ِشئـْ عتمد ألن كالمه نكل صــريح، وهو ن  يف الســبب، أما   ,100" حا

ُ
فجابر هو امل

 ابن عمر فليس بن  فُيحمل على أنه استنبا  وتفسري. كالم

                                 
 .223البكرة: :  99

 6/29: أخرجه البخاري:  100
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ا يف الســـببية وكان إســـناد أحدها صـــحيًحا  : 3 وإكا تعددت الرواايت وكان  مجيعها نصـــيف
تعمد الرواية الصـــــــــحيحة، مثل: ما أخرجه الشـــــــــيخان وغريمها عن جندب البجلي 

ُ
دون غريه فامل

كال : اي فلم يكم ليلتني أو ثالاًث، فأتته امرأة ف -صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم-قال: "اشـــــــتكى النيب 
حاى  وا يكرب  ليلتني أو ثالثة، فأنزل هللا: ْ شــــــــــــــيطان  إَل قد ترك ،  حممد، ما أرى  الضـــــــــــُّ

جاى  ماا وادَّعاكا رابُّكا واماا قـالاى وأخرهللا الطرباين وابن أأ شـــــــــيبة عن  102"101  وااللَّْيِل ِإذاا ســـــــا
ا صلى هللا عليه وسلم: "أن جروً -وكان  خادم رسول هللا -حف  بن ميسرة عن أمه عن أمها 

صلى هللا -فدخل حت  السرير، فمات، فمكث النيب  -صلى هللا عليه وسلم-النيب دخل بي  
أربعة أايم َل ينزل عليه الوحي، فكال: اي خولة، ما حدث يف بي  رســــــــــول هللا,  -عليه وســــــــــلم

صــــلى هللا عليه وســــلمف جربيل َل أيتيين  فكل  يف نفســــي: لو هيأت البي  وكنســــته، فأهوي  
رعد حليته، وكان ت -صلى هللا عليه وسلم-خرج  اجلرو، فجاء النيب ابملكنسة حت  السرير، فأ

حاى  ... إىل قولــه:  إكا نزل عليــه أخــذتــه الرعــدة فكــال: اي خولــة دثريين فــأنزل هللا: ْواالضــــــــــــــ 
ى  قال ابن حجر يف شــــرح البخاري: "قصــــة إبطاء جربيل بســــبب اجلرو مشــــهورة،  103ْفارتاْضــــا

 .104لكن كوهنا سبب نزول اآلية غريب، ويف إسناده من َل يُعر ، فاملعتمد ما يف الصحيحني"
فإكا تســاوت الرواايت يف الصــحة وُوِجدا وجه من وجوه الرتجيح كحضــور الكصــة مثاًل  :4

                                 
 سورة الضحى:  101

 3/1422، واملسلم:6/172: أرجه البخاري:  102
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، عاْن عاْبِد اَّللهِ ية الراجحة، ومثال كل  ما أخرجه البخاري أو كون إحداها أصــــــــــــــح ُقدَِم  الروا
اِديناِة، واُهوا يـاتـاوا 

لهما يف خاِرِب امل لهى هللاُ عالاْيِه واســــا ي ماعا النهيبَِ صــــا ناا أاانا أاْمشــــِ : بـايـْ يب  قاالا كهأُ عالاى عاســــِ
ُهْم لِ  ُلوُه عاِن الر وحِ ماعاُه، فاماره بِنـافار  ِمنا اليـاُهوِد، فـاكاالا بـاْعضــُ : ســا أاُلوُه، بـاْعض  ُهْم: َلا تاســْ ف واقاالا بـاْعضــُ

ُهْم، فـاكاالا  أالانهُه، فـاكااما راُجٌل ِمنـْ ُهْم: لاناســْ ْيء  تاْكراُهوناُه، فـاكاالا بـاْعضــُ يُء ِفيِه ِبشــا ِم ماا  َلا جيِا ايا أاابا الكااســِ
، فـاُكْلُ : ِإنهُه يُوحاى ِإلاْيهِ  كا ا : ، فـاُكْمُ ، فـالامها اجْنالاى عاْنُه، قااالر وُحف فاســــــــــــا أاُلونا ا عاِن »)لا واياســــــــــــْ

وقد أخرهللا الرتمذي وصـــــــــــــححه 105« الر وِح ُقِل الر وُح ِمْن أاْمِر راأَِ واماا أُوُتوا ِمنا الِعْلِم ِإَله قاِلياًل 
اســــألوه  :عن ابن عباس قال: "قال  قريش لليهود: أعطوان شــــيًتا نســــأل عنه هذا الرجل، فكالوا

أالونا ا عاِن الر وِح ُقِل الر وُح ِمْن أاْمِر راأَِ  ... اآلية،  106عن الروح، فســـــــــألوه فأنزل هللا: ْواياســـــــــْ
فهذه الرواية تكتضــــــــــــــي أهنا نزل  مبكة حيث كان  قريش. والرواية األوىل تكتضــــــــــــــي أهنا نزل  

كَِي صــــحيح ا عليه األمة من تلابملدينة، وتُرجهح الرواية األوىل حلضــــور ابن مســــعود الكصــــة، مث مل
 البخاري ابلكبول وترجيحه على ما صح يف غريه.

، فتكون هذه اآلية قد 107وقد اعترب "الزركشـــــــــي" هذا املثال من ابب تعدد النزول وتكرره
 نزل  مرتني: مرة مبكة، ومرة ابملدينة، واستند يف كل  إىل أن سورة "سبحان" مكية ابَلتفاق.

رة مكية َل ينفي أن تكون آية منها أو أكثر مدنية، وما أخرجه وإين أرى أن كون الســــــــــــــو 
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البخاري عن ابن مســــعود يدل على أن هذه اآلية: ُْقِل الر وُح ِمْن أاْمِر راأَِ واماا أُوتِيُتْم ِمنا اْلِعْلِم 
 ِإَله قاِلياًل  مدنية، فالوجه الذي اخرتانه من ترجيح رواية ابن مســــــــــــــعود على رواية الرتمذي عن
ابن عباس أوىل من محل اآلية على تعدد النزول وتكرره. ولو صــــــــــــــح أن اآلية مكية وقد نزل  
جوااًب عن ســــ ال فإن تكرار الســــ ال نفســــه ابملدينة َل يكتضــــي نزول الوحي ابجلواب نفســــه مرة 

ه من ابجلواب الذي نزل علي -صــــــلى هللا عليه وســــــلم-أخرى, بل يكتضــــــي أن جييب الرســــــول 
 قبل.

وت الرواايت يف الرتجيح مجُِعا بينها إن أمكن، فتكون اآلية قد نزل  بعد إكا تســـــــــــــــا :5
, فكد 108الســــببني أو األســــباب لتكارب الزمن بينها، كآايت اللَِعان: ْواالهِذينا يـاْرُمونا أْزواجاهْم 
قــذ    109أخرهللا البخــاري والرتمــذي وابن مــاجــه عن ابن عبــاس أهنــا نزلــ  يف هالل بن أميــة،

 بشري  بن سحماء. -صلى هللا عليه وسلم-امرأته عند النيب 
وأخرهللا البخاري ومســــــــلم وغريمها عن ســــــــهل بن ســــــــعد قال: "جاء عومير إىل عاصــــــــم بن 

له عن رجل وجد مع امرأته رجاًل أيكت -صــــلى هللا عليه وســــلم-عدي، فكال: ســــتل رســــول هللا 
حادثة هالل أوًَل، وصــــــــــاد  جميء  فجمع بينهما بوقوع 110فُيكتل به أم كي  يصــــــــــنعف ... "

ا بعــد حــادثتيهمــا. قــال ابن حجر: َل مــانع من تعــدد  عومير كــذلــ ، فنزلــ  يف شـــــــــــــــأهنمــا معــً
 األسباب.

و إن   ميكن اجلمع لتباعد الزمن فإنه حُيْمال على تعدد النزول وتكرره، ومثاله: ما أخرجه 
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 عليه صــلى هللا-يه رســول هللا عل الشــيخان عن املســيب قال: "ملا حضــر أاب طالب الوفاة دخل
وعنده أبو جهل وعبد هللا بن أأ أمية، فكال: " أي عم، قل: َل إله إَل هللا أحاهللا ل   -وســـــلم

هبا عند الل هـــــــــــــــــــ"، فكال أبو جهل وعبد هللا: اي أاب طالب: أترغب عن ملة عبد املطلبف فلم 
ســــــــــــــلم: و لى هللا عليــه يزاَل يكلمــانــه حىت قــال: هو على ملــة عبــد املطلــب، فكــال النيب, صــــــــــــــ

ْْ "، فنزلــ : ْ "ألســــــــــــــتغفرن لــ  مــا   أنــه عنــ تـا انا ِللنَِّ ًِ واالــَِّذينا آماُنوا أاْن ياســـــــــــْ ا كــا ِفُروا مــا
 .111ِلْلُمْشرِِكنيا{

وأخرهللا الرتمذي عن عليَ  قال: "مسع  رجاًل يستغفر ألبويه ومها مشركان فكل : تستغفر 
-ألبيه وهو مشـــــرك، فذكرُت كل  لرســـــول هللا  ألبوي  ومها مشـــــركانف فكال: اســـــتغفر إبراهيم

 فنزل ". -صلى هللا عليه وسلم
يوًما إىل  -صـــلى هللا عليه وســـلم-وأخرهللا احلاكم وغريه عن ابن مســـعود قال: "خرهللا النيب 

املكابر، فجلس إىل قرب منها، فناجاه طوياًل مث بكى، فكال: "إن الكرب الذي جلســـــــُ  عنده قرب 
 واالَِّذينا آماُنوا }ماا كاانا ِللنَِّ ًِ  الدعاء هلا فلم أيكن يل، فأنزل عليه: أمي، وإين اســــتأكن  رأ يف
ِْْفُروا ِلْلُمْشرِِكنيا{   . فجمع بني هذه الرواايت بتعدد النزول.112أاْن ياْستـا

واخلالصــة.. أن ســبب النزول إكا تعدد: فإما أن يكون اجلميع غري صــريح، وإما أن يكون 
 أن يكون بعضه غري صريح وبعضه صرحًيا، فإن كان اجلميع غري صريح يفاجلميع صرحًيا، وإما 

الســـببية فال ضـــرر حيث حُيمل على التفســـري والدخول يف اآلية "أ" وإن كان بعضـــه غري صـــريح 

                                 
 1/54، واملسلم: 2/95: أخرجه البخاري،  111

 8/508الباري َلبن حجر، : فتح  112

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وبعضه اآلخر صرحًيا فاملعتمد هو الصريح "ب" وإن كان اجلميع صرحًيا فال خيلو، إما أن يكون 
يًحا, فإن كان أحدمها صــــــحيًحا دون اآلخر فالصــــــحيح هو أحدمها صــــــحيًحا أو اجلميع صــــــح

املعتمد "جـ" وإن كان اجلميع صحيًحا فالرتجيح إن أمكن "د" وإَل فاجلمع إن أمكن "هـ" وإَل 
 113محُِل على تعدد النزول وتكرره "و" ويف هذا الكسم األخري مكال، ويف النفس منه شيء.
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 املبح َّ الثاين
 السبب:تعدد النزول مع وحدة 

قد يتعدد ما ينزل والســـبب واحد، وَل شـــيء يف كل ، فكد ينزل يف الواقعة الواحدة آايت 
عديدة يف ســـــور شـــــىت. ومثاله: ما أخرجه ســـــعيد بن منصـــــور وعبد الرزاق والرتمذي وابن جرير 
وابن املنذر وابن أأ حامت والطرباين واحلاكم وصـــــححه عن أم ســـــلمة قال : "اي رســـــول هللا، َل 

ُْم أايًنِ هللا ككر النســـــاء يف اهلجرة بشـــــيء، فأنزل هللا: أمسع  ُْم راُّْ َا تاجاابا  يُع عامالا  }فااســــْ ال ُأضــــِ
ٍر أاْو أُنـْثاى بـاْعُضُكْم ِمْن بـاْعٍ {  114.115... اآلية عااِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذاكا

وأخرهللا أمحد والنهســــــائي وابن جرير وابن املنذر والطرباين وابن مردويه عن أم ســــــلمة قال : 
"قل : اي رســــــــــول هللا، ما لنا َل نُذكر يف الكرآن كما يُذكر الرجالف فلم يرعين منه كات يوم إَل 

 117... إىل آخر اآلية.  116}ِإنَّ اْلُمْسِلِمنيا وااْلُمْسِلمااِت{نداؤه على املنرب وهو يكول: 
ا أهنا قال : تغزو الرجال وَل تغزو النســــــــــاء، وإ ا لنا  وأخرهللا احلاكم عن أم ســــــــــلمة أيضــــــــــً

ُكْم عالاى بـاْعض  لِلَرِجااِل نا  ُ بِِه بـاْعضــا لا اَّلله نـهْوا ماا فاضــه يٌب ممها نصــ  املرياثف فأنزل هللا: ْواَل تـاتاما صــِ
ا ُبوا والِلنَِســا يٌب اْكتاســا نْبا ِء ناصــِ ممها اْكتاســا

  ِإنَّ اْلُمْسِلِمنيا وااْلُمْسِلمااتِ وأنزل: ْ 119, اآلية، 118
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 120فهذه اآلايت الثالث نزل  على سبب واحد.
 تعدد ما نزل يف شخص واحد:

قد حيدث لشــــــخ  واحد من الصــــــحابة أكثر من واقعة، ويتنزل الكرآن بشــــــأن كل واقعة 
فرد" يف مثاله: ما رواه البخاري يف كتاب "األدب املمنها، فيتعدد ما نزل بشأنه بتعدد الوقائع، و 

اب هللا قال: "نزل  يفه أربع آايت من كت -رضــي هللا عنه-بر الوالدين عن ســعد بن أأ وقاص 
 -لمصــلى هللا عليه وســ-عز وجل: كان  أمي حلف  أَل أتكل وَل تشــرب، حىت أفارق حممًدا 

دااكا عالاى فـــأنزل هللا تعـــاىل: ْ اهــا ِه ِعْلٌم فاالواِإْن َــا ــِ ا لاْيسا لــاكا ب ِركا ّب مــا ا أاْن ُتشـــــــــــْ  ُتِطْعُهمــا
نـْياا ماْعُروفًا{ ُهماا يف الدُّ  .121واصااِحبـْ

والثانية: أين كن  أخذت ســـــــيًفا فأعجبين فكل : اي رســـــــول هللا. هب يل هذا الســـــــي ، 
 .122 ياْسأالوناكا عاِن اأْلانـْفاالِ فنزل : ْ

 : اي رسول هللا. فكل -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا والثالثة: أين كن  مرض  فأاين 
ما مايل، أفُأوصـــي ابلنصـــ ف فكال: َل، فكل : الثلث، فســـك ، فكان الثلث  إين أريد أن أُقاســـَِ

 بعد جائًزا.
والرابعة: أين شـــــــرب  اخلمر مع قوم من األنصـــــــار، فضـــــــرب رجل منهم أنفي بلحي مجل، 

 123فأنزل هللا عز وجل حترمي اخلمر". -صلى هللا عليه وسلم-فأتي  رسول هللا 
ويُعترب من هذا الكبيل موافكات عمر رضـــــــــي هللا عنه، فكد نزل الوحي موافًكا لرأيه يف عدة 

 آايت.

                                 
 92: مباحث   علوم الكرآن، ملناع الكطان: ص: 120

 15: لكمان:  121

 1: األنفال:  122

 1/33: الربهان   علوم الكرآن،  123
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 اخلاَتة
 نتائج البح َّ:

  من الكرآن ما نزل  بسبب وما نزل  بدون السبب 

  لم الشرعيالع فإن علم أسباب النزول من أهم علوم الكرآن اليت حيتاهللا إىل معرفتها طالب 

  أسباب النزول َل ميكن ألي عا  مفسر أن يكدم على تفسري كالم هللا تعاىل دون 

  قول الصحاأ   سبب النزول، حكمه الرفع، ألن أسباب النزول غري خاضعة لالجتهاد 

  .ثب  من هذا البحث اريخ الكرآن هو من عهد اليب صلى هللا عليه وسلم 

   أحياان اآلية نزل  متعددا   وحدة السبب 

  أحياان اآلية نزل  وحدة ولكن له عدة أسباب 
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 فهرس اْلَيت القرآنية
 سورة البقرة

ُذوا ِمْن ماكااِم ِإبـْرااِهيما ُمصاَلىً   125 واااِه
ِثرٌي ِمْن أاْهِل اْلِكتابِ  داً ِمْن كُ لاْو يـاُرد وناُكْم ِمْن بـاْعِد ِإمياِنُكْم   واده كا فهاراً حاســـا

فاُحوا حاىته أياْ  ُُم احلْاق  فااْعُفوا وااصــــــْ ا هلا ِهْم ِمْن بـاْعِد ماا تـابانيه ُ أبِاْمرِِه ِعْنِد أانـُْفســــــِ يتا اَّلله
 ِإنه اَّللها عالى ُكلَِ شاْيء  قاِديرٌ 

109 

ُتمْ  ْرثاُكْم أا ه ِشتـْ  223 ِنسااؤُُكْم حاْرٌث لاُكْم فاْأُتوا حا
 

 آل عمران
ُرد وُكْم ايا أايـ هاا الهِذينا آماُنوا ِإْن ُتِطيُعوا فارِيكاً ِمنا الهِذينا أُوتُوا اْلِكتاابا يـا 

 بـاْعدا ِإميااِنُكْم كااِفرِينا 
43 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

188 

ُْم أايَنِ  ُْم راهب  ْن كاكار  أاْو أُنـْثاى َل ُأِضيُع عامالا عااِمل  ِمْنُكْم مِ ْفااْستاجاابا هلا
 بـاْعُضُكْم ِمْن بـاْعض  

195 

 
 سورة النساء

وا ماا ايا أايـ هاا الهِذينا آماُنوا َل تـاْكرابُوا الصهالةا واأانـُْتْم ُسكااراى حاىته تـاْعلامُ 
 تـاُكوُلونا 

10 

 100 ِإىلا اَّللِه واراُسولِهِ واماْن خياْرهللُْا ِمْن بـاْيِتِه ُمهاِجًرا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





نـاُهْم مُثه َلا  ُدوا يف  فاالا وارابَِ ا َلا يـُْ ِمُنونا حاىته حُياكَُِموكا ِفيماا شاجارا بـايـْ جيِا
 تاْسِليًماأانـُْفِسِهْم حاراًجا ممها قاضاْي ا واُيسالَُِموا 

65 

 
 سورة املائدة

ُ  لاُكْم ِديناُكْم،  ــــْ ل ُ  عالاْيُكْم نِْعمايِت، واراضــــــــــــــِ اْليـاْوما أاْكما ــــُ  لاُكُم واأامْتامــــْ ي
ما ِديًنا ْسالا  اإْلِ

3 

ُعوا مااواِإكاا  وِل تـاراى أاْعيُـنـاُهْم تاِفيُض ِمنا الدهمْ  مسِا ِع ممها عاراُفوا أُْنزِلا ِإىلا الرهســــــــــُ
ناا ماعا الشهاِهِدينا   ِمنا احلْاقَِ يـاُكوُلونا رابـهناا آمانها فااْكتُـبـْ

83 

 
 سورة األنعام

تاًة يف ماا أُوِحيا ِإيلاه حُمارهماً عالى طاِعم  ياْطعاُمُه ِإَله أاْن ياكُ  ُقْل َل أاِجدُ  ونا مايـْ
كاً أُِهله لِغارْيِ اَّللِه بِ  ما ِخنزِير  فاِإنهُه رِْجٌس أاْو ِفســـــــــــــْ ُفوحاً أاْو حلْا ِه فاماِن أاْو داماً ماســـــــــــــْ

 د  فاِإنه رابه ا غاُفوٌر راِحيمٌ اْضطُره غارْيا ابغ  واَل عا

145 

 
 األنفال
 1 ياْسأالونا ا عاِن اأْلانـْفاالِ 

 
 سورة اإلسراء

 106 يالً لِتـاْكراأاُه عالاى النهاِس عالى ُمْكث  وانـازهْلناُه تـاْنزِ  فـاراْقناهُ واقـُْرآانً 
 

 سورة الكه 
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ُتْم ِمنا اْلِعْلِم ِإَله راأَِ واماا أُوتِيواياْسأالونا ا عاِن الر وِح ُقِل الر وُح ِمْن أاْمِر 
 قاِلياًل 

 

ُ وااكُْكْر را  به ا ِإكاا واَل تـاُكولانه ِلشاْيء  ِإيَنِ فااِعٌل كاِل ا غاداً ِإَله أاْن ياشااءا اَّلله
 ناِسي ا واُقْل عاساى أاْن يـاْهِدياِن راأَِ أِلاقْـرابا ِمْن هاذاا راشاداً 

23 

 
 سورة احلج

نْيا وااآْلِخراِة فـاْلياْمدُ  كانا ياُظن    مانْ  ُ يف الد  ْد ِبساباب  ِإىلا أاْن لاْن يـاْنُصراُه اَّلله
ْيُدُه ما ياِغيظُ  ه كا   السهماِء مُثه ْليـاْكطاْع فـاْليـاْنظُْر هاْل يُْذِهنبا

14 

 
 سورة لكمان

 13 ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ

ِطْعُهماا ُتْشرِكا ِأ ماا لاْيسا لا ا بِِه ِعْلٌم فاال تُ واِإْن جااهادااكا عالاى أاْن 
نـْياا ماْعُروفًا  ُهماا يِف الد   واصااِحبـْ

15 

 
 سورة الصافات

ِتِهمْ فاِإكا   177 فاساءا صاباُح اْلُمْنذارِينا  نـازالا ِبساحا
 

 سورة األحزاب

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  

 ی

62 
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 35 وااْلُمْسِلمااتِ  ِإنه اْلُمْسِلِمنيا 
 

 سورة التحرمي
ُ قـاْولا الهيِت جُتاِدُل ا يِف زاْوِجها واتاْشتاِكي ِإىلا اَّللِه وااَّللهُ  عا اَّلله اُوراُكما قاْد مسِا  ياْسماُع حتا

يٌع باِصريٌ   ِإنه اَّللها مسِا
1-3 

 
 سورة عبس

 2-1   أاْن جاءاُه اأْلاْعمى1) عاباسا واتـاواىله 
 

 الضحىسورة 
 3-1 واالض حاى, وااللهْيِل ِإكاا ساجاى, ماا وادهعا ا راب  ا واماا قـالاى

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 فهرس أطراف األحادي َّ
رقم  طرف اْلدي َّ  الرقم 

 ال فحة 

 49 أترغب عن ملة عبد املطلب 1

 17 اجتمع على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساؤه 2

 45 إكا أتى الرجل امرأته من خلفها 3

 35 اسق اي زبري 4

 47 أعطوان شيًتا نسأل عنه 5

 33 أع  عنه واصفح 6

 47 ِإنهُه يُوحاى إِلاْيهِ  7

 20 بـالَُِغوا عاينَِ والاْو آياةً  7

 51 تغزو الرجال وَل تغزو النساء 8

 51 ككر النساء يف اهلجرة بشيء 9

 46 فلم يكم ليلتني أو ثالاثً  10

 51 يُذكر الرجالَل نُذكر يف الكرآن كما  11

اهاْذانا كاِل ا اْليـاْوما ِعيًدا 12  21 َلا

 22 ما نزل  آية من كتاب هللا 13

 49 ن الكرب الذي جلسُ  عنده قرب أمي 14

 48 وجد مع امرأته رجاًل أيكتله 15
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 34 اي حممد ما الروح 16
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 عالمفهرس األ
رقم  إسم الرواى الرقم 

 ة الصفح

 21 األصفهاينأبو نعيم  1
ي 2  21 ابن جارير الطهربا
 22 "السيوطي 3
 22 الكرطيب 4

 23 ابن عاْبد الرباَ  5
 23 الزركشي 6
 24 صديق حسن خان 7

 24 حاجى خليفه 8
 29 ابن خلكان 9
 29 السمعاين 10

 29 نظام املل  11
 31 أأ نصر حممد بن عبدهللا األرغيناين 13

 33 لنجاشي 14
 36 الصالحابن  15

 36 احلاكم 16
 30 ابن سريين 17
 36 عبيدة السلماين 18
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 المصادر والمراجع

 1  تفسير القران الكريم, لشيخ عبدالسالم بن محمد, الطبعة االولي, دار األندلس.

 .الهور

 2 ، جامع البيان في تأويل القرآن ، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري .

 لبنان. -دار الكتب العلمية: بيروتهـ ، 1412: 1هـ( ، ط310ت)

 3: التحرير والتنوير: لمحمد طاهر بن عاشور , الدار التونسية للنشر, تاريخ .

 .م1989الطبع

 4 الجامع الحكام القران: المسمى بتفسير القرطبي: البى عبدهللا محمد بن احمد . .

 .االنصاري القرطبي مكتبة الحقانية بشاور باكستان

 5 :لالمام العالمة ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن .  لسان العرب

 .منظور االفريقي, الناشر:دار صادر,بيروت_لبنان

 6  صحيح البخاري : لمحمد بن اسماعيل البخاري, دار السالم الرياض مجلد .

 .ه1419واحد مرقم 

 7 صحيح مسلم: لمسلم بن حجاج القشيري, النيسابوري, دار السالم الرياض .

 .ه1419احد مرقم مجلد و 
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 8 ، اإلتقان في علوم القرآن ، لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .

هـ( ، تحقيق: محمد شريف سكر ومصطفى القصاص ، الطبعة األولى: 911ت)

 لبنان. -هـ ، دار إحياء العلوم: بيروت1407

 9 ل ، الفض. البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، تحقيق: إلبراهيم محمد أبي

 .لبنان -هـ ، دار المعرفة: بيروت1391الطبعة الثانية: 

 10  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ألبي محمد عبد الحق بن غالب .

: 1هـ( ، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد ، ط542بن عطية األندلسي ت)

 لبنان. -هـ ، دار الكتب العلمية: بيروت1422

 11  ماجه, البي عبدهللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه, دارالسالم, . سنن ابن

 .ه1420الرياض, مجلد واحد مرقم.

 12 ,سنن ابي داود, البي داود سليمان بن األشعث السجستاني, دارالسالم .

 .ه1420الرياض, مجلد واحد مرقم 

 13,سنن الترمذي, البي عيسي محمد بن عيسي بن سورة الترمذي, دارالسالم . 

 .ه1420الرياض, مجلد واحد مرقم 

 14 ,سنن النسائي, البي عبدالرحمن احمد بن شعيب بن علي النسائي, دارالسالم .

 .ه1420الرياض, مجلد واحد مرقم 
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 15 أخرجه اإلمام الطبراني فى المعجم الكبير، المحقق: حمدي بن عبد المجيد

 الثانيةالقاهرة، الطبعة:  –السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 

 16دار 5: أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين للشيخ عبدالفتاح القاضي ص ،

 المصحف شركة مكتبة، مطبعة عبدالرحمن محمد

 17 :مكتبة ابن 10الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوداعي ص ،

 ه1408تيمية القاهرة، ط الرابعة 

 18 :بد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو ع

بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 

هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار 405بابن البيع )المتوفى: 

 1990 – 1411بيروت، الطبعة: األولى،  –الكتب العلمية 

 19 :حقيق: شعيب األرناؤوط آخرون، مؤسسة أخرجه اإلمام أحمد فى مسنده، ت

 2001، 1الرسالة، بيروت، ط

 20 :دار القبلة للثقافة 1ومسند أبى أبي يعلى، تحقيق: ارشاد الحق األثري، ط ،

، سنن سعيد بن  2/213فضائل القرآن، ألبي عبيد:  ،1988اإلسالمية، جدة، 

، دار 1منصور، لسعيد ابن منصور، تحقيق: سعد بن عبدهللا آل حميد، ط

 م1993الرياض،  –الصميدعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية 
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 21 :دار ابن 1معرفة علوم الحديث للحاكم، تحقيق أحمد بن فارس سلوم، ط ،

 م2003حزم، بيروت _ لبنان، 

 22 : ،مقدمة علوم الحديث البن الصالح، تحقيق: نور الدين عتر، د.ت، الفكر

 م1986دمشق، 

 23 : دار الكتب الجديد1نزول القرآن للواحدي، تحقيق: أحمد صقر، طأسباب ، 

 24 : معجم األدباء، للحموي 

 25 :سير أعالم النبالء، للذهبي 

 26 :   تاريخ اإلسالم للذهبي 

 27 : مجموع الفتاوى، البن تيمية، تحقيق: عامر الجزار وأنوار الباز، دار الوفاء

 3المنصورة، ط -عربيةللطباعة والنشر والتوزيع، جمهورية مصر ال
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 فهرس املوضوعات
 

الرقم  املوضوعات الصفحة
 املسلسل

 1 كلمة الشكر 2
 2 املقدمة 3
 3 أمهية املوضوع 4
 4 اسباب اختيارى له 6
 5 الدراسات السابكة 7
 6 منهجي يف البحث وأهم اخلطوات املتبعة فيه 8
 7 اخلطة 10
 8 التمهيد 12
 9 النزولتعريف علم أسباب  14
 10 لغة النزول أسباب 14
 11 أسباب النزول اصطالحا 16
 الفصل اَلول 19

 اريخ أسباب النزول وتدوينه وأتليفات
12 

 13 املبحث اَلول: اريخ أسباب النزول وتدوينه 20
 14 املبحث الثاين: أتلبفات   أسباب النزول 27

 15 أوَل: مرحلة إفراد أسباب النزول ابلتألي  27

 16 اثنيا:تعري  كتاب الواحدي 29
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 17 علم أسباب النزول وصيغ وطرق معرفته وفوائده: الفصل الثاين 32

 18 املبحث اَلول: علم أسباب النزول وصيغ وطرق معرفته 33
 19 أوَل: صيغ أسباب النزول 33

 20 اثنيا: طرق معرفة أسباب النزول 36

 21 أمهيته وفوائدهاملبحث الثاين: علم أسباب النزول  39
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