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نزول سورة األنعام مجلة واحدة أو نزوهلا على أسباب متفرقة دراسة وحتليل
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امللخـــ�ص:
نعام التي  هذا بحث نظري تطبيقي،  يقوم على اإزالة التعار�ض بني روايات اأ�سباب نزول اآيات �سورة الأ
وقد  واحدة.   دفعة  نف�سها  ال�سورة  نزول  تثبت  التي  الروايات  متفرقة،  وبني  اأحداث  عقب  اآياتها  نزول  تثبت 
ول منها لبيان �سوابط �سبب النزول التي ا�سطلح عليها  ارتاأيت اأن يكون هذا البحث يف ثالثة مباحث،  جعلت الأ
نعام دفعة  اأهل العلم من الناحية النظرية.  ويف املبحث الثاين عر�ست لدرا�سة الروايات املثبتة لنزول �سورة الأ

واحدة،  وموقف املف�رسين منها،  وعالقة ذلك مبفهوم �سبب النزول.  
نعام من  ويف اجلانب املقابل عر�ست يف املبحث الثالث لدرا�سة بع�ض روايات اأ�سباب نزول اآيات �سورة الأ
حيث ال�سند واملنت.  وقد قمت بدرا�سة هذه الروايات بروؤى ع�رسية جديدة،  خرجت من خاللها بنتيجة مفادها:  
اأ�سباب نزول على  ياتها من  اأقوى واأثبت،  واأن ما ذكر الرواة لآ نعام جملة واحدة  اأن روايات نزول �سورة الأ
اأحداث متفرقة:  بع�سه ل ي�سح،  وبع�سه يعد �سواهد حية من ال�سرية النبوية،  ي�سكل رافدا حيويا هاما يف تف�سري 

اآيات ال�سورة من املاأثور وان ثبتت �سحته.  
ولني يف  نعام اإذن:  من ال�سور املكية  التي نزلت دفعة واحدة،  وتناولت مناق�سة الوثنيني الأ ف�سورة الأ

قاويل وال�سبه التي اأثاروها.   كثري من الأ
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Abstract :

This is a theoretical research, which concentrates mainly on clarifying and 
taking out the conflict between the revealed forms of Surat Al-an’m which 
–as many interpretators say- it was revealed as divided verses. The study 
concentrates also on the other opinions that confirm the undivided revelation 
of Sutat Al-an’am.   
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 The study is divided into three chapters. The first argues the theoreti--
cal values of revelation reasons.  The second chapter focuses on the opinion 
that Surat Al-an’am revealed as undivided and the relation with the revela--
tion reasons. The third chapter talks about the attitude of some narrations of 
revelation reasons in accordance with the sanad and maten. The researcher 
adopted the contemporary prophecy in his interpretation, and he concluded 
that Surat Al-an’am was revealed as undivided, and the narrations that show 
the separation of the surat are not accurate, the bibliography of the prophet 
Muhammad peace be upon him- signifies and supports this opinion. 
Surat Al-an’am thus, is a Meccan surat (revealed in Mecca), revealed as un--
divided, and it criticizes the faults and defects that the pagans talked about.

واأ�سلي  ن�ستعني،   وبه  العظيم،   العلي  هلل   احلمد 
مني،  وعلى  واأ�سلم على �سيدنا حممد النبي العربي الأ
بهديهم  اهتدى  ومن  امليامني،   الغر  و�سحابته  اآله 
اأما بعد:  فهذه واحدة من  إح�سان اإىل يوم الدين.   با
اأنواع  من  نوع  حول  التطبيقية  النظرية  الدرا�سات 
النزول.   اأ�سباب  علم  وهو  الكرمي،   القراآن  علوم 
نعام  الأ �سورة  نزول  بعنوان،  تكون  اأن  راأيت 
اأ�سباب متفرقة، درا�سة  جملة واحدة، ونزولها على 

وحتليل.  
احلني  –بني  تراودين  البحث  هذا  فكرة  بداأت  وقد 
حول  التف�سري  حما�رسات  اإلقائي  اأثناء   – خر  والآ
– على طلبة  نعام  الأ –�سورة  الكرمية  ال�سورة  هذه 

كلية ال�رسيعة يف اجلامعة. 
ثر والنظر  فكنت اأت�ساءل يف نف�سي:  كيف يقول اأهل الأ
نعام نزلت جملة واحدة؟  من املف�رسين:  اإن �سورة الأ
اأ�سباب  اآياتها  من  لكثري  يذكرون  ذاته:   الوقت  ويف 
واحدة،   جملة  تنزل  مل  ال�سورة  باأن  ت�سري  نزول،  
حداث  الأ اأو  �سباب  الأ هذه  وفق  على  نزلت  واإمنا 

املتفرقة!!
هذا من جانب،  ومن جانب اآخر:  فقد اأحببت اأن اأقدم 
جديدة؛  ع�رسية  – روؤى  الدرا�سة  هذه  خالل  –من 
لدرا�سة بع�ض مناذج مرويات اأ�سباب النزول معتمدا 

على ركيزتني اثنتني،  هما:  
ما  وهو  الروايات،   هذه  اأ�سانيد  دار�سة  اأولهما:  
من  عليها  للرواية،  واحلكم  بالنقد اخلارجي  يعرف 
اأنَّ جهود الباحثني  حيث القبول والرد.  ول �سك يف 
–من قبلي -،  كانت كثرية وجيدة يف هذا اجلانب.  
والثانية:  درا�سة متون هذه الروايات،  فيما يخ�ض 
عملية النقد الداخلي،  وذلك عن طريق التاأمل يف منت 
املختلفة،  كدرا�سة جو  القرائن  رواية من خالل  كل 
النزول،  وموافقته لتلك الرواية؛ من اأجل احلكم على 
كل رواية من هذه الروايات – اإن �سح �سندها – هل 

هي من قبيل �سبب النزول ؟ اأو من قبيل التف�سري؟. 

املقدمة:  

خطة البحث:
بعد طول تاأمل يف فكرة هذا البحث، راأيت اأن اأجعله 
واخلامتة  املقدمة  اإىل  اإ�سافة   مباحث  ثالثة  يف 

والتو�سيات.  
ول: املبحث الأ

  �سوابط معرفة �سبب النزول. وهو اجلانب النظري 
اأبداأ هذا العمل  من خالله؛ للوقوف  اأن  اآثرت  الذي 
على حقيقة �سبب النزول عند الكاتبني املتخ�س�سني 
اأخرى تخ�ض هذا  اإىل جوانب  اإ�سافة  يف هذا العلم،  

العمل.  وقد جعلته يف ثالثة مطالب،  هي: 
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2. ا�ستقراء ال�سيغ التعبريية لتي جرت على األ�سنة 
النزول،   �سبب  عن  التعبري  يف  واملف�رسين  ال�سحابة 
؟  ال�سبب  وا�ستنباط احلكم عليها:  هل هي من قبيل 

اأو من قبيل التف�سري.  
نعام  3. ا�ستقراء الروايات الواردة يف نزول �سورة الأ
وحتليلها  وتنوعها،   اختالفها  على  واحدة  جملة 

وا�ستخال�ض النتائج من ذلك كله.  
4. ا�ستقراء بع�ض روايات اأ�سباب نزول اآيات �سورة 
نعام والعناية بتخريجها وحتليلها من حيث ال�سند  الأ

واملنت،  وا�ستخال�ض النتائج  من ذلك كله. 
حاديث،   الأ وتخريج  يات،   الآ برتقيم  العناية   .5
هذه  منت  يف  امل�سهورين  غري  عالم  بالأ والتعريف 
يات يف منت  الدرا�سة.  وقد حر�ست اأن يكون ترقيم الآ
طالة يف كرثة التهمي�ض،  واهلل  هذا البحث؛  جتنبًا لالإ

من وراء الق�سد. 

منهجية البحث:
اعتمدت مناهج خمتلفة يف هذه الدرا�سة،  كالو�سف،  
للخطوات  َوْفقًا  وذلك  وال�ستنباط،   وال�ستقراء،  

تية:   الآ
ل�سبب  الدقيق  التحديد  يف  العلمية  اجلهود  بيان   .1

النزول،  والتاأليف فيه،  وطريق معرفته.  

ول:  تعريف  �سبب النزول والتاأليف فيه.  املطلب الأ
املطلب الثاين:  طريق معرفة �سبب النزول. 

املطلب الثالث:  �سيغ التعبري عن �سبب النزول وحكم 
كل منها.  

املو�سوع،  فقد  لهذا  خرى  الأ النظرية  اأما اجلوانب 
لي�ست من مق�سود هذا  نها  اأ�رسبت عنها ق�سدًا؛  لأ

العمل. 
املبحث الثاين:  

نعام جملة واحدة،  وعالقته مبفهوم  نزول �سورة الأ
�سبب النزول.  وا�ستمل على مطلبني اثنني،  هما: 

نعام  ثار الواردة يف نزول �سورة الأ ول:  الآ املطلب الأ
جملة واحدة،  وموقف املف�رسين منها.  

واحدة  جملة  نعام  الأ نزول  تعار�ض  الثاين:   املطلب 
مع املفهوم النظري والعملي ل�سبب النزول.  

املبحث الثالث:  
درا�سة تطبيقية لبع�ض النماذج من الروايات الواردة 

نعام.   حول  اأ�سباب نزول اآيات �سورة الأ
– بدرا�سة �سبعة  – من خالل هذا الق�سم  وقد قمت 
نعام التي ذكروا لها اأ�سباب  مناذج من اآيات �سورة الأ
نزول  حقيقة   – املطاف  نهاية  يف   - ثبت  لأ نزول؛ 
اأهل  بذلك  اأقر  كما  واحدة،   جملة  نعام  الأ �سورة 

الرواية والدراية من املف�رسين.  
اأهم  خاللها  من  اأوجزت  التي  اخلامتة  كانت  ثم 
وبعد  الدرا�سة.   هذه  يف  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج 
اأن  اأهم التو�سيات العلمية التي ميكن  ذلك،  �سجلت 
يفيد منها الباحثون يف مثل هذه الدرا�سات القراآنية،  

واهلل املوفق.

الدرا�سات ال�سابقة:  
هذا  عن  احلديث  تناول  الباحثني  من  اأحدا  اأجد  مل 
املو�سوع بال�سكل  الذي بينته يف خطة البحث.  ولكني 

اأفدت من نوعني هامني من امل�سادر،  هما:  
اأولها:  درا�سات علوم القراآن حول مو�سوع اأ�سباب 
روايات  على  والتطبيق  النظرية  حيث  من  النزول 

اأ�سباب النزول حول القراآن كله.  
ما  اأمثال  املحدثني،   املف�رسين  ثانيها:  جهود بع�ض 
�ستاذ �سيد قطب –رحمهما  كتبه �ساحب املنار،  والأ
خال�سا  هذا  عملي  يكون  اأن  اأ�ساأل  تعاىل– واهلل  اهلل 
يف  نافعة  �ساحلة  لبنة  يكون  واأن  الكرمي،   لوجهه 
ميدان الدرا�سات القراآنية.  وعلى العموم،  فهذا جهد 
إن اأ�سبت،  فمن اهلل.  واإن اأخطاأت فمني ومن  املقل،  فا
َلْيِه  إِ َوا لُْت  َتَوكَّ َعَلْيِه   ِ ِباهللهّ إِلَّ  ا َتْوِفيِقي  ال�سيطان. {َوَما 

ُِنيُب}:  هود:  )88(.  اأ
و�سحبه  اآله  وعلى  حممد،   �سيدنا  على  اهلل  و�سلى 

و�سلم.  
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�سوابط معرفة �سبب النزول 
درا�سة  يف  اأفا�سوا  اهلل-  –اأثابهم  علماءنا  اأن  احلق 
اأ�سباب النزول من الناحية النظرية،  لكني عمدت اإىل 
هذه البداية؛  مل�سي�ض احلاجة اإليها يف التقعيد النظري 
نعام،   لهذا البحث التطبيقي حول نزول اآيات �سورة الأ
ما  –خمت�رسا  املو�سوع  هذا  �ساأدر�ض  عليه،   وبناء 

تية:   اأمكن – من حيث اجلوانب الآ
ول:  تعريف �سبب النزول والتاأليف فيه.  املطلب الأ

املطلب الثاين:  طريق معرفة �سبب النزول. 
النزول،   �سبب  عن  التعبري  �سيغ  الثالث:   املطلب 

وحكم كل منها. 
هذا  مق�سود  من  فلي�ض  اجلوانب،   هذه  عدا  ما  اأما 

البحث.  واهلل املوفق لل�سواب. 

ول:  تعريف �سبب النزول والتاأليف  املطلب الأ
فيه 

يقرر علماوؤنا –رحمهم اهلل – اأن القراآن الكرمي من 
حيث ال�سببية وعدمها يف النزول ينق�سم اىل ق�سمني: 
كرث- اأحدهما:  ما نزل ابتداء بدون �سبب –وهو الأ
للنا�ض جميعا،  والثاين: ما نزل  نه كتاب هداية  ؛  لأ
ول واملق�سود  على �سبب)1(.  وهو اأقل من الق�سم الأ

يف بحث اأ�سباب النزول. 
وقد عرف العلماء �سبب النزول باأنه:  ما نزل القراآن 

ؤال)2(.  ب�ساأنه وقت وقوعه كحادثة اأو �سو

ف�سبب النزول اإذن يقت�سر على اأمرين: 
ب�ساأنها،  مثال  القراآن  اأن حتدث حادثة،  فينزل   .1
و�ض  اأن يقع بني الأ ذلك:  م�سهد القتتال  الذي كاد 
اآيات  فنزلت  اليهود.   حتري�ض  ب�سبب  واخلزرج؛  
من �سورة اآل عمران ب�ساأن هذه احلادثة ومنها قوله 
َن  مِّ َفِريقًا  ُتِطيُعوْا  إِن  ا اآَمُنَوْا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ {َيا  تعاىل 

َكاِفِريَن}  إِمَياِنُكْم  ا َبْعَد  وُكم  َيُردُّ اْلِكَتاَب  اأُوُتوْا  الَِّذيَن 
اآل عمران:  )100(. )3(

و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  ي�ساأل  اأن   .2
ذلك:   مثال  حكمه.   ببيان  القراآن  فينزل  �سيء،   عن 
ؤال املجادلة)4(.  حني ظاهر منها زوجها عن حكم  �سو

الظهار)5(. 
اأمرين  عن  الحرتاز  التعريف ميكن  هذا  ومن خالل 

اثنني،  هما:  
طويلة،   مبدة  وقوعه  بعد  ب�ساأنه  القراآن  نزل  ما   .1
كاأخبار القرون املا�سية،  فلي�ض من ال�سبب يف �سيء،  
قال ال�سيوطي:  )والذي يتحرر يف �سبب النزول اأنه:  
ية اأيام وقوعه؛  ليخرج ما ذكره الواحدي  ما نزلت الآ
قدوم  ق�سة  �سببها  اأن  من  الفيل  ل�سورة  تف�سريه  يف 
إن ذلك لي�ض من اأ�سباب النزول يف �سيء،   احلب�سة،  فا
بل هو من باب الإخبار عن الوقائع املا�سية،  كذكر 

ق�سة نوح وعاد وثمود،  ونحو ذلك ()6(
حكام  2. ما مل يكن حادثة اأو �سوؤال،  بل حكما من الأ
ال�سحابة  عن  تروى   التي  املعاين   من  معنى  اأو 
من  فلي�ست  يات،   الآ من  كثري  تف�سري  يف  والتابعني 
قبيل �سبب النزول –كما �سيتم تف�سيل ذلك يف املبحث 
الثالث - اإن �ساء اهلل -  عند احلديث عن �سيغ التعبري 

عن اأ�سباب النزول -. 
 

التـاأليف يف اأ�سباب النزول: 
كانت عناية العلماء بارزة يف معرفة هذا الفن من حيث 
النظرية،   النواحي  من  له  التقعيد  اأو  ا�ستق�ساوؤه،  
كدرا�سة معناه،  وفوائده،  و�سيغه،  وكل ما يتعلق 

به.  
جهد  بيان  يف  ال�سيوطي  اجلالل  عبارة  لك  واأ�سوق 
)اأفرده  اهلل-:   -رحمه  قال  الفن،   هذا  يف  قدمني  الأ
بالت�سنيف جماعة،  اأقدمهم:  علي بن املديني )7( �سيخ 
البخاري.  ومن اأ�سهرها:  كتاب الواحدي –على ما 
اجلعربي)9(،   اخت�رسه  وقد  اإعواز)8(-.   من  فيه 

ول: املبحث الأ
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فحذف اأ�سانيده،  ومل يزد عليه �سيئا واألف فيه �سيخ 
عنه  مات  كتابا  حجر–  بن  الف�سل  -اأبو  �سالم   الإ
م�سودة،  فلم نقف عليه كامال)10(.  وقد األفت فيه كتابا 
حافال موجزا حمررًا،  مل يوؤلف مثله يف هذا النوع،  

�سميته:  لباب النقول يف اأ�سباب النزول()11(. 
مت  ال�سيوطي  اإليه  اأ�سار  الذي  حجر  ابن  وكتاب 
اأما  �سباب.   الأ العجاب يف  اإخراجه حديثا، وا�سمه:  
من  العلم  هذا  مل�سائل  بالتقعيد  عنوا  فقد  املحدثون،  
حيث تعريفه وفوائده،  و�سيغه،  ا�سافة اإىل العناية 
با�ستق�ساء مروياته،  ودرا�سة اأ�سانيدها من الناحية 
خالل  من  العناية  هذه  وبرزت  العملية.   التطبيقية 

اجتاهني اثنني،  هما: 
ول:  اجتاه عام،  عني مب�سائل هذا العلم النظرية من  الأ
خالل كتب علوم القراآن املختلفة التي �سدرت حديثا،  
اأ�سباب  علم  در�ست  التعريف،   عن  غنية  كثرية  وهي 

النزول كنوع من اأنواع علوم القراآن املختلفة.  
الثاين:  اجتاه خا�ض،  رمى اإىل  التخ�س�ض  يف م�سائل 
حتليليه.   درا�سة  ودرا�ستها  ومروياته،   العلم  هذا 
منها:   اأذكر  العلمية،  والر�سائل  الكتب  ذلك  فاألفت يف 
�ستاذ  لالأ النزول  اأ�سباب  من  امل�سند  ال�سحيح  كتاب 
النزول  واأ�سباب  اليماين.   الوادعي  هادي  بن  مقبل 

لغازي عناية.  
درا�سة   - القراآن،  نزول  اأ�سباب  بعنوان:   ور�سالة 
وحتليل – ملحمد فار�ض اأبو علبه .  واأ�سباب النزول عن 
ال�سحابة والتابعني لعبد الفتاح القا�سي،  وال�سحيح 
النزول لع�سام احلميدان،  واملقبول من  اأ�سباب  من 

زهري. . . الخ.  اأ�سباب النزول لنادي الأ
جل  �سبت  الدرا�سات  هذه  معظم  اأن  امللحوظ  ومن 
اهتمامها على درا�سة اأ�سانيد مرويات اأ�سباب النزول 
دون النظر يف حتليل متونها،  اأو ما يعرف بالتوافق 
التي  والظروف  جواء  والأ املنت من جهة،   ن�ض  بني 
يات من جهة ثانية،  مما ي�سهم يف م�ساألة  نزلت فيها الآ
احلكم على الرواية – اإن �سح �سندها – هل هي من 

؟  التف�سري  �سواهد  من  �ساهد  هي  اأو  ؟  ال�سبب  قبيل 
– مل�سائل  اهلل  –رحمهم  علماوؤنا  ما قعد  -على وفق 
هذا الفن.  واأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يكون ما اأنفذه 
نعام من املنارات الهادية  يف هذا البحث حول �سورة الأ

يف هذا الطريق،  واهلل املوفق.  

املطلب الثاين:  طريق معرفة �سبب النزول 
علم معرفة اأ�سباب النزول من العلوم النقلية، التي ل 
جمال لالجتهاد فيها،  فاملعتمد فيها النقل ال�سحيح 
عن الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأو ال�سحابة اأو 

التابعني. 
عبا�ض)12(  - ر�سي  ابن  عن  ب�سنده  الواحدي  روى 
عليه  اهلل  اهلل -�سلى  ر�سول  قال  – قال:   عنهما  اهلل 
إنه من كذب  و�سلم-:     ) اتقوا احلديث اإل ما علمتم فا
عليَّ متعمدا فليتبواأ مقعده من النار،  ومن كذب على 
القراآن بغري علم فليتبواأ مقعده من النار()13(. ومن 
إنه ل يحل القول يف اأ�سباب النزول اإل بالرواية  هنا فا
على  ووقفوا  التنزيل،   �سهدوا  ممن  وال�سماع 

�سباب،  وبحثوا عن علمها وجدوا يف الطلب)14(.  الأ
وعلى هذا ف�سبب النزول اإن روي عن ال�سحابي فهو 
اأخرى  برواية  يعزز(  )اأي  يعت�سد  مل  واإن  مقبول،  
جمال  ل  فيما  ال�سحابي  قول  ن  لأ وذلك  تقويه؛  
لالجتهاد فيه ياأخذ حكم املرفوع اإىل النبي -�سلى اهلل 
نه يبعد اأن يقول ال�سحابي ذلك من  عليه و�سلم-؛  لأ
تلقاء نف�سه،  فهو خرب ل مرد له اإل ال�سماع والنقل،  

اأو امل�ساهدة والروؤيا.  
�سقط  اإذا  اأي  النزول،   �سبب  يف  التابعي  قول  اأما 
ال�سحابي،  فكان مر�ساًل،  فحكمه:  اأنه ل يقبل اإل اإذا 
�سح،  واعت�سد مبر�سل اآخر،  وكان الراوي له من 
خذين عن ال�سحابة،  كمجاهد)15(،   التف�سري الآ اأئمة 

وعكرمة )16(،  و�سعيد بن جبري)17(.  
–رحمهم اهلل-   اأقول:  وهذا الذي تقدم عند علمائنا 
ل�سبب  التابعي  اأو  ال�سحابي  رواية  يخ�ض  فيما 
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مر ل يخلو من تف�سيل.   النزول هو راأي جممل،  والأ
فالعمدة �سحة الرواية عن ال�سحابة اأو التابعني.  

فقد ذكر العلماء اأوثق الطرق عن ال�سحابة والتابعني 
كطريق ابن اأبي جنيح)18( عن جماهد عن ابن عبا�ض.  
طريق  باأنها  الطريق  هذه  حجر  ابن  احلافظ  فذكر 
قوية عن ابن عبا�ض - ر�سي اهلل عنهما – اإ�سافة اإىل 
العجاب،  يف ما  اأخرى وذلك يف مقدمة كتابه:   طرق 

نقله عنه بع�ض املعا�رسين)19(. 
�سانيد  ويف املقابل،  نبه علماء اجلرح والتعديل على الأ
الواهية وغري القوية عن ال�سحابة والتابعني،  كتلك 
التي من )رواية الكلبي )20( عن اأبي �سالح )21( عن 

ابن عبا�ض()22(. 
اعتماد  عدم  �سل  والأ احلديث،   اأهل  �سعفها  فقد 
الروايات من هذه الطريق وهي كثرية،  ومبثوثة يف 

كتب كثري من املف�رسين.  
الكالم  عند  الطرق  هذه   بع�ض  لبيان  و�ساأعر�ض 
اآيات  نزول  اأ�سباب  روايات  بع�ض  على  التف�سيلي 

نعام كما �سياأتي )23( -  اإن �ساء اهلل -.  �سورة الأ

املطلب الثالث:  �سيغ التعبري عن �سبب 
النزول، وحكم كل منها: 

اأ�سباب  روايات  طرق  بدرا�سة  علماوؤنا  يكتف  مل 
النزول من حيث القبول والرد فح�سب،  بل ذهبوا اإىل 
ما هو اأبعد من ذلك،  فا�ستقراأوا اأحوال املنت لروايات 
اأ�سباب النزول؛  من اأجل ا�ستخال�ض قانون دقيق يف 
احلكم على الرواية –اإن �سح �سندها – هل هي من 

قبيل ال�سبب ؟
ية املراد بيانها ؟.  اأو من قبيل املعنى التف�سريي لالآ

ومن خالل نظرة عامة يف م�سادر علوم القراآن الكرمي 
ال�سحابة  اأن  يل  – تبني  منها  واحلديثة  – القدمية 
– ر�سي اهلل عنهم – خا�سة،  واملف�رسين عامة عربوا 
عن �سيغ اأ�سباب النزول بطرائق وتعبريات خمتلفة،  

ميكن اإجمالها فيما ياأتي)24(:  

فيقول:   بال�سببية  املف�رس  اأو  الراوي  ي�رسح  اأن   .1
فهذه  معينة.   حادثة  فيذكر  كذا،   ية  الآ نزول  �سبب 
ن�سا يف  تكون  العبارة  إن  – فا اإن �سحت  الرواية - 

ال�سببية،  ل حتتمل غريها. 
قدامى  عبارات  يكون مطردا يف  اأن  قلت:  هذا ميكن 
املف�رسين من ال�سحابة والتابعني دون غريهم؛  وذلك 
َرَوْوا  اإن  اإل  التنزيل  م�ساهدة  عن  املتاأخرين  لبعد 

ال�سببية باأ�سانيد �سح نقلها.  
بفاء  ياأتي  ولكن  ال�سبب،   بلفظ  ي�رسح  ل  اأن   .2
ية عقب �رسد حادثة،  وهي  داخلة على مادة نزول الآ
ن�ض يف الدللة على ال�سببية اأي�سا.  كرواية م�سلم عن 
جابر)25( يف �سبب نزول قوله تعاىل {ن�ساوؤكم حرث 
يف  ذلك  تف�سيل  و�سياأتي    ،)223 )البقرة:  لكم}: 

ال�سيغ الالحقة.  
و�سلم-،   عليه  اهلل  -�سلى  الر�سول  ُي�ساأل  اأن   .3
فيوحى اإليه،  ويجيب مبا نزل عليه.  فال يكون تعبريا 
ال�سببية  الفاء،  ولكن  النزول،  ول بتلك  بلفظ �سبب 
تفهم قطعا من املقام،  كرواية ابن م�سعود )26( عندما 
النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- عن الروح)27(.   �ُسِئل 

وحكم هذه اأنها ن�ض يف ال�سببية. 
4. اأن ترد عبارتان يف مو�سوع واحد،  اإحداهما ن�ض 
خرى لي�ست كذلك،  بل تعرب  يف ال�سببية للنزول،  والأ
عن املعنى.  فيوؤخذ مبا هو ن�ض يف ال�سببية،  وحتمل 
ن الن�ض  ية؛  لأ خرى على التف�سري وبيان مدلول الآ الأ

اأقوى يف الدللة من املحتمل.  
مثال ذلك:  ما اأخرجه م�سلم عن جابر ر�سي اهلل عنه 
قال:  ) كانت اليهود تقول:  من اأتى امراأة من دبرها 
)ن�ساوؤكم  اهلل:   فاأنزل  اأحوًل،   الولد  جاء  قبلها  يف 
البقرة:     :) �سئتم  اأنى  حرثكم  فاأتوا  لكم  حرث 
)223()28(. وما اأخرجه البخاري عن ابن عمر)29( 
قال:  )اأنزلت {ن�ساوؤكم حرث لكم} يف اإتيان الن�ساء 

يف اأدبارهن()30(. 
وىل؛   ل عليه يف بيان ال�سبب هو رواية جابر الأ فاملعوهّ
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ابن  واأما رواية  ال�سبب.   الدللة على  ل�رساحتها يف 
يف  الن�ساء  اإتيان  حلكم  بيان  اأنها  على  فتحمل  عمر 

ية.  اأدبارهن،  فهي ا�ستنباط من معنى الآ
5. اأن يكون الختالف دائرًا بني عبارات لي�ض �سيٌء 
منها ن�سا  يف ال�سببية،  كاأن يقول بع�ِضِِ املف�رسين:  
خر:  نزلت يف كذا،   ية يف كذا.  ويقول الآ نزلت هذه الآ
ول،  وكان اللفظ  ثم يذكر �سيئا اآخر غري ما ذكره الأ
ال�سببية  اإىل  اأحداهما  ت�رسف  قرينة  ول  يتناولهما 
إن الروايتني كلتيهما حتمالن على بيان ما يتناوله  فا

من املدلولت.  ول وجه حلملها على ال�سببية.  
واأرجئ التمثيل ملثل هذه ال�سيغ  التف�سريية اإىل باب 
�سورة  اآيات  نزول  اأ�سباب  على  التطبيقية  الدرا�سة 
إن الكثري من  نعام،  - مو�سوع هذه الدرا�سة -،  فا الأ

روايات اأ�سباب نزولها من هذا القبيل. )31(
ويف هذا ال�سياق يقول الزرك�سي)32( يف الربهان:  )قد 
اإذا  احدهم  اأن  والتابعني  ال�سحابة  عادة  من  عرف 
اأنها  بذلك  يريد  إنه  فا كذا،   يف  ية  الآ هذه  نزلت  قال:  
تت�سمن هذا احلكم،  ل اأن هذا كان ال�سبب يف نزولها،  
ية،  ل من  بالآ على احلكم  ال�ستدلل  فهو من جن�ض 

جن�ض النقل ملا وقع()33(. 
ية نزلت يف  اأن هذه الآ اأن يقول الراوي:  اأح�سب   .6
ية اإل نزلت يف كذا )34(.   كذا،  اأو:  ما اأح�سب هذه الآ

فهي املحتملة لل�سببية وعدمها.  
بحديث  املحتملة  ال�سيغة  لهذه  الكاتبون  وي�ست�سهد 
ن�ساري  الزبري -ر�سي اهلل عنه-)35( حني خا�سم الأ
قول  املو�سوع  يف  ال�ساهد  ووجه  املاء،   �سقي  يف 
نزلت  ية  الآ هذه  اأح�سب  )ما  عنه:   اهلل  الزبرير�سي 
ال فيه:  {فال وربك ل يوؤمنون حتى يحكموك فيما 

�سجر بينهم}:  الن�ساء:  )65()36(. 
7. اأن يكون الختالف بني عبارتني اأو عبارات كلها 

ن�ض يف ال�سببية،  ففي ذلك تف�سيل:  
اأ ( اأن ت�سح رواية دون غريها،  فاملعتمد تقدميها على 

ما عداها من الروايات،  ورد غري ال�سحيح.  

مثاله:  ما اأخرجه ال�سيخان وغريهما عن جندب)37( 
قال:  ) ا�ستكى النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-،  فلم 
يقم ليلة اأو ليلتني،  فاأتته امراأة فقالت:  يا حممد،  ما 
َحى   اأرى �سيطانك اإل قد تركك.  فاأنزل اهلل:  {َوال�سُّ
َك َوَما َقَلى }:  ال�سحى  َعَك َربُّ َذا �َسَجى َما َودَّ إِ َواللَّْيِل ا

 )38( .) 1-3(
واأخرج الطرباين وابن اأبي �سيبة)39( باأ�سانيدهما  اأن 
جرًوا دخل بيت النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- فدخل 
حتت ال�رسير،  فمات،  فمكث النبي -�سلى اهلل عليه 
 ( فقال:   الوحي،   عليه  ينزل  ل  اأيام  اأربعة  و�سلم- 
)40(،  ما حدث ببيت ر�سول اهلل -�سلى اهلل  يا خولة 
نف�سي:   يف  فقلت  ياأتيني.   ل  جربيل  و�سلم-؟  عليه 
حتت  باملكن�سة  فاأهويت  وكن�سته،   البيت  هياأت  لو 
ال�رسير،  فاأخرجت اجلرو.  فجاء النبي -�سلى اهلل 
عليه و�سلم- ترعد حليته،  وكان اإذا نزل عليه اأخذته 
َذا �َسَجى َما  إِ َحى  َواللَّْيِل ا الرعدة،  فاأنزل اهلل:  )َوال�سُّ

َك َوَما َقَلى(:  ال�سحى )1-3()41(.  َعَك َربُّ َودَّ
الرواية  اأما  ل�سحتها.   وىل؛   الأ الرواية  فاملعتمد 
ذكر  كما  ُيعرف،   ل  من  اإ�سنادها  ففي  الثانية،  

املحققون من اأهل العلم)42(. 
الروايات،   �سائر  اأو  الروايتني  كلتا  ت�سح  اأن  ب ( 
خذ  حدها مرجح،  فاملعتمد يف بيان ال�سبب:  الأ ولكن لأ
بالراجحة دون املرجوحة. ومن اأ�سباب هذا الرتجيح:  
مع  خرى  الأ من  اأ�سح  الروايات  اإحدى  تكون  اأن 
اأن يكون  اأو  القبول وال�سحة،   اأ�سل  ا�سرتاكهما يف 

احد الرواة �ساهًدا على الق�سة.  
مثال ذلك:  ما اأخرجه البخاري عن ابن م�سعود قال:  
يف  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  مع  اأم�سي  )كنت 
من  بنفر  فمر  ع�سيب-،   على  يتوكاأ  -وهو  املدينة،  
اليهود،  فقال بع�سهم لو �ساألتموه.  فقالوا:  حدثنا 
اأنه  عن الروح،  فقام �ساعة،  ورفع راأ�سه،  فعرفت 
{ُقِل  قال:  ثم  الوحي،   �سعد  حتى  اإليه،   يوحى 
َقِلياًل}  إِلَّ  ا اْلِعلِْم  ن  اأُوِتيُتم مِّ َوَما  اأَْمِر َربِّي  وُح ِمْن  الرُّ
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)الإ�رساء: )85()43(. 
ابن عبا�ض قال:   الرتمذي و�سححه عن  اأخرجه  وما 
هذا  عنه   ن�ساأل  �سيئا  اأعطونا  ليهود:   قري�ض  قالت 
الرجل.  قالوا:  �سلوه عن الروح.  ف�ساألوه،  فاأنزل 
َربِّي  اأَْمِر  ِمْن  وُح  الرُّ ُقِل  وِح  الرُّ َعِن  اهلل: {َوَي�ْساأَُلوَنَك 

إِلَّ َقِلياًل }الإ�رساء: 85()44(.  ن اْلِعلِْم ا َوَما اأُوِتيُتم مِّ
وىل على الثانية من وجهني:  ُح الرواية الأ َفرُتُجَّ

رواية  والثانية  البخاري،   رواية  اأنها  احدهما:  
الرتمذي،  ومن املقرر اأنهّ ما رواه البخاري اأ�سح مما 

رواه غريه – وهذا على العموم -. 
ول -وهو ابن م�سعود-  خر:  اأن راوي اخلرب الأ والآ
تدل  كما  اآخرها،  اإىل  اأولها  من  للق�سة  م�ساهدًا  كان 
وىل – بخالف اخلرب الثاين،  – وهي رواية  الرواية الأ
ابن عبا�ض – فال تدل على اأنه كان حا�رسًا للق�سة،  
داء  والأ التحمل  يف  قوة  للم�ساهد  اأن  يف  ريب  ول 
للرواية ويف ال�ستيثاق لي�ست لغري امل�ساهد)45(،  فابن 
عبا�ض –ر�سي اهلل عنهما – ولد قبل الهجرة بثالث 
�سنني كما �سبق  يف  ترجمته،  فلم يكن حا�رسَا تلك 
الق�سة،  ومن املوؤكد اأنه حتمل الرواية عن غريه من 

ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم -.  
اأو  الروايتان  فيه  ا�ستوت  ما  الثالثة:   ال�سورة  ت ( 
الروايات يف ال�سحة،  ول مرجح لإحداها،  لكن ميكن 
�سباب ح�سل،  ونزلت  ن كال من الأ اجلمع بينها؛  لأ
لتقارب  جمتمعة؛  الحداث  تلك  ح�سول  عقب  ية  الآ
مر على  اأزمانها،  فحكم هذه ال�سورة:  اأن نحمل الأ

نه الظاهر.   تعدد ال�سبب؛  لأ
مثاله:  ما اأخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن 
النبي  عند  امراأته  اأمية)46( قذف  بن  اأن هالل  عبا�ض 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- ب�رسيك بن �سحماء.  فقال 
اأو حد يف  النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-:  )البينة،  
مع  اأحدنا  وجد  اإذا  اهلل،   ر�سول  يا  فقال  ظهرك(،  
اأنه  ؟ ويف رواية:   البينة  يلتم�ض  امراأته رجاًل ينطلق 
قال:  )والذي بعثك باحلق اإين ل�سادق،  ولينزلن اهلل 

تعاىل ما يربئ ظهري من احلد،  فنزل جربيل - عليه 
اإىل   .  . َيْرُموَن.  –،  واأنزل عليه:  {َوالَِّذيَن  ال�سالم 
اِم�َسَة  قوله اإل اأنف�سهم } النور: )6( حتى بلغ {َواخْلَ
اِدِقنَي }:  النور:  إِن َكاَن ِمَن ال�سَّ ِ َعَلْيَها ا اأَنَّ َغ�َسَب اهللَّ

  .)47()9(
واأخرج ال�سيخان باأ�سانيدهما:  ) اإن عوميًرا)48( اأتى 
عا�سم بن عدي )49(،  وكان �سيد بني عجالن،  فقال:  
كيف تقولون يف رجل وجد مع امراأته رجاًل،  اأيقتله 
فتقتلونه ؟ اأم كيف ي�سنع؟ �سل يل ر�سول اهلل -�سلى 
اهلل عليه و�سلم- عن ذلك.  فاأتى عا�سم النبي -�سلى 
اهلل عليه و�سلم-،  فقال:  يا ر�سول اهلل – ويف رواية 
م�سلم -:   ف�ساأل عا�سم ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه 
عليه و�سلم-  اهلل  اهلل -�سلى  ر�سول  و�سلم-،  فكره 
امل�ساءلة،  وعابها.  فقال عومير:  واهلل ل اأنتهي حتى 
ذلك.   عن  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  اأ�ساأل 
مع  وجد  رجل  اهلل،   ر�سول  يا  فقال:   عومير  فجاء 
ي�سنع؟  كيف  اأم  فتقتلونه،   اأيقتله؟  رجاًل،   امراأته 
اأنزل  )قد  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  فقال 
- اهلل  ر�سول  فاأمرهما  �ساحبتك(  ويف  فيك  القراآن 
�سلى اهلل عليه و�سلم- باملالعنة)50( مبا �سمى اهلل يف 

كتابه،  فالعنهما ()51(. 
لإحداها  مرجح  ول  �سحيحتان،   الروايتان  فهاتان 
زمانهما  لقرب  بهما؛   خذ  الأ فيمكن  خرى.   الأ على 
على اعتبار اأن اأول من �ساأل هالل بن اأمية،  ثم قفاه 
مرة،   عا�سم  بوا�سطة  ف�ساأل  اإجابته.   قبل  عومير 
ية  اإجابة للحادثني  وبنف�سه مرة اأخرى،  فاأنزل اهلل الآ

معا. 
املثال  هذا  تخريج  يف  اآخر  احتمال  الزرقاين  ويورد 
اأن  الثانية:   الراوية  من  يفهم  اأن  ) وميكن  فيقول:  
عومير،   جاء  ثم  اأول،   هالل  يف  نزلت  املالعنة  اآيات 
يات التي  فاأتاه الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم- بالآ
نزلت يف هالل.  قال ابن ال�سباغ ) ق�سة هالل تبني اأن 
ية نزلت فيه اأول،  واأما قوله عليه ال�سالم لعومير:   الآ

عطيه األطرش، نزول سورة األنعام ...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )4(، العدد )1(، ص )119-85(، 2009



93

اإن اهلل اأنزل فيك ويف �ساحبتك. . .  معناه:  ما نزل يف 
ن ذلك حكم عام جلميع النا�ض ()52(.  ق�سة هالل؛ لأ

�سبب  يف  الروايات  لتعدد  رابعة   �سورة  وثمة  ث ( 
النزول ذكرها الكاتبون من قدامى وحمدثني،  ولكن 

مل يقبلها بع�ض الباحثني يف اأيامنا)53(.  
مرجح  دون  ال�سحة  يف  الروايتني  ا�ستواء  �سورة:  
لبعد  جميعها؛   بها  خذ  الأ اإمكان  ودون  لإحداها،  
مر على  �سباب.  فحكمها:  اأن نحمل الأ الزمان بني الأ

ية.  تكرار نزول الآ
مرة؛  من  اأكرث  ال�سيء  ينزل  )وقد  الزرك�سي:   قال 
ل�ساأنه،  وتذكريا ب�سببه عند حدوثه؛ خوف  تعظيما 

ن�سيانه()54(. 
اأبي  عن  والبزار  البيهقي  اأخرجه  ما  ذلك:   مثال 
عليه  اهلل  -�سلى  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة 
و�سلم-  وقف على حمزة حني ا�ست�سهد،  وقد مثل 
مثلن  ب�سبعني منهم مكانك(.  فنزل  به،  فقال:   )لأ
جربيل - والنبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- واقف - 
ْثِل  ْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا مِبِ إِ بخواتيم �سورة النحل:  {َوا
 { اِبريَن  لِّل�سَّ َخرْيٌ  َلُهَو  مُتْ  �َسرَبْ َوَلِئن  ِبِه  ُعوِقْبُتم  َما 

النحل:  )126( اإىل اآخر ال�سورة ()55(. 
 )56( كعب  بن  اأبي  عن  واحلاكم  الرتمذي  واخرج 
اأربعة  ن�سار  الأ من  اأ�سيب  اأحد  يوم  كان  )ملا  قال:  
و�ستون،  ومن املهاجرين �ستة،  منهم حمزة،  فمثلوا 
مثل  يوما  منهم  اأ�سبنا  لئن  ن�سار:   الأ فقالت  به،  
َ عليهم( فلما كان يوم فتح مكة اأنزل اهلل:   هذا لُنبنيَّ

ْن َعاَقْبُتْم} النحل:  )126()57(.  إِ {َوا
ج ( وثمة �سورة اأخرى ذكرها العلماء،  وهي:  تعدد 
النازل وال�سبب واحد.  فينزل اأكرث من اآية لل�سبب اأو 

احلادثة الواحدة. 
- �سلمة  اأم  عن  والرتمذي  احلاكم  اأخرجه  ما  مثاله 
اأ�ْسمُع  ل  اهلل،   ر�سول  يا  – قالت:    عنها  اهلل  ر�سي 
اهلل:   فاأنزل  ب�سيء!،   الهجرة  يف  َذَكَرالن�ساء  اهلل 
نُكم  يُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ ُهْم اأَينِّ َل اأُ�سِ {َفا�ْسَتَجاَب َلُهْم َربُّ

َهاَجُروْا  َفالَِّذيَن  َبْع�ٍض  ن  مِّ َبْع�ُسُكم  ُنَثى  اأ اأَْو  َذَكٍر  ن  مِّ
َوَقاَتلُوْا  �َسِبيِلي  يِف  َواأُوُذوْا  ِدَياِرِهْم  ِمن  ُْخِرُجوْا  َواأ
َجنَّاٍت  ْدِخَلنَُّهْم  ُ َولأ �َسيَِّئاِتِهْم  َعْنُهْم  َرنَّ  َكفِّ ُ لأ َوُقِتلُوْا 
ُ ِعنَدُه  ِ َواهللهّ ن ِعنِد اهللهّ ْنَهاُر َثَوابًا مِّ ِتَها الأَ ِري ِمن حَتْ جَتْ

َواِب } اآل عمران:  )195()58(.  ُح�ْسُن الثَّ
)يا ر�سول  قلت:   قالت:   اأنها  اأي�سا  واأخرج احلاكم 
اهلل تذكر الرجال،  ول تذكر الن�ساء( فاأنزلت:  ) اإن 
ونزلت:     .)35( حزاب:  الأ وامل�سلمات(  امل�سلمني 
نُكم  يُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ ُهْم اأَينِّ َل اأُ�سِ {َفا�ْسَتَجاَب َلُهْم َربُّ
َهاَجُروْا  َفالَِّذيَن  َبْع�ٍض  ن  مِّ َبْع�ُسُكم  ُنَثى  اأ اأَْو  َذَكٍر  ن  مِّ
َوَقاَتلُوْا  �َسِبيِلي  يِف  َواأُوُذوْا  ِدَياِرِهْم  ِمن  ُْخِرُجوْا  َواأ
َجنَّاٍت  ْدِخَلنَُّهْم  ُ َولأ �َسيَِّئاِتِهْم  َعْنُهْم  َرنَّ  َكفِّ ُ لأ َوُقِتلُوْا 
ُ ِعنَدُه  ِ َواهللهّ ن ِعنِد اهللهّ ْنَهاُر َثَوابًا مِّ ِتَها الأَ ِري ِمن حَتْ جَتْ

ُح�ْسُن الثََّواِب} اآل عمران:  )195()59(. 
واخرج احلاكم اأي�سا اأنها قالت:  )تغزو الرجال،  ول 
تغزو الن�ساء،  واإمنا لنا ن�سف املرياث(،  فاأنزل اهلل:     
بع�ض}  على  بع�سكم  به  اهلل  ف�سل  ما  تتمنوا  {ول 
إِنَّ امْلُ�ْسِلِمنَي َوامْلُ�ْسِلَماِت}  الن�ساء:  )31(.  واأنزل {ا

حزاب: )35()60(.  الأ
علماوؤنا  ا�ستقراأها  التي  ال�سيغ  هي  فهذه  وبعد:  
عند  النزول  �سبب  عن  التعبري  يف   – اهلل  –رحمهم 
اأتتبعها  اأن  حاولُت  وقد  واملف�رسين،   ال�سحابة 
بطولها دار�سا حمققا،  لكي اأفيد من هذا املو�سوع يف 
نعام  احلكم على مرويات اأ�سباب نزول اآيات �سورة الأ
يف املبحث الثالث من هذه الدرا�سة،  وذلك فيما يخ�ض 

متون تلك الروايات- اإن قبل �سندها-.  
وقبل النفاذ اإىل هذا الغر�ض،  -اأعني درا�سة مرويات 
تطبيقية  درا�سة  نعام  الأ �سورة  اآيات  نزول  اأ�سباب 
–،  قبل ذلك كله،  ل بد من  ال�سند واملنت  من حيث 
همية يف هذا البحث،  األ وهو:   عر�ض مو�سوع بالغ الأ
نعام جملة واحدة،  وعالقته مبفهوم  نزول �سورة الأ
�سبب النزول و�سوابطه التي تعرفنا عليها،  وهذا ما 

�سيكون يف املبحث التايل - اإن �ساء اهلل-. 
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جملة  نعام  الأ �سورة  نزول  تعار�ض  الثاين:   املطلب 
واحدة مع املفهوم النظري والعملي ل�سبب النزول. 

ثار الواردة يف نزول �سورة  ول الآ املطلب الأ
نعام جملة واحدة، وموقف املف�سرين منها.   الأ
نعام  ثار التي تبني نزول �سورة الأ ورد �رسبان من الآ
عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  قلب  على  واحدة  جملة 
ملك،   األف  �سبعون  ومعها  مكة،   يف  وذلك  و�سلم-،  

لهم زجل بالت�سبيح.  وهذان ال�رسبان هما:  

ول: الأ
نعام جملة واحدة  الأ �سورة  نزول  على  الدالة  ثار  الآ
ذلك  روي  فقد  اآياتها،   من  ل�سيء  ا�ستثناء  غري  من 
عن عدد من ال�سحابة –ر�سي اهلل عنهم،  كابن عمر، 

واأن�ض)61(، واأ�سماء بنت يزيد)62( وابن عبا�ض. 
ر�سي  عمر-  ابن  عن  ب�سنده  الطرباين  روى  فقد 
عليه  اهلل  اهلل -�سلى  ر�سول  قال  – قال:   عنهما  اهلل 
واحدة،   جملة  نعام  الأ �سورة  عليهّ  )نزلت  و�سلم-:  
بالتهّ�سبيح  زجل  لهم  ملك،   األف  �سبعون  ي�سيعها 

والتحميد()63(. 
- اهلل  ر�سول  قال  قال:   عنه  اهلل  ر�سي  اأن�ض  وعن 
نعام ومعها  �سلى اهلل عليه و�سلم-:  )نزلت �سورة الأ
موكب من املالئكة ي�سد ما بني اخلافقني،  لهم زجل 
بالت�سبيح والتقدي�ض ترجت (.  ور�سول اهلل -�سلى اهلل 
�سبحان  العظيم،   اهلل  يقول:  )�سبحان  عليه و�سلم- 

اهلل العظيم ()64(. 
نعام  الأ �سورة  نزلت   ( قالت:  يزيد  بنت  اأ�سماء  وعن 
واحدة،   جملة  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  على 
وكادت من ثقلها لتك�رس عظم الناقة ()65(.  ويف رواية 
نعام على النبي  اأخرى عنها قالت:  ) نزلت �سورة الأ
-�سلى اهلل عليه و�سلم- جملة،  واأنا اآخذة بزمام ناقة 
اإن كادت من ثقلها  النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-،  

لتك�رس عظام الناقة()66(.  

املبحث الثاين:  
نعام جملة واحدة،  وعالقته مبفهوم  نزول �سورة الأ

�سبب النزول.
النزول  �سبب  اأن   – م�سى  فيما   - عرفَت  متهيد:  
اأو  ب�ساأنه وقت وقوعه،  كحادثة  القراآن  هو ما نزل 
�سوؤال،   واأنه ل بد اأن يكون النزول مقرتنًا باحلادثة 
اإجابة عنها.  وقد مر  اأو  بياناَ حلكمها،   ؤال  ال�سو اأو 

ول من هذه الدرا�سة.   التمثيل لذلك يف املبحث الأ
ل�سبب  املفهوم  هذا  اأن  املو�سوع،   يف  الالفت  لكن 
الواردة  حاديث  الأ يتعار�ض مع ما روي من  النزول 
نعام جملة واحدة.  فلو كان ذلك  الأ يف نزول �سورة 
مع  التعامل  �سيتم  فكيف  �سحيحا،   ثابتًا  املروي 
نعام ؟ ل �سيما واأن  اأ�سباب نزول �سورة الأ مرويات 
اأورد لها  اآيات هذه ال�سورة  ما يزيد على الُع�رس من 
املف�رسون اأ�سباب نزول،  اأعني وقائع اأو اأ�سئلة نزلت 
يتعار�ض    - ريب  بال  فهذا -  عليها.   تعقيبا  يات  الآ

نعام جملة واحدة.   ثار املروية يف نزول الأ والآ
قبيل  من  جاء  اأ�سبابها  على  يات  الآ هذه  نزول  فهل 
يحمل  هل  اأم  ؟  نف�سها  ال�سورة  عموم  من  ال�ستثناء 
جملة  ال�سورة  مع  -مرة  ؟  النزول  تكرار  على  ذلك 
- بها؟  املقرتنة  واأحداثها  اأ�سبابها  وفق  على  ومرة 
قبيل  من  ل  التف�سري  قبيل  من  الروايات  هذه  اإن  اأم 
اإنها روايات مل تثبت �سحتها من حيث  اأم  ؟  ال�سبب 

ال�سند ؟. . .  
من  مناق�ستها  ميكن  وغريها  الت�ساوؤلت  هذه  كل 
خالل التطبيق على روايات اأ�سباب نزول اآيات �سورة 
الدرا�سة  هذه  من  خري  والأ الثالث  املبحث  يف  نعام  الأ

-اإن �ساء اهلل-. 
ترتبطان  هامتني  مل�ساألتني  اأعر�ض  كله،   ذلك  وقبل 
ارتباطًا وثيقا مبو�سوع هذا البحث،  وذلك من خالل 

مطلبني اثنني،  هما:  
نعام  ثار الواردة يف نزول �سورة الأ ول:  الآ املطلب الأ

جملة واحدة،  وموقف املف�رسين منها.  
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)نزلت  قال:   عبا�ض  ابن  عن  الطرباين  روى  كما 
نعام مبكة ليلة جملة واحدة،  حولها �سبعون األف  الأ

ملك يجاأرون حولها بالت�سبيح ()67(. 

الثاين: 
نعام جملة واحدة  الأ �سورة  نزول  على  الدالة  ثار  الآ
وهذا  النزول،   هذا  من  اآياتها  لبع�ض  ال�ستثناء  مع 
ثار منه ما روي عن بع�ض ال�سحابة  ال�رسب من الآ
ما روي  ومنه  عبا�ض.   كابن    ،– عنهم  اهلل  –ر�سي 
عن مف�رسي التابعني اأو تابعيهم،  ومن الوا�سح اأن 
للنوع  كان  ما  الثبوت  من  لها  يتوفر  مل  ثار  الآ هذه 
ول الذي قدمنا عن ابن عمر واأن�ض وغريهما،  فقد  الأ
قوى بع�سها بع�سا،  واأخذ بع�سها حكم املرفوع اإىل 

ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-.  
مروية  ال�ستثناء  روايات  إن  فا ثانية،   جهة  ومن 
احلالت  من  كثري  ويف    .- ظهر  الأ  - على  باملعنى 

ب�سيغة التمري�ض »قيل«.  
اآية  اإل  مكية،   اإنها  قيل:   ما  الروايات:   هذه  فمن 
َلْيِهُم  إِ ا ْلَنا  َنزَّ َنا  اأَنَّ {َوَلْو  تعاىل:   قوله  وهي  واحدة،  

إنها مدنية)68(.  نعام:  )111(،  فا ِئَكَة } الأ امْلاَلآ
اليهود  املدينة يف رجل من  نزلتا يف  اآيتني  اإل  وقيل:  
قال: ) ما اأنزل اهلل على ب�رس من �سيء (.   فنزل فيهم:  
ُ َعَلى  ْذ َقاُلوْا َما اأَنَزَل اهللهّ إِ َ َحقَّ َقْدِرِه ا {َوَما َقَدُروْا اهللهّ
نعام:  )91()69(.   ن �َسْيء }والتي بعدها،  )الأ َب�رَسٍ مِّ
 . َعَلْيُكْم.  ُكْم  َربُّ َم  َما َحرَّ اأَْتُل  َتَعاَلْوْا  وقيل هما:  {ُقْل 
152(.  وقيل:    ،151( نعام:   الأ يتني}  الآ اآخر  اإىل 
ْذ َقاُلوْا  إِ َ َحقَّ َقْدِرِه ا - اإل �ست اآيات:  {َوَما َقَدُروْا اهللهّ
نعام:  )91  الأ �َسْيٍء. .}  ن  مِّ َب�رَسٍ  َعَلى   ُ اهللهّ اأَنَزَل  َما 
يتني بعدها (.  و قوله تعاىل:  {ُقْل َتَعاَلْوْا  اىل اآخر الآ
نعام:   يتني }الأ ُكْم َعَلْيُكْم. . اإىل اآخر الآ َم َربُّ اأَْتُل َما َحرَّ
ال�سابقة  قوال  الأ بني  جمع  وهو    ،)153-  151(
نعام   الأ �سورة  اأن  عبا�ض:   ابن  عن  و�سح  كلها.  
نزلت مبكة جملة واحدة،  فهي مكية،  اإل ثالث اآيات 

ُكْم  َربُّ َم  َحرَّ َما  اأَْتُل  َتَعاَلْوْا  {ُقْل  باملدينة:  نزلت  منها 
نعام:  )151 اإىل متام  يتني } الأ َعَلْيُكْم. . اإىل اآخر الآ
يات الثالث()70(.  وقيل غري ذلك ،  ففي امل�سحف  الآ
يات :  20،  23،  91،  92،  114،   مريي اإن الآ الأ
القائلني  حمل  والذي  مدنية.     151-153   ،141
يات اأن بع�سها جاءت حديثا  على القول مبدنية هذه الآ
92.  وهذا    ،91 يتني  الآ الكتاب كما مر يف  اأهل  عن 
  ،23   ،20 يات  من خ�سائ�ض القراآن املدين وكذا الآ
114.   وبع�سها تتحدث عن اأ�سول بع�ض الت�رسيعات 
{َواآُتوْا  تعاىل:   اهلل  كقول  خالقية،   والأ القت�سادية 
نعام: )141(. ومثله احلديث  ُه َيْوَم َح�َساِدِه} الأ َحقَّ
خالقية يف الو�سايا الَع�رس  عن اأ�سول الت�رسيعات الأ
{ُقْل  تعاىل:  قوله  وهي    .151-153 يات  الآ وهي 
ُكْم َعَلْيُكْم. . .  لعلكم تتقون }  َم َربُّ َتَعاَلْوْا اأَْتُل َما َحرَّ
نعام:  )153-151(.  فهذا من خ�سائ�ض القراآن  الأ

املدين.  
قوال تف�سيال ُمثِبتاَ  وقد اأورد �ساحب الظالل هذه الأ
يات،  واأنها من�سجمة ملتئمة مع �سياق  مكية هذه الآ
من  بعدها  وما  قبلها  ما  مع  – اأي  نف�سها،  ال�سورة 
القراآن  ن  لأ مبدنيتها؛  للقول  داعي  ول    .- يات  الآ
املكي حتدث اأي�سا عن اأهل الكتاب وعن اأ�سول بع�ض 
كمال هذه املو�سوعات يف القراآن  الت�رسيعات متهيدا لإ

املدين )71(.  
ابن  عن  تقان  الإ يف  ال�سيوطي  نقل  ال�سياق  هذا  ويف 
اآيات)73(،   ت�سع  منها  )ا�ستثني  قوله:   ار)72(  احل�سهّ
ول ي�سح به نقل خ�سو�سا مع ما قد ورد اأنها نزلت 

جملة()74(. 
وبعد اأن اأورد �ساحب املنار - ال�سيخ - ر�سيد ر�سا 
قوال،  وراأي ابن احل�سار فيها،  واأنه مل  – هذه الأ
نزلت  ما ثبت من كونها  باملقارنة مع  نقل  بها  ي�سح 
جملة،  بعد ذلك كله،  اأورد ال�سيخ حتقيقًا: هاما ودقيقا 

يف تف�سريه، اأحر�ض على نقله بطوله؛  لنفا�سته. 
يات  قال - رحمه اهلل -:  ) اأقول:  قد ثبت ان بع�ض الآ
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كانت ت�سدق على وقائع كانت حتدث بعد نزولها،  اأو 
قبله،  فتذكر لال�ست�سهاد اأو الحتجاج بها يف الواقعة 
 - ال�سحابة  من  اإذ  حني  �سمعها  من  فيظن  منها،  
اأنها  قبل  من  �سمعها  يكن  ومل    ،- عنهم  اهلل  ر�سي 

نزلت يف تلك الواقعة. 
وكثريا ما كان يقول ال�سحابي:   اإن اآية كذا نزلت يف 
مر وحكمه،   كذا،  وهو يريد اأنها نزلت يف اإثبات هذا الأ
عند  نزلت  اأنها  عنه  الراوي  فيظن  عليها،   دالة  اأو 
مر.  وال�سحابي ل يريد ذلك.  وقد نقل  حدوث ذلك الأ
ال�سيوطي هذا املعنى عن ابن تيمية والزرك�سي)75(.  

– اأن هذا يعد  لل�سيخ ر�سيد  والتحقيق:  - والكالم 
امل�سند.  وملا كان وجود  التف�سري ل من احلديث  من 
�سور  يف  مكية  اآيات  اأو  مكية،   �سورة  يف  مدنية  اآيات 
به  القول  �سل،  فاملختار عدم قبول  الأ مدنية خالف 
اإل اذا ثبت برواية �سحيحة ال�سند،  �رسيحة املنت،  

�ساملة من املعار�سة  والحتمال.  
ال�ستثناء  من  رووه  مما  �سححوا  َنرهم  مل  واإننا 
هن  اآيات،   ثالث  ا�ستثناء  يف   عبا�ض  ابن  رواية  ال 
ذكروا  لو  ولعلهم  املكية)76(،   ال�سور  مو�سوع  من 
ما  على  حجة  فيها  وجدنا  ملا  بن�سها  الرواية  لنا 

قالوا()77(.  
ثم يتابع �ساحب املنار كالمه يف ترجيح كفة ال�رسب 
ول من الروايات التي اأورْدُت قبل قليل،  والقائلة  الأ
ل�سيء  ا�ستثناء  نعام جملة واحدة من غري  الأ بنزول 
نعام  من اآياتها،  فيقول:  ) واأما ما روي يف نزول الأ
جملة واحدة،  فقد اأخرجه غري واحد من املحدثني،  

عن غري واحد من ال�سحابة والتابعني(.  
تقان:  -  اإنه اأخرجه اأبو عبيد،  والطرباين عن  ففي الإ
ابن عبا�ض،  والطرباين عن طريق يو�سف بن عطية - 
وهو مرتوك – عن ابن عمر مرفوعا،  وعن جماهد،  
اإنها  الروايات:   وعطاء)78(.  ويف كل رواية من هذه 
إنه  نزلت ي�سيعها �سبعون األف ملك،  اإل اأثر جماهد فا

قال فيه:  خم�سمائة ملك.  

قال ال�سيوطي:  ) فهذه �سواهد يقوي بع�سها بع�سا(.  
ثم نقل عن ابن ال�سالح انه روي ذلك عن طريق اأبي 
اإىل  املنثور  الدر  يف  وعزاه  ب�سند �سعيف.   كعب  ابن 
اآخرين اأخرجوه اأي�سا كاأن�ض،  واأبي ابن كعب،  وابن 
وعلي  جحيفة،  واأبي  يزيد،   بنت  واأ�سماء  م�سعود،  

املرت�سى. 
للراأي،   فيها  جمال  ل  م�ساألة  يف  الروايات  فكرثة 
مو�سوعة،   فتكون  للهوى،   ول  اجتهادية،   فتكون 
ول لغلط الرواة،  فتكون معلولة،  ل بد اأن يكون لها 

اأ�سل �سحيح.  
ونقول:   اإنه مل يرو اأحد اأنها مل تنزل جملة واحدة 
بهذا اللفظ املناق�ض لتلك الروايات امل�رسحة بنزولها 
جملة واحدة،  كحديث ابن عمر:  )نزلت علي �سورة 
نعام جملة واحدة،  ي�سيعها �سبعون األف ملك()79(.   الأ
ا�ستثناء  من  روي  ما  بذلك  ال�سالح  ابن  مراد  واإمنا 
اأنه لي�ض فيه ن�ض �سحيح  يات،  فقد علمت  بع�ض الآ

�رسيح يدل على ذلك. 
ملوافقتها  اأرجح؛   واحدة  جملة  نزولها  فرواية 
�سل،  ولكونها مثبته،  وروايات ال�ستثناء نافية،   لالأ
واملُثبت مقدم على النايف.  وقد جمع بينهما من قال:  
عبا�ض،   ابن  وا�ستثنى  واحده،   جملة  نزلت  اإنها 

وال�ستثناء معيار العموم.  
ثالث  ا�ستثناء  من  ال�سيوطي  �سححه  ما  كان  واإذا 
اآيات عن ابن عبا�ض،  وهو ما رواه ابن النحا�ض)80( 
إن ن�ض عبارته:   �سكال،  فا عنه  يف نا�سخه،  فقد انحل الإ
نعام نزلت مبكة جملة واحدة،  فهي مكية  الأ �سورة 
اأَْتُل  َتَعاَلْوْا  باملدينة:  {ُقْل  نزلن  اآيات منها  اإل ثالث 
نعام:   الأ يتني   الآ اآخر  اإىل   {. َعَلْيُكْم.  ُكْم  َربُّ َم  َحرَّ َما 

يات الثالث. اأ.  هـ.()81(.  )151 اإىل متام الآ
بهذه  �سح  )فقد  قائال:   املنار  �ساحب  يتابع  ثم 
جملة  نزلت  الطويلة  ال�سورة  هذه  اإن  اإذن  الرواية 
اأ�سله املرفوع،   واحدة،  وهذا ن�ض توقيفي،  عرف 
يات الثالث  فهو ل يحتمل التاأويل على اأن ا�ستثناء الآ
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فيه يحتمل التاأويل - كما تقدم – وابن عبا�ض مل يكن 
إنه ولد  مبكة ممن يحفظ القراآن،  ويروي احلديث،  فا
قبل الهجرة بثالث �سنني اأو خم�ض،  واإمنا روى ذلك 
عن غريه،  فيحتمل اأن يكون ال�ستثناء من راأيه،  اأو من 
راأي من روى هو عنه،  واأن يكون مرويًا عنه باملعنى،  

ويكون بع�ض الرواة هو الذي عرب بال�ستثناء.  
اأن  فق�ساراه:   �سحيحًا،   ال�ستثناء  هذا  كان  واإذا 
ال�سورة بعد اأن اأنزلت جملة واحدة،  اأحلق بها ثالث 
اآيات مما نزل باملدينة،  فبطل بذلك ما قد يتوهم من 
كالم ابن ال�سالح،  وما يظنه كثري من النا�ض من اأنه 
املئني  �سور  ول  الطوال،   ال�سور  من  �سيء  ينزل  مل 
ن ما ا�ستهر نزوله جملة واحدة غري  جملة واحدة؛ لأ

هذه ال�سورة كله من املف�سل()82(. 
�ساحب  كالم  من  اأ�سجل  اأن  اأ�ستطيع  تقدم،   ومما 

تية:   املنار –رحمه اهلل – اخلال�سات الآ
نعام جملة  1. اإن الروايات الواردة يف نزول �سورة الأ
اأوثق من  اآياتها   واحدة من غري ا�ستثناء ل�سيء من 
الروايات التي ن�ست على ا�ستثناء ت�سع اآيات،  اإذ مل 
ي�سح بذلك نقل كما ذكر ال�سيوطي عن ابن احل�سار.  
غري  من  واحدة  جملة  نعام  الأ نزول  روايات  اإن   .2
يقوي  اأنه  اإل  باأ�سانيد �سعيفة،   واإن رويت  ا�ستثناء 
بع�سها بع�سا،  ل �سيما اأن منها ما اأخذ حكم املرفوع 
اإىل ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-.  وقد ن�ست 
على م�ساألة توقيفية ل جمال لالجتهاد فيها،  فال بد 

من اأن يكون لها اأ�سل �سحيح.  
اآيات  بع�ض  ا�ستثناء  يف  الواردة  قوال  الأ اإن   .3
يات  الآ املدينة، هذه  النزول مبكة،  بل يف  نعام من  الأ
ال�سحابة واملف�رسين  اأقوال وردت عن  يف  معظمها  
يات،   باملعنى،  اأي ك�سواهد على تف�سري بع�ض هذه الآ
فقد نظروا اإليها من حيث مو�سوعاتها التي تتحدث 
عنها،  كاحلديث عن بع�ض الت�رسيعات،  اأو عن اأهل 
اأنها مدنية،  والتحقيق:  خالفه.   الكتاب،  فح�سبوا 
قوال من مرا�سيل ال�سحابة  هذا عدا اأن بع�ض هذه الأ

على  ولي�ض  التف�سري  على  ك�سواهد  بها  ياأخذ  التي 
النزول،  ل �سيما واأن �سغار ال�سحابة – ر�سي اهلل 
عنهم – مل يعا�رسوا التنزيل يف مكة،  كما يفهم من 
كالم ال�سيخ ر�سيد عن ابن عبا�ض –ر�سي اهلل عنهما 

 .-
وهذا ل يحط  - بحال-  من قدر ال�سحابة – ر�سي 
مقبولة،   ومرا�سيلهم  عدول،   فكلهم    ،- عنهم  اهلل 
ولكن على  اأنها �سواهد على التف�سري،  ولي�ست اأ�سبابا 

بالنزول اأو تاريخًا له.  
نعام نزلت جملة  فخال�سة القول اإذن:  اإن �سورة الأ
واحدة،  وذلك يف مكة على قلب ر�سول اهلل -�سلى اهلل 
ذكرت  التي  الروايات  يف  ا�ستهر  كما  و�سلم-،   عليه 
قوال التي ا�ستثنت بع�ض هذه  من قبل.  ول �سحة لالأ

يات وقالت اإنها نزلت يف املدينة.   الآ
املف�رسين  بع�ض  اإليه  خل�ض  الذي  الراأي  وهذا 
قطب،   و�سيد  املنار،   �ساحب  اأمثال:   املحَدثني،  

وال�سيخ حممد ح�سني ف�سل اهلل يف تف�سريه)83(.  
ومن قبلهم جميعا الفخر الرازي والقرطبي،  فقد قال 
�سوليون يعني  الفخر يف تف�سريه ما ن�سه:  ) قال الأ
من  بنوعني  اخت�ست  ال�سورة  »هذه  العقيدة:  علماء 
الف�سيلة اأحدهما:  اأنها نزلت دفعة واحدة.  والثاين  
اأنها �سيعها �سبعون األفاَ من املالئكة؛ وال�سبب يف ذلك 
والنبوة  والعدل  التوحيد  دلئل  على  م�ستملة  اأنها 
املبطلني وامللحدين،  وذلك  واإبطال مذاهب  واملعاد،  
والرفعة،    اجلاللة  غاية  يف  �سول  الأ علم  اأن  على  يدل 
اأن  امل�سلحة  تكون  قد  حكام  الأ على  يدل  ما  إنزال  فا
احلوادث  وبح�سب  حاجتهم،   قدر  تعاىل  اهلل  ينزله 
»اأي  �سول  الأ علم  على  يدل  ما  واأما  والنوازل«. 
واحدة،   جملة    - تعاىل   – اهلل  اأنزله  فقد  العقيدة« 
�سول واجب على الفور  وذلك يدل على اأن تعلم علم الأ

ل على الرتاخي ()84(.  
عند  الراأي  هذا  منا�رسًا  املنار  �ساحب  وي�سيف 
قال  البيان:    فتح  ويف   ( فيقول:   اآخرين  مف�رسين 
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القرطبي:  قال العلماء:  هذه ال�سورة اأ�سل يف حماجة 
امل�رسكني وغريهم من املبتدعني،  ومن كذب بالبعث 
واحدة؛  جملة  اإنزالها  يقت�سي  وهذا  والن�سور،  
ذلك  واإن ت�رسف  احلجة،   من  واحد  معنى  يف  نها  لأ
بوجوه كثرية،  وعليها بنى املتكلمون اأ�سول الدين. 

اأ. هـ.()85(.  
ابن عا�سور متحدثًا  ال�سيخ  يتابع  ال�سياق،   ويف هذا 
عن حكمة نزول ال�سورة جملة واحدة،  فيقول:  )فلعل 
حكمة انزالها جملة واحدًة:  قطع تعلهّل امل�رسكني يف 
 ( واحدة}،  جملة  القراآن  عليه  نزل  {لول  قولهم:  
نزوله  تنجيم  اأن  منهم  توهمًاً    ،)32( الفرقان(:  
نعام،  وهي  يناق�ض كونه كتابًا،  فاأنزل اهلل �سورة الأ
يف مقدار كتاب من كتبهم التي يعرفونها،  كالجنيل 
والزبور؛  ليعلموا اأن اهلل قادر على ذلك. . . ،  وكذلك؛  
الكالم من ق�رس  اأ�ساليب  ليح�سل العجاز مبختلف 
يقت�سيه  قد  الكالم  طول  إن  فا وتو�سط،   وطول 

املقام()86(. 
�ستاذ الزحيلي - رحمه اهلل - عند تقدميه  غري اأن الأ
نعام راأى غري هذا الراأي فقال:  )ولكن ل  لتف�سري الأ
مانع من اأن يكون بع�ض اآياتها مدنيا،  ثم اأمر النبي 
من  مو�سعه  يف  بو�سعه  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 

ال�سورة()87(. 
ملا  نعام؛  الأ �سورة  اآيات  على  ينطبق  ل  الراأي  وهذا 
تقرر من قبل باأنه مل يرد من روايات ال�ستثناء نقل 
عن  عدا  هذا  اآياتها،   بع�ض  مبدنية  ي�رسح  �سحيح 
اأمام ما تقرر  الراأي فيه خمالفة ل تنه�ض  كون هذا 
لدى كثري من حمققي املف�رسين من قدامى وحمدثني 
الرازي،  والقرطبي،  وابن  الفخر  تقدم عند  كالذي 
احل�سار،  وال�سيوطي،  وال�سيخ ر�سيد ر�سا، وابن 
واهلل  جميعا-.   اهلل  -رحمهم  قطب  و�سيد  عا�سور، 

املوفق، والهادي اإىل ال�سواب.  

نعام  املطلب الثاين:  تعار�ص نزول �سورة الأ
جملة واحدة مع املفهوم النظري والعملي 

ل�سبب النزول. 
اآيات �سورة  اأن جميع  اإزاء ما تقرر من قبل،  وهو  
بطريق  ذلك  ثبت  وقد  واحدة،   جملة  نزلت  نعام  الأ
اهلل  –ر�سي  ال�سحابة  التوقيف والرواية عن بع�ض 
عنهم– مما ل جمال لالجتهاد فيه.  وقد اأخذ بع�ض 
هذه الروايات حكم املرفوع اإىل ر�سول اهلل -�سلى اهلل 
عليه و�سلم-،  كما يف حديث ابن عمر واأن�ض –ر�سي 

اهلل عنهم -.  
واملفهوم  تتعار�ض  النتيجة  هذه  اأن  الوا�سح  من 
ل�سبب  قبل  من  تقدم  الذي  والتطبيقي  النظري 

النزول.  
نعام نزلت جملة  فكيف ميكن اأن يقال:  اإن �سورة الأ
واحدة،  وبعد ذلك كله،  تذكر كتب التف�سري واأ�سباب 
يات ب�سببها،   النزول وقائع وحوادث اآنية،  نزلت الآ

اأو مقرتنة بها؟
من  وذلك  �سكال،   الإ هذا  عن  املنار  �ساحب  يجيب 
اهلل  –رحمه  لو�سي  الأ ال�سهاب  راأي  مناق�سة  خالل 
لو�سي  – يف هذه امل�ساألة فيقول:  )وقد مال ال�سيد الأ
نزول  يف  ورد  ما  ب�سعف  القول  اإىل  املعاين  روح  يف 
الفخر  »اأي  مام  الإ عن  ونقل  واحدة،   جملة  نعام  الأ
جملة.   بنزولها  القول  على  التفاق  حكاية  الرازي« 
يقال  - حينئذ  اأن  ذلك:  كيف ميكن  ا�ست�سكل  واأنه 
مر  الأ اإن �سبب نزولها  اآياتها:   – يف كل واحدة من 
�سعف  اإىل  اأ�سار  ثم  يقولونه،   اأنهم  مع  ؟  الفالين 

مام التفاق()88(.   حكاية الإ
�سكال  ويتابع ال�سيخ ر�سيد قائال:  )وميكن اأن يدفع الإ
اآيات  من  اآية  لكل  باأن  اأحد  يقل  مل  باأنه    :- اأول   -
الُع�رْسٍ  زهاء  يف  ذلك  قيل  واإمنا  �سببًا،   ال�سورة  هذه 
اآياتها.  و- ثانيا-:  اإن ما قيل يف اأ�سباب نزول  من 
يدل  خر ل  الآ والبع�ض  يات بع�سه ل ي�سح،   الآ تلك 
يات متفرقة.  واإمنا قالوا اإن اآية كذا  على نزول تلك الآ
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نزلت يف كذا اأو يف قول امل�رسكني كيت وكيت،  وهذا 
يات نزلت  إذا �سح كان معناه:  اإن تلك الآ كرث.  فا هو الأ
قوال مبينة حكم اهلل فيها،  وهذا  بعد تلك الوقائع والأ
ل ينايف نزولها دالة على ذلك يف �سمن ال�سورة()89(.  
�سبب  لوجود  حقيقة  ل  اأنه  اإذًا:   ال�سيخ  فمق�سود 
اآيات  من  ي  لأ والعملي  النظري  باملفهوم  النزول 
تعارف  الذي  ال�سبب  مفهوم  اأعني  نعام،   الأ �سورة 
من  القراآن  علوم  يف  الكاتبني  من  املحققون  عليه 
ول – اأمثال  قدامى وحمدثني – كما مر يف املبحث الأ

ال�سيوطي،  والزرقاين،  والقطان.  
اآيات �سورة  وبعبارة اأخرى:  ل جمال للقول بنزول 
يات  الآ نزلت  واأ�سباب  متفرقة،   احداث  على  نعام  الأ
اآيات هذه  اأن جميع  ذلك  بها؛  اأو مقرتنة  على وفقها 
مر  كما   – واحدة  جملة  نزولها  ثبت  قد  ال�سورة 

�سابقا-.  
روايات  من  ورد  ما  كل  إن  فا تقرر،  ما  على  وبناًء 
يف  ت�سري  اإمنا  نعام،  الأ �سورة  يات  لآ النزول  اأ�سباب  

اأحد احتمالني:  
ال�سند  �سحيحة  غري  الروايات  تكون  اأن  اأولهما:  

وغري مقبولة.  
خر:  اأنها جمرد �سواهد على التف�سري، اأو وقائع  والآ
اأن  غري  من  ال�سورة  اآيات  معاين  ت�سدق  وحوادث 

تكون مقرتنة بها.  
وقد اأراد ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – الذين قاموا 
قبيل  من  ولي�ض  التف�سري  قبيل  من  ذلك  اأن  بروايتها 
ال�سبب،  وجرت عادتهم بذلك كما مر معنا من عبارة 

الزرك�سي و�ساحب املنار فيما م�سى. 
ويتابع ال�سيخ ابن عا�سور قائاًل:  يف اإزالة هذا التعار�ض 
اأ�سباب  على  والنزول  واحدة،   جملة  النزول  بني 
متفرقة:  )واعلم اأن نزول هذه ال�سورة جملة واحدة 
اآياتها  لبع�ض  يذكر  ما  يناق�ض  ل  ال�سحيح-  –على 
يات-  الآ تلك  اأ�سباب نزول  ن  اأ�سباب نزولها؛  لأ من 
اأ�سباب  تتجمع  فقد  الهجرة-  قبل  حلوادث  كان  اإن 

كثرية يف مدة ق�سرية قبل نزول هذه ال�سورة،  فيكون 
يات ُم�سببًا على تلك احلوادث.   واإن كان  نزول تلك الآ
يات مدنية،  اأحلقت  بعد الهجرة،  جاز اأن تكون تلك الآ
نعام؛  ملنا�سبات،  على اأن اأ�سباب النزول ل  ب�سورة الأ
يلزم اأن تكون مقارنة لنزول اآيات اأحكامها،  فقد يقع 
ال�سبب ويتاأخر ت�رسيع حكمه()90(،   ومع جاللة قدر 
اأوردها  التي  الحتمالت  بع�ض هذه  اأن  اإل  ال�سيخ،  
اأثبته قبل قليل  وىل ما  متكلفة،  وغري معقولة.   والأ
– من كالم �ساحب املنار يف حل هذا التعار�ض،  واهلل 

اأعلم باأ�رسار كتابه. 
يعود  التعار�ض  هذا  حل  يف  اآخر  احتمال  يرد  وقد 
الرواية-.    �سحت  -اإن  النزول  بتكرار  القول  اىل 
ية تنزل مرتني،  مرة على وفق اأ�سبابها  مبعنى اأن الآ
نعام حني  حداث املقرتنة بها،  ومرة مع �سورة الأ والأ
نزلت جملة واحدة،  وهذا حمل جدال بني اأهل العلم،  

ل اأ�ستطيع اإثباته اأو نفيه. 
علمائنا  لدى  تقرر  قد  ن،  الآ اأثبته  الذي  هذا  ان  غري 
من قبل،  يبقى يف اإطار الدعاوى النظرية التي ل بد 
�ساأ�سلكه  الذي  تف�سيلي، وهذا  عملي  تطبيق  لها من 
من خالل املبحث التايل يف درا�سة تطبيقية حول بع�ض 
الواردة لنزول بع�ض  النزول  اأ�سباب  مناذج روايات 
نعام، فتقوى بذلك احلجة، ويزول كل  اآيات �سورة الأ
واهلل  ت�ساوؤلت،   اأو  اإ�سكالت  من  يطراأ  اأن  ميكن  ما 

املوفق. 
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درا�سة تطبيقية لنماذج من الروايات الواردة 
نعام.   يف اأ�سباب نزول اآيات �سورة الأ

متهيد:  ان�سغل علماوؤنا - منذ فرتة لي�ست بالقليلة- 
حيث  من  النزول  اأ�سباب  روايات  اأ�سانيد  بدرا�سة 
قبوله  اأو  بع�سها،   ب�سحة  والرد،  فحكموا  القبول 
خر.  واأبَلْوا بالًء ح�سنا  ب�سكل عام،  وردوا البع�ض الآ

يف هذا امل�سمار.  
غري اأنهم - يف الوقت ذاته-  مل يعريوا جوانب النقد 
كبري  النزول  اأ�سباب  مرويات  لن�سو�ض  الداخلي 
التدقيق  اإىل  مر بحاجة  الأ اهتمام ومتحي�ض،  وبقي 
والنظر واإطالة التاأمل يف متون هذه الروايات؛ لنحكم 
على هذا الن�ض – اإن قبل �سنده –، هل هو من قبيل 

ال�سبب اأو لي�ض كذلك؟ 
من  حثيثا  جهدا  يبذل  اأن  املف�رس  من  يحتاج  فهذا 
– اإن كانت مقبولة -،   التاأمل يف منت الرواية  خالل 
وق�ستها،   الرواية  مو�سوع  يف  اأوًل–:    – فيتاأمل 
ب�سببها.   النازلة  يات  الآ اأو  ية  الآ ملعنى  ومطابقتها 
هذه  يحتمل  ية   الآ �سياق  هل    :– –ثانيا  ويتاأمل 
الق�سة اأو هذا ال�سبب؟ ويتاأمل – ثالثا –:  يف تاريخ 
ية مكية  النزول واأجوائه،  فرمبا تكون ق�سة مدنية لآ

اأو العك�ض.  
فال بد من التمحي�ض والتدقيق يف ذلك كله،  م�ستعينني 
باملبادئ النظرية لعلم اأ�سباب النزول،  واملكي واملدين،  
التي متت  امل�سائل  والنا�سخ واملن�سوخ،  وغريها من 

درا�ستها نظريا  يف مباحث علوم القراآن املختلفة.  
ال�سيخ  اأمثال:   املحَدثني  املف�رسين  بع�ض  اأن  واحلق 
تف�سري  املنار،  و�سيد قطب يف  تف�سري  ر�سيد ر�سا يف 
الظالل،  قدموا جهودا طيبة من خالل التف�سري لبع�ض 
اأنهم كانوا يتاأملون يف  اآيات القراآن الكرمي،  فنلحظ 
�سباب  الأ تلك  تواريخ  ويف  النزول،   اأ�سباب  روايات 

واحلوادث.  

هذه  بع�ض  عن  للنقاب  ك�سفا  اإل  العمل  هذا  ولي�ض 
الطريق  هذا  يف  لل�سري  ومتابعة  جهة،   من  اجلهود 

بخطوات اأخرى من جهة ثانية.  
واأ�ستطيع القول - يف هذه املرحلة-:  اإنني -عند بداية 
الكتابة يف هذا املو�سوع-،  كنت قد عقدت العزم على 
ال�سند  حيث  من  �ساملة  تطبيقية  ا�ستقرائية  درا�سة 
نعام،   الأ �سورة  اآيات  نزول  اأ�سباب  لروايات  واملنت 
ولكني وبعد النتهاء من املبحث ال�سابق،  وملا و�سلت 
اإىل النتيجة التي و�سل اإليها بع�ض حمققي املف�رسين 
بنزول  والقا�سية   واملحدثني،   القدامى  قبلي  من 
ذلك  بعد   - عليَّ  لزامًا  �سار  واحدة،   جملة  نعام  الأ
حيث  من  حتليلية  تطبيقية  درا�سة  اأقدم  اأن  كله-،  
ل�سورة  النزول  اأ�سباب  رويات  لبع�ض  واملنت  ال�سند 
- الفكرة  هذه  وتثبيت  دعم  اإىل  منهّي  �سعيا  نعام،   الأ
واإثبات  اإلغائها،   اأو  واحدة-   جملة  النزول  اأعني 
يات متفرقة ولي�ست جملة واحدة،  وفقًا ملا  نزول الآ

تقت�سيه اأمانة البحث العلمي.  
مناذج  جلميع  التحليلي  ال�ستقراء  باأن  �سك  ول 
ال�سورة اأمر مطلوب،  تقت�سيه اأمانة البحث العلمي،  
املطولة  التف�سريية  الدرا�سات  هذا:   حمل  ولكن 
القراآن  اآيات  حول  النزول  اأ�سباب  جلميع  ال�ساملة 
كله،  وح�سبي هنا التمثيل والربهنة على ما اأريد وفقًا 
وجتنبا  جهة،   من  البحث  هذا  م�ساحة  تقت�سيه  ملا 
طالة يف هذا املو�سوع من جهة ثانية.  هذا عدا عن  لالإ
تتم  مل  التي  النماذج  على  احلكم  يف  القيا�ض  اإمكانية 
درا�ستها على ما متت درا�سته من جهة ثالثة.  وهذا 

إذن اهلل.   ما �سيت�سح يف نهاية املطاف با
اآيات �سورة  اأ�سباب نزول  اأما من حيث عدد روايات 
كتب  تفاوتت  فقد  املف�رسون،   اأوردها  التي  نعام  الأ
اأ�سباب النزول والتف�سري على اختالفها يف عدد اآيات 

نعام التي ذكروا لها اأ�سباب النزول.   �سورة الأ
امل�سادر  اأقدم  من  –وهو  الواحدي  عد  حني  ففي 
املتخ�س�سة يف هذا املو�سوع – عد �ستة ع�رس مو�سعا 

املبحث الثالث:
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من موا�سع اآيات ال�سورة،  فقد اكتفى ال�سيوطي يف 
لباب النقول بثالثة ع�رس مو�سعا،  ع�رسة منها وردت 
جديدة  موا�سع  ثالثة  اإىل  بالإ�سافة  الواحدي  عند 
التي  يات  الآ موا�سع  عدد  إن  فا وعليه،   اأ�سافتها.  
على   – وال�سيوطي  –الواحدي  مامان  الإ ذكرها 

اختالف بينهما ي�سبح ت�سعة ع�رس مو�سعا.  
التف�سري  م�سادر  يف  اأخرى  مراجعات  خالل  ومن 
حد  على  واجلديد  منها  القدمي   - النزول  واأ�سباب 
اأنَّ ثمة موا�سع،  اأخرى من  �سواء -،  فقد تبني يل 
نعام ذكر لها املف�رسون اأ�سباب نزول  اآيات �سورة الأ
الواحدي  ذكره  ما  اإىل  اإ�سافة  موا�سع  اأربعة  بلغت 
عدة  تكون  وعليه    ،- اهلل  –رحمهما  وال�سيوطي 
املوا�سع التي تكلموا عليها يف هذه ال�سورة فيما يخ�ض 
اأ�سباب النزول قرابة الثالثة والع�رسين مو�سعا من 

اآيات هذه ال�سورة.  
الروايات و�سواهدها  عامة يف هذه  ومن خالل نظرة 
البع�ض  اأن  يت�سح  يات،   الآ هذه  تف�سري  يف  الواردة 
اإنه م�سطرب  اأو  ال�سند،   منها غري مقبول من حيث 
من حيث املنت،  واأنه اإن �سحت بع�ض هذه الروايات 
اإل،  مت  لي�ض  التف�سري  اأنها �سواهد على  فتحمل على 
جواء  ال�ست�سهاد بها من واقع ال�سرية النبوية،  والأ

يات يف التعقيب عليها.  العامة التي نزلت الآ
الدرا�سة   عن  تغني  ل  عامة،   نظرة  فهذه  وبعد:  
يات  لآ النزول  اأ�سباب  مرويات  لبع�ض  التطبيقية 
الدرا�سة م�ستمدا من  بهذه  نعام،  و�ساأبداأ  الأ �سورة 

تي:  اهلل العون،  وذلك على النحو الآ
َخَلَق  الَِّذي   ِ هلِلهّ ْمُد  {احْلَ تعاىل:   قوله  وىل:   الأ ية  الآ
لَُماِت َوالنُّوَر ُثمَّ الَِّذيَن  ْر�َض َوَجَعَل الظُّ َماَواِت َوالأَ ال�سَّ

نعام: )1(.  ِهم َيْعِدُلوَن} الأ َكَفُروْا ِبَربِّ
عن  اأبزة)91(  اأبي  عن  إ�سناده  با حامت  اأبي  ابن  اأخرج 
علي ر�سي اهلل عنه اأنه اأتاه رجل من اخلوارج،  فقال:   
َوَجَعَل  ْر�َض  َوالأَ َماَواِت  ال�سَّ َخَلَق  الَِّذي   ِ هلِلهّ ْمُد  {احْلَ
ِهم َيْعِدُلوَن }. ،   لَُماِت َوالنُّوَر ُثمَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَربِّ الظُّ

األي�ض كذلك؟ قال:  بلى.  فان�رسف عنه ثم قال:  ارجع 
اأي قل:  اإمنا اأنزلت يف اأهل الكتاب)92(.  

ال�سيخ،   واأبو  واأخرج عبد بن حميد،  وابن جرير،  
رجل   اأتاه  اأنه   اأبيه  عن  اأبزة  ابن  الرحمن  عبد  عن 
َخَلَق  الَِّذي   ِ هلِلهّ ْمُد  {احْلَ عليه:   فقراأ  اخلوارج  من 
ثم  َوالنُّور}  لَُماِت  الظُّ َوَجَعَل  ْر�َض  َوالأَ َماَواِت  ال�سَّ
قال:  األي�ض الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال:  بلى.  
فان�رسف عنه الرجل فقال له رجل من القوم:  يا ابن 
ية غري ما ترى،  اإنه رجل  اأبزة،  هذا اأراد تف�سري الآ
قال:   جاء،   فلما    . عليهّ ردوه  قال:   اخلوارج.   من 
ية؟ قال: ل.  قال:  نزلت يف  اأتدري فيمن اأنزلت هذه الآ

اأهل الكتاب،  فال ت�سعها يف غري مو�سعها. )93(. 
عن  املنقولتني  الروايتني  هاتني  اأن  الوا�سح  من 
وابن  –علي  اأعني  عنهم-  اهلل  –ر�سي  ال�سحابة 
كرث من  اأبزة – حتمل على التف�سري ل على ال�سبب لأ

اعتبار: 
1. اأن هاتني الروايتني مل تذكرا ق�سة اأو حادثة نزلت 

ية ب�سببها.  الآ
ية يف كذا تارة يحمل  2. اأن قول ال�سحابي:  نزلت الآ
على ال�سبب،  واأخرى على التف�سري اأو احلكم،  وهو 
بنزول  اقرتنت  حادثة  وجود  لعدم  هنا؛  ها  قرب  الأ

ية.  الآ
إن الروايتني ذكرتا حادثة بعد  3. ومن جهة ثالثة،  فا
مام  ع�رس النبوة،  وهو ع�رس اخلوارج،  فقد اأراد الإ
الرواية  �سياق  من  يفهم  -كما  عنه  اهلل  ر�سي  علي 
وىل – وابن اأبزة –كما يفهم من الثانية – اأرادا  الأ
اأن ي�سححا مفهوما خاطئًا لدى فرقة اخلوارج،  وهو 

اأن عموم الذنوب من الكبائر التي يكفر مرتكبها. 
ية نازلة  اأن الآ فذكرا وجها من وجوه التف�سري وهو 
ت�سمل  عامة،   ية  الآ اأن  وال�سحيح  الكتاب.   اأهل  يف 
جميع الكفار الذين اأ�رسكوا بربهم،   وعدلوا به اآلهة 

اأخرى. 
قال يف البحر:  ) ومن خ�س�ض الذين كفروا باملانوية،  
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اأو    .  . باملجو�ض.  اأو  �سنام،   الأ بعبدة  اأو  كقتادة 
باأهل الكتاب كابن اأبي اأبزة،  فال يظهر له دليل على 

التخ�سي�ض ()94(. 
ية جاءت يف مطلع �سورة  وبالإ�سافة اإىل ما تقدم،  فالآ
نعام التي نزلت يف مكة جملة واحدة،  ومل يرد اأي  الأ
ية من عموم هذا النزول،  عدا عن اأن  نقل ي�ستثني الآ
فهي  الوثنهّيني،   امل�رسكني  حجاج  يف  جاءت  ال�سورة 
�ساملة عامة لكل من اأ�رسك من الوثنيني واأهل الكتاب 
وغريهم.  وما نقل عن عليهّ وابن اأبزة ل يعدو كونه 
ية الكرمية،  ولي�ض  وجها من وجوه التف�سري لهذه الآ

�سببا للنزول. 
ِكَتابًا  َعَلْيَك  ْلَنا  َنزَّ {َوَلْو  تعاىل:   قوله  الثانية:   ية  الآ
إِْن  ا َكَفُروْا  الَِّذيَن  َلَقاَل  ِباأَْيِديِهْم  َفَلَم�ُسوُه  ِقْرَطا�ٍض  يِف 
ُنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك َوَلْو  ِبنٌيَوَقاُلوْا َلْول اأ إِلَّ �ِسْحٌر مُّ َهـَذا ا
نعام:  ْمُر ُثمَّ َل ُينَظُروَن }،  الأ اأَنَزْلَنا َمَلكًا لَُّق�ِسَي الأ

 .)8 ،7(
ية  الآ –فيما يخ�ض  النزول  اأ�سباب  الواحدي يف  قال 
اإن  الكلبي:   )قال  يتني-:   الآ هاتني  من  وىل  الأ
م�رسكي مكة قالوا:  يا حممد،  واهلل ل نوؤمن لك حتى 
املالئكة  من  اأربعة  ومعه  اهلل،   عند  من  بكتاب  تاأتينا 
ي�سهدون اأنه من عند اهلل،  واأنك ر�سوله،  فنزلت هذه 

ية.()95(.  الآ
اأبي  وابن  املنذر  ابن  عن  الدر  يف  ال�سيوطي  وروى 
ية  الآ نزول  �سبب  يف  قال  ا�سحق  بن  حامت عن حممد 
ُنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك. . } قال:  ) دعا  الثانية:  {َوَقاُلوْا َلْول اأ
�سالم،   ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- قومه اىل الإ
�سود بن  وكلمهم،  فاأبلغ اإليهم.  فقال له  زمعة بن الأ
ابن كلدة،  وعبدة بن  املطلب،  والن�رس بن احلارث 
عبد يغوث،  وابي بن خلف بن وهب،  والعا�ض بن 
يا حممد ملك يحدث  لو جعل معك  بن ه�سام:   وائل 
عنك النا�ض،  وُيرى معك.  فاأنزل اهلل يف ذلك قولهم:  
نعام:  )8()96(.  ُنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك }،  الأ {َوَقاُلوْا َلْول اأ

الكلبي  وىل،  فهي من طريق  الأ للرواية  بالن�سبة  اأما 

ول ت�سح،  فقد مر اأن هذه الطريق من اأوهى الطرق 
يف التف�سي. 

اأما الرواية الثانية فقد ذكرال�سيخ ر�سيد هذه الرواية 
هذه  ت�سح  ول   ( بالقول:   وتعقبها  املنار  تف�سري  يف 
ية،  وقد ذكرها ال�سيوطي  الرواية يف �سبب نزول الآ
يف الدر املنثور،  ومل يذكرها يف لباب النقول يف اأ�سباب 
النزول.  واقرتاح  معاندي امل�رسكني اإنزال امللك مع 
الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم- ذكر يف الفرقان)97(،  
وهود )98(،  والإ�رساء)99(.  وقد روي اأن هذه ال�سور 
نعام نزلت جملة  نعام)100(،  والأ الثالث نزلت قبل الأ
- تف�سريها  اأول  يف  بيانه  تقدم  ما  -على  واحدة،  
هو  اإمنا  امل�ساألة  هذه  يف  عليهم  الرد  من  فيها  فما    ،
وكذلك  عنهم.   وحكيت  لهم،   �سبقت  �سبهة  على  رد 
اقرتاح اإنزال كتاب من ال�سماء،  واإنزال القراآن جملة 

واحدة،  فهو يف �سورة الفرقان()101(.  
قبيل  من  تعدان  ل  الروايتني  اأن  اإذن:   فاخلال�سة 
ال�سند  �سحة  عدم  احدهما:   اثنني:   مرين  لأ ال�سبب 
يف  جاءت  يات  الآ اأن  خر:   والآ منهما.   كل  رواية  يف 
امل�رسكني،   لدى  �سبقت  �سبهات  تلخي�ض  معر�ض 
ملك  واإنزال  تارة،   كتاب  إنزال  با مطالبتهم   وهي 
يات مناق�سة هذه املطالب  تارة اأخرى.  وتولت هذه الآ
والرد عليها،  وهي متحدة وملتئمة مع �سياق ال�سورة 

كلها الذي نزل جملة واحدة.  
اللَّْيِل  يِف  �َسَكَن  َما  {َوَلُه  تعاىل  قوله  الثالثة:   ية  الآ

نعام: )13(.   ِميُع اْلَعِليُم }،  الأ َوالنََّهاِر َوُهَو ال�سَّ
اأتوا  مكة  كفار  اإن   ( عبا�ض:   ابن  عن  الكلبي  قال 
ر�سول -اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم--،  فقالوا:  يا 
تدعو  ما  على  يحملك  اإمنا  اأنه  علمنا  قد  اإنا  حممد،  
اإليه احلاجة،  فنحن جنعل لك ن�سيبًا يف اأموالنا حتى 
فنزلت  عليه،   اأنت  عما  فرتجع  رجال،   اأغنانا  تكون 

ية()102(.   هذه الآ
وقد �سبق اأن هذه الطريق يف الرواية ل ت�سح،  هذا من 
ية ملتئمة مع �سياقها  إن الآ جهة،  ومن جهة ثانية،  فا
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ية  ية ال�سابقة على هذه الآ الذي وردت فيه،  وهي الآ
التي حتدثت عن ملكيته �سبحانه ملا يف املكان،  واأوقفت 
ا يِف  َن مَّ امل�رسكني املجادلني على هذه احلقيقة:  {ُقل ملِّ
نعام:  )12(.  وبعد  ِ}،  الأ ْر�ِض ُقل هلِلهّ َماَواِت َوالأَ ال�سَّ
ملكيته  اإثبات  يف  القراآين  ال�سياق  يتابع  التقرير  هذا 
اللَّْيِل  يِف  �َسَكَن  َما  {َوَلُه  فقال:   الزمان  يف  ملا  تعاىل 

نعام:  )13(.  َوالنََّهاِر}،  الأ
قال يف البحر –يف معر�ض احلديث عن التنا�سب بني 
يتني – ما ن�سه:  ) ملا ذكر تعاىل اأنه له ملك  هاتني الآ
ما  ذكر  ر�ض،   والأ ال�سماوات  من  املكان  حوى  ما 
حواه الزمان من الليل والنهار،  واإن كان كل واحد 
خر،  لكن الن�ض عليهما  من الزمان واملكان ي�ستلزم الآ
العقول  اإىل  اأقرب  نه  لأ املكان  وقدم  امللكية.   يف  اأبلغ 

فكار من الزمان ()103(.   والأ
�سياقها  عن  النزول  يف  ت�ستقل  مل  ية  الآ اأن  ظهر  فالأ
متابعة لل�سبب املذكور من رواية الكلبي،  هذا مع اأن 
فقد  النبوية،   ال�سرية  يف  مرويًا  اأ�ساًل  الرواية  لهذه 
اأن عتبة بن  ال�سرية كيف  روى ابن ه�سام وغريه يف 
على  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  فاو�ض  ربيعة 
امللك واملال والطب وغري ذلك)104(.  ولكن هذا ل يعني 

ية الكرمية.   اأن يكون �سببا لنزول الآ
وعالوة على ذلك كله:  يلحظ اإغفال ال�سيوطي يف اللباب 

لهذه الرواية،  ومل يتابعها اأي�سا معظم املف�رسين. 
ية الرابعة:  قوله تعاىل {ُقْل اأَيُّ �َسْيٍء اأَْكرَبُ �َسَهادًة  الآ

نعام(:  )19(.  ِ �َسِهيٌد ِبْيِني َوَبْيَنُكْم}،  )الأ ُقِل اهللهّ
قال الكلبي،  اإن روؤ�ساء مكة قال:  يا حممد،  ما نرى 
اأحدًا ي�سدقك مبا تقول من اأمر الر�سالة،  ولقد �ساألنا 
عنك اليهود والن�سارى،  فزعموا اأن لي�ض عندهم ذكر 
ول �سفة،  فاأرنا من ي�سهد لك اأنك ر�سول كما تزعم،  

ية ()105(.   فاأنزل اهلل تعاىل هذه الآ
وقال يف لباب النقول:  )اأخرج ابن ا�سحق وابن جرير 
من طريق �سعيد اأو عكرمة عن ابن عبا�ض قال:  جاء 
النحام بن زيد،   وكروم بن كعب،  وبحري بن عمرو،  

فقالوا:  يا حممد،  ما نعلم مع اهلل اإلهًا غريه.  فقال:  
ل اإله اإل اهلل،  بذلك بعثت،  واىل ذلك اأدعو،  فاأنزل اهلل 
األنعام:   �َسَهادًة }،  اأَْكرَبُ  �َسْيٍء  اأَيُّ  يف قولهم:  {ُقْل 

  .)106()19(
فهاتان روايتان ل ي�سلح اأن يقال اإنهما اأ�سباب نزول 
وىل:  فمن طريق الكلبي،  وهي غري  ية.  اأما الأ لهذه الآ
�سحيحة،  وقد اأغفلها الكثري من حمققي املف�رسين.  
اأما الرواية الثانية،  فقد وقع اخلالف عند املحدثني  
اأو قبولها.  فقد جاء يف تف�سري املنار- بهذا  يف ردها 
اخل�سو�ض- ما ن�سه:  ) كذا يف لباب النقول،  وهذه 
الرواية ل ت�سح؛ ففي �سندها حممد بن حممد موىل 
زيد بن ثابت،  قال احلافظ يف تهذيب التهذيب:  مدين 
جرير  وابن  هـ.   اأ.  ا�سحق  ابن  عنه  تفرد  جمهول،  

رواه من طريق ابن ا�سحق. 
والتحقيق:  اأن ال�سورة نزلت مبكة دفعة واحدة،  اإل 
ية منه،  كما  ما ا�ستثني منها،  ومل ي�سح اأن هذه الآ

علمت مما كتبناه يف مقدمة تف�سري ال�سورة ()107(. 
غري اأن بع�ض املعا�رسين ممن كتبوا يف اأ�سباب النزول 
اأو�سلوا هذه الرواية اإىل رتبة احلديث احل�سن؛ وذلك 
لرواية ابن اإ�سحق لهذا اخلرب باأكرث من طريق يقوي 

بع�سها بع�سا)108(.   
مر اأن هذه الرواية عن ابن عبا�ض  فق�سارى ما يف الأ
ؤال اليهود للنبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-،  اإن  يف �سو
و�سلت اإىل رتبة املقبول »اأي احلديث احل�سن » فهي 
ية الكرمية،  ولي�ست �سببا  حممولة على اأنها تف�سري لالآ
ية مكية،  ومل يرد نقل –كما قال  لنزولها،  ذلك اأن الآ

�ساحب املنار – با�ستثنائها والقول باأنها مدنية.  
احلدث  هذا  ذكر  يف  القراآن  ترجمان  مراد  ولعل 
كما جرت  ال�سببية  على  ل  التف�سري  على  ال�ست�سهاد 
بذلك عادة ال�سحابة والتابعني كما نقل ذلك عن ابن 
ية مكية،  وهذه  تيمية و الزرك�سي،  ل �سيما واأن الآ
الق�سة اإن قبلت،  فهي من اأحداث العهد املدين،  ول 
داعي للقول بتكرار النزول،  اإذ مل يرد فيه ن�ض،  واهلل 
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اأعلم باأ�رسار كتابه. 
َلَيْحُزُنَك  ُه  نَّ إِ ا َنْعَلُم  ية اخلام�سة:  قوله تعاىل:  {َقْد  الآ
امِلنَِي ِباآَياِت  ُبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّ ُهْم َل ُيَكذِّ إِنَّ الَِّذي َيُقوُلوَن َفا

نعام:  )33(.   ِ َيْجَحُدوَن}،  الأ اهللهّ
بن  خن�ض  الأ التقى  ال�سدي:   قال   ( الواحدي:   قال 
بي  لأ خن�ض  الأ فقال  ه�سام،   بن  جهل  واأبو  �رسيق 
اأ�سادق  حممد،   عن  اأخربين  احلكم،   اأبا  يا  جهل:  
كالمك  ي�سمع  من  هنا  ها  لي�ض  إنه  فا كاذب؟  اأم  هو 
غريي.  فقال اأبو جهل:  واهلل اإن حممدا ل�سادق،  وما 
باللواء  ق�سي  بنو  ذهب  اإذا  ولكن  قط،   كذب حممد 
يكون  والنبوة،  فماذا  والندوة  وال�سقاية واحلجابة 

ية ()109(.   ل�سائر قري�ض؟  فاأنزل اهلل تعاىل هذه الآ
علي  عن  جرير  وابن  واحلاكم  الرتمذي  واأخرج 
ر�سي اهلل عنه اأن اأبا جهل قال للنبي -�سلى اهلل عليه 
و�سلم-:  {اإنا ل نكذبك،  ولكن نكذب ما جئت به( 
 ِ امِلنَِي ِباآَياِت اهللهّ ُبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّ ُهْم َل ُيَكذِّ إِنَّ فاأنزل اهلل:  َفا

نعام:  )33(. )110(  َيْجَحُدوَن}،  الأ
وقال مقاتل بن �سليمان)111(:  )نزلت يف احلارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف بن ق�سي بن كالب،  كان 
يكذب النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- يف العالنية،  واإذا 
خال مع اأهل بيته قال:  ما حممد من اأهل الكذب،  ول 
ية ()112(.  اأح�سبه اإل �سادقا فاأنزل اهلل تعاىل هذه الآ

احلديث  واأهل  املف�رسون  اأوردها  روايات  ثالث  هذه 
ية الكرمية:   بطرق خمتلفة على اأنها اأ�سباب نزول لالآ
نعام:   الأ َيُقوُلون}،   الَِّذي  َلَيْحُزُنَك  ُه  نَّ إِ ا َنْعَلُم  {َقْد 

  .)33(
ظهر اأنها جميعها ل تعدو كونها �سواهد حية من  والأ
جاءت  التي  ية  الآ تف�سري  على  النبوية  ال�سرية  واقع 
حتكي ما كان يقوله اأهل ال�رسك يف مكة حول الر�سول 

-�سلى اهلل عليه و�سلم-،  والر�سالة التي جاء بها.  
وىل التي وردت عن ال�سدي  بيان ذلك:  اأن الرواية الأ
بطولها،   يتاأملها  الذي  إن  فا وغريه،   جرير  ابن  عند 
خن�ض بن �رسيق  مع اأبي جهل كان  يتبني اأن كالم الأ

وردت  اأنه  مع  املكي،   العهد  يف  يكن  ومل  بدر،   يوم 
مبكة  كان  ذلك  اأن  تذكر  اأخرى  و�سواهد  اأطراف 

اأي�سا. 
عن  امل�رسكني  من  قوال  الأ هذه  اأنهّ  فكرة  يعزز  وهذا 
كانت  والر�سالة  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  الر�سول 
اأحداث  بذلك  ت�سهد  كما  خمتلفة  مواقف  يف  تتكرر 
على  تعقيبا   - املنار  يف  قال  واملدنية.   املكية  ال�سرية 
ية  خرب ال�سدي وغريه -:  ) وما ذكر �سببا لنزول الآ
ي�سح اأن يكون �سببا لنزولها يف �سمن ال�سورة،  ول 
قبيل  من  فهو  واإل  منفردة،   بنزولها  ن�ض  ي�سح 
خن�ض مع اأبي جهل يوم بدر،  وذلك  التف�سري كخرب الأ
بعد الهجرة قطعا،  وال�سورة مكية قطعا،  ومل ي�ستثِن 

ية فيما ا�ستثني()113(.  اأحد هذه الآ
والرواية الثانية الواردة عن علي ر�سي اهلل عنه فهي 
خرى من ال�سواهد احلية من واقع ال�سرية النبوية  الأ
اأبو  يقوله  كان  ما  حتكي  الكرمية  ية  الآ تف�سري  على 
جهل خا�سة للنبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-:  )اإنا ل 
ما جئت  نكذب  ولكن  ل�سادق،   عندنا  واإنك  نكذبك،  
– تف�سري  عنهم  اهلل  –ر�سي  ال�سحابة  فاأراد  به(.  
ية مبثل هذه ال�سواهد من واقع ال�سرية.  وقد بينت  الآ
يف اأكرث من مرة يف هذه الدرا�سة  اأن كالم ال�سحابي 
ذلك  قرر  كما  ال�سببية،   ويحتمل  التف�سري،   يحتمل 
علماوؤنا - رحمهم اهلل – اأعني  ابن تيمية و الزرك�سي 

وغريهما. 
إن القرائن ت�سري اإىل اأن هذه الرواية – واإن  وها هنا فا
�سحت بطرق خمتلفة – فهي اأقرب اإىل التف�سري منها 
اإىل ال�سببية،  ومن القرائن احلاملة على هذا الرتجيح:  
نعام جملة  ما �سبق بيانه من ترجيح نزول �سورة الإ
إنه مل يرد  واحدة،  هذا من جهة،  ومن جهة ثانية،  فا
ية التي نتحدث عنها اأنها نزلت منفردة  ن�ض اأن هذه الآ

بنف�سها – واهلل اأعلم باأ�رسار كتابه – . 
خرى حممولة على كونها  اأما رواية مقاتل،  فهي الأ
ية الكرمية.  من �سواهد ال�سرية الواردة يف تف�سري الآ
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الرواية  املتقدمة:   الثالث  الروايات  هذه  اأ�سح  لكن 
اأوردها الرتمذي واحلاكم وغريهما عن  التي  الثانية 
ممن  الكثريون  اعتمدها  وقد  عنه،   اهلل  ر�سي  علي 
كتبوا يف اأ�سباب النزول من قدامى وحمدثني اأكرث من 

غريها من الروايات. )114(. 
الَِّذيَن  ِبِه  {َواأَنِذْر  تعاىل:  قوله  ال�ساد�سة:   ية  الآ
ن ُدوِنِه َويِلٌّ  ِهْم َلْي�َض َلُهم مِّ ىَل َربِّ إِ وْا ا َيَخاُفوَن اأَن ُيْح�رَسُ
َيْدُعوَن  الَِّذيَن  َتْطُرِد  َوَل   *  ِ ُقوَن  َيتَّ َعلَُّهْم  لَّ �َسِفيٌع  َوَل 
ِمْن  َعَلْيَك  َما  َوْجَهُه  ُيِريُدوَن  َواْلَع�ِسيِّ  ِباْلَغَداِة  ُهم  َربَّ
ن �َسْيٍء  َعَلْيِهم مِّ ِمْن ِح�َساِبَك  َوَما  ن �َسْيٍء  ِح�َساِبِهم مِّ
امِلنَِي * َوَكَذِلَك َفَتنَّا َبْع�َسُهم  َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّ
اأََلْي�َض  َبْيِنَنا  ن  َعَلْيِهم مِّ  ُ لء َمنَّ اهللهّ ؤُ اأََهـو ِبَبْع�ٍض لَِّيُقولوْا 
ِمُنوَن ِباآَياِتَنا  ؤْ َذا َجاءَك الَِّذيَن ُيو إِ اِكِريَن  َوا ُ ِباأَْعَلَم ِبال�سَّ اهللهّ
ُه َمن  ْحَمَة اأَنَّ ُكْم َعَلى َنْف�ِسِه الرَّ َفُقْل �َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُّ
َواأَ�ْسَلَح  َبْعِدِه  ِمن  َتاَب  ُثمَّ  ِبَجَهاَلٍة  �ُسوءًا  ِمنُكْم  َعِمَل 
َوِلَت�ْسَتِبنَي  َياِت  الآ ُل  نَف�سِّ كَذِلَك  َ * ِحيٌم  رَّ َغُفوٌر  ُه  َفاأَنَّ

نعام:  )51-55(.   �َسِبيُل امْلُْجِرِمنَي}،  الأ
نحوًا  النزول  واأ�سباب  والتف�سري  احلديث  اأهل  ذكر 
يف  خمتلفة  ومتابعات  ب�سواهد  روايات  خم�ض  من 
يات الكرمية.  وميكن  �سبب نزول هذا ال�سياق من الآ

اإجمال هذه الروايات فيما ياأتي: 
ال�سنن عن �سعد  اأ�سحاب  1. روى م�سلم وغريه من 
بن اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه قال:  ) نزلت يف �ستة،  
اأنا وابن م�سعود منهم،  ورجل من هذيل،  ورجلني 
يدين  انظروا  امل�رسكون:   قال  اأ�سماءهما.   ن�سيت 
اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  نف�ض  يف  فوقع  دوننا،   هوؤلء 
عليه و�سلم-،  وحدت به نف�سه،  فاأنزل اهلل عز وجل 
  ،{ َواْلَع�ِسيِّ ِباْلَغَداِة  ُهم  َربَّ َيْدُعوَن  الَِّذيَن  َتْطُرِد  {َوَل 

نعام:  )52()115(.  الأ
اأبي حامت  اأحمد والطرباين والبزار وابن  2. وروى 
)مر  قال:   عنه  اهلل  ر�سي  م�سعود  ابن  عن  وغريهم، 
عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  على  قري�ض  من  املالأ 
و�سلم-،  وعنده خباب بن الرت،  و�سهيب،  وبالل،  

وهوؤلء  بهوؤلء  اأر�سيت  حممد،   يا  فقالوا:   وعما،  
لو طردت هوؤلء لتبعناك،   ؟  بيننا  عليهم من  اهلل  من 
َيَخاُفوَن  الَِّذيَن  ِبِه  القراآن:  {َواأَنِذْر  فانزل اهلل فيهم 
تعاىل:   قوله   اإىل    .)51( نعام:  الأ وْا}،   ُيْح�رَسُ اأَن 

نعام:  )55()116(.  {�َسِبيُل امْلُْجِرِمنَي}،  الأ
عتبة  )جاء  قال:   عكرمة  عن  جرير  ابن  واأخرج   .3
عدي،   بن  ومطعم  ربيعة،   بن  و�سيبة  ربيعة،   ابن 
واحلارث بن نوفل يف اأ�رساف بني عبد مناف من اأهل 
الكفر اإىل  اأبي طالب فقالوا:  لو اأن ابن اأخيك يطرد 
عبد،  كان اأعظم يف �سدورنا،  واأطوع له  عنه هوؤلء الأ
النبي  طالب  اأبو  فكلم  اإياه.   لتباعنا  واأدنى  عندنا،  
-�سلى اهلل عليه و�سلم-،  فقال عمر بن اخلطاب:  لو 
فاأنزل اهلل:   الذي يريدون،   فعلت ذلك حتى ننظر ما 
نعام:  )51(.  اإىل  َيَخاُفوَن}،  الأ الَِّذيَن  ِبِه  {َواأَنِذْر 
نعام:   الأ اِكِريَن}،   ِبال�سَّ ِباأَْعَلَم   ُ اهللهّ {اأََلْي�َض  قوله: 
)53(.  وكانوا بالًل،  وعماَر بن يا�رس،  و�سامل موىل 
م�سعود،   وابن  اأ�سيد،   موىل  و�سبيحًا  حذيفة،   اأبي 
احلنظلي،   اهلل  عبد  بن  وواقد  اهلل،   عبد  بن  واملقداد 
فنزل:   مقالته،   واعتذر من  فاأقبل عمر  واأ�سباههم.  
نعام:   ِمُنوَن ِباآَياِتَنا. . . }،  الأ ؤْ َذا َجاءَك الَِّذيَن ُيو إِ {َوا

  .)117()54(
اأبي حامت وغريهما عن  وابن  ابن جرير  واأخرج   .4
بن  وعيينة  حاب�ض،   بن  قرع  الأ )جاء  قال:   خباب 
ح�سن،  فوجدا ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- 
مع �سهيب وبالل وعمار وخباب قاعدا يف  نا�ض من 
- النبي  حول  راأوهم  فلما  املوؤمنني،   من  ال�سعفاء 
�سلى اهلل عليه و�سلم- حقهّروهم.  فاأتوه،  فخلوا به،  
فقالوا:  اإنا نريد اأن جنعل لنا منك جمل�سا تعرف لنا به 
إن وفود العرب تاأتيك،  فن�ستحي اأن  العرب ف�سلنا،  فا
إذا نحن جئناك فاأقمهم  عبد،  فا ترانا العرب مع هذه الأ
إذا نحن فرغنا فاقعد معهم -اإن �سئت-.  قال:   عنا،  فا
نعام:   نعم،  فنزلت:  {َوَل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن}،  الأ
{َوَكَذِلَك  فقال:   و�ساحبه   قرع  الأ ذكر  ثم    .)52(
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وكان    .)53( نعام:   الأ ِبَبْع�ٍض}،   َبْع�َسُهم  َفَتنَّا 
إذا  ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- يجل�ض معنا،  فا
اأراد اأن يقوم  قام وتركنا،  فنزل:  {َوا�ْسرِبْ َنْف�َسَك 

َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن ربهم}،  الكهف:  )28()118(. 
ماهان  عن  حامت  اأبي  وابن  الفريابي  واخرج   .5
-�سلى  النبي  اإىل  نا�ض  جاء   ( قال:   احلنفي)119( 
اأ�سبنا ذنوبًا عظاما.   اإنا  اهلل عليه و�سلم-،  فقالوا:  
َذا َجاءَك الَِّذيَن  إِ فما رد عليهم �سيئا،  فاأنزل اهلل:  {َوا

نعام: )54()120(.  ِمُنوَن ِباآَياِتَنا}،  الأ ؤْ ُيو
نزول  اأ�سباب  اأنها  على  ذكرت  روايات  خم�ض  هذه 
نعام،   الأ �سورة  من  املتقدمة  اخلم�ض  يات  الآ ل�سياق 
الروايتني  اأن  ظهر  والأ بطولها،   ذكرها  مر  وقد 
وىل والثانية – عن �سعد وابن م�سعود ر�سي اهلل  – الأ
عنه اأ�سح من غريهما من الروايات.  فقد اكتفى بهما 

بع�ض املعا�رسين)121(.  
وغريه  جرير  ابن  اأخرجها  التي  الثالثة  الرواية  اأما 
يف  املقبولة  ال�سرية  �سواهد  من  فهي  عكرمة،   عن 
ية على ما فيها من مقال – كما �سياأتي بعد  تف�سري الآ

قليل -.  
– فيها  خباب  حديث   - وهي   - الرابعة،  والرواية 
– كما ذكر احلافظ بن كثري ؛   غرابة من حيث املنت 
فقد  املدنية،   املرحلة  اأحداث  من  حدثا  حتكي  نها  لأ
وقد  ح�سن،   ابن  وعيينة  حاب�ض  بن  قرع  الأ ذكرت 

اأ�سلما بعد الهجرة.  
اأن  ي�ستبعد  احلنفي  ماهان  عن  اخلام�سة  والرواية 
تكون �سبب نزول ذلك ال�سياق؛ لبعد مو�سوعها عن 
الكثريون  يذكرها  مل  نه  ولأ جهة،   من  يات  الآ �سياق 

ممن كتبوا يف اأ�سباب النزول من جهة ثانية.  
وبالرغم من هذه املوازنة املجملة التي ذكرتها بني هذه 
الروايات اخلم�ض،  وبالرغم من �سحة بع�سها،  اإل 
اأن هذا ل مينعني من القول:  اإن جميع هذه الروايات 
–على تفاوتها يف ال�سحة – ي�سلح اأن تكون �سواهد 
حية من واقع ال�سرية النبوية على تف�سري �سياق هذه 

نعام التي نزلت جملة واحدة.   يات من �سورة الأ الآ
النبي  يات عن معار�سي ر�سالة  الآ فقد  حتدثت هذه 
اإبعاد  منه  طلبوا  الذين  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
هذا  كرث  وقد  وامل�ست�سعفني،   الفقراء  من  اأتباعه 
اهلل  �سنة  وكانت  خا�سة،   النبوية  ال�سرية  واقع  يف 
راذل  الأ من  كانوا  فقد  عامة،   املر�سلني  اأتباع  يف 
وامل�ست�سعفني كما كان ي�سفهم املرتفون املعار�سون 

لهذه الر�سالت.  
– يقولون:   عنهم  اهلل  –ر�سي  ال�سحابة  كان  فحني 
إنهم يعنون بذلك اأن  يات نزلت فيهم،  فا اإن مثل هذه الآ
يات كانت حتكي واقعهم حني كانوا م�ست�سعفني،   الآ
التف�سري  اإىل  اأقرب  فهي  فيهم.   القراآن  حكم  وتبني 
وبيان احلكم منها اإىل �سبب النزول الذي ينزل القراآن 

فيه عقب احلادثة مبا�رسة.  
مثل  الواقع  هذا  حتكي  اأخرى  اآيات  نزلت  وقد  هذا 
تلك التي وردت يف الكهف وهي قوله تعاىل: {َوا�ْسرِبْ 
َواْلَع�ِسيِّ  ِباْلَغَداِة  ُهم  َربَّ َيْدُعوَن  الَِّذيَن  َمَع  َنْف�َسَك 

ُيِريُدوَن َوْجَهُه }،  الكهف:  )28(.  
بذكر  تف�سريه  يف  ر�سا  ر�سيد  ال�سيخ  اكتفى  وقد 
الروايتني الثانية والثالثة –وفق الرتتيب الذي ذكرت 
– اأي تلك التي رويت عن ابن م�سعود وعكرمة،  ثم 
تابع قائال:  ) ول ينايف هذا نزول ال�سورة دفعة واحدة،  
يات لي�ست مما ا�ستثناه بع�سهم،  وبيناه  وكون هذه الآ
ن قولهم:   يف الكالم عليها قبل ال�رسوع يف تف�سريها؛ لأ
اإن كذا نزل يف كذا،  ي�سدق بنزوله وحده،  وبنزوله 
لكن  اأو �سياق من �سورة.    يف �سمن �سورة كاملة،  
َذا َجاءَك الَِّذيَن  إِ ظاهر ما زاده عكرمة من نزول:  {َوا
نعام:  )54(.  يف عمر،  يدل  ِباآَياِتَنا }،  الأ ِمُنوَن  ؤْ ُيو
اأن نزولها كان بعد اعتذاره،  واأن اعتذاره بعد  على 

نزول ما قبلها.  
ويعار�ض هذا الظاهر ما ورد يف نزولها دفعة واحدة،  
اأثبت من  ية لي�ست مما ا�ستثني،  وهو  وكون هذه الآ
اأي�سا.   ية  الآ نزول  �سبب  يف  ورد  وما  الرواية.   هذه 
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وحني اإذ يقال:  اإما اأن الزيادة غري مقبولة » اأي كالم 
اأن ظاهر العبارة غري مراد.  واإمنا مل  عمر.  واإما 
َنردهّ الرواية من اأ�سلها مع اأن يف �سندها من املقال ما 
وىل يف �سعفاء ال�سحابة  يات الأ ن نزول الآ فيه)122(؛  لأ
فيه  والروايات  عنه،   مندوحة  ل  الذي  الواقع  هو 
ؤيد فيه بع�سها بع�سا،  فال ي�رس يف  مبينة للواقع،  يو
مثله �سعف الراوي ببدعة اأو تدلي�ض اأو حتديث بعد 
هذه  التي يف رجال  العلل  من  ذلك  نحو  اأو  اختالط،  

الرواية ()123(. 
ية ال�سابعة:  قوله تعاىل:  {الَِّذيَن اآَمُنوْا َومَلْ َيلِْب�ُسوْا  الآ
ْهَتُدوَن}،   مُّ َوُهم  ْمُن  الأَ َلُهُم  ُْوَلـِئَك  اأ ِبُظلٍْم  إِمَياَنُهم  ا

نعام:  )82(.   الأ
عن  ب�سنده  حامت  اأبي  ابن  اأخرج   ( ال�سيوطي:   قال 
بكر بن �سوادة)124( قال:  حمل رجل من العدو على 
امل�سلمني فقتل رجال،  ثم حمل فقتل اآخر،  ثم حمل 
�سالم بعد هذا ؟ فقال  فقتل اآخر،  ثم قال:  اأينفعني الإ
ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-:  نعم.  ف�رسب 
فر�سه،  فدخل فيهم،  ثم حمل على اأ�سحابه،  فقتل 
فريون  قال:   قتل.   ثم  اآخر،   ثم  اآخر،   ثم  رجال،  
َيلِْب�ُسوْا  َومَلْ  اآَمُنوْا  ية نزلت فيه:  {الَِّذيَن  الآ اأن هذه 

نعام:  )82()125(.   إِمَياَنُهم ِبُظلٍْم}،  الأ ا
وهذا - اإن �سح – ي�سلح اأن يكون من ال�سواهد يف 
ية،  ول يكون - بحال – �سببا ًيف نزولها؛   تف�سري الآ
ية مكية،  ومل يرد ن�ض با�ستثنائها من عموم  ن الآ لأ

نعام املكية كما قيل يف غريها،  وقد مر.   �سورة الأ
يكون  اأن  َبُعَد  املكي،   العهد  قتال يف  ثمة  يكن  وملا مل 
ن معارك  ية املكية؛ لأ هذا احلدث �سببا لنزول هذه الآ
العهد  يف  النبوية  ال�سرية  مالمح  من  كانت  �سالم  الإ

املدين.  
الذي  الكرمية  ية  الآ �سياق  إن  فا ثانية،   جهة  ومن 
وردت فيه ي�ستبعد اأن يكون لها �سبب نزول من هذا 
ية جاءت يف التعقيب على ق�سة اإبراهيم  ن الآ القبيل؛ لأ
عليه ال�سالم حني كان يناظر قومه يف حقيقة الإميان 

هو  باهلل  ال�رسك  ونبذ  الإميان  واأن  ال�رسك،   وعدم 
من و الهداية،  حيث قال تعاىل يف ذلك  الذي يورث الأ
ال�سياق على ل�سان اإبراهيم خماطبا قومه:  {َوَكْيَف 
ِ َما  ْكُتم ِباهللهّ ُكْم اأَ�رْسَ ْكُتْم َوَل َتَخاُفوَن اأَنَّ اأََخاُف َما اأَ�رْسَ
ْمِن  ْل ِبِه َعَلْيُكْم �ُسلَْطانًا َفاأَيُّ اْلَفِريَقنْيِ اأََحقُّ ِبالأَ مَلْ ُيَنزِّ
إِمَياَنُهم  ا َيلِْب�ُسوْا  َومَلْ  اآَمُنوْا  الَِّذيَن   * َتْعَلُموَن  ُكنُتْم  إِن  ا
ُتَنا  ْهَتُدوَن *  َوِتلَْك ُحجَّ ْمُن َوُهم مُّ ُْوَلـِئَك َلُهُم الأَ ِبُظلٍْم اأ
إِنَّ  �َساء ا ن نَّ ْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّ إِ اآَتْيَناَها ا

نعام(:  )81-83(.   َك َحِكيٌم َعِليٌم }، )الأ َربَّ
ية  الآ لنزول  �سببا  احلدث  هذا  كوذن  بذلك  فبطل 
يف  الوجوه  من  وجها  يكون  اأن  وجاز  الكرمية،  

تف�سريها. 
وبعد:  فهذه ب�سعة مناذج من روايات اأ�سباب نزول 
دار�سا  عر�ستها  وقد  املكية.   نعام  الأ �سورة  اآيات 
حيث  من  واأخرى  ال�سند،   حيث  من  تارة  حمققا،  
املنت،  وموافقته للجو العام لنزول ال�سورة الكرمية.  

تية:   ومما تقدم،  اأ�ستطيع اأن اأ�سجل النتائج الآ
نعام  1. اإن معظم روايات اأ�سباب نزول اآيات �سورة الأ
النبوية  ال�سرية  واقع  من  م�ستقاة  اأحداثًا  اإل  لي�ست 
قاويل  الأ كرثت  فقد  املكية.   املرحلة  يف  وم�ساهدها 
ولون حول  وال�سبه التي كان يرجف بها امل�رسكون الأ
الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم- والر�سالة،  اأو حول 
�سحابته –ر�سي اهلل عنهم -.  فكانت ال�سورة تعقب 
�سيلة  الأ ال�سورة  وتر�سم  حداث،   الأ هذه  كل  على 
من  ينطلق  اأن  ينبغي  الذي  امل�سلم  املجتمع  لتاأ�سي�ض 

اأ�سا�ض التوحيد يف عقيدته الإميانية.  
حداث كانت تروى بطرائق متفاوتة  2. غري اأن هذه الأ
جمملها  يف  اأنها  غري  وال�سعف،   ال�سحة  حيث  من 
م�ستقاة من الواقع احلي لل�سرية النبوية،   ول تنزل 

عن رتبة العتبا. 
هنا  ها  عليها  الرتكيز  اأود  التي  الهامة  3. واحلقيقة 
نعام نزلت جملة  - مرة اأخرى -  هي:  اأن �سورة الأ
على  تنزل  ومل  اآخرها-،   اإىل  اأولها  من   - واحدة 
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حني  البع�ض  يتوهم  كما  متفرقة  اأحداث  اأو  اأ�سباب 
يطالع ما ورد من روايات اأ�سباب النزول.  

ن – من غري مرية اأو �سك  فالذي اأ�ستطيع تقريره الآ
ما  – اأ�سبه  على  الأ املثل  – وهلل  ال�سورة  هذه  – اأن 
تكون بالق�سيدة الطويلة،  اأو مثل تلك املعلقات التي 
من  ال�ساعر  يعا�رسه  الذي  الواقع  على  تعقب  كانت 

خالل املجتمع الذي يعي�ض فيه.  
وبعبارة اأخرى:  ملا كان القراآن الكرمي  كتاب الهداية 
الكربى للعرب خا�سة،  وللنا�ض كافة،  لزم اأن يعقب 
النا�ض  يعي�سها  كان  التي  امل�سللة  حداث  الأ تلك  على 
�سورة  لنزول  املعا�رس  اجلاهلي  املجتمع  يف  ذاك   اإذ 
نعام،  وغريها من ال�سور املكية التي كانت ت�سعى  الأ

اإىل بناء عقيدة التوحيد يف نفو�ض املوؤمنني.  
على  متفرقة  ال�سورة  اآيات  نزول  منه  يلزم  ل  وهذا 
اأجملت  واإمنا  بعينه،   حداث  الأ من  حدث  كل  وفق 
حداث  ال�سورة من - اأولها اإىل اآخرها – جملة هذه الأ
طراف،   بعر�ض �سائق اأخاذ،  متني البناء،  متما�سك الأ
يوؤكد ب�سورة قاطعة ل لب�ض فيها اأنه من كالم احلكيم 

اخلبري.  
وهذا كله يتفق مع ما تقرر عند اأهل الرواية والدراية 
جملة  نزلت  نعام  الأ �سورة  اأن  وهو   – قبل  من   -

واحدة،  واحلمد هلل.  
ا�ستق�ساء  يف  هذا  من  باأكرث  ال�سرت�سال  اأود   ول 
-�سورة  ال�سورة  هذه  اآيات  نزول  اأ�سباب  مرويات 
نه ميكن فهم  نعام -،  خ�سية الإطالة من جهة،  ولأ الأ
�سلوب  خرى لباقي الروايات مبثل هذا الأ النماذج الأ
من جهة ثانية.  فهي اإما اأن تكون روايات تف�سريية 
من واقع ال�سرية،  واإما اأن تكون مروية بطرق غري 
العام  للجو  موافقة  غري  تكون  اأن  واإما  �سحيحة،  
يقال-:   واحلق   - اأنه  غري  الخ،   .  . يات.  الآ لنزول 
نعام  اإن ا�ستقراء الروايات جميعها  حول �سورة الأ
خا�سة،  وباقي �سور القراآن عامة،  بهذه الطريقة من 
هذا:   ولكن حمل  فوائد جمة،   من  يخلو  ل  الدرا�سة 

اأ�سباب النزول  الدرا�سات القراآنية ال�ساملة ملرويات 
املوفق  واهلل  كله،   القراآن  حول  اجلديد  الثوب  بهذا 

والهادي اإىل �سواء ال�سبيل.  

اخلامتة:
�سئلة  1. اأ�سباب النزول هي جمموعة احلوادث اأو الأ

التي نزل القراآن فيها وقت وقوعها.  
2. ل يحل معرفة �سبب النزول اإل بالرواية ال�سحيحة 
عن ال�سحابة والتابعني –ر�سي اهلل عنهم -،  وينبغي 
رد كل ما دون ذلك من الروايات التي ل ي�سح نقلها،  
من  املف�رسين   من  كثري  كتب  يف  مبثوثة  كثرية  وهي 

ثر.   اأهل الأ
�سبب  عن  املف�رسين  وقدامى  ال�سحابة  تعبريات   .3
النزول،  منها ما هو ن�ض يف ال�سببية،  ومنها ما هو 
كرث-.    الأ وهو   - والتف�سري،   ال�سببية  بني  حمتمل 
ومنها ما يراد به التف�سري.  ول �سك يف اأن هذه ال�سيغ 
على  احلكم  يف  عام  ب�سكل  املف�رس  ت�ساعد  التعبريية 
الرواية –اإن �سح �سندها – هل هي من قبيل ال�سبب 

اأو من قبيل التف�سري.  
جملة  نعام  الأ �سورة  نزول  يف  الواردة  الروايات   .4
واحدة،  واإن وردت بطرائق �سعيفة،  اإل اأنه يقوي 
حكم  ياأخذ  بع�سها  واأن  �سيما  ل  بع�سا،   بع�سها 
املرفوع اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.  فم�ساألة 
ل جمال للراأي فيها،  فتكون اجتهادية،  ول للهوى،  
فتكون مو�سوعة،  ول لغلط الرواة،  فتكون معلولة،  

ل بد اأن يكون لها اأ�سل �سحيح. 
ي من الروايات  5. كما يرتجح اأي�سا اأنه ل �سحة لأ
نعام من النزول جملة  القائلة با�ستثناء بع�ض اآيات الأ
واحدة،  ذلك اأن معظمها مروي باملعنى،  ول ي�سح.  
ورمبا وقع الجتهاد يف تقريره نتيجة م�سابهة بع�ض 
كاحلديث  املدين،   القراآن  ملو�سوعات  املكية  يات  الآ
�سول الت�رسيعية  عن اأهل الكتاب،  اأو تقرير بع�ض الأ
التي هي من اخت�سا�ض القراآن املدين غالبا،  غري اأن 
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هذا كله ل مينع من اخرتاق هذه القاعدة،  واأن يكون 
ذلك موجودا يف القراآن املكي اأي�سا. 

نعام  ثر من نزول الأ 6. وعالوة على ما قرره اأهل الأ
جملة واحدة،  فقد وافق على هذه احلقيقة الكثري من 
قدامى املحققني من املف�رسين اأمثال الفخر الرازي،  
والقرطبي،  وابن احل�سار،  وال�سيوطي،  وغريهم.  
وكذلك احلال بالن�سبة للمحدثني اأمثال:  ال�سيخ ر�سيد 

�ستاذ �سيد قطب وغريهما.  ر�سا، والأ
نعام  الأ �سورة  اأن  جميعا:   اأولئك  حجة  كانت  وقد 
اآخرها،   اإىل  اأولها  من  الواحدة  القطعة  مبثابة 
املكذبني  املعاندين  امل�رسكني  حجج  اإبطال  يف  جاءت 
بعقيدة التوحيد والبعث والنبوة وغريها من اأ�سول 

العتقاد. 
نعام جملة واحدة والذي تقرر لدى اأهل  7. اإن نزول الأ
ثر والنظر،  ل يعار�ض ما روي من اأ�سباب نزول  الأ
نعام على اأحداث متفرقة،  فبع�سه ل  يات �سورة الأ لآ
ي�سح،  وبع�سه واإن �سح فيحمل على التف�سري،  وهي 
يف معظمها جملة اأحداث ال�سرية املكية التي نزلت هذه 

ال�سورة يف مناق�ستها والتعقيب عليها.  
حداث  كما اأن جزًء ي�سرًيا ثالثا من هذه الروايات والأ
يوجد يف متنها غرابة،  كاأن تكون من اأحداث املرحلة 
غري  فتكون  املكية،   ال�سور  من  نعام  والأ املدنية،  
موافقة جلو النزول،  فرتد من هذا الوجه.  وقد مت 
تف�سيل مثل هذه الحتمالت يف املبحث الثالث من هذه 

الدرا�سة.  
تلك هي اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها،  وثمة حقائق 
وميكن  والخت�سار،   يجاز  الإ بغية  اأغفلتها  اأخرى 
اأوراق  حلظها بو�سوح من خالل املراجعة العامة يف 

هذا البحث،  واهلل املوفق.  

التو�سيات:
حول  �سالمية  الإ املكتبة  اأ�سدرته  ما  كل  من  بالرغم 
اإل  والرواية  الدراية  حيث  من  النزول  اأ�سباب  علم 
اأن املجال ما يزال ف�سيحًا رحبا اأمام الباحثني يف هذا 
النوع من اأنواع علوم القراآن املختلفة.  وميكن ح�رس 

ذلك - يف راأيي- من خالل جهتني اثنتني هما:  
وىل:  درا�سة تعبريات ال�سلف عن مرويات اأ�سباب  الأ
النزول،  اأعني ال�سحابة والتابعني ب�سكل اأكرث عمقا 
من  املتاأخرين  عند  مبا  ذلك  ومقارنة  وا�ستقراء.  
مثلة على هذه ال�سيغ التعبريية تكاد  إن الأ العلماء،  فا
تكون مت�سابهة لدى الكثري من م�سادر علوم القراآن 
درا�سة  اإىل  احلاجة  م�سي�ض  عن  عدا  هذا  الكرمي،  
ال�سند واملنت،   مثلة درا�سة فاح�سة من حيث  الأ هذه 
تكرار  مثل  املو�سوعات  بع�ض  درا�سة  اإىل  بالإ�سافة 
النزول،  وتعدد النازل على �سبب واحد، فالروايات 
الواردة يف هذا امل�سمار بحاجة اإىل مزيد من التحليل 
قبيل  من  هي  هل  عليها،   احلكم  اأجل  من  والدرا�سة 
اأ�رسبت  اأنني  واحلق  التف�سري؟  قبيل  من  اأو  ال�سبب 
نها لي�ست  عن التعليق على مثل هذه املو�سوعات،  لأ
من مو�سوع البحث الذي اأقوم بتنفيذه حول �سورة 

نعام.   الأ
�سورة  حول  النزول  اأ�سباب  روايات  اإن  الثانية:  
القراآن عامة،  بحاجة  نعام خا�سة،  وحول �سور  الأ
بالرغم  الفاح�سة  التحليلية  الدرا�سة  من  املزيد  اإىل 
من كل ما �سطره الباحثون من الدرا�سات حول هذا 
ا�ستقرائية  دار�سة  يف  رحبا  يزال  ما  فاملجال  الفن،  
القراآن كله من  النزول حول  اأ�سباب  �ساملة ملرويات 
مناذج  حول  اأوردته  الذي  مثل  واملنت،   ال�سند  حيث 
نعام فيما يخ�ض  روايات اأ�سباب نزول اآيات �سورة الأ
التاأمل يف متون الروايات اإىل جانب درا�سة اأ�سانيدها،  
فيكتمل بذلك احلكم على الرواية من اخلارج والداخل.  
واهلل املوفق،  والهادي اإىل �سواء ال�سبيل،  واحلمد هلل 
الذي بنعمته تتم ال�ساحلات،  و�سلى اهلل على �سيدنا 
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حممد،  وعلى  اآله و�سحبه و�سلم.  

علوم  يف  التقان  الرحمن،   عبد  ال�سيوطي،    )1
طـ  لبنان،   بريوت،   العلمية،   الكتب  دار  القراآن،  

الثانية، 1411هـ، 1991م،  1/61. 
والزرقاين،  حممد،  مناهل العرفان يف علوم القراآن،  

دار اإحياء الكتب العربية، 1/106. 
2( القطان،  مناع،  مباحث يف علوم القراآن،  موؤ�س�سة 
الر�سالة،  بريوت،  ط التا�سعة،  1400هـ، 1980م، 

�ض78. 
1/107.  واخلرب مروي  العرفان  3( انظر مناهل 
البيان  .  الطربي،  حممد،  جامع   . بطوله،  انظر. 
�ساكر،   اأحمد حممد  القراآن، حتقيق:   اآي  تاأويل  عن 
2000م،  1420هـ،  الوىل،   ط  الر�سالة،   موؤ�س�سة 

 .6/55-58
بن  فهر  بن  اأ�رسم  بن  ثعلبة  بنت  خولة  وهي   )4
اهلل  اأنزل  التي  املجادلة  ثعلبة بن غنم بن عوف وهي 
فيها القراآن،  ابن �سعد،  حممد،  الطبقات الكربى، 
ط   بريوت،  �سادر،   دار  عبا�ض،   اإح�سان  حتقيق: 

الوىل،  1968م، 3/547. 
5( والظهار هو:  اأن يقول الرجل لزوجته اأنت علي 
كظهر اأمي،  انظر خمت�رس املزين،  املزين،  ا�سماعيل،  

دار املعرفة،  بريوت،  لبنان، 1/203.  
وخرب  �ض78،   القراآن،   علوم  يف  مباحث  وانظر 
–ر�سي اهلل عنها  ئمة عن عائ�سة  اأخرجه الأ املجادلة 
دار  ماجة،  ابن  �سنن  حممد،   ماجة،  ابن  انظر   –
  ،184 1987م،  حديث رقم  احياء الكتب العلمية،  
رقم  حديث  الطالق  اجلهمية،   اأنكرت  فيما  باب 
دار  الكربى،   ال�سنن  اأحمد،   والبيهقي،     .3406
الفكر،  7/384،  كتاب الظهار،  باب )املظاهر  الذي 

يلزمه الكفارة (. 
6( ال�سيوطي،  التقان،  1/67. 

الهوام�ص:

بالولء  ال�سعدي  جعفر  بن  اهلل  عبد  بن  علي  هو   )7
املديني،  الب�رسي،  حمدث موؤرخ )234-161هـ(،  
للماليني،  العلم  دار  عالم،  الأ الدين،   خري  الزركلي، 

بريوت، ط التا�سعة، 4/303. 
8( وهو  الفقر وال�سيق، ابن منظور،  حممد،  ل�سان 
العرب، دار �سادر بريوت،  ط الوىل،  5/385،   -
ويف ذلك كناية عن افتقار كتاب الواحدي اإىل كثري من 

روايات اأ�سباب النزول -. 
9( هو ابراهيم بن عمر بن ابراهيم بن خليل اجلعربي 
،  اأبو ا�سحق: عامل بالقراآن وفنون اأخرى،  -660

732 هـ، الزركلي،  العالم،  1/55.  
10( يعني بذلك كتاب العجاب يف ال�سباب للحافظ بن 

حجر الع�سقالين.  
11( ال�سيوطي،  التقان، 1/61.  

12( هو:  عبد اهلل بن عبا�ض بن عبد املطلب القر�سي 
ال�سحابي  المة،   حرب  العبا�ض:   اأبو  الها�سمي،  
اجلليل. ولد مبكة،  قبل الهجرة بثالث �سنني، ون�ساأ 
يف بدء ع�رس النبوة،  فالزم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
�سنة  تويف  ال�سحيحة،   الحاديث  عنه  وروى  و�سلم 
العالم،   الزركلي،    ( ب�رسه،  كف  اأن  بعد  هـ   68

 .)4/95
حتقيق:   النزول،   اأ�سباب  علي،   الواحدي،    )13
اأمين �سالح �سعبان،  دار احلديث،  القاهرة. �ض12،  
  ،2875 رقم  حديث  الرتمذي،   اأخرجه  واحلديث 
كتاب تف�سري القراآن،  ما جاء يف الذي يف�رس القراآن 
براأيه،  الرتمذي،  حممد،  ال�سنن،  املكتبة ال�سالمية،  
ط 1983م،  واحلديث اأ�سله متواتر ورد بطرق عدة 

كثرية يف ال�سحيحني وعند ا�سحاب ال�سنن. 
14( الواحدي اأ�سباب النزول،  �ض12. 

املكي،   احلجاج  اأبو  جرب،   بن  جماهد  هو:    )15
موىل بني خمزوم:  تابعي،  مف�رس من اأهل مكة. قال 
هـ،    21 �سنة  ولد  القراء واملف�رسين.  �سيخ  الذهبي:  
الكربى،   الطبقات  �سعد،   ابن  104هـ،   �سنة  وتويف 
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عالم، 5/278.  5/466،  الزركلي الأ
16( هو:  عكرمة بن عبد اهلل الرببري املدين،  اأبو عبد 
اهلل،  موىل عبد اهلل بن عبا�ض:  تابعي،  كان من اأعلم 
النا�ض بالتف�سري واملغازي.  ولد يف �سنة 25 هـ وتويف 

عالم، 4/244(.  يف �سنة 105 هـ.  )الزركلي،  الأ
زدي،  بالولء،  الكويف،   17( هو:  �سعيد بن جبري الأ
اأبو عبد اهلل:  تابعي،  كان اأعلمهم على الطالق. ولد 
بن  اهلل  لعبد  تتلمذ  هـ   95 �سنة  وتويف  هـ،    45 �سنة 

عالم،  3/93 (.   عبا�ض. )الزركلي،  الأ
والزرقاين،  مناهل العرفان، 1/114. 

18( هو عبد اهلل بن اأبي جنيح ي�سار املكي اأبو ي�سار 
الثقفي مولهم،  ثقة، رمي بالقدر،  تويف �سنة 131هـ،  
حتقيق:   املف�رسين،   طبقات  حممد،   )الداودي،  
وىل،  �سنة  حممد علي عمر،  مكتبة وهبة،  الطبعة الأ

1392هـ1972م، 1/252(. 
ا�سباب  من  املقبول  نادي حممود،   زهري،   الأ  )19
وىل، 1997م،   مانة،  ط الأ النزول،  اأ�سوان،  مطبعة الأ

انظر تف�سيل املو�سوع �ض 52-57. 
ب�رس  بن  ال�سائب  بن  حممد  الن�رس  اأبو  هو:   )20
ن�ساب،  وهو �سيعي مرتوك  الكلبي  املف�رس، عامل بالأ
احلديث، تويف �سنة 164هـ،  )الذهبي،  حممد،  ال�سري،  
حتقيق:  �سعيب الرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة،  الطبعة 

احلادية ع�رسة،  6/248(. 
21( هو: باذام اأو يقال باذان، حدث عن ابن عبا�ض 
وطائفة، واإذا حدث عنه الكلبي فلي�ض ب�سيء )الذهبي،  

ال�سري، 5/37(. 
22( فقد ذكر العلماء اأن هذه الطريق من اأوهى طرق 
التف�سري يف راأي املحدثني عن ابن عبا�ض،  واإذا ان�سم 
ر�سا،   الكذب،   �سل�سلة  فهي  ال�سغري  مروان  اإليها 
حممد،  تف�سري املنار، دار املعرفة بريوت،  ط الثانية، 

 .5/166
23( انظر ما �سياأتي �ض15،  16 من هذه الدرا�سة. 
ال�سيوطي،  مثال-    – ذلك  تف�سيل  يف  انظر   )24

العرفان،   مناهل  والزرقاين،   ،1/67 التقان 
121-1/114،  والقطان،  مناع، مباحث يف علوم 

القراآن،  85-91 . 
حرام  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  بن  جابر  هو:   )25
يف  املكرثين  من  �سحابي،   الن�ساري،   اخلزرجي 
عنه  وروى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  الرواية 
جماعة من ال�سحابة.  ولد �سنة 16 قبل الهجرة تويف 

عالم،  2/104(.  �سنة  78 هـ )الزركلي،  الأ
حبيب  بن  غافل  بن  م�سعود  بن  اهلل  عبد  هو:     )26
اأكابرهم  من  �سحابي.  الرحمن،   عبد  اأبو  الهذيل،  
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  من  وقربا  وعقال،   ف�سال 
و�سلم وهو من اأهل مكة،  ومن ال�سابقني اإىل ال�سالم،  
واأول من جهر بقراءة القراآن مبكة. تويف �سنة 32 هـ 

عالم،  4/137(.  ) الزركلي،  الأ
ال�سحيح،   اجلامع  حممد،   البخاري،   انظر   )27
1998م،  1419هـ،  املن�سورة،   الميان،   مكتبة 
3/217، حديث رقم: 4721،  باب:  وي�ساألونك عن 

الروح. 
وىل،   28( �سحيح م�سلم ب�رسح النووي،  الطبعة الأ
دار الفجر، 1420هـ،  1999م،  كتاب النكاح،  باب 
جواز جماع امراأته يف قبلها من قدامها ومن ورائها 
من غري تعر�ض للدبر،  5/230 حديث رقم: 1435

29(  هو:  عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب العدوي،  اأبو 
بيوتات قري�ض يف  اأعز  الرحمن،  �سحابي،  من  عبد 
اجلاهلية،  ولد �سنة 10 قبل الهجرة وتويف �سنة 73 

عالم، 4/108(.  هـ. )الزركلي،  الأ
30( البخاري، حممد،  اجلامع ال�سحيح، 3/148،  

باب:  ن�ساوؤكم حرث لكم،  حديث رقم: 4527. 
18-16،  فكل الروايات  31( انظر ما �سياأتي �ض 
�سبب  على  حتمل  ول  التف�سري،   قبيل  من  املذكورة 
النزول.  وانظر -اي�سا - ما يرويه الواحدي حول 
عنه  ينهون  النعام)وهم  �سورة  (من   26  ( ية  الآ
ويناأون عنه(، فقد روي ان اليه نزلت يف ابي طالب،  
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ويف قول اخر:  يف عموم الكافرين.  وهذا يحمل على 
التف�سري،  )الواحدي، ا�سباب النزول �ض176(. 

32( هو:  حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�سي، اأبو 
عبد اهلل،  بدر الدين:  عامل بفقه ال�سافعية وال�سول.  
تركي ال�سل،  م�رسي املولد والوفاة.  ولد �سنة 745 

عالم، 6/60(.  وتويف �سنة 794 هـ. ) الزركلي، الأ
القراآن،   علوم  يف  الربهان  الزرك�سي،  حممد،    )33
حتقيق:  حممد اأبو الف�سل ابراهيم،  املكتبة الع�رسية،   

بريوت،  ط2،  1972م، 1391هـ،  1/31. 
القراآن،   علوم  يف  مباحث  مناع،   القطان،    )34

�ض89. 
ال�سدي  خويلد  بن  العوام  بن  الزبري  هو:      )35
اأحد  ال�سجاع،   ال�سحابي  اهلل:   عبد  اأبو  القر�سي،  
يف  �سيفه  �سل  من  واأول  باجلنة،   املب�رسين  الع�رسة 
ال�سالم،   ابن عمة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سلم 
وله 12 �سنة. ولد �سنة 28 قبل الهجرة وتويف �سنة 

عالم، الزركلي، 3/43(.  36هـ.  )الأ
36( البخاري،  حممد،  اجلامع ال�سحيح،  3/169،  

باب: فال وربك ل يوؤمنون،  حديث رقم:  4585. 
37(   هو جندب بن جنادة بن �سفيان بن عبيد،  من 
بني غفار،  من كنانة بن خزمية،  اأبو ذر:  �سحابي،  
عالم،  من كبارهم.  تويف �سنة 32 هـ،  ) الزركلي،  الأ

 .)2/140
38( البخاري، حممد،  اجلامع ال�سحيح،  3/309،  

باب:  ما ودعك ربك وما قلى،  حديث رقم: 4950. 
الكويف  �سيبة  اأبي  بن  حممد  بن  عثمان  هو    )39
العب�سي،  اأبو احل�سن:  من حفاظ احلديث،  ولد �سنة 
عالم،   156 هـ،  وتويف �سنة 239 هـ، ) الزركلي،  الأ

4/213(،  )الذهبي ال�سري، 11/122(. 
تزوجها  النبي  وكان  حكيم،   بنت  خولة  وهي   )40
واأرجاأها فيمن اأرجاأ من ن�سائه،  )الذهبي،  ال�سري،  

 .)2/260
41( رواه الطرباين يف الكبري،  الطرباين، �سليمان، 

املعجم الكبري، حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي، 
1404هـ،   ،2 طـ  املو�سل،  واحلكم،  العلوم  مكتبة 
  ،63600 رقم  حديث   ،24/249 1983م، 
والهيثمي، علي،  جممع الزوائد، دار الريان للرتاث، 
القاهرة، ودار الكتاب العربي،  بريوت،  7/138،  
قال الهيثمي: رواه الطرباين،  وام حف�ض مل اأعرفها. 
يف  ال�سابة  حجر،  بن  احمد  الع�سقالين،  اأورده  كما 
متييز ال�سحابة،  حتقيق:  علي حممد البجاوي، دار 
اجليل، بريوت، 1412 هـ، 1992م، طـ1،  7/628،  
حديث رقم 11133،  قال ابن حجر:  ولي�ض ا�سناده 

مما يحتج به. 
 ،1/117 العرفان،  مناهل  الزرقاين،   انظر   )42

 .118
هذه  من   27 الهام�ض  يف  تخريجه  �سبق   )43

الدرا�سة. 
44( قال الرتمذي:  هذا حديث ح�سن �سحيح غريب 
دار  ال�سنن،   حممد،   الرتمذي،   الوجه،   هذا  من 
الفكر،  بريوت، الطبعة الثانية، 1403هـ،  1983م،  

4/366،  حديث رقم: 5148. 
45( الزرقاين،  مناهل العرفان ، 1/118. 

46( هالل بن اأمية بن عامر بن قي�ض بن عبد العلم 
بن عامر بن كعب بن وقف وا�سمه مالك،  وهو احد 
علي،   ثري،   الأ )ابن  تبوك  عن  تخلفوا  الذين  الثالثة 
دار  �سيحا،   خليل  ماأمون  حتقيق:   الغابة،   ا�سد 
املعرفة،  بريوت،  لبنان،  الطبعة الثانية، 1428هـ، 

2007م،  4/278(. 
47( البخاري،  حممد،  اجلامع ال�سحيح،  3/233،  

باب:  ويدراأ عنها العذاب،  حديث رقم: 4747. 
عومير  ويقال  عامر،   بن  عومير  الدرداء  اأبو   )48
31هـ  �سنة  تويف  مة،   الأ قي�ض حكيم هذه  بن  زيد  بن 

)الذهبي،  ال�سري، 2/335(
49(  هو:  عا�سم بن عدي بن اجلد بن العجالن بن 
حارثة بن �سبيعة العجالين، تويف �سنة 45 هـ،  ) ابن 
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عبد الرب،  يو�سف بن عبد اهلل، ال�ستيعاب يف معرفة 
 http:-الوراق ال�ساملة،  موقع  املكتبة  �سحاب،  الأ

 .)//www. alwarraq. com ، 1/236
زواج يف  50( وهي ما يحدث من رمي بالزنى بني الأ
�سهادة  وهي  اجلرجاين:   قال  ال�سهود،   عدم  حالة 
ميان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف  موؤكدة بالأ
يف حقه،  ومقام حد الزنى يف حقها، )اجلرجاين،  علي،  

التعريفات،  مكتبة لبنان، 1985م،  �ض 303(. 
51( البخاري،  حممد،  اجلامع ال�سحيح، 3/232،  
 .4745 حديث:   اأزواجهم،   يرمون  والذين  باب:  
ب�رسح  م�سلم  �سحيح  اللعان،  كتاب  يف  وم�سلم،  

النووي، 5/338،  حديث رقم: 1492. 
52( الزرقاين،  مناهل العرفان، 1/119. 

علوم  يف  الربهان  اتقان  ف�سل،   عبا�ض،   انظر   )53
1997م،   1417هـ،  عمان،   الفرقان،   دار  القراآن، 

  .285 ،1/284
54( الزرك�سي،  الربهان يف علوم القراآن، 1/29. 

وقال    ،2/593 تف�سريه  يف  كثري  ابن  اأورده   )55
ابن  هو  �ساحلا  لن  �سعف؛  فيه  ا�سناده  عنه:  
البخاري:   وقال  الئمة،   عند  �سعيف  ي  املرهّ ب�سري 
الهيثمي  �سعفه  على  ن�ض  كما  احلديث،   منكر  هو 
فتح  يف  حجر  وابن    ،6/119 الزوائد،  جممع  يف 
وحمب  الباقي  عبد  ؤاد  فو حممد  حتقيق:   الباري، 
هـ،   1379 بريوت،  املعرفه،  دار  اخلطيب،   الدين 
  ،3/143 الكبري  يف  الطرباين  ورواه   ،7/371
حديث رقم: 2937.  وابن عدي، عبد اهلل، الكامل يف 
�سعفاء الرجال،  حتقيق:  يحيى خمتار غزاوي،  دار 
  ،4/63 1988م،  1409هـ،  طـ3،   الفكر، بريوت، 
جلنة  حتقيق:  املحلى،  احمد،  بن  علي  حزم،   وابن 
احياء الرتاث العربي، دار الفاق اجلديده، بريوت، 

 .10/377
56( هو:  اأبي بن كعب بن قي�ض بن عبيد،  من بني 
النجار،  من اخلزرج،  اأبو املنذر:  �سحابي اأن�ساري،  

عالم، 1/82(.  تويف �سنة 21 هـ. )الزركلي،  الأ
حديث  من  غريب  ح�سن  حديث  الرتمذي:  قال   )57
اأبي بن كعب،  الرتمذي،  ال�سنن،  4/362،  حديث 

رقم 
ال�سناد،   �سحيح  احلاكم:  فيه  وقال    ،5135  :
على  امل�ستدرك  حممد،   احلاكم،  يخرجاه،  ومل 
لبنان،   بريوت،   العلمية،   الكتب  دار  ال�سحيحني،  
  ،2/391 2002م،   1422هـ،   الثانية،   الطبعة 

حديث رقم:  3368. 
التف�سري،  كتاب  ال�سنن،   يف  الرتمذي  رواه   )58
قال احلاكم:  حديث   .5012 رقم  4/304، حديث 
�سحيح على �رسط البخاري،  ومل يخرجاه،  امل�سدر 

ال�سابق، 2/328،  حديث رقم 3174. 
59( قال احلاكم:  حديث �سحيح ال�سناد،  امل�سدر 

ال�سابق،  2/391،  حديث رقم 3350. 
60( قال احلاكم:  حديث �سحيح ال�سناد،  امل�سدر 

ال�سابق،  2/335،  حديث رقم: 3195. 
�سم�سم  بن  الن�رس  بن  مالك  بن  اأن�ض  هو   )61
النجاري اخلزرجي الن�ساري،  اأبو ثمامة،  ولد �سنة 
الزركلي،    ( 93هـ،   �سنة  وتويف  الهجرة،   قبل   10

عالم، 2/24(.  الأ
62(   هي:  اأ�سماء بنت يزيد بن ال�سكن الن�سارية 
العرب  ن�ساء  اأخطب  من  ال�سهلية،   ثم  الو�سية 
30 هـ،  ومن ذوات ال�سجاعة والقدام. توفيت نحو 

عالم،  1/306(.  )الزركلي،  الأ
63( رواه الطرباين،  وفيه يو�سف بن عطية ال�سفار، 
وهو �سعيف،  الطرباين،  �سليمان،  الرو�ض الداين،  
حتقيق:  حممد �سكور،  املكتب  ال�سالمي،   بريوت،  
1405هـ،  1985م، 1/145،  حديث رقم: 220. 
ورواه ابن كثري يف تف�سريه،  حتقيق: طه عبد الروؤوف 
طـ1417هـ،  املن�سورة،  الميان،  مكتبة  �سعد،  

1996م، 2/147. 
عبداهلل  بن  حممد  �سيخه  عن  الطرباين  رواه   )64
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ال�ساملي،   بكر  اأبي  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  عر�ض  بن 
و�سط،  دار احلديث،   الطرباين،  �سليمان،  املعجم الأ
الطبعة  �سعبان،   �سالح  اأمين  حتقيق:   القاهرة،  
6/370،  حديث رقم  1996م،  1417هـ،  وىل،   الأ

6447. وابن كثري يف تف�سريه 2/147. 
 ،2/147 تف�سريه،  يف  كثري  ابن  اأورده   )65
العلمية،   الكتب  دار  املنثور،   الدر  يف  وال�سيوطي 
1990م،  1411هـ،   وىل  الأ الطبعة  لبنان،   بريوت 

 .3/3
  ،2/147 تف�سريه،  يف  كثري  ابن  اأورده   )66
وال�سيوطي يف الدر املنثور، 3/4. وقال ال�سيخ ابن 
عا�سور يف معر�ض تعليقه على هذا اخلرب الوارد عن 
اأ�سماء بنت يزيد: )ومل يعينوا هذا امل�سري ول زمانه، 
- للر�سول  جميء  لها  ُيعرف  ل  هذه  اأ�سماء  اأن  غري 
�سلى اهلل عليه و�سلم- قبل هجرته. ول هي معدودة 
لقيته  اإنها  يقال:  حتى  الثانية،  العقبة  يف  تابع  فيمن 
بن  عمرو  بنت  اأ�سماء  املعدودة  وامنا  الهجرة.  قبل 
عدي،  فحال هذا احلديث غري بني. ولعله التب�ض فيه 
قراءة ال�سورة يف ذلك ال�سفر باأنها نزلت حينئذ( )ابن 
عا�سور، حممد، التحرير والتنوير، موؤ�س�سة التاريخ 
 ،2000 ط1،1420هـ،  لبنان،  بريوت،  العربي، 

.)6/6
3/4،  كما رواه ابن كثري يف  67( امل�سدر ال�سابق 

تف�سريه، 2/147. 
امل�سدر  جحيفة،   اأبي  عن  املنذر  ابن  رواه   )68

ال�سابق، 3/4. 
69( امل�سدر ال�سابق، 3/4. 

70( امل�سدر ال�سابق،  3/4.  
71( انظر قطب،  �سيد،  يف ظالل القراآن، دار ال�رسوق، 

ط الثانية والع�رسون،  2/1021، 1022. 
72( هو عبد الرحمن بن حممد بن عبا�ض جو�سن بن 
املعروف  ن�ساري.   الأ خالد  بن  �سعيب  بن  اإبراهيم 
هـ،    351 �سنة  ولد   « احلطار  اأو   « احل�سار  بابن 

عالم،  1/ 22،  وتويف �سنة 438 هـ. )الزركلي،  الأ
 .)21

يف  مبدنيتها  قيل  التي  يات  الآ جمموع  وهي   )73
قوال املتقدمة ،  الأ

74( ال�سيوطي،  التقان،  1/ 27. 
75( انظر ما تقدم �ض 6. 

�سورة  من   153 اىل   151 من  يات  الآ اأعني   )76
الو�سايا  مو�سوع  يف   ) اأتلو  تعالوا  )قل  النعام. 

الع�رس. 
77( ر�سا،  حممد،  تف�سري املنار،  7/284. 

رباح،  من مواليد اجلند،   اأبي  ابن  78( هو:  عطاء 
ن�ساأ مبكة،  وعلم الكتاب بها،  وكان موىل بني فهر،  
دنوي،   )الأ 15هـ،  �سنة  تويف  حممد،   باأبي  يكنى 
وىل،   طبقات املف�رسين،  موؤ�س�سة الر�سالة،  الطبعة الأ

1417هـ،  1997م،  �ض14 (. 
هذه  من   63 هام�ض  انظر  تخريجه،  �سبق   )79

الدرا�سة. 
املرادي  اإ�سماعيل  بن  حممد  بن  احمد  هو:    )80
والتف�سري،   واللغة،   دب،   الأ علماء  من  امل�رسي،  
عالم،  واحلديث،  تويف �سنة 338 هـ.  ) الزركلي،  الأ

 .)1/49
81( ال�سيوطي،  التقان،  1/17.  

82( ر�سا،  حممد، تف�سري املنار، 7/284، 285. 
83( انظر ف�سل اهلل،  حممد،  تف�سري من وحي القراآن،  
 ،9/7 1998م،  1419هـ،  الثانية،  ط  املالك،   دار 
حيث يروي نزول ال�سورة جملة واحدة عن اأئمة اأهل 
إ�سانيدهم عن ابي بن كعب،  وعكرمة،  وقتادة.   البيت با
وانظر يف ذلك اأي�سا:  الطباطبائي،  حممد،  امليزان يف 
ط  للمطبوعات،   علمي  الأ موؤ�س�سة  القراآن،   تف�سري 

وىل،  1411هـ، 1991م،  7/13.  الأ
84( الرازي،  حممد،  التف�سري الكبري –مفاحت الغيب 

-،  دار الفكر،  1995م1415-هـ،  11/149. 
85( ر�سا،  حممد،  تف�سري املنار،  7/287.  
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والتنوير،  التحرير  حممد،  عا�سور،  ابن   )86
.6/6

العقيدة  يف  املنري  التف�سري  وهبة،   الزحيلي،    )87
1411هـ،  املعا�رس، بريوت،  الفكر  دار  وال�رسيعة،  

1991م،  م 4،  7/126. 
املعاين  روح  يف  اللو�سي  عبارة  يف  هذا  اجد  مل   )88
ثنايا  يف  ذكره  ولعله  النعام،   �سورة  مقدمة  حول 
تف�سريه لهذه ال�سورة،  وهذا ما اأورده ال�سيخ ر�سيد 

يف تف�سري املنار، 7/287. 
89( ر�سا،  حممد،  تف�سري املنار، 7/286. 

90( ابن عا�سور، حممد، التحرير والتنوير، 6/7.
مولهم،   اخلزاعي  اأبزة  بن  الرحمن  عبد  هو:    )91
�سحابي �سغري،  ويل خر�سان يف عهد علي، )عواد،  
رنوؤوط،  �سعيد،  حترير تقريب التهذيب،   ب�سار،  و الأ
1997م،  وىل  الأ الطبعة  الر�سالة،   موؤ�س�سة 

 .)2/305
92( ا�سناده �سحيح،  رواه ابن اأبي حامت يف تف�سريه، 
با�ستثناء  ثقات  ورجاله    ،7086 رقم    ،4/1260
جعفر ابن اأبي املغرية،  فقد ذكروا اأنه �سدوق َيِهْم،  
روى له البخاري يف التاريخ،  وابو داود والرتمذي 

والن�سائي،  التقريب 1/137
تف�سريه،   يف  جرير  ابن  رواه  ح�سن،   حديث   )93
7/93،  وال�سيوطي يف الدر املنثور، 3/6.  و�سيخ 
الطربي عبد بن حميد فيه مقال.  وله �ساهد اآخر رواه 
زيادة  بن  العالء  8/308 عن  الثقات،  ابن حبان يف 
هذه  �سانيد  لأ التف�سيلية  الدرا�سة  )انظر  مر�سال.  
زهري،  نادي،   الرواية والتي قبلها و�سواهدها،  الأ

املقبول من اأ�سباب النزول، �ض316، 317(. 
ندل�سي،  حممد،  البحر املحيط،  دار الفكر،   94( الأ

1992م،  1412 هـ،  4/430. 
95( الواحدي،  علي،  اأ�سباب النزول،  �ض 76،  وقد 
مر اأن هذه من اأوهى طرق التف�سري يف راأي املحدثني. 
96( ال�سيوطي،  عبد الرحمن،  الدر املنثور.  3/8. 

�ُسوِل  الرَّ َهَذا  َماِل  ًوَقاُلوا  تعاىل:َ{  قوله  وهو   )97
َلْيِه َمَلٌك  إِ ُنِزَل ا �ْسَواِق َلْوَل اأ �ِسي يِف اْلأَ َعاَم َومَيْ َياأُْكُل الطَّ

َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيرا }: الفرقان: 7. 
98( وهو قوله تعاىل:  {َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْع�َض َما ُيوَحى 
ُنِزَل َعَلْيِه َكنٌز  َلْيَك َو�َساآِئٌق ِبِه �َسْدُرَك اأَن َيُقوُلوْا َلْوَل اأ إِ ا
�َسْيٍء  ُكلِّ  َعَلى   ُ َواهللهّ َنِذيٌر  اأَنَت  ا  َ اإِمنَّ َمَلٌك  َمَعُه  َجاء  اأَْو 

َوِكيٌل }: هود: 12. 
ن ُزْخُرٍف  99( وهو قوله تعاىل:  {اأَْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت مِّ
َل  ُتَنزِّ َحتَّى  ِلُرِقيَِّك  ِمَن  ؤْ و نُّ َوَلن  َماء  ال�سَّ يِف  َتْرَقى  اأَْو 
إَلَّ َب�رَسًا  ُه ُقْل �ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكنُت ا ْقَروؤُ َعَلْيَنا ِكَتابًا نَّ

�ُسوًل}: الإ�رساء: 93.  رَّ
100( راجع يف ترتيب ال�سور،  ال�سيوطي،  التقان، 
1/ 53، 54،  حيث يروي ترتيب ال�سور وفق تاريخ 
النزول من طريق اأبي بكر ابن احلارث عن جابر بن 

زيد.  
101( ر�سا، حممد، تف�سري املنار، 7/310، 309. 

102( الواحدي، اأ�سباب النزول،  �ض176. 
ندل�سي،  حممد،  البحر املحيط، 4/449.  103( الأ
عبدامللك،   ه�سام،   ابن  بطوله،   اخلرب  انظر   )104
مكتبة  البيومي،   حممد  حتقيق:   النبوية،  ال�سرية 
1416-هـ،   1995م   ،1 ط  املن�سورة،   الميان،  

 .1/182
�ض177.   النزول،   اأ�سباب  الواحدي،    )105

والبغوي،  احل�سني،  معامل التنزيل،  2/344.  
النقول  لباب  الرحمن،   عبد  ال�سيوطي،    )106
بريوت.   العلوم،   احياء  دار  النزول،   اأ�سباب  يف 
جامع  حممد،  والطربي،  �ض100.  1978م،  ط 
البيان،  11/293. وال�سوكاين،  علي،  فتح القدير،  
2/106.  وال�سيوطي،  الدر،  3/7.  وابن ا�سحق،  
واملبعث-،   املبتداأ   – ا�سحق  ابن  �سرية  حممد، 

  .2/372
107( ر�سا،  حممد،  املنار، 7/338. 

املقبول  نادي،  زهري،  الأ ذلك:  تف�سيل  انظر   )108
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– اأي�سا  اأ�سباب النزول، �ض318. وممن قبلها  من 
– من املعا�رسين انظر: احلميدان، ع�سام، ال�سحيح 
من اأ�سباب النزول، دار الذخائر، موؤ�س�سة الريان، ط 
الوىل، بريوت، لبنان،1999م، �ض 179. والقا�سي، 
عبد الفتاح، ا�سباب النزول عن ال�سحابة واملف�رسين، 

ط الثامنة، 2003م، 1424 هـ، �ض102 . 
 ،177 �ض  النزول،  اأ�سباب  الواحدي،   )109
البيان  جامع  يف  الطربي  بطوله  اخلرب  هذا  وروى 

.11/333
كتاب  الرتمذي،  �سنن  ال�سناد،  �سحيح   )110
عن  مر�سال  ورواه   ،5059  ،5058 رقم  التف�سري، 
ناجية، ومل يذكر فيه عن علي، وقال: هذا اأ�سح، يعني 
 11/334 تف�سريه  يف  الطربي  رواه  وكذا  املر�سل. 
 2/315 احلاكم  واأخرجه  ومر�سال.  مو�سول 
إ�سناد اآخر غري ا�سناد الرتمذي، و�سححه  مو�سول با
يف  �ساكر  اأحمد  ال�سيخ  قال  ال�سيخني،  �رسط  على 
ثقتني،  من  زيادة  فالو�سل   5/25 التف�سري  عمدة 
فهي مقبولة عل اليقني. وقد تعقب الذهبي ت�سحيح 
يخرجا  مل  باأنهما  ال�سيخني  �رسط  على  اياه  احلاكم 
إن ال�سيخني مل يخرجا  لناجية �سيئا، وهذا �سحيح فا
فاحلديث  ثقة،  تابعي  لكنه  �سيئا،  كعب  بن  لناجية 
من  )املقبول  �رسطهما.  على  يكن  مل  واإن  �سحيح 

اأ�سباب النزول،�ض320،319(.
الزدي  ب�سري  بن  �سليمان  بن  مقاتل  هو   )111
املف�رسين،  اأعالم  من  احل�سن:  اأبو  البلخى،  بالولء، 

عالم،7/281(. تويف �سنة 150 هـ، ) الزركلي، الأ
 .177 �ض  النزول،  اأ�سباب  الواحدي،   )112

والطربي، جامع البيان،11/334. 
113( ر�سا، حممد، املنار،7/374.

114( ممن اعتمدوا هذا اخلرب عن علي –ر�سي اهلل 
 .100 �ض  النقول،  لباب  ال�سيوطي،  انظر   – عنه 
النزول،  اأ�سباب  من  ال�سحيح  ع�سام،  واحلميدان، 
�ض180. والقا�سي، عبد الفتاح، اأ�سباب النزول عن 

نادي،  زهري،  والأ �ض103.  واملف�رسين،  ال�سحابة 
املقبول من اأ�سباب النزول، �ض 320،319. 

كتاب  م�سلم،  �سحيح  �سحيح،  ا�سناده   )115
مناقب ال�سحابة، 4/1878 ح 2413. والن�سائي، 
رقم   ،5/62 املناقب،  كتاب  الكربى،  ال�سنن  اأحمد، 
8220. وابن ماجه يف الزهد، باب جمال�سة الفقراء، 
 ،2/141 م�سنده،  يف  يعلى  واأبو   .4128 رقم 
 .7/334 الميان،  �سعب  يف  826،والبيهقي  رقم 
والطربي  �ض178،  النزول،  اأ�سباب  يف  والواحدي 
احللية،  يف  نعيم  واأبي   .7/202 البيان  جامع 

1/423. وال�سيوطي يف لباب النقول، �ض 100.
116( اخرجه اأحمد يف امل�سند،1/420. والهيثمي، 
رجال  اأحمد  ورجال   .  7/21 الزوائد،  جممع 
الطرباين،  ورواه  ثقة.  وهو  كردو�ض  غري  ال�سحيح 
ك�سف  يف  والبزار   .10520 رقم  الكبري،  املعجم 
الزوائد.  يف  الهيثمي  يعزه  ومل  ال�ستار،209، 
 ،178،179 �ض  النزول،  اأ�سباب  يف  والواحدي 
وابن اأبي حامت يف تف�سريه،4/1300، رقم 7345، 
والطربي يف تف�سريه 11/374،375. وقال ال�سيخ 
المام  رواية  )5/34( عن  التف�سري  عمدة  �ساكر يف 
واأخرجه  �سحيحان.  ا�سنادهما  والطربي:  احمد 
ا�سناد  ويف  بغداد،14/110،  تاريخ  يف  اخلطيب 
يف  وال�سيوطي  �سوار،  بن  اأ�سعث  واخلطيب  البزار 

لباب النقول، �ض100،101
 .11/375 تف�سريه،  يف  الطربي  اخرجه   )117
والواحدي يف اأ�سباب النزول �ض 180. وال�سيوطي 
ح  ال�سنن  يف  ماجة  وابن  النقول،�ض101.  لباب  يف 
مل  نه  لأ مر�سل؛  الطريق  هذه  يف  واحلديث   .4127

يذكر ال�سحابي الذي روى عنه عكرمة.
تف�سريه،11/376.  يف  الطربي  اأخرجه   )118
إن  وقال ابن كثري يف تف�سريه: ) هذا حديث غريب، فا
اأ�سلما بعد الهجرة  قرع وعيينة اإمنا  ية مكية، والأ الآ
بدهر (.ابن كثري، ا�سماعيل، تف�سري القراآن العظيم، 
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النزول،�ض  اأ�سباب  الواحدي  وانظر    ،2/161
وابن  �ض101.  النقول،  لباب  وال�سيوطي،   ،180

اأبي حامت يف تف�سريه. 
عابد،  ثقة  عور،  الأ الكويف  �سالح  اأبو  هو:   )119
التهذيب،  تقريب  حترير  83هـ،  �سنة  احلجاج  قتله 

1997م، 3/344.
 .180 النزول،�ض  اأ�سباب  الواحدي،   )120
اأبي حامت  ال�سيوطي ، لباب النقول، �ض102. وابن 

يف تف�سريه ،5/246، حديث رقم: 7377.
من  املقبول  زهري،  الأ  – مثال   – انظر   )121
اأ�سباب النزول، �ض 320،321. احلميدان، ع�سام، 

ال�سحيح من اأ�سباب النزول، �ض 181، 182. 
حدثنا  القا�سم،  حدثنا  جرير:  ابن  قال   )122
عكرمة،  عن  جريج  ابن  عن  حجاج،  عن  احل�سني، 
وذكره )اأي احلديث ( فراأ�ض هذا ال�سند عكرمة،فيه 
مقال من حيث البدعة والراأي، وابن جريج كان-على 
ف�سله - مدل�سا، وقد عنعن هنا. وممن روى عنه من 
ومن  فروخ،  بن  وحجاج  روح  بن  ال�سعفاء:حجاج 
عور، لكنه خلط  الثقات حجاج بن حممد امل�سي�ض الأ

اأخريا. 
123( ر�سا، حممد، املنار،7/434. 

اجلذامي  ثمامة  بن  �سوادة  بن  بكر     )124
احلديث،  رجال  من  تابعي،  ثمامة:  اأبو  امل�رسي، 
الزركلي،   ( هـ،   128 �سنة  اأهل م�رس.تويف  ثقة، من 

عالم،2/64(. الأ
125( حديث مر�سل،رواه ال�سيوطي يف لباب النقول،�ض 
تف�سريه،5/301، حديث  يف  ابي حامت  وابن   .102

رقم 7577.
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