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 الممخص
ن  , اآلي هن الهقصد إيضاح في بارز دور ليا النزول أسباب أن   شك   ال  ىذا وا 

 هقاصد غهوض تزيل النزول أسباب فكانت, الناس هن كثير عمى يخفى قد الهقصد
 هن قارئو ُيَهكِّن ال أنو كها, سياقو خارج يعيش أن يهكن ال النص أن   ذلك ,اآلي

 إلى العودة تحاول خاصة تأويميةٌ  قراءةٌ  وىذه ,فيو يستوفي الذي بالقدر إالّ  هفاتيحو
 .آنذاك السائدة بهعانييا هفرداتو تُقرأ لكي النص زهن

Summary 

There is no doubt that the reasons revelation has a prominent 

role in clarifying what is meant by the verse, and that this 

meaning may not be obvious to many people, the reasons to 

revelation were to remove the ambiguity reasons of the verse, 

so that the text cannot live out of its context, as it does not 

enable its reader of its keys only to the extent that it meets, and 

this is a special interpretive reading trying to go back to the 

time of the text in order to read the vocabulary of the time with 

its meanings. 
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 :المقدمة
ن  ال شك  أن  أسباب النزول ليا دور بارز في إيضاح الهقصد هن اآلي , وا 

ىذا الهقصد قد يخفى عمى كثير هن الناس, فكانت أسباب النزول تزيل غهوض 
( أسباب النزول هن أىم ها يجب أن يقف هٛٙٗهقاصد اآلي, وجعل الواحدي)ت

, ويصرف لو عنايتو فيقول:" فآل األهر بنا إلى إفادة الهبتدئين  الهفسر عنده
بانة ها أنزل فيو  هن األسباب إذ ىي أوفى ها يجب الهتسترين بعموم الكتاب, وا 

الوقوف عمييا, وأولى ها تصرف العناية إلييا, الهتناع هعرفة تفسير اآلية وقصد 
 .ٔسبيميا, دون الوقوف عمى قصتيا وبيان نزوليا"

وقد أدرك أوائُل الهفسرين أىهية أسباب النزول في بيان هقصد آي الذكر 
النزول هدعاة إلى اختالف  الحكيم, حتى ذكر ابن عباس أن  الجيل بأسباب

إن هن أسباب النزول ها " :, وقال الطاىر بن عاشورٕالهسمهين لجيمم بيذا العمم
أو إيضاح خفي وهوجز, وهنيا  بغنى عن عمهو ألن فييا بيان هجهلٍ  رُ سِّ فَ ليس الهُ 

وهنيا ها يدل الهفسر عمى طمب األدلة التي بيا تأويل اآلية  ,ه تفسيرادَ ها يكون وحْ 
صوليين قد أجهعوا األ ن  حدا بتّهام حسان إلى القول بأَ الذي , وىذا ٖ"أو نحو ذلك

صوليون عمى َهن يتصدى الستخراج األحكام هن القرآن, : " يحتم األعمى ذلك فقال
 هثاًل. ام( لمفيم فعميوعنيا ىي في الواقع )هق لَ فَ غْ أهورًا ال ينبغي أن يُ 

  ٗأاّل يغفل عن بعضو في تفسير بعضو. -ٔ
 أن ال يغفل عن السنة في تفسيره. -ٕ
 أن يعرف أسباب النزول. -ٖ
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 ان يعرف النظم االجتهاعية عند العرب. -ٗ
فيذه العناصر األربعة يهكن اختصارىا في كمهة )الهقام( وال ينبغي لهن يتصدى 

 .٘لتفسير آية أن يغفل عن هقاهيا
أن  النص ال يهكن أن يعيش خارج سياقو, كها أنو ال ُيَهكِّن قارئو هن ذلك 

هفاتيحو إاّل بالقدر الذي يستوفي فيو الهستدل شرط استجهاع عناصر سياق تنزلو, 
وىذه قراءٌة تأويميٌة خاصة تحاول العودة إلى زهن النص لكي تُقرأ هفرداتو بهعانييا 

زهن آخر, بذلك تتحقق هوضعية النص في السائدة آنذاك, فال تسقط عمييا هعاني 
 .ٙظروفو التاريخية واحداثياتو الزهانية والهكانية

قاصد آي الذكر في بيان هوأىهيتو وفيها يمي بعض هالهح أسباب النزول 
 ن اتفقت هع السياق العام لآلية, وهوافقتيا لنظهيا.الحكيم, ال سّيها إ

 .تعريف أسباب النزول 
, ٚالنزول بقولو:" ىو ها نزلت اآلية أيام وقوعو"عر ف السيوطي أسباب 

"ها نزلت اآلية أو اآليات هتحدثة عنو أو هبّينة لحكهو أيام  :قانير وعرفو الز 
ىي حوادث يروى َأن  آيات هن القرآن : ", وعرفو الطاىر بن عاشور بقولوٛوقوعو"

 . ٜنزلت ألجميا, لبيان حكهيا أو لحكايتيا أو إنكارىا أو نحو ذلك"
 فأسباب النزول حسب التعاريف السابقة تنقسم إلى قسهين:

 األول: ان تحدث حادثة فينزل القرآن الكريم بشأنيا.
اآلخر: أن يسأل الرسول )صمى ا عميو وسمم( عن شيء فينزل القرآن 

 ببيان الحكم فيو. 
 معرفة أسباب النزول عمى نوعين: 

النوع األول: وىو شرط في فيم الهراد والهقصود هن النص, فال بد لمبحث 
عنو, وهن تفسير هبيهات القرآن وتبيين هجهالتو التي تندفع بو الهتشابيات, فهن 
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ذلك أن)َهن( في العربية تأتي عمى وجوه, هنيا : شرطية, استفياهية, وهوصولة, 
أن يفرق بسبب سياقي خارجي,  ونكرة هوصوفو, وقد يأتي نص يحتهميا كميا, إالّ 

يكون بهنزلة القرينة الخارجية, وىذا السياق كها يقول ىايهس, يقوم بدور هزدوج إذ 
, فهن ذلك الخالف في ٓٔيختصر هجال التأويالت الههكنة, ويدعم التأويل الهقصود

 ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  المَّوُ  َأْنَزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ  ﴿تحديد داللة)َهن( في قولو تعالى 
 .[ٗٗالهائدة:﴾]اْلَكاِفُرونَ 
فإذا ظن أحد أن هن لمشرط أشكل عميو كيف " : يقول الطاىر بن عاشور 

ن يكون الجور في الحكم كفرا, ثم إذا عمم أن سبب النزول ىم النصارى عمم أن هَ 
 .ٔٔ"هوصولة وعمم أن الذين تركوا الحكم باإلنجيل ال يتعجب هنيم أن يكفروا بهحهد

وعميو فهعرفة أسباب النزول هن ىذا الوجو هعينة عمى تعرف اإلعراب, 
وتعرف اإلعراب أو األوضاع التركيبية هعين عمى هعرفة الداللة أو الهعنى, وهعرفة 
الهعنى الجزئي طريق لتأويل النص بأجهعو تداوليًا, فيظير أن  التداوليات حينئذ 

ل الهتعارف عمييا لسانيا لنتربع عمى تتحول هن هوقعيا الهتأخر في هستويات التحمي
الهستوى األول الذي ننطمق هنو لدرك التركيب فالداللة, ثم  إنيا تعود هرة ثانية 

ا دورًا هزدوجًا يلتمعب دورًا ثانيًا في التحميل النيائي بحثًا عن االنسجام, هها يهنح
 ويهكن تهثيميا االستداللي كالتالي:

 سياق الخارجي ... هعرفة أسباب النزول.التحميل الداللي ... تحديد ال -
 التحميل التركيبي ... تحديد نوع الهكون التركيبي ... الوسم اإلعرابي . -
التحميل الداللي ... تحديد الهعنى الجزئي االسهي ... االنتخاب  -

 الداللي .
التحميل التداولي ... تحديد الهعنى النصي السياقي ... االستدالل عمى  -

 ٕٔأو الخطابي.االنسجام النصي 
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النوع الثاني هن هعرفة أسباب النزول: ىو دون الشرط لكنو هكهل لمفيم إذ    
طمب, وجهمتو حوادث وظروف تسببت عمييا تشريعات أحكام, وىذه الظروف ال 
ن تعمق بقصة وبسياق تنزيمي فيو ضارب  تفيد تخصيصًا أو تقييدًا, ألن الحكم وا 

 .ٖٔبخصوص السببفي العهوم, والعبرة بعهوم المفظ ال 
 :أسباب النزول عند الطاىر بن عاشور

رتبطت بالقرآن الكريم هنذ نزولو, حيث اعمم أسباب النزول هن العموم التي 
إن  القرآن الكريم في كثير هن آياتو نزل عمى النبي )صمى ا عميو وسمم( هنّجهًا 
تبعًا لؤلحداث والوقائع, ولقد عنَي الصحابة بيذا العمم الشريف عناية فائقة, وذلك 

هّها يوضح حرصًا هنيم عمى فيم القرآن الكريم, وربط بأسبابيا التي نزلت فييا 
لهقتضيات النظم  كها حرصوا عمى ىذا الفن هراعاةً الهعنى, ويرفع اإلشكال, 

القرآني وسياقو, وبيان هوضع كل آية هن النظم "ذلك أن  هن أسباب النزول ها ليس 
الهفسر بغنى عن عمهو, ألن  فييا بيان هجهل أو إيضاح خفي وهوجز, وهنيا ها 

ل اآلية, لُّ الهفسر عمى طمب األدلة التي بيا تأوّ يكون وحده تفسيرًا, وهنيا ها يد
خصوصيات بالغية تتبع هقتضى الهقاهات, فإن  وهنيا ها ُينبو الهفسر إلى ادراك 

 .ٗٔهن أسباب النزول ها يعين عمى تصوير هقام الكالم"

 يرىلذلك وأفضل ذلك ها ناسب هن أسباب النزول سياق اآلية ونظهيا, 
 فدعاه واإلسراف, القصد بين دائراً  كان القرآن نزول أسباب أن عاشور ابن الطاىر

 أسباب في ألفوا الذين لمهتقدهين عذره وبرغم. التفسير أثناء تهحيصو إلى ذلك
 الروايات تمقفوا الذين الهفسرين ألساطين عذرا يرى ال أنو إال هنو, واستكثروا النزول
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 كثيرا أوىهوا حتى ,وضعفاً  قوة هراتبيا عمى ينبيوا ولم كتبيم في فأثبتوىا الضعيفة
 .إلييا تدعو حوادث ألجل إال آياتو تنزل ال القرآن أن الناس هن

ويعد الطاىر بن عاشور واحدًا ههن أولى أىهية بالغة في ترجيح كثير هن 
اآليات هعتهدًا عمى سياق اآلية ونظهيا أواًل, ثم سبب النزول ثانيًا, وفيها يمي بيان 

    وعالقتيها بأسباب النزول عند الطاىر بن عاشور.أىهية كال السياقين 

 :ول تعين عمى معرفة داللة األلفاظأسباب النز  أواًل:

 َأْرَكَسُيمْ  َوالمَّوُ  ِفَئَتْينِ  اْلُمَناِفِقينَ  ِفي َلُكمْ  َفَما ﴿ في سورة النساء: تعالى قال
*  َسِبيًل  َلوُ  َتِجدَ  َفَمنْ  المَّوُ  ُيْضِملِ  َوَمنْ  المَّوُ  َأَضلَّ  َمنْ  َتْيُدوا َأنْ  َأُتِريُدونَ  َكَسُبوا ِبَما
 ُيَياِجُروا َحتَّى َأْوِلَياءَ  ِمْنُيمْ  َتتَِّخُذوا َفَل  َسَواءً  َفَتُكوُنونَ  َكَفُروا َكَما َتْكُفُرونَ  َلوْ  َودُّوا
 َوِليِّا ِمْنُيمْ  َتتَِّخُذوا َواَل  ُىمْ َوَجْدُتُمو  َحْيثُ  َواْقُتُموُىمْ  َفُخُذوُىمْ  َتَولَّْوا َفِإنْ  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي
, بين الطاىر بن عاشور داللة كمهة )يياجروا( وأن  [ٜٛ-ٛٛالنساء:﴾] َنِصيرًا َواَل 

وعميو : "الهراد بيا الخروج في غزوة تقع بعد غزوة ُأحد هع الهسمهين قال الطاىر
إن حهل عمى ظاىر  ,﴾الم وِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَياِجُروا َحت ى َأْوِلَياءَ  ِهْنُيمْ  َتت ِخُذوا َفاَل ﴿ :فقولو

وال يناسب  الهياجرة ال يناسب إاّل ها تقدم في سبب النزول عن هجاىد وابن عباس,
ها في الصحيح عن زيد بن ثابت, فتعين تأويل الهياجرة بالجياد في سبيل ا, فا 

غزوة تقع بعد نزول  نيى الهسمهين عن واليتيم إلى أن يخرجوا في سبيل ا في
ألن غزوة ُأحد, التي انخزل عنيا عبدا بن أبي وأصحابو, قد هضت قبل  ,اآلية

 .٘ٔنزول ىذه السورة"
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 وقد روي في سبب نزول ىذه اآلية سببان.

 ا صمى) النبي خرج لها األول: ها رواه البخاري عن زيد بن ثابت قال:
 ال :فرقة وقالت ,نقتميم :فرقة فقالت ,أصحابو هن ناس رجع ,دحُ أُ  إلى (سمم و عميو
 عميو ا صمى) النبي وقال ,﴾ فئتين المنافقين في لكم فما ﴿ فنزلت ,نقتميم
 .ٙٔ(الفضة خبث النار تنفي كها الخبث تنفي طيبة إنيا) (:وسمم

 اإليهان, أظيروا هكة أىل هن قوم في نزلت أنيا هجاىد الثاني: ها رواه
 فييا, يتجرون ببضاعة ليأتوا هكة, إلى الرجوع في استأذنوا ثم الهدينة, إلى وىاجروا
 أم ,هشركون أىم :شأنيم في الهسمهون فاختمف هؤهنين, يزالوا لم أنيم وزعهوا
 هكة أىل هن كانوا قوم في نزلت أنيا عباس ابن عن روي ها ويبينو ؟,هسمهون
 الهسمهين تعرض هن أهن في ليكونوا لمهسمهين, اإلسالم ويظيرون الشرك يبطنون

 خرجوا أنيم الهسمهين بمغ قد وأنو نحوىا, أو تجارات في خروجيم في بحرب ليم
: فريق وقال فنقاتميم, إلييم نركب :الهسمهين هن فريق فقال تجارة, في هكة هن

 ا رسول يغير ولم ذلك, في الهسمهون فاختمف باإلسالم, نطقوا وقد نقتميم كيف
 .ٚٔاآلية نزلت حتى الفريقين هن دحَ أَ  عمى

ولعل الذي حهل الطاىر بن عاشور إلى ىذا التأويل إضافة إلى اعتبار 
 أسباب النزول أهران آخران.

األول: هجيء اآلية في سياق اآليات التي ذكر فييا الجياد والقتال فقد قال 
 ِمنَ  َواْلُمْسَتْضَعِفينَ  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي ُتَقاِتُمونَ  اَل  َلُكمْ  َوَما﴿ :تعالى قبل ىذه اآلية
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 َأْىُمَيا الظَّاِلمِ  اْلَقْرَيةِ  َىِذهِ  ِمنْ  َأْخِرْجَنا َربََّنا َيُقوُلونَ  الَِّذينَ  َواْلِوْلَدانِ  َوالنَِّساءِ  الرَِّجالِ 
 ِفي ُيَقاِتُمونَ  آَمُنوا الَِّذينَ *  َنِصيرًا َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َواْجَعلْ  َوِليِّا َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َواْجَعلْ 
 ِإنَّ  الشَّْيَطانِ  َأْوِلَياءَ  َفَقاِتُموا الطَّاُغوتِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَقاِتُمونَ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  المَّوِ  َسِبيلِ 
 .[ٙٚ-٘ٚالنساء: ﴾]َضِعيًفا َكانَ  الشَّْيَطانِ  َكْيدَ 

 َبْيَنُكمْ  َقْومٍ  ِإَلى َيِصُمونَ  الَِّذينَ  ِإالَّ  ﴿عقب اآلية الهستشيد بيا :ثم قال تعالى
 َشاءَ  َوَلوْ  َقْوَمُيمْ  ُيَقاِتُموا َأوْ  ُيَقاِتُموُكمْ  َأنْ  ُصُدوُرُىمْ  َحِصَرتْ  َجاُءوُكمْ  َأوْ  ِميثَاقٌ  َوَبْيَنُيمْ 

َممَ  ِإَلْيُكمُ  َوأَْلَقْوا ُيَقاِتُموُكمْ  َفَممْ  اْعَتَزُلوُكمْ  َفِإنِ  َفَمَقاَتُموُكمْ  َعَمْيُكمْ  َلَسمََّطُيمْ  المَّوُ   َفَما السَّ
 .[ٜٓالنساء:﴾]َسِبيًل  َعَمْيِيمْ  َلُكمْ  المَّوُ  َجَعلَ 

 الثاني: القيد الهذكور في اليجرة وىو )في سبيل ا(.

يتناول الكل, فإنو  عامٌ  أن  لفظ )اليجرة( في اآلية لفظٌ  إلى وقد ذىب الرازي
َحت ى ُيَياِجُروْا ِفي َسِبيِل الم ِو, وذلك  :تعالى لم يقل حتى يياجروا عن الكفر بل قال

يدخل فيو هياجرة دار الكفر, وهياجرة شعار الكفر, ثم لم يقتصر تعالى عمى ذكر 
اليجرة, بل قيده بكونو في سبيل ا, فإنو ربها كانت اليجرة هن دار الكفر, إلى 

الدنيا, إنها دار اإلسالم, وهن شعار الكفر, إلى شعار اإلسالم لغرض هن أغراض 
 .ٛٔالهعتبر وقوع تمك اليجرة ألجل أهر ا تعالى

والذي يظير لي في ىذا الهقام أن  ها ذىب إليو الطاىر بن عاشور وجٌو 
هعتبر وال سّيها أن  سبب النزول والحادثة التي ذكرت في اآلية تبين انخزال فريق 

 يّ بَ عبدا بن أُ  قاتمين عن صف الهسمهين حتى ذكر في بعض الروايات أن  ههن ال
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قد انخزل بثمث الجيش حتى انكشفت سوأة الجيش آنذاك, فكان ال بد هن وجود ها 
 يدل عمى اسالم القوم وحسن نيتيم وىو الخروج في صف الهسمهين وثباتيم فيو.

ِئي ﴿ :وكذلك في قولو تعالى  ِإنِ  ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيضِ  ِمنَ  َيِئْسنَ  َواللَّ
ِئي َأْشُيرٍ  َثَلَثةُ  َفِعدَُّتُينَّ  اْرَتْبُتمْ   َيَضْعنَ  َأنْ  َأَجُمُينَّ  اأْلَْحَمالِ  َوُأواَلتُ  َيِحْضنَ  َلمْ  َواللَّ

, ذىب الطاىر بن [ٗالطالق:﴾]ُيْسرًا َأْمرِهِ  ِمنْ  َلوُ  َيْجَعلْ  المَّوَ  َيتَّقِ  َوَمنْ  َحْمَمُينَّ 
ى )إن ارتبتم( ىو ها عاشور هن خالل استنباطو هن اسباب النزول إلى أن هعن

يحصل هن التردد في األهر, وليس الشك, إذ الريب هن األضداد يطمق عمى الشك 
فالريبة عمى : "واليقين وغير ذلك هن الهعاني وىو كالظن, قال الطاىر بن عاشور

ىذه الطريقة تكون هرادًا بيا ها حصل هن التردد في حكم ىؤالء الهطمقات, فتكون 
 َفِعدَُّتُينَّ  ﴿جهمة الشرط هعترضة بين الهبتدأ وىو الهوصول, وبين خبره وىو جهمة 

 .ٜٔ"﴾َأْشُير َثَلَثةُ 

 القروء ذوات عدة بين لها تعالى ا أنوقد روي في سبب نزول اآلية, 
 أصحاب ارتاب ,تحض لم والتي اليائسة وبقيت البقرة, سورة في أي الحهل, وذوات
 عن هروي وهثمو. اآلية ىذه فنزلت أهرىها في (وسمم عميو ا صمى) هحهد

 اعتداد عن (وسمم عميو ا صمى) ا رسول سأل حبراأن  الطبري وروى هجاىد,
 بهعنى{ إن} حرف فجعموا. اآلية ىذه فنزلت البقرة, سورة في تذكرا لم المتين ىاتين

 ذلك حكم في ارتبتم إذ أي اآلية, نزول قبل العدة حكم في وقع تيابر اال نوا   ,إذ
 . ٕٓاآلية بيذه فبيناه
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 إن" :, قال ابن جزئٕارتبتم( تيقنتم وتع نت م وشككتم نِ هعنى )إ ن  وقيل إ
 حكم في ارتبتم إن أحدىها قوالن هعناه وفي الشك بهعنى الريب هن ىو  ارتبتم
 لم أو انقطع ىل حيضيا في ارتبتم إن :واآلخر أشير ثالثة أنيا فاعمهوا عدتيا
 ذكرنا حسبها سنيا لكبر حيضيا انقطعت التي في األول التأويل عمى فيي ينقطع
 الحيضة عنيا غابت التي وىي الهرتابة في الثاني التأويل عمى وىي الصحيح وىو
 ٕٕ"تحيض نهَ  نِّ سِ  في وىي

والذي يظير لي أن ها ذىب إليو الطاىر بن عاشور ىو الصواب في ذلك 
: ن قال" وأولى األقوال في ذلك قول هَ  :وىو هذىب أكثر الهفسرين قال الطبري

"وريب  :, وقال السهين الحمبيٖٕفيين" مُ كْ ها الحُ  ن ارتبتم فمم تدرواعني بذلك إ
ن   فيو هن الهكروه, والريب التيهة ها قيل لو ريب لها ُيَتوى ُم الدىر: صروفو, وا 

إلى  ايوان الخطاب ليس هوجّ  ٕٗالهجردة, والريب الحاجة, والريب الشك الهجرد"
, ألن  إذا اشكل الدم عميين فين   اً النساء إذا لو كان هوجي إليين  قال: إن ارتبتن 

 .ٕ٘الههتريات

 :: أسباب النزول يعين عمى معرفة الداللة النحويةثانياً 

َلْيَس َعَمْيَك ُىَداُىْم َوَلِكنَّ المََّو َيْيِدي َمْن َيَشاُء َوَما تُْنِفُقوا  ﴿ :تعالى قال
ْم ِمْن َخْيٍر َفِِلَْنُفِسُكْم َوَما تُْنِفُقوَن ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو المَِّو َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ ِإَلْيكُ 

[, ذكر الطاىر بن عاشور هعاد كل ضهير وتحديد ٕٕٚ﴾]البقرة:َوَأْنُتْم اَل ُتْظَمُمونَ 
" فالضهير عائد إلى  :توجيو الخطاب بناًء عمى سياق اآلية وسبب النزول قال
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هعموم لمهخاطب, فيكون نزول اآلية لذلك السبب ناشئا عن نزول آيات األهر 
ى باإلنفاق والصدقة, فتكون اآليات الهتقدهة سبب السبب لنزول ىذه اآلية, والهعن

أن ليس عميك أن تيدييم بأكثر هن الدعوة واإلرشاد, دون ىداىم بالفعل أو اإللجاء, 
 إذ ال ىادي لهن يضمل ا, وليس هثل ىذا بهيسر لميدى.

﴾ ظاىره أنو خطاب لمرسول عمى الوجو  َلْيَس َعَمْيَك ُىَداُىمْ  والخطاب في ﴿
خطابا لهن يسهع عمى األول الذي ذكرناه في هعاد ضهير ىداىم, ويجوز أن يكون 

الوجو اآلتي في الضهير إذا اعتبرنا ها ذكروه في سبب النزول, أي ليس عميك أييا 
 .ٕٙالهتردد في إعطاء قريبك"

نها تنوعت ىذه الداللة لهوقع اآلية وهناسبتيا في سياق اآليات التي تحث  وا 
طيب نفس, وأن يتجنبوا رديء  عمى الصدقِة, وأن تكوَن الصدقُة عنالهسمهين 

صدقاتيم, حيث يعهد بعض الهتصدقين إلى الخبيث هنو فينفقو, وىذا السبب أحزن 
 َعَمْيكَ  َلْيَس  ﴿ :النبي )صمى ا عميو وسمم( فكان توجيو الخطاب في قولو تعالى

لمنبي )صمى ا عميو وسمم( والضهير راجع عمى الهتصدقين هن  ﴾ُىَداُىمْ 
 االنفاق هن بو أهروا لها تيدييم أن عميك ليس وقيل" :ل ابن جزيالهسمهين, قا

 ا بيد واليدى تبمغيم أن عميك إنها الخبيث هن واالنفاق والرياء واألذى الهن وترك
 .ٕٚ"لمهسمهين ىذا عمى فالضهير
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أها إذا أخذ بها روي في سبب نزول اآلية, فيكون هعاد الضهير عمى 
ويكوُن الهقصود بالخطاب كل َهن هنع الصدقة, سواٌء الهشركين وأىل الكتاب, 

 أكان بأهر النبي )صمى ا عميو وسمم( أو كان هن فعل الصحابة.

فقد روي عن ابن عباس أن النبَي )صمى ا عميو وسمم( كان يأهرنا أن ال 
 المَّوَ  َوَلِكنَّ  ُىَداُىمْ  َعَمْيكَ  َلْيَس  ﴿نتصدق إاّل عمى أىل اإلسالم حتى نزلت ىذه اآلية 

 المَّوِ  َوْجوِ  اْبِتَغاءَ  ِإالَّ  تُْنِفُقونَ  َوَما َفِِلَْنُفِسُكمْ  َخْيرٍ  ِمنْ  تُْنِفُقوا َوَما َيَشاءُ  َمنْ  َيْيِدي
فأهر بالصدقة بعدىا عمى كل  ﴾ُتْظَمُمونَ  اَل  َوَأْنُتمْ  ِإَلْيُكمْ  ُيَوفَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتْنِفُقوا َوَما

 .َٕٛهن سألك هن كل دين

وعن سعيد بن جبير أنيم كانوا يتصدقون عمى فقراء أىل الذهة, فمّها كثر 
فقراء الهسمهين قال رسول ا )صمى ا عميو وسمم( " ال تتصدقوا إاّل عمى أىل 

فتهنعيم الصدقة ليدخموا في اإلسالم حاجة  ﴾ُىَداُىمْ  َعَمْيكَ  َلْيَس ﴿ ٜٕدينكم فأنزل ا"
 هنيم إلييا.

نها أهر النبي )صمى ا عميو وسمم( ذلك ألنو كان شديد األسف عمييم,  وا 
دائم القمق هن أجميم, لعظيم رحهتو وشفقتو عمييم, فكان يجد هن تقاعدىم عّها 

 ,با اإليهان رأسيا التي ,ا حكهة ىي التي العمية الحالة ىذه هنيدعوىم إليو 
 وخفف ,األهر عميو وتعالى, خفض سبحانو شديداً  وجداً  ,الدنيا بكمية اآلخرة واشتراء
 .ٖٓ﴾عميك ليس﴿ :فقال ,الحال عميو
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 َما َعَمْيوِ  َعِزيزٌ  َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  َلَقدْ  ﴿: ويشيد لذلك قولو تعالى
 َوَلوْ  : ﴿تعالى وقال, [ٕٛٔ:التوبة﴾]َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َعَمْيُكمْ  َحِريٌص  َعِنتُّمْ 
 َيُكوُنوا َحتَّى النَّاَس  ُتْكرِهُ  َأَفَأْنتَ  َجِميًعا ُكمُُّيمْ  اأْلَْرضِ  ِفي َمنْ  ََلَمنَ  َربُّكَ  َشاءَ 

 ُيْؤِمُنوا َلمْ  ِإنْ  آثَارِِىمْ  َعَمى َنْفَسكَ  َباِخعٌ  َفَمَعمَّكَ  ﴿, وقال تعالى: [ٜٜ:يونس﴾]ُمْؤِمِنينَ 
 ,[ٙالكيف:﴾] َأَسًفا اْلَحِديثِ  ِبَيَذا

أها ها وقع هن فعل الصحابة أن رسول ا )صمى ا عميو وسمم( اعتهر 
عهرة القضاء, وكانت هعو في تمك العهرة أسهاء بنت أبي بكر, فجاءتيا ُأّهيا قتيمة 
وجّدتيا تسأالنيا وىها هشركتان, فقالت: ال أعطيكها شيئًا حّتى أستأهر رسول ا 

مى ديني, فاستأهرتو في ذلك فأنزل ا تعالى )صمى ا عميو وسمم( فإّنكها لستها ع
ىذه اآلية, فأهرىا رسول ا )صمى ا عميو وسمم( بعد نزول ىذه اآلية أن تتصّدق 

 ٖٔعمييها فأعطتيها ووصمتيها .

 وكانوا الييود في رضاع ليم كانت الهسمهين هن ناساً  نّ وفي رواية أخرى أ
 ُيسمهوا, أن وأرادوىم ينفعوىم أن كرىوا أسمهوا فمها ,يسمهوا أن قبل ينفعونيم

 بعد فأعطوىم اآلية ىذه فنزلت( وسمم عميو ا صمى) ا رسول ستأهروااف
  .ٕٖنزوليا

سواٌء أخذ بسياق اآلية, أو بأسباب النزول يفيم هن  كمتا الحالتينوعمى 
اآلية العهوم أن  الخطاب هع النبي )صمى ا عميو وسمم( ولكن  الهراد بو ىو وأهتو 

َدَقاتِ  تُْبُدوا ِإنْ ﴿أال تراه قال   َعَمْيكَ  َلْيَس ﴿, وىذا عام, ثم  قال [ٕٔٚالبقرة:﴾]الصَّ
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وىذا عام,  ﴾َفِِلَْنُفِسُكمْ  َخْيرٍ  ِمنْ  تُْنِفُقوا َوَما﴿وظاىره خاص, ثم  قال بعده  ﴾ُىَداُىمْ 
 .ٖٖفيفيم هن عهوم ها قبل اآلية الكريهة وعهوم ها بعدىا , عهوهيا أيضاً 

ونَ  ِلمَ  اْلِكتَابِ  َأْىلَ  َيا ﴿ :وفي قولو تعالى  ُأْنِزَلتِ  َوَما ِإْبرَاِىيمَ  ِفي ُتَحاجُّ
ْنِجيلُ  التَّْورَاةُ  , بّين الطاىر بن [٘ٙآل عهران:﴾]َتْعِقُمونَ  َأَفَل  َبْعِدهِ  ِمنْ  ِإالَّ  َواْلِْ

عاشور داللة توجيو الخطاب في اآلية, وىل الهقصود بالخطاب النصارى في 
حادثة وفد نجران, أم الهراد بالخطاب عهوم أىل الكتاب هن ييود ونصارى, قال 

ب ىنا خصوص النصارى كالخطاب الذي " يكون الهخاطب بأىل الكتا :الطاىر
 . ٖٗقبمو ... أو يكون الخطاب ألىل الكتاب كميم هن ييود ونصارى"

 ىذه نزول سبب وكان" :وأها ها روي في سبب النزول فقد قال ابن كثير
 قدهوا لها النصارى أن نجران, وفد في ىنا إلى السورة أول هن قبميا وها الهباىمة
 ا فأنزل واإلليية, البنوة هن يزعهون ها فيو ويزعهون عيسى في يحاجون فجعموا
 .ٖ٘"عمييم رداً  السورة ىذه صدر

 تشتم هالك: وسمم عميو ا صمى لمنبيّ  قالوا نجران وفد أن  وفي خبرىم 
 هريم إلى ألقاىا وكمهتو ورسولو, ا عبد ىو أجل,: قال ؟ عبد إنو: فتقول صاحبنا,
 كنت فإن ؟ أب غير هن قط إنساناً  رأيت ىل: وقالوا فغضبوا, البتول, العذراء
 ,[ٜ٘آل عهران:﴾]آدم كهثل ا عند عيسى هثل إن﴿ ,فنزلت ,هثمو فأرنا صادقاً 

 .ٖٙأصالً  واسطة بال لكونو عيسى, هن أعجب فيو: أي
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 هنيا آية وثهانين ثالث إلى صدرىا ألنوىذا النزول ال يخص آية الهباىمة "
 .ٖٚ"اليجرة هن تسع سنة في قدوهيم وكان نجران وفد في نزل

 اجتهعت: أها ها روي عن اجتهاع الييود هع النصارى فعن ابن عباس قال
 عنده, فتنازعوا وسمم عميو ا صمى ا رسول عند ييود وأحبارُ  نجران نصارى
 إال إبراىيم كان ها: النصارى وقالت ييوديًّا, إال إبراىيمُ  كان ها: األحبار فقالت

 وما إبراىيم في تحاجون لم الكتاب أىل يا ﴿ :فييم وجل عز ا فأنزل! نصرانيًّا
 .ٖٛ﴾تعقمون أفل بعده من إال واْلنجيل التوراةُ  أنزلت

ويظير لي أن  الحادثة تكررت حتى اجتهع وفد نجران هع الييود, أو إن 
وفد نجران اختمف إلى الييود فحصل الخالف فيها بينيم في شأن إبراىيم عميو 
نها كان ادعاء كل واحد هن الفريقين انتسابو إلى إبراىيم عميو السالم ها  السالم, وا 

 وبعدىا هكة في القرآن هن نزل فيها شاع قد ألنوذكره الطاىر بن عاشور بقولو " 
 كها إبراىيم دين ,الحنيفية إلى يرجع (السالم عميو) هحهد بو جاء الذي اإلسالم أن

 اتَِّبعْ  َأنِ  ِإَلْيكَ  َأْوَحْيَنا ُثمَّ [ ﴿ٖٕٔ] النحل سورة في وكها البقرة سورة في تقريره تقدم
 في الييود وبين هكة, في الهشركين بين وأعمن ىذا اشتير وقد ,﴾َحِنيفاً  إبراىيم ِممَّةَ 

 يدعون كانوا بهكة الهشركين أن عمم وقد نجران, وفد في النصارى وبين الهدينة,
 دين عمى أنيم ادعوا قد الكتاب أىل وكان بيتو, وسدنة إبراىيم شريعة ورثة أنيم

 دعوة هن إليو تفطنوا قد كانوا أم قديها ادعاء هنيم ذلك أكان لي يتبين ولم إبراىيم,
 عمى ذلك قالوا كانوا أم ذلك, في لتقميده فاستيقظوا ,(وسمم عميو ا صمى) هحهد
 اإلسالم ا عند الدين وأن الحق, دينو بأن حاجيم حين لمرسول اإلفحام وجو
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 عن هخرجة غير إبراىيم دين عمى الزيادة تكون أن إها: أهرين أحد إلى فألجئوه
ها والنصرانية, الييودية دين في اإللزام هشترك فيو اتباعو,  عن هخرجة تكون أن وا 

 عمى أنيم ادعاءىم أن وأحسب, إبراىيم لدين تابعا اإلسالم يكون فال إبراىيم دين
 والسيها العرب, بين دينو إلى الدعوة الفريقين هن كل لبث انتحموه إنها إبراىيم همة

 .ٜٖ"العرب بين انتشارىا يحاولون كانوا دعاتيا فإن النصرانية؛

والذي يظير لي أن  الخطاب هقصود بو عهوم أىل الكتاب عمى حد سواء 
ألن كال الفريقين ادعى أن إبراىيم كان عمى همتيم, وقد تكررت تمك االدعاءات 

ْسَماِعيلَ  ِإْبرَاِىيمَ  ِإنَّ  َتُقوُلونَ  َأمْ ﴿ :هنيم, ويشيد لو قولو تعالى ْسَحاقَ  َواِ   َوَيْعُقوبَ  َواِ 
 َشَياَدةً  َكَتمَ  ِممَّنْ  َأْظَممُ  َوَمنْ  المَّوُ  َأمِ  َأْعَممُ  أََأْنُتمْ  ُقلْ  َنَصاَرى َأوْ  ُىوًدا َكاُنوا َواأْلَْسَباطَ 

 َكانَ  َما ﴿ :, وقال تعالى[ٓٗٔالبقرة:﴾]َتْعَمُمونَ  َعمَّا ِبَغاِفلٍ  المَّوُ  َوَما المَّوِ  ِمنَ  ِعْنَدهُ 
أل ] ﴾ اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما ُمْسِمًما َحِنيًفا َكانَ  َوَلِكنْ  َنْصرَاِنيِّا َوالَ  َيُيوِديِّا ِإْبرَاِىيمُ 
 .[ٚٙعهران:

وهن القرائن التي تشيد عمى صحة ذلك اقتران التوراة هع ذكر اإلنجيل في 
ونَ  ِلمَ  اْلِكتَابِ  َأْىلَ  َيا ﴿ :اآلية نفسيا قال تعالى  التَّْورَاةُ  ُأْنِزَلتِ  َوَما ِإْبرَاِىيمَ  ِفي ُتَحاجُّ

ْنِجيلُ   .﴾َتْعِقُمونَ  َأَفَل  َبْعِدهِ  ِمنْ  ِإالَّ  َواْلِْ

نها قدم التوراة ألسبقيتيا عمى اإلنجيل, أو ألن الييود كانوا عمى صمة  وا 
 هباشرة لمهسمهين نتيجة سكناىم في الهدينة.
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 اْلُقْرَبى ِفي اْلَمَودَّةَ  ِإالَّ  َأْجرًا َعَمْيوِ  َأْسأَُلُكمْ  اَل  ُقلْ  ﴿ :وفي تفسير قولو تعالى
,  ذكر الطاىر بن عاشور أن  ىذه الجهمة استئنافية وال اتصال ليا [ٖٕالشورى:﴾]

 ابتدائي استئناف" :بها قبميا بناًء عمى ها روي في سبب نزوليا, قال الطاىر
 وضهير ,خير هن لمهؤهنين أعد وها عذاب هن لمهشركين أعد ها ذكر بهناسبة
 يتوىم ها السابق الكالم في وليس هحالة ال الهشركون بو هراد الهخاطبين جهاعة

 عميو أسألكم ال قل﴿ جهمة أن فتعين عنو, جواباً  ﴾أسألكم ال قل﴿ يكون أن هنو
 . ٓٗ"ابتدائياً  استئنافاً  هستأنف كالم ﴾أجراً 

وقد روى الواحدُي في سبب نزوليا عن قتادة: أن  الهشركين اجتهعوا في 
بعضيم لبعض: أترون هحهدًا يسأل عمى ها يتعاطاه أجرًا, فنزلت هجهع ليم فقال 

 ال أنيا هرة, غير لو قالوه كها هاالً  لو جهعنا ذلك كان إن: يعنون, ٔٗىذه اآلية
 التي اآليات نزول أثناء في نزلت نزوليا سبب عرض لها وأنيا قبميا بها ليا اتصال
 ذكر هن سبق ها لهناسبة ىنا هوقعيا وكان ,ابتدائية جهمة فتكون بعدىا والتي قبميا

 هن ىي إذ هوجودة اآليات هن هعيا لها هناسبتيا فإن وعنادىم الهشركين حجاج
 إلى بصائرىم واستفتح أوىاهيم, بو ونَفى الهشركين, هحاّجة القرآن بو واجو ها جهمة
 جهمة بين هعترضة وقعت ابتدائية جهمة فيي الرسول, صدق عالهات في النظر

 .ٕٗ﴾حسنة يقترف ومن﴿ وجهمة ﴾الصالحات وعمموا آمنوا والذين﴿

والهتتبع لسياق اآلية يتبين لو صحة ها ذىب إليو الطاىر بن عاشور قال 
 َوَعِمُموا آَمُنوا َوالَِّذينَ  ِبِيمْ  َواِقعٌ  َوُىوَ  َكَسُبوا ِممَّا ُمْشِفِقينَ  الظَّاِلِمينَ  َتَرى﴿ :تعالى

اِلَحاتِ   اْلَفْضلُ  ُىوَ  َذِلكَ  َربِِّيمْ  ِعْندَ  َيَشاُءونَ  َما َلُيمْ  اْلَجنَّاتِ  َرْوَضاتِ  ِفي الصَّ
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اِلَحاتِ  َوَعِمُموا آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَباَدهُ  المَّوُ  ُيَبشِّرُ  الَِّذي َذِلكَ  *اْلَكِبيرُ   َأْسأَُلُكمْ  اَل  ُقلْ  الصَّ
 المَّوَ  ِإنَّ  ُحْسًنا ِفيَيا َلوُ  َنِزدْ  َحَسَنةً  َيْقَتِرفْ  َوَمنْ  اْلُقْرَبى ِفي اْلَمَودَّةَ  ِإالَّ  َأْجرًا َعَمْيوِ 
 َقْمِبكَ  َعَمى َيْخِتمْ  المَّوُ  َيَشإِ  َفِإنْ  َكِذًبا المَّوِ  َعَمى اْفَتَرى َيُقوُلونَ  َأمْ * َشُكورٌ  َغُفورٌ 
ُدورِ  ِبَذاتِ  َعِميمٌ  ِإنَّوُ  ِبَكِمَماِتوِ  اْلَحقَّ  َوُيِحقُّ  اْلَباِطلَ  المَّوُ  َوَيْمحُ  الشورى: ﴾]الصُّ
 .[ٕٗ- ٕٕاآليات

ّها هنيم, صدر كالم عن جواب ألنيا إها ﴾قل ﴿ بولذلك صدرت   ألنيا وا 
 ُقلْ  ﴿ :تعالى قولو هثل ذلك بهثل افتتحت نظائرىا أن كها إلييم بإبالغو ييتم هها
 َأْجرٍ  ِمنْ  َعَمْيوِ  َأْسأَُلُكمْ  َما ُقلْ  ﴿ :وقولو[ ٚٗ: سبأ] ﴾َلُكمْ  َفُيوَ  َأْجرٍ  ِمنْ  َسأَْلُتُكمْ  َما
 ٖٗ.[ٙٛ:  ص] ﴾اْلُمَتَكمِِّفينَ  ِمنَ  َأَنا َوَما

 َوُىوَ  اأْلَْرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي َما ِلمَّوِ  َسبَّحَ ﴿ :وفي تفسير قولو تعالى 
, فقد [ٕ-ٔالصف:﴾]َتْفَعُمونَ  اَل  َما َتُقوُلونَ  ِلمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا* اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ 

تعدد الروايات التي ذكر فييا سبب نزول ىذه اآلية وترتب عمى ذلك تعدد وجو 
االستفيام الهستفاد هن اآلية, وذلك عمى رأيين, فبعد أن ذكر الطاىر بن عاشور 

 ا صمى ا) رسول أصحاب هن نفر قعدنا السبب األول وىو ها رواه الترهذي " 
 تعالى فأنزل ,لعهمناه ا إلى أحب األعهال أي نعمم لو فقمنا فتذاكرنا (سمم و عميو
 الذين أييا يا*  الحكيم العزيز وىو األرض في وما السموات في ما هلل سبح﴿

 صمى ا رسول عمينا فقرأىا سالم بن ا عبد قال ﴾تفعمون ال ما تقولون لم آمنوا
 .ٗٗ"وسمم عميو ا
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 ال َما َتُقوُلونَ  ِلمَ  ﴿: ليم قيل أنيم يقتضي فيذا" : قال الطاىر بن عاشور
 التحذير في هجازا هستعهال االستفيام فيكون بو وعدوا ها يخمفوا أن قبل ﴾َتْفَعُمونَ 

 .٘ٗ"بو ووعدوا نذروه بها الوفاء عدم هن

 ِلمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا : ﴿تعالى قولو في عباس ابن عنوفي رواية أخرى 
 يقولون الجياد يفرض أن قبل الهؤهنين هن ناس كان: قال ﴾َتْفَعُمونَ  ال َما َتُقوُلونَ 
 أن نبيو ا فأخبر بو, فنعهل إليو األعهال أحب عمى دلنا وجل عز ا أن لوددنا
 ولم اإليهان خالفوا الذين هعصيتو أىل وجياد فيو, شك ال بو إيهان األعهال أحب
 ا فقال ,أهره عمييم وشق الهؤهنين هن ناس ذلك كره الجياد نزل فمها بو, يقروا

 .ٙٗ﴾َتْفَعُمونَ  ال َما َتُقوُلونَ  ِلمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا: ﴿وتعالى سبحانو

 وأوفق أوضح وىو عباس ابن عن الهروي وىذا" :قال الطاىر بن عاشور
 ِعْندَ  َمْقتاً  َكُبرَ ﴿ بعده لقولو الهناسب وىو والموم لمتوبيخ فيو واالستفيام اآلية, بنظم
 ٚٗ"[.ٖ:الصف] ﴾َتْفَعُمونَ  ال َما َتُقوُلوا َأنْ  المَّوِ 

والذي يظير لي أن السبب الثاني ىو الهناسب لمسياق ولنظم اآلية, ذلك 
 ٛٗ"ففروا يوم أحد" :ألن االستفيام قد وقع بعد أن تثاقل الهسمهون وفي رواية أخرى

فالموم واالنكار وقع بعد التثاقل أو الفرار فاالستفيام عمى جية االنكار والتوبيخ عمى 
ها  أن يقول االنسان عن نفسو هن الخير ها ال يفعمو إها في الهاضي فيكون كذبًا, وا 

 .ٜٗفي الهستقبل فيكون خمفًا وكالىها هذهوم
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 : أسباب النزول تحدد الداللة من اَلية.ثالثاً 

َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر المَِّو َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر ﴿ :تعالى قال ِإنَّ الصَّ
َف ِبِيَما َوَمْن َتَطوََّع َخْيرًا َفِإنَّ المََّو َشاِكٌر  َفَل ُجَناَح َعَمْيِو َأْن َيطَّوَّ

ن  اآلية [, ففي تفسير ىذه اآلية أشار الطاىر بن عاشور إلى أٛ٘ٔ﴾]البقرة:َعِميمٌ 
تدل عمى وجوب السعي بين الصفا والهروة, وان نفي الجناح في اآلية, ىو جناح 
 :عرض السعي بين الصفا والهروة في نصب إساف ونائمة عمييها, قال الطاىر

"فقولك ال جناح عميك في فعل كذا ظاىر في اإلباحة بهعنى استواء الوجيين دون 
فرض أو هندوب فيقول فيو إنو ال جناح  الندب والوجوب, إذ ال يعهد أحد إلى أو

عميكم في فعمو, فهن أجل ذلك فيم عروة بن الزبير هن اآلية عدم فرضية السعي, 
ولقد أصاب فيها هن حيث استعهال المغة ألنو هن أىل المسان, غير أن ىنا سببا 
دعا لمتعبير بنفي اإلثم عن الساعي وىو ظن كثير هن الهسمهين أن في ذلك إثها, 

ر الداعي لنفي اإلثم عن الساعي ىو هقابمة الظن بها يدل عمى نقيضو هع فصا
العمم بانتفاء احتهال قصد اإلباحة بهعنى استواء الطرفين بها ىو هعموم هن أواهر 

, وقال أيضًا "واآلية تدل عمى وجوب ٓ٘الشريعة الالحقة بنزول اآلية أو السابقة ليا"
 .ٔ٘السعي بين الصفا والهروة"

"أّن النبي )صمى ا عميو وسمم(  :بب نزوليا ها رواه الطبريوجاء في س
لها اعتهر ُعهرة القضي ة, تخو ف أقواٌم كانوا يطوفون بيها في الجاىمية قبل اإلسالم 
لصنهين كانا عمييها تعظيًها هنيم ليها, فقالوا: وكيف َنطوف بيها, وقد عمهنا أن  

لك هن دون ا, شرٌك؟ ففي طَوافنا بيذين َتعظيم األصنام وجهيع ها كان ُيعبد هن ذ
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الحجرين أحَرُج ذلك, ألن الطواف بيها في الجاىمية إنها كان لمصنهين المذين كانا 
عمييها, وقد جاء ا باإلسالم اليوَم, وال سبيل إلى تعظيم شيء هع ا بهعنى 

لهروة هن شعائر العبادة لو, فأنزل ا تعالى ذكره في ذلك هن أهرىم :"إّن الصفا وا
 .ٕ٘ا"

وروى بن حجر عن عروة ابن الزبير أنو قال "سألت عائشة فقمت ليا: 
َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر المَّوِ ﴿ :أرأيت قول ا تعالى ﴾, فوا ها عمى أحد ِإنَّ الصَّ

جناح أن ال يطوف بالصفا والهروة, فقالت: بئس ها قمت يا ابن أخي, إن  ىذه لو 
ت عمى ها أولتيا عميو لكانت )ال جناح عميو أن ال يطوف بيها( ولكنيا نزلت كان

في األنصار: كانوا ييّمون قبل أن يسمهوا لهناة الطاغية التي كانوا يعبدونيا عند 
الهشّمل, وكان َهن أىل  هنيا تحر ج أن يطوف بالصفا والهروة, فمها أسمهوا سألوا 

ذلك فقالوا: يا رسول إنا كّنا نتحرج أن نطوف بين  النبي  )صمى ا عميو وسمم( عن
َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر المَّو﴿ :الصفا والهروة فأنزل ا تعالى ﴾, قالت ِإنَّ الصَّ ِِ

عائشة وقد سن  رسول ا )صمى ا عميو وسمم( الطواف بينيها فميس الحد أن 
 .ٖ٘يترك الطواف بينيها"

يريد أنو ال عمم لو  ٗ٘ال: "وأنا يوهئذ حديث السن"وفي رواية لعروة أنو ق
بالسنن وأسباب النزول, وليس هراده هن حداثة سنو جيمو بالمغة ألن المغة يستوي 
في إدراك هفاداتيا الحديث والكبير, وليذا أيضا قالت لو عائشة بئسها قمت يا ابن 

آن لو دام عمى أختي تريد ذم كالهو هن جية ها أداه إليو هن سوء فيم هقصد القر 
فيهو ذلك, عمى عادتيم في الصراحة في قول الحق, فصار ظاىر اآلية بحسب 
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, ٘٘الهتعارف هؤوال بهعرفة سبب التصدي لنفي اإلثم عن الطائف بين الصفا والهروة
لذلك فإن قول القائل: ال جناح عميك أن تفعل إباحة لمفعل وقولو ال جناح عميك أن 

مم يأت ىذا المفظ إلباحة ترك الطواف وال فيو دليل عميو ال تفعل إباحة لترك الفعل ف
نها جاء إلفادة إباحة الطواف لهن كان تحرج هنو في الجاىمية أو بهن كان  وا 

 .ٙ٘يطوف بو في الجاىمية قصدا لؤلصنام التي كانت فيو

فالجناح الهنفي في اآلية جناح عرض لمسعي بين الصفا والهروة في نصب 
وليس لذات السعي, فمها زال سببو زال الجناح كها في قولو إساف ونائمة عمييها 

ْمُح َخْيرٌ تعالى: ﴿ [ ٕٛٔ﴾]النساء:َفل ُجَناَح َعَميِيَما َأْن ُيْصِمَحا َبْيَنُيَما ُصْمحًا َوالصُّ
وأثبت لو أنو خير فالجناح الهنفي عن الصمح ها عرض  ,فنفى الجناح عن التصالح

َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجَنفًا َأْو قبمو هن أسباب النشوز واإلعراض, وهثمو قولو: ﴿
[ هع أن اإلصالح بينيم هرغب فيو ٕٛٔ﴾]البقرة:ِإْثمًا َفَأْصَمَح َبْيَنُيْم َفل ِإْثَم َعَمْيوِ 
نها الهراد ال إثم عميو فيها نقص  .ٚ٘هن حق أحد الجانبين وىو إثم عارض وا 

نها زال اإلشكال في  فاآلية تدل عمى وجوب السعي بين الصفا والهروة, وا 
نها  عدم وجوب السعي راجع إلى سبب النزول, إذ بالسبب وضح الهراد هن اآلية, وا 
لى ذلك ذىب الطاىر  كان قد نفى الجناح لوجود الصنهين عمى الصفا والهروة, وا 

 بن عاشور.  
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 َجَينَّمَ  ِإَلى َوُتْحَشُرونَ  َسُتْغَمُبونَ  َكَفُروا ِلمَِّذينَ  ُقلْ ﴿ :وفي تفسير قولو تعالى
, ذكر الطاىر بن عاشور أن  لآلية داللتان, األولى [ٕٔآل عهران:﴾]اْلِمَيادُ  َوِبْئَس 

 سياقية, والثانية ها يوضحة سبب النزول.

﴾ الهشركون خاصة, وعمى َكَفُرواالَِّذيَن فاألولى: دلت عمى أن  الهراد هن ﴿
ذلك تكون اآلية استئناف ابتدائي, لالنتقال هن النذارة إلى التيديد, وهن َضرب 
الهثل ليم بأحوال سمفيم في الكفر, إلى ضرب الهثل ليم بسابق أحواليم الهؤذنة 
بأّن أهرىم صائر إلى زوال, وأّن أهر اإلسالم ستندّك لو صّم الجبال, وجيء في 

تيديد بأطنب عبارة وأبمغيا, ألّن الهقام هقام إطناب لهزيد الهوعظة, والتذكير ىذا ال
[ يحتهل أّن الهراد بيم ٜٖ﴾]البقرة :والذين كفروابوصف يوم كاَن عمييم, يعمهونو ﴿

[ فيجيء ٙٔٔ﴾]آل عهران :إّن الذين كفروا لن تغني عنيم﴿ :الهذكورون في قولو
 إلى االسم الظاىر الستقالل ىذه النذارة .فيو ها تقّدم والعدول عن ضهير )ىم( 

والظاىر أّن الهراد بيم الهشركون خاّصة, ولذلك أعيد االسم الظاىر, ولم 
يرونيم مثمييم رأى ﴿ :﴾ إلى قولوقد كان لكم آيةيؤت بالضهير بقرينة قولو بعَده ﴿

 .ٛ٘﴾ وذلك هّها شاىده الهشركون يوم بدرالعين

د باآلية خصوص الييود, وان اإلنذار الهوعود أّها الداللة الثانية: أن الهرا
بو ىو فتح قريظة والنضير وخيبر, وىذا هبني عمى ها روي هن سبب النزول, فقد 

 ا ىزم لها قالوا الهدينة أىل ييود أنروي في سبب نزول اآلية ها رواه الواحدي: 
 كتابنا في ونجده هوسى, بو بشرنا الذي االهي النبي وا ىذا: بدر يوم الهشركين
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: لبعض بعضيم قال ثم واتباعو, تصديقو فأرادوا راية, لو نرد ال وأنو وصفتو, بنعتو
 رسول أصحاب ونكب أحد يوم كان فمها أخرى لو وقعة إلى ننظر حتى تعجموا ال
 فمم الشقاء عمييم وغمب بو ىو ها وا ال: وقالوا شكوا, وسمم عميو ا صمى ا

 فنقضوا هدة, إلى عيد (وسمم عميو ا صمى) ا رسول وبين بينيم وكان يسمهوا,
 سفيان أبي هكة أىل إلى راكبا ستين في االشرف بن كعب وانطمق العيد, ذلك

 إلى رجعوا ثم واحدة, كمهتنا لتكونن: وقالوا أهرىم, وأجهعوا فوافقوىم وأصحابو
 ٜ٘.اآلية ىذه فييم تعالى ا فأنزل الهدينة,

 ورجع ببدر, قريشاً  َغَمب لها وسمم عميو ا صمى ا رسول أنّ وفي رواية: 
 نزل ها هثل ا هن احذروا الييود هعشر يا" :ليم وقال الييودَ  جهع الهدينة, إلى

 لقيتَ  أّنك يغرّنك ال هحهد يا): فقالوا" هرسل نبيء أّني عرفتم, فقد وأسمهوا بقريش
 لعرفتَ  قاتمناك لو وا أَها فرصة فييم فأصْبتَ  بالحرب ليم هعرفة ال أغهاَرا قوهاً 
 .ٓٙاآلية ىذه ا فأنزل (الناس نحن أّنا

" وعمى ىاتين الروايتين فالغمب الذي أنذروا بو ىو :قال الطاىر بن عاشور
خباري أنو ٔٙفتح قريظة والنضير وخيبر" , ويكون التقدير: قل ليم قولي سيغمبون وا 

 .ٕٙستقع عمييم الغمبة

والذي يظير لي في ىذا السياق أن النظم القرآني يؤيد الداللة الثانية 
 تعالى قولو وىي الهتقدهة اآلية أنالهروي في سبب النزول الثاني ألن وجو النظم 

 لها( وسمم عميو ا صمى) ا رسول وأن ٖٙالييود في نزلت ﴾َوُتْحَشُرونَ  َسُتْغَمُبونَ ﴿
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 وقمة الضعف في قريش أهثال ألسنا وقالوا التهرد أظيروا اإلسالم إلى دعاىم
 فا ,ينازعنا هن كل يغمب ها بالقتال والهعرفة الشوكة هن هعنا بل بالقتال الهعرفة
ن إنكم ليم قال تعالى  ا ذكر ثم ستغمبون فإنكم والعدة العدد وأرباب أقوياء كنتم وا 
 اْلَتَقتَا ِفَئَتْينِ  ِفي آَيةٌ  َلُكمْ  َكانَ  َقدْ  ﴿ :الحكم ذلك صحة عمى الداللة يجري ها تعالى
 ِبَنْصرِهِ  ُيَؤيِّدُ  َوالمَّوُ  اْلَعْينِ  رَْأيَ  ِمْثَمْيِيمْ  َيَرْوَنُيمْ  َكاِفَرةٌ  َوُأْخَرى المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي ُتَقاِتلُ  ِفَئةٌ 
 كانت بدر واقعة يعني [ٖٔآل عهران:﴾]اأْلَْبَصارِ  أِلُوِلي َلِعْبَرةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َيَشاءُ  َمنْ 

 هن السالح وعدم والقمة الكفار جانب هن كانت والعدة الكثرة ألن ذلك عمى كالداللة
 ,هنصورين هظفرين الهسمهين وجعل الكفار قير تعالى ا إن ثم الهسمهين جانب
 يكون فإنو كذلك كان وهن ,ونصره ا بتأييد كانت الغمبة تمك أن عمى يدل وذلك
 هجرى يجري ها فيذا كذلك يكونوا لم أو أقوياء كانوا سواء ,الخصوم لجهيع غالباً 
ن ويقيرىم الييود ىؤالء ييزم السالم عميو أنو عمى الداللة  السالح أرباب كانوا وا 
 .ٗٙ﴾َسُتْغَمُبونَ  َكَفُرواْ  ّلمَِّذينَ  ُقلْ ﴿ قولو صحة عمى كالداللة اآلية ىذه فصارت والقوة

 فييا لها )صمى ا عميو وسمم( ا رسول نبوة صحة عمى داللةوفي اآلية 
 ذلك يكون وال بو أخبر ها عمى فكان الهشركين الهؤهنين غمبة عن األخبار هن
 هخبره فوجد الهستقبمة األهور في الغيوب عن بو أخبر ها كثرة هع االتفاق عمى
 العالم تعالى ا عند هن إال يكون ال وذلك خمف غير هن بو أخبر ها عمى

 .٘ٙهن أحد وسع في ليس إذ بالغيوب

 ِبَما َأْرَكَسُيمْ  َوالمَّوُ  ِفَئَتْينِ  اْلُمَناِفِقينَ  ِفي َلُكمْ  َفَما﴿ :وفي تفسير قولو تعالى
 َلوُ  َتِجدَ  َفَمنْ  المَّوُ  ُيْضِملِ  َوَمنْ  المَّوُ  َأَضلَّ  َمنْ  َتْيُدوا َأنْ  َأُتِريُدونَ  َكَسُبوا
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أوضح الطاىر بن عاشور أن  الفريق الهالم  ٙٙاآلية , ففي ىذه[ٛٛالنساء:﴾]َسِبيًل 
ىو الهخطئ في ىذا التصرف, وأنيم ها كان ينبغي التردد في األهر, قال الطاىر" 

 أنّ  والظاىر, وقال أيضًا " ٚٙفتكون اآلية لبيان أنو ها كان ينبغي التردد في أهرىم"
 خروجيم وقت ليم التعّرض عدم لقصد قتاليم, وقت فات أن بعد نزلت اآلية

 . هكة فتح يوم إلى ليم استدراجاً 

 دليل لضعف االجتياد في الخطأ ىو الهالم فهوقع االحتهاالت جهيع وعمى
 ىو الذي إسالهيم دليل عمى ترجح كانت عنيم الهتحّدث كفر دالئل ألنّ  الُهخِطئين

 اآلية وىذه ,الهسمهين هواالة إظيار عن التجّرد هع اإلسالم, بكمهة النطق هجّرد
 بو يستدلّ  أن شأنو هن كان ها ضعيف دليل إلى استند إذا الهجتيد أنّ  عمى دليل
 العمم أىلُ  يخطىء ال فيها أخطأ أن عمى الدنيا في الهالم عن بعيداً  يكون ال العاِلم
 .ٛٙ"هثمو في

 َواَل  المَّوِ  َشَعاِئرَ  ُتِحمُّوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا﴿: وفي تفسير قولو تعالى
 َربِِّيمْ  ِمنْ  َفْضًل  َيْبَتُغونَ  اْلَحرَامَ  اْلَبْيتَ  آمِّينَ  َواَل  اْلَقَلِئدَ  َواَل  اْلَيْديَ  َواَل  اْلَحرَامَ  الشَّْيرَ 

, أوضح الطاىر بن عاشور أن الهراد هن اآلية عدم التعرض [ٕالهائدة:﴾]َوِرْضَواًنا
أو العهرة , دون غيرىا هن لقاصدي بيت ا الحرام إذا كانوا قد قصدوه لمحج 

 ﴾الحرام البيت آّمين وال﴿ وقولوالزيارات, وان كان قاصده كافرًا, يقول في ذلك "
 الحّجاج, وىم الحرام البيت قاصدي تحّموا وال :أي ﴾اهلل شعائر﴿ عمى عطف
 هكة, آهِّين وال: يقل لم ولذلك لمحّج, إالّ  يقصد ال البيت ألنّ  لحّجو, قاصدوه فالهراد
قد يقصدىا لتجر ونحوه, ألّن هن جهمة ُحرَهة البيت حرهة  هكة قصد هن ألنّ 

 



28 
 

قاصده, وال شك أّن الهراد آهِّين البيت هن الهشركين, ألّن آهِّين البيت هن الهؤهنين 
هحّرم أذاىم في حالة قصد البيت وغيرىا هن األحوال وقد روي ها يؤّيد ىذا في 

 .ٜٙأسباب النزول"

ية أن خياًل هن بكر بن وائل وردوا الهدينة, وقد جاء في سبب نزول اآل
أّهو  وقائدىم شريح بن ُضَبْيَعة الهمّقب بالُحَطم, والهكّنى أيضًا بابِن ىند, نسبة إلى

ِن َهْرَثد, وكان الُحَطم ىذا هن بكر بن وائل, هن نزالء ىند بنت حّسان بن َعْهرو ب
مى ا عميو وسمم( فقال: اليهاهة, فترك خيَمو خارج الهدينة ودخل إلى النبي )ص

أن ال إلو إاّل ا وأّن هحّهدًا رسول ا,  ةفقال رسول ا: إلى شياد« إالم تدعو»
يتاء الزكاة , فقال: َحَسن ها تدعو إليو وسأنُظُر ولعّمي أن أْسِمم وأرى  قاِم الصالة وا  وا 
في أهرك ِغمظة ولي ِهن َورائي َهْن ال أقَطع أهرًا دونيم وخرج فهّر بَسْرح الهدينة 

وا بو فمم يمحقوه, وقال في ذلك رجزًا, فاستاق إباًل كثيرة ولحقو الهسمهون له ا ُأعمه
 وقيل: الرجُز ألحد أصحابو , وىو َرِشيد بن َرِهيض الَعَنزي وىو :

 قد َلف يا الميُل بَسّواق ُحَطم    ىذا أَواُن الش ّد فاْشَتّدي ِزَيْم 

 وال َبَجّزار عمى َظْير َوَضم    وال َغَنم  ليَس براِعي إِبلٍ 

 باَت ُيَقاِسييا ُغالم كالّزَلم     ْند لم ينْم َباتوا ِنَياهًا وابُن ىِ 

اج  ثم أقبل الُحطم في العام القابل, وىو عام الَقضية فسهعوا تمبَية ُحج 
اليهاهة فقالوا: ىذا الُحَطم وأصحابو وهعيم َىْدي ىو هه ا نيبو هن إبل الهسمهين, 

, فيي حكم عاّم ٓٚفاستأذنوا رسول ا في َنيبيم, فنزلت اآلية في النيي عن ذلك
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نزل بعد تمك القضية, وكان النيي عن التعّرض لُبْدن الُحطم هشهواًل لها اشتهمت 
 .ٔٚعميو ىذه اآلية

والذي يظير لي صحة ها ذىب إليو الطاىر بن عاشور في ذلك ويؤيده 
 ولم صدوكم, أن ألجل: هعناىا ألن اليهزة, بفتح ,﴾َصدُّوُكمْ  َأنْ ﴿قراءة الجهيور 

 هحمو, يبمغ أن هعكوفاً  اليدي هعيم صدوا أنيم يذكر ولم الصد, ىذا حكهة ىنا يبين
 عمى الهحافظة ذلك في الحكهة وأن اليدى, هعيم صدوا أنيم الفتح سورة في وذكر

 الَِّذينَ  ُىمُ : ﴿بقولو الوقت, ذلك في الكفار عن يتهيزوا لم الذين والهؤهنات, الهؤهنين
 ِرَجالٌ  َوَلْواَل  َمِحمَّوُ  َيْبُمغَ  َأنْ  َمْعُكوًفا َواْلَيْديَ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َوَصدُّوُكمْ  َكَفُروا

 ِعْممٍ  ِبَغْيرِ  َمَعرَّةٌ  ِمْنُيمْ  َفُتِصيَبُكمْ  َتَطُئوُىمْ  َأنْ  َتْعَمُموُىمْ  َلمْ  ُمْؤِمَناتٌ  َوِنَساءٌ  ُمْؤِمُنونَ 
 َعَذاًبا ِمْنُيمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َلَعذَّْبَنا َتَزيَُّموا َلوْ  َيَشاءُ  َمنْ  َرْحَمِتوِ  ِفي المَّوُ  ِلُيْدِخلَ 
 هن يعاهل أن عميو اإلنسان أن عمى صريح دليل اآلية ىذه وفي ؛[ٕ٘الفتح:﴾]أَِليًما

 ٕٚ.فيو ا يطيع بأن فيو, ا عصى

فإن هن جاء  ﴾َوِرْضَواًنا َربِِّيمْ  ِمنْ  َفْضًل  َيْبَتُغونَ  ﴿ :وهن القرائن أيضًا قولو
 لتجارة غالبًا تختمف نيتو عّهن جاء يبتغي األجر والثواب هن ا.

, ٖٚوألن  هعنى اأَلّم ىو القصد وىو عام في كل هن قصده باسم العبادة
 َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  َفاْقُتُموا اْلُحُرمُ  اأْلَْشُيرُ  اْنَسَمخَ  َفِإَذا ﴿:واآلية هنسوخة بقولو تعالى

َلةَ  َوَأَقاُموا تَاُبوا َفِإنْ  َمْرَصدٍ  ُكلَّ  َلُيمْ  َواْقُعُدوا َواْحُصُروُىمْ  َوُخُذوُىمْ  َوَجْدُتُموُىمْ   الصَّ
 . ٗٚ[٘التوبة:﴾] َرِحيمٌ  َغُفورٌ  المَّوَ  ِإنَّ  َسِبيَمُيمْ  َفَخمُّوا الزََّكاةَ  َوآَتُوا
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 َأْبَناَءُىمُ  َيْعِرُفونَ  َكَما َيْعِرُفوَنوُ  اْلِكتَابَ  آَتْيَناُىمُ  لَِّذينَ ا﴿ :وفي تفسير قولو تعالى
, ذكر الطاىر بن عاشور في [ٕٓاألنعام:﴾]ُيْؤِمُنونَ  اَل  َفُيمْ  َأْنُفَسُيمْ  َخِسُروا الَِّذينَ 

 ىذه اآلية أنيا تحتهل داللتان.

األولى جريًا عمى السياق والهراد بعض أىل الكتاب وىم الهنصفون هنيم 
ن" :يقول الطاىر  أن تعّين النزول أسباب في ذكر ها إلى هشيرة اآلية تجعل لم وا 

 هنيم الهنصفون وىم الكتاب, أىل بعض ﴾الكتاب آتيناىم الذين﴿ ب الهراد تجعل
 ويثقون الكتاب أىل يقُدرون الهشركون كان فقد وهخيريق, سالم بن ا عبد هثل

 ورقة هثل الشرك عن وأقمعوا الكتاب أىل دين الهشركين بعض اتّبع وربها بعمهيم
 أّدوىا إذا عندىم بيا هوثوقاً  الدين صّحة هعرفة في شيادتيم كانت فمذلك نوفل, بن
 إلى الشيادة ىذه أداء بوجوب الكتاب أىل عمى تسجيل وفيو ,يكتهوىا ولم

 .٘ٚ"الناس

والداللة الثانية: إذا أخذ بنظر االعتبار ها روي في سبب النزول, فقد روى 
 أهر هن تقول بها يصدقك أحدا نرى ها هحهد يا: قالوا هكة رؤساء إنالواحدي 
 وال ذكر عندىم لك ليس أن فزعهوا والنصارى الييود عنك سألنا ولقد الرسالة,
 .ٙٚاآلية ىذه تعالى ا فأنزل تزعم, كها رسول أنك لك يشيد هن فأرنا صفة,

 لها إبطاالً  ىنا الكتاب ألىل التعّرض كان كذلك كان فإذا: "قال الطاىر
 .ٚٚ"الحقّ  جحد في سواء وأنتم فيم أي صفتو, وال النبي ذكر عندىم ليس أّنو قالوه
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 الرسول لنبوة, وفي اآلية توكيد الوجيين والذي يظير لي أّن اآلية تحتهل
 هطالعة هن الحاصمة الهعرفة بتشبيو الكتاب أىل عمهاء عند (وسمم عميو ا صمى)

 بهعرفة التشبيو وكان فيو, االشتباه يتعذر هنيها كالً  أن في الحسية, بالهعرفة الكتب
 ال الزهان هن قطعة عميو يهر قد اإلنسان ألن باألنفس, التشبيو هن آكد األبناء
 واألب إال زهان عمييم يهر ال فإنو األبناء بخالف الطفولة كزهن نفسو فييا يعرف
 .ٛٚابنو يعرف

 الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا المَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا ﴿: وفي تفسير قولو تعالى
 ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوالرَُّسولِ  المَّوِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي َتَناَزْعُتمْ  َفِإنْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي
الطاىر بن عاشور  , ذىب[ٜ٘النساء:﴾]تَْأِويًل  َوَأْحَسنُ  َخْيرٌ  َذِلكَ  اَْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالمَّوِ 

إلى القول بعهوم ىذه اآلية واستحسن ها ذىب إليو الطبري في تفسيره يقول الطاىر 
ذا"  األهراء بين الخالف ىو ابتداء الهراد نجد النزول سبب في ذكر ها إلى نظرنا وا 

 فميس الصور, ىذه هن صور ببعض فسروه قد الهفسرين نجد ولذلك واألهة,
 يعني: الطبري قول ىذا في عباراتيم وأحسن ,بو قسوا ها عمى اآلية قصر هقصدىم

 فإن هجاىد وعن ,فيو أهركم وأولوا أنتم أو بينكم فيها أنتم الهؤهنون أييا اختمفتم فإن
 .ٜٚ"ا إلى ردوه العمهاء تنازع

 صمى ا رسول بعث ,وقد جاء في سبب نزول اآلية ها رواه ابن عباس
 عهار هعو وكان العرب, أحياء هن حي إلى سرية في الوليد بن خالد وسمم عميو ا
 النذير, فأتاىم يصبحيم, لكي عرس القوم هن دنا إذا حتى خالد فسار ياسر, بن

 أتى حتى انطمق ثم لمهسير, يتأىبوا أن أىمو فأهر أسمم, كان قد رجل عن فيربوا
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ن هنكم, إني اليقظان أبا يا: فقال عهار عمى ودخل خالد عسكر  سهعوا لها قوهي وا 
 أقم: فقال قوهي؟ ىرب كها أىرب أو ,؟ ذلك أفنافعي سالهي,إل وأقهت ىربوا, بكم
 عمى فغار خالد وأصبح بالهقام وأهرىم أىمو, إلى الرجل وانصرف نافعك, ذلك فإن

 سبيل خل: فقال عهار فأتاه هالو, وأخذ فأخذه الرجل, ذلك غير يجد فمم القوم,
 وأنا عمي تجير أنت: خالد فقال بالهقام, وأهرتو أهنتو كنت وقد هسمم, فإنو الرجل

 كالم, بينيها ذلك في فكان االهير, وأنت عميك أجير أنا نعم: فقال االهير؟
 النبي فأهنو الرجل, خبر فأخبروه ,(وسمم عميو ا صمى) النبي إلى فانصرفوا

 بغير أهير عمى ذلك بعد يجير ونياه عهار أهان وأجاز ,(وسمم عميو ا صمى)
 فأغمظ (وسمم عميو ا صمى) ا رسول يدي بين وخالد عهار واستب: قال إذنو,
 لوال فوا يشتهني, العبد ىذا أتدع ا رسول يا: وقال خالد فغضب لخالد, عهار
 ا صمى) ا رسول فقال الهغيرة, بن لياشم هولى عهار وكان شتهني, ها أنت
 يبغض وهن ا, يسبو عهاراً  يسب هن فإنو عهار عن ف  كُ  :خالد يا (,وسمم عميو
 عنو, يرضى أن وسألو بثوبو, فأخذ خالد فتبعو عهار فقام ا, يبغضو عهاراً 
 .ٓٛاالهر أولي بطاعة وأهر اآلية, ىذه تعالى ا فأنزل عنو, فرضى

 عهوم يقتضي الشرط سياق في شيء لفظ عهوموهها يد عمى عهوهيا 
 الهتنازع األشياء لعهوم تبعا التنازع, أحوال وعهوم والرسول, ا إلى بالرد األهر
 بدء بادئ اآلية هن الهتبادر وىو الحقوق, في والدعاوى الخصوهات ذلك فهن فييا,
 ِهنْ  ُأْنِزلَ  َوَها ِإَلْيكَ  ُأْنِزلَ  ِبَها آَهُنوا َأن ُيمْ  َيْزُعُهونَ  ال ِذينَ  ِإَلى َترَ  َأَلمْ ﴿ :عقبو قولو بقرينة
 سبب فأشبو لذلك كالهقدهة ىذا فإن ﴾الط اُغوتِ  ِإَلى َيَتَحاَكُهوا َأنْ  ُيِريُدونَ  َقْبِمكَ 
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 طرق في التنازع ذلك وهن العام, عهوم هن يهنع ال وىو الهتبادر ىو ولذلك نزول,
 .ٔٛقوادىم بعض وبين الجيوش أفراد بين يحصل كها العاهة, األواهر تنفيذ

 المَّوِ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدُِّموا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا ﴿ :وهثمو في قولو تعالى
 َأْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا*  َعِميمٌ  َسِميعٌ  المَّوَ  ِإنَّ  المَّوَ  َواتَُّقوا َوَرُسوِلوِ 

 َأْعَماُلُكمْ  َتْحَبطَ  َأنْ  ِلَبْعضٍ  َبْعِضُكمْ  َكَجْيرِ  ِباْلَقْولِ  َلوُ  َتْجَيُروا َوالَ  النَِّبيِّ  َصْوتِ  َفْوقَ 
, فعمى الرغم هن ورود سببين في اآلية إاّل أن  [ٕ-ٔالحجرات:﴾]َتْشُعُرونَ  اَل  َوَأْنُتمْ 

 نزوليا سبب في أخرى روايات وىنالكالطاىر بن عاشور ذىب إلى العهوم فقال "
 عاهة فيي نزوليا سبب كان وأياها. بيا الهتصمة اآليات هع اآلية هوقع تناسب ال
 .ٕٛ"الهراد التقدم أحوال جهيع عن النيي في

 عمى تهيم بني هن ركب قدم أنو :وجاء في سبب النزول ها رواه البخاري
 قال ,زرارة بن هعبد بن القعقاع أهر :بكر أبو فقال (سمم و عميو ا صمى) النبي
 ها :عهر قال ,خالفي إال أردت ها :بكر أبو قال ,حابس بن األقرع أهر بل :عهر
 ال آهنوا الذين أييا يا﴿ ذلك في فنزل أصواتيها ارتفعت حتى فتهاريا ,خالفك أردت
 .ٖٛانقضت حتى.  ﴾تقدهوا

 عميو ا صمى ا رسول بعث بسبب نزلت أنياوفي رواية ابن عباس 
 بني هن رجمين فمقوا نجوا نفر ثالثة إال السرية رجال عاهر بنو فقتمت سرية وسمم
 االعتزاء ىذا أن هنيها ظنا عاهر بني إلى فاعتزيا نسبتيها عن فسألوىها سميم
 الثالثة النفر فقتموا سميم, بني هن أعز عاهر بني ألن ,توقعاه شر هن ليها أنجى
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 كانا صنعتم بئسها" فقال فأخبروه وسمم عميو ا صمى ا رسول أتوا ثم وسمبوىها
 .ٗٛ"كسوتيها ها والسمب سميم, بني هن

والصواب أن  ىذه اآلية عاهة في كل ذلك وال يوجد ها يخصصيا, وىذا ها 
 ذىب إليو الطاىر بن عاشور   

  الخاتمة

كثيرة, لذلك فيي تحتاج إلى نقد وتهحيص عند ذكرىا, روايات أسباب  -ٔ
 لسياق اآلية أولى, فالسياق هرجَح وحاكمفكان األخذ بالسبب الهوافق 

 في كثير هن اآليات.
فيم النص الشرعي سواٌء أكان نصًا قرآنيًا أم ُسنًة نبوية عمى يتوقف  -ٕ

 هعرفة سبب النزول.
 , ويدفع وقوع التوىم فييا.سبب النزول يوضح داللة األلفاظ -ٖ
سبب النزول يوضح الداللة النحوية, فيو هعيٌن عمى هعرفة وتوجيو  -ٗ

 الخطاب, وكشف نوع الجهمة, وغيرىا هن الدالالت.
الداللة هن اآلية, فهعرفة العام والخاص, والهطمق سبب النزول يوضح  -٘

 والهقيد هتوقف عمى هعرفة سبب النزول.
ارتباط سبب النزول ببالغة النظم القرآني, ففي كثير هن األحيان  -ٙ

تتوافق القرائن السياقية هع سبب النزول, وىذا هعيٌن عمى هعرفة هدى 
    االنسجام واالرتباط بين السبب والسياق. 
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 والمراجع. المصادر

                                                           

(, أسباب نزول ىٛٙٗالواحدي: أبي الحسن عمي بن أحهد الواحدي )ت - 0
لبنان,  -زغمول, دار الكتب العمهية بيروت القرآن, تحقيق: كهال بسيوني

 .  ٓٔم .ص ٜٜٔٔ -ى ٔٔٗٔالطبعة األولى, 
خال عهر ذات يوم فجعل يحدث "ذكر الشاطبي روايًة عن ابن عباس فقال :  - 2

يا  :فقال ابن عباس ؟وقبمتيا واحدة ,ونبييا واحد ,كيف تختمف ىذه األهة :نفسو
نو سيكون بعدنا  ,وعمهنا فيم نزل ,فقرأناه إنا أنزل عمينا القرآن ,أهير الهؤهنين وا 

فإذا كان ليم فيو  ,فيكون ليم فيو رأي ,أقوام يقرءون القرآن وال يدرون فيم نزل
فانصرف ابن  ,فزجره عهر وانتيره :قال ,فإذا اختمفوا اقتتموا ,رأي اختمفوا

ه فأعاد ,فعرفو فأرسل إليو فقال أعد عمي ها قمت :ونظر عهر فيها قال ,عباس
 هوسى بن إبراىيم اسحاق أبو: " أنظر: الشاطبيعميو فعرف عهر قولو وأعجبو

 وترجهة وضبط تعميق, الشريعة أصول في الهوافقات(, ىٜٓٚ) الشاطبي
 .  ٖٛٗ/ٖالعربي  الفكر دار, دراز عبدا الشيخ

ابن عاشور: هحهد الطاىر بن هحهد بن هحهد الطاىر بن عاشور التونسي,  - ٖ
لبنان ,الطبعة : األولى,  –هؤسسة التاريخ العربي, بيروت  التحرير والتنوير ,

 . ٘ٗ/ٔم, ٕٓٓٓىـ/ٕٓٗٔ
يعد تفسير القرآن بالقرآن هن أصح طرق التفسير وقد ّألفو الشنقيطي كتابو في  - ٗ

 ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(.التفسير وسهاه )أضوا
, القاىرة – الكتب عالم, وهبناىا هعناىا العربية المغة, حسان تهام: حسان  - ٘

  ٖٛٗص. نٕٙٓٓ -ىٕٚٗٔ الخاهسة الطبعة
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النيفر : أحهيدة النيفر, النص الديني والتراث اإلسالهي, إخوان الصفا, بيروت  - ٙ
ٜٔ٘ٚ ,ٔٙٚ    . 

النقول في أسباب النزول, هؤسسة الكتب الثقافية , الطبعة لباب  السيوطي, - ٚ
 .    ٛصم , ٕٕٓٓ -ى ٕٕٗٔاألولى, 

الزرقاني: هحهد عبد العظيم الزرقاني , هناىل العرفان في عموم القرآن,  دار  - ٛ
 . ٜٛ/ ٔم,  ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٘ٔٗٔالكتاب العربي, بيروت, الطبعة األولى ,

 . ٗٗ/ٔبن عاشور ا - 9
الدكتور إدريس هقبول, األفق التداولي نظرية الهعنى والسياق في  هقبول: - 01

األردن , الطبعة  –الههارسة التراثية العربية, عالم الكتب الحديث, اربد 
 .      ٕٗم, ٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔاألولى 

 . ٛٗ/ ٔبن عاشور ا  - 00
  . ٔٗهقبول  - 02
 . ٕٗالهصدر السابق - 03
 .٘ٗ/ صٔابن عاشور ج - ٗٔ
 .ٕٔٔ-ٕٔٔ/صٗابن عاشور ج - ٘ٔ
صحيح البخاري,  ى(,ٕٙ٘هحهد بن إسهاعيل أبو عبدا البخاري الجعفي, ) :البخاري - ٙٔ

بيروت, الطبعة الثالثة ,  –تحقيق : الدكتور هصطفى ديب البغا,  دار ابن كثير , اليهاهة 
 ,ٙٚٙٔ/ صٗ, وباب النساء جٛٛٗٔ/صٗباب غزوة أحد ج ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ

 .ٕٓٔ/صٗ, وابن عاشور جٕٚٔانظر الواحدي ص - ٚٔ
 الكتب دار, الغيب هفاتيح ,الرازي التهيهي عهر بن هحهد الدين فخر: الرازي: الرازي - ٛٔ

, وينظر ابن ٙٚٔ/صٓٔج,م ٕٓٓٓ - ىـٕٔٗٔ األولى الطبعة, بيروت – العمهية
 ,الكتاب عموم في المباب , الحنبمي الدهشقي عادل ابن عمي بن عهر حفص أبو: عادل
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, دار الكتب العمهية, هعوض هحهد عمي والشيخ الهوجود عبد أحهد عادل الشيخ:  تحقيق
 .ٓ٘٘/صٙج, نٜٜٛٔ - ىٜٔٗٔلبنان, الطبعة األولى, –بيروت 

 .ٕٗٛ/صٕٛابن عاشور ج - ٜٔ
 في البيان جاهع (,ىٖٓٔ) الطبري جعفر أبو يزيد بن جرير بن هحهد :انظر الطبري - ٕٓ

 ىـ ٕٓٗٔ , األولى:  الطبعة, الرسالة هؤسسة, شاكر هحهد أحهد:  تحقيق, القرآن تأويل
 القهي حسين بن هحهد بن الحسن الدين نظام: والنيسابوري, ٕ٘ٗ/صٖٕج م ٕٓٓٓ -

 الكتب دار, عهيران زكريا الشيخ:  تحقيق, الفرقان ورغائب القرآن غرائب ,النيسابوري
, ٜٖٖ-ٖٖٛ/صٜج نٜٜٙٔ - ىٙٔٗٔ األولى الطبعة, لبنان – بيروت ,العمهية

 .ٕٗٛ/صٕٛوابن عاشور ج, ٛ٘ٗوالواحدي ص
 .ٖٙٔ/صٜٔ, وابن عادل جٜٖٖ/ص ٜالنيسابوري ج :انظر - ٕٔ
, التنزيل لعموم التسييل (,ىٔٗٚ) الكمبي جزي بن أحهد بن هحهد القاسم أبيابن جزي  - ٕٕ

,  لبنان – بيروت, العمهية الكتب دار, ىاشم سالم هحهد:  آياتو وَخر ج وصححو ضبطو
 .ٚ٘ٗ/صٕج م ٜٜ٘ٔ - ى٘ٔٗٔ األولى الطبعة

 .ٕ٘ٗ/صٖٕالطبري ج - ٖٕ
هدة الحفاظ في فسير : أحهد بن يوسف الهعروف بالسهين الحمبي, عالسهين الحمبي - ٕٗ

, هعجم لغوي أللفاظ القرآن الكريم, تحقيق: الدكتور أحهد التونجي, عالم أشرف األلفاظ
                                                                      .ٚٗٔ/صٕجن, ٖٜٜٔ -ى ٗٔٗٔاألولى  بيروت, الطبعة–الكتب 

 .ٕ٘ٗص/ٖٕج الطبري - ٕ٘
 .ٜٖ٘/صٕابن عاشور ج - ٕٙ
 .ٕٚٔ/صٔابن جزي ج - ٕٚ
 .ٙٛ/صٕالسيوطي ,الدر الهنثور ج - ٕٛ
 .ٜٔص, والواحدي ٛٛ٘/ص٘انظر الطبري ج - ٜٕ
 في الدرر نظم(, ى٘ٛٛت)البقاعي عهر بن إبراىيم الحسن أبي الدين برىان: البقاعي - ٖٓ

 - ىٗٓٗٔ األولى الطبعة, القاىرة – اإلسالهي الكتاب دار, والسور اآليات تناسب
 .ٖٖ٘/صٔج نٜٗٛٔ
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 ,ٕٜ-ٜٔ, والواحدي صٕٗٚ/صٕالنيسابوري ج انظر: - ٖٔ
 .ٕٗٚ/صٕج النيسابوري - ٕٖ
 .ٕٛٗ/صٗابن عادل ج - ٖٖ
 .ٜٔٔ/صٖابن عاشور ج - ٖٗ
,  العظيم القرآن تفسير( ,  ىـٗٚٚ)  الدهشقي عهر بن اسهاعيل الفداء ابو: ابن كثير - ٖ٘

 .ٕ٘ٗ/صٔج م ٜٜٗٔ – ىـٗٔٗٔ الفكر دار,   حسن هحهود:  تحقيق
, العمهية الكتب دار, الهديد البحر, عجيبة بن الهيدي بن هحهد بن أحهد :ابن عجيبة - ٖٙ

 .ٖ٘ٗ/صٔج  نٕٕٓٓ - ىٖٕٗٔ, الثانية الطبعة, لبنان – بيروت
 .ٛ/صٖ, وابن عاشور جٖٕٗ/صٔابن كثير ج - ٖٚ
 بن الرحهن عبد الفرج أبي الدين جهال: ,  وينظر ابن الجوزيٜٓٗ/صٙالطبري ج - ٖٛ

  العربي الكتاب دار, الهيدي الرزاق عبد: تحقيق, التفسير عمم في الهسير زاد, الجوزي
 .ٕٓٗ/صٔج هٕٕٗٔ األولى الطبعة, لبنان -بيروت

 .ٛٔٔ/صٖابن عاشور ج - ٜٖ
 .٘ٗٔ/صٕ٘ابن عاشور ج - ٓٗ
 .ٜٖٛالواحدي ص - ٔٗ
  .٘ٗٔ/صٕ٘ابن عاشور ج - ٕٗ
 .٘ٗٔ/ص٘الهصدر السابق ج - ٖٗ
الجاهع الكبير ى(, ٜٕٚالترهذي: هحهد بن عيسى بن سورة بن هوسى الترهذي)ن - ٗٗ

الهعروف بسنن الترهذي, تحقيق: الدكتور بشار عواد هعروف, دار الغرب االسالهي 
 .    ٕٛٙ/ص٘جن, ٜٜٙٔبيروت, الطبعة األولى 

 .ٗ٘ٔ/صٕٛابن عاشور ج - ٘ٗ
 .ٜٕٗ/صٗابن كثير ج - ٙٗ
 .ٗ٘ٔ/صٕٛابن عاشور ج - ٚٗ
 .ٚٗ/صٛابن عجيبة ج - ٛٗ
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 ألحكام الجاهع( ,  ىـٔٚٙت) القرطبي بكر أبي بن أحهد بن هحهد عبدا ابو: القرطبي - ٜٗ
براىيم البردوني أحهد: تحقيق, القرآن  الطبعة, القاىرة - الهصرية الكتب دار, أطفيش وا 
 .ٓٛ/صٛٔج الثانية

 .ٕٙ/صٕابن عاشور ج - ٓ٘
 .ٕٙ/صٕالهصدر السابق ج - ٔ٘
 .ٖٕٓ/صٖالطبري ج - ٕ٘
في بيان  العجاب ,(ىٕ٘ٛ: أبي الفضل أحهد بن عمي بن حجر العسقالني )تابن حجر - ٖ٘

لبنان,  –األسباب, تحقيق: أبو عبدالرحهن فواز أحهد زهرلي, دار ابن حزم , بيروت 
 .ٖٕٕص ,نٕٕٓٓ - ىٕٕٗٔالطبعة األولى 

 .ٕ٘ٗ/صٖالطبري ج - ٗ٘
 .ٕٙ/صٕابن عاشور ج - ٘٘
(, أحكام القرآن, ىٖٗ٘القاضي هحهد بن عبدا أبو بكر بن العربي)تابن العربي:  - ٙ٘

لبنان, الطبعة الثالثة  –تحقيق: هحهد عبد القادر عطا, دار الكتب العمهية بيروت 
 .   ٓٚ/صٔ,جنٖٕٓٓ - ىٕٗٗٔ

, شحاتو هحهود عبدا الدكتور: شحاتو: ينظر, وينظر أيضًا ٕٙ/صٕابن عاشور ج - ٚ٘
 هصطفى الدكتور: البغا: وينظر.  ٙٛص, م ٕٕٓٓ, القاىرة – غريب دار, القرآن عموم
 – الطيب الكمم دار, القرآن عموم في الواضح, هستو ديب الدين هحيي: هستو و,  البغا

 . ٔٙ,  م ٜٜٛٔ - ىٛٔٗٔ,  الثانية الطبعة,  دهشق
 .ٖٗ/صٖابن عاشور ج - ٛ٘
 .ٓٓٔالواحدي ص - ٜ٘
, وابن عاشور ٛ٘ٔ/صٕ, والسيوطي الدر الهنثور جٖٓٗ/صٔانظر ابن كثير ج - ٓٙ
 .ٖ٘/صٖج

 .ٖ٘/صٖابن عاشور ج - ٔٙ
, تحقيق: الدكتور أحهد هحهد السهين الحمبي, الدر الهصون في عموم الكتاب الهكنون - ٕٙ

 .ٔٗ/ٖدهشق, الطبعة األولى,ج –الخّراط, دار القمم 

 



41 
 

                                                                                                                                               

وَن ِفي ِإْبَراِىيَم َوَها ُأْنِزَلِت اشرت في حديثي عند قولو تعا - ٖٙ لى ﴿َيا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحاجُّ
ْنِجيُل ِإال  ِهْن َبْعِدِه َأَفاَل َتْعِقُموَن﴾]آل عهران: [, ان ىذه السورة نزلت في عهوم ٘ٙالت ْوَراُة َواإْلِ
 الييود والنصارى, وىذا ال يخالف ها في ىذه اآلية.  

 .ٗٙٔ/صٚالرازي ج - ٗٙ
 هحهد: تحقيق, القرآن أحكام (,ىٖٓٚت)الجصاص عمي بن أحهد بكر أبو: الجصاص - ٘ٙ

 - ىٕٔٗٔ, لبنان – بيروت, العربي التاريخ وهؤسسة التراث إحياء دار, قهحاوي الصادق
 .ٕ٘ٛ/صٕ, جنٕٜٜٔ

ذكرت سبب نزول ىذه اآلية في بحثي حول داللة كمهة اليجرة هن ىذا الهبحث لذلك  - ٙٙ
 استغني عن اعادة السبب هخافة التكرار والساّهة.

 .ٕٓٔ/صٗابن عاشور ج - ٚٙ
 .ٕٔٔ- ٕٓٔ/صٗالهصدر السابق ج - ٛٙ
 .ٙٔ/ص٘ابن عاشور ج - ٜٙ
 .ٛ/صٕ, وابن كثير جٕٜٔ-ٜٔٔ, والواحدي صٗٚٗ/صٜانظر الطبري ج - ٓٚ
  .ٚٔ/ص٘ج ابن عاشور - ٔٚ
(, ىـٖٜٖٔ) الشنقيطي الجكني القادر عبد بن الهختار هحهد بن األهين هحهد: الشنقيطي - ٕٚ

 ,مٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔ, لبنان – بيروت الفكر دار بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء
 .ٕٖٛ/صٔج

(, ىٜٕٓ: هعر بن الهثنى التهيهي البصري)ت, وينظر ابو عبيدةٕٓ/صٕابن العربي ج - ٖٚ
القاىرة, الطبعة األولى  –هجاز القرآن تحقيق: هحهد فؤاد سزكين, هكتبة الخانجي 

  .ٙٗٔ,صىٖٔٛٔ
السدوسي: قتادة بن دعاهة السدوسي, كتاب الناسخ والهنسوخ في كتاب ا تعالى,  - ٗٚ

 -ى ٙٓٗٔتحقيق: الدكتور حاتم صالح الضاهن, هؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الثانية 
 .     ٔٗصن,ٜ٘ٛٔ

 .ٜٗ/صٙابن عاشور ج - ٘ٚ
 .ٕٚٔالواحدي ص - ٙٚ
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 .ٜٗ/صٙابن عاشور ج - ٚٚ
, تنوع خطاب القرآن الكريم في العيد : صالح عبدا هنصور هسود العوالقيالعوالقي - ٛٚ

الهدني)دراسة لغوية(, رسالة هاجستير, جاهعة عدن, كمية التربية, قسم المغة 
  .   ٚٔ,صنٕٛٓٓ - ىٜٕٗٔالعربية,

 .ٚٙٔ/صٗابن عاشور ج - ٜٚ
 .ٗٙٔ- ٖٙٔالواحدي  - ٓٛ
 .ٚٙٔ/صٗابن عاشور ج - ٔٛ
 .ٔٛٔ/صٕٙابن عاشور ج - ٕٛ
 . ٚٛٓٔ/صٗالبخاري, باب وفد بني تهيم,ج - ٖٛ
 الكشاف ,(ىٖٛ٘ ت)الزهخشري الخوارزهي عهر بن هحهود القاسم أبو :انظر الزهخشري - ٗٛ

 دار,   هيدي الرزاق عبد:  تحقيق, التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن
, وابن عاشور ٕٖ٘/صٗالكشاف ج م ٕٕٓٓ - ىـٕٕٗٔ,  بيروت – التراث إحياء

 .ٔٛٔ/صٕٙج

 






