
 
 
 
 

 كى وادلدىن من خالل أسباب النزولاستنباط ادل
 يف الكتب الستةأتصيلية دراسة 

 
 
 
 

 دمحم عبدهللا مهدي عبدهللا 
 
 

 دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن
 كلية العلوم اإلسالمية

 
 
 
 

  م7182  /ىــ8341



 ب
 

 
 
 

 كي وادلدين من خالل أسباب النزولادل استنباط

 لستةيف الكتب ا أتصيليةدراسة 
 
 
 
 

 دمحم عبدهللا مهدي عبدهللا
PTF131BA661 

 
 

 حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف التفسري وعلوم القران
 كلية العلوم اإلسالمية

 
 

 :ادلشرف
 شريف عبدالعليم زلمود /الدكتور ادلشارك األستاذ

 
 
 
 

  م7182 أغسطس ىـ /8341ذو احلجة 



 ج
 

  



 د
 

 عتماداال
 

 بدهللا مهدي عبدهللادمحم ع :البحبث الط  عتماد ام ـت
 من اآلتية أمساؤىم:

 

The thesis of  mohammed abdullah mahdi abdullah has been approved 
By the following: 

 

 ادلشرف
 األستاذ ادلشارك الدكتور/ شريف عبدالعليم زلمود االسم :

 التوقيع:
 ادلشرف على التعديالت

 خالد نبوي سليمان حجاج /ألستاذ ادلشارك الدكتورااالسم :

  التوقيع:
 رئيس القسم

 صلم دمحم أمحد سيد السيد الدكتور ادلشارك األستاذاالسم :
  التوقيع:

 عميد الكلية
 صلم دمحم أمحد سيد السيد الدكتور ادلشارك األستاذاالسم :

  التوقيع:
 عمادة الدراسات العليا

 عبدالعاطي علي أمحد الدكتور ادلشارك األستاذاالسم :

  التوقيع:
  



 ه
 

 التحكيم

 التوقيع االسم عضو جلنة ادلناقشة

 رئيس اجللسة
 أمحد سيد السيد /الدكتور ادلشارك األستاذ

  صلم دمحم
ادلناقش اخلارجي 

 األو ل
 هللاالرمحن عبداحملم دى عبد/ األستاذ الدكتور

 
ادلناقش اخلارجي 

 اينالث
  زكي دمحم أبو سريع/ األستاذ الدكتور

ادلناقش الداخلي 
 األو ل

خالد نبوي سليمان  /ألستاذ ادلشارك الدكتورا
  حجاج

 شلثل الكلية
دمحم عبده  /األستاذ ادلشارك الدكتور يوسف

  دمحم العواضي
  



 و
 

 إقرار

 ىذا أبف كأقر إليها، أشرت الٍب ا٤براجع من كاف ما إال كجهدم عملي من البحث ىذا أبف أقر
 مؤسسة أك جامعة، أممن  علمية درجة أم على للحصوؿ يقدـ كٓب قبل، من قدـ ما بكاملو البحث
 .أخرل تعليمية أك تربوية

 
 دمحم عبدهللا مهدي عبدهللا :اسم الباحث

 ...................... : التوقيع
 ...................... التاريخ :



 ز
 

DECLARATION 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university, educational or other institutions 

 

Name of student: Mohammed Abdullah Mahdi Abdullah 

Signature:         …………………………………………. 

Date:          …………………………………………. 

  



 ح
 

 حقوق الطبع

 جامعة ادلدينة العادلية
 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية األحباث العلمية غري ادلنشورة

 زلفوظة © 7182حقوق الطبع 
 

 دمحم عبدهللا مهدي عبدهللا
 

 يف الكتب الستة أتصيليةدراسة  - كي وادلدين من خالل أسباب النزولاستنباط ادل
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 والتقدير الشكر

 ا٢بمد هلل كحده، كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده، كبعد:

فإنِب أتوجو ابلشكر ا١بزيل بعد شكر هللا تعأب إٔب جامعٍب ا٤بوقرة، كالٍب أعادت إٌٕب ركح 
 البحث العلمي، كذللت ٕب السبل ُب خلق بيئة تعليمية عرب الشبكة العنكبوتية.

كر ا١بزيل إٔب أستاذم ا٤بشرؼ على ٕبثي، فضيلة األستاذ الدكتور شريف كما أتوجو ابلش
عبدالعليم ٧بمود، الذم ٓب يدخر جهدان، كٓب يبخل بوقت، فلو مِب كل الشكر كالعرفاف، كلو من رب 

 العباد جزيل األجر كاإلحساف.

 كما أشكر كل من ساىم ُب تعليمي، كإعطائي أدكات البحث العلمي، كالٍب من خبل٥با
 .يصل الطالب إٔب رفع كفاءتو ُب التعلم الذاٌب
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 ادللخص
ٰباكؿ البحث أف يضع ضوابط ٤بعرفة ا٤بكي كا٤بدين من خبلؿ أسباب النزكؿ الصرٰبة، كذلك بدراسة 

ُب الكتب الستة. كقد اٚبذت الدراسة تعريفان ألسباب النزكؿ، يشتمل على أركاف ثبلثة. كقد   أتصيلية
، كمئة موضعو  كاحدان كتسعْبرآف الكرًن الٍب كرد ذكرىا ُب الكتب الستة كاف عدد مواضع آايت الق

كقد  كاف سببان لنزكؿ اآلايت.  كمئٍب حديثو اثنْب ، استخرج البحث منها ٜبانْب كمئٍب حديثو ُب 
حاكؿ البحث أف يضبط مصطلح الصريح من غّبه، ككضىع ضوابط خاصة للمكي كأخرل خاصة 

نزكؿ، كصلى هللا كسلم على نبينا دمحم ا٥بادم البشّب، كالسراج ا٤بنّب، للمدين استخرجها من أسباب ال
 كعلى آلو كصحبو كسلَّم تسليمان كثّبان.
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ABSTRACT 

Find trying to put controls to see Mecca and civil through explicit reasons to get off, and then 

applied in the study of six books. The study took a definition of the reasons to get off, it 

incorporates three pillars.It was the number of positions Koran verses cited in the six books 

(191) subject, at (280 newly), extracted search of them (202) was the reason for the revelation 

of the verses.The research has tried to control the explicit terms than others, putting special 

maki and other special civil extracted from the reasons to get off controls.And blessings and 

peace upon our Prophet Muhammad Hadi al-Bashir, and OS enlightening, and his family and 

companions and the peace and recognition of a lot. 
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 ادلقدمة
سبلـ على رسولو دمحم، كعلى على عبده ليكوف للعا٤بْب نذيران، كالصبلة كال فرقافال نٌزؿا٢بمد هلل الذم 

 آلو كصحبو كسلم تسليما ن كثّبان، كبعد:

٥بداية البشرية ، فكاف نزكلو حداثن جلبلن يؤذف ٗبكانتو عند  أنزؿ هللا تعأب القرآف على دمحم 
إٔب بيت العزة ُب السماء الدنيا، كذلك ُب ليلة القدر من  فقد أنزلو ٦بمبلن أىل السماء كأىل األرض ، 

ضاف أشعر العآب العلوم من مبلئكة هللا بشرؼ األمة احملمدية الٍب أكرمها هللا هبذه الرسالة شهر رم
لو مفرقان على خبلؼ ا٤بعهود ُب الكتب السماكية قبلو نز أدة لتكوف خّب أمة أخرجت للناس، ك ا١بدي

ذلك من أسرار  أاثر دىشة كفار العرب ٩با ٞبلهم على ا٤بماراة، حٌب أسفر ٥بم صبح ا٢بقيقة فيما كراء
ا٢بكمة اإل٥بية، فلم يكن الرسوؿ ليتلقى الرسالة العظمى ٝبلة كاحدة، كيقنع هبا القـو مع ما ىم عليو 
من صلف كعناد، فكاف الوحي يتنزؿ عليو تباعان تثبيتان لقلبو، كتسلية لو، كتدرجان مع األحداث 
كالوقائع حٌب أكمل هللا الدين كأًب النعمة، قاؿ جل شأنو: 

چۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئوئۇئۇئچ
، فالقرآف نزؿ (ُ)

منجمان أم مفرقان ُب ثبلث كعشرين سنة ىي عمر الرسالة احملمدية، كنزؿ بعضو ُب مكة، كبعضو ُب 
ا٤بدينة، كُب السفر كا٢بضر، ُب ا٢برب كالسلم، ككاف للصحابة رضواف هللا عليهم اىتماـ ٗبعرفة تنزُّالت 

ن الٍب نزؿ هبا، ككاف ٥بم بو عناية خاصة، إذ بو يفهم القرآف كضبط الوقائع كا٤بناسبات كاألماك
الكرًن كتفسّبه، كييعرؼ بو اتريخ التشريع ُب القرآف الكرًن، كتدرٌج التكليف، كييعرؼ بو الناسخ  القرآف

 من ا٤بنسوخ.

ساىم ُب إثراء ا٤بكتبة االسبلمية هبذا البحث يأف  أراد الباحثكنظران ألٮبية ىذا البحث، 
ُب الكتب  أتصيلية ه دراسةن ادخبلؿ أسباب النزكؿ( كأر عنوانو )استنباط ا٤بكي كا٤بدين من ا٤بتواضع، ك 

٤با كرد ُب الكتب الستة من أسباب النزكؿ، كاستنباط ضوابط ٤بعرفة ا٤بكي  الستة، ٕبيث يكوف استقراءن 
 بتقدًن ىذا البحث لؤلسباب التالية: د قاـكقكا٤بدين من خبلؿ أسباب النزكؿ الصرٰبة، 

 التعريف اب٤بكي كا٤بدين كفوائده.  -ُ

                                                           

 .ِّ( سورة الفرقاف: اآلية ُ)
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 التعريف أبسباب النزكؿ كنشأتو كفوائده.  -ِ

 العبلقة بْب ا٤بكي كا٤بدين كأسباب النزكؿ.  -ّ

 استخراج ضوابط ٤بعرفة ا٤بكي كا٤بدين من خبلؿ أسباب النزكؿ الصرٰبة.  -ْ

 كفيو التعريف ٗبصطلحات العنواف. دتهيد:

من خبلؿ الكتب  أتصيليةدراسة  ،من خبلؿ أسباب النزكؿاستنباط ا٤بكي كا٤بدين  عنوان الرسالة:
 الستة.

 مشكلة البحث:
الدراسات حوؿ ا٤بكي كا٤بدين أك حوؿ أسباب النزكؿ مستفيضة ككثّبة، إال أنك ال تكاد ٘بد دراسة 

مفردة ُب العبلقة بينهما، كداللة أحدٮبا على اآلخر، كتدكر فكرة ىذه الدراسة حوؿ استنباط  أتصيلية
 ي كا٤بدين من خبلؿ أسباب النزكؿ.ا٤بك

 أسئلة البحث:
 يدكر البحث حوؿ األسئلة التالية:

 / ما ا٤براد اب٤بكي كا٤بدين كفوائده؟ُس

 / ما ا٤براد أبسباب النزكؿ كفوائده؟ِس

 / ما العبلقة بْب ا٤بكي كا٤بدين كأسباب النزكؿ؟ّس

 صرٰبة؟/ ما ضوابط معرفة ا٤بكي كا٤بدين من خبلؿ أسباب النزكؿ الْس

 أىداف البحث:

 من ا٤بعلـو أف معرفة ا٤بكي كا٤بدين يكوف على طريقْب: الطريق النقلي كالطريق القياسي كاالجتهادم.
أما النقلي فظاىر، فإذا كقع االتفاؽ بْب الصحابة أك كقع النقل عن كاحد من الصحابة ليس لو 

 ب ا٤بكي كا٤بدين دكف القياسي.٨بالف، فاألمر على ما قاؿ، كا٤بنقوؿ ىو األغلب كاألعم ُب اب
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كأما القياسي االجتهادم فإنو يقـو على معرفة ما ٲبكن استنباطو كالقياس عليو، كقد استنبط العلماء 
 .(ُ)من خبلؿ اآلايت عددان من الضوابط الٍب يعرؼ هبا ا٤بكي كا٤بدين

 واذلدف من البحث:
كؿ الصرٰبة الواردة ُب الكتب استخراج ضوابط ٤بعرفة ا٤بكي كا٤بدين من خبلؿ أسباب النز  -ُ

 ابن ماجو.الَبمذم كالنسائي ك ك  مسلم كسنن أيب داكدك كا٤بقصود هبا: صحيح البخارم  ،الستة

فإف أيطًلقت سنن النسائي، عيلم أف ا٤بقصود هبا سنن النسائي الكربل، كإف قػييًٌد بعنواف )اجملتىب( 
 فا٤براد هبا سنن النسائي الصغرل.

 كا٤بدين كفوائده.معرفة ا٤براد اب٤بكي  -ِ

 معرفة ا٤براد أبسباب النزكؿ كفوائده. -ّ

 معرفة العبلقة بْب ا٤بكي كا٤بدين كأسباب النزكؿ. -ْ

 الدراسات السابقة:
ُب التأليف ُب علم ا٤بكي كا٤بدين كعلم أسباب النزكؿ من قدًن الزماف،  -رٞبهم هللا-تتابع العلماء 

نربل للتأليف ُب ىذا الزماف ٝبلة من العلماء كىي ما بْب مطبوع ك٨بطوط كمفقود، كمع ىذا فقد ا
 كمن ىذه ا٤بؤلفات: كالباحثْب، كقد يٌسر هللا ٕب االطبلع على بعض ما أيلًٌف ُب ىذا الباب،

 ا٤بكي كا٤بدين ُب القرآف الكرًن، أ. عبدالرزاؽ حسْب أٞبد: -ُ
لتفسّب كعلـو من قسم ا "ا٤باجستّب" العا٤بية لنيل درجة تقدـ هبا الباحثكىي رسالة علمية 

كأشرؼ على ىذه الرسالة فضيلة الدكتور حكمت بشّب  اب١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة ا٤بنورة،القرآف 
على ٙبرير القوؿ ُب السور الرسالة ٙبتوم ق، كأيجيزت بتقدير "٩بتاز"، ك ُُْٕايسْب، كنيوقشت عاـ 

 كرًن إٔب هناية سورة اإلسراء.كاآلايت ا٤بكية كا٤بدنية بْب الركاايت ا٤بختلفة، من أكؿ القرآف ال

 ا٤بكي كا٤بدين ُب القرآف الكرًن، د. دمحم بن عبدالعزيز بن عبدهللا الفاّب: -ِ
اب١بامعة من قسم التفسّب كعلـو القرآف  "الدكتوراه" العا٤بية مت لنيل درجةدًٌ كىي رسالة علمية قي 

 السور كاآلايت ا٤بكية كا٤بدنية ٙبتوم على ٙبرير القوؿ ُبق، ك َُِْعاـ  اإلسبلمية اب٤بدينة ا٤بنورة،
 بْب الركاايت ا٤بختلفة، من أكؿ سورة الكهف إٔب آخر القرآف.

                                                           

 (.ُُِ، )ِط احملرر يف علوم القرآن،الطيار، انظر ( ُ)
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 ، د. خالد بن سليماف ا٤بزيِب:القرآف احملرر ُب أسباب نزكؿ -ّ
من قسم القرآف كعلومو، بكلية أصوؿ الدين ابلرايض، جامعة  كىي رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه،

كقد حاكؿ الباحث استيعاب ٝبيع أسباب النزكؿ ا٤بذكورة ُب الكتب  االسبلمية،اإلماـ دمحم بن سعود 
 التسعة، كدراستها دراسة تفسّبية كحديثية، مع ٙبريرىا كاختيار السبب الصحيح.

 دمحم موسى آؿ نصر:، كاالستيعاب ُب بياف األسباب، سليم عيد ا٥ببلٕب -ْ

، دراسةن كٙبقيقان كٚبرٯبان ُب ضوء كىي دراسة لبياف الصحيح من الضعيف من أسباب النزكؿ
، كقد كصف مؤلفا الكتاب أبنو )أكؿ موسوعة علمية حديثية ٧بققة ُب قواعد علم ا٢بديث كا٤بصطلح

 .قُِْٓأسباب نزكؿ آم القرآف(، كقد صدرت طبعتها األكٔب ُب شعباف لعاـ 

 الصحيح ا٤بسند من أسباب النزكؿ، مقبل بن ىادم الوادعي: -ٓ

الصحيح من أسباب النزكؿ، كخٌرجها، كعلق على األسانيد، كا٢بكم عليها،  كٝبع فيو ا٤بؤلف
 كبياف درجتها، كذلك من أكؿ القرآف إٔب آخره، كىي دراسة حديثية، ُب ضوء علم ا١برح كالتعديل.

 العجاب ُب بياف األسباب، لئلماـ ا٢بافظ ابن حجر: -ٔ
النزكؿ، كأيضان أكرد ُب ىذا ٝبع ا٢بافظ ابن حجر األحاديث كاآلاثر الٍب تتعلق أبسباب 

الكتاب من اآلاثر ما ال يتعلق أبسباب النزكؿ، كالركاايت الٍب تتعلق بتفسّب اآلية، كٓب يقتصر على 
األحاديث الصحيحة، كإ٭با ٝبع الصحيح كالضعيف، كمتصل االسناد كغّب متصل االسناد، كٓب 

كقد قاـ بدراسة  قرآف إٔب سورة النساء،يستوعب الكتاب القرآفى من أكلو إٔب آخره، كإ٭با من أكؿ ال
كىي رسالة لنيل درجة الدكتوراه، قامت بنشرىا دار ابن  ىذا الكتاب كٙبقيقو د. عبدا٢بكيم األنيس،

، قاؿ كىناؾ ٙبقيق آخر قاـ بو فواز أٞبد زمرٕب ـ،ُٕٗٗاب٤بملكة العربية السعودية عاـ ا١بوزم 
ق(، ٧ُُِْبـر سنة  ِٔا٤ببارؾ عشية يـو ا١بمعة ا٤بوافق احملقق ُب ا٣باٛبة: )انتهيت من ىذا السفر 

 .ـََِِق/ ُِِْكقد قامت بنشر ىذا التحقيق دار ابن حـز عاـ 

ىذه بعض األطركحات العلمية كالرسائل ا١بامعية الٍب كقفت عليها، كالٍب تتعلق ٔبانب من 
ُب العبلقة بْب ا٤بكي  ةأتصيليجوانب ٕبثي الذم أقـو بو، كإين ألرجو أف يقدـ ىذا البحث دراسة 

كا٤بدين كبْب أسباب النزكؿ، كداللة أحدٮبا على اآلخر، حيث إف فكرة ىذه الدراسة تدكر حوؿ 
استنباط ا٤بكي كا٤بدين من خبلؿ أسباب النزكؿ، كذلك ٗبحاكلة استخراج ضوابط ٤بعرفة ا٤بكي كا٤بدين 

 من خبلؿ أسباب النزكؿ الصرٰبة الٍب كردت ُب الكتب الستة.
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 نهج البحث:م
كٲبكن أف ابتباعو ُب ىذا البحث ىو ا٤بنهج االستقرائي االستنباطي،  يقـو الباحثكا٤بنهج الذم 
عملية استداللية تنتقل من العاـ أب ا٣باص، " :أبنو (ُ)من انحية اصطبلحية االستنباطينعرًٌؼ ا٤بنهج 

نقصد اب٤بنهج ... ك كاالستنتاجأك من الكل أب ا١بزء. كا٤بنهج االستنباطي منهج يقـو على التأمل 
االستنباطي بشكل مبسط تلك الطريقة من التفكّب الٌب ٗبوجبها ٰبكم العقل ُب قضية ما بناء على 

كمن اجملاالت الٍب يصلح ٥با ىذا ا٤بنهج قضااي الفقو التشريعي، ُب إطار ا٢ببلؿ كا٢براـ، ، قانوف سابق
و إلدراؾ أبعاده كمقاصده كٙبديد علتو، كيتعدل كذلك عند إعماؿ العقل ُب النص الديِب ا٤بوحى ب

كا٣ببلصة ىهنا أف العقل إ٭با يتحرؾ ... القياس )االجتهاد الفردم(، األمر إٔب األدكات األخرل مثل
ٲبثل عكس  ا٤بنهج االستقرائي:،... ك ُب إطار سابق ٧بكـو ببعض الضوابط الٍب جاء هبا الوحي

ٔب قوانْب عامة،كىو يعتمد على التحقق اب٤ببلحظة ا٤بنظمة سابقو،حيث يبدأ اب١بزئيات ليصل منها إ
فاالستقراء ىو كل استدالؿ ينتقل فيو الباحث من  ،ا٣باضعة للتجريب كالتحكم ُب ا٤بتغّبات ا٤بختلفة

نقصد اب٤بنهج االستقرائي ، ك ا٣باص إٔب العاـ، أك من ا١بزء أب الكل، أك من احملسوس إٔب اجملرد
ة من التفكّب الٍب ٗبوجبها ٰبكم العقل ُب قضية ما بناء على التجربة بشكل مبسط تلك الطريق

ٰبرر العقل من القيود ا٤بسبقة أك  كمن ٍب ينتقل من التجربة إٔب صياغة القاعدة، فهو منهج ،كا٤بشاىدة
كمن اجملاالت الٌب يصلح ٥با ىذا ا٤بنهج قوانْب السّب ُب األرض، كاكتشاؼ السنن ا٢باكمة ، ا٤بثاؿ
 .(ِ)..."ا٢بياة ٢بركة

كقد "اكتشف بعض العلماء ُب العصر ا٢بديث أف الطريقة الٍب ٘بمع بْب الطريقتْب: 
االستقرائية، كاالستنتاجية ىي أفضل الوسائل كالسبل للبحث عن ا٢بقائق، كاستكشاؼ معلومات 

بحث ٘بمع جديدة، كتسمى ابلطريقة االستقرائية االستنتاجية... ُب حْب أف ىذه الطريقة ا١بديدة لل

                                                           

 .ٕ، ٔ( سوؼ أيٌب تعريف االستنباط اب٤بعُب اللغوم كاالصطبلحي ُب ص ُ)
 (.ُٗ، ُٖ) ،مناىج البحث العلمي فتح الرٞبن، ،( أبو عاقلةِ)
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بْب خصائص الطريقتْب؛ حيث ينتقل فيها الباحث من مرحلة استقراء ا١بزئيات كمراقبتها، إٔب 
 .(ُ)استخراج ا٤بقَبحات، كاستنباط ا٢بلوؿ الٍب يتوصل هبا إٔب نتائج منطقية، كحلوؿ مقبولة"

 كسوؼ يقـو الباحث بذكر مدخل للتعريف بعلمي ا٤بكي كا٤بدين كأسباب النزكؿ كالعبلقة
سة أسباب النزكؿ كداللتها على ا٤بكي كا٤بدين من خبلؿ الكتب الستة، كذلك ار بينهما، ٍب يقـو بد

ابلرجوع إٔب ا٤بصادر األصلية كىي الكتب الستة مستعينان ابلكتب ا٤بؤلفة ُب أسباب النزكؿ، ككتاب 
ين السيوطي، )أسباب النزكؿ( أليب ا٢بسن الواحدم، ك)لباب النقوؿ ُب أسباب النزكؿ( ١ببلؿ الد

الد بن سليماف ا٤بزيِب، كالكتب ا٤بؤلفة ُب ا٤بكي كا٤بدين ككتاب ٣بر ُب أسباب نزكؿ القرآف( احملر )ك
 عبدالرزاؽ حسْب أٞبد.ل٤بكي كا٤بدين ُب القرآف( )ا

 كفيو التعريف ٗبصطلحات العنواف، كىي ما يلي: :دتهيد

 االستنباط: -ُ

من انبطت كذا، كمنو قولو تعأب:  االستنباط ُب اللغة: ىو االستخراج، استفعاؿ
چڱڱںںچ

النوف كالباء كالطاء كلمة تدؿ على استخراج ، ك (ّ)أم يستخرجونو(ِ)
٠بوا بو  النػَّبىطى . كيقاؿ: إف نػىبىطى كاستنبطت ا٤باء: استخرجتو، كا٤باء نفسو إذا استخرج  ،شيء

، كأف  أىنٍػبىطي كفرس  ،إبط الفرس : بياض يكوف ٙبتالنػٍُّبطىةي كمن احملموؿ على ىذا  .الستنباطهم ا٤بياه
نػىبىطى ذلك البياض مشبو ٗباء 

(ْ). 

: "ككل مستخرج شيئان، كاف مستَبان عن أبصار العيوف، أك عن معارؼ يقوؿ ابن جرير 
 .(ٓ)القلوب؛ فهو لو مستنًبط"

                                                           

 (.ْٔ، )ٗ، طكتابة البحث العلمي( أبو سليماف، عبدالوىاب إبراىيم، ُ)
 .ّٖة ( سورة النساء: اآلي(ِ
 (.ٖٖٕ)مادة "نبط"، ، ُط ادلفردات يف غريب القرآن،( الراغب األصفهاين، ّ)
 (.ُُِٔ/ّ)مادة "نبط"، ، الصحاح(، كا١بوىرم، ُّٖ/ ٓ)مادة "نبط"،  ،ُ، طمعجم مقاييس اللغة( ابن فارس، ْ)
 (.ُْٖ/ْ، )ّط جامع البيان عن أتويل آي القرآن،( الطربم، ٓ)
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يقوؿ الدكتور فهد الوىيب: "معُب االستنباط ُب اللغة: ىو االستخراج أك اإلظهار بعد 
 .(ُ)خفاء"

كاالستنباط ُب االصطبلح: ٨بتص ابستخراج ا٤بعاين من النصوص، يقوؿ السرخسي: 
، كيقوؿ أبو ا٤بظفر السمعاين: (ِ)"كاالستنباط ليس إال استخراج ا٤بعُب من ا٤بنصوص ابلرأم"

 .(ّ)"االستنباط ىو استخراج العلم"

ا٤بكي كا٤بدين من  كصلة ا٤بعُب االصطبلحي ابلرسالة، ىو استخراج ا٤بعُب كىو ضوابط معرفة
 ا٤بنصوص، كىو سبب النزكؿ الصريح.

 ا٤بكي كا٤بدين: -ِ

ا٤بكي ُب اللغة بفتح ا٤بيم كتشديد الكاؼ نسبة إٔب أشرؼ بقعة على كجو األرض، منزؿ األنبياء 
 .(ْ)كمهبط الوحي

 ، قاؿ السمعاين: "أكثر ما ينسب إليها يقاؿ: ا٤بدين،كا٤بدين نسبة غلبت على مدينة رسوؿ هللا 
 .(ٓ)كا٤بديِب"

كأما ا٤بكي كا٤بدين ُب االصطبلح: فقد كضع أىل العلم اصطبلحات ثبلثة للتعريف هبذين 
ا٤بصطلحْب، كىذه االصطبلحات مبنية ابعتبارات ٨بتلفة، فقد جعلو البعض ابعتبار الزماف، كاعتربه 

 آخركف ٕبسب ا٤بكاف، كآخركف قالوا: إنو ابعتبار ا٤بخاطب.

، حٌب كلو نزؿ بغّب ا٤بكي ما نزؿ من القرآف قبل ىجرة رسوؿ هللا  االصطبلح األكؿ: أف
 .(ٔ)مكة، كا٤بدين ما نزؿ من القرآف بعد ا٥بجرة كإف نزؿ ٗبكة، كىذا االصطبلح ابعتبار الزماف

                                                           

 (.ِّ، )ُ، طاط من القرآن الكرًنمنهج االستنب( الوىيب، ُ)
 (.ُِٖ/ ِ، )أصول السرخسي( السرخسي، ِ)
 (.ّْٓ/ُ، )ُط تفسري أيب ادلظفر السمعاين، ( السمعاين،ّ)
 (.ّٕٔ /ٓ) ،ِط ،األنساب( السمعاين، ْ)
 (.ّٓ /ٓرجع السابق )ا٤ب (ٓ)
 (.ُّٖ/ِ) ،السعادة احمفت (، طاش كربل زاده،ِٕ-ِٔ/ُ) ،ُط، اإلتقان يف علوم القرآن ( السيوطي،ٔ)
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كىذا التقسيم لوحظ فيو زمن النزكؿ، كىو تقسيم صحيح سليم، ألنو ضابط حاصر قاؿ الزرقاين: "
 .(ُ)"ذلك اعتمده العلماء كاشتهر بينهمكمطَّرد ال ٱبتلف، كل

االصطبلح الثاين: أف ا٤بكي ما نزؿ من القرآف ٗبكة كلو بعد ا٥بجرة، كا٤بدين ما نزؿ ُب 
 ا٤بدينة، كىذا االصطبلح ابعتبار ا٤بكاف.

االصطبلح الثالث: أف ا٤بكي ما كاف خطاابن ألىل مكة، كا٤بدين ما كاف خطاابن ألىل 
  .(ِ)ا٤بدينة

                                                           

 (.َُٔ/ُ، )مناىل العرفان يف علوم القرآن( الزرقاين، ُ)
(، طاش  ِٕ-ِٔ/ُ) ،ُط، اإلتقان يف علوم القرآن (، السيوطي،ُٕٖ/ُ) ،ُط ،الربىان يف علوم القرآن( الزركشي، ِ)

 (.ُّٖ/ِ) ،السعادة مفتاح كربل زاده،
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 نزكؿ:أسباب ال -ّ

ىذه اللفظة )أسباب النزكؿ( تتكوف من كلمتْب، ك٤بعرفة معناىا البد من بياف معُب كل كلمة على 
حدةو، ٍب بياف معُب الكلمتْب معنا بعد أف صارات عىلىمان لًعٍلمو ٨بصوص، فما معُب السبب؟ كما معُب 

 النزكؿ؟

رة عن كل شيء يتوصل السبب ُب اللغة: ىو ا٢ببل الذم يصعد بو إٔب الشيء، كقد جعل عبا
 .(ُ)بو إٔب غّبه عينان كاف أك معُب

 ،كنزؿ عن دابتو نزكال، النوف كالزاء كالبلـ تدؿ على ىبوط شيء ككقوعوكالنزكؿ ُب اللغة: 
 .(ِ)كالنزكؿ ىو ا٥ببوط من أعلى إٔب أسفل ،كنزؿ ا٤بطر من السماء نزكال

 التعريف أبسباب النزكؿ اصطبلحان:
: "كالذم يتحرر ُب سبب النزكؿ أنو ما نزلت اآلية : قاؿ السيوطي تعريف اإلماـ السيوطي-أ 

 .(ّ)أايـ كقوعو"

، كيبدك (ْ)تعريف الدكتور مناع القطاف: "ما نزؿ قرآف بشأنو كقت كقوعو كحادثة أك سؤاؿ"-ب 
أف قيد )أايـ كقوعو( ُب تعريف السيوطي ك)كقوع حادثة( ُب تعريف مناع القطاف، قيد جوىرم 

عُب سبب النزكؿ؛ إذ ىو الذم ٲبيزه عن اآلايت الٍب نزلت إخباران ابلوقائع ا٤باضية، أساسي لبياف م
ك٥بذا قاؿ اإلماـ السيوطي ذاكران فائدة ىذا القيد: "... ليخرج ما ذكره الواحدم ُب سورة الفيل 
من أف سببها قصة قدـك ا٢ببشة بو، فإف ذلك ليس من أسباب النزكؿ، بل من ابب اإلخبار عن 

 .(ٓ)ئع ا٤باضية"الوقا

 .(ٔ)تعريف الدكتور خالد بن سليماف ا٤بزيِب: "كل قوؿ أك فعل نزؿ بشأنو قرآف عند كقوعو"-ج 

                                                           

 (.ُّٗ)مادة "سبب"، ، ُط ،ادلفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين،  (ُ)
، ُط ادلفردات يف غريب القرآن،(، الراغب األصفهاين، ُْٕ/ٓ)مادة "نزؿ"،  ،ُ، طمعجم مقاييس اللغةفارس،  ابن (ِ)

 (.ٕٗٗ)مادة"نزؿ"، 
 (.َُُ/ُ) ،ُط، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي، (ّ)
 (.ٖٕ)، ٖط مباحث يف علوم القرآن،( القطاف، ْ)
 (.َُُ/ ُ) ،ُط، إلتقان يف علوم القرآنا السيوطي، (ٓ)
 (.َُٓ/ُ، )ُط احملرر يف أسباب نزول القرآن،( ا٤بزيِب، ٔ)
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تعريف الدكتور مساعد بن سليماف الطيار: "كل قوؿ أك فعل أك سؤاؿو ٩بن عاصركا التنزيل، -د 
 .(ُ)نزؿ بشأنو قرآف"

أبو جهل: ىل ييعفًٌر دمحم كجهو بْب  قاؿ: قاؿ "كمن أمثلة القوؿ: ما أخرجو مسلم عن أيب ىريرة 
نعم، فقاؿ: كالبلت كالعزل لئن رأيتو ألطأف على رقبتو، كألعفًٌرف كجهو ابلَباب،  أظهركم؟ قاؿ: فقيل:

كىو يصلي؛ زعم ليطأ على رقبتو، قاؿ: فما فىجىأىم إال نكوصو على عقبيو  قاؿ: فأتى رسوؿ هللا 
ؿ: إف بيِب كبينو ٣بندقان من انر، كىوالن كأجنحةن، فقاؿ رسوؿ كيتقي بيديو، قاؿ: فقيل لو: ما لك؟ فقا

: )لو دان ٣بطفتو ا٤ببلئكة عضوان عضوان(، قاؿ: فأنزؿ هللا: هللا 
گگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓچ

﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

چڭڭڭڭ
(ِ). 

ل اليمن ٰبجوف كال يتزكدكف، قاؿ: )كاف أى كمن أمثلة الفعل: ما أخرجو البخارم عن ابن عباس 
كيقولوف: ٫بن ا٤بتوكلوف، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزؿ هللا تعأب: 

چٹڤڤڤڤڦچ
(ّ). 

قاؿ: أف اليهود كانوا إذا حاضت ا٤برأة  كمن أمثلة السؤاؿ: ما أخرجو مسلم ُب صحيحو عن أنس 
، فأنزؿ هللا تعأب: فيهم ٓب يؤاكلوىا كٓب ٯبامعوىن ُب البيوت، فسأؿ أصحاب النيب 

چ...ڻڻڻڻۀۀہہہہھھچ
: إٔب آخر اآلية، فقاؿ رسوؿ هللا  

)اصنعوا كل شيء إال النكاح(، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد ىذا الرجل أف يدع من أمران شيئان إال 
 .(ْ)خالفنا فيو

يصح كال يلـز أف يكوف النزكؿ عقب ا٢بدث مباشرة، فقد يتأخر، كحادثة اإلفك، لكن ال 
أف يكوف النزكؿ قبل ا٢بدث، فهذا ال يدخل ُب أسباب النزكؿ، بل يدخل ُب اإلخبار عن ا٤بغيبات،  

                                                           

 (.ُِْ، )ِط احملرر يف علوم القرآن،( الطيار، ُ)
 (.ِٕٕٗ( رقم )ُِْٓ/ ْ، )چگڳڳڳڳڱڱچ، كتاب صفة ا١بنة كالنار، اببالصحيح( أخرجو مسلم ُب ِ)
 (.ُِّٓ( رقم )ُّّ/ ِ، )چٹڤڤڤڤڦچا٢بج، ابب ، كتابالصحيح( أخرجو البخارم ُب ّ)
، كتاب الطهارة، ابب جواز غسل ا٢بائض رأس زكجها كترجيلو كطهارة سؤرىا كاالتكاء ُب حجرىا الصحيح( أخرجو مسلم ُب ْ)

 (.َِّ( رقم )ِْٔ/ ُحجرىا كقراءة القرآف فيو، )
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چائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئچكما كرد ُب تفسّب قولو تعأب: 
، قاؿ ابن أيب (ُ)

حاًب: حدثنا أيب حدثنا أبو الربيع الزىراين حدثنا ٞباد عن أيوب عن عكرمة قاؿ: )٤با نزلت 
چۈئېئېئېئىئىئچ

؟ أم ٝبع ييغلب؟ قاؿ عمر: فلما  قاؿ عمر ،(ِ) : أمُّ ٝبع ييهـز
فعرفت  چۇئۇئۆئۆئچيثب ُب الدرع كىو يقوؿ:  كاف يـو بدر رأيت رسوؿ هللا 

 أتكيلها يومئذ(.

فسورة القمر مكية، كا٢بدث الذم أشارت إليو مدين، فهو من ابب اإلخبار اب٤بغيًٌب 
 .(ّ)فحسب"

 ألسباب النزكؿ أركاانن ثبلثةن: كعليو فيمكن أف نقوؿ من خبلؿ ىذا التعريف أبف
 أف يكوف ىناؾ حدث، كا٢بدث ىو قوؿ أك فعل أك سؤاؿ.-أ 
 أف يكوف ا٢بدث قد كقع ٩بَّن عاصر التنزيل، سواءن كاف مؤمنان أـ كافران.-ب 
 بشأنو. -بعد ا٢بدث-أف ينزؿ قرآفه -ج 

 أسباب النزكؿ الصرٰبة: -ْ

 "األصل ُب أسباب النزكؿ الصرٰبة أهنا نقلية من جهتْب:
 لصيغة الٍب ٰبكى هبا سبب النزكؿ.ا -

 كا٢بدث الذم ييذكر ُب سبب النزكؿ. -

فكما ال يصح افتعاؿ حدث يقاؿ فيو إنو سبب نزكؿ، كذلك ال يصلح ذكر صيغة ٓب ترد ُب ا٤بنقوؿ 
 عن الصحابة أك التابعْب كأتباعهم.

فأنزؿ(، كعبارة  كأشهر الصيغ ُب أسباب النزكؿ ىي العبارة الٍب أتٌب بفاء السببية )فنزلت، أك
 )نزلت ُب كذا، أنزلت ُب كذا(، فهذه العبارات صرٰبة ُب السببية ٖببلؼ احملتملة.

                                                           

 .ْٓ، ْْ( سورة القمر: اآلية ُ)
 .ْٔ( سورة القمر: اآلية ِ)
 (.ُِٔ -ُِْ، )ِط احملرر يف علوم القرآن، الطيار، (ّ)



12 
 

كم بو على أف كركدىا ُب  كركد كلمة النزكؿ قرينة قوية ُب إرادة ذكر سبب النزكؿ، كليست أصبلن ٰبي
يس ا٤براد بو سبب األثر يدؿ على أنو ىو سبب النزكؿ ا٤بباشر، إذ قد يكوف ىناؾ ما يدؿ على أنو ل

، كىذا األمر ييعرؼ من خبلؿ القرآئن احملتفة هبذا األثر، كىو ما ٰباكؿ البحث أف (ُ)النزكؿ ا٤بباشر"
 يستخرجها ٕبيث تكوف ضوابط ٤بعرفة كٛبييز ا٤بكي عن ا٤بدين من خبلؿ سبب النزكؿ، كهللا ا٤بوفق.

 أواًل: عبارة )فأنزل هللا، فَنزلت(:
فنىزلت( أىٍدخىلي ُب السببية من عبارة )نزلت ُب كذا، أينزلت ُب كذا(؛ إذ غالب ما ، عبارة )فأنزؿ هللا"

 .(ذه الصيغة يدخل ُب سبب النُّزكؿ ا٤بباشر ٖببلؼ عبارة )نزلت ُب كذا، أينزلت ُب كذاهبيرد 

كاليريدكف هبا كمن قرأ ُب آاثر السلف ظهر لو أهنم قد يتوسعوف ُب إطبلؽ عبارات النُّزكؿ، 
كالتفسّب كغّبه، كمن أمثلة ذلك ما ركاه الطربم ُب قولو   ، كإ٭با يريدكف معُب آلخر؛ بب النُّزكؿسبياف 

چ...ڀڀڀٺٺچ تعأب:
: هللا عبد عن الكنود أيب، فعن (ِ)

 :هللا فأنزؿ شعّبة فيها ٞبراء حنطة: قالوا چ...ڀڀڀٺٺچ
چ...ٹٹٹڤڤڤڤڦچ

ىو ال يعِب سبب النُّزكؿ كما  (فأنزؿ هللا) فقولو:، (ّ)
، إذ القصة ٓب تقع (ْ)"ظاىر من األثر؛ ألنو ال يصحُّ ٞبل ىذه العبارة على إرادة سبب النُّزكؿ ا٤بباشر

٩بن عاصر التنزيل، كإ٭با كقعت قبلو التنزيل بزمن طويل، ٩با يعِب أهنا إخبار عن قـو سابقْب، فهي من 
 ابب ا٤بغيبات السابقة ال أهنا سبب نزكؿ اآلية ا٤بباشر.

لة ما كرد من ىذه العبارة، كأريد بو سبب النُّزكؿ ا٤بباشر ما ركاه البخارم ُب أمر كمن أمث"
 أك شهران  عشر ستة ا٤بقدس بيت إٔب صلى  هللا رسوؿ أف: "ٙبويل القبلة عن الرباء بن عازب 

، العصر صبلة -أك صبلىا- صلى كأنو، البيتًقبىلى  قبلتو تكوف أف يعجبو ككاف، شهران  عشر سبعة
 أشهد: قاؿ، راكعوف كىم ا٤بسجد أىل على فمرَّ ، معو صلى كاف ٩بن رجل فخرج، قـو معو كصلى

اركا، مكةًقبىلى   النيب مع صليت لقد ابهلل  قبل القبلة على مات الذم ككاف، البيت قبل ىم كما فىدى
                                                           

 (.ُِٖ، )ِط احملرر يف علوم القرآن،الطيار،  (ُ)
 .ٖٓ( سورة البقرة: اآلية ِ)
 .ٗٓسورة البقرة: اآلية ( ّ)
 (.ُِٗ، )ِط احملرر يف علوم القرآن،الطيار،  (ْ)
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 :هللا فأنزؿ، فيهم نقوؿ ما ندر ٓب قتلوا رجاؿه  البيتًقبىلى  ؿى وَّ ٙبيى  أف
چڳڳڱڱککگگگگڳڳ...چ

، فهذا حدث قد كقع ٩بن عاصر (ِ)"(ُ)
 .التنزيل، كقد نزؿ بشأنو قرآفه 

 اثنًيا: عبارة )نزلت يف كذا، أُنزلت يف كذا(:
سبب النُّزكؿ ا٤بباشر قليل ابلنسبة للعبارة  لبياف يكثر ُب ىذه العبارة إرادة التفسّب، كما أيٌب منها"

 األكٔب.

العبارة عن الصحايب؛ ىل تيعدُّ من أسباب النُّزكؿ، كقد كقع خبلؼ بْب العلماء ُب كركد ىذه 
 .(ّ)"أك من قبيل التفسّب؟

 ُب اآلية ىذه نزلت: الصاحب قوؿ ُب العلماء تنازع كقديقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: "
 الذم منو التفسّب ٦برل ٯبرم أك، ألجلو أنزلت الذم السبب يذكر كما؛  ا٤بسند ٦برل ٯبرم ىل؛ كذا
 ىذا على ا٤بسانيد كأكثركغّبه ال يدخلو ُب ا٤بسند، ، ا٤بسند ُب يدخلو لبخارمفا؟ ٗبسند ليس

 ىذا مثل يدخلوف كلهم فإهنم، عقبو نزلت سببنا ذكر إذا ما ٖببلؼ، كغّبه أٞبد كمسند؛  االصطبلح
 .(ْ)"ا٤بسند ُب

م كمعُب ىذا أف اختبلفهم ُب عبارة )نزلت ُب كذا( دكف عبارة )فنىزلت، فأنزؿ هللا(، فه"
ٯبعلوف عبارة )فنىزلت، فأنزؿ هللا( من قبيل ا٤برفوع؛ ألفَّ سبب النُّزكؿ ٰبكي حداثن كقع ُب زمن الرسوؿ 

.؛ لذا فهو من ىذا القبيل 

أما عبارة )نزلت ُب كذا(، فبعضهم ٯبعلها من قبيل ا٤برفوع؛ كبعضهم ٯبعلها من قبيل 
ما يذكركنو يدخل ُب معُب اآلية هبا أف ، كىم يريدكف التفسّب؛ لكثرة ما ترد ىذه العبارة عنهم

 كحكمها.
                                                           

 .(ْْٖٔ( رقم )ُِ/ ٔ)چٻٻٻٻچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
 (.ُِٗ، )ِط احملرر يف علوم القرآن،الطيار،  (ِ)
 (.َُّ، ُِٗ)رجع السابق ا٤ب (ّ)
 (.َّْ /ُّ)، رلموع الفتاوىابن تيمية،  (ْ)
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 :كمن أمثلة ما يرد من ىذه العبارة ُب سبب النُّزكؿ ا٤بباشر
 ا١باىلية ُب يطوفوف الناس كاف): عركة قاؿ: قاؿ، عركة بن ىشاـ عن بسنده البخارماه رك ما  -ُ

 الرجل يعطي الناس على ٰبتسبوف ا٢بمس ككانت -كلدت كما قريش كا٢بمس- سمٍ ا٢بي  إال عراة
 ابلبيت طاؼ ا٢بمس يعطو ٓب فمن فيها تطوؼ الثياب ا٤برأة ا٤برأة كتعطي فيها يطوؼ الثياب الرجل
 .ٝبع من ا٢بمس كيفيض عرفات من الناس ٝباعة يفيض ككاف عرايان

: ا٢بمس ُب نزلت اآلية ىذه أف  عائشة عن أيب كأخربين: قاؿ
 .(ُ)(عرفات إٔب فدفعوا ٝبع من يفيضوف كانوا :قاؿ، چککگگگگچ

چڭڭڭچ :تعأب قولو كُب -ِ
 البخارم ركل،(ِ)

 :فقاؿ، الفدية عن فسألتو  عجرة بن كعب إٔب جلست) :قاؿ معقل بن هللا عبد عن بسنده
ٍلتي ؛ عامة لكم كىي خاصة، ُبَّ  نزلت  ما: فقاؿ كجهي على يتناثر كالقمل  هللا رسوؿ إٔب ٞبًي
، ال: فقلت ؟شاة ٘بد؛ أرل ما بك بلغ ا١بهد أرل كنت ما أك، أرل ما بك بلغ الوجع أرل كنت
ففي كبل ا٢بديثْب ( ْ)"(ّ)(صاع نصف مسكْب لكل مساكْب ستة أطعم أك، أايـ ثبلثة فصم: فقاؿ

 .حدث كقع ٩بٌن عاصر التنزيل، فنزؿ قرآف بشأنو

 كمن أمثلة ما يرد من ىذه العبارة من التفسّب:"
 :تعأب قولو ُب  عازب نب الرباء عن مسلم ركلما  -ُ

 .(ٓ)(القرب عذاب ُب نزلت): قاؿ، چڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃچ

: قالت عائشة عن ،چ...ٱٻٻٻٻپپپچ:  قولو ُب: مسلم كركل -ِ
 أف فتكره، ككلد صحبة ٥با كتكوف، منها يستكثر ال أف فػىلىعىلَّوي ، الرجل عند تكوف ا٤برأة ُب نزلت)

                                                           

 (.ُٓٔٔرقم )( ُّٔ/ ِ، كتاب ا٢بج، ابب الوقوؼ بعرفة )الصحيحُب البخارم  أخرجو( ُ)
 .ُٔٗ( سورة البقرة: اآلية ِ)
 (.ُُٖٔقم )( ر َُ/ ّاب ا٢بج، ابب اإلطعاـ ُب الفدية نصف صاع )، كتالصحيحُب البخارم  أخرجو (ّ)
 (.ُُّ، َُّ، )ِط احملرر يف علوم القرآن،الطيار،  (ْ)
رقم ( َُِِ/ ْ، كتاب صفة القيامة كا١بنة كالنار، ابب عرض مقعد ا٤بيت من ا١بنة كالنار )الصحيحُب  مسلم أخرجو (ٓ)

 (.ُّٗٔرقم ) (ٖٗ/ ِكتاب ا١بنائز، ابب ما جاء ُب عذاب القرب، )  ،الصحيحُب أيضنا  (، كأخرجو البخارمُِٕٖ)



15 
 

، ففي كبل ا٢بديثْب حدث عاـ قد يكوف قبل (ِ)"(ُ)(شأين من حل ُب أنت: لو فتقوؿ، يفارقها
 .التنزيل أك كقتو أك بعده، ك٥بذا فإنو يكوف من ابب التفسّب، ال أف ا٤براد بو سبب النزكؿ ا٤بباشر

  

                                                           

برقم ( ُِّٔ/ ْ) چٱٻٻٻٻپپپچ ، كتاب التفسّب، ابب ُب قولو تعأبالصحيحُب  مسلم أخرجو (ُ)
(َُِّ.) 

 (.ُُّ، )ِط احملرر يف علوم القرآن،الطيار،  (ِ)
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 مدخل ُب علمي ا٤بكي كا٤بدين كأسباب النزكؿ، كفيو ثبلثة مباحث: الفصل األول:

 ثبلثة مطالب:مدخل ُب علم ا٤بكي كا٤بدين، كفيو  ادلبحث األول:
 نشأة علم ا٤بكي كا٤بدين كالتأليف فيو. ادلطلب األول:
 فوائد معرفة ا٤بكي كا٤بدين. ادلطلب الثاين:

 ضوابط معرفة ا٤بكي كا٤بدين. ادلطلب الثالث:

 مدخل ُب علم أسباب النزكؿ، كفيو مطلباف: ادلبحث الثاين:
 نشأة علم أسباب النزكؿ كالتأليف فيو. ادلطلب األول:

 فوائد معرفة أسباب النزكؿ. لب الثاين:ادلط

  العبلقة بْب ا٤بكي كا٤بدين كبْب أسباب النزكؿ.ادلبحث الثالث: 
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 : مدخل يف علمي ادلكي وادلدين وأسباب النزول، وفيو ثالثة مباحث:الفصل األول

 : مدخل يف علم ادلكي وادلدين، وفيو ثالثة مطالب:ادلبحث األول

 كي وادلدين والتأليف فيو:ادلطلب األول: نشأة علم ادل
إف لبنات علم ا٤بكي كا٤بدين كعناصره األكٔب ترجع إٔب عصر الصحابة الذين كاكبوا نزكؿ القرآف مواكبةن 

يقوؿ ُب نزكؿ قولو تعأب:  ال تعرؼ االنقطاع، فها ىو أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب 
چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌگچ

: )...إين ألعلم حيث قاؿ (ُ)
، ككذلك عبدهللا (ِ)حيث أنزلت: يـو عرفة، كإان كهللا بعرفة( لت، كأين رسوؿ هللا أنزلت، كأين نز 

يقوؿ: )كهللا الذم ال إلو غّبه، ما أنزلت سورة من كتاب هللا إال أان أعلم أين نزلت،  بن مسعود 
تبلغو اإلبل كال أنزلت آية من كتاب هللا إال أان أعلم فيمن نزلت، كلو أعلم أحدان أعلم مِب بكتاب هللا 

، كقد ركم عن أيب بن كعب كجابر بن عبدهللا كزيد بن اثبت كعبدهللا بن عباس (ّ)لركبت إليو(
ركاايت عديدة ُب ٙبديد السور ا٤بكية كا٤بدنية، ككذلك بعض اآلايت، كىكذا  كعبدهللا بن الزبّب 

 .بلغت العناية الفائقة ٗبعرفة ا٤بكي كا٤بدين ذركهتا ُب عصر الصحابة 

ذا ٘باكزان عصر الصحابة كانتقلنا إٔب عصر التابعْب ٪بد أهنم قد حىذىكا حىٍذك الصحابة ُب كإ
استقصاء كل ما يتعلق اب٤بكي كا٤بدين، فعن أيوب قاؿ: سأؿ رجل عكرمة عن آية من القرآف، فقاؿ: 

دين، ، كُب ىذا العصر ظهرت مؤلفات لعلم ا٤بكي كا٤ب(ْ)نزلت ُب سفح ذلك ا١ببل، كأشار إٔب سىٍلع
كأصبح ىذا العلم علمان مستقبلن لو مصادره األصلية، كمن ا٤بؤلفات الٍب ظهرت ُب ىذا العصر: كتاب 

، قرآف( للحسن بن أيب ا٢بسن البصرم، ككتاب )نزكؿ المزاحم ا٥ببلٕب)نزكؿ القرآف( للضحاؾ بن 
كغّبىا  ضاؿ الكوُبزيل ُب القرآف( البن ف، ك)التنف( حملمد بن مسلم بن شهاب الزىرمك)تنزيل القرآ

من ا٤بؤلفات، كىكذا تتابع التأليف ُب ىذا الفن كازدىر كأخذ ا٘باىان أصيبلن مع غّبه من فنوف علـو 
 القرآف.

                                                           

 .ّسورة ا٤بائدة: اآلية  ((ُ
 (.َْٔٔ(، رقم )ُُٗ/ ٖ)چچچچڇچتاب التفسّب، ابب، كالصحيحُب البخارم  أخرجو ((ِ
 (.ََِٓ(، رقم )ِٔٔ/ ٖ) ، كتاب فضائل القرآف، ابب القراء من أصحاب النيب الصحيحأخرجو البخارم ُب  ((ّ
 (.ِّٕ/ ّ، )ٓ، ط حلية األولياء وطبقات األصفياءاألصبهاين،  ((ْ
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 ادلطلب الثاين: فوائد معرفة ادلكي وادلدين:
إف ذكر فوائد معرفة ا٤بكي كا٤بدين تكشف معآب موضوع ا٤بكي كا٤بدين، كتتلخص تلك الفوائد ُب 

 لتالية:األمور ا
معرفة الناسخ كا٤بنسوخ؛ إذ إف ا٤بتأخر ينسخ ا٤بتقدـ، كابلتإب يَبتب على ذلك كثّب من  -ُ

 ا٤بسائل ا٥بامة ُب فهم النصوص القرآنية ذاهتا، كُب معرفة األحكاـ الشرعية معرفة صحيحة.

عند حديثو عن الناسخ كا٤بنسوخ: "فأكؿ ذلك معرفة السور ا٤بكية  قاؿ ا٢بارث احملاسيب 
ا٤بدنية ليعرؼ أف ما فيها من األمر كاألحكاـ نزؿ ٗبكة أك اب٤بدينة، فإذا اختلف كاف الذم نزؿ ك 

 .(ُ)اب٤بدينة ىو الناسخ؛ ألنو اآلخر ُب النزكؿ"
االستعانة بو ُب تفسّب القرآف الكرًن؛ إذ إف معرفة مكاف نزكؿ اآلية تيًعْبي على فهم ا٤براد ابآلية  -ِ

 .منها كمعرفة مدلوالهتا، كما يراد

بسنده عن الشافعي قاؿ: "ال ٰبل ألحد أف يفٍب ُب دين هللا إال  (ِ)أخرج ا٣بطيب البغدادم
رجبلن عارفان بكتاب هللا، بناسخو كمنسوخو، كٗبحكمو كمتشاهبو، كأتكيلو كتنزيلو، كمكيو كمدنيو، كما 

٤بنسوخ، كيعرؼ من أريد بو، كفيما أنزؿ، ٍب يكوف بعد ذلك بصّبان ٕبديث رسوؿ هللا، كابلناسخ كا
 .(ّ)ا٢بديث ما عرؼ من القرآف..."

التبصر اب٤براحل التارٱبية الٍب سار عليها تشريعنا السامي، كاالطبلع على الطريقة ا٢بكيمة  -ّ
 .(ْ)الٍب أخذ هللا هبا فيما سنَّ ٥بم من أحكاـ

و قف، كموا، كذلك ٗبتابعة أحوالو ٗبكةالعلم اب٤بكي كا٤بدين يساعد على معرفة سّبة الرسوؿ  -ْ
 .ُب الدعوة، ٍب أحوالو ُب ا٤بدينة، كسّبتو ُب الدعوة إٔب هللا 

: "كاف العلم اب٤بكي كا٤بدين إذان خليقان ابلعناية الٍب أحيط هبا، يقوؿ الدكتور صبحي صاّب 
 .(ٓ)كجديران أف يػيعىٌد ٕبق منطلق العلماء الستيفاء البحث ُب مراحل الدعوة اإلسبلمية"

                                                           

 (.ّْٗ، )ِ، طفهم القرآناحملاسيب،  ((ُ
ق(. ابن ّْٔسنة ) ٞبد بن علي بن اثبت البغدادم، من مؤلفاتو: اتريخ بغداد، كالفقيو كا٤بتفقو، توُب ىو أبو بكر أ ((ِ

 (.ّٗ-ِٗ/ُ، )ُ، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانخلكاف، 
 (.ُٕٓ/ِ، )الفقيو وادلتفقوالبغدادم،  ((ّ
 (.ْْ، )ُ، طالتعبري الفين يف القرآنأمْب،  ((ْ
 (.ُٕٔ، )ُٔ، ط  علوم القرآنمباحث يفالصاّب،  ((ٓ
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سلمْب ابلقرآف الكرًن كاىتمامهم بو، حيث إهنم ٓب يكتفوا ٕبفظ النص القرآين بياف عناية ا٤ب -ٓ
بعد ا٥بجرة، ما نزؿ ابلليل كما نزؿ ما كاف ك فحسب، بل تتبعوا أماكن نزكلو، ما كاف قبل ا٥بجرة، 

 ابلنهار، كما نزؿ ُب الصيف كما نزؿ ُب الشتاء، إٔب غّب ذلك من األحواؿ.

نا أثناء دراسة مكاف نزكؿ اآلية نقف على األحواؿ كا٤ببلبسات معرفة أسباب النزكؿ؛ إذ إن -ٔ
 الٍب احتفت بنزكؿ اآلية.

 .(ُ)الثقة هبذا القرآف كبوصولو إلينا سا٤بان من التغيّب كالتحريف -ٕ

 ادلطلب الثالث: ضوابط معرفة ادلكي وادلدين:
األسلوب كا٤بعاين كا٤بقصود ابلضوابط ىنا ما يتعلق ٖبصائص ألفاظ اآلايت، كما يتعلق ٖبصائص 

كأغراض السورة، ٖببلؼ ما ٰباكؿ البحث تقدٲبو من خصائص ألفاظ أسباب النزكؿ، كموضوعاتو ٩با 
 ٯبعلو ٩بيزان ٤بكيو من مدنيو، كمن ضوابط معرفة ا٤بكي كا٤بدين من خبلؿ اآلايت كالسور:

 .(ِ)فهي مكية چٿٿچكل سورة فيها  -ُ

 :قاؿ الديريِب 
 كٓب أتت ُب القرآف ُب نصفو األعلى ملنكما نزلت كبلَّ بيثرب فاع

 .(ّ)فهي مكية چگڳڳچكليس فيها  چېىچكل سورة فيها  -ِ

، كيستثُب من ىذا الضابط سورة ا٢بج عند من يقوؿ إهنا (ْ)كل سورة فيها سجدة فهي مكية -ّ
 مدنية.

 .(ٓ)كل سورة ُب أك٥با حركؼ ا٥بجاء فهي مكية سول البقرة كآؿ عمراف كُب الرعد خبلؼ -ْ

                                                           

 (.ُٓٗ/ُ، )مناىل العرفان يف علوم القرآنالزرقاين،  ((ُ
الربىان يف علوم الزركشي، (، ِْٕ/ُ، )ُ، طمجال القراء وكمال اإلقراء(، السخاكم، ُُْ، )ُ، طاإليضاحالقيسي،  ((ِ

 (.ْٓ/ُ) ،ُط، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي،(، ُٖٖ/ُ، )ُط ،القرآن
، ُ، طالكتاب ادلصنف يف األحاديث واآلاثر(، ابن أيب شيبة، ِِِ، )ُ، طفضائل القرآن ومعادلو وأدبوابن سبلـ،  ((ّ

، ُط ،الربىان يف علوم القرآنالزركشي، (، ِْٕ/ُ، )ُ، طمجال القراء وكمال اإلقراء(، السخاكم، ِِٓ/َُ)
 (.ِٓ/ُ) ،ُط، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي،(، ُٖٗ/ُ)

 (.ْٓ/ُ) ،ُط، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي، ((ْ
الربىان يف علوم الزركشي، (، ِْٕ/ُ، )ُ، طمجال القراء وكمال اإلقراء(، السخاكم، ُُْ، )ُ، طاإليضاحالقيسي،  ((ٓ

 (.ّٓ/ُ) ،ُط، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي،(، ُٖٗ/ُ، )ُط ،القرآن
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ة من ا٤بفصل فهي مكية، فعن ابن مسعود قاؿ: "نزؿ ا٤بفصل ٗبكة فمكثنا حججان كل سور  -ٓ
 .(ُ)نقرأ ال ينزؿ غّبه"

 كل سورة فيها قصة آدـ كإبليس فهي مكية سول البقرة. -ٔ

 .(ِ)كل سورة فيها قصص األنبياء كاألمم السابقة فهي مكية سول البقرة -ٕ

 .(ّ)كل سورة فيها حدّّ أك فريضةه فهي مدنية -ٖ

 ة فيها أمر اب١بهاد كبياف ألحكامو فهي مدنية.كل سور  -ٗ

 .(ْ)كل سورة فيها ذكر ا٤بنافقْب فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت -َُ

 .(ٓ)فهي مدنية چگڳڳچكل سورة فيها  -ُُ

 :(ٔ)كمن ا٣بصائص األسلوبية للقرآف ا٤بكي -ُِ

 قصر اآلايت كالسور.-أ 

ر من القسم، كضرب األمثاؿ، كثرة أساليب التأكيد ككسائل التقرير ترسيخان للمعاين، كاإلكثا-ب 
 كالتشبيو.

 كثرة الفواصل.-ج 

 قوة العبارة كاإليقاع.-د 

 :(ُ)كمن ا٣بصائص األسلوبية للقرآف ا٤بدين -ُّ

                                                           

( برقم َُٓ/ٔ، )رلمع البحرين يف زوائد ادلعجمني(، كا٥بيثمي، َّْٔ( برقم )ُِٖ/ٕ، )ُ، طادلعجم األوسطالطرباين،  ((ُ
(ُّْٓ.) 

الربىان يف علوم الزركشي، (، ِْٕ/ُ، )ُ، طمجال القراء وكمال اإلقراء(، السخاكم، ُُْ، )ُ، طاإليضاحالقيسي،  ((ِ
 (.ّٓ/ُ، )ُط، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي، (،ُٖٗ/ُ، )ُط ،القرآن

 (.َُٔ/ُٓ، )رلموع الفتاوىبن تيمية، ا ((ّ
الربىان يف علوم الزركشي، (، ِْٕ/ُ، )ُ، طمجال القراء وكمال اإلقراء(، السخاكم، ُُْ، )ُ، طاإليضاحالقيسي،  ((ْ

 (.ّٓ/ُ، )ُط، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي،(، ُٖٗ/ُ، )ُط ،القرآن
الربىان يف علوم الزركشي، (، ِْٕ/ُ، )ُ، طراء وكمال اإلقراءمجال الق(، السخاكم، ُُْ، )ُ، طاإليضاحالقيسي،  ((ٓ

 (.ّٓ/ُ، )ُط، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي،(، ُٖٗ/ُ، )ُط ،القرآن
، دراسات يف علوم القرآن(، الركمي، ُّْ، )ُ، طعلوم القرآن(، زرزكر، ْٔ، )ٖط مباحث يف علوم القرآن،القطاف،  ((ٔ

 (.َٓ-ْٗ، )ص السور واآلايت ادلكية ومقاصدىاأىم خصائ(، البدكم، ُْٕ، )ُط
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 طوؿ أكثر السور كاآلايت ا٤بدنية.-أ 

األسلوب ا٥بادئ كا٢بجة الباىرة عندما يتعرض ألىل الكتاب، كاألسلوب التهكمي عند ما -ب 
 يثة.يتعرض للمنافقْب كفضح نواايىم ا٣بب

 :(ِ)كمن ا٣بصائص ا٤بوضوعية للقرآف ا٤بكي -ُْ

 تقرير أسس العقيدة كدعوة الناس ٝبيعنا إٔب توحيد هللا تعأب كإفراده ابلعبادة.-أ 

 الدعوة إٔب أصوؿ األخبلؽ كالتشريعات العامة الٍب ال تتغّب بتغّب الزماف كا٤بكاف.-ب 

 االعتناء بقصص األنبياء مع أقوامهم كأخبار األمم الغابرة.-ج 

 :(ّ)ن ا٣بصائص ا٤بوضوعية للقرآف ا٤بدينكم -ُٓ

بياف جزئيات التشريع كتفاصيل األحكاـ العملية ُب العبادات كا٤بعامبلت، كالعبلقات -أ 
 االجتماعية، كالعقوابت.

 كشف حاؿ ا٤بنافقْب كإظهار فضائحهم كالتحذير منهم.-ب 

من الصلح،  بياف قواعد التشريع ا٣باصة اب١بهاد، كحكمة تشريعو، كاألحكاـ ا٤بتعلقة بو-ج 
 كالغنائم، كالفيء، كاألسارل.

  دعوة أىل الكتاب إٔب اإلسبلـ كإقامة ا٢بجج عليهم.-د 

                                                                                                                                                                                     

، دراسات يف علوم القرآن(، الركمي، ُّْ، )ُ، طعلوم القرآن(، زرزكر، ْٔ، )ٖط مباحث يف علوم القرآن،القطاف،  ((ُ
 (.َٓ-ْٗ، )أىم خصائص السور واآلايت ادلكية ومقاصدىا(، البدكم، ُْٕ، )ُط

مباحث يف علوم القطاف، (، ُّٖ، )ُٔ، ط مباحث يف علوم القرآنّب، (، الصاُُْ، )ُ، طعلوم القرآنزرزكر،  ((ِ
دراسات (، الركمي، ُْٕ-ُْٔ، )ّ، طواجتاىات التفسري حملات يف علوم القرآن(، الصباغ، ْٔ-ّٔ، )ٖط القرآن،

 (.ٓٔ-ٓٓ، )أىم خصائص السور واآلايت ادلكية ومقاصدىا(، البدكم، ُْٔ، )ُ، طيف علوم القرآن
مباحث يف علوم القطاف، (، ُّٖ، )ُٔ، ط مباحث يف علوم القرآن(، الصاّب، ُُْ، )ُ، طلوم القرآنعزرزكر،  ((ّ

دراسات (، الركمي، ُْٕ-ُْٔ، )ّ، طواجتاىات التفسري حملات يف علوم القرآن(، الصباغ، ْٔ-ّٔ، )ٖط القرآن،
 (.ٓٔ-ٓٓ، )صدىاأىم خصائص السور واآلايت ادلكية ومقا(، البدكم، ُْٔ، )ُ، طيف علوم القرآن
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 : مدخل يف علم أسباب النزول، وفيو مطلبان:ادلبحث الثاين

 ادلطلب األول: نشأة علم أسباب النزول والتأليف فيو:
ا، كمع تكاثرىا كظهور شيء من بدأت جزئيات ىذا العلم كغّبه من العلـو متفرقة ال ٙبمل ا٠بان ٲبيزى

مبل٧بها العامة تنضوم ٙبت االسم العاـ الذم يشملها، كيشمل غّبىا ٔبامع التجانس العملي، ٍب 
ٲبضي ُب التشكل كالنمو، كتتظافر ا٥بمم ُب دراستو كتطويره حٌب يستقل بنفسو كيتميز اب٠بو ا٣باص، 

اسم كال ٯبمعها كتاب، فلم يزؿ ينمو  كىكذا علم أسباب النزكؿ بدأ بركاايت متفرقة ال يضمها
كيتطور حٌب انتهى بو ا٤بآؿ إٔب ا٢باؿ الٍب ىو عليها اآلف مركرا ٗبراحل عديدة، إذ إف بداايتو كانت ُب 

كصحابتو رضواف هللا عليهم، فقد ارتبط ىذا العلم ابلوحي اإل٥بي الذم كاف ينزؿ بو  عهد النيب 
على إثر حادثة ٙبدث، أك سؤاؿ ييسأؿ، أك مقالة أك  من رب العا٤بْب على النيب  جربيل 

 فينزؿ الوحي لبياف األمر الطارئ، فيحفظ ذلك من حضره من أصحاب النيب  شكاية ترفع إليو 
لكنو يتميز أبنو أمر حادث يعقبو كحي إ٥بي  كيكوف ذلك ُب ٝبلة العلم الذم تلقوه عن نبيهم 

 ابة آنذاؾ أسلوابن مستعمبلن لعامة الناس.ينزؿ، كٰبفظ ُب الصدكر، حيث ٓب تكن الكت

كٞبل الراية بعده أصحابو الكراـ،  كبعد أف انتهى العهد النبوم الشريف ٗبوت ا٤بصطفى 
حيث نذركا أنفسهم لتبليغ الدين بكل ما يستطيعوف من قوؿ أك فعل، فكاف التابعوف يقصدكف 

ٝبلة ما حفظو التابعوف عن أصحاب ألخذ العلم عنهم، ككاف ىذا العلم من  أصحاب رسوؿ هللا 
، كقد اشتهر لبعض الصحابة ركاة كتبلميذ أيخذكف عنهم، كيرككف علمهم، فهذا عبدهللا بن النيب 

من تبلميذه زر بن حبيش كأبو كائل شقيق بن سلمة، كعلقمة، كاألسود، كغّبىم، كىذا  مسعود 
أيب رابح، كطاككس بن كيساف اليماين كمن تبلميذه سعيد بن جبّب، كعطاء بن  عبدهللا بن عباس 

سلمة بن  وكمن تبلميذىا مسركؽ، كعركة بن الزبّب، كأب كغّبىم، كىذه أـ ا٤بؤمنْب عائشة 
 عبدالرٞبن كغّبىم.

، ككذلك ُب عهد الصحابة، كىكذا استمر ا٢باؿ كلقد كاف التدكين ٧بدكدان ُب عهد النيب 
كرأل أف ا٢باجة داعية إٔب تدكين األحايث ككتابتها، حٌب جاء ا٣بليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز 

: "انظر ما   فكتب بذلك على رأس ا٤بائة األكٔب إٔب عاملو كقاضيو على ا٤بدينة كىو أبوبكر بن حـز
فاكتبو، فإين خفت دركس العلم، كذىاب العلماء" كأكصاه أف يكتب  كاف من حديث رسوؿ هللا 
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رية، كالقاسم بن دمحم بن أيب بكر، ككذلك كتب إٔب عمالو ُب لو ما عند عمرة بنت عبدالرٞبن األنصا
أمهات ا٤بدف اإلسبلمية ٔبمع ا٢بديث، ك٩بن كتب إليو بذلك دمحم بن شهاب الزىرم، كمن ىذا 

طبقة الزىرم، فكتب الوقت أقبل العلماء على كتابة السنن كتدكينها، كشاع ذلك ُب الطبقة الٍب تلي 
كبة، كٞباد بن ، كسعيد بن أيب عر كمالك اب٤بدينة، كالربيع بن صبيح ابن جريج ٗبكة، كابن إسحاؽ،

سلمة ابلبصرة، كسفياف الثورم ابلكوفة، كاألكزاعي ابلشاـ، كىشيم بواسط، كمعمر ابليمن، كجرير بن 
 .(ُ)عبدا٢بميد، كابن ا٤ببارؾ ٖبراساف

كالتابعْب، فرأل  ككانت معظم ىذا ا٤بصنفات كاجملاميع يضم ا٢بديث الشريف كفتاكل الصحابة
 ، فأيلفت ا٤بسانيد، كىي كتب تضم أحاديث رسوؿ هللا بعضهم أف تفرد أحاديث النيب 

أبسانيدىا خالية من فتاكل الصحابة كالتابعْب ٘بمع فيها أحاديث كل صحايب، كأكؿ من ألف 
كَب تلك ، كما يعترب مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل أبو داكد سليماف بن داكد الطيالسيا٤بسانيد أ

ا٤بسانيد كأكسعها. كقد ٝبع ىؤالء األئمة ا٢بديث كدكنوه أبسانيده، كذكركا طرقان كثّبة لكل حديث، 
يتمكن هبا جهابذة ىذا العلم كصيارفتو من معرفة الصحيح من الضعيف، كالقوم من ا٤بعلوؿ. ٍب رأل 

اـ البخارم، ف أكؿ من صنف ذلك اإلمبعض األئمة أف يصنفوا ُب ا٢بديث الصحيح فقط، ككا
األبواب كسنن أيب داكد السجستاين، كأيب عيسى ، ٍب ظهرت الكتب األربعة مرتبة على كاإلماـ مسلم

 .(ِ)الَبمذم، كالنسائي، كابن ماجو

كقد كانت أسباب النزكؿ القرآين مبثوثة ُب بطوف ىذه ا٤بؤلفات الضخمة، حٌب جاءت مرحلة 
، ك)القصص كاألسباب الٍب ب النزكؿ ( لعلي بن ا٤بديِب)أسباإفراد أسباب النزكؿ ابلتأليف، كمنها: 

، ك)أسباب النزكؿ( دالرٞبن بن دمحم بن عيسى بن فطيسنزؿ من أجلها القرآف( للمحدث القاضي عب
بن أسعد  ، ك)أسباب النزكؿ كالقصص الفرقانية( أليب ا٤بظفر دمحممأليب ا٢بسن علي بن أٞبد الواحد

، ك)عجائب النقوؿ ُب أسباب ب النزكؿ( أليب الفرج ابن ا١بوزم، ك)أسباالعراقي ا٢بنفي ا٢بكيمي
( للحافظ ابن حجر ، ك)العجاب ُب بياف األسبابيب إسحاؽ إبراىيم بن عمر ا١بعربمالنزكؿ ( أل
، كمن الكتب ا٢بديثة نزكؿ( للحافظ جبلؿ الدين السيوطي، ك)لباب النقوؿ ُب أسباب الالعسقبلين

                                                           

 (.ِْْ، )ِ، طاحلديث واحملدثونانظر أبو زىو،  ((ُ
 (.َٖ/ُ، )ُ، طالعجاب يف بيان األسبابابن حجر،  ((ِ
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٤بفسرين( أتليف عبدالفتاح القاضي، ك)الصحيح ا٤بسند من أسباب )أسباب النزكؿ عن الصحابة كا
النزكؿ ( للشيخ مقبل الوادعي، ك)أسباب نزكؿ القرآف( للدكتور ٞباد عبدا٣بالق حلوة، كىناؾ كتب 
أخرل تناكلت أسباب النزكؿ ضمن موضوعات أخرل، منها: كتاب )الربىاف ُب علـو القرآف( لئلماـ 

، ك)اإلتقاف ُب علـو القرآف( لئلماـ جبلؿ الدين عبدالرٞبن بن أيب  الزركشير الدين دمحم بن عبدهللابد
بكر السيوطي، ك)مناىل العرفاف ُب علـو القرآف( للشيخ دمحم عبدالعظيم الزرقاين، ك)ا٤بدخل لدراسة 
القرآف الكرًن( للشيخ الدكتور دمحم بن دمحم أبو شهبة، ك)مباحث ُب علـو القرآف( للدكتور مناع 

قطاف، ك)مباحث ُب علـو القرآف( للدكتور صبحي الصاّب، ك)دراسات ُب علـو القرآف الكرًن( ال
 للدكتور فهد بن عبدالرٞبن الركمي.

 ادلطلب الثاين: فوائد معرفة أسباب النزول:
 ٤بعرفة أسباب النزكؿ فوائد جليلة، كمنها:

 عن أسباب النزكؿ: متحداثن  أف معرفة سبب النزكؿ يعْب على فهم اآلية، قاؿ الواحدم  -ُ
"إذ ىي أكَب ما ٯبب الوقوؼ عليها، كأكٔب ما تصرؼ العناية إليها، المتناع معرفة تفسّب اآلية، كقصد 

، كقاؿ ابن دقيق العيد: "بياف سبب النزكؿ طريق (ُ)سبيلها دكف الوقوؼ على قصتها كبياف نزك٥با"
سبب النزكؿ يعْب على فهم اآلية، فإف العلم ، كقاؿ ابن تيمية: "كمعرفة (ِ)قوم ُب فهم معاين القرآف"

ابلسَّبب يورث العلم اب٤بسبًٌب، ك٥بذا كاف أصح قوٕب الفقهاء أنو إذا ٓب يعرؼ ما نواه ا٢بالف ريجع إٔب 
 .(ّ)سبب ٲبينو، كما ىيجها كأاثرىا"

 كمن آايت القرآف الٍب كاف لسبب النزكؿ أثر ُب فهم معناىا: 
كانت األنصار إذا حجوا   قاؿ: نزلت ىذه اآلية فينا، الرباء البخارم كمسلم عن  وأخرجما 

ٓب يدخلوا من ًقبىل أبواب بيوهتم، كلكن من ظهورىا، فجاء رجل من األنصار فدخل من ًقبىل فجاؤيكا،
 اببو، فكأنو عييٌػرى بذلك، فنزلت: 

﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ ﮳﮴﮵ ھےےۓ﮲ۓ

                                                           

 (.ْ( ،ّ، طأسباب النزولالواحدم،  ((ُ
 (، نقبلن عن ابن دقيق العيد.ْٖ/ُ، )ُط، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي، ((ِ
 (.ّّٗ/ُّ، )رلموع الفتاوىابن تيمية،  ((ّ
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چ...
و الدخوؿ كليس ٦برد ، فسبب النزكؿ بْبَّ أف ا٤براد ابإلتياف ى(ُ)

اجمليء، كما أفاد أف ا٤براد ابلبيوت بيوهتم كليست بيوتى غّبىم، كلوال كجود سبب النزكؿ ما تبْب 
  ىذاف ا٤بعنياف من لفظ اآلية اجملرد.

أف العلم بسبب النزكؿ يرفع اإلشكاؿ، كٰبسم النزاع، قاؿ الشاطيب: "إف ا١بهل أبسباب  -ِ
الت، كمورد للنصوص الظاىرة مورد اإلٝباؿ حٌب يقع االختبلؼ، التنزيل موقع ُب الشُّبو كاإلشكا

 .(ِ)كذلك مظنة كقوع النزاع"

 كمن آايت القرآف الٍب كاف لسبب النزكؿ أثر ُب دفع اإلشكاؿ عنها مايلي: 
إٔب ابن عبَّاسو فقل: لئن كاف   -لبوَّابو  -أخرج البخارم كمسلم أف مركاف قاؿ: اذىب اي رافع 

: ما  كل امرئ منا فرح ٗبا أتى كأحب أف ٰبمد ٗبا ٓب يفعل معذابن، لنعذبن أٝبعوف، فقاؿ ابن عبَّاسو
 : لكم ك٥بذه اآلية؟ إ٭با أنزلت ىذه اآلية ُب أىل الكتاب، ٍب تبل ابن عبَّاسو

:  چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ ىذه اآلية، كتبل ابن عبَّاسو
: سأ٥بم النيب چ...ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄچ عن  ، كقاؿ ابن عبَّاسو

كتموه إايه كأخربكه بغّبه، فخرجوا قد أركه أف قد أخربكه ٗبا سأ٥بم عنو كاستحمدكا بذلك إليو، شيء ف
، فسبب النزكؿ ىنا بْب أف األمر ليس كما ظنو مركاف، (ّ)كفرحوا ٗبا أتوا من كتماهنم إايه ما سأ٥بم عنو

بغّبه كفرحوا بكتماهنم ما سأ٥بم عنو، كأخربكه  بل اآلية نزلت بسبب اليهود حْب كتموا رسوؿ هللا 
 إايه ما سأ٥بم عنو، كهللا أعلم.

أف معرفة سبب النزكؿ تػيبًٌْبي ا٢بكمة الداعية إٔب تشريع ا٢بكم، قاؿ الزركشي: "كأخطأ من زعم  -ّ
١براينو ٦برل التاريخ، كليس كذلك، بل لو فوائد،  -يقصد العلم أبسباب النزكؿ-أنو ال طائل ٙبتو 

 .(ْ)على تشريع ا٢بكم"منها: كجو ا٢بكمة الباعثة 

 كمن األمثلة الٍب يبْب فيها السبب ا٢بكمة الداعية إٔب تشريع األحكاـ ما يلي: 
                                                           

(، كأخرجو مسلم ُب َُٕٗ( رقم )ّٗٔ/ ِ)چچ، كتاب ا٢بج، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
 (.َِّٔ(، رقم )ُِّٗ/ ْ، كتاب التفسّب، )الصحيح

 (.َِٔ-ِٗٓ/ّ، )ُ، طادلوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب،  ((ِ
(، كأخرجو ِِْٗرقم ) (ُٓٔٔ/ ْ)چٹٹڤڤڤڤچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

 (.ِٖٕٕ( رقم )ُِّْ/ ْ، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأحكامهم، )الصحيحمسلم ُب 
 (.ْٓ/ُ، )ُط ،الربىان يف علوم القرآنالزركشي،  ((ْ
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قاؿ: نزلت چڳڳڱڱڱڱچُب قولو تعأب:  أخرج البخارم كمسلم عن ابن عباس 
رآف ٨بتفو ٗبكة، كاف إذا صلى أبصحابو رفع صوتو ابلقرآف فإذا ٠بعو ا٤بشركوف سبُّوا الق كرسوؿ اَّللَّ 

أم بقراءتك، فيسمع ا٤بشركوف  چڳڳڱچ: كمن أنزلو كمن جاء بو، فقاؿ هللا تعأب لنبيو 
چںںڻڻچهًبىا عن أصحابك فبل تسمعهم  چڱڱڱچفيسبوا القرآف 

، فاآلية خلت (ُ)
من ذكر ا٢بكمة الداعية إٔب التشريع، بينما السبب نص عليها، كىي كف ا٤بشركْب عن سب القرآف، 

 اء بو.كمن أنزلو، كمن ج
دفع توىم ا٢بصر، قاؿ الزركشي: "قاؿ الشافعي ُب معُب قولو تعأب:  -ْ

چ...ڳڱڱڱڱںںڻچ
: إف الكفار ٤با حرموا ما أحل هللا، كأحلوا ما حـر هللا، ككانوا (ِ)

على ا٤بضادة كاحملادة، جاءت اآلية مناقضةن لغرضهم فكأنو قاؿ: ال حبلؿ إال ما حرمتموه، كال حراـ 
زالن منزلة من يقوؿ: ال أتكل اليـو حبلكة، فتقوؿ: ال آكل اليـو إال ا٢ببلكة، إال ما أحللتموه ان

كالغرض ا٤بضادة ال النفي كاإلثبات على ا٢بقيقة، فكأنو قاؿ: ال حراـ إال ما حللتموه من ا٤بيتة، 
ال إثبات  كالدـ، ك٢بم ا٣بنزير، كما أىل لغّب هللا بو، كٓب يقصد ًحلُّ ما كراءه، إذ القصد إثبات التحرًن

 .(ّ)ا٢بل"

بياف أف السبب أخص اب٢بكم، قاؿ الطوُب: "أم أف السبب أخص اب٢بكم من غّبه من  -ٓ
، كقاؿ (ْ)صوره؛ ألف اللفظ كرد بياانن ٢بكم السبب فكاف مقطوعان بو فيو، فيمتنع ٚبصيصو ابالجتهاد"

ـو اللفظ، فآايت الزرقاين: "ٚبصيص ا٢بكم ابلسبب، عند من يرل أف العربة ٖبصوص السبب ال بعم
الظهار ُب مفتتح سورة اجملادلة سببها أف أكس بن الصامت ظاىر من زكجتو خولة بنت حكيم بن 

، أما غّبٮبا فيعلم -على ىذا الرأم-ثعلبة، كا٢بكم الذم تضمنتو ىذه اآلايت خاص هبما كحدٮبا

                                                           

( كانظر ْْْٓ( رقم )َُٕٓ/ ْ)چڳڳڱڱڱڱچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
( ُٓٓ( رقم )ِٓٗ/ ُ، كتاب الصبلة، ابب التوسط ُب القراءة )حيحالص(، كأخرجو مسلم ُب َُٖٕ، َٕٖٕ، َِٕٓ)

 (.ْْٔ( رقم )ِّٗ/ ُ، كتاب الصبلة، ابب التوسط ُب القراءة )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُّٖٓكانظر )
 .ُْٓ( سورة األنعاـ، اآلية: ِ)

 (.ْٕ-ْٔ/ُ، )ُط ،الربىان يف علوم القرآنالزركشي،  ((ّ
 (.َٔٓ/ِ، )ُ، طلروضةشرح سلتصر االطوُب،  ((ْ
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لقياس عليو إاٌل إذا علم بدليل آخر قياسان أك سواه. كبدىي ال ٲبكن معرفة ا٤بقصود هبذا ا٢بكم كال ا
 .(ُ)السبب، كبدكف معرفة السبب تصّب اآلية معطلة خالية من الفائدة"

معرفة التاريخ، قاؿ الطوُب: "معرفة اتريخ ا٢بكم ٗبعرفة سببو، مثل أف يقاؿ: قذؼ ىبلؿ بن  -ٔ
ة الناسخ من أمية امرأتو ُب سنة كذا، فنزلت آية اللعاف، فيعرؼ اترٱبها بذلك، كُب معرفة التاريخ فائد

 .(ِ)ا٤بنسوخ"

توسعة علم الشريعة ٗبعرفة األحكاـ أبسباهبا، قاؿ الطوُب: "كمنها توسعة علم الشريعة ٗبعرفة  -ٕ
األحكاـ أبسباهبا، فيكثر ثواب ا٤بصنفْب، كالذين صنفوا أسباب نزكؿ القرآف، كاجملتهدين بسعة ٧بل 

 .(ّ)اجتهادىم"

ُب الصرب على ا٤بكاره كاحتماؿ األقدار ا٤بؤ٤بة،  التأسي كاالقتداء ٗبا كقع للسلف من حوادث -ٖ
قاؿ الطوُب: "كمنها التأسي بوقائع السلف كما جرل ٥بم، فيخف حكم ا٤بكاره على الناس، كمن 
زنت زكجتو فبلعنها، فهو يتأسى ٗبا جرل ٥ببلؿ بن أمية، كعوٲبر العجبلين ُب ذلك، كيقوؿ: ىؤالء 

 .(ْ)م"خّب مِب، كقد جرل ٥بم ىذا فلي أسوة هب

، (ٓ): "كمنها معرفة اسم النازؿ فيو اآلية، كتعيْب ا٤ببهم فيها"تعيْب ا٤ببهم، قاؿ السيوطي  -ٗ
كقاؿ الزرقاين: "معرفة من نزلت فيو اآلية على التعيْب، حٌب ال يشتبو بغّبه فيتهم الربمء كيربأي 

 عن الرباء بن عازب البخارم  وأخرجكمن أمثلة أسباب النزكؿ الٍب بينت ا٤ببهم ما ، (ٔ)ا٤بريب"
چپپپپڀڀڀچ: -كىم اليهود-كقاؿ السفهاء من الناس...  قاؿ:

فقد فسر  ،(ٕ)
 السفهاء ىنا أبهنم اليهود.

تيسّب الفهم كا٢بفظ، قاؿ الزرقاين: "تيسّب ا٢بفظ كتسهيل الفهم، كتثبيت الوحي ُب ذىن كل  -َُ
كاألحكاـ اب٢بوادث،  من يسمع اآلية إذا عرؼ سببها، كذلك ألف ربط األسباب اب٤بسببات،

                                                           

 (.ُُِ/ُ، )مناىل العرفان يف علوم القرآن( الزرقاين، ُ)
 (.َٔٓ/ِ، )ُ، طشرح سلتصر الروضةالطوُب،  ((ِ
 (.َٔٓ/ِا٤برجع السابق ) ((ّ
 (.َٕٓ/ِا٤برجع السابق ) ((ْ
 (.ٖٔ/ُ) ،ُط، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي، ((ٓ
 (.ُُّ/ُ، )لقرآنمناىل العرفان يف علوم االزرقاين،  ((ٔ
 (.َْ( رقم )ِّ/ ُ، كتاب اإلٲباف، ابب الصبلة من اإلٲباف، )الصحيحأخرجو البخارم ُب ( ٕ)
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كا٢بوادث ابألشخاص كاألزمنة كاألمكنة، كل أكلئك من دكاعي تقرر األشياء، كانتقاشها ُب الذىن، 
كسهولة استذكارىا عن استذكار مقارانهتا ُب الفكر، كذلك ىو قانوف تداعي ا٤بعاين ا٤بقرر ُب علم 

 .(ُ)النفس"
  

                                                           

 (.ُُْ-ُُّ/ُ) مناىل العرفان يف علوم القرآنالزرقاين،  ((ُ
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  أسباب النزول:ادلبحث الثالث: العالقة بني ادلكي وادلدين وبني
إف الناظر إٔب العبلقة بْب ا٤بكي كا٤بدين كأسباب النزكؿ ٯبد أف موضوع أسباب النزكؿ ال ينفك غالبان 
عن موضوع ا٤بكي كا٤بدين إذ أننا بواسطة أسباب النزكؿ نتوصل إٔب معرفة ا٤بكي كا٤بدين، بل إف كثّبان 

، كلتوضيح ذلك أنخذ مثاالن على إحدل من دعاكل ا٤بكي كا٤بدين سببو االختبلؼ ُب سبب النزكؿ
سور القرآف تربز فيو تلك العبلقة، كلتكن سورة النساء، فهذه سورة مدنية ابتفاؽ ٝبهور العلماء، كقد 
أكضحت بعض أسباب النزكؿ الصحيحة مدنية السورة، كذلك إٔب جانب ركاايت ا٤بكي كا٤بدين، 

 ي:كمن ضمن أسباب النزكؿ الٍب أكضحت ىذا األمر مايل
چ...ٿٹٹٹٹچ: بسنده عن زيد بن اثبت  أخرج اإلماـ البخارم  -ُ

(ُ) ،
من أحد، ككاف الناس فيهم فرقتْب، فريق يقوؿ: اقتلهم، كفريق يقوؿ:  رجع انس من أصحاب النيب 

چ...ٿٹٹٹٹچال، فنزلت: 
 ، ككجو داللة ىذه الراكية ٤بدنية السورة كاضح جدان.(ِ)

قاؿ: )٤با اعتزؿ نيب هللا نساءه،  ر بن ا٣بطاب أخرج مسلم ُب صحيحو بسنده عن عم -ِ
اب٢بصى، كيقولوف: طٌلق رسوؿ هللا نساءه، كذلك قبل أف يؤمرف  (ّ)دخلت ا٤بسجد فإذا الناس ينكتوف

...( چ...ہہھھھھےےۓچاب٢بجاب... كنزلت ىذه اآلية آية التخيّب 
إذ ٓب يكن معو ُب مكة إال  نساءه كاف بعد ا٥بجرة ، ككجو الداللة أف اعتزاؿ النيب (ْ)ا٢بديث

: "كلكن دخولو على سودة كاف ٗبكة، كأما دخولو على خدٯبة كسودة، قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 
 .(ٓ)عائشة فتأخر إٔب ا٤بدينة ُب السنة الثانية"

كلئن كاف كل من ا٤بكي كا٤بدين كأسباب النزكؿ ٰبمل مصطلحان خاصان ُب موضوع معْب إال 
  ا٤بصطلحْب، كتتجلى ُب األمور التالية:أف ٜبة قضااي مشَبكة بْب

                                                           

 .ٖٖسورة النساء: اآلية  (ُ)
 (.ْٖٗٓ(، رقم )َُْ/ٖ، )چٹٹٹٹڤڤڤچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)
 (.ُُّ/ ٓ، مادة "نكت"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرأم يضربوف بو األرض. ابن األثّب،  (ّ)
، چڳڳڱچ، كتاب الطبلؽ، ابب ُب اإليبلء كاعتزاؿ النساء كٚبيّبىن كقولو تعأب: الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ْ)

 (.ُْٕٗ( رقم )َُُٓ/ِ)
 (.ْْ/ِ، )السرية النبويةابن كثّب،  (ٓ)
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النقل: إذ أف كبلِّ من ا٤بكي كا٤بدين كأسباب النزكؿ ال ٦باؿ للعقل ُب معرفتهما، فأمرٮبا  -ُ
متوقف على ما كرد من الركاايت ٩بن شاىد تنزيل القرآف، فعن ابن سّبين قاؿ: "سألت عبيدة عن 

، (ُ)فقد ذىب الذين يعلموف فيما أنزؿ القرآف"شيء من القرآف، فقاؿ: اتق هللا، كعليك ابلسداد، 
: "كال ٰبل القوؿ ُب أسباب نزكؿ الكتاب إال ابلركاية كالسماع ٩بن شاىدكا كقاؿ الواحدم 

، كيقوؿ النحاس مبينان اشَباط النقل ُب ا٤بكي كا٤بدين: "قد تكوف (ِ)التنزيل، ككقفوا على األسباب"
ٔبعلو فيها، كال يكوف ىذا ألحد غّب رسوؿ  يأمر رسوؿ هللا السورة مكية ٍب ينزؿ الشيء اب٤بدينة ف

، ٤با أيتيو عن الوحي بذلك، إذ كاف أتليف القرآف معجزان ال يؤخذ إال عن هللا تعأب كعن هللا 
 .(ّ)كعن ا١بماعة الذين ال يلحقهم الغلط، كال يتواطئوف على الباطل" رسولو 

م النيسابورم كتاب هللا تعأب، قاؿ اإلماـ أبو القاسأٮبية كل منهما ٤بن أراد التصدم لتفسّب   -ِ
كعشرين نوعان من أنواع ا٤بكي كا٤بدين: "فهذه ٟبسة كعشركف كجهان من ٓب يعرفها  بعد أف عدَّدى ٟبسةن 

، كيقوؿ ابن عقيلة ا٤بكي: "كاعلم أف ىذا العلم لو (ْ)"كٲبيز بينها ٓب ٰبل لو أف يتكلم ُب كتاب هللا 
، ك٩با يبْب أٮبية أسباب النزكؿ للناظر ُب  (ٓ)د يستغِب عنو ا٤بفسر لكتاب هللا تعأب"نفع عظيم ال يكا

-: "إذ ىي كتاب هللا تعأب كثرة النقوالت عن السلف ُب ىذا الباب أيضان، كمنها قوؿ الواحدم 
سّب أكَب ما ٯبب الوقوؼ عليها، كأكٔب ما تصرؼ العناية إليها المتناع معرفة تف -أم أسباب النزكؿ

، كقاؿ ابن دقيق العيد: "بياف سبب (ٔ)اآلية كقصد سبيلها دكف الوقوؼ على قصتها كبياف نزك٥با"
 .(ٕ)النزكؿ طريق قوم ُب فهم معاين الكتاب العزيز"

كمن أكجو التوافق بْب ا٤بكي كا٤بدين كأسباب النزكؿ فائدة كل منهما عن اآلخر عند دراستو،  -ّ
أنو كُب أثناء دراسة ا٤بكي كا٤بدين نتعرؼ على األحواؿ إذ ٩با ال ٱبفى على كل ذم بصّبة 

كا٤ببلبسات الٍب احتفت بنزكؿ اآلايت، كىكذا يكوف من فوائد دراسة ا٤بكي كا٤بدين معرفة أسباب 
                                                           

 (.ِٖٖ، )ُ، طفضائل القرآن ومعادلو وأدبوبن سبلـ، ا (ُ)
 (.ٖ) ،ّط، أسباب النزولالواحدم،  (ِ)
 (.ُْٖ/ِ، )ُ، طالناسخ وادلنسوخ يف كتاب هللا واختالف العلماء يف ذلكالنحاس،  (ّ)
 (.ِِِ، )التنزيل وترتيبوالنيسابورم،  (ْ)
 (.ُُ) ُ، طالزايدة واإلحسان يف علوم القرآنا٤بكي،  (ٓ)
 (.ٖ) ،ّط، أسباب النزولالواحدم،  (ٔ)
 (.ِِ/ُ، )ُط ،الربىان يف علوم القرآنالزركشي،  (ٕ)
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النزكؿ، كاب٤بقابل فإنو كُب أثناء دراسة أسباب النزكؿ نتعرؼ على اتريخ ذلك السبب كٙبديد مكانو، 
ددمن ذلك ُب بعض األحياف، كذلك أبف  بل األمر يتجاكز إٔب أبعد    يـو نزكؿ اآلية. ٰبي
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 ، وفيو أربعة مباحث:كي وادلدين من خالل أسباب النزولدلعرفة ادل أتصيلية: دراسة الفصل الثاين

 من أكؿ سورة الفاٙبة إٔب آخر سورة األنعاـ. ادلبحث األول:

 من أكؿ سورة األعراؼ إٔب آخر سورة الكهف. ادلبحث الثاين:

 من أكؿ سورة مرًن إٔب آخر سورة فاطر. ادلبحث الثالث:

 من أكؿ سورة يس إٔب آخر سورة الناس. ادلبحث الرابع:
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 :من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة األنعام: ادلبحث األول

 سورة البقرة

ژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱچ -ُ

ڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھ

ےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

ڭڭڭ

چڭۇۇ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
فقالوا: اي أاب القاسم،  قاؿ: أقبلت يهود إٔب رسوؿ اَّللَّ  أخرج الَبمذم كالنَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو 

كاتٌبعناؾ، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل  ك نيبّّ إانَّ نسألك عن ٟبسة أشياء، فإف أنبأتنا هبن عرفنا أنَّ 
عبلمة النيب، قاؿ: )تناـ  على ما نقوؿ ككيل، قاؿ: )ىاتوا( قالوا: أخربان عن على بنيو، إذ قالوا: اَّللَّ 

عيناه كال يناـ قلبو( قالوا: أخربان كيف تؤنث ا٤برأة ككيف تيٍذًكر؟ قاؿ: )يلتقي ا٤باءاف فإذا عبل ماء 
ـ إسرائيل على ماءى ا٤برأة أذكرت، كإذا عبل ماءي ا٤برأة ماءى الرجل آنثت(، قالوا: أخربان ما حرَّ  الرجل

أيب: قاؿ  قاؿ-نفسو؟ قاؿ: )كاف يشتكي عرؽ النَّسىا، فلم ٯبد شيئنا يبلئمو إال ألباف كذا ككذا 
فحـر ٢بومها( قالوا: صدقت، قالوا: أخربان ما ىذا الرعد؟ قاؿ: )ملك من  -بعضهم: يعِب اإلبل

بو السحاب، يسوقو  من انر، يزجر (ِ)٨براؽ -أك ُب يده-موكل ابلسحاب، بيده  مبلئكة هللا 
(، قالوا: فما ىذا الصوت الذم نسمع؟ قاؿ: )صوتو(، قالوا: صدقت، إ٭با بقيت  حيث أمر اَّللَّ

٣برب، فأخربان من ابكاحدة كىي الٍب نبايعك إف أخربتنا هبا، فإنو ليس من نيب إال لو ملك أيتيو 
ؿ كالعذاب عدكان، لو (، قالوا: جربيل ذاؾ الذم ينزؿ اب٢برب كالقتاصاحبك؟ قاؿ: )جربيل 

                                                           

 .َُُ-ٕٗسورة البقرة: اآلية  (ُ)
ا٤بخراؽ: ىو ُب األصل الثوب ييلف، كيضرب بو الصبياف بعضهم بعضان، أراد أنو آلة تزجر هبا ا٤ببلئكة السحاب كتسوقو. ابن  (ِ)

 (.ِٔ/ ِ، مادة "خرؽ"، )احلديث واألثرالنهاية يف غريب األثّب، 
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 :قلت: ميكائيل الذم ينزؿ ابلرٞبة كالنبات كالقطر، لكاف، فأنزؿ اَّللَّ 
 .(ُ)اآلية آخر إٔب چ...ژژڑڑکچ
 :دراسة احلديث -

عن سعيد بن جبّب، عن ابن  ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل، من طريق بكّب بن شهاب،
 عباس مرفوعان.

من طريق األعمش كالثورم، عن حبيب بن أيب  (ّ)، كالطربم(ِ)تفسّبهكركاه ابن أيب حاًب ُب 
 عن سعيد بن جبّب، عن ابن عباس موقوفان.اثبت،

 .(ْ)قاؿ ا٤بزيِب: "كما ركاه حبيب أصح، ألنو أكثق بكثّب من بكّب"

إٔب ضعف  (ٕ)، كقد أشار أبو نعيم ُب ا٢بلية(ٔ)، أما بكّب فمقبوؿ(ٓ)فحبيب ثقة فقيو جليل
 بكّب بقولو: )غريب من حديث سعيد بن جبّب، تفرد بو بكّب(.ركاية 

قاؿ ا٤بزيِب: "كا٣ببلصة أف ا٢بديث الصحيح موقوؼ عن ابن عباس، من دكف قصة 
 .(ٖ)الرعد"

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، كقد نزلت من ًقبىل اليهود، كال شك أهنم عاصركا النيب  ا٢بديث اشتمل على سؤاؿ للنيب 
 شأف ىذا ا٢بدث، كلذا فإنو ييعد سببان لنزكؿ اآلية.اآلايت ب

                                                           

(، كأخرجو النسائي ُُّٕ( رقم )ُْٗ، ُّٗ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة الرعد )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ُ)
 (.َِٕٗ( رقم )ّّٕ، ّّٔ/ ٓ، كتاب عشرة النساء، كيف تؤنث ا٤برأة ككيف يذكر الرجل )الكربىُب 

 (.ُّٖ/ ٖ، )لقرآن العظيمتفسري ا( ابن أيب حاًب، ِ)
 (.ٓ/ ْ)، ّط جامع البيان عن أتويل آي القرآن،الطربم، ( ّ)
 (.َِِ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
 (.َُْٖ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ٓ)
 (.ٕٕٓ)( ا٤برجع السابق ٔ)
 (.َّٓ/ ْ، )ٓط ، حلية األولياء وطبقات األصفياء( أبو نعيم األصبهاين، ٕ)
 (.َِّ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ٖ)
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 كا٢بديث مع كونو موقوفان على ابن عباس إال إنو ٩با ال يقاؿ ٗبجرد الرأم، كلذا فإنو أيخذ حكم الرفع.

، ككذلك ذكره (ِ)، كاإلماـ السيوطي(ُ)كقد ذيًكر سبب نزكؿ اآلية ىذا عند اإلماـ الواحدم
من ا٢بديث على عداكة اليهود  (ْ)، كاقتصر القرطيب(ّ)طية كابن كثّببعض ا٤بفسرين، كالطربم كابن ع

 دكف سائر األسئلة. اليهود ١بربيل 

أٝبع أىل العلم ابلتأكيل ٝبيعان على أف ىذه اآلية نزلت جواابن لليهود من بِب ": قاؿ الطربم
ذم من أجلو إسرائيل إذ زعموا أف جربيل عدك ٥بم، كأف ميكائيل كٕب ٥بم، ٍب اختلفوا ُب السبب ال

قالوا ذلك، فقاؿ بعضهم: إ٭با كاف سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم كبْب رسوؿ هللا 
ٍب ساؽ ا٢بديث ...". 

 ."أٝبع أىل التفسّب أف اليهود قالت: جربيل عدكان.. فذكر ا٢بديث": كقاؿ ابن عطية

ن األنبياء إال أيتيو ملك : إنو ليس مسبب نزك٥با أف اليهود قالوا للنيب ": كقاؿ القرطيب
من ا٤ببلئكة من عند ربو ابلرسالة كالوحي، فمن صاحبك حٌب نتابعك؟ قاؿ: جربيل، قالوا: ذاؾ 
الذم ينزؿ اب٢برب كالقتاؿ، ذاؾ عدكان، لو قلت: ميكائيل الذم ينزؿ ابلقطر كابلرٞبة اتبعناؾ، فأنزؿ 

 ."هللا اآلية
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

ن خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء م بْبيت
 السببية.

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                           

 (.ْٔ) ،ّط، أسباب النزول( الواحدم، ُ)
 (.ِِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
لكتاب احملرر الوجيز يف تفسري ا(، ابن عطية، ّْٓ-ُّْ/ ُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.ُُّ -ُِٗ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٗٗ/ ُ، )العزيز
 (.ّٔ/ ِ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ْ)
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، كقد مٌر معنا يتضح من نص ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر اليهود كسؤا٥بم للنيب 
ية قد نزلت جواابن لليهود إذ زعموا أف جربيل حكاية اإلماـ الطربم كابن عطية اإلٝباع على أف اآل

 عدك ٥بم.
چگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻچ -ِ

(ُ). 

 :الوارد فيها ذكر اآلية ديثاحاأل -
 قاؿ: كنا مع النيب  أخرج الَبمذم كابن ماجو عن عبد اَّللَّ بن عامر بن ربيعة عن أبيو -أ 

ا فلما أصبحنا ذكران ذلك ُب سفرو ُب ليلة مظلمة فلم ندًر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حيا٥ب
چڳڳڱڱڱچفنزؿ:  للنيب 

(ِ). 

 كلفظ ابن ماجو: فتغيمت السماء كأشكلت علينا القبلة فصلينا كأعلىٍمنا... ا٢بديث.
يصلي كىو مقبل من  قاؿ: كاف رسوؿ هللا  أخرج مسلم ُب صحيحو عن ابن عمر -ب 

چڳڳڱڱڱچمكة إٔب ا٤بدينة على راحلتو حيث كاف كجهو، قاؿ: كفيو نزلت: 
(ّ). 

 :دراسة األحاديث -

فقد ركاه الَبمذم، كابن ماجو، من طرؽ  أبيو عن ربيعة بن عامر بن اَّللَّ  عبدحديث  احلديث األول:
 عن عاصم بن عبيدهللا العمرم، عن عبدهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيو فذكره.

تضعيفو ، كعبارات األئمة تدكر على (ْ)كمدار ا٢بديث على عاصم، كىو ضعيف ا٢بديث
كتليينو، كمنهم من ضعفو جدان حٌب قاؿ أبو حاًب كالبخارم: منكر ا٢بديث، زاد أبو حاًب: مضطرب 

 .(ٓ) ا٢بديث ليس لو حديث يعتمد عليو

                                                           

 .ُُٓسورة البقرة: اآلية  (ُ)
نظر ( كآّْ( رقم )ّْٕ/ ُ، أبواب الصبلة، ابب ما جاء ُب الرجل يصلي لغّب القبلة ُب الغيم ) السننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)

/ ُ، كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، ابب من يصلي لغّب القبلة كىو ال يعلم )السنن(، كأخرجو ابن ماجو ُب ِٕٓٗ)
 (.ََُِ( رقم )ِّٔ

 (.ََٕ( رقم )ْٖٔ/ ُ، كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا، ابب جواز صبلة النافلة على الدابة )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ّ)
 (.َّٓٔ) ،ُ، طذيبتقريب الته( ابن حجر، ْ)
 (.ََٓ/ ُّ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ٓ)
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كأما حديث "حيث قاؿ:  كالعقيلي ُب الضعفاء  ،كقد نص ٝباعة من ا٢بفاظ على تضعيف ا٢بديث
 .(ُ)"وابن عامر بن ربيعة، فليس ييركل من كجو يثبت متن

 حديث ابن عمر ركاه مسلم ُب صحيحو. احلديث الثاين:
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

حديث عبد اَّللَّ بن عامر بن ربيعة عن أبيو فقد مرَّ معنا أنَّو ضعيف السند، كبناء  احلديث األول:
 عليو فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

مقببلن -كىو صبلتو  ، كُب ا٢بديث فعله للنيب حديث ابن عمر فهو صحيح السند احلديث الثاين:
 على راحلتو حيث كاف كجهو، كهبذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية. -من مكة إٔب ا٤بدينة

حديث ابن عمر، كنػىقىل كبلـى ا٢باكم ميعلًٌقان على ا٢بديث حيث  (ِ)كقد ذكر اإلماـ السيوطي
 ه ٝباعة.قاؿ: ىذا أصح ما كرد ُب اآلية إسنادان، كقد اعتمد

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
حديث عبد اَّللَّ بن عامر بن ربيعة عن أبيو مع كونو بلفظ صريح )فنزؿ(، إال إنو  احلديث األول:

 لضعف اإلسناد ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها.
صيغة سبب نزكؿ اآلية كذا، أك لفظ  :ُب سبب النزكؿ حديث ابن عمر، فإنو ٓب يرد احلديث الثاين:

ننا لو نظران إٔب قوؿ ابن عمر: )كفيو نزلت(، كموافقتو لسياؽ اآلية، إالنزكؿ مقركانن بفاء السببية، إال 
 صرٰبان. أف يكوففإنو قد ٰبتمل ارتقاء السبب إٔب 

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

آلية مدنية، لوجود قرينة السفر، كقرينة الصبلة ُب السفر، فإهنا يظهر من خبلؿ حديث ابن عمر أف ا
 تدؿ على حاؿ اطمئناف كاستقرار، كعدـ خوؼ، كىذا من خصائص ا٤برحلة النبوية.

ٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئچ -ّ

چۇئۇئۆئۆئۈئ
(ّ). 

                                                           

 (.ُّ/ ُ، )ُ، طالضعفاء الكبري( العقيلي، ُ)
 (.ِٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)

 .ُِٓسورة البقرة: اآلية  (ّ)
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 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
فقلت: اي رسوؿ قاؿ: قاؿ عمر: كافقت ريب ُب ثبلث:  أخرج البخارم ُب صحيحو عن أنس 

، لو اٚبذان من مقاـ إبراىيم مصلى، فنزلت:  كآية ا٢بجاب، قلت:  ،چۉېېېېىچاَّللَّ
، لو أمرت نساءؾ أف ٰبتجنب فإنو يكلمهن الربُّ كالفاجر، فنزلت آية ا٢بجاب، كاجتمع  اي رسوؿ اَّللَّ

ّبان منكن فنزلت ُب الغّبة عليو، فقلت ٥بن: عسى ربو إف طلقكن أف يبدلو أزكاجان خ نساء النيب 
 .(ُ)ىذه اآلية

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
ا٢بديث فيو قوؿ عمر بن ا٣بطاب، كأنَّو كافق ربو ُب ثبلث، كمنها قولو: لو اٚبذان من مقاـ إبراىيم 

سببان لنزكؿ ا٢بديث كوف ينزؿ بشأنو قرآف، فك  ٩بن عاصر النيب مصلى، فنزلت اآلية، كىو قوؿ 
 .اآلية

كقد أكرد ىذا ا٢بديث ٝبهور ا٤بفسرين عند ىذه اآلية، منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن  
 .(ِ)كثّب كغّبىم

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

 )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ بفاء السببية. صريحمن خبلؿ نص ا٢بديث فإف سبب النزكؿ 

  واردة مكية أم مدنية؟ىل اآلية ال -

٧بتملة، فقد يكوف نزك٥با قبل ا٥بجرة أك بعدىا، كلذا  چۉېېېېىچُب قولو تعأب: 
فإنو ال ييعرؼ مكية اآلية أك مدنيتها من خبلؿ سبب النزكؿ فحسب، كإ٭با يتطلب مرجحان آخر غّب 

 سبب نزكؿ اآلية، كىذا ليس من اختصاص الدراسة.

                                                           

ا جاء ُب القبلة كمن ال يرل اإلعادة على من سها فصلى ، كتاب الصبلة، أبواب القبلة، ابب مالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
 (.ُِّْ( رقم )ُِٗٔ/ ْ)چۉېېېېىچ(، كُب كتاب التفسّب، اببّّٗ( رقم )ُٕٓ/ ُإٔب غّب القبلة )

/ ُ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ّْٓ/ ُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)
 (.ُٗٔ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُُِ/ ِ، )اجلامع ألحكام القرآنرطيب، (، القِّٓ
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ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹچ -ْ

چٹٹ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
صلى ٫بو بيت ا٤بقدس ستة عشر أك  قاؿ: كاف رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم عن الرباء بن عازب 

: سبعة عشر شهران، ككاف رسوؿ اَّللَّ   ٰبب أف يوجَّو إٔب الكعبة، فأنزؿ اَّللَّ

 :-اليهود كىم -الناس من السفهاء كقاؿ ،الكعبة ٫بو فتوجو چڱڱںںڻڻچ
 فصلى مع النيب  چپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹچ

رجل، ٍب خرج بعدما صلى، فمرَّ على قـو من األنصار ُب صبلة العصر ٫بو بيت ا٤بقدس، فقاؿ: ىو 
 .(ِ)، كأنو توجو ٫بو الكعبة، فتحٌرؼ القـو حٌب توجهوا ٫بو الكعبةيشهد أنو صلى مع رسوؿ اَّللَّ 

، ككانت اليهود قد أعجبهم إذ كاف يصلي ًقبىل بيت ا٤بقدس، كُب لفظ لو: فداركا كما ىم ًقبىل البيت
 .(ّ)كأىل الكتاب، فلما كٌٔب كجهو ًقبىل البيت أنكركا ذلك

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
ف بشأف ما كاف ، كىو أنو كاف ٰبب أف يوجَّو إٔب الكعبة، كقد نزؿ قرآُب ا٢بديث فعل من النيب 

 ، كهبذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.ٰببو النيب 

ُب كتابو  (ٓ)ُب كتابو أسباب النزكؿ، كالسيوطي (ْ)كقد أكرد سبب النزكؿ اإلماـ الواحدم
 .(ٔ)لباب النقوؿ، ككذلك أكرد ا٢بديث ٝبع من ا٤بفسرين كالطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب

                                                           

 .ُِْسورة البقرة: اآلية  (ُ)
 (.َّٗ( رقم )ُٓٓ/ ُ، كتاب الصبلة، ابب التوجو إٔب ٫بو القبلة حيث كاف )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)
 (.َْ( رقم )ِّ/ ُصبلة من اإلٲباف، )، كتاب اإلٲباف، ابب الالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

 (.ٕٕ، ٕٔ) ،ّط، أسباب النزول( الواحدم، ْ)
 (.ِٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
(، ِ/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)

 (.َُٗ، ُٖٗ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُْٖ/ ِ، )ألحكام القرآناجلامع القرطيب، 
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 غري صريح؟ ىل سبب النزول صريح أم -
أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء يتبْب من خبلؿ ا٢بديث 

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

ُب  من خبلؿ ا٢بديث اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر اليهود، كذكر األنصار، كتوجو النيب  ندرؾ
بصحابتو رضواف هللا عليهم، ككجود ٝباعة أخرل من  لنيب صبلتو ٫بو الكعبة، ككذلك صبلة ا

، كذلك ُب قولو: )ٍب خرج بعدما صلى، فمرَّ على قـو من صلى هبم النيب  ناألنصار غّب الذي
 األنصار ُب صبلة العصر(.

ڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچ -ٓ

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگ

چگگڳڳڳڳڱڱ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
صلى إٔب بيت ا٤بقدس ستة  قاؿ: إف رسوؿ هللا  خارم كمسلم عن الرباء بن عازب أخرج الب

 -أك صبلىا- عشر شهرنا أك سبعة عشر شهرنا، ككاف يعجبو أف تكوف قبلتو ًقبىل البيت كأنو صلى
، فخرج رجل ٩بن كاف صلى معو فمر على أىل ا٤بسجد كىم راكعوف،  صبلة العصر، كصلى معو قـو

قبل مكة، فداركا كما ىم ًقبىل البيت، ككاف الذم مات على   لقد صليت مع النيب قاؿ: أشهد ابَّللَّ 
 : القبلة قبل أف ٙبٌوؿ قبل البيت رجاؿ قتلوا ٓب ندر ما نقوؿ فيهم فأنزؿ اَّللَّ

چککگگگگڳڳڳڳڱڱ...چ
(ِ). 

 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

 .ُّْسورة البقرة: اآلية  (ُ)
، َّٗ، َْ( كانظر )ُِْٔ( رقم )ُُّٔ/ ْ)چٻٻچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

( رقم ّْٕ/ ُب ٙبويل القبلة )، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، ابالصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ِٖٓٔ، ُُِْ
(ِٓٓ.) 
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 ا٢بديث تساؤؿ من الصحابة رضواف هللا عليهم عن إخواهنم الذين ماتوا قبل أف ٙبوَّؿ القبلة إٔب ُب
البيت، كنصو: )ككاف الذم مات على القبلة قبل أف ٙبٌوؿ قبل البيت رجاؿ قتلوا ٓب ندر ما نقوؿ 

 آلية.فيهم، فأنزؿ هللا(، كقد نزلت اآلية بشأهنم، كهبذا فإف ا٢بديث يكوف سببان لنزكؿ ا

 .(ُ)كقد ذكر ا٢بديث ٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

من خبلؿ ا٢بديث يتضح أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
ٝباعةن مع صحابتو رضواف هللا  ديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة صبلة النيب من خبلؿ ا٢ب يتبْب

، كنصو: )فخرج صلى هبم النيب  نعليهم، كالنص الصريح بوجود مسجدو آخرى بو ٝباعة غّب الذي
، ككذلك ا٢بكم الشرعي الذم نزؿ رجل ٩بن كاف صلى معو فمر على أىل ا٤بسجد كىم راكعوف(

 .ألمر بتحويل القبلةكىو ا على النيب 
ڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےچ -ٔ

چۓۓ﮲﮳﮴ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉې
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
ا٤بدينة، صلى ٫بو بيت ا٤بقدس  قاؿ: ٤با قدـ رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم عن الرباء بن عازب 

ٔب: ستة عشر، أك سبعة عشر شهران ككاف ٰبب أف يوجو إٔب الكعبة، فأنزؿ اَّللَّ تعا
فوجو ٫بو الكعبة، كصلى معو رجل العصر،  چ...ڱڱںںڻڻڻۀۀچ

و إٔب الكعبة، ٍب خرج فمرَّ على قـو من األنصار، فقاؿ: ىو يشهد أنو صلى مع النيب  ، كأنو قد كيجًٌ
 .(ّ)فا٫برفوا كىم ركوع ُب صبلة العصر

                                                           

/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُٕ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
 (.ُٖٗ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٕٓ/ ِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٕ

 .ُْْ سورة البقرة: اآلية (ِ)
(، ِٖٓٔ( رقم )ِْٖٔ/ ٔ، كتاب التمِب، ابب ما جاء ُب إجازة خرب الواحد الصدكؽ )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

 (.َّٗ( رقم )ُٓٓ/ ُكانظر كتاب الصبلة، ابب التوجو ٫بو القبلة حيث كاف )
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 نزلت:قاؿ: إف رسوؿ هللا كاف يصلي ٫بو بيت ا٤بقدس، ف كأخرجو مسلم من حديث أنس 
 .(ُ)ا٢بديثچ...ڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھچ
 :دراسة احلديث -

عند مسلم ُب  عند البخارم ُب صحيحو، كمن ركاية أنس  عازبا٢بديث من ركاية الرباء بن 
 صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
 ، كىو أنو كاف ٰبب أف يوجَّو إٔب الكعبة، كقد نزؿ قرآف بشأف ما كافُب ا٢بديث فعل من النيب 

 ، كهبذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.ٰببو النيب 

، ككذلك أكرد ا٢بديث ٝبع من (ّ)، كالسيوطي(ِ)كقد أكرد سبب النزكؿ اإلماـ الواحدم
 .(ْ)ا٤بفسرين كالطربم كابن عطية كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 ركايةء بن عازب )فأنزؿ هللا(، كُب الربا ركايةيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح ففي 

 أنس )فنزلت(، إذ اقَبف لفظ النزكؿ بفاء السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ نص حديث الرباء بن عازب أف اآلية مدنية، كذلك بنص ا٢بديث ُب قولو: )٤با قدـ  يتبْب
 ا٤بدينة(. رسوؿ اَّللَّ 

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱچ -ٕ

چڱڱڱںں
(ٓ). 

                                                           

( رقم ّٕٓ/ ُإٔب الكعبة ) ، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، ابب ٙبويل القبلة من القدسالصحيحأخرجو مسلم ُب  (ُ)
(ِٕٓ.) 

 (.ٖٕ) ،ّط، أسباب النزول( الواحدم، ِ)
 (.ِٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُٗ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

 (.ُّٗ/ ُ، )ِ، طالعظيم تفسري القرآن(، ابن كثّب، ٗ
 .ُٖٓسورة البقرة: اآلية  (ٓ)
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 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
، كأان يومئذو  زكج النيب أخرج البخارم كمسلم عن عركة بن الزبّب قاؿ: قلت لعائشة -أ 

 حديث السن: أرأيًت قوؿ اَّللَّ تبارؾ كتعأب:
فبل أيرل على أحد  چڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳچ

كانت فبل جناح عليو أف ال   شيئنا أف ال يطوؼ هبما؟، فقالت عائشة: كبل، لو كانت كما تقوؿ،
ٍيدو (ُ)يطٌوؼ هبما، إ٭با أينزلت ىذه اآلية ُب األنصار: كانوا يهلوف ٤بناة ، ككانوا (ِ)، ككانت مناةي حذك قيدى

عن ذلك، فأنزؿ اَّللَّ  يتحرجوف أف يطوفوا بْب الصفا كا٤بركة، فلما جاء اإلسبلـ سألوا رسوؿ هللا 
سفياف زاد  چڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳچتعأب: 

 .(ّ)كأبو معاكية عن ىشاـ: ما أًب اَّللَّ حج امرئ كال عمرتو ٓب يطف بْب الصفا كا٤بركة
قالت: كاف رجاؿ من األنصار ٩بن كاف ييهلُّ ٤بناة، كمناةي صنم بْب مكة  كللبخارم عن عائشة 

 .(ْ)كا٤بدينة قالوا: اي نيب اَّللَّ كنا ال نطوؼ بْب الصفا كا٤بركة تعظيمنا ٤بناة
٤بناة ُب ا١باىلية فبل  أىىٌلوا، قالت: إ٭با أينزؿ ىذا ُب أيانس من األنصار كانوا إذا أىىٌلوا سلم عنها ك٤ب

للحج ذكركا ذلك لو فأنزؿ هللا ىذه  ٰبل ٥بم أف يطوفوا بْب الصفا كا٤بركة فلما قدموا مع النيب 
 .(ٓ)اآلية

                                                           

النهاية يف غريب ( مناة: صنم كاف ٥بذيل كخزاعة بْب مكة كا٤بدينة، كا٥باء فيو للتأنيث، كالوقف عليو ابلتاء. ابن األثّب، ُ)
 (.ّٖٔ/ ْ، مادة "منا"، )احلديث واألثر

معجم األمكنة الوارد ضع على الطريق بْب مكة كا٤بدينة. ابن جنيدؿ، ( قيديد: بقاؼ مثناة مضمومة، كداؿ مهملة مفتوحة، مو ِ)
 (.ُّٔ، ّٗٓ، )ذكرىا يف صحيح البخاري

(، كأخرجو ُٖٗٔ( رقم )ّٓٔ/ ِ، كتاب ا٢بج، ابب يفعل ُب العمرة ما يفعل ُب ا٢بج )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)
، ُِٕٕ( رقم )َّٗ -ِٖٗ/ ِكة ركن ال يصح ا٢بج إال بو )، كتاب ا٢بج، ابب أف السعي بْب الصفا كا٤بر الصحيحُب 

ُِٕٖ.) 
 (.َْٖٓ(، رقم )ُِْٖ/ ْ)چۓڭڭچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ْ)
( رقم ) ِٖٗ/ ِ، كتاب ا٢بج، ابب بياف أف السعي بْب الصفا كا٤بركة ركن ال يصح ا٢بج إال بو )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ٓ)

 (ُِٕٕ.) 
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يهلوف ٤بناة فتحرجوا أف يطوفوا بْب أف األنصار كانوا قبل أف يسلموا ىم كغساف  ك٤بسلم عنها 
الصفا كا٤بركة، ككاف ذلك سينَّة ُب آابئهم من أحـر ٤بناة ٓب يطف بْب الصفا كا٤بركة، كإهنم سألوا رسوؿ 

چ...ڌڌڎڎچعن ذلك حْب أسلموا فأنزؿ اَّللَّ ُب ذلك:  اَّللَّ 
(ُ). 

 ،مناة تعظيم ىو كا٤بركة الصفا بْب السعي نع امتناعهم سبب أف يتبْب ا٤بتقدمة الركاايت خبلؿ منك 
 :كدليلها ا١باىلية شعائر من ألهنما بينهما السعي عن امتناعها كاف أخرل كطائفة

أنو قيل لو: أكنتم تكرىوف السعي بْب الصفا كا٤بركة؟ قاؿ:  ما أخرج البخارم عن أنس -ب 
 : چ...ڌڌڎڎچنعم، ألهنا كانت من شعائر ا١باىلية حٌب أنزؿ اَّللَّ

: ركاية ُب مكللبخار  ،(ِ)
 ،عنهما أمسكنا اإلسبلـ كاف فلما ا١باىلية أمر من أهنما نرل كنا: فقاؿ كا٤بركة الصفا عن أنس سيئل
چ...ڌڌڎڎڈڈژچ: هللا فأنزؿ

(ّ). 

 ال من كاف إ٭با: يقولوف العلم أىل من رجاالن  ٠بع أنو الرٞبن عبد بن بكر أيب عن ٤بسلم ركاية كُب
 اَّللَّ  فأنزؿ ا١باىلية أمر من ا٢بجرين ىذين بْب طوافنا إف: يقولوف بالعر  من كا٤بركة الصفا بْب يطوؼ
 بْب السعي يذكر كٓب ابلبيت الطواؼ ذكر اَّللَّ  ألف بينهما السعي عن امتناعها كاف كطائفة اآلية،
 .(ْ)كا٤بركة الصفا

 ذكر ا٤ب تعأب اَّللَّ  أف: العلم أىل من رجاؿ عن الرٞبن عبد بن بكر أيب عن البخارم أخرج ما-ج 
 كإف ،كا٤بركة ابلصفا نطوؼ كنا! اَّللَّ  رسوؿ اي: قالوا القرآف ُب كا٤بركة الصفا يذكر كٓب ابلبيت الطواؼ

: اَّللَّ  فأنزؿ كا٤بركة؟ ابلصفا نطوؼ أف حرج من علينا فهل الصفا يذكر فلم ابلبيت الطواؼ أنزؿ اَّللَّ 
چ...ڌڌڎڎچ

(ٓ). 

                                                           

( رقم ) َّٗ/ ِ، كتاب ا٢بج، ابب بياف أف السعي بْب الصفا كا٤بركة ركن ال يصح ا٢بج إال بو )الصحيحرجو مسلم ُب أخ (ُ)
ُِٕٕ.) 

 (.ُٓٔٓ( رقم )ْٗٓ/ ِ، كتاب ا٢بج، ابب ما جاء ُب السعي بْب الصفا كا٤بركة )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)
 (.ِِْٔ( رقم )ُّٓٔ/ ْ)چڌڎڎڈڈژژچب، كتاب التفسّب، ابالصحيحأخرجو البخارم ُب (ّ) 
( رقم ِٗٗ/ ِ، كتاب ا٢بج، ابب أف السعي بْب الصفا كا٤بركة ركن ال يصح ا٢بج إال بو )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ْ)

(ُِٕٕ.) 
 (.ُُٔٓ( رقم )ّٗٓ-ِٗٓ/ ِ، كتاب ا٤بناسك، ابب كجوب الصفا كا٤بركة )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ٓ)
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 كا٤بركة، الصفا بْب نؤمر كٓب ابلبيت ابلطواؼ أمران اإ٭ب: األنصار من آخركف كقاؿ: قاؿ عنو ك٤بسلم
چ...ڌڌڎڎڈڈژچ:  هللا فأنزؿ

(ُ). 

 :دراسة األحاديث -
 حديث عركة بن الزبّب: ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحهما. احلديث األول:
: ركاه البخارم ُب صحيحو، ككذلك ركاية عبدالرٞبن بن أيب بكر حديث أنس  احلديث الثاين:

 مسلم ُب صحيحو. فقد ركاه
 حديث عبدالرٞبن بن أيب بكر: ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحهما. احلديث الثالث:

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -
 كالشك أهنم ٩بن عاصر التنزيل، كقد حديث عركة بن الزبّب: سؤاؿ األنصار للنيب  احلديث األول:

 .ؿ اآليةكلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزك ، نزؿ بشأف سؤا٥بم قرآف
: فعل الصحابة رضواف هللا عليهم كىو أهنم كانوا يكرىوف السعي حديث أنس  احلديث الثاين:

بْب الصفا كا٤بركة، حيث كانوا يركهنما من أمر ا١باىلية، حٌب أنزؿ هللا بشأف ذلك الفعل قراانن، كلذا 
 .فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية

كالشك أهنم ٩بن عاصر  بكر: سؤاؿ الصحابة للنيب  حديث عبدالرٞبن بن أيب احلديث الثالث:
 .كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية ،التنزيل، كقد نزؿ بشأف سؤا٥بم قرآف

، كاإلماـ السيوطي ُب كتابو (ِ)كٝبلة الركاايت قد أكردىا الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ
 .(ْ)، كبعض من ا٤بفسرين منهم اإلماـ ابن كثّب(ّ)لباب النقوؿ

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
حديث عركة بن الزبّب: يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ  احلديث األول:

 هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.
                                                           

( رقم ِٗٗ/ ِ، كتاب ا٢بج، ابب بياف أف السعي بْب الصفا كا٤بركة ركن ال يصح ا٢بج إال بو )حيحالصأخرجو مسلم ُب  (ُ)
(ُِٕٕ.) 

 (.َٖ، ٕٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.َّ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
 (.َِٖ/ ُ) ،ِ، طتفسري القرآن العظيمابن كثّب، ( ْ)
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: يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، حديث أنس  احلديث الثاين:
 ظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.فقد جاء لف

حديث عبدالرٞبن بن أيب بكر: يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح  احلديث الثالث:
 )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
نصار ُب حديث الرباء بن عازب، اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر األأٌف من خبلؿ األحاديث  ندرؾ

ىم كغساف، ككاف ذلك ، لعركة بن الزبّب : )إ٭با أينزلت ىذه اآلية ُب األنصار( كفيو قوؿ عائشة 
سينَّة ُب آابئهم من أحـر ٤بناة ٓب يطف بْب الصفا كا٤بركة، فكانوا يهلوف ٤بناة، فيتحرجوف أف يطوفوا بْب 

 الصفا كا٤بركة.

 ألهناأهنم كانوا يكرىوف السعي بْب الصفا كا٤بركة،  -من األنصاركىو -كأيضان حديث أنس 
 .ا١باىلية شعائر من كانت

ككذلك ُب حديث عبدالرٞبن بن أيب بكر، إذ جاء فيو قرينة ذكر األنصار، كفيو: )كقاؿ 
 آخركف من األنصار(.

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ -ٖ

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگ

چڱگگڳڳڳڳ
(ُ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
إذا كاف الرجل صائمنا،  قاؿ: كاف أصحابي دمحم  أخرج البخارم عن الرباء بن عازب -أ 

فحضر اإلفطار، فناـ قبل أف يفطر، ٓب أيكل ليلتو كال يومو حٌب ٲبسي، كإف قيس بن صرمة 
ا: أعندؾ طعاـ؟ قالت: ال، كلكن كاف صائمان، فلما حضر اإلفطار أتى امرأتو فقاؿ ٥ب  (ِ)األنصارم

                                                           

 .ُٕٖآلية سورة البقرة: ا (ُ)
( قاؿ ابن حجر: "جاء ُب حديث الرباًء قيسي بن صرمة األنصارم، كقد اختلف ُب ا٠بو"، ٍب قاؿ بعد أف ساؽ الركاايت: ِ)

"كا١بمع بْب ىذه الركاايت أنو أبو قيس بن صرمة بن أيب أنس قيس بن مالك بن عدم بن عامر بن غنم بن عدم بن 
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أنطلقي فأطلب لك، ككاف يومو يعمل، فغلبتو عيناه، فجاءتو امرأتو، فلما رأتو قالت: خيبةن لك، فلما 
فنزلت ىذه اآلية:  انتصف النهار غشي عليو، فذىكر ذلك للنيب 

: كنزلت شديدان  فرحان  هبا ففرحوا چ...ٱٻٻٻٻپپچ
چڄڄڄڃڃڃڃچچچچ

(ُ). 

قاؿ: ٤با نزؿ صـو رمضاف كانوا ال يقربوف النساء رمضاف   أيضان عن الرباء أخرج البخارم -ب 
:  كلو، ككاف رجاؿ ٱبونوف أنفسهم فأنزؿ اَّللَّ

چ...ٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹچ
(ِ). 

 :أخرج أبو داكد عن ابن عبَّاسو -ج 
فكاف الناس على عهد النيب  چ...ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ
 اء، كصاموا إٔب القابلة، فاختاف رجل نفسو، إذا صلوا العتمة حـر عليهم الطعاـ كالشراب كالنس

أف ٯبعل ذلك يسران ٤بن بقي كرخصة كمنفعة،  فجامع امرأتو، كقد صلى العشاء كٓب يفطر فأراد اَّللَّ 
 كرخص الناس بو اَّللَّ  نفع ٩با ىذا ككاف چ...ٺٺٿٿٿٿچ فقاؿ سبحانو:

 .(ّ)كيسر ٥بم

 كفيو.. .ا٢بديث فذكر أحواؿ ثبلثة ةالصبل أيحيلت: قاؿ ليلى أيب ابن عن داكد أبو أخرج-د 
 فجاء: قاؿ ،يصبح حٌب أيكلٍ  ٓب أيكلى  أف قبل فناـ أفطر إذا الرجل ككاف: قاؿ أصحابنا كحدثنا: قاؿ
 األنصار، من رجل فجاء فأاتىا، تعتل أهنا فظن ٭بتي  قد إين: فقالت امرأتو، فأراد ا٣بطاب، بن عمر
: اآلية ىذه عليو أينزلت أصبحوا فلما فناـ ان شيئ لك نسخن حٌب: فقالوا الطعاـ، فأراد

چ...ٱٻٻٻٻپپپچ
(ْ). 

 :دراسة األحاديث -

                                                                                                                                                                                     

فمن قاؿ: قيس بن صرمة قلبو، كما جـز الداكدم كالسهيلي أبنو كقع مقلوابن ُب ركاية النجار، كذا نسبو ابن عبد الرب كغّبه، 
 (.ُٓٓ/ ْ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاريحديث الباب". ابن حجر، 

، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب (ُ)   (.ُُٖٔ(، رقم )ٕٔٔ/ ِ)چٱٻٻٻچ، كتاب الصـو
 (.ِّْٖ( رقم )ُّٗٔ/ ْ)چٱٻٻٻچسّب، ابب، كتاب التفالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)
، ابب مبدأ فرض الصياـ )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ّ)  (.ُِّّ( رقم )ّٕٔ/ ِ، كتاب الصـو
 (.َٔٓ( رقم )ّْْ/ ُ، كتاب الصبلة، ابب كيف األذاف )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ْ)
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 ُب صحيحو. البخارمحديث الرباء بن عازب: ركاه  احلديث األول:

 حديث الرباء أيضان: ركاه البخارم ُب صحيحو. احلديث الثاين:

داكد رجالو ثقات، سول ُب سننو، كإسناد أيب  داكد أبوحديث ابن عباس: ركاه  احلديث الثالث:
فقاؿ: "كُب  ، كا٢بديث ضعَّفو النوكم(ِ)، كأما أبوه فثقة لو أكىاـ(ُ)علي بن ا٢بسْب، فإنو صدكؽ يهم

، قاؿ ا٤بزيِب: "كمع ما ُب إسناده من الضعف اليسّب، فإف متنو (ّ)إسناده ضعف، كٓب يضعفو أبو داكد"
ضهم ُب الصحيح منها حديث الرباء كرد ُب أحاديث أخرل جاءت عن بعض الصحابة، كحديث بع

 .(ْ)"بن عازب 
حديث ابن أيب ليلى: ركاه أبو داكد ُب سننو، كمدار ا٢بديث على ابن أيب ليلى، كقد  احلديث الرابع:

 اختلف عليو كعلى من دكنو من الركاة اختبلفان كثّبان:

 بن أيب ليلى مرسبلن.فقد ركاه عمرك بن مرزكؽ كدمحم بن جعفر، عن شعبة، عن عمرك بن مرة، عن ا

 ، عن حصْب، عن ابن أيب ليلى مرسبلن.-كبار أصحاب حصْب-كركاه شعبة كالثورم كجرير

كخالفهم بعض الركاة الذين ىم دكهنم ُب ا٢بفظ كاإلتقاف: كابن طهماف، كعبدالعزيز بن مسلم، كدمحم 
 وصوالن.م بن جابر، كشريك، فقد رككه عن حصْب، عن ابن أيب ليلى، عن معاذ بن جبل 

قاؿ ا٤بزيِب: "كخبلصة كبلـ األئمة أف الراجح فيو عن عمرك بن مرة ىو الوجو ا٤برسل،... 
 كخبلصة القوؿ: أف ا٢بديث معلوؿ بثبلث علل:

 كثرة االختبلؼ على عمرك بن مرة.-أ 
 االنقطاع بْب ابن أيب ليلى كمعاذ، ألنو ٓب يسمع منو.-ب 

                                                           

 (.ُْٕٕ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.ُّٖٓ( ا٤برجع السابق )ِ)
 (.ُِٓ/ ٔ، )اجملموع شرح ادلهذب( النوكم، ّ)
 (.ِّٔ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
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لرٞبن بن أيب ليلى مرسبلن، ككذلك ركاه أف الثقات من أصحاب عمرك بن مرة رككه عن عبدا-ج 
الثقات من أصحاب حصْب بن عبدالرٞبن عن ابن أيب ليلى مرسبلن، كىو الذم رجحو ٝبع من 

 .(ُ)األئمة"
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كما حديث الرباء بن عازب: كفيو قوؿ الصحايب قيس بن صرمة األنصارم للنيب  احلديث األول:
 بشأنو قرآف، كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.حدث لو، فنزؿ 
حديث الرباء أيضا: كفيو ذًٍكري حىدىثو حيث إهنم كانوا ال يقربوف النساء رمضاف كلو،  احلديث الثاين:

 .ككاف رجاؿ ٱبونوف أنفسهم، فنزؿ بشأهنم قرآف، كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية
كانوا إذا صلوا العتمة حـر   أفَّ الناس على عهد النيب  حديث ابن عباس: كفيو احلديث الثالث:

عليهم الطعاـ كالشراب كالنساء، كصاموا إٔب القابلة، فاختاف رجل نفسو، فجامع امرأتو، كقد صلى 
، فنزؿ بشأنو قرآف، فقاؿ سبحانو: العشاء كٓب يفطر، كىو فعل من رجل قد عاصر النيب 

 بو الناس كرخص ٥بم كيسر، كلذا ككاف ىذا ٩با نفع اَّللَّ  چ...ٺٺٿٿٿٿچ
 فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.

 حديث ابن أيب ليلى: ا٢بديث معلوؿ، كابلتإب فبل يعدَّ سببان لنزكؿ اآلية. احلديث الرابع:

، كاإلماـ السيوطي (ِ)كٝبلة الركاايت آنفة الذكر قد أكردىا الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ
، كبعض من ا٤بفسرين منهم اإلماـ الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن (ّ)ُب كتابو لباب النقوؿ

 .(ْ)عاشور
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

                                                           

 (.ِّٕ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ّٖ-ُٖ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ّْ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُّٔ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآنلطربم، ( اْ)

(، ابن ُِِ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُّٓ، ُّْ/ ِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٖٗ
 (.ُُٖ، َُٖ/ ِ، )التحرير والتنويرعاشور، 
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حديث الرباء بن عازب: يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(،  احلديث األول:
 فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

يث الرباء أيضان: يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، حد احلديث الثاين:
 فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

حديث ابن عباس: ٓب يرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ، لكن كردت كلمات أخرل  احلديث الثالث:
.. فاختاف.. فكاف الناس.. فقاؿ سبح انو( كما أهنا متفقة ُب مقركنة بفاء التعقيب )فأراد اَّللَّ

 األكؿ كالثاين. ا٢بديثموضوعها مع 
حديث ابن أيب ليلى: فإانَّ ال نناقش صراحتو من عدمها، كذلك لكوف ا٢بديث  احلديث الرابع:

 معلوالن، كابلتإب فإنو ال ييعد سببان لنزكؿ اآلية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

، كعليو (ُ)ض الصياـ، كقد كاف ُب السنة الثانية من ا٥بجرةاألحاديث السابقة كلها تتحدث حوؿ فر 
 فإف اآلية مدنية.

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ -ٗ

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگ

چگگڳڳڳڳڱ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
قاؿ: أينزلت:  أخرج البخارم كمسلم عن سهل بن سعد 

 أرادكا إذا رجاؿ فكاف چچڇچ ينزؿ كٓب چڄڄڄڃڃڃڃچچچچ

                                                           

 (.َِ، ِ، )رلموع الفتاوىية، ( ابن تيمُ)
 .ُٕٖسورة البقرة: اآلية  (ِ)
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 فأنزؿ رؤيتهما لو يتبْب حٌب أيكل يزؿ كٓب األسود كا٣بيط األبيض ا٣بيط رجلو ُب أحدىم ربط الصـو
 .(ُ)كالنهار الليل يعِب إ٭با أنو فعلموا چچڇچ بعدي  اَّللَّ 
 :دراسة احلديث -

 ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما.

 اآلية؟ لنزول سبب احلديث ىل -
، نزؿ بشأف فعلهم قرآف، كقد ٩بن عاصركا التنزيلمن بعض الصحابة، كال شك أهنم  فعلُب ا٢بديث 

 كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.

، كأكرده ٝبع من ا٤بفسرين منهم (ّ)، كالسيوطي(ِ)ىكذا جاء سبب نزكؿ اآلية عند الواحدم
 .(ْ)الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ريح أم غري صريح؟ىل سبب النزول ص -

)فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  صريحيتبْب من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
ا٢بديث ا٤بذكور يتحدث حوؿ فرض الصياـ، كقد كاف ُب السنة الثانية من ا٥بجرة، كما تقدـ ُب 

 ة مدنية.السبب السابق، كلذا فإف اآلي

﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀چ -َُ ﮳﮴﮵ ھےےۓ﮲ۓ

چ﯁
(ٓ). 

                                                           

، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ) ( رقم ٕٕٔ/ ِ)چڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇچ، كتاب الصـو
، كتاب الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُِْْ( رقم )َُْٔ/ ْ)چ...ڄڄچ(، كُب كتاب التفسّب، اببُُٖٖ)

 (.َُُٗ( رقم )ٕٕٔ/ ِطلوع الفجر )الصياـ، ابب بياف أف الدخوؿ ُب الصـو ٰبصل ب
 (.ٖٓ، ْٖ، )ّ( الواحدم، أسباب النزكؿ، طِ)
 (.ّٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُِٕ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

(، ابن عاشور، ُِِ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َِّ/ ِ، )ألحكام القرآناجلامع (، القرطيب، ُٗ
 (.ُٖٓ، ُْٖ/ ِ، )التحرير والتنوير

 .ُٖٗسورة البقرة: اآلية  (ٓ)
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 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
قاؿ: نزلت ىذه اآلية فينا، كانت األنصار إذا حجوا فجاؤيكا، ٓب  أخرج البخارم كمسلم عن الرباء 

كأنو يدخلوا من ًقبىل أبواب بيوهتم، كلكن من ظهورىا، فجاء رجل من األنصار فدخل من ًقبىل اببو، ف
عييٌػرى بذلك، فنزلت: 

﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ ﮳﮴﮵ ھےےۓ﮲ۓ

چ...
(ُ). 

: كُب ركاية للبخارم عن الرباء   قاؿ: كانوا إذا أحرموا ُب ا١باىلية أتوا البيت من ظهره، فأنزؿ اَّللَّ
﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ ﮳﮴﮵ ھےےۓ﮲ۓ

چ...
(ِ). 

 :دراسة احلديث -

 رل ركاىا البخارم أيضان ُب صحيحو.ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما، كالركاية األخ
 اآلية؟ لنزول سبب احلديث ىل -

، كلذا فإنو نزؿ بشأف فعلو قرآف، إذ ٩بن عاصركا التنزيلأحد الصحابة، كال شك أنو  فعلُب ا٢بديث 
 ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.

من ، كأكرده ٝبع (ْ)، ككذلك صاحب كتاب لباب النقوؿ(ّ)كقد أكرد اإلماـ الواحدم ا٢بديثى 
 .(ٓ)ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

                                                           

(، كأخرجو مسلم ُب َُٕٗ( رقم )ّٗٔ/ ِ)چچ، كتاب ا٢بج، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
 (.َِّٔ(، رقم )ُِّٗ/ ْ)چ﮸﮹چ، كتاب التفسّب، اببالصحيح

 (.ِِْْ(، رقم )َُْٔ/ ْ)چ﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾چ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)
 (.ٖٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ّٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ن عطية، (، ابُٕٖ، ُٖٔ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن ( الطربم،ٓ)

، ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ّْٓ، ِْْ/ ِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٗٗ، ٖٗ/ ِ، )العزيز
 (.ُٕٗ/ ِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِِٓ/ ُ)
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)فنزلت( ُب ا٢بديث األكؿ، ككذلك ُب ا٢بديث  صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 
 الثاين )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ فيهما مقركانن بفاء السببية.

 اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ ىل -

 أك أحدىم. األنصارمن خبلؿ ا٢بديث ندرؾ أف اآلية مدنية، كذلك أف الركايتْب تتحداثف عن فعل 

چڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓچ -ُُ
(ُ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
، أخرج الَبمذم كأبو داكد كالنَّسىاًئي عن أسلم أيب عمراف التًُّجييب، قاؿ: كنا ٗبدينة ا-أ  لرـك

فأخرجوا إلينا صفان عظيمان من الرـك فخرج إليهم من ا٤بسلمْب مثليهيم أك أكثر، كعلى أىل مصر عقبة 
بن عامر، كعلى ا١بماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من ا٤بسلمْب على صف الرـك حٌب دخل 

صارم فقاؿ: اي أيها فيهم، فصاح الناس كقالوا: سبحاف هللا ييلقي بيديو إٔب التهلكة فقاـ أبو أيوب األن
الناس إنكم لتيأكًٌلوف ىذه اآلية ىذا التأكيل، كإ٭با أينزلت ىذه اآلية فينا معشر األنصار ٤با أعٌز اَّللَّ 

: إف أموالنا قد ضاعت، كإف اَّللَّ قد اإلسبلـ ككىثير انصركه، فقاؿ بعضنا لبعض سران دكف رسوؿ اَّللَّ 
يردُّ   أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزؿ هللا على نبيًٌو أعز اإلسبلـ ككىثير انصركه، فلو أقمنا ُب

فكانت التهلكة اإلقامة على األمواؿ  چڻڻڻڻۀۀہہہچعلينا ما قلنا: 
 .(ِ)كإصبلحها، كتركنا الغزك، فما زاؿ أبو أيوب شاخصنا ُب سبيل هللا حٌب دفن أبرض الرـك

 قاؿ: نزلت ُب چڻڻڻڻۀۀہہہچ: كأخرج البخارم عن حذيفة -ب 
 .(ّ)النفقة

 :دراسة األحاديث -

                                                           

 .ُٓٗسورة البقرة: اآلية (ُ) 
،  السنن(، كأخرجو أبو داكد ُب ِِٕٗ( رقم )ِٖ/ ٓ، ابب كمن سورة البقرة )، كتاب التفسّبالسننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)

، كتاب التفسّب، الكربى(، كأخرجو النسائي ُب ُِِٓ( رقم )ِٕ/ ّ)چۀۀہہہچكتاب ا١بهاد، ابب
 (، كصححو ابن حباف كا٢باكم.َُُِٗ( رقم )ِٗٗ/ ٔ)چۀۀہہہچابب

 (.ِْْْ( رقم )ُِْٔ/ ْاآلية ) چ...ڻڻڻڻچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)
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حديث أسلم أيب عمراف التًُّجييب: ركاه الَبمذم كأبو داكد كالنَّسىاًئي ُب الكربل، من  احلديث األول:
طرؽ عن أسلم أيب عمراف، فذكره إال ُب ركاية أيب داكد أف الذم على ا١بماعة ىو عبدالرٞبن بن 

 حو ابن حباف كا٢باكم.خالد بن الوليد بدؿ فضالة بن عبيد، كا٢بديث صح
 حديث حذيفة: ركاه البخارم ُب صحيحو. احلديث الثاين:

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -
حديث أسلم أيب عمراف التًُّجييب: ُب ا٢بديث قوؿ لؤلنصار، كال شك أنو ٩بن  احلديث األول:

 ية.عاصركا التنزيل، كقد نزؿ بشأف قو٥بم قرآف، كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآل
حديث حذيفة: يتفق مع قوؿ أيب أيوب، فاآلية صيدًٌرت ابألمر ابإلنفاؽ، كألف  احلديث الثاين:

، إال إنو ال ٰبكي ا١بهاد ُب سبيل هللا يتضمن اإلنفاؽ فيو، ٖببلؼ اإلقامة على األمواؿ كإصبلحها
، فليس -أيوبكإف كاف يتفق مع قوؿ أيب -هو ُب موضوع عاـ ، فحداثن كقع بعينو ُب عهد النيب 

، كىكذا ٪بد أنو قد اختل ركن من أركاف سبب النزكؿ، فبل يكوف ا٢بديث فيو قوؿ أك فعل أك سؤاؿ
 .سببان لنزكؿ اآلية

، ككذلك السيوطي قد أكرد حديث (ُ)كالركاايت السابقة قد أكردىا اإلماـ الواحدم ُب كتابو
 .(ّ)ديثْب، منهم ابن كثّب، كقد أكرده بعض ا٤بفسرين كبل ا٢ب(ِ)قوؿ أيب أيوب األنصارم

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
حديث أسلم أيب عمراف التًُّجييب: يتضح أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء  من خبلؿ

 لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر األنصار، ككثرة  من خبلؿ حديث أسلم أيب عمراف التًُّجييب أف يتبْب
مناصرم اإلسبلـ، كذلك ُب قوؿ األنصار: )كإف اَّللَّ قد أعز اإلسبلـ ككىثير انصركه، فلو أقمنا ُب 
أموالنا(، كقرينة أخرل كىي ذكر الغزك، كاإلقامة على األمواؿ كإصبلحها، كذلك ُب قوؿ أيب أيوب 

 قامة على األمواؿ كإصبلحها، كتركنا الغزك(.: )فكانت التهلكة اإلاألنصارم 
                                                           

 (.َٗ-ٖٖ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ّٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
 (.ِِٗ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ّ)
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﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ -ُِ ۓ﮲﮳﮴﮶﮵

ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيب

چجتحتختمتىتيتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخمخجسحسخسمسحصمصجضحض
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
اب٢بديبية كرأسي  قاؿ: كقف علٌي رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم كمسلم عن كعب بن عجرة 

قاؿ ُبَّ  ،اؿ: )يؤذيك ىوامُّك؟(، قلت: نعم، قاؿ: )فاحلق رأسك، أك قاؿ: احلق(يتهافت قمبلن، فق
: )صم ثبلثة أايـ، إٔب آخرىا، فقاؿ النيب  چ...چنزلت ىذه اآلية: 

 .(ّ)بْب ستة، أك انسك ٗبا تيسر( (ِ)أك تصدؽ بفىرىؽ
 :دراسة احلديث -

 ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحهما.
 زول اآلية؟ىل احلديث سبب لن -

، كحدث نزؿ بشأنو قرآف، كلذا فإنو ييعدُّ للصحايب كعب بن عجرة  ُب ا٢بديث سؤاؿ من النيب 
 .سببان لنزكؿ اآلية

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم (ٓ)، كالسيوطي(ْ)كقد ذكر سبب نزكؿ ىذه اآلية اإلماـ الواحدم
 .(ُ)الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب

                                                           

 .ُٔٗسورة البقرة: اآلية (ُ) 
النهاية يف اثنا عشر مدان، أك ثبلثة آصع عند أىل ا٢بجاز. ابن األثّب، ( الفىرىؽ ابلتحريك: مكياؿ يسع ستة عشر رطبلن، كىي ِ)

 (.ّْٕ/ ّ، مادة "فرؽ"، )غريب احلديث واألثر
/ ِكىي إطعاـ ستة مساكْب ) چچ، كتاب ا٢بج أبواب اإلحصار كجزاء الصيد، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

: اإلطعاـ ُب الفدية نَُِٕ( رقم )ْْٔ / ِ(، كابب النسك شاة )ُُِٕ( رقم )ْٓٔ/ ِصف صاع )(، كانظر اببه
(، كُب  ّٓٓٗ(، كانظر رقم )ِّٕٗ( رقم )ُِٕٓ/ ْ(، كُب كتاب ا٤بغازم، ابب غزكة ا٢بديبية، )ُِِٕ( رقم )ْٓٔ

، كتاب الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ِْْٓ( رقم )ُِْٔ/ ْ)چچكتاب التفسّب، ابب
 (.َُُِ( برقم )ِٖٔ-ٖٗٓ/ ِا٢بج، ابب جواز حلق الرأس للمحـر )

 (.ِٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ْ)
 (.ّٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
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 أم غري صريح؟ ىل سبب النزول صريح -
ينص على أٌف اآلية  كرد لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال أٌف الصحايب كعب بن عجرة 

نزلت فيو، كٓب أيت سبب نزكؿ آخر يعارض نزكلو ُب كعب بن عجرة، كداللة الظاىر تكوف سببان إذا 
ىرة فيو، كابلتإب فإف ٓب تعارض، كصيغة )ٌُب نزلت( ليست نصان صرٰبان ُب سبب النزكؿ، لكنها ظا

 سبب النزكؿ قد يرتقي إٔب أف يكوف صرٰبان.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر كعب بن عجرة كىو من األنصار، ككوف  يتبْب
 .ا٢بدث قد حصل ُب حجة النيب 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿچ -ُّ

چٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ
(ِ). 

 :الوارد فيو ذكر اآلية احلديث -
قاؿ: كاف أىل اليمن ٰبجُّوف كال يتزكدكف كيقولوف ٫بن ا٤بتوكلوف،  أخرج البخارم عن ابن عبَّاسو 

چٹڤڤڤڤچفإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزؿ هللا تعأب: 
(ّ). 

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
كنزؿ  ،كال شك أهنم ٩بن عاصركا التنزيل ،كقع من بعض الصحابة كىم أىل اليمن ُب ا٢بديث حدث

 .كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية ،بشأهنم قرآف

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم (ُ)، كالسيوطي(ْ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم
 .(ِ)كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

                                                                                                                                                                                     

/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، َِّ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن ( الطربم،ُ)
 (.ِِّ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ّّٖ/ ِ، )رآناجلامع ألحكام الق(، القرطيب، ُُِ

 .ُٕٗسورة البقرة: اآلية  (ِ)
 (.ُُْٓ( رقم )ْٓٓ/ ِ)چڤڤڦچ، كتاب ا٢بج، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

 (.ّٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ْ)
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 زول صريح أم غري صريح؟ىل سبب الن -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر ا٢بج، كقد أسلم أىل اليمن، كجاؤا إٔب  يتبْب
ود، كقد أرسل إليهم علي بن أيب طالب قبل حجة الوداع، كما أرسل إليهم معاذ ُب عاـ الوف النيب 

 بن جبل ُب السنة التاسعة للهجرة.
ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇچ -ُْ

چڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکک
(ّ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -
 ا١باىلية ُب أسواقان  اجملاز كذك ك٦بنَّةي  عكاظ كانت: قاؿ  عبَّاسو  ابن عن البخارم أخرج-أ 

 ُب چڄڄڄڃڃڃڃچچ :فنزلت ا٤بواسم، ُب يتجركا أف فتأٜبوا
 .(ْ)ا٢بج مواسم

أخرج أبو داكد عن أيب أمامة التيمي، قاؿ: قلت البن عمر: إان نيكرم، فهل لنا من حج؟ -ب 
، كترموف ا١بمار، كٙبلقوف رؤكسكم؟ قاؿ: قلنا: بلى، (ٓ)قاؿ: أليس تطوفوف ابلبيت، كأتتوف ا٤بعرَّؼ

 فسألو عن الذم سألتِب، فلم ٯببو حٌب نزؿ عليو جربيل  رجل إٔب النيب فقاؿ ابن عمر: جاء 

                                                                                                                                                                                     

 (.ّٗ، ّٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
(، ابن كثّب، ُُْ/ ِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُِٖ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن طربم،( الِ)

 (.ِّٔ/ ِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِّٗ، ِّٖ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم
 .ُٖٗسورة البقرة: اآلية  (ّ)
(، كُب كتاب ا٢بج، ِْْٕ( رقم )ُِْٔ/ ْ)چڄڄڄچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ْ)

(، كُب كتاب البيوع، ابب ُْٓٗ( رقم )ِّٕ/ ِ(، كُب كتاب البيوع )ُُٖٔ( رقم )ِٖٔ/ ِابب التجارة أايـ ا٤بوسم )
 (.ُِٗٗ( رقم )َْٕ/ ِاألسواؽ الٍب كانت ُب ا١باىلية )

عرًٌؼ: موضع الوقوؼ بعرفة. ابن ايقوت، ٓ)
ي
 (.ُُٖ/ ٓ، )ُ، طمعجم البلدان( ا٤ب
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فقاؿ: أنتم  فدعاه النيب  چڄڄڄڃڃڃڃچچهبذه اآلية: 
 .(ُ)حجاج

 :دراسة األحاديث -
 حديث ابن عباس ركاه البخارم ُب صحيحو. احلديث األول:
 .(ِ)"كإسناده صحيح"ة: حديث أيب أمامة ركاه أبو داكد ُب سننو، قاؿ ابن خزٲب احلديث الثاين:

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -
، كىو أتٜبهم من اال٘بار ُب ا٤بواسم، كىذا ا٢بدث كقع  احلديث األول: ُب حديث ابن عباس حدثه

 فنزؿ بشأنو قرآف، كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية. ،٩بن عاصر التنزيل
حٌب نزؿ  فلم ٯببو النيب  ،ء إٔب النيب ُب حديث أيب أمامة سؤاؿ من رجل جا احلديث الثاين:

 .كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية ،كنزؿ بشأنو قرآف ،جربيل، فهو سؤاؿ كقع ٩بن عاصر التنزيل

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم (ْ)، كاإلماـ السيوطي(ّ)اإلماـ الواحدم كبل ا٢بديثْبكقد ذكر  
 .(ٓ)شورالطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عا

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ  احلديث األول:

 مقركانن بفاء السببية.
كرد ُب حديث أيب أمامة لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال أنو متفق مع  احلديث الثاين:

يهما اال٘بار ُب ا٤بواسم، كأيضان ىي إجابة على سؤاؿ الرجل الذم سأؿ حديث ابن عباس، إذ العلة ف

                                                           

 (، قاؿ ابن خزٲبة: كإسناده صحيح.ُّّٕ( رقم )َّٓ/ ِ، كتاب ا٤بناسك، ابب الكرم )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ُ)
 (.ِٓ، ّّ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ِ)
 (.ْٗ -ّٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ّٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ِٖٓ -ِِٖ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُْْ، ُّْ/ ِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُِٔ/ ِ، )العزيز
 (.ِّٕ/ ِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َِْ، ِّٗ
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، كلقولو: )فلم ٯببو حٌب نزؿ عليو جربيل(، كهبذا فإف سبب النزكؿ ُب حديث ابن عمر يرقى النيب 
 إٔب أف يكوف صرٰبان، كذلك من خبلؿ القرائن احملتفة بو.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
ديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر ا٢بج، ككما ىو معلـو فإف ا٢بج ٓب يفرض من خبلؿ ا٢ب ندرؾ

 .(ُ)إال ُب السنة التاسعة
چککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱچ -ُٓ

(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
أخرج البخارم كمسلم عن ىشاـ بن عركة بن الزبّب عن أبيو قاؿ: كانت العرب تطوؼ ابلبيت عراةن 

قريش كما كلدت، كانوا يطوفوف عراةن إال أف تعطيهم ا٢بمس ثياابن، فييعطي ، كا٢بمس (ّ)إال ا٢بمس
الرجاؿي الرجاؿى كالنساءي النساءى. ككانت ا٢بيمس ال ٱبرجوف من ا٤بزدلفة، ككاف الناس كلهم يبلغوف 

 عرفات.
فيهم:  قالت: ا٢بمس ىم الذين أنزؿ هللا  قاؿ ىشاـ: فحدثِب أيب عن عائشة 

 ا٢بمس ككاف ،عرفات من يفيضوف الناس افك: قالت چککگگگگچ
: نزلت فلما ،ا٢بـر من إال نفيض ال: يقولوف ،مزدلفة من يفيضوف

 .(ْ)عرفات إٔب رجعوا چککگگگگچ
قالت: كانت قريش كمن داف دينها يقفوف اب٤بزدلفة، ككانوا  كُب ركاية للبخارم كمسلم عن عائشة 

أف أيٌب عرفات  ، فلما جاء اإلسبلـ أمر هللا نبيو ييسموف ا٢بمس، ككاف سائر العرب يقفوف بعرفات
چککگگگگچٍب يقف هبا ٍب يفيض منها، فذلك قولو تعأب: 

(ٓ). 
                                                           

 (.ّٗٗ/ ُٕ، )رلموع الفتاوى( ابن تيمية، ُ)
 .ُٗٗسورة البقرة: اآلية  (ِ)

( ا٢بمس: ٝبع األٞبس، كىم قريش كمن كلدت قريش ككنانة كجديلة قيس، ٠ٌبوا ٞبسان ألهنم ٙبمسوا ُب دينهم: أم تشددكا. ّ)
 (.َْْ/ ُ، مادة "ٞبس"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثّب، 

(، كأخرجو مسلم ُب ُِٖٓ( رقم )ََٔ، ٗٗٓ/ ِ، كتاب ا٢بج، ابب الوقوؼ بعرفة )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ْ)
 (.ُُِٗ( رقم )ْٖٗ/ ِ، كتاب ا٢بج، ابب ُب الوقوؼ )الصحيح

(، ِْْٖ( رقم )ُّْٔ/ ْ)چککگگگگچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ٓ)
 (.ُُِٗ( رقم )ّٖٗ/ ِج، ابب ُب الوقوؼ )، كتاب ا٢بالصحيحكأخرجو مسلم ُب 
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 :دراسة احلديث -
 ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما. ا٢بديث

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
أفيضوا من حيث ُب ا٢بديث ذكر حدثو كىو امتناعهم أف يفيضوا إٔب عرفات، فأنزؿ هللا فيهم أف 

 .كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية، أفاض الناس، فهو حدثه كقع كقد نزؿ بو بشأنو قرآف

، كأكرده ٝبع من (ُ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ
 .(ِ)ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 صريح أم غري صريح؟ىل سبب النزول  -
قالت: )ا٢بمس ىم الذين  كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال أف عائشة 

، فلما نزلت...(، كتوافق اآلية نصان مع ا٢بدث  أنزؿ هللا  فيهم... يقولوف: ال نفيض إال من ا٢بـر
يكوف صرٰبان، كذلك من خبلؿ الذم كقع من ا٢بمس، كهبذا فإف سبب النزكؿ ٲبكن أف يرقى إٔب أف 

 القرائن احملتفة بو.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر ا٢بج، ككما ىو معلـو فإف ا٢بج ٓب 

 .(ّ)يفرض إال ُب السنة التاسعة
ۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئچ -ُٔ

چۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئ
(ْ). 

                                                           

 (.ْٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ِْٗ -ِّٗ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

/ ُ، )ِ، ط القرآن العظيمتفسري(، ابن كثّب، ِْٖ، ِْٕ/ ِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُِٗ/ ِ، )العزيز
 (.ِِْ/ ِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِِْ

 (.ّٗٗ/ ُٕ، )رلموع الفتاوى( ابن تيمية، ّ)
 .ُِٗسورة البقرة: اآلية  (ْ)
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﮸چ ڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮷﮶

﮼﮽﮾﮿﯀﯁﮹﮺﮻

چڭڭڭ
(ُ). 

ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃچ

چڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
قاؿ: ٤با نزؿ ٙبرًن ا٣بمر، قاؿ: اللهم بْبًٌ  أخرج أبو داكد كالَبمذم كالنَّسىاًئي عن عمر بن ا٣بطاب 

بقرة: لنا ُب ا٣بمر بياانن شفاءن فنزلت ىذه اآلية الٍب ُب ال
 اللهم: فقاؿ عليو فقرئت عمر، فدعي: قاؿ ،چ...ۉېېېېىىائائچ
: النساء ُب الٍب اآلية فنزلت شفاءن  بياانن  ا٣بمر ُب لنا بْبًٌ 

إذا أقاـ الصبلة  فكاف منادم رسوؿ اَّللَّ  ،چ...ڻۀۀہہہہھچ
٣بمر بياانن اندل: أف ال يقربنَّ الصبلة سكراف، فدعي عمر فقرئت عليو فقاؿ: اللهم بْبًٌ لنا ُب ا

قاؿ: فقاؿ  چڄڄڄچشفاءن، فنزلت اآلية الٍب ُب ا٤بائدة فدعي عمر فقرئت عليو، فلما بلغ 
 .(ّ)عمر: انتهينا انتهينا

 :دراسة احلديث -
إسناد ا٢بديث "ا٢بديث ركاه أبو داكد ُب سننو، كالَبمذم ُب سننو، كالنَّسىاًئي ُب اجملتىب، قاؿ ا٤بزيِب: 

 .(ْ)"، لتنصيص البخارم كأيب حاًب على ٠باع أيب ميسرة من الفاركؽصحيح، لثقة رجالو كاتصالو
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

                                                           

 .ّْسورة النساء: اآلية  (ُ)
 .ِٗ-ُٗسورة ا٤بائدة: اآلية  (ِ)
، السنن(، كأخرجو الَبمذم ُب َّٕٔ( رقم )ٕٗ/ ْمر )، كتاب األشربة، ابب ُب ٙبرًن ا٣بالسننأخرجو أبو داكد ُب  (ّ)

، كتاب األشربة، ابب ٙبرًن اجملتىب(، كأخرجو النسائي ُب َّْٗ( رقم )َُْ/ ٓأبواب تفسّب القرآف، كمن سورة ا٤بائدة )
 (.ٓٓٓٓ( رقم )ُٖٔ/ ٖا٣بمر )

 (.ِّٔ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
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 ُب ا٢بديث دعاء من عمر بن ا٣بطاب أف يبْب هللا ٥بم ُب ا٣بمر بياانن شافيان، كعمر بن ا٣بطاب 
ديث عمر أف هللا لكن قد يىرًد على ح، ٩بن عاصر التنزيل كال شك، كقد أنزؿ هللا بشأف ا٣بمر قرآانن 

 ، كما يدؿ على ىذا لفظ ا٢بديث، فعمر ٓب يسأؿ النيب  ، كعمر چۉچقاؿ ُب اآلية 
، إ٭با دعا هللا تعأب فقاؿ: )اللهم بْب لنا ُب ا٣بمر بياانن شفاءن(، كفرؽ بْب دعاء هللا كسؤاؿ الرسوؿ 

 .سبب غّب مباشر ُب نزك٥با كلذا فإنو قد ال ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية، أك يقاؿ إف دعاء عمر 

، كٓب يرد عند البعض اآلخر كالطربم كابن (ُ)كقد كرد ا٢بديث عند بعض ا٤بفسرين كابن كثّب
 عطية كالقرطيب كابن عاشور عند آية سورة البقرة.

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 مقركانن بفاء السببية.يتضح من خبلؿ ا٢بديث أفَّ سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ 

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -
من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ٙبرًن ا٣بمر، إذ أٌف ٙبرًن ا٣بمر ُب ٝبيع مراحلو   ندرؾ

 .(ِ)إٔب ا٤بدينة كاف بعد ىجرة النيب 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿچ -ُٕ

چٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ
(ّ). 

 :الوارد فيو ذكر اآلية احلديث -
 چٱٻٻٻٻپپپچ: نزلت ٤با: قاؿ  عبَّاسو  ابن عن كالنَّسىاًئي داكد أبو أخرج

فنزلت:  عزلوا أمواؿ اليتامى حٌب جعل الطعاـ يفسد، كاللحم ينًب، فذيكر ذلك للنيب 
 .(ْ)قاؿ: فخالىطوىم چٺٺٺٺٿٿٿٿٹچ
 :دراسة احلديث -

                                                           

 (ِٓٓ/ ُ، )ِ، طسري القرآن العظيمتف( ابن كثّب، ُ)
 (.ُٖٔ/ ّْ، )رلموع الفتاوى( ابن تيمية، ِ)

 .َِِسورة البقرة: اآلية  (ّ)
(، كأخرجو النسائي ُب ُِٕٖ( رقم )ُِٗ/ ّ، كتاب الوصااي، ابب ٨بالطة اليتيم ُب الطعاـ )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ْ)

، كتاب اجملتىب(، كُب ْٕٗٔ، ْٔٗٔ( رقم )ُُّ/ ْتيم إذا قاـ عليو )، كتاب الوصااي، ابب ما للوصي من ماؿ اليالكربى
 (.ِّٕٔ، ُّٕٔ( رقم )ٕٔٓ/ ٔالوصااي، ابب ما للوصي من ماؿ اليتيم )
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كا٢بديث ضعيف؛ ألف عطاء بن  ا٢بديث ركاه أبو داكد ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل، كُب اجملتىب،
:  قاؿ ابن حجر ،السائب كاف قد اختلط عليو، كىذا من ا٢بديث ا٤بركم عنو بعد االختبلط

كركل الثورم ُب تفسّبه عن سآب األفطس عن سعيد بن جبّب أف سبب نزكؿ اآلية ا٤بذكورة... "
رجَّح ا٤برسل كأنو من ركاية فا٢بافظ "، (ُ)"كساؽ ا٢بديث إٔب أف قاؿ: كىذا ىو احملفوظ مع إرسالو

، (ِ)"سعيد بن جبّب كليس من حديث ابن عباس، ألف سا٤بان األفطس يركيو عن سعيد بن جبّب مرسبلن 
، قاؿ ا٤بزيِب: (ّ)"رفع أشياء كاف يركيها عن التابعْب فرفعها إٔب الصحابة"قاؿ عنو أبو حاًب: 

 .(ْ)"فالصحيح ُب ا٢بديث أنو من مراسيل سعيد بن جبّب"
 ل احلديث سبب لنزول اآلية؟ى -

ُب ا٢بديث حدث كىو عز٥بم ألمواؿ اليتامى حٌب جعل الطعاـ يفسد، كاللحم ينًب، كىذا ا٢بدث 
 نزؿ بشأنو قرآف. كقع ٩بن عاصركا التنزيل، كحْب ذكر ذلك ا٢بدث للنيب 

طربم ، كٝبع من ا٤بفسرين منهم ال(ٔ)، كالسيوطي(ٓ)كقد ذكر سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم
 .(ٕ)طربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشورال

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
سلمْب االجتماعية من نظم األمواؿ كا٤بعاشرة ُب معظم نواحي حياة ا٤ب إفَّ كثّبان من األحكاـ كالشرائع

كانتظاـ  اب٤بدينة، كا٢بكم كغّب ذلك كمنها: أحكاـ األيتاـ، ما شأنو أف يكوف بعد استقرار ا٤بسلمْب
                                                           

 (.ّْٔ/ ٓ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ُ)
 (.ِٔٔ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ِٗ/ َِ، )ُ، طالكمال يف أمساء الرجال هتذيب( ا٤بزم، ّ)
 (.ِٔٔ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
 (.َُّ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ٓ)
 (.ِْ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٔ)
/ ِ، )رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحمل(، ابن عطية، ّٗٔ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٕ)

(، ابن عاشور، ِٔٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٔ/ ّ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُْٕ
 (.ّْٓ/ ِ، )التحرير والتنوير
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ك  چٱٻٻٻٻپپپچأحوا٥بم كأمنهم من أعدائهم، كمع ذلك فإف اآلية: 
٧بتملة، فقد يكوف نزك٥با قبل ا٥بجرة أك بعدىا، چٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹچ

ب الَبجيح من مرجح آخر غّب سبب النزكؿ، إضافة إٔب أف السبب ال ٱبلو من ضعفو ُب فيطل
 سنده.

ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳چ -ُٖ

چ﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
أف اليهود كانوا إذا حاضت ا٤برأة منهم ٓب يؤاكلوىن كٓب ٯبامعوىن ُب  أخرج اإلماـ مسلم عن أنس 

: فأنزؿ هللا  حاب النيب البيوت، فسأؿ أص
حٌب فرغ  چ...ڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲چ

: )اصنعوا كل شيء إال النكاح( فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد ىذا من اآلية فقاؿ رسوؿ اَّللَّ 
الرجل أف يدع من أمران شيئان إال خالفنا فيو. فجاء أسيد بن حضّب كعباد بن بشر فقاال: اي رسوؿ 

، إف اليهو  حٌب ظننا أف قد كجد  د قالت: كذا ككذا، أفبل ٪بامعهن؟ فتغّب كجو رسوؿ اَّللَّ اَّللَّ
فأرسل ُب آاثرٮبا، فسقاٮبا، فعرفا أنو  ما ىدية من لنب إٔب رسوؿ اَّللَّ هي تػٍ لى بػى قٍ تػى عليهما، فخرجا، فاسٍ 

 .(ِ)ٓب ٯبد عليهما
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو.
 آلية؟ىل احلديث سبب لنزول ا -

ُب ا٢بديث سؤاؿ من الصحابة رضواف هللا عليهم كىم كال شك أهنم ٩بن عاصركا التنزيل، كقد نزؿ 
 .قرآف بشأف سؤا٥بم، كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية

                                                           

 .ِِِسورة البقرة: اآلية  (ُ)
 (.َِّ( رقم )ِْٔ/ ُأس زكجها )، كتاب ا٢بيض، ابب جواز غسل ا٢بائض ر الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)
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، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد سبب النزكؿ اإلماـ الواحدم
 .(ّ)كابن عاشور كالقرطيب كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 سبب النزكؿ صريح.، كعليو فإف )فأنزؿ هللا( جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر اليهود، ككذلك ذكر الصحابيْب ا١بليلْب:  يتبْب

 حضّب كعباد بن بشر، كٮبا من األنصار.أسيد بن 
چ﯀﯁چ -ُٗ

(ْ)
 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
قاؿ: كانت اليهود تقوؿ: إذا أتى الرجل  أخرج البخارم كمسلم عن جابر بن عبد اَّللَّ -أ 

چ﯀﯁چامرأتو من دبرىا ُب قبلها كاف الولد أحوؿ فنزلت: 
(ٓ). 

فقاؿ: اي رسوؿ  قاؿ: جاء عمر إٔب رسوؿ اَّللَّ  ًئي عن ابن عبَّاسو أخرج الَبمذم كالنَّسىا-ب 
شيئان  اَّللَّ ىلكت، قاؿ: كما أىلكك؟ قاؿ: حٌولت رحلي الليلة، قاؿ: فلم يرد عليو رسوؿ اَّللَّ 

 الدبر كاتق كأدبر أقبل چ﯀﯁چىذه اآلية:  قاؿ: فأكحي إٔب رسوؿ هللا 
 .(ٔ)كا٢بيضة

                                                           

 (.َُٔ، َُٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ّْ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُّٖ، َّٖ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

(، ِٖٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٖ/ ّ، )امع ألحكام القرآناجل(، القرطيب، ُٕٗ/ ِ، )العزيز
 (.ّْٔ/ ِ، )التحرير والتنويرابن عاشور، 

 .ِِّسورة البقرة: اآلية  (ْ)
(، كأخرجو مسلم ُب ِْْٓ( رقم )ُْٓٔ/ ْ)چ﯀﯁چ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب (ٓ) 

 (.ُّْٓ( رقم )َُٖٓ/ ِاز ٝباع امرأتو ُب قبلها )، كتاب النكاح، ابب جو الصحيح
،  الكربى(، كأخرجو النسائي ُب َِٖٗ( رقم )ٖٖ/ ٓ، كتاب التفسّب، ابب كمن سورة البقرة )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ٔ)

 (، كقاؿ الَبمذم: حديث حسن غريب.ََُُْ( رقم )َِّ/ ٔ)چ﯀﯁چكتاب التفسّب، ابب
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 أنك القوؿ عليك أكثر قد: عمر بن اَّللَّ  عبد مؤب لنافع قاؿ أنو النضر أيب عن النَّسىاًئي أخرج-ج 
، كذبوا لقد: انفع قاؿ أدابرىن، ُب النساء يؤتى أبف أفٌب إنو: عمر ابن عن تقوؿ  كلكِب عليَّ

: بلغ حٌب عنده كأان يومنا ا٤بصحف عرض عمر ابن إف: األمر كاف كيف سأخربؾ
 قريش معشر كنا إان اآلية؟ ىذه أمر ما تعلم ىل انفع، اي: قاؿ چ﯀﯁چ

 نسائنا، من نريد كنا ما مثل منهن أردان األنصار نساء كنكحنا ا٤بدينة، دخلنا فلما النساء، (ُ)٪بيبءي 
: تعأب اَّللَّ  فأنزؿ جنوهبن على يؤتْب إ٭با األنصار نساء ككانت ،كأعظمنو ذلك كرىن قد ىن فإذا

چ﯀﯁چ
(ِ). 

أكىم، إ٭با كاف ىذا  -كاَّللَّ يغفر لو-قاؿ: إف ابن عمر  عن ابن عبَّاسو أخرج أبو داكد -د 
ككانوا يركف ٥بم فضبلن  -كىم أىل كتاب-مع ىذا ا٢بي من يهود  -كىم أىل كثن-ا٢بي من األنصار 

عليهم ُب العلم، فكانوا يقتدكف بكثّب من فعلهم ككاف من أمر أىل الكتاب أف ال أيتوا النساء إال 
كذلك أسَب ما تكوف ا٤برأة، فكاف ىذا ا٢بي من األنصار قد أخذكا بذلك من فعلهم،  على حرؼ،

ككاف ىذا ا٢بي من قريش ييشٌرًحيوف النساء شرحنا منكرنا، كيتلذذكف منهن مقببلت كمدبرات 
كمستلقيات، فلما قدـ ا٤بهاجركف ا٤بدينة، تزكج رجل منهم امرأة من األنصار فذىب يصنع هبا ذلك 

ليو، كقالت: إ٭با كنا نيؤتى على حرؼ فاصنع ذلك كإال فاجتنبِب حٌب شرم أمرٮبا، فبلغ فأنكرتو ع
 كمدبرات مقببلت أم چ﯀﯁چ: فأنزؿ اَّللَّ  ذلك رسوؿ اَّللَّ 

 .(ّ)الولد موضع بذلك يعِب كمستلقيات،

 وؿ هللا أف رجبلن أتى امرأتو ُب دبرىا ُب عهد رس أخرج النَّسىاًئي عن عبد اَّللَّ بن عمر -ق 
چ﯀﯁چفوجد من ذلك كجدان شديدان فأنزؿ هللا تعأب: 

(ْ). 
 :دراسة األحاديث -

 ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما. حديث جابر بن عبد اَّللَّ  احلديث األول:

                                                           

/ ُ، مادة "جبا"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرجو تشبيهان هبيئة السجود. ابن األثّب، ( التجبية: االنكباب على الو ُ)
ِّٖ.) 

 (.ٖٕٖٗ( رقم )ُّٓ/ ٓ)چ﯀﯁چ، كتاب عشرة النساء، أتكيل قوؿ هللا: الكربىأخرجو النسائي ُب  (ِ)
 (.ُِْٔ) ( رقمَِٔ-ُٖٔ/ ِ، كتاب النكاح، ابب ُب جامع النكاح )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ّ)
 (.ُٖٖٗ( رقم )ُّٔ/ ٓ، كتاب عشرة النساء، أتكيل ىذه اآلية على كجو آخر )الكربىأخرجو النسائي ُب  (ْ)
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من طريق جعفر بن  ،ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنَّسىاًئي ُب الكربل حديث ابن عبَّاسو  احلديث الثاين:
ابن عنو جعفر بن أيب ا٤بغّبة قاؿ كمدار ا٢بديث على  .ة عن سعيد بن جبّب عن ابن عباسأيب ا٤بغّب 

، قاؿ ا٤بزيِب: "فلعل مراد ا٢بافظ أنو يهم ُب حديثو عن ابن جبّب، كقد أشار (ُ)حجر: "صدكؽ يهم"
 .(ِ)الَبمذم إٔب ضعف ا٢بديث فقاؿ: حديث حسن غريب"

ركاه النَّسىاًئي ُب الكربل، من طريق عبدهللا بن   بن عمرحديث انفع مؤب عبد اَّللَّ  احلديث الثالث:
سليماف الطويل، عن كعب بن علقمة، عن أيب النضر سآب عن انفع، كعبدهللا الطويل قاؿ عنو ابن 

كىذا اإلسناد أمثل ما يقاؿ فيو أنو قابل للتحسْب، نظران "، قاؿ ا٤بزيِب: (ّ)"صدكؽ ٱبطئ: "حجر
 .(ْ)"ر ُب ىذه ا٤بسألة، كما بسط ذلك ابن حجر ُب الفتحلكثرة ما ركل عن ابن عم

ركاه أبو داكد ُب سننو، من طريق دمحم بن إسحاؽ عن أابف بن  حديث عن ابن عبَّاسو  احلديث الرابع:
 .(ٓ)"كإسناده حسن"قاؿ ا٤بزيِب:  .صاّب عن ٦باىد عن ابن عباس

من طريق دمحم بن عبدهللا بن  ،ُب الكربلركاه النَّسىاًئي  حديث عبد اَّللَّ بن عمر احلديث اخلامس:
 .عبد ا٢بكم، عن أيب بكر بن أيب أكيس عن سليماف بن ببلؿ عن زيد بن أسلم عن ابن عمر

كظاىر اإلسناد الصحة، كلكنو ليس كذلك، فقد نقل نصان عن أيب حاًب أبف " قاؿ ا٤بزيِب:
قيس، عن زيد بن أسلم عن عطاء األصح ُب سنده ىو ما ركاه عبدهللا بن انفع الصائغ عن داكد بن 

كمراده أف ىذا ا٢بديث معركؼ من ركاية انفع، كلو كاف معركفان  ،بن يسار عن أيب سعيد عن النيب 
كهبذا البياف ... عن زيد بن أسلم ٤با تتابع الركاة على ركايتو عن انفع، بل كانوا يرككنو عن زيد بن أسلم

أسلم عن ابن عمر معلولة، كاحملفوظ ُب ا٢بديث ىو  يتضح أف ركاية ىذا ا٢بديث من طريق زيد بن
 .(ٔ)"ركاية انفع عن ابن عمر

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

 (.َٔٗ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.ِِٕ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.َّّٕ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
 (.ِّٕ/ ُ، )ُ، طرر يف أسباب نزول القرآناحمل( ا٤بزيِب، ْ)
 (.ِْٕ/ ُ( ا٤برجع السابق )ٓ)
 (.ِْٕ/ ُ( ا٤برجع السابق )ٔ)
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ُب حديث جابر بن عبدهللا قوؿ لليهود أبنو إذا أتى الرجل امرأتو من دبرىا ُب قبلها   احلديث األول:
 .لنزكؿ اآلية كلذا فإنو ييعدُّ سببان  ،كاف الولد أحوؿ، فنزؿ بشأف قو٥بم قرآف

، كقد نزؿ ُب حديث ابن عباس، سؤاؿ من الصحايب ا١بليل عمر بن ا٣بطاب  احلديث الثاين:
 بشأف سؤالو قرآف.
ُب حديث انفع مؤب ابن عمر حدث كىو كراىة نساء األنصار كإعظامهن ألمر  احلديث الثالث:

 .فنزؿ بشأف ىذا األمر قرآانن ، التجبية
ن عباس الذم ركاه أبو داكد، حدث كىو تزكج رجل من قريش امرأة من ُب حديث اب احلديث الرابع:

 .األنصار ككراىة ا٤برأة من األنصار أف تؤتى على غّب حرؼ، فنزؿ قرآف بشأف ذلك األمر
ُب حديث عبدهللا بن عمر حدث كىو إتياف رجل المرأتو ُب دبرىا ُب عهد رسوؿ  احلديث اخلامس:

 .فنزؿ بشأنو قرآف ،هللا

، ككذا ٝبع من (ِ)، كالسيوطي(ُ)ألحاديث آنفة الذكر قد أكردٮبا اإلماـ الواحدمكٝبلة ا
 .(ّ)ا٤بفسرين كالطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ  احلديث األول:

 بفاء السببية.مقركانن 
كرد ُب ا٢بديث لفظ ٗبعُب النزكؿ مقركانن بفاء السببية، كىو قولو: )فأكحي إٔب رسوؿ  احلديث الثاين:

متفقة مع غّبىا ُب موضوع نزكؿ اآلية، كهبذا فإف سبب النزكؿ يكوف ا٢بديث (، كركاية هللا 
 صرٰبان.

)فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ أف سبب النزكؿ صريح يتبْب من خبلؿ ا٢بديث  احلديث الثالث:
 مقركانن بفاء السببية.

                                                           

 (.َُُ -َُٕ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ْْ، ّْ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ، ابن عطية، (ّٕٗ -ِّٗ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

، ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٗ، ُٗ/ ّ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُّٖ، ُِٖ/ ِ، )العزيز
 (.ّّٕ، ِّٕ/ ِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِِٔ -َِٔ/ ُ)
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أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ يتبْب من خبلؿ ا٢بديث  احلديث الرابع:
 مقركانن بفاء السببية.

أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ  يتبْب من خبلؿ ا٢بديث احلديث اخلامس:
 كانن بفاء السببية.مقر 
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

يتضح من خبلؿ حديث جابر بن عبدهللا ا٤بركم ُب صحيح البخارم كمسلم أف اآلية مدنية، كذلك 
، ككذلك من خبلؿ حديث ابن عمر كحديث ابن عباس قرينة أخرل كىي ذكر بقرينة ذكر اليهود

 .األنصار
ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑچ -َِ

چڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀڑککککگگگگڳ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
كٓب  أهنا طيلقت على عهد رسوؿ هللا  أخرج أبو داكد عن أ٠باء بنت يزيد بن السكن األنصارية 

حْب طيلقت أ٠باء العدة للطبلؽ، فكانت أكؿ من أينزلت فيها  يكن للمطلقة عدة فأنزؿ هللا 
 .(ِ)العدة للمطلقات

 :دراسة احلديث -
٢بديث ركاه أبو داكد، من طريق ٰبٓب بن صاّب، عن إ٠باعيل بن عياش، عن عمرك بن ا٤بهاجر، عن ا

 .(ّ)"كإسناده حسن"أبيو، عن أ٠باء بنت يزيد. قاؿ ا٤بزيِب: 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كقد أنزؿ يزيد األنصارية  نت، كىو طبلؽ أ٠باء بُب ا٢بديث حدث كقع على عهد رسوؿ هللا 
  بشأف ىذا األمر قرآانن، كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.هللا

                                                           

 .ِِٖسورة البقرة: اآلية  (ُ)
 (.ُِِٖ( رقم )ُُٕ/ ِ، كتاب الطبلؽ، ابب ُب عدة ا٤بطلقة )ننالسأخرجو أبو داكد ُب  (ِ)

 (.ِٖٕ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
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كقد أكرد ابن كثّب ىذا ا٢بديث عند تفسّب ىذه اآلية، كزاد على ذلك أف عٌْب اآلية النازلة فقاؿ: 
چ...ڃڃچچچچچيعِب: 

(ُ). 

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء )فأنزؿ هللا صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

يتبْب من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك أف سبب نزكؿ اآلية مداره على أ٠باء بنت يزيد 
 .، كىي من األنصار(ِ)اهنع هللا يضر

ہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺چ -ُِ

﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁ۆئۈئۈئېئېئېئ

چىئىئ
(ّ). 

 ديث الوارد فيو ذكر اآلية:احل -
قالت: كاف الناس، كالرجل يطلق امرأتو ما شاء أف يطلقها، كىي امرأتو  أخرج الَبمذم عن عائشة 

إذا ار٘بعها كىي ُب العدة، كإف طلقها مائة مرة أك أكثر حٌب قاؿ رجل المرأتو: كاَّللَّ ال أطلقك فتبيِب 
أيطلقك، فكلما ٮبت عدتك أف تنقضي راجعتك،  مِب، كال آكيًك أبدان، قالت: ككيف ذاؾ؟ قاؿ:

فأخربتو،  فذىبت ا٤برأة حٌب دخلت على عائشة فأخربهتا، فسكتت عائشة حٌب جاء النيب 
: عائشة قالت چ...ہہہہھھھھچحٌب نزؿ القرآف:  فسكت النيب 

 .(ْ)طلق يكن ٓب كمن طلق كاف من مستقببلن  الطبلؽ الناس فاستأنف
 :دراسة احلديث -

                                                           

 (.ُُٔ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ُ)
اذ بن جبل، ككانت ( أ٠باء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد األشهلية األكسية األنصارية، بنت عم معِ)

تكُب أـ سلمة، ككاف يقاؿ ٥با: خطيبة النساء، شهدت الّبموؾ، كقتلت يومئذ تسعة من الرـك بعمود فسطاطها، كعاشت 
 (.ٖٓ( رقم )ِّٓ، ِّْ: ْ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابةبعد ذلك دىران. ابن حجر، 

 .ِِٗسورة البقرة: اآلية  (ّ)
 (.ُُِٗ( رقم )ِْٖ/ ِبواب الطبلؽ كاللعاف )، أالسننأخرجو الَبمذم ُب  (ْ)



71 
 

ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق يعلى بن شبيب، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن ا٢بديث 
كقفو على  (ِ)، كقد رجَّح الَبمذم(ُ)عائشة. قاؿ ابن حجر عن يعلى بن شبيب: "لْب ا٢بديث"

 .(ّ)عركة، قاؿ ا٤بزيِب: "كىذا ا٤برسل إسناده صحيح إٔب عركة"

 اآلية؟ لنزول سبب احلديث ىل -
كىو قوؿ رجل المرأتو: كاَّللَّ ال أطلقك فتبيِب مِب،  قع على عهد رسوؿ هللا ُب ا٢بديث حدث ك 

عن ىذا  كسؤاؿ من عائشة ، كال آكيًك أبدان... أيطلقك فكلما ٮبت عدتك أف تنقضي راجعتك
 كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية. فنزؿ قرآف بشأنو، ،األمر

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم (ٓ)كالسيوطي ،(ْ)كقد ذكر سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم
 .(ٔ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
، إذ كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، لكن فيو إجابة على سؤاؿ عائشة 

 سبب النزكؿ يرقى إٔب أف يكوف صرٰبان.حٌب نزؿ القرآف(، كهبذا فإف  قالت: )فسكت النيب 
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

، إذ ٓب يدخل هبا من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك لكوف عائشة ُب بيت رسوؿ هللا  ندرؾ
 إال ُب ا٤بدينة.

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳچ -ِِ

چڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہ
(ٕ). 

                                                           

 (.ِْٖٕ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.َُٖ( رقم )َْٕ/ ُ، )ُ، طالعلل الكبري( الَبمذم، ِ)
 (.َِٖ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
 (.ُُُ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ْ)
 (.ْٓ، )ِ، طباب النزوللباب النقول يف أس( السيوطي، ٓ)
/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ْٔٓ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)

(، ابن عاشور، ُِٕ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِٔ/ ّ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُٖٗ
 (.َْْ، َّْ /ِ، )التحرير والتنوير

 .ِِّسورة البقرة: اآلية  (ٕ)
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 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
أهنا نزلت فيو، قاؿ: زكجتي أيختنا ٕب من رجل فطلقها حٌب  عن معقل بن يسار  أخرج البخارم

 إذا انقضت عدهتا جاء ٱبطبها، فقلت لو: زٌكجتك كفرشتك كأكرمتك، فطلقتها ٍب جئت ٚبطبها، ال
: يةاآل ىذه هللا فأنزؿ إليو، ترجع أف تريد ا٤برأة ككانت بو، أبس ال رجبلن  ككاف ،أبدان  إليك تعود ال كهللا

، رسوؿ اي أفعل اآلف: فقلت چڈژچ  .(ُ)إايه فزكجها: قاؿ اَّللَّ
 :دراسة احلديث -

 ُب صحيحو. البخارما٢بديث ركاه 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
كامتناعو من إرجاعها لزكجها حْب ، ُب ا٢بديث حدث كىو طبلؽ أخت معقل بن يسار األنصارم

 ،، كقد نزؿ بشأف ىذا ا٢بدث قرآفن عاصر النيب كىم ببل شك ٩ب ،جاء خاطبان ٥با يريد إرجاعها
 كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم (ّ)، كالسيوطي(ِ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم
كىكذا ذكر غّب ":  قاؿ ابن كثّب، (ْ)الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

 ."السلف أف ىذه اآلية نزلت ُب معقل بن يسار كأختوكاحد من 
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                           

(، كانظر رقم ّْٕٖ( رقم )ُِٕٗ/ ٓ، كتاب النكاح، ابب من قاؿ ال نكاح إال بوٕب )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
(َُِٓ ،ِْٓٓ.) 

 (.ُُْ -ُُِ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ْٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ْْٖ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآنلطربم، ( اْ)

(، ابن عاشور، ِِٖ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٖٓ/ ّ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َِٕ
 (.ِْٔ/ ِ، )التحرير والتنوير
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زكؿ اآلية مداره على معقل بن يسار من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك أف سبب ن يتبْب
 .، كٮبا من األنصاركأختو 

چٱٻٻٻٻپپپپچ -ِّ
(ُ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
قاؿ: كنا نتكلم ُب الصبلة، يكلم الرجل صاحبو  أخرج البخارم كمسلم عن زيد بن أرقم -أ 

 .(ِ)فأمران ابلسكوت كهنينا عن الكبلـ چپپپچكىو إٔب جنبو ُب الصبلة حٌب نزلت: 
يكلم أحدان صاحبو ٕباجتو حٌب  كُب ركاية للبخارم، إف كنا لنتكلم ُب الصبلة على عهد النيب 

 .(ّ)فأمران ابلسكوت چٱٻٻچنزلت: 
يصلي الظهر اب٥باجرة  قاؿ: كاف رسوؿ هللا  أخرج أبو داكد كالنَّسىاًئي عن زيد بن اثبت -ب 

فنزلت:  منها قاؿ كٓب يكن يصلي صبلة أشد على أصحاب النيب 
 .(ْ)كقاؿ إف قبلها صبلتْب كبعدىا صبلتْب چٱٻٻٻٻچ
 :دراسة األحاديث -

 حديث زيد بن أرقم ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحهما. احلديث األول:
 .حديث زيد بن اثبت ركاه أبو داكد ُب سننو، كالنَّسىاًئي ُب الكربل احلديث الثاين:

ث زيد بن اثبت كإف كاف ظاىر إسناده كا٢باصل أف حدي ...كإسناده صحيح"قاؿ ا٤بزيِب: 
 .(ٓ)"الصحة إال أنو معارض ٗبا ىو أقول منو كىو حديث زيد بن أرقم ُب الصحيحْب، فهو هبذا شاذ

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

 .ِّٖية سورة البقرة: اآل (ُ)
(، كأخرجو مسلم ُب َِْٔ( رقم )ُْٖٔ/ ْ)چپپپچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

 (.ّٗٓ( رقم )ّّٖ/ ُ، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، ابب ٙبرًن الكبلـ ُب الصبلة )الصحيح
 (.ُُِْ( رقم )َِْ /ُ، كتاب الصبلة، ابب ما ينهى عن الكبلـ ُب الصبلة )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)
،  الكربى(، كأخرجو النسائي ُب ُُْ( رقم )ِٖٖ/ ُ، كتاب الصبلة، ابب ُب كقت العصر )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ْ)

 (.ِّٔ( كانظر )ّٕٓ، ّٔٓ( رقم )ُِٓ، ُُٓ/ ُ)چٱٻٻچكتاب الصبلة، أتكيل قولو جل ثناؤه: 
 (.ِٕٖ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ٓ)
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، كقد نزؿ كىو كبلمهم ُب الصبلة على عهد النيب  حديث زيد بن أرقم فيو حدث احلديث األول:
 لسكوت، كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.بشأنو قرآف، فأمركا اب

حديث زيد بن اثبت، كقد توصلنا فيو عند ا٢بديث عن صحتو، أبنو شاذ؛ لوجود  احلديث الثاين:
 معارض أقول منو، كهبذا فإنو ال يعد سببان لنزكؿ اآلية.

ا٤بفسرين  ذلك ٝبع منككلتا الراكيتْب ُب كتابو لباب النقوؿ، ك   (ُ)كقد ذكر اإلماـ السيوطي
 .(ِ)منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
كرد ُب حديث زيد بن أرقم لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، لكن فيو حدث متعلق ٕبكم شرعي، 

لصبلة حٌب نزلت... : )كنا نتكلم ُب الصبلة، يكلم الرجل صاحبو كىو إٔب جنبو ُب اإذ قاؿ زيد 
 فأمران ابلسكوت كهنينا عن الكبلـ(، كهبذا فإف سبب النزكؿ يرقى إٔب أف يكوف صرٰبان.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
 يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك لكوف زيد بن أرقم من األنصار.

یجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثمثچ -ِْ

چىثيثحجمججحمحجخحخ
(ّ). 

 اآلية: احلديث الوارد فيو ذكر -
فتجعل على نفسها إف  (ْ)قاؿ: كانت ا٤برأة تكوف مقبلةن  أخرج أبو داكد كالنَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو 

عاش ٥با كلد أف هتوده، فلما أيجليت بنو النضّب كاف فيهم من أبناء األنصار، فقالوا: ال ندع أبناءان 
چ...یجئحئمئىئيئجبحبخبمبچ: فأنزؿ هللا 

(ُ). 

                                                           

 (.ْٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َٕٓ، ِٔٓ/ ِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

، ِ، طمتفسري القرآن العظي(، ابن كثّب، ُِْ، َِٗ/ ّ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِّٓ، ِّْ/ ِ، )العزيز
 (.ْٖٔ/ ِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِْٗ/ ُ)

 .ِٔٓسورة البقرة: اآلية  (ّ)
 (.ٖٗ/ ْ، مادة "قػىلىت"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( ا٤بقبلت من النساء: الٍب ال يعيش ٥با كلد، ابن األثّب، ْ)



75 
 

ؿ: كانت ا٤برأة من األنصار ال يكوف ٥با كلد ٘بعل على نفسها لئن كاف قا كُب لفظ للنسائي عنو 
 ٥با كلد لتهوًٌدنو، فلما أسلمت األنصار قالوا: كيف نصنع أببنائنا؟ فنزلت ىذه اآلية.

 :دراسة احلديث -
ا٢بديث ركاه أبو داكد ُب سننو، من طريق أشعث بن عبدهللا، كابن أيب عدم، ككىب بن جرير، 

لكربل، من طريق ابن أيب عدٌم، كعثماف بن عمر، أربعتهم )أشعث، كابن أيب عدم، كالنسائي ُب ا
قاؿ  .ككىب، كعثماف( عن شعبة، عن أيب بشر جعفر بن إايس، عن سعيد بن جبّب عن ابن عباس

 .(ِ)"كإسناده صحيح"ا٤بزيِب: 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

كلذا  ،بنو النضّب، فنزؿ بشأف سؤا٥بم قرآفُب ا٢بديث حدث من األنصار، كسؤاؿ منهم حْب أجليت 
 فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم (ْ)، كالسيوطي(ّ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم
 .(ٓ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، كُب لفظ النسائي: )فنزلت(، فقد جاء يتضح من خبلؿ ا٢بديث 

 لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

يتبْب من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر األنصار، كاليهود، كفيو ذكر حادثة إجبلء 
 يهود بِب النضّب.

                                                                                                                                                                                     

(، كأخرجو النسائي ُب ِِٖٔ( رقم )ُِّ/ ّاإلسبلـ )، كتاب ا١بهاد، ابب ُب األسّب يكره السننأخرجو أبو داكد ُب  (ُ)
 (.َُُْٖ(، كانظر )َُُْٗ( رقم )َّْ/ ٔ)چيئجبحبخبمبچ، كتاب التفسّب، اببالكربى

 (.ُِٗ: ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ُُٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ْٖ)، ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُْ/ ّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

(، ابن عاشور، َُّ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َِٖ/ ّ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُِٖ
 (.َٕ/ ّ، )التحرير والتنوير
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ڻڻڻۀگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻچ -ِٓ

چۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
 معشر فينا نزلت: قاؿ چ...ڻڻڻۀۀ...چ: أخرج الَبمذم كابن ماجو عن الرباء 

 أيٌب الرجل ككاف كقلَّتو، كثرتو قدر على ٬بلو من أيٌب الرجل فكاف ٬بلو  أصحابى  كنا األنصار
 أتى جاع إذا أحدىم فكاف طعاـ، ٥بم ليس الصفة لأى ككاف ا٤بسجد، ُب فيعلًٌقو كالقنوين (ِ)ابلقنو
 ابلقنو الرجل أيٌب ا٣بّب ُب يرغب ال ٩بن انسه  ككاف فيأكل، كالتمر البسر فيسقط بعصاه فضربو القنو
: تعأب اَّللَّ  فأنزؿ فيعلًٌقو انكسر قد كابلقنو ،(ْ)كا٢بشف (ّ)الشيص فيو

گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہچ

 أك إغماض على إال أيخذه ٓب أىعطى ما مثلي  إليو ىدمأي  أحدكم أف لو: قالوا چہہہھھ
 .حياء
 .(ٓ)عنده ما بصاّب أحدان أيٌب ذلك بعد فكنا: قاؿ
 :دراسة احلديث -

ُب سننو، من طريق أسباط  ماجو كابنُب سننو، من طريق إسرائيل بن يونس،  الَبمذما٢بديث ركاه 
، بينما أسباط بن نصر صدكؽ كثّب بن نصر، كركاية الَبمذم أرجح؛ ألف إسرائيل بن يونس ثقة

 .(ٕ)، قاؿ ا٤بزيِب: "فإسناده ال أبس بو"(ٔ)ا٣بطأ

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

 .ِٕٔبقرة: اآلية سورة ال (ُ)
 (.ُُٔ/ ْ، مادة "قنا"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( القنو: الًعذؽي ٗبا فيو من الرطب. ابن األثّب، ِ)
 (.ُٖٓ/ ِ( الشيص: التمر الذم ال يشتد نواه كيقول، كقد ال يكوف لو نولن أصبلن. مادة "شيص"، ا٤برجع السابق )ّ)
 (.ُّٗ/ ُر. مادة "حشف"، ا٤برجع السابق )( ا٢بشف: اليابس الفاسد من التمْ)

(، كأخرجو ابن ماجو ُب ِٕٖٗ( رقم )ّٗ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة البقرة )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ٓ)
 (.ُِِٖ( رقم )ّٖٓ/ ُ، كتاب الزكاة، ابب النهي أف ٱبرج ُب الزكاة شر مالو )السنن

 (.ّْٔ) ،ُط ،التهذيب تقريب حجر، ابن( ٔ)
 (.ِْٗ/ ُ) ،ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآنا٤بزيِب، ( ٕ)
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ُب ا٢بديث حدث كىو اإلتياف ابلقنو فيو الشيص كا٢بشف، كابلقنو قد انكسر فيعلًٌقو ُب ا٤بسجد 
، كلذا  بشأف ىذا األمر قرآانن فأنزؿ هللا -كما كصفهم الرباء بن مالك   -انسه ٩بن ال يرغب ُب ا٣بّب

 فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية (ُ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ السيوطي
 .(ِ)كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
كؿ مقركانن بفاء يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النز 

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر الزراعة الٍب كانت مهنة أىل ا٤بدينة،  يتأكد
، كبعض من األحداث الٍب تدكر فيو، من كجود أىل الصفة، كالتصدؽ كذكر مسجد رسوؿ هللا 

 عليهم.
چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژچ -ِٔ

چکککگگگگڳڳڳڳڱڑڑک
(ّ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
 فسألوا ،ا٤بشركْب من ألنسبائهم (ْ)يرضخوا أف يكرىوف كانوا: قاؿ  عبَّاسو  ابن عن النَّسىاًئي أخرج
: اآلية ىذه فنزلت ،٥بم فرضخ

                                                           

 (.ْٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِٖ/ ّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

 (.َِِ/ ُ، )ِ، طالعظيم تفسري القرآن(، ابن كثّب، ِّّ، ِِّ
 .ِِٕسورة البقرة: اآلية  (ّ)

 (.ِِٖ/ ِ، مادة "رضخ"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( الرضخ: العطية القليلة، ابن األثّب، ْ)
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چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑچ

چککککگگگگڳڳڳڳڱ
(ُ). 

 .كُب لفظ للنسائي أيضا: فسألوا فرخص ٥بم... ا٢بديث
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، من طريق أيب بشر جعفر بن إايس، عن سعيد بن جبّب، عن ابن 
 .(ِ)عباس. قاؿ ابن حجر: "كإسناده صحيح"

 اآلية؟ لنزول سبب احلديث ىل -
من الصحابة رضواف هللا عليهم أف يرخص ٥بم ُب إعطائهم شيئان من العطية القليلة  سؤاؿُب ا٢بديث 

 .فنزؿ بشأف ذلك األمر قرآف ،ألنسبائهم

، كبعض ا٤بفسرين قد ذكر ا٢بديث بنصو كالطربم كابن (ّ)كقد ذكر ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 .(ْ)كثّب، كٗبعناه ذكره ابن عطية كالقرطيب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

لنزكؿ مقركانن بفاء )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ ا صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

يتبْب من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ٙبرج ا٤بسلمْب ُب إنفاقهم على أقرابئهم من 
ا٤بشركْب، فهذا يعِب أهنم ليسوا ُب دار كاحدة، كأف ا٤بسلمْب أىل قوة كمنعة، كىذا من خصائص 

 ا٤برحلة ا٤بدنية.

                                                           

(، قاؿ ابن حجر: "كإسناده َُُِٓ( رقم )َّٓ/ ٔ)چچچچچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ُ)
 صحيح".

 (.َُْٓ( رقم )ٕٓ/ ِ، )ُ، طسلتصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أمحد، ( ابن حجرِ)
 (.ْٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ْٗ/ ّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

 (.ِّّ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ّّٕ/ ّ، )اجلامع ألحكام القرآن، (، القرطيبّّٔ، ّّٓ
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ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڃچ -ِٕ

ڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ

ۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹

﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

ڭڭڭڭۇۇۆۆییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحت

چختمت
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
: قاؿ: ٤با نزلت على رسوؿ اَّللَّ  أخرج مسلم عن أيب ىريرة 

ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکچ

 فأتوا رسوؿ هللا  د ذلك على أصحاب رسوؿ اَّللَّ قاؿ: فاشت چکککگگگگڳ
ٍب بركوا على الركب، فقالوا: أٍم رسوؿ اَّللَّ كيلًٌٍفنىا من األعماؿ ما نطيق الصبلة كالصياـ كا١بهاد 

: أتريدكف أف تقولوا كما قاؿ كالصدقة، كقد أينزلت عليك ىذه اآلية كال نطيقها، قاؿ رسوؿ اَّللَّ 
: قالوا چےےۓۓ﮲﮳﮴چكم: ٠بعنا كعصينا؟ بل قولوا: أىل الكتابْب من قبل

: إثرىا ُب اَّللَّ  فأنزؿ: ألسنتهم هبا ذلَّت القـو اقَبأىا فلما ،ا٤بصّب كإليك ربنا غفرانك كأطعنا ٠بعنا
ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھچ

: فلما فعلوا ذلك نسخها اَّللَّ تعأب، فأنزؿ هللا  چھےےۓۓ﮲﮳﮴
، (نعم: قاؿ) چڭڭڭڭچ
( نعم: قاؿ) ،چۆییییجئۇۆچ
 .(ِ)(نعم: قاؿ) چمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختچ
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

                                                           

 .ِٖٔ-ِْٖسورة البقرة: اآلية (ُ) 
 (.ُِٓ( رقم )ُُٓ/ ُ، كتاب اإلٲباف، ابب بياف أنو سبحانو ٓب يكلف إال ما يطاؽ )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)



81 
 

أهنم قد كلفوا ما ال يطيقوف، فأنزؿ بشأف ىذا األمر  ُب ا٢بديث سؤاؿ من صحابة رسوؿ هللا 
 قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم (ِ)، كالسيوطي(ُ)بب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدمكقد أكرد س
 .(ّ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 

 السببية.
 ايت الواردة مكية أم مدنية؟ىل اآل -

كمن ا٤بعلـو أف الصياـ ، الصياـ كا١بهاد ذكرىم من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينةيتبْب 
كا١بهاد قد فرضا ُب السنة الثانية من ىجرة النيب 

(ْ). 

 سورة آؿ عمراف

ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎچ -ِٖ

ڎڈڈژژڑڑککککگگگڳڳڳڳڱڱ

چڱڱںں
(ٓ). 

 ذكر اآلايت:احلديث الوارد فيو  -
قريشان يـو بدر كقدـ ا٤بدينة، ٝبع  قاؿ: ٤با أصاب رسوؿ هللا  أخرج أبو داكد عن ابن عبَّاسو 

، فقاؿ: )اي معشر يهود، أسلموا قبل أف يصيبكم مثلي ما أصاب قريشان( (ُ)اليهود ُب سوؽ بِب قينقاع

                                                           

 (.ُِٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.َٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزولسيوطي، ( الِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َُٔ، ُِٓ/ ّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

(، ّّٖ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِْٕ/ ّ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّٖٓ/ ِ، )العزيز
 (.ُّٓ/ ّ، )التحرير والتنويرعاشور،  ابن

 (.ِْٗ/ ِٖ، َٔٔ/ ٕ، )رلموع الفتاوى( ابن تيمية، ْ)
 .ُّ -ُِسورة آؿ عمراف: اآلية  (ٓ)
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ال يعرفوف القتاؿ،  (ّ)وا أغماران من نفسك أنك قتلت نفران من قريش كان (ِ)قالوا: اي دمحم، ال يغرنك
ُب ذلك:  إنك لو قاتلتنا لعرفت أاٌن ٫بن الناس، كأٌنك ٓب تلق مثلنا، فأنزؿ هللا 

 ببدر چڎڈڈژژچ: قولو إٔب ؼصرًٌ مي  قرأ چ...ڄڄڃڃچ
چڑڑچ

(ْ). 
 :دراسة احلديث -

ن اثبت، عن ا٢بديث ركاه أبو داكد ُب سننو من طريق ابن إسحاؽ، عن دمحم بن أيب دمحم مؤب زيد ب
 .(ٓ)سعيد بن جبّب كعكرمة، عن ابن عباس. قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: "إسناده حسن"

كما ُب تقريب ا٢بافظ ابن   (ٔ)قاؿ ا٤بزيِب: "كفيما قالو نظر، فإف دمحم بن أيب دمحم ٦بهوؿ"
 .(ٖ)، كقد قاؿ الذىيب: "ال يعرؼ"(ٕ)حجر

ى ركايتو عن سعيد كعكرمة، كىذا ٩با يزيد قاؿ ا٤بزيِب: "كقد ٕبثت فلم أجد أحدان اتبع دمحمان عل
 .(ٗ)ا٢بديث ضعفان لتفرده من بْب أصحاب سعيد كعكرمة، فا٢بديث ضعيف"

زعم الذىيب ُب ا٤بيزاف أنو ال يعرؼ! كىو معركؼ، ترجم لو البخارم "قاؿ الشيخ أٞبد شاكر: 
 .(ُ)"معرفة كتوثيقان فلم يذكر فيو جرحان، كذكره ابن حباف ُب الثقات، ككفى بذلك  (َُ)ُب الكبّب

                                                                                                                                                                                     

، مادة "قينقاع" النهاية يف غريب احلديث واألثر( قينقاع: ىم بطن من بطوف يهود ا٤بدينة، أضيفت السوؽ إليهم. ابن األثّب، ُ)
(ْ /ُّٔ.) 

 (.ُُ/ ٓ، مادة "غرر"، )لسان العربغرَّه يغره أم خدعو كأطمعو ابلباطل. ابن منظور، ( يغرنك: ِ)
، مادة النهاية يف غريب احلديث واألثر( األغمار: ٝبع غيٍمر ابلضم، كىو ا١باىل الًغرُّ الذم ٓب ٯبرب األمور. ابن األثّب، ّ)

 (.ّٖٓ/ ّ"غمر"، )
(، رقم َِْ/ ّاإلمارة كالفيء، ابب كيف كاف إخراج اليهود من ا٤بدينة )، كتاب ا٣براج ك السننأخرجو أبو داكد ُب  (ْ)

(ََُّ.) 
 (.ّٖٔ/ ٕ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ٓ)
 (.َّْ/ ُ) ،ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآنا٤بزيِب، ( ٔ)
 (.ِٕٔٔ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ٕ)
 (.ِٔ/ ْ، )يف نقد الرجالميزان االعتدال ( الذىيب، ٖ)
 (.َّْ/ ُ) ،ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآنا٤بزيِب، ( ٗ)
 (.ِِٓ/ ُ، )التاريخ الكبري( البخارم، َُ)
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 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -
لىمَّػا دعاىم لئلسبلـ بعد ىزٲبتو لقريش ُب غزكة بدر،  ُب ا٢بديث قوؿ من اليهود لرسوؿ هللا 

كحذَّرىم أف يصيبهم ما أصاب قريش، فما كاف منهم إال قالوا: اي دمحم، ال يغرنك من نفسك أنك 
ال يعرفوف القتاؿ إنك لو قاتلتنا لعرفت أاٌن ٫بن الناس، كأٌنك ٓب تلق  قتلت نفران من قريش كانوا أغماران 

، كمع كجود كبلـ ُب سنده إال أنو ٣بلوه من معارض لو، كٙبسْب ثلنا، فنزؿ بشأف قو٥بم ىذا قرآفم
 ا٢بافظ ابن حجر لو، ارتقى ألف يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من أىل التفسّب منهم الطربم (ّ)، كالسيوطي(ِ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلايت الواحدم
 .(ْ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 

 السببية.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

قريشان يـو  ديث أف اآلية مدنية، كذلك بنص ا٢بديث: )٤با أصاب رسوؿ هللا من خبلؿ ا٢ب يتبْب
 بدر كقدـ ا٤بدينة(، كقرينة ٝبعو لليهود ُب سوؽ بِب قينقاع.

ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئچ -ِٗ

چحئمئىئيئجبحبخبمب
(ٓ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -

                                                                                                                                                                                     

 (.ُِٕ/ ُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
 (.َُّ، ُِٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ُٓ، )ِ، طنزوللباب النقول يف أسباب ال( السيوطي، ّ)
/ ّ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُِٗ/ ّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

(، ابن عاشور، َّٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِْ/ ْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِٖ، ِٕ
 (.ُٕٔ/ ّ، )التحرير والتنوير

 .ٕٕسورة آؿ عمراف: اآلية  (ٓ)
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: )من حلف على قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  أخرج البخارم كمسلم عن عبد هللا بن مسعود -أ 
ٲبْب كىو فاجر ليقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم لقي هللا كىو عليو غضباف( قاؿ: فقاؿ األشعث بن قيس: 

فقاؿ ٕب  ُبَّ كهللا كاف ذلك، كاف بيِب كبْب رجلو من اليهود أرض، فجحدين، فقٌدمتو إٔب النيب 
(، قاؿ: قلت: اي رسوؿ هللا : )ألك بينة(؟ قاؿ: قلت: ال، قاؿ: فقاؿ لليهودم: )احلفرسوؿ هللا 

 إٔب چ...ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئچإذف ٰبلف كيذىب ٗبإب، قاؿ: فأنزؿ هللا تعأب: 
 .(ُ)اآلية آخر

أف رجبلن أقاـ سلعة ُب السوؽ فحلف فيها: لقد  أخرج البخارم عن عبد هللا بن أيب أكَب -ب 
أىعطىى هبا ما ٓب يػيٍعطىو، ليوقع فيها رجبلن من ا٤بسلمْب، فنزلت: 

 .(ِ)اآلية آخر إٔب چ...ۈئەئوئوئۇئۇئۆئۆئچ
 :دراسة األحاديث -

 ُب صحيحو. كمسلمُب صحيحو،  البخارمركاه  مسعود بن هللا عبدحديث  احلديث األول:
 .ُب صحيحو البخارم ركاه أكَب أيب بن هللا عبدحديث  احلديث الثاين:

 اآلية؟ لنزول سبب ديثاحاأل ىل -

ا٢بديثْب، كذكرٮبا ٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كبل   (ْ)، كاإلماـ السيوطي(ّ)أكرد اإلماـ الواحدم
 .(ٓ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

                                                           

( رقم ْٖٗ/ ِ، كتاب الشهادات، ابب سؤاؿ ا٢باكم ا٤بدعي، ىل لك بينة؟ قبل اليمْب )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
(، ََٕٕ، ُٕٔٔ، ُٕٔٔ، ِٗٗٔ، ِّٖٔ، ِْٕٓ، ُِّٓ، ِِٓٓ، َِّٖ، ِِٖٓ، ِِِٗ(، كانظر )ِّّٓ)

 (.ُّٖ( رقم )ُِِ/ ُب كعيد من اقتطع حق مسلم بيمْب فاجرة )، كتاب اإلٲباف، ابالصحيحكأخرجو مسلم ُب 
( ُٔٓٔ/ ْ)چەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

 (.َِّٓ، ُِٖٗ(، كانظر رقم )ِْٕٔرقم )
 (.ُْٔ -ُّْ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 .(ْٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ِِّ، ُِّ/ ّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

، ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َُِ، ُُٗ/ ْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُّٓ، ُّْ/ ّ، )العزيز
 (.َِٗ /ّ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ّٕٔ، ّٕٓ/ ُ)
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ُب حديث عبدهللا بن مسعود حدث كىي ا٣بصومة بْب الصحايب األشعث بن  احلديث األول:
 قيس، كبْب رجلو من اليهود، أنزؿ هللا بشأهنا قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

كعندم أف الراجح... ترجيح حديث ابن مسعود، ألف القصة بْب األشعث كبْب " ا٤بزيِب:قاؿ 
رجل من اليهود، كاآلية الٍب بعد ىذه اآلية تتحدث عن اليهود ُب قولو: 

، كاآلية الٍب قبلها تتحدث عن اليهود أيضان ُب قولو: چ...ٱٻٻٻٻپچ
كاف ذلك،   ٍب األشعث ٰبلف كيقوؿ: ُبَّ كهللا ...چ...ڱڱڱںںڻڻڻڻۀچ

 .(ُ)"كىو لن ٰبلف إال على ما ثبت عنده
ُب حديث عبد هللا بن أيب أكَب حدث كىو أٌف رجبلن أقاـ سلعة ُب السوؽ فحلف  احلديث الثاين:

 فيها: لقد أىعطىى هبا ما ٓب يػيٍعطىو، ليوقع فيها رجبلن من ا٤بسلمْب فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن.

. ىذا ما غلب على ظنو من نزك٥با، كليس ابلضركرة أف حديث ابن أيب أكَب.." قاؿ ا٤بزيِب:
يكوف ىو الصواب... قولو )فنزلت( حكم تلك الصورة يتناكلو لفظ اآلية، فعربَّ عن ذلك ابلنزكؿ، 

 .(ِ)"كىذا مبِب على أف العربة بعمـو اللفظ ال ٖبصوص السبب
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ يتضح من خبلؿ ا٢بد احلديث األول:
 مقركانن بفاء السببية.

يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ  احلديث الثاين:
 مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
كىو من األنصار،  نية، كذلك بقرينة ذكره من خبلؿ حديث األشعث بن قيس أف اآلية مد ندرؾ

 ككذلك قرينة ذكر اليهودم.

                                                           

 (.َّٕ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 (.َّٖ/ ُ( ا٤برجع السابق )ِ)
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چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکچ -َّ

کککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ

چڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
قاؿ: كاف رجل من األنصار أسلم ٍب ارتد ك٢بق ابلشرؾ ٍب ندـ  أخرج النَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو 

فقالوا: إف فبلانن  ىل ٕب من توبة؟ فجاء قومو إٔب رسوؿ اَّللَّ  مو: سلوا رسوؿ اَّللَّ فأرسل إٔب قو 
 چچڇڇڇڇڍڍچقد ندـ، كإنَّو قد أمران أف نسألك: ىل لو من توبة؟ فنزلت: 

 .(ِ)فأسلم إليو فأرسل چےےۓچ إٔب
 :دراسة احلديث -

داكد بن أيب ىند، عن عكرمة، عن ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، كُب اجملتىب، من طريق زريع، عن 
 .(ّ)"فإسناد ا٢بديث صحيح"قاؿ ا٤بزيِب:  .ابن عباس

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -
ُب ا٢بديث حدث كىو أف رجبلن من األنصار أسلم ٍب ارتد ٍب ندـ كأراد التوبة، فجاء قومو إٔب رسوؿ 

 فإنًٌو يكوف سببان لنزكؿ اآلية. يسألونو عن توبتو، فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن، كهبذا 

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم (ٓ)، كالسيوطي(ْ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم
 .(ٔ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

                                                           

 .ٖٗ-ٖٔسورة آؿ عمراف: اآلية  (ُ)
(، كُب َُُٓٔ( رقم )ُُّ/ ٔ)چچڇڇڇڇڍڍچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ِ)

 (.َْٕٗقم )( ر ُِّ/ ٕ، كتاب ٙبرًن الدـ، ابب توبة ا٤برتد )اجملتىب
 (.َّٗ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
 (.ُْٖ -ُْٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ْ)
 (.ٓٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
/ ّ، )تاب العزيزاحملرر الوجيز يف تفسري الك(، ابن عطية، َّْ/ ّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)

(، ابن عاشور، ّٕٗ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِٗ/ ْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُُٓ
 (.َّْ/ ّ، )التحرير والتنوير
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 فظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.)فنزلت(، فقد جاء ل صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

يتبْب من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر األنصار، كخركجي ىذا الرجل األنصارم 
من ا٤بدينة، ك٢باقة بدار أىل الشرؾ دليل أف ا٤بدينة أصبحت دار إسبلـ، كٛبايزت عن دار الشرؾ، 

 ر كاف منو بعد ا٥بجرة.كأفَّ ىذا األم
ھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽چ -ُّ

﮾﮿﯀﯁

چڭڭڭڭ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
صبلة العشاء ٍب خرج إٔب  رسوؿ اَّللَّ  قاؿ: أخَّرى  أخرج النَّسىاًئي ُب سننو عن ابن مسعود 

ألدايف أحد يذكر اَّللَّ ىذه ا٤بسجد، فإذا الناس ينتظركف الصبلة، قاؿ: )أما إنو ليس من أىل ىذه ا
: بلغ حٌب چھھھےےۓۓچالساعة غّبكم( قاؿ: كأينزؿ ىؤالء اآلايت: 

چڭڭڭڭچ
(ِ). 

 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، كُب إسناد ىذا ا٢بديث عاصم بن أيب النجود، كقد اتبعو األعمش، 
لركام عن األعمش، ضعَّفو كثّب من األئمة، قاؿ فيو إال إف ُب متابعة األعمش لو: عبيد هللا بن زىٍحر ا

 .(ْ)، كقاؿ ابن ا٤بديِب: "منكر ا٢بديث"(ّ)ابن معْب: "كل حديثو عندم ضعيف"

، إال إنو ٓب ييذكر سبب نزكؿ اآلايت (ٓ)كا٢بديث ٨برَّج ُب الصحيحْب عن ٝباعة من الصحابة
 ديث ال يثبت، كهللا أعلم.اآلايت ُب ٝبيع األحاديث، كعليو فإف ذكر سبب النزكؿ ُب ىذا ا٢ب

                                                           

 .ُُٓ-ُُّسورة آؿ عمراف: اآلية  (ُ)
 (.َُُّٕ( رقم )ُّّ/ ٔ)چھھےےۓۓچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ِ)

 (.ّٔ/ ُٗ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ّ)
 (.ّٔ/ ُٗ( ا٤برجع السابق )ْ)
( ُُٖ/ُ، كتاب مواقيت الصبلة، ابب النـو قبل العشاء ٤بن غلب، )الصحيح( أخرجو البخارم من حديث ابن عباس ُب ٓ)

( ٖٓ/ٗتمِب، ابب ما ٯبوز من اللو، )، من حديث ابن عباس أيضان، كتاب الالصحيح(، كأخرجو البخارم ُب ُٕٓرقم )
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 اآلية؟ لنزول سبب احلديث ىل -
ليس بْب اآلية ا٤بذكورة كا٢بديث الذم سيقت فيو أم ارتباط، كقد قاؿ اإلماـ ابن كثّب بعد أف ساؽ 
حديث ابن مسعود: "كا٤بشهور عند كثّب من ا٤بفسرين كما ذكره دمحم بن إسحاؽ كغّبه، كركاه العوُب 

ايت الٍب نزلت فيمن آمن من أحبار أىل الكتاب كعبدهللا بن سبلـ كأسد عن ابن عباس: أف ىذه اآل
 ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية. ، كعليو فإف حديث ابن مسعود (ُ)بن عبيد كثعلبة بن سىٍعيىة كغّبىم"

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

كبْب اآلية أم ارتباط كما حكاه ابن كثّب، كىذا كاؼ لئبل  كوف ا٢بديث ضعيف اإلسناد، كليس بينو
يػيعىدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كعليو فلم تعد ىناؾ حاجة ٤بناقشة صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من 

 مدنيتها.

چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺچ -ِّ
(ِ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
: نزلت نافي: قاؿ  هللا عبد بن جابر عن كمسلم البخارم أخرج

- ٫بب كما سىًلمة، كبنو حارثة بنو الطائفتاف ٫بن: قاؿ چٱٻٻٻٻپپپپچ
چپپپچ: هللا لقوؿ تنزؿ، ٓب أهنا -يسرين كما: مرةن  سفيافي  كقاؿ

(ّ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

بنو سلمة من ا٣بزرج، كبنو حارثة من األكس، "كٮبا  ُب ا٢بديث حدث كىو أف طائفتْب من ا٤بسلمْب
خرج إٔب أحد... فلما بلغوا الشوط ا٬بذؿ عبدهللا بن  ككاان جناحي العسكر، كذلك أف رسوؿ هللا 

                                                                                                                                                                                     

، من حديث عائشة، كابن عمر، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، ابب كقت الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ِّٕٗرقم )
 (.ِْٔ(، )ّٗٔ(، )ّٖٔ( رقم )ُْْ/ُالعشاء كأتخّبىا، )

 (.ّٕٗ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ُ)
 .ُِِسورة آؿ عمراف: اآلية (ِ) 
(، كانظر رقم ِِْٖ( رقم )َُٔٔ/ ْ)چٱٻٻٻٻپچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

 (.َِٓٓ( رقم )ُْٖٗ/ ْ)
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، فعصمهم هللا كٮبت بنو سلمة كبنو حارثة ابالنصراؼ مع عبدهللا بن أيبٌ " ،(ُ)"بثلث الناس... أيبٌ 
 بشأف ىذا األمر قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.كأنزؿ هللا  (ِ)"فلم ينصرفوا

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية (ّ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ السيوطي
 .(ْ)كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
لفظ النزكؿ مقَبف بفاء السببية، كلكن كرد ٓب يرد ُب سبب النزكؿ صيغة سبب نزكؿ اآلية كذا، أك 

فيها قوؿ جابر بن أيب سلمة: فينا نزلت، كقوؿ سفياف: كما ٫بب أهنا ٓب تنزؿ، لقوؿ هللا: )كهللا 
كليهما(، كىذا يدؿ على نزك٥با ُب الطائفتْب ا٤بذكورتْب صراحة، كهبذه القرينة فإف سبب نزكؿ اآلية 

 يرتقي إٔب أف يكوف صرٰبان.
 ة الواردة مكية أم مدنية؟ىل اآلي -

من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر الطائفتْب: بنو حارثة، كبنو سلمة،  يتبْب
 ككلتاٮبا من األنصار.

چہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳چ -ّّ
(ٓ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -
وؿ قاؿ: ٤با كاف يـو أيحد كسرت رابعية رس أخرج مسلم ُب صحيحو عن أنس بن مالك -أ 

كشيجَّ ُب كجهو، قاؿ: فجعل الدـ يسيل على كجهو، فجعل ٲبسح الدـ عن كجهو كيقوؿ:  اَّللَّ 

                                                           

( شىٍوطه: ابلفتح ٍب السكوف ٍب طاء كىو العدك، كقاؿ النضر بن مشيل: الشوط: مكاف بْب شرفْب من األرض أيخذ فيو ا٤باء ُ)
 (.ّّْٕ( رقم )ِِْ/ ّ، )ُ، طم البلدانمعجكالناس كأنو طريق. ابن ايقوت، 

 (.ّْٕ/ ُ، )ِ، طمعامل التنزيل( البغوم، ِ)
 (.ٕٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ّٕ، ِٕ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

(، ابن ََْ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٖٔ/ ْ، )اجلامع ألحكام القرآن (، القرطيب،ُِٓ/ ّ)
 (.ُٕ/ ْ، )التحرير والتنويرعاشور، 

 .ُِٖسورة آؿ عمراف: اآلية  (ٓ)
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 : ؟(، قاؿ: فأنزؿ اَّللَّ )كيف يفلح قـو خضَّبوا كجو نبيهم ابلدـ، كىو يدعوىم إٔب اَّللَّ
چہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳چ

(ُ). 

إذا  أنو ٠بع رسوؿ هللا  أخرج البخارم كالنَّسىاًئي عن سآب بن عبد اَّللَّ بن عمر عن أبيو -ب 
( بعد ما يقوؿ:  رفع رأسو من الركوع ُب الركعة اآلخرة من الفجر يقوؿ: )اللهم العن فبلانن كفبلانن كفبلانن

 : : قولو إٔب چہہہھھچ)٠بع هللا ٤بن ٞبده ربنا كلك ا٢بمد( فأنزؿ اَّللَّ
چۓ﮲چ

(ِ). 

( دعا على انسو من ا٤بنافقْب فأنزؿ  قاؿ: ٍب قاؿ: )اللهم العن فبلانن  كُب لفظ للنَّسىاًئي عنو  كفبلانن
چ...ہہہھھچاَّللَّ تعأب: 

(ّ). 
كأخرجو البخارم معلقان عن حنظلة بن أيب سفياف قاؿ: ٠بعت سآب بن عبد اَّللَّ يقوؿ: كاف رسوؿ اَّللَّ 

  :يدعو على صفواف بن أيمية، كسهيل بن عمرك، كا٢بارث بن ىشاـ، فنزلت
چۓ﮲چ: قولو إٔب چہہہھھچ

(ْ). 
كاف إذا أراد أف يدعو على أحد   أف رسوؿ هللا  أخرج البخارم كمسلم، عن أيب ىريرة -ج 

أك يدعو ألحد قنت بعد الركوع، فرٗبا قاؿ: إذا قاؿ ٠بع هللا ٤بن ٞبده، ربنا كلك ا٢بمد: )اللهم انج 
 كاجعلهاالوليد بن الوليد، كسلمة بن ىشاـ، كعياش بن أيب ربيعة، اللهم اشدد كطأتك على مضر، 

 فبلانن  العن اللهم: )الفجر صبلة ُب صبلتو بعض ُب يقوؿ ككاف بذلك، ٯبهر( يوسف كسِب سنْب
چہہہھھچ: هللا أنزؿ حٌب العرب، من ألحياءو ( كفبلانن 

(ٓ). 

                                                           

 (.ُُٕٗ( رقم )ُُْٕ/ ّ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ابب غزكة أحد )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ُ)
(، كانظر رقم ِّْٖ( رقم )ُُٔٔ/ ْ)چہہہھھچكتاب التفسّب، ابب،  الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

( رقم ُّْ/ ٔ)چہہہھھچ، كتاب التفسّب، اببالكربى(، كأخرجو النسائي ُب ُْٗٔ، ِّْٖ، ِّْٖ)
(َُُٕٔ.) 

/ ِ، )اجملتىب(، كُب َُُٕٓ( رقم )ُّْ/ ٔ)چہہہھھچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ّ)
 (.َُٕٕ( رقم )ْٗٓ

 ( بدكف رقم.ُْْٗ/ ْ)چہہہھھچ، كتاب ا٤بغازم، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ْ)
(، كأخرجو مسلم ُب ِْْٖ( رقم )ُُٔٔ/ ْ)چہہہھھچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ٓ)

 (.ٕٓٔ( رقم )ْٔٔ/ ُ، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، ابب استحباب القنوت ُب ٝبيع الصبلة )الصحيح



91 
 

قاؿ: )اللهم العن ٢بياف كرًٍعبلن كذكواف كعيصىيَّةى عصت هللا كرسولو( ٍب بلغنا أنو  كلفظ مسلم عنو 
 .چہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳چنزؿ: ترؾ ذلك ٤با أي 

 :دراسة األحاديث -
 ركاه مسلم ُب صحيحو. حديث أنس بن مالك  احلديث األول:

حديث عبدهللا بن عمر عن أبيو ركاه البخارم ُب صحيحو، كالنَّسىاًئي ُب الكربل،  احلديث الثاين:
ي، من طريق عبدالرزاؽ بن كُب اجملتىب، كلفظة )ا٤بنافقْب(ٓب تيذكىر عند البخارم، كإ٭با انفرد هبا النسائ

 ، فتكوف شاذة.(ُ)معمر، كما أف إسحاؽ بن راشد اتبع معمران عن الزىرم فلم يذكرىا

 كقد ريًكم ا٢بديث من طريق الزىرم عن سآب بدكف تعيْب األ٠باء.

فأسقط ابن عمر،  كأما ما ركاه البخارم معلقان فمن طريق حنظلة عن سآب مرسلة عن النيب 
كالصواب أهنا مرسلة، كيدؿ على ذلك أف انفعان ركل ا٢بديث عن ابن عمر بدكف تعيْب "قاؿ ا٤بزيِب: 

، كالذم صح ىو الدعاء على (ِ)"األ٠باء عند الَبمذم، كعلى ىذا فالتعيْب ٓب يصح ُب حديث مرفوع
 أانس مبهمْب.

قبان على مع-ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحهما، قاؿ ا٤بزيِب  حديث أيب ىريرة  احلديث الثالث:
ىذه الركاية ُب تسمية القبائل تفرد هبا يونس بن يزيد األيلي عن الزىرم عند مسلم، ": -ركاية مسلم

كقد اتبعو اثناف بدكهنا، ٮبا: شعيب عند البخارم، كإبراىيم بن سعد عند البخارم أيضان، كا٢بديث لو 
فهذه الركاية شاذة؛ ألف يونس  طرؽ أخرل عن أيب ىريرة بدكهنا أيضان من ركاية األعرج عن البخارم،

ٍب ظهر ٕب علة ا٣برب ": -معقبان على ركاية البخارم-، كقاؿ ابن حجر (ّ)"تفرد هبا عن بقية الثقات
كأف فيو إدراجان، كأف قولو: حٌب أنزؿ هللا، منقطع من ركاية الزىرم عمَّن بلغو، بْبَّ ذلك مسلم ُب 

ٍب بلغنا أنو ترؾ ذلك ٤با نزلت كىذا الببلغ ال يصح ٤با  ا٤بذكورة، فقاؿ ىنا يعِب الزىرم: راكية يونس
 يعِب االنقطاع. (ْ)"ذكرتو

                                                           

 (.َٕٔ/ ِ، )ُ، طشرح علل الرتمذي( ابن رجب، ُ)
 (.ُّٕ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ُّٗ/ ُ( ا٤برجع السابق )ّ)
 (.ٕٓ/ ٖ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ْ)
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 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -
حدث كىو أنو ٤با كاف يـو أيحد كسرت رابعية رسوؿ  ُب حديث أنس بن مالك  احلديث األول:

عن كجهو كيقوؿ: )كيف  كشيجَّ ُب كجهو الشريف، كالدـ يسيل على كجهو، جعل ٲبسح الدـ اَّللَّ 
؟( فأنزؿ هللا بشأف ىذا القوؿ قرآانن، كلذا فإنو  يفلح قـو خضَّبوا كجو نبيهم ابلدـ، كىو يدعوىم إٔب اَّللَّ

 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
أٌف لفظة  دراسة ا٢بديثُب حديث عبدهللا بن عمر عن أبيو، فقد مٌر معنا ُب  احلديث الثاين:

دعاء ابلتعيْب ٓب يصح ُب حديث مرفوع، كأف الذم صح ىو الدعاء على )ا٤بنافقْب( شاذة، كأف ال
أانس مبهمْب، لكن ليس للدعاء صلة بغزكة أحد، بل ُب مناسبة أخرل، كاآلية قد نزلت ُب سياؽ 

 ا٢بديث عن غزكة أحد، كلذا فإنَّو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
أفَّ الركاية ُب تسمية القبائل  راسة ا٢بديثد، مرَّ معنا ُب ُب حديث أيب ىريرة  احلديث الثالث:

شاذة، كقوؿ ا٢بافظ ابن حجر أبف ُب ا٣برب إدراجان، كأف قولو: )حٌب أنزؿ هللا(، منقطع الركاية، كلذا 
 فإنَّو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
كؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء أف سبب النز  ُب حديث أنس بن مالك  يتبْب احلديث األول:

 لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.
حديث عبدهللا بن عمر عن أبيو مع كونو بلفظ صريح )فأنزؿ هللا، فنزلت(، إال إف  احلديث الثاين:

 العلل الواردة عليو ٓب ٘بعلو سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها.
فقد كرد لفظ النزكؿ، إال إف العلل الواردة عليو ٓب ٘بعلو سببان  حديث أيب ىريرة  :احلديث الثالث

 لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

 أف اآلية مدنية، كذلك بنص ا٢بديث: )٤با كاف يـو من خبلؿ حديث أنس بن مالك  يتبْب
 ....(أيحد
چکگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہچ -ّْ

(ُ). 

                                                           

 .ُُٔسورة آؿ عمراف: اآلية  (ُ)
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 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
ُب قطيفة  چ...کگگگگڳچقاؿ: نزلت ىذه اآلية  أخرج أبو داكد كالَبمذم عن ابن عبَّاسو 

 :أخذىا، فأنزؿ اَّللَّ  ٞبراء فيقدت يـو بدر، فقاؿ بعض الناس لعل رسوؿ اَّللَّ 
 .(ُ)إٔب آخر اآلية چ...کگگگگڳچ
 :حلديثدراسة ا -

ا٢بديث ركاه أبو داكد ُب سننو، كالَبمذم ُب سننو من طريق إسحاؽ بن إبراىيم، عن عبدا٤بلك بن 
قاؿ اإلماـ أٞبد:  .أيب الشوارب، عن عبدالواحد بن زايد، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس

يِب: قاؿ ا٤بز ، (ّ)"صدكؽ سيء ا٢بفظ خلط آبخره"، كقاؿ ابن حجر: (ِ)"خصيف شديد االضطراب"
 .(ْ)"يظهر أف ُب اإلسناد اضطراابن... كعليو فا٢بديث ضعيف"

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
أخذىا، فنزؿ بشأف  ٞبراء، كقوؿ لبعض الناس: لعل رسوؿ هللا قطيفة ُب ا٢بديث حدث كىو فقد 

يكوف سببان  إال أنو لضعف السند ال قو٥بم قرآانن، كهبذا نرل أنو قد اكتملت فيو أركاف أسباب النزكؿ،
 لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ٓ)كقد أكرد ٝبلة الركاايت ا٤بتقدمة اإلماـ الواحدم
 .(ٔ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح، وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                           

، أبواب تفسّب السنن(، كأخرجو الَبمذم ُب ُّٕٗ( رقم )َِٖ/ ْالقراءات )، كتاب ا٢بركؼ ك السننأخرجو أبو داكد ُب  (ُ)
 (.ََّٗ( رقم )َُٗ/ ٓالقرآف، ابب كمن سورة آؿ عمراف )

 (.ُِْ/ ّ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ِ)
 (.ُُٖٕ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
 (.ِّٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
 (.َُٔ -ُٗٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ٓ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ٖٗ، ٖٔ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)

/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ََِ، ُٗٗ/ ْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِِٔ، ِِٓ/ ّ)
 (.ِٖ، ُٖ/ ْ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َّْ ،َِْ
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ال أنو لضعف اإلسناد ٓب يكن سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب ا٢بديث مع كونو بلفظ صريح )فأنزؿ هللا(، إ
 فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.

چگگڳڳڳڳڱڱڱںںڻڻڻچ -ّٓ
(ُ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -
ا أصيب إخوانكم أبحد، جعل ٤ب قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللَّ  أخرج أبو داكد عن ابن عبَّاسو -أ 

أركاحهم ُب أجواؼ طّبو خيٍضرو ترد أهنار ا١بنة، أتكل من ٜبارىا، كأتكم إٔب قناديل من ذىب  اَّللَّ 
ُب ظلًٌ العرش، فلما كجدكا طيب مشرهبم كمأكلهم كحسن مقيلهم، قالوا: اي ليت إخواننا يعلموف ٗبا 

: )أان أبلغهم عنكم(، فأنزؿ نكلوا عن ا٢برب، فقاؿ هللا صنع اَّللَّ لنا، لئبل يزىدكا ُب ا١بهاد، كال ي
چ...گگڳڳچ ىؤالء اآلايت على رسولو: اَّللَّ 

(ِ). 
، فقاؿ ٕب: )اي جابر لقيِب رسوؿ اَّللَّ  أخرج الَبمذم كابن ماجو عن جابر بن عبد هللا -ب 

، قاؿ: )أفبل أيبشرؾ ٗبا لقي ما ٕب أراؾ منكسران(؟ قلت: اي رسوؿ اَّللَّ استشهد أيب، كترؾ عياالن كدينان 
هللا بو أابؾ(؟ قاؿ: بلى اي رسوؿ هللا، قاؿ: )ما كلَّم اَّللَّ أحدان قط إال من كراء حجابو، كأحيا أابؾ 
فكلمو كفاحان، فقاؿ: اي عبدم ٛبنَّ عليَّ أيعطك، قاؿ: اي ربًٌ ٙبييِب فأقتل فيك اثنية، قاؿ الرب 

نزلت ىذه اآلية:: إنو قد سبق مِب أهنم ال يرجعوف، كأ 
چگگڳڳڳڳڱڱڱںںڻڻڻچ

(ّ). 
 :دراسة األحاديث -

حديث ابن عباس ركاه أبو داكد ُب سننو من طريق عثماف بن أيب شيبة، عن عبدهللا  احلديث األول:
 بن إدريس، عن ابن إسحاؽ، عن إ٠باعيل بن أمية، أيب الزبّب، عن سعيد بن جبّب، عن ابن عباس.

 دهللا بن إدريس، عن ابن إسحاؽ، عن إ٠باعيل بن أمية، كمن طريق يوسف بن هبلوؿ، عن عب
 أيب الزبّب، عن ابن عباس.عن 

                                                           

 .ُٗٔسورة آؿ عمراف: اآلية  (ُ)
 (.َِِٓ( رقم )ّّ، ِّ/ ّ، كتاب ا١بهاد، ابب ُب فضل الشهادة )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ِ)
، ا٤بقدمة، رقم السنن(، كأخرجو ابن ماجو ُب ََُّ( رقم )َُُ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ّ)

 (، قاؿ الَبمذم: "حديث حسن غريب".ََِٖ( رقم )َُٗ)



94 
 

 كمن طريق ابن فضيل، عن ابن إسحاؽ، عن إ٠باعيل بن أمية، أيب الزبّب، عن ابن عباس.

كمن طريق إ٠باعيل بن عياش، عن ابن إسحاؽ، عن إ٠باعيل بن أمية، أيب الزبّب، عن ابن 
 عباس.

 أف طريق )ابن هبلوؿ عن ابن إدريس، كابن فضيل، كابن عياش( الثبلثة عن ك٩با تقدـ يتبْب
ابن إسحاؽ، عن إ٠باعيل بن أمية، عن أيب الزبّب عن ابن عباس، إال طريق )عثماف بن أيب شيبة( 
فعن ابن إدريس، عن أيب الزبّب، عن سعيد بن جبّب، عن ابن عباس. فجعل بْب أيب الزبّب كابن 

 ّب.عباس: سعيد بن جب

كابلنظر ُب ىذا اإلسناد ٪بد أنو ايختلف على ابن إدريس، فركاه يوسف بن هبلوؿ عنو )أم 
عن ابن إدريس( كركاية ا١بماعة عن ابن إسحاؽ. بينما ركاه عثماف بن أيب شيبة فذكر ابن جبّب بْب 

 أيب الزبّب كابن عباس.

ا كٮبو ُب ذكر ابن جبّب، ، فيحتمل ىن(ُ)كعثماف بن أيب شيبة كإف كاف ثقة فإف لو أكىامان 
كعلى ىذا فتَبجح ركاية ا١بماعة إبسقاط ابن جبّب، كعليو فاإلسناد منقطع، ألف أاب الزبّب ٓب يسمع 

 .(ِ)من ابن عباس

، ككذلك (ّ)قاؿ ا٤بزيِب: "كحديث ابن عباس ا٤برفوع مع انقطاعو إال أنو يعتضد هبذا ا٤بوقوؼ"
كؽ قاؿ: سألنا ابن مسعود عن ىذه اآلية: ُب صحيحو عن مسر  (ْ)يعتضد ٗبا ركاه مسلم

قاؿ: أما إانَّ قد سألنا عن ذلك فقاؿ:  چگگڳڳڳڳڱڱڱںںڻڻچ
)أركاحهم ُب جوؼ طّب خضر ٥با قناديل معلقة ابلعرش. تسرح ُب ا١بنة حيث شاءت...( ا٢بديث، 

 فذكره بنحو حديث ابن عباس، كٓب يذكر نزكؿ اآلية.

                                                           

 (.ُّْٓ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.ُّٗ، )ِ، طادلراسيل( الرازم، ِ)
 (.ّّّ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
 (.ُٕٖٖ( رقم )َُِٓ/ ّء ُب ا١بنة )، كتاب األمارة، ابب بياف أف أركاح الشهداالصحيح( أخرجو مسلم ُب ْ)
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 ركاه الَبمذم ُب سننو، كابن ماجو ُب سننو من طرؽ عن حديث جابر بن عبدهللا احلديث الثاين:
 .موسى بن إبراىيم بن بشّب، عن طلحة بن خراش، عن جابر 

، ككذلك شيخو طلحة بن خراش (ُ)كموسى بن إبراىيم، قاؿ عنو ابن حجر: "صدكؽ ٱبطئ"
 .(ّ)، قاؿ عنو ابن حجر: "صدكؽ ُب حديثو لْب"(ِ)ركل عن جابر مناكّب

"حسن غريب من ىذا الوجو ال نعرفو إال من حديث موسى بن إبراىيم ألجل  قاؿ الَبمذم:
 ما ُب إسناده من الضعف، كتفرد ىذين الراكيْب بو".

ا٢بديث -قاؿ ا٤بزيِب: "فا٢بديث ال يثبت... ك٩با يؤيد عدـ ثبوت ذلك ُب حديث ابن عباس
فيو أف اآلية نزلت ُب شهداء ، كىو أقول إسنادان منو، خصوصان كأف لو شاىدان عند مسلم، ك -األكؿ

 .(ْ)أحد كلهم"

 اآلية؟ لنزول سبب األحاديث ىل -
كقد كىو ما أصاب الصحابة رضواف هللا عليهم أبحد،  حدثحديث ابن عباس  احلديث األول:

كا٢بديث كإف تيكيلًٌمى ُب سنده إال أف لو شواىد ٘بربه، كلفظ اآلايت  أنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قراانن،
 لذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.يوافقو، ك 

فقد مرَّ معنا أفَّ ا٢بديث ال يثبت، كىو ال يوافق سياؽ اآلايت، كبناء  حديث جابر احلديث الثاين:
 عليو فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كما (ٔ)، كأكرد اإلماـ السيوطي كبل ا٢بديثْب(ٓ)كقد أكرد اإلماـ الواحدم حديث ابن عباس
 .(ُ)اعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّبأكردٮبا ٝب

                                                           

 (.ِْٗٔ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.ُْ/ ٓ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ِ)
 (.ِّٗٓ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
 (.ّّْ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
 (.ُّٔ -ُُٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ٓ)
 (.َٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزولالسيوطي،  (ٔ)
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ  يتضح ُب حديث ابن عباس  احلديث األول:

 النزكؿ مقركانن بفاء السببية.
 ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر كوف حديث جابر ال يثبت سنده، فإنَّو ٓب  احلديث الثاين:

 إٔب صراحتو من عدمها.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

 من خبلؿ حديث ابن عباس أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر يـو أحد. يتبْب
چېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئچ -ّٔ

(ِ). 
 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -

قالوا:  (ّ)قاؿ: ٤با انصرؼ ا٤بشركوف عن أيحد كبلغوا الركحاء اسو أخرج النَّسىاًئي عن ابن عبَّ -أ 
ا قتلتموه، كال الكواعب  ، كبئس ما صنعتم، ارجعوا، فبلغ ذلك رسوؿ اَّللَّ (ٓ)أردفتم (ْ)ال ٧بمدن

فأنزؿ اَّللَّ تعأب:  (ٕ)كبئر أيب عتبة (ٔ)فندب الناس، فانتدبوا حٌب بلغوا ٞبراء األسد
: موعدؾ د كاف أبو سفياف قاؿ للنيب كق چ...ېېېىىائائەئەئوئچ

                                                                                                                                                                                     

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُْٕ -َُٕ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٗٔ، ِٖٔ/ ْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِْٗ/ ّ، )العزيز
ِْٔ ،ِْٕ.) 

 .ُِٕسورة آؿ عمراف: اآلية  (ِ)
( الركحاء: براء مهملة مفتوحة بعدىا كاك ساكنة ٍب حاء مهملة كآخره ألف ٩بدكدة، قرية على طريق ا٢بج من ا٤بدينة إٔب مكة، ّ)

. ابن جنيدؿ، ( كيبلن ّٕكإ٭با ٠بيت الركحاء بذلك النفتاحها كركحها، كبقعة ركحاء أم طيبة ذات رائحة، تبعد عن ا٤بدينة )
 (.َِٔ، )معجم األمكنة الوارد ذكرىا يف صحيح البخاري

، مادة "كعب"، النهاية يف غريب احلديث واألثر( الكواعب: ٝبع كاعب، كىي ا٤برأة حْب يبدك ثديها للنهود. ابن األثّب، ْ)
(ْ /ُٕٗ.) 

 (.ُُٓ/ ٗ، مادة "ردؼ"، )لسان العرب( أردفو: ركب خلفو. ابن منظور، ٓ)
، ُ، طمعجم البلدانُب طلب ا٤بشركْب. ابن ايقوت،  راء األسد: موضع ٜبانية أمياؿ من ا٤بدينة، إليو انتهى رسوؿ هللا ( ٞبٔ)

 (.َّٖٗ( رقم )ّْٔ/ ِ)
معجم بينها كبْب ا٤بدينة مقدار ميل. ابن ايقوت،  -كرٗبا كاف ىو الصواب-( يوجد تعريف آخر لبئر ا٠بها: بئر أيب ًعنبة، ٕ)

 (.َّٖٗ( رقم )ّٕٓ/ ُ، )ُ، طالبلدان
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القتاؿ كالتجارة فلم  (ُ)موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فأما ا١بباف فرجع، كأما الشجاع فأخذ أىىيبَّةى 
ا كتسوقوا، فأنزؿ اَّللَّ تعأب:  چٱٻٻٻٻپپپچٯبدكا هبا أحدن

(ِ). 

:  عائشة عن البخارم كأخرج-ب 
قالت لعركة: اي ابن  چېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئچ
ما أصاب يـو أحد، كانصرؼ عنو  خٍب، كاف أبواؾ منهم الزبّب كأبو بكر، ٤با أصاب رسوؿ اَّللَّ أي 

ا٤بشركوف، خاؼ أف يرجعوا، قاؿ: )من يذىب ُب إثرىم( فانتدب منهم سبعوف رجبلن، قاؿ: كاف فيهم 
 .(ّ)أبو بكر كالزبّب

 :دراسة األحاديث -
رجالو رجاؿ الصحيح "قاؿ ابن حجر: ، الكربل حديث ابن عباس ركاه النسائي ُب احلديث األول:

 .(ْ)"إال أف احملفوظ إرسالو عن عكرمة ليس فيو ابن عباس

، إذ لو نفس ا٤بوضوع بل كنفس القصة -ا٢بديث الثاين- متفق مع حديث عائشة كا٢بديث
 بلفظ آخر، كحديث عائشة قد ركاه البخارم ُب صحيحو، كىو بذلك يقوم حديث ابن عباس.

 ركاه البخارم ُب صحيحو. حديث عائشة  ثاين:احلديث ال
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كذلك ٤با انتدهبم بعد غزكة أحد، فانتدبوا ُب ا٢بديث فعله لصحابة رسوؿ هللا  احلديث األول:
ؿ حٌب بلغوا ٞبراء األسد كبئر أيب عتبة، فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزك 

 اآلية.
كذلك ٤با انتدب سبعْب منهم بعد غزكة أحد  ُب ا٢بديث فعله لصحابة رسوؿ هللا  احلديث الثاين:

 فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

                                                           

 (.ٖٖٕ/ ُ، مادة "ىبب"، )لسان العرب( أىيبَّة: ا٥بباب: النشاط، كىب يػىهيبُّ أم انتبو. ابن منظور، ُ)
(، قاؿ ابن حجر: َُُّٖ( رقم )ُّٕ/ ٔ)چٱٻٻٻٻچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ِ)

 "رجالو رجاؿ الصحيح".
 (.ّْٖٗ( رقم )ُْٕٗ/ ْ)چېېېىچ، كتاب ا٤بغازم، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

 (.ٕٕ/ ٖ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ْ)
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، كٝبع من (ِ)، كأكرد كبل ا٢بديثْب اإلماـ السيوطي(ُ)اإلماـ الواحدم كقد أكرد حديث عائشة 
 .(ّ)سرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّبا٤بف
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ  يتضح ُب حديث ابن عباس  احلديث األول:
 النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

ع حديث ابن عباس ُب سياقو، ٓب يرد ُب حديث عائشة لفظ النزكؿ، إال أنو متفق م احلديث الثاين:
 فلو نفس ا٤بوضوع بل كنفس القصة لكن بلفظ آخر.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر يـو أحد،  من خبلؿ حديث ابن عباس كحديث عائشة  يتبْب

لم من ا٤بعآب القريبة ٥بم، كذكر مع كانصراؼ ا٤بشركْب من أرض ا٤بعركة، كمتابعة صحابة رسوؿ هللا 
 من ا٤بدينة كىي ٞبراء األسد.

چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺچ -ّٕ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
ا  أخرج النَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو  قاؿ: ٤با انصرؼ ا٤بشركوف عن أحد كبلغوا الركحاء قالوا: ال ٧بمدن

فندب الناس فانتدبوا  ك رسوؿ اَّللَّ قتلتموه كال الكواعب أردفتم كبئس ما صنعتم، ارجعوا فبلغ ذل
حٌب بلغوا ٞبراء األسد كبنو أيب عتبة فأنزؿ اَّللَّ تعأب: 

موعدؾ موسم  كقد كاف أبو سفياف قاؿ للنيب  چېېېىىائائەئەئوئچ
بدر حيث قتلتم أصحابنا. فأما ا١بباف فرجع، كأما الشجاع، فأخذ أىيبَّةى القتاؿ كالتجارة فلم ٯبدكا هبا 

ا كتسوقو  چٱٻٻٻٻپپچا فأنزؿ اَّللَّ تعأب: أحدن
(ٓ). 

                                                           

 (.ُْٔ -ُّٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُٔ، َٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
/ ّ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُٕٔ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.ِْٖ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٖٕ، ِٕٕ/ ْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِٔٗ
 .ُْٕسورة آؿ عمراف: اآلية  (ْ)
(، قاؿ ابن حجر: َُُّٖ( رقم )ُّٕ/ ٔ)چٱٻٻٻٻچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ٓ) 

 "رجالو رجاؿ الصحيح".
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 :دراسة احلديث -
 كقد سبق الكبلـ عليو ُب سبب النزكؿ السابق. ،حديث ابن عباس ركاه النسائي ُب الكربل

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
، كذلك ٤با انتدهبم بعد غزكة أحد، فانتدبوا حٌب بلغوا ٞبراء ُب ا٢بديث فعله لصحابة رسوؿ هللا 

 أنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.األسد، ف

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية (ُ)كقد أكرد حديث ابن عباس اإلماـ السيوطي
 .(ِ)كالقرطيب كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا ُب حديث ابن عباس  يتبْب

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ حديث ابن عباس أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر يـو أحد، كذكر ٞبراء األسد  ندرؾ
 كىي من ا٤بعآب القريبة من ا٤بدينة.

ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېچ -ّٖ

چېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ
(ّ). 

 ية:احلديث الوارد فيو ذكر اآل -
أخرج أبو داكد عن عبد الرٞبن بن عبد اَّللَّ بن كعب بن مالك عن أبيو، ككاف أحد الثبلثة الذين تيب 

حْب قدـ  كٰبرض عليو كفار قريش، ككاف النيب  عليهم، ككاف كعب بن األشرؼ يهجو النيب 
 يؤذكف النيب ا٤بدينة كأىلها أخبلط منهم ا٤بسلموف كا٤بشركوف يعبدكف األكاثف كاليهود، ككانوا 

: كأصحابو، فأمر اَّللَّ   نبيو ابلصرب كالعفو، ففيهم أنزؿ اَّللَّ
، فلما أىب كعب بن األشرؼ أف ينزع عن أذل چ...ۋۅۅۉۉېېچ

                                                           

 (.ُٔ، َٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
/ ّ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُٕٔ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

 (.ِْٖ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمابن كثّب،  (،ِٖٕ، ِٕٕ/ ْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِٔٗ
 .ُٖٔسورة آؿ عمراف: اآلية (ّ) 
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سعد بن معاذ أف يبعث رىطنا يقتلونو، فبعث دمحم بن مسلمة كذكر قصة قتلو،  أمر النيب  النيب 
فقالوا: طيرؽ صاحبنا فقتل، فذكر ٥بم النيب  على النيب  فلما قتلوه فزعت اليهود كا٤بشركوف، فغدكا

  الذم كاف يقوؿ، كدعاىم النيب  إٔب أف يكتب بينو كبينهم كتاابن ينتهوف إٔب ما فيو، فكتب النيب
 بينو كبينهم كبْب ا٤بسلمْب عامة صحيفة(ُ). 
 :دراسة احلديث -

بكل حاؿ ال يثبت ٤با كقع فيو من االختبلؼ، كا٢بديث "ا٢بديث ركاه أبو داكد ُب سننو، قاؿ ا٤بزيِب: 
،  (ِ)"مرسلة، إذ ٓب يسمع منو كألف ركاية عبدالرٞبن بن عبدهللا بن كعب بن مالك عن جده كعب 

عن ىذا الطريق مرسل، ك٩با يؤيد ضعف  (ْ)، ك٥بذا قاؿ البخارم(ّ)ح ذلك الذىيب كالدارقطِبكما رجَّ 
، ُب قصة قتل  (ٔ)، كعند مسلم(ٓ)الصحيحْب عند البخارما٢بديث هبذا السياؽ أف ا٢بديث اثبت ُب 

 كعب األشرؼ، كليس فيها ذكر سبب النزكؿ.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

سعد بن معاذ أف ينتدب رىطان لقتل   ، إذ أمر النيب ُب ا٢بديث فعله من صحابة رسوؿ هللا 
آف، كلذا فإنو ال يكوف سببى نزكؿو كعب األشرؼ، إال أنو ٓب يثبت أنو قد نزؿ بشأف ىذا األمًر قر 

 لآلية.
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو، إال إنو لعدـ ثبوتو إسنادان فإنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، 
كية اآلايت من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب م

 لنزكؿ اآلية.

                                                           

( رقم َِْ، َُْ/ ّ، كتاب ا٣براج كاإلمارة كالفيء، ابب كيف كاف إخراج اليهود من ا٤بدينة )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ُ)
(َََّ.) 

 (.ّْْ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ُْٗ/ ٔ، )ُط هتذيب التهذيب،ابن حجر، ( ّ)
 (.َّٖ/ ٓ، )التاريخ الكبري( البخارم، ْ)
 (.ُُّٖ، كتاب ا٤بغازم، ابب قتل كعب األشرؼ، رقم )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ٓ)
 (.َُُٖ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ابب قتل كعب األشرؼ طاغوت اليهود، رقم )الصحيح( أخرجو مسلم ُب ٔ)
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ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ -ّٗ

چچچ
(ُ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -
 لئن: فقل عبَّاسو  ابن إٔب - لبوَّابو - رافع اي اذىب: قاؿ مركاف أف مسلمك  البخارم أخرج-أ 

: عبَّاسو  ابن فقاؿ ،أٝبعوف لنعذبن ،معذابن  يفعل ٓب ٗبا ٰبمد أف كأحب أتى ٗبا فرح منا امرئ كل كاف
: عبَّاسو  ابن تبل ٍب ،الكتاب أىل ُب اآلية ىذه أنزلت إ٭با اآلية؟ ك٥بذه لكم ما

: عبَّاسو  ابن كتبل ،اآلية ىذه چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ
: سأ٥بم النيب چ...ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄچ عن  ، كقاؿ ابن عبَّاسو

كه أف قد أخربكه ٗبا سأ٥بم عنو كاستحمدكا بذلك إليو، شيء فكتموه إايه كأخربكه بغّبه، فخرجوا قد أر 
 .(ِ)كفرحوا ٗبا أتوا من كتماهنم إايه ما سأ٥بم عنو

أف رجاالن من ا٤بنافقْب على عهد رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم كمسلم عن أيب سعيد ا٣بدرم -ب 
   كاف إذا خرج رسوؿ هللا اَّللَّ  إٔب الغزك ٚبٌلفوا عنو، كفرحوا ٗبقعدىم خبلؼ رسوؿ فإذا قدـ 

 اعتذركا إليو كحلفوا، كأحبوا أف ٰبمدكا ٗبا ٓب يفعلوا، فنزلت: رسوؿ اَّللَّ 
 .(ّ)اآلية چ...ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄچ
 :دراسة األحاديث -

 حديث ابن عباس ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما. احلديث األول:
 حيحيهما.حديث أيب سعيد ا٣بدرم ركاه البخارم كمسلم ُب ص احلديث الثاين:

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

 .ُٖٖمراف: اآليةسورة آؿ ع(ُ) 
(، كأخرجو ِِْٗ( رقم )ُٓٔٔ/ ْ)چٹٹڤڤڤڤچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

 (.ِٖٕٕ( رقم )ُِّْ/ ْ، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأحكامهم، )الصحيحمسلم ُب 
(، كأخرجو ُِْٗ( رقم )ُْٔٔ/ ْ)چٹٹڤڤڤڤچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

 (.ِٕٕٕ( رقم )ُِِْ/ ْ، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأحكامهم )الصحيح مسلم ُب
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، عنو النيب  مُب حديث ابن عباس فعله من اليهود، كىو كتماهنم ما سأ٥ب احلديث األول:
كلذا  ،فعلهم قرآانن  ه ما سأ٥بم عنو فأنزؿ هللا بشأفكإخبارىم لو بغّبه، كفرحهم ٗبا أىتوا من كتماهنم إاي

 فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

ح أنو سبب نزكؿ ىذه اآلية قوؿ ابن عباس: ما لكم ك٥بذه اآلية؟، إ٭با أنزلت ُب أىل ك٩با يرج
 الكتاب، كىو موافق لسياؽ اآلايت.

كىو ٚبلفهم عن الغزك، كفرحهم ، ُب حديث أيب سعيد ا٣بدرم فعله من ا٤بنافقْب احلديث الثاين:
ٗبا ٓب يفعلوا، كأحبوا أف ٰبمدكا ، اعتذركا إليو، ٗبقعدىم خبلؼ رسوؿ هللا، فإذا قدـ رسوؿ هللا 

كمع اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ ُب ىذا ا٢بديث إال إنو ييعاًرض حديثى  ،فعلهم قرآانن  فأنزؿ هللا بشأف
 .-ا٢بديث األكؿ- ابن عباس 

، (ِ)، كأكرد كبل ا٢بديثْب اإلماـ السيوطي(ُ)اإلماـ الواحدم كقد أكرد حديث ابن عباس 
 .(ّ)هم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشوركٝبع من ا٤بفسرين من

كأكٔب األقواؿ ابلصواب ُب أتكيل قولو: "بعد أف ساؽ األقواؿ ُب نزك٥با:   قاؿ الطربم
اآلية، قوؿ من قاؿ: عُب بذلك أىل الكتاب الذين أخرب هللا جل  چ...ٹٹڤڤڤڤچ

مونو، ألف قولو: كال يكت أنو أخذ ميثاقهم ليبينن للناس أمر دمحم كعز 
ُب سياؽ ا٣برب عنهم، كىو شبيو بقصتهم، مع اتفاؽ أىل التأكيل  چ...ٹٹڤڤڤڤچ

 على أهنم ا٤بعنيوف بذلك".

بعد أف ساؽ اآلية: "تكملة ألحواؿ أىل الكتاب ا٤بتحدث عنهم ببياف  كقاؿ ابن عاشور 
ب آخر جاء بو فريق آخر من حالة خيليًقًهم بعد أف بْبَّ اختبلؿ أمانتهم ُب تبليغ الدين، كىذا ضر 

أىل الكتاب، فلذلك عرٌب عنهم اب٤بوصوؿ، للتوصل إٔب ذكر صلتو العجيبة من حاؿ من يفعل الشر 

                                                           

 (.َُٕ -ُٗٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ّٔ، ِٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
(، َّٕ، َّٔ/ ْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َِٖ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.ُّٗ/ ِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ّْٕ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمابن كثّب، 
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كا٣بسة ٍب ال يقف عند حد االنكسار ٤با فعل أك تطلب السَب على شنعتو، بل يرتقي فيَبقب ثناء 
 الناس على سوء صنعو كيتطلب احملمدة عليو".

راجح ما ذكره ابن عباس ُب شأف نزك٥با ُب أىل الكتاب، كما ذكره من الدليل قاؿ ا٤بزيِب: "كال
على ذلك، ألنو ٤با قاؿ: ما لكم ك٥بذه اآلية، إ٭با أينزلت ُب أىل الكتاب كتبل قولو تعأب: 

كىذا نظر ظاىر منو إٔب السياؽ  چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ
اف القرآف، كىو أقرب طريق إٔب الصواب ُب القرآين كأثره ُب تفسّب كبلـ هللا، كىذا ىو البلئق بَبٝب

 .(ُ)"معرفة التفسّب
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

 كرد ُب حديث ابن عباس لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال أف ترجيح ابن عباس 
 اجو بسياؽ اآلايت، جعل من سبب النزكؿ ما ٲبكن أف يرقى إٔب أف يكوف صرٰبان.جكاحت

 الواردة مكية أم مدنية؟ىل اآلية  -
 من خبلؿ حديث ابن عباس أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر أىل الكتاب.يتبْب 
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹچ -َْ

ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ

چڃڃچچچچڇڇ
(ِ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
 هللا فأنزؿ ا٥بجرة ُب النساء ذكرى  هللا أ٠بعي  ال هللا، رسوؿ اي: قالت أهنا  سلمة أـ عن الَبمذم أخرج
چٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ: تعأب

(ّ). 
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، عن ابن أيب عمر العدين، عن ابن عيينة، عن عمرك بن دينار عن 
رجل من كلد أـ سلمة، ٠بَّاه بعضهم: سلمة بن عمر بن أيب سلمة فنسبو إٔب جده، كإال فهو: سلمة 

                                                           

 (.ّْٗ، ّْٖ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 .ُٓٗسورة آؿ عمراف: اآلية  (ِ)
 (.َِّّ( رقم )ُُٖ /ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة آؿ عمراف )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ّ)
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عن أـ سلمة، كا٢بديث ُب سنده ىذا الرجل من كلد أيب سلمة،  (ُ)ن أيب سلمةبن عبدهللا بن عمر ب
 .(ِ)كىو ٦بهوؿ ا٢باؿ

 قاؿ ا٤بزيِب: "كخبلصة القوؿ ُب ىذا ا٢بديث أنو ضعيف من كجهْب:
 جهالة كلد أيب سلمة. -ُ

عدـ ثبوت ٠باع ىذا الرجل من أـ سلمة، مع كجود قرينة ترجح عدـ السماع، كىي كقوع  -ِ
 .(ّ)الركاية"اإلرساؿ ُب 

 اآلية؟ لنزول سبب احلديث ىل -
، كهبذا نرل أنو قد اكتملت فيو أركاف أنزؿ هللا بشأنو قرآانن ، من أـ سلمة للنيب  قوؿُب ا٢بديث 

 أسباب النزكؿ، إال أنو لضعف سند ا٢بديث كما تقدَّـ ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

 ة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الوارد -
ا٢بديث مع كونو بلفظ صريح )فأنزؿ هللا(، إال إنو لضعف اإلسناد ٓب يكن سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب 
فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ 

 اآلية.

ہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺چ -ُْ

چ﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁
(ْ). 

 :الوارد فيو ذكر اآليةاحلديث  -
: )صلوا عليو( قالوا: اي قاؿ: ٤با جاء نعي النجاشي قاؿ رسوؿ اَّللَّ  أخرج النَّسىاًئي عن أنس 

، نصلي على عبد حبشي؟ فأنزؿ هللا   :رسوؿ اَّللَّ
چ...ہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵چ

(ٓ). 
 :دراسة احلديث -

                                                           

 (.ُُّ/ ْ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ُ)
 (.ََِٓ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ِ)
 (.ُّٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)

 .ُٗٗسورة آؿ عمراف: اآلية  (ْ)
 (.َُُٖٖ( رقم )ُّٗ/ ٔ)چڈژژڑڑچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ٓ)
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، (ُ)يث ٨برج ُب الصحيحْبا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، كقصة موت النجاشي جاءت ُب حد
نعى النجاشي ُب اليـو الذم مات فيو ٍب خرج  كليس فيو ذكر لسبب نزكؿ اآلية، كفيو أف النيب 

 .هبم إٔب ا٤بصلى، ككرب عليو أربعان، كىذا ٩با يؤيد ضعف حديث أنس 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

آانن، كمع اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ، ُب ا٢بديث حدث كىو كفاة النجاشي، كقد أنزؿ هللا بشأنو قر 
 إال إنو لضعف سند ا٢بديث كما تقدَّـ ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
لتإب ا٢بديث مع كونو بلفظ صريح )فأنزؿ هللا(، إال إنو لضعف اإلسناد ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كاب

فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سبب نزكؿ 
 اآلية.

 سورة النساء

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱچ -ِْ

چڱڱںںڻڻڻ
(ِ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -
:  عائشة سأؿ أنو الزبّب بن عركة عن كمسلم البخارم أخرج-أ 

ىي اليتيمة ُب ًحٍجر كليها فّبغب ُب  قالت: چڌڌڎڎڈڈژژڑڑککچ
ٝبا٥با كما٥با كيريد أف يتزكجها أبدىن من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن، إال أف يقسطوا ٥بن ُب 

 إكماؿ الصداؽ، كأيمركا بنكاح من سواىن من النساء.
: بعدي، فأنزؿ اَّللَّ  قالت عائشة: ٍب استفٌب الناس رسوؿ هللا 

 ذات كانت إذا اليتيمة أف ىذه ُب اَّللَّ  فبْب: قالت چۓڭڭڭڭۇۇۆچ
 قلة ُب عنها مرغوبة كانت فإذا الصداؽ إبكماؿ بسنتها يلحقوىا كٓب نكاحها ُب رغبوا كماؿ ٝباؿ

                                                           

، كتاب ا١بنائز، الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُِٓٓ، كتاب ا١بنائز، ابب يبدأ ٗبيامن ا٤بيت )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
 (.ُٓٗابب ُب التكبّب على ا١بنازة )

 .ّسورة النساء: اآلية  (ِ)
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 أف ٥بم فليس عنها، يرغبوف حْب يَبكوهنا فكما: قاؿ النساء، من غّبىا كالتمسوا تركوىا كا١بماؿ ا٤باؿ
 .(ُ)حقها كيعطوىا الصداؽ من األكَب ٥با وايقسط أف إال فيها رغبوا إذا ينكحوىا

 ككاف (ِ)عىذؽ ٥با ككاف فنكحها يتيمة لو كانت رجبلن  أف  عائشة عن البخارم أخرج-ب 
: قاؿ أحسبو چڌڌڎڎڈڈچ: فيو فنزلت شيء نفسو من ٥با يكن كٓب عليو، ٲبسكها
 .(ّ)مالو كُب العذؽ ذلك ُب شريكتىو كانت

 :دراسة األحاديث -

 ُب صحيحيهما. كمسلم البخارم ، ركاهأنو سأؿ عائشة  الزبّب بن عركة يثحد احلديث األول:
 ركاه البخارم ُب صحيحو. حديث عائشة  احلديث الثاين:

 اآلية؟ لنزول سبب األحاديث ىل -
ُب حديث عركة بن الزبّب عن عائشة ٓب يرد لفظ النزكؿ ُب اآلية الٍب نناقش سبب  احلديث األول:

، كإ٭با كرد لفظ النزكؿ چڌڌڎڎڈڈژژڑڑککچ: نزك٥با، كىي قولو تعأب
كسوؼ أيٌب الحقان إف شاء هللا تعأب، ُب ا٤بوضع -، چۓڭڭڭچالصريح لقولو تعأب: 

، كلذا فإف حديث عركة بن الزبّب ال يكوف سببان لنزكؿ -ُِٕالرابع كالستْب، ُب سورة النساء، اآلية 
 ىذه اآلية.

 ٥با ككاف ،فنكحها يتيمة لو كانت رجبلن  أفو كى حدث ُب حديث عائشة  احلديث الثاين:
، كلذا فإنو ، فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن شيء نفسو من ٥با يكن كٓب عليو، ٲبسكها ككاف ،عىذؽ

 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

 .(ُ)كقد أكرد كبل ا٢بديثْب ٝباعة من أىل التفسّب كالطربم كابن كثّب كابن عاشور

                                                           

، ِِّٔم )( كانظر رقُِِٔ( رقم )َُُٔ/ ّ)چڦڦڄڄچ، كتاب الوصااي، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
( رقم ُِّّ/ ْ)چڌڌڎڎڈڈچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ْٔٓٔ، ِْٖٗ

(َُّٖ(. 
، مادة "عذؽ"، النهاية يف غريب احلديث واألثرالعىذؽ: ابلفتح النخلة، كابلكسر العرجوف ٗبا فيو من الشماريخ. ابن األثّب،  (ِ)

(ّ /ُٗٗ.) 
 (.ِْٕٗ( رقم )ُٖٔٔ/ ْ)چڌڌڎڎڈڈچلتفسّب، ابب، كتاب االصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)
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 غري صريح؟ ىل سبب النزول صريح أم -

ُب حديث عركة بن الزبّب عن عائشة ٓب يرد لفظ النزكؿ، كابلتإب فإنو ال يعد سببان  احلديث األول:
 لنزكؿ اآلية، فبل ٦باؿ ٤بناقشة صراحتو من عدمها.

)فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ  صريحيتضح من خبلؿ حديث عائشة أفَّ سبب النزكؿ  احلديث الثاين:
 السببية.النزكؿ مقركانن بفاء 

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ حديث عائشة أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر العىذؽ، كىي النخلة، كزراعة  يتبْب
 النخيل ٩با يعرؼ عند أىل ا٤بدينة، كال يعرؼ عند أىل مكة.

ېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئچ -ّْ

چىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىت
(ِ). 

 :ةاحلديث الوارد فيو ذكر اآلي -
 چىئىئییییجئحئمئىئچ: قالت  عائشة عن كمسلم البخارم أخرج
 .(ّ)اب٤بعركؼ منو أكل فقّبان  كاف إف مالو، ُب كيصلح عليو يقيم الذم اليتيم كإب ُب أنزلت

 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما.

 اآلية؟ لنزول سبب احلديث ىل -
 ؿ بشأنو قرآف، كلذا فإنو ال يعد سببان لنزكؿ اآلية.ٓب يرد ُب ا٢بديث قوؿ أك فعل أك سؤاؿ نز 

، لكنهم ٓب يشّبكا إٔب أف (ُ)كقد أكرد ا٢بديث بعض ا٤بفسرين كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور
 ا٢بديث سبب نزك٥با.

                                                                                                                                                                                     

/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِّٓ -ُِّ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
 (.ِِّ، ِِِ/ ْ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ْْٗ

 .ٔسورة النساء: اآلية  (ِ)
( َِٖٗ( رقم )َٕٕ/ ِيوع، ابب من أجرل أمر األمصار على ما يتعارفوف بينهم )، كتاب البالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

( رقم ُِّٓ/ ْ) چیجئحئمئىئيئچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُِْٔكانظر رقم )
(َُّٗ.) 
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

اء السببية، كليست ىناؾ قرينة ٘بعلنا نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآلية، إذ كرد لفظ النزكؿ ُب اآلية غّب مقَبف بف
ليس فيو قوؿ أك فعل أك سؤاؿ نزؿ بشأنو قرآف، فضبلن عن مناقشة كونو صرٰبان أـ غّب صريح، أك أف 

 نناقش مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.

گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہچ -ْْ

﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁ہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

ڭڭڭڭۇۇۆۆۈ

چۈٴۇۋجئحئمئىئيئجب
(ِ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
 قاؿ: جاءت امرأة سعد بن الربيع إٔب رسوؿ اَّللَّ  أخرج الَبمذم كابن ماجو عن جابر - أ

ا، اببنتيها من سعد، فقالت: اي رسوؿ هللا، ىااتف ابنتا سعد بن الربيع، قيتل أبوٮبا معك ُب أحد شهيدن 
 كإف عمهما أخذ ما٥بما، فلم يدع ٥بما ماالن، كال ينكحاف إال ك٥بما ماؿ، قاؿ: فقاؿ: )يقضي هللا ُب

إٔب عمهما، فقاؿ: )أعط ابنٍب سعد الثلثْب،  ذلك( قاؿ: فنزلت آية ا٤بّباث فأرسل رسوؿ اَّللَّ 
 .(ّ)كأمهما الثمن، كما بقي فهو لك(

قضي هللا ُب ذلك( قاؿ: كنزلت سورة النساء: : يكلفظ أيب داكد: )فقاؿ رسوؿ اَّللَّ 
 .(ْ)اآلية چ...گگگڳچ
كأبو بكر ُب بِب سىًلمة ماشيْب،  قاؿ: عادين النيب  أخرج البخارم كمسلم عن جابر - ب

ال أعقل، فدعا ٗباء فتوضأ منو، ٍب رش عليَّ فأفقت، فقلت: ما أتمرين أف أصنع ُب  فوجدين النيب 
، فنزل چ...گگگڳچت: مإب اي رسوؿ اَّللَّ

(ُ). 

                                                                                                                                                                                     

التحرير ور، (، ابن عاشّْٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُْ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ُ)
 (.ِْٓ/ ْ، )والتنوير

 .ُُ النساء: اآلية سورة(ِ) 
(، كأخرجو ابن ماجو َِِٗ( رقم )ٖٗٓ/ ّ، أبواب الفرائض، ابب ما جاء ُب مّباث البنات )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ّ)

 (.َِِٕ( رقم )َٖٗ/ ِ، كتاب الفرائض، ابب فرائض الصلب )السننُب 
 (.ُِٖٗ( رقم )ُّْ/ ّكتاب الفرائض، ابب ما جاء ُب مّباث الصلب )، السننأخرجو أبو داكد ُب  (ْ)
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 :دراسة األحاديث -

حديث جابر ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق عبيد هللا بن عمرك، كابن ماجو ُب  احلديث األول:
سننو، من طريق ابن عيينة، كأبو داكد ُب سننو، من طريق بشر بن ا٤بفضل، كمن طريق داكد بن قيس، 

 هللا بن دمحم بن عقيل، عن جابر.أربعتهم )عبيد هللا، ابن عيينة، بشر، داكد( عن عبد

كابلنظر ُب ىذه الطرؽ، ٪بد أهنا تدكر على عبدهللا بن دمحم بن عقيل، كقد تكلَّم فيو تلميذه 
ابن عيينة، كابن ا٤بديِب، كابن معْب، كالَبمذم، كالعقيلي، كيعقوب بن شيبة، كابن خزٲبة، كابن حباف، 

أٞبد ُب ، كقاؿ اإلماـ (ِ)ضعف شديد جدان" كا٢باكم، قاؿ يعقوب بن شيبة: "صدكؽ، كُب حفظو
، كقاؿ ابن حجر: (ْ)"ضعيف" ، كقاؿ ابن ا٤بديِب كالنسائي ُب ركاية عنهما:(ّ)"منكر ا٢بديث"ركاية: 

 .(ٓ)"صدكؽ، ُب حديثو لْب، كيقاؿ تغّب آبخره"

، كقاؿ الذىيب: (ٔ)"مقارب ا٢بديث"كقد حسَّن البخارم حديثان ُب ركاية عنو، كقاؿ عنو: 
 .(ٕ)"حديثو ُب مرتبة ا٢بسن"

كخبلصة القوؿ، أف مدار ا٢بديث على ابن عقيل، كأكثر النقاد تكلموا ُب " قاؿ ا٤بزيِب:
حفظو، كتفرُّديه عن جابر علة قوية فيو، لكن نظران لضبط ابن عقيل ٥بذا ا٢بديث، كسبلمة متنو من 

 .(ٖ)"الغرابة، فإنو ٧بتًمل للتحسْب، كما حسنو الَبمذم
 حديث جابر أيضان ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحهما. الثاين:احلديث 

                                                                                                                                                                                     

(، َُّْ( رقم )َُٕٔ، ُٗٔٔ/ ْ)چگگگڳڳچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
 (.ُُٔٔ( رقم )ُِّٓ/ ّ، كتاب الفرائض، ابب مّباث الكبللة )الصحيحكأخرجو مسلم ُب 

 (.ِٗٗ/ ِ، )الضعفاء الكبري(، كالعقيلي، ُّٓ/ ٓ، )ُ، طاجلرح والتعديلالرازم،  (ِ)
 (.ِٗٗ/ ِ، )ُ، طالضعفاء الكبري(، كالعقيلي، ُّٓ/ ٓ، )ُ، طاجلرح والتعديلالرازم، (ّ) 
 (.ِٗٗ/ ِ، )ُ، طالضعفاء الكبري(، كالعقيلي، ُّٓ/ ٓ، )ُ، طاجلرح والتعديلالرازم، (ْ) 
 (.ُّ/ ٔ، )ُط هتذيب التهذيب،ابن حجر، (ٓ) 
 (.ْٕ( رقم )ٖٓ، )ُ، طالعلل الكبريم، الَبمذ (ٔ)

 (.ْْٖ/ ِ، )ميزان االعتدال يف نقد الرجال( الذىيب، ٕ)
 (.ّٖٔ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآنا٤بزيِب، (ٖ) 
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، كٝباعة من ا٤بفسرين، منهم ابن عطية (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد كبل ا٢بديثْب اإلماـ الواحدم
 .(ّ)كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -
ع( حدث كىو أف سعد بن الربيع قتل ُب ُب حديث جابر )قصة ابنٍب سعد بن الربي احلديث األول:

 أحد شهيدان، فأخذ أخوه تركتو، كٓب يدع منها شيئان البنٍب أخيو كال لزكجتو، فجاءت إٔب النيب 
 تطلب حق ابنتيها كحقها، فأنزؿ هللا بشأف ىذا قراانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

 ، أف كيف يصنع ٗبالو؟،منو إٔب رسوؿ هللا و، سؤاؿ ئُب حديث جابر كقصة إغما احلديث الثاين:
إ٭با كاف لو إذ ذاؾ أخوات، كٓب يكن لو بنات، كإ٭با كاف "  ان إال أف جابر  ،فأنزؿ هللا بشأف ىذا قرآانن 

كالظاىر أف حديث جابر إ٭با نزؿ بسببو "، كقد دعا ىذا اإلماـ ابن كثّب أف يقوؿ: (ْ)"يورث كبللة
كلكن ذكران ا٢بديث ىهنا تبعان للبخارم فإنو ذكره ىهنا، "، كقاؿ: (ٓ)"اآلية األخّبة من ىذه السورة

 .(ٔ)"أشبو بنزكؿ ىذه اآلية -ُب قصة ابنٍب سعد-كا٢بديث الثاين عن جابر 

يعِب -: "كآية ا٤بواريث نزلت قبل ذلك ٗبدة كقاؿ ابن حجر 
ُب قصة ... كىذا ظاىر ُب تقدـ نزك٥با، كبو احتج من قاؿ إهنا ٓب تنزؿ -چگگگڳڳچ

 .(ٕ)جابر، إ٭با نزلت ُب قصة ابنٍب سعد بن الربيع"

كما أف االختبلؼ كبّب ُب قصة جابر، فقد جاء أيضان ُب القصة نفسها أف اآلية الٍب نزلت 
، كجاء أيضان أف اآلية الٍب نزلت ىي آخر آية من چڈژژڑڑچىي قولو تعأب: 

 ما ذكر ذلك اإلماـ ابن كثّب.كسورة النساء ُب الكبللة، كىي الٍب توافق حالة جابر 

                                                           

 (.ُٕٕ -ُٕٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ٓٔ، ْٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
(، ابن كثّب، ٕٓ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّْ/ ْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( ابن عطية،ّ)

 (.ِٔٓ/ ْ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ْٕٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم
 (.ْٕٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ْ)
 (.ْٕٓ/ ُ( ا٤برجع السابق )ٓ)
 (.ْٕٓ/ ُرجع السابق )( ا٤بٔ)
 (.ّٗ، ِٗ/ ٖ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ٕ)
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 و ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.ئكلذا فإف حديث جابر ُب قصة إغما
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتضح من خبلؿ حديث جابر )قصة ابنٍب سعد بن الربيع( أفَّ سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد 
 جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 مكية أم مدنية؟ ىل اآلية الواردة -
حديث جابر )قصة ابنٍب سعد بن الربيع( أفَّ اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر سعد بن  من خبلؿ يتبْب

 الربيع كىو من األنصار، كأيضان ذكر يـو أحد.
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿچ -ْٓ

ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ

چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک

کککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ

چۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
يعودين ىو كأبو بكر  قاؿ: مرضت فأاتين رسوؿ اَّللَّ  أخرج ابن ماجو عن جابر بن عبد اَّللَّ 

فصب عليَّ من كضوئو، فقلت: اي رسوؿ اَّللَّ   معو كٮبا ماشياف، كقد أيغمي عليَّ فتوضأ رسوؿ اَّللَّ 
 چڈژژڑچّباث ُب آخر النساء: كيف أصنع؟ كيف أقضي ُب مإب؟ حٌب نزلت آية ا٤ب

چٱٻٻٻٻپپچ
(ِ). 

 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه ابن ماجو، عن دمحم بن عبدهللا الصنعاين، كىشاـ بن عمار، عن ابن عيينة، عن ابن 
ا٤بنكدر، إال أف أصحاب ابن عيينة اختلفوا ُب تعيْب آية ا٤بّباث، فركاه ابن راىويو، كٰبٓب ابن آدـ، 

، كركاه ابن ا٤بديِب، كعبدهللا، كقتيبة، بلفظ: چۓچ: فنزلت آية ا٤بّباث عن ابن ا٤بنكدر بلفظ
)فنزلت آية ا٤بّباث( كسكتوا فلم يذكركا شيئان، كركاه عبدا١ببار بن العبلء بلفظ: حٌب نزلت آية 

 ، كقاؿ مرةن: حٌب نزلت آية الكبللة.چپپڀچا٤بّباث: 
                                                           

 .ُِسورة النساء: اآلية  (ُ)
 (.ِِٖٕ(، رقم )ُُٗ/ ِ، كتاب الفرائض، ابب الكبللة )السننأخرجو ابن ماجو ُب  (ِ)



112 
 

ما ىشاـ بن عمار فقاؿ: حٌب نزلت آية ا٤بّباث ُب أما الصنعاين من ركايتو فلم يشر إٔب اآلية أصبل، كأ
 .چ...ٱٻٻچ چ...ڈژژچآخر النساء: 

كابلنظر ُب ىذه الطرؽ يتبْب أف ابن ا٤بنكدر قد اختيلف عليو كعلى من دكنو ُب تعيْب آية 
 ا٤بّباث، كأف بعض الركاة سكت عن ذكرىا.

ية، من قبيل الرأم ككذا ما ركاه بعض أصحاب ابن عيينة يكوف اختبلفهم ُب تعيْب اآل
كاالجتهاد ُب تعيينها، ال من قبيل االختبلؼ على ابن ا٤بنكدر ُب الركاية، بدليل اختبلؼ الركاة على 

 .(ُ)ابن عيينة الذم اضطرب ُب تعيينها

ككذلك فإف ا٤بناسب كا٤بوافق ٢باؿ جابر، كلسياؽ ا٢بديث أف تكوف اآلية الٍب نزلت ىي آية 
 اء، كأف ذكر ما سواىا ٧بل نظر، كاجتهاد مرجوح.الكبللة الٍب ُب آخر النس

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
، أف كيف يصنع ٗبالو؟، فأنزؿ هللا بشأف و، سؤاؿ منو إٔب رسوؿ هللا ئُب حديث جابر كقصة إغما

أف ابن عيينة قد ايضطًرب عنو ُب تعيْب اآلية،  دراسة ا٢بديثىذا قرآانن، إال إنو قد مٌر معنا ُب 
، مع أف اآلية چڈژژڑڑچك قولو: حٌب نزلت آية ا٤بّباث ُب آخر النساء: ككذل

ليست ُب آخر النساء بل ُب أك٥با، كرٗبا أكجد االشتباه تكرر لفظ الكبللة ُب اآليتْب، كإال فالفرؽ 
 ظاىر بْب اآليتْب.

قصة ، كىذا ال يناسب (ِ))إ٭با كاف لو إذ ذاؾ أخوات، كٓب يكن لو بنات( ككذا فإف جابرنا 
جابر ُب ىذا ا٢بديث، ألف اآلية تتحدث عن مّباث اإلخوة ألـ، بينما كاف جابر شقيقان ألخواتو، 

 كليس أخان ألـ، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                           

 (.ِٗ/ ٖ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ُ)
 (.ْٕٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم، ( ابن كثّبِ)
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سببان  يكنده، كاالضطراب ا٢باصل ُب متنو ٓب ا٢بديث مع كركد لفظ النزكؿ فيو، إال إنو لضعف إسنا
لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث 

 ليس سببان ُب نزكؿ اآلية.
ھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼چ -ْٔ

 چ﮽﮾﮿﯁﯀
(ُ). 

 ذكر اآلية: االوارد فيه األحاديث -
: تعأب قولو ُب  بَّاسو ع ابن عن البخارم أخرج-أ 

: قاؿ ،چھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺چ
 كإف زكجوىا، شاؤكا كإف تزكجها بعضهم شاء إف ابمرأتو أحق أكلياؤه كاف الرجل مات إذا كانوا
 .(ِ)ذلك ُب اآلية ىذه فنزلت أىلها من هبا أحق فهم يزكجوىا، ٓب شاؤكا

: قاؿ  عبَّاسو  ابن عن داكد أبو أخرج-ب 
﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽چ كذلك  چ﮾﮿ھےےۓۓ﮲﮳﮵﮴

أف الرجل كاف يرث امرأةى ذم قرابتو فيعضلها حٌب ٛبوت أك ترد إليو صداقها فأحكم هللا عن ذلك 
 .(ّ)كهنى عن ذلك

قاؿ: ٤با توُب أبو قيس بن األسلت، أراد ابنو أف يتزكج  أخرج النَّسىاًئي عن أيب أمامة  -ج 
: امرأتو من بعده، فكاف ذلك ٥بم ُب ا١باىلية، فأنزؿ اَّللَّ 

چ...ھےےۓۓ﮲﮳چ
(ْ). 

 :دراسة األحاديث -
 حديث ابن عباس ركاه البخارم ُب صحيحو. احلديث األول:

                                                           

 .ُٗسورة النساء: اآلية  (ُ)
( كانظر رقم َّّْ( رقم )َُٕٔ/ ْ)چھےےۓۓ﮲﮳﮴چ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

(ْٔٓٗ.) 
 (.ََِٗ( رقم )ِٕٓ/ ِ، كتاب النكاح، )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ّ)
﮳﮴چاببأخرجو النسائي، كتاب التفسّب،  (ْ)  (.َُُٓٗ( رقم )ُِّ/ ٔ)چھےےۓۓ﮲
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من طريق علي بن ا٢بسْب بن كاقد، عن حديث ابن عباس ركاه أبو داكد ُب سننو،  احلديث الثاين:
 كىذه الركاية منكرة لؤلمور اآلتية:أبيو، عن يزيد النحوم، عن عكرمة، عن ابن عباس. 

 .(ُ)أف علي بن ا٢بسْب ضعيف ا٢بديثأكالن: 
اثنيان: أنو قد خالف ثقة قد أرسل ا٢بديث، كىو ٰبٓب بن كاضح، فركاه عن ا٢بسْب بن كاقد بو مرسبلن 

 .(ِ)بدكف ذكر ابن عباس
من طريق موسى بن إسحاؽ، عن علي  حديث أيب أمامة ركاه النسائي ُب الكربل، احلديث الثالث:

ل، عن ٰبٓب بن سعيد، عن دمحم بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن بن ا٤بنذر، عن دمحم بن فضي
 كىذا ا٢بديث معلوؿ ابآلٌب: أبيو.

األكؿ: أف أاب أمامة كىو أسعد بن سهل بن حنيف لو رؤية، كٓب يسمع من النيب 
(ّ). 

قد عارضها ركاية أخرل عن  چھےےچالثاين: أف القصة ا٤بذكورة ُب سبب نزكؿ ىذه اآلية: 
، عن رجل من األنصار قاؿ: توُب أبو قيس ككاف من صاّب األنصار، (ٓ)، كابن أيب حاًب(ْ)الطربم

 .چڦڦڄڄڄڄڃچفخطب ابنو قيس امرأتو، فنزلت ىذه اآلية: 

 اآلية؟ لنزول سبب األحاديث ىل -
، كىو أهنم كانوا إذا مات الرجل كاف فعل عاـُب حديث ابن عباس عند البخارم  احلديث األول:

فأنزؿ هللا ىا، و مرأتو إف شاء بعضهم تزكجها كإف شاؤكا زكجوىا، كإف شاؤكا ٓب يزكجأحق ابأكلياؤه 
كحْب ننظر ُب أركاف أسباب النزكؿ ٪بد أهنا قد اختلت، فليس ىناؾ قوؿ أك  ،بشأف ىذا األمر قرآانن 

سببان لنزكؿ فعل أك سؤاؿ، كإ٭با ىو أمر عاـ من األمور الٍب كرثوىا من ا١باىلية، كابلتإب فإنو ال يكوف 
 اآلية.

                                                           

 (.ُِٕ/ ٕ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ُ)
 (.َّٓ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)
 (.َِْ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
 (.ُّٖ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)
 (.َٗٗ/ ّ، )القرآن العظيمتفسري ( ابن أيب حاًب، ٓ)
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، كىو أف الرجل كاف يرث ذم قرابتو فعل عاـُب حديث ابن عباس عند أيب داكد  احلديث الثاين:
كنظران للضعف الشديد ُب  ،صداقها فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن فيعضلها حٌب ٛبوت أك ترد إليو 

 .سند ا٢بديث، فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية
، إال أف ا٢بديث فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن من أحد الصحابة،  فعلُب حديث أيب أمامة  احلديث الثالث:

 .معلوؿ، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية

كقد أكرد ٝبلة الركاايت السابقة ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن  
 .(ُ)كثّب كابن عاشور

 ؟ ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح -

ُب حديث ابن عباس عند البخارم، كرد لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية، كمع كوف ا٢بديث صحيحان 
كلفظ النزكؿ فيو مقركف بفاء السببية، إال إنو لعدـ اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ، ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ 

 اآلية.
ٱٻٻٻٻپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ -ْٕ

ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃٿٹٹٹٹڤڤڤ

چڃڃچچچچڇڇڇڇ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
يـو حنْب، بعث جيشان إٔب  أف رسوؿ اَّللَّ  أخرج مسلم كالنَّسىاًئي عن أيب سعيد ا٣بدرم 

، فلقوا عدكان، فقاتلوىم فظهركا عليهم كأصابوا ٥بم سبااي، فكأف انسان من أصحاب رسوؿ اَّللَّ (ّ)أكطاس

                                                           

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َّٕ -َّٓ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
(، ْٓٔ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ْٗ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٖٓ، ٕٓ/ ْ، )العزيز

 (.ِّٖ/ ْ، )تنويرالتحرير والابن عاشور، 
 .ِْسورة النساء: اآلية  (ِ)
 -ّٖ، )معجم األمكنة الوارد ذكرىا يف صحيح البخاريأكطاس: موضع يقع شرؽ مكة ُب داير ىوازف. ابن جنيدؿ،  (ّ)

ُْ.) 
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 هًنًن من أجل أزكاجهن من ا٤بشركْب فأنزؿ اَّللَّ ٙبرجوا من ًغٍشيىا  :ُب ذلك
 .(ُ)أم فهن لكم حبلؿ إذا انقضت عدهتن چٻٻٻٻپپپچ

قاؿ: أصابوا سبيان ٥بن أزكاج، فوطئوا بعضهن، فكأهنم أشفقوا  كُب ركاية للنسائي عن أيب سعيد 
چٻٻٻٻپپپچ :من ذلك فأنزؿ اَّللَّ 

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

 لم ُب صحيحو.ا٢بديث ركاه مس

 اآلية؟ لنزول سبب احلديث ىل -
من بعض الصحابة، كىو أهنم أصابوا سبيان فتحرجوا من غشياهنن من أجل أزكاجهن  فعلُب ا٢بديث 

 ، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن من ا٤بشركْب، 

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم (ْ)طي، كالسيو (ّ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم
 .(ٓ)الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أفَّ سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

جيشان،  آلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر يـو حنْب، كأيضان بػىٍعثي النيب من خبلؿ ا٢بديث أف ا يتبْب
 ككجود السيب ُب ىذه ا٤بعركة، كىذا من خصائص ا٤برحلة النبوية.

                                                           

(، كأخرجو النسائي ُب ُْٔٓ( رقم )َُٕٗ/ ِ، كتاب الرضاع، ابب جواز كطء ا٤بسبية )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ُ)
 (.ّّّّ( رقم )ُْٗ/ ٔ، )اجملتىب( كُب َُُٔٗ( رقم )ُِّ/ ٔ)چٻٻٻچ، كتاب التفسّب، اببىالكرب 

 (.َُُٕٗ( رقم )ُِّ/ ٔ)چٻٻٻچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ِ)
 (.َُٖ -ُٕٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ٔٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
/ ْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآنم، ( الطرب ٓ)

 (.ّْٕ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُُِ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٕٔ
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ںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲چ -ْٖ

چ﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
 ا٤بّباث نصف كلنا نغزك كال ؿالرجا يغزك اَّللَّ  رسوؿ اي: قالت أهنا  سلمة أـ عن الَبمذم أخرج
چںڻڻڻڻۀۀہہہچ:اَّللَّ  فأنزؿ

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم، عن ابن أيب عمر، عن سفياف بن عيينة، عن ابن أيب ٪بيح، عن ٦باىد عن أـ 
 سلمة، ىكذا مرسبلن.

 .(ّ)"كخبلصة القوؿ أف الراجح ُب ىذا ا٢بديث أنو من مرسبلت ٦باىد"قاؿ ا٤بزيِب: 
 ل احلديث سبب لنزول اآلية؟ى -

، فأنزؿ هللا بشأف قو٥با قرآانن، كمع اكتماؿ أركاف أسباب ُب ا٢بديث قوؿ من أـ سلمة للنيب 
 النزكؿ، إال إنو لضعف إسناد ا٢بديث، فإننا ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآلية.

لطربم كابن ، كٝبع من ا٤بفسرين منهم ا(ٓ)، كالسيوطي(ْ)ماـ الواحدمكقد أكرد ا٢بديث اإل
 .(ٔ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                           

 .ِّسورة النساء: اآلية  (ُ)
(، قاؿ الَبمذم: "ىذا َِِّ( رقم )ُُٖ/ ٓ القرآف، ابب كمن سورة النساء )، أبواب تفسّبالسننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)

 حديث مرسل".
 (.ِّٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
 (.ُُٖ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ْ)
 (.ٕٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
/ ْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ْٔ/ ٓ، )ّ، طويل آي القرآنجامع البيان عن أت( الطربم، ٔ)

(، ابن عاشور، ْٕٖ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِٔ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٖٗ
 (.ِٗ/ ٓ، )التحرير والتنوير
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ا٢بديث الوارد مع كونو بلفظ صريح )فأنزؿ هللا(، إال أف اإلرساؿ ُب ا٢بديث، جعلنا ال نػىعيدُّه سببان 
و من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحت

 ليس سببان لنزكؿ اآلية.
﮿﯀﯁چ -ْٗ

چڭڭ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
 يتيمة ككانت الربيع بنت سعد أـ على أقرأ كنت: قاؿ ا٢بصْب بن داكد عنُب سننو  داكد أبو أخرج

 إ٭با( أٲبانكم عاقدت كالذين) تقرأ ال: فقالت( انكمأٲب عاقدت كالذين: )فقرأت ،بكر أيب حجر ُب
 اَّللَّ  أمر أسلم فلما يورثو، أال بكر أبو فحلف اإلسبلـ، أىب حْب الرٞبن عبد كابنو بكر أيب ُب نزلت
 .(ِ)ابلسيف اإلسبلـ على ٞبل حٌب أسلم فما: العزيز عبد زاد نصيبو، يؤتيو أف  نبيو تعأب

 :دراسة احلديث -

 بو داكد ُب سننو، من طريق ابن إسحاؽ، عن داكد بن ا٢بصْب.ا٢بديث ركاه أ

قاؿ ا٤بزيِب: "كا٢بديث مداره على ابن إسحاؽ، ككبلـ األئمة فيو طويل جدان، كخبلصتو ما 
، "كىو ىنا ٓب يبْبًٌ (ْ)، قاؿ ابن حجر عنو: "صدكؽ يدلس، كرمي ابلتشيع كالقدىر"(ّ)قالو ا٢بافظ"

 .(ٓ)و أيضان، فهااتف علتاف ُب السند"السماع من شيخو داكد، كتفرد ب
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، أنزؿ هللا بشأنو قرآانن، لكن ا٢بديث معلوؿ، كلذا فإان ال نػىعيدُّه سببان ُب ا٢بديث قوؿ من أيب بكر 
 لنزكؿ اآلية.

، (ِ)، كمن ا٤بفسرين ابن كثّب، كقاؿ: ىذا قوؿ غريب(ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 أعرض عنو ٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن عاشور.ك 

                                                           

 .ّّسورة النساء: اآلية  (ُ)
 (.ِِّٗ( رقم )ّّٕ/ ّ، كتاب الفرائض، ابب نسخ مّباث العقد ٗبّباث الرحم )السنن أخرجو أبو داكد ُب (ِ)

 (.ّْٖ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
 (.ِٕٓٓ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ْ)
 (.ّْٖ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ٓ)
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، كا٢بديث معلوؿ، كىذا الذم جعلنا ال نػىعيدُّه 

ا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإنن
 ليس سببان لنزكؿ اآلية.

ڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶چ -َٓ

﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

چڭڭڭ
(ّ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
أف رجبلن من األنصار دعاه كعبد الرٞبن بن عوؼ  أخرج أبو داكد كالَبمذم، عن علي -أ 

: فنزلت فيها فخلط چٱٻٻچفسقاٮبا قبل أف ٙبـر ا٣بمر، فأٌمهيم علٌي ُب ا٤بغرب فقرأ 
چ...ہہہہھھھچ

(ْ). 

قاؿ: ٤با نزؿ ٙبرًن ا٣بمر، قاؿ:  أخرج أبو داكد كالَبمذم كالنَّسىاًئي عن عمر بن ا٣بطاب -ب 
اللهم بْبًٌ لنا ُب ا٣بمر بياانن شفاءن فنزلت ىذه اآلية الٍب ُب البقرة: 

 لنا بْبًٌ  اللهم: فقاؿ عليو فقرئت عمر، فدعي: قاؿ ،چېىىائائۉېېېچ
 ،چڻۀۀہہہہھچ: النساء ُب الٍب اآلية فنزلت شفاءن  بياانن  ا٣بمر ُب

 فقرئت عمر فدعي سكراف، الصبلة يقربنَّ  ال أف: اندل الصبلة أقاـإذا  فكاف منادم رسوؿ اَّللَّ 
 عليو، فقرئت عمر فدعي ا٤بائدة ُب الٍب اآلية فنزلت ،شفاءن  بياانن  ا٣بمر ُب لنا بْبًٌ  اللهم: فقاؿ عليو
 .(ٓ) قاؿ: فقاؿ عمر: انتهينا انتهينا چڄڄڄڃچ بلغ فلما

                                                                                                                                                                                     

 (.ٕٔ، )ِ، طأسباب النزول لباب النقول يف( السيوطي، ُ)
 (.َْٗ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ِ)

 .ّْسورة النساء: اآلية  (ّ)
، السنن(، كأخرجو الَبمذم ُب ُّٕٔ( رقم )َٖ/ ْ، كتاب األشربة، ابب ُب ٙبرًن ا٣بمر )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ْ)

 (.َِّٔ)( رقم َُِ/ ٓأبواب تفسّب القرآف، ابب كمن النساء )
(، كأخرجو أبو داكد ُب ّٖٕ( رقم )ّْْ، ِْْ/ ْ، كتاب األشربة، ابب ُب ٙبرًن ا٣بمر )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ٓ)

، أبواب تفسّب السنن(، كأخرجو الَبمذم ُب َّٕٔ( رقم )َٖ، ٕٗ/ ْ، كتاب األشربة، ابب ُب ٙبرًن ا٣بمر )السنن
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 :دراسة األحاديث -
ركاه أبو داكد ُب سننو، من طريق ٰبٓب بن قطاف، عن سفياف  حديث علي  احلديث األول:

لرٞبن السلمي عن علي بن أيب الثورم، عن عطاء بن السائب، عن عبدهللا بن حبيب، عن أيب عبدا
 طالب.

كركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق عبدالرٞبن بن سعد، عن أيب جعفر الرازم، عن عطاء بن 
 السائب بو ٫بوه.

كابلنظر ُب ٚبريج ا٢بديث ٪بد أف مدار ا٢بديث على عطاء بن السائب كىو ٩بن تكلم األئمة 
 .(ُ)"صدكؽ، اختلط"ُب حفظو، كقد اختلط ُب آخر عمره، قاؿ ابن حجر: 

قاؿ ا٤بزيِب: "كخبلصة القوؿ: أف ا٢بديث كقع فيو اضطراب ُب سنده كمتنو، كأف ذلك من 
 ًقبىل عطاء بن السائب،... لكن لعلو ٩با يعضده كيقويو ما يلي:

موافقة لفظو للفظ اآلية، فإهنم صلوا كىم سكارل، كخلطوا ُب القراءة، كىذا عْب ما هنت عنو  -ُ
 اآلية.

 .(ِ)ا٤بفسرين ذكركه سببان لنزكؿ اآلية، ٩با يدؿ على اعتبارىم لو" أف ٝبهور -ِ
، كأف إسناد ُِٗالسادس عشر، ُب سورة البقرة، اآلية  ا٤بوضعتقدـ ا٢بديث عنو ُب  احلديث الثاين:
 .ا٢بديث صحيح

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -
شربو للخمر قبل أف  ُب حديث علي بن أيب طالب فعل من أحد الصحابة كىو احلديث األول:

، ٍب صبلتو ابلناس كالتخليط ُب القراءة، فأنزؿ هللا بشأف ىذا الفعل قراانن، كا٢بديث مع ما كقع فيو  ٙبـر
من اضطراب ُب سنده إال أنو قد يعتضد ٗبوافقة لفظو للفظ القرآين، كأف ٝبهور ا٤بفسرين ذكركه سببان 

 .لنزكؿ اآلية، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية
                                                                                                                                                                                     

/ ٖ، كتاب األشربة، ابب ٙبرًن ا٣بمر )اجملتىب(، كأخرجو النسائي ُب َّْٗ) ( رقمَُْ/ ٓالقرآف، ابب كمن سورة ا٤بائدة )
 (.ٓٓٓٓ( رقم )ُٖٔ

 (.ِْٗٓ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.َّٗ، ّٖٖ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
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 .ُِٗالسادس عشر، ُب سورة البقرة، اآلية  ا٤بوضعتقدـ ا٢بديث عنو ُب  احلديث الثاين:
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتضح من خبلؿ حديث علي بن أيب طالب أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ 
 مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
ن خبلؿ حديث علي بن أيب طالب أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر األنصار، كمن ا٤بعلـو ميتبْب 

 .(ُ)إٔب ا٤بدينة أٌف ٙبرًن ا٣بمر ُب ٝبيع مراحلو كاف بعد ىجرة النيب 
ڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶چ -ُٓ

﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

چڭڭڭ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
ُب بعض أسفاره، حٌب إذا كنا  قالت: خرجنا مع رسوؿ اَّللَّ  ن عائشة أخرج البخارم كمسلم ع

على التماسو كأقاـ الناس معو، كليسوا  ابلبيداء أك بذات ا١بيش، انقطع عقد ٕب، فأقاـ رسوؿ اَّللَّ 
 على ماء، فأتى الناس إٔب أيب بكر الصديق، فقالوا: أال ترل ما صنعت عائشة؟ أقامت برسوؿ اَّللَّ 

كاضعه رأسو على فخذم  اس، كليسوا على ماء، كليس معهم ماء، فجاء أبو بكر، كرسوؿ اَّللَّ كالن
كالناس، كليسوا على ماء، كليس معهم ماء، فقالت عائشة:  قد انـ، فقاؿ: حبست رسوؿ هللا 

تحرؾ فعاتبِب أبو بكر، كقاؿ ما شاء اَّللَّ أف يقوؿ، كجعل يطعنِب بيده ُب خاصرٌب، فبل ٲبنعِب من ال
أصبح على غّب ماء، فأنزؿ اَّللَّ آية  حْب على فخذم، فقاـ رسوؿ اَّللَّ  إال مكاف رسوؿ اَّللَّ 

التيمم فتيمموا، فقاؿ أيسيد بن ا٢بضّب: ما ىي أبكؿ بركتكم اي آؿ أيب بكر، قالت: فبعثنا البعّب الذم  
 .(ّ)كنت عليو فأصبنا العقد ٙبتو

 :دراسة احلديث -

                                                           

 (.ُٖٔ/ ّْ، )رلموع الفتاوى( ابن تيمية، ُ)
 .ّْسورة النساء: اآلية  (ِ)
، كتاب ا٢بيض، ابب الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ِّٕ( رقم )ُِٕ/ ُ، كتاب التيمم )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

 (.ّٕٔ( رقم )ِٕٗ/ ُالتيمم، )
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 كمسلم ُب صحيحيهما. ا٢بديث ركاه البخارم
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كاحتباس الناس حٌب حضر كقت الصبلة كليسوا على ُب ا٢بديث حدث كىو ضياع عقد عائشة 
 ماء، فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

فسرين منهم الطربم كالقرطيب ، كٝباعة من ا٤ب(ُ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم
 .(ِ)كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أفَّ سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

، كمعو بقرينة سفر النيب  من خبلؿ حديث سعد بن أيب كقاص أف اآلية مدنية، كذلك يتبْب
 الناس، ككذلك حكم التيمم.

ۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئچ -ِٓ

چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀجبحبخبمبىب
(ّ). 

 :تاحلديث الوارد فيو ذكر اآلاي -
 خّب أنت: قريش لو قالت مكة األشرؼ بن كعب قدـ ٤با: قاؿ  عبَّاسو  ابن النسائي عن أخرج
بىَب  اىذ إٔب ترل أال: قالوا نعم: قاؿ كسيدىم؟ ا٤بدينة أىلً  ينػٍ

- ك٫بن منا؟ خّب أنو يزعم قومو، من (ْ)ا٤ب
 چککککگچ: فنزلت منو خّب أنتم: قاؿ -(ٓ)السدانة كأىل ا٢بجيج أىل: يعِب

                                                           

 (.ُٖٔ -ُْٖ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 -ُِْ/ ٓ، )القرآن اجلامع ألحكام(، القرطيب، َُٕ، َُٔ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

 (.َٔٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِٔ
 .ِٓ-ُٓسورة النساء: اآلية  (ّ)

ٍنبَب: الذم ال كلد لو. ابن األثّب، ْ)
ي
 (.ّٗ/ ُ، مادة "بَب"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( ا٤ب

مادة "سدف"،  كا١بمع سدنة. ،اؿ سدف يسدف فهو سادفىي خدمتها كتوٕب أمرىا، كفتح ابهبا كإغبلقو يق: سدانة الكعبة( ٓ)
 (.ّٓٓ/ ِا٤برجع السابق )
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 :قولو إٔب چۈئېئېئېئىئىئىئییییچ :كنزلت
چپڀڀڀڀچ

(ُ). 
 :دراسة احلديث -

ابن ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، عن ابن أيب عدم، عن دكاد بن أيب ا٥بند، عن عكرمة، عن 
 عباس.

كأيضان فقد جاء ا٢بديث من طريق ٰبٓب بن راشد، كمن طريق عبدالوىاب الثقفي، كمن طريق 
خالد بن عبدهللا الواسطي، ثبلثتهم )ٰبٓب، عبدالوىاب، خالد( عن داكد بن أيب ا٥بند بو ٫بوه، إال أف 

 عبدالوىاب كخالدان جعبله مرسبلن فلم يذكرا فيو ابن عباس.

بلصة أف الراجح ُب ىذا ا٢بديث ركاية من ركاه مرسبلن، ألهنم أكثر كأحفظ، قاؿ ا٤بزيِب: "كا٣ب
 .(ِ)كهللا تعأب أعلم"

كمع اإلرساؿ الذم ُب ا٢بديث إال إنو ٲبكن أف يعتضد ٗبطابقة ا٢بديث ا٤بذكور للفظ اآلية، 
ىو من فالقائل ُب اآلية من الذين أكتوا الكتاب، كالرجل ا٤بذكور ُب ا٢بديث كعب بن األشرؼ ك 

 الذين أكتوا الكتاب.

 ؟تاآلاي لنزول سبب احلديث ىل -
، كاإلرساؿ ُب ا٢بديث ٲبكن أف فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن من كعب األشرؼ ألىل مكة،  قوؿُب ا٢بديث 

 يعضد ٗبوافقتو للفظ اآلية، كخلوه من معارض لو، ما يرقى بو أف يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم (ْ)، كالسيوطي(ّ)الواحدم كقد ذكر سبب نزكؿ اآلية اإلماـ
 .(ٓ)الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

                                                           

 (.َُُٕٕ( رقم )ِْٓ/ ٔ)چککککچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ُ)
 (.ّٔٗ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآنا٤بزيِب،  (ِ)

 (.ُٖٖ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.َٕ، )ِ، طالنقول يف أسباب النزول لباب( السيوطي، ْ)
/ ْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُّّ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

 (.ٖٔ/ ٓ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ُّٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُْٗ
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

كرد لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية ُب قولو تعأب: 
، كُب موافقة ا٢بديث للفظ چ...ۈئېئېئېئىئىئىئییییچ

 ف صرٰبان.اآلية ما يرقى بو أف يكو 
 وىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

جاء ُب نص ا٢بديث: )٤با قدـ كعب األشرؼ مكة( لفظ ٧بتمل أف يكوف قدكمو إٔب مكة قبل ىجرة 
من أك بعدىا، كعليو فنحتاج إٔب مرجح آخر غّب سبب نزكؿ اآلية ٤بعرفة مكية اآلية  النيب 

 .الدراسةمدنيتها، كىو ليس من اختصاص 
ییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتۈئېئېئېئىئىئىئچ -ّٓ

چحتختمتىتيتجثمثىث
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
: نزلت: قاؿ أنو  عبَّاسو  ابن عن كمسلم البخارم أخرج

ُب عبد هللا بن حذافة بن قيس بن عدمًٌ السهمي،  چۈئېئېئېئىئىئىئیییچ
 .(ِ)ُب السرية إذ بعثو رسوؿ هللا 

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما.

 ل احلديث سبب لنزول اآلية؟ى -
كلذا فإنو ، كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن  عبدهللا بن حذافة ُب السرية، ُب ا٢بديث فعله كىو إرساؿ النيب 

 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين كالطربم (ُ)، كالسيوطي(ّ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم
 .(ِ)كثّب كابن عاشوركابن عطية كالقرطيب كابن  

                                                           

 .ٗٓ سورة النساء: اآلية (ُ)
(، كأخرجو مسلم ُب َّْٖ( رقم )ُْٕٔ/ ْ)چېئىئىئىئچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

 (.ُّْٖ( رقم )ُْٓٔ/ ّ، كتاب اإلمارة، ابب كجوب طاعة األمراء ُب غّب معصية )الصحيح
 (.َُٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 ُبر ظً لو ني  ونإسبب نزكؿ اآلية كذا، أك لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية، إال  :ٓب يرد ُب ا٢بديث صيغة
.. ُب عبدهللا بن حذافة، إذ بعثو رسوؿ هللا ُب السرية( فإنو قد ٙبتمل ارتقاء .قوؿ ابن عباس: )نزلت

 ونو صرٰبان.السبب إٔب ك
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

قد بعث فيها  يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر السرية، كأف رسوؿ هللا 
 أحد أصحابو، كىذا الصحايب عبدهللا بن حذافة السهمي.

ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئچ -ْٓ

چەئوئوئ
(ّ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
عن عركة بن الزبّب أف الزبّب كاف ٰبدًٌث: أنو خاصم رجبلن من األنصار قد  أخرج البخارم كمسلم

 للزبّب: )اسق ٍب ، كاان يسقياف هبا كبلٮبا، فقاؿ النيب (ٓ)ا٢برة (ْ)ُب شراج شهد بدران إٔب النيب 
أرسل إٔب جارؾ( فغضب األنصارم، كقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ أف كاف ابن عمتك، فتلوف كجو رسوؿ اَّللَّ 

  ٍب قاؿ للزبًّب: )اسق ٍب احبس ا٤باء حٌب يرجع إٔب ا١بدر(، فاستوعى النيب  ،حينئذو للزبّب حقو
قبل ذلك أشار على الزبّب برأم أراد فيو سعةن لو كلؤلنصارم، فلما أحفظ األنصارم  ككاف النيب 
 للزبّب حقو ُب صريح ا٢بكم. استوعى رسوؿ اَّللَّ  رسوؿ اَّللَّ 

                                                                                                                                                                                     

 (.ِٕ) ،ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
/ ْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُّّ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

(، ابن عاشور، ُّٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِْٗ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُْٗ
 (.ٖٔ/ ٓ، )التحرير والتنوير

 .ٓٔالنساء: اآلية سورة  (ّ)
/ ِ، مادة "شرج"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( الشٍرجة: مسيل ا٤باء من ا٢برة إٔب السهل، كالشراج ٝبعها. ابن األثّب، ْ)

ْٓٔ.) 
، مادة "حرر"، لسان العرب( ا٢برة: ىي ا٢بجارة الصلبة الشديدة، كقيل: ىي الٍب أعبلىا سود كأسفلها بيض. ابن منظور، ٓ)

(ْ/ َُٖ.) 
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الزبّب: كاَّللَّ ما أحسب ىذه اآلية أينزلت إال ُب ذلك  قاؿ عركة: قاؿ
ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئچ

چوئوئ
(ُ). 

: ذلك ُب أنزلت اآلية ىذه إف كهللا: الزبّب فقاؿ: للبخارم ركاية كُب
چ...ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېچ

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

 ُب صحيحيهما. كمسلم البخارما٢بديث ركاه 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن من صحايب شهد بدران،  ؿقو ُب ا٢بديث 
 اآلية.

، كبعض أىل التفسّب منهم القرطيب كابن  (ْ)، كالسيوطي(ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ٓ)كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

: -كىو صاحب ا٢بادثة-بية، لكن ُب قوؿ ابن الزبّب كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السب
 (، ما يرقى بسبب النزكؿ إٔب أف يكوف صرٰبان.ذلك ُب أنزلت اآلية ىذه إف كهللا)

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

 شهد قد األنصار من رجبلن من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك ٗبا كجد نص ا٢بديث: ) يتبْب
(، فقرينة أنو من األنصار، ككذلك أنو شهد بدران، كبلٮبا هبا يسقياف كاان،  ا٢برة شراج ُب... بدران 

                                                           

، ِِِّ( كانظر األرقاـ )ُِِّ( رقم )ِّٖ/ ِ، كتاب ا٤بساقاة، ابب سىٍكًر األهنار )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
 (.ِّٕٓ( رقم )َُّٖ/ ْ) ، كتاب الفضائل، ابب كجوب اتباعو الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب َّْٗ، ُِٔٓ

 (.ِِّّ( رقم )ِّٖ/ ِعلى إٔب الكعبْب، )، كتاب ا٤بساقاة، ابب شرب األالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)
 (.ُٓٗ، ُْٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ّٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
 (.َِٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٕٔ، ِٔٔ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ٓ)
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كعمل السقاية الٍب ىي من أعماؿ أىل ا٤بدينة، كٙبديد موضع السقاية ُب ا٤بدينة أبهنا ُب ا٢برة، كلها 
 قرائن تدؿ على مدنية اآلية.

ڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱچ -ٓٓ

ںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

چ﮹﮺
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
ٗبكة، فقالوا: اي  أف عبد الرٞبن بن عوؼ كأصحاابن لو أتوا النيب  أخرج النَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو 

، إان كنا ُب عزٌو ك٫بن مشركوف، فلما آمنَّا صران أذلَّة، فقاؿ: )إين أيمرتي ابلعفو، فبل تقاتلوا  نيب اَّللَّ
( فلما حولو اَّللَّ إ : ٔب ا٤بدينة أيمر ابلقتاؿ فكفُّوا، فأنزؿ اَّللَّ القـو

چڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱچ
(ِ). 

 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، كُب اجملتىب، من طريق دمحم بن علي بن ا٢بسْب بن شقيق، عن 
 ا٢بسْب بن كاقد، عن عمرك بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس.

، كسكت عليو الذىيب، كقاؿ الشيخ (ّ)شرط البخارم كٓب ٱبرجاه"قاؿ ا٢باكم: "صحيح على 
مقبل الوادعي: "كفيما قااله نظر، فإف حسْب بن كاقد ليس من رجاؿ البخارم، فاألكٔب أف يقاؿ: 

ا من رجاؿ مسلم، كعكرمةى من رجاؿ البخارم، كمن رجاؿ مسلم ينن سى رجالو رجاؿ الصحيح، فإف حي 
 .(ْ)"مقركانن آبخر

 سبب لنزول اآلية؟ ىل احلديث -
، إان كنا ُب عزٌو ك٫بن مشركوف، ُب ا٢بديث قوؿ من بعض الصحابة لرسوؿ هللا  ، كقو٥بم: اي نيب اَّللَّ

(، فلما حولو اَّللَّ إٔب ا٤بدينة أيمر  فلما آمنا صران أذلة، فقاؿ: )إين أيمرتي ابلعفو، فبل تقاتلوا القـو
                                                           

 .ٕٕسورة النساء: اآلية  (ُ)
،  اجملتىب(، كُب ُُُُِ( رقم )ِّٓ/ ٔ)چڈڈژژڑڑککچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ِ)

 (.َّٖٔ( رقم )َّٗ/ ٔكتاب ا١بهاد، ابب كجوب ا١بهاد )
 (.َّٕ، ٔٔ/ ِ، )ادلستدرك على الصحيحني( ا٢باكم، ّ)
 (.َٖ، ٕٗ، )ِ، طالصحيح ادلسند من أسباب النزول( الوادعي، ْ)
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 عليهم، فأنزؿ هللا بشأهنم قرآانن، كلذا فإنو يكوف ابلقتاؿ فكفُّوا، فهو فعل صادر عنهم رضواف هللا
 سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد ذكر ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
ب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد أتى لفظ النزكؿ مقركانن بفاء يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سب

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

 من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بنص ا٢بديث: )فلما حولو هللا إٔب ا٤بدينة(. يتبْب
 كيف ٲبكن كقوع ىذا الفعل من كبار الصحابة؟  إشكال: -
 جوابو: -

يدؿ على أف ٝبيع الصحابة كقع منهم ىذا، بل اآلية نصّّ على أف الذم  ال دليل ُب اآلية -ُ
 .چ...ڳڳڱچقاؿ ىذا فريق منهم، بقولو تعأب: 

الصحايب ا١بليل عبدالرٞبن بن عوؼ كأصحابو من كبار الصحابة كانوا أكائل اجملاىدين ُب  -ِ
 غزكة بدر كغّبىا، كما ىو معلـو ُب قصة قتل أيب جهل، كهللا أعلم.

کککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱژژڑڑکچ -ٔٓ

چںںڻڻڻڻۀۀہہہہھ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
نساءه قاؿ: دخلت ا٤بسجد، فإذا  قاؿ: ٤با اعتزؿ نيب هللا  أخرج مسلم عن عمر بن ا٣بطاب 

نساءه، كذلك قبل أف يؤمرف اب٢بجاب، فقاؿ  الناس يػىٍنكيتوف اب٢بصى كيقولوف: طلَّق رسوؿ اَّللَّ 
                                                           

 (.ُٖٗ، )ّط أسباب النزول،دم، ( الواحُ)
 (.ٕٓ، ْٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُُٕ، َُٕ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.ُِٓ/ ٓ، )التحرير والتنويراشور، (، ابن عِٓٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٕٕ/ ْ، )العزيز
 .ّٖسورة النساء: اآلية  (ْ)
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ذلك اليوـى، قاؿ: فدخلت على عائشة، فقلت: اي بنت أيب بكر أقد بلغ من عمر: فقلت: ألعلمن 
؟ فقالت: ما ٕب كما لك اي ابن ا٣بطاب؟ عليك بعيبتك، قاؿ: شأنك أف تؤذم رسوؿ هللا 

؟ فدخلت على حفصة بنت عمر، كقلت ٥با: اي حفصة أقد بلغ من شأنك أف تؤذم رسوؿ اَّللَّ 
فبكت أشد البكاء، فقلت  ال ٰببًك كلوال أان لطلقك رسوؿ هللا   كاَّللَّ لقد علمًت أف رسوؿ اَّللَّ 

، فدخلت فإذا أان برابح غبلـ رسوؿ اَّللَّ (ُ)؟ قالت: ىو ُب خزانتو ُب ا٤بشربة٥با: أين رسوؿ اَّللَّ 
  ًا على أيٍسكيفَّة من خشب، كىو ًجذع يرقى عليو رسوؿ  (ّ)ا٤بشربة ميدؿًٌ رجليو على نقّب (ِ)قاعدن
، فنظر رابح إٔب الغرفة، ٍب نظر إٕبَّ فلم يقل شيئان، ٍب قلت: اي رابح استأذف ٕب عندؾ على  اَّللَّ 

، فنظر رابح إٔب الغرفة، ٍب نظر إٕبَّ فلم يقل شيئان، ٍب رفعت صوٌب فقلت: اي رابح رسوؿ اَّللَّ 
ن أجل حفصة، ظن أين جئت م ، فإين أظن أف رسوؿ اَّللَّ استأذف ٕب عندؾ على رسوؿ اَّللَّ 

بضرب عنقها ألضربن عنقها، كرفعت صوٌب فأكمأ إٕبَّ أف ارقىو، فدخلت  كهللا لئن أمرين رسوؿ هللا 
كىو مضطجع على حصّب، فجلست، فأدىن عليو إزاره، كليس عليو غّبه، كإذا  على رسوؿ اَّللَّ 
 بقبضة من شعّب ٫بو الصاع، فإذا أان جنبو، فنظرت ببصرم ُب خزانة رسوؿ اَّللَّ  ا٢بصّب قد أثَّر ُب

كمثلها قػىرىظان 
معلق، قاؿ: فابتدرت عينامى، قاؿ: )ما يبكيك اي ابن  (ٓ)ُب انحية الغرفة، كإذا أًفيقه  (ْ)

ا٣بطاب؟( قلت: اي نيب هللا، كما ٕب ال أبكي؟ كىذا ا٢بصّب قد أثرَّ ُب جنبك، كىذه خزانتك ال أرل 
كصفوتو، كىذه خزانتك  مار كاألهنار، كأنت رسوؿ هللا فيها إال ما أرل، كذاؾ قيصر ككسرل ُب الث

فقاؿ: )اي ابن ا٣بطاب أال ترضى أف تكوف لنا اآلخرة ك٥بم الدنيا؟( قلت: بلى. قاؿ: كدخلت عليو 
حْب دخلتي كأان أرل ُب كجهو الغضب، فقلت: اي رسوؿ اَّللَّ ما يشق عليك من شأف النساء؟ فإف  

ئكتو كجربيل كميكائيل، كأان كأبو بكر كا٤بؤمنوف معك، كقلما كنت طلقتهن فإف اَّللَّ معك كمبل
بكبلـ إال رجوت أف يكوفى اَّللَّ يصدؽ قوٕب الذم أقوؿ، كنزلت ىذه اآلية:  -كأٞبد اَّللَّ -تكلمت 

 چہہھھھھےےۓچآية التخيّب: 
                                                           

 (.ْٓٓ/ ِ، مادة "شرب"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( ا٤بشربة: بفتح الراء كضمها، ىي الغرفة، ابن األثّب، ُ)
 (.ُٔٓ/ ٗ، مادة "سكف"، )لسان العرب( األيٍسكيفَّة: عتبة الباب الٍب يوطأ عليها. ابن منظور، ِ)
، مادة "نقر"، النهاية يف غريب احلديث واألثر( النقّب: جذع ينقر كٯبعل فيها شبو ا٤براقي يصعد عليها إٔب الغرؼ، ابن األثّب، ّ)

(ٓ /َُْ.) 
 (.ّْ/ ْ( القىرىظ: كرؽ السَّلىم. مادة "قرظ"، ا٤برجع السابق )ْ)
 (.ٓٓ/ ُلقرظ. مادة "أفق"، ا٤برجع السابق )( أفيق: ىو ا١بلد الذم ٓب يتم دابغو، كقيل: ىو ما دبغ بغّب آ)



131 
 

ككانت عائشة بنت أيب  ،چڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہچ
: اي رسوؿ هللا أطلقتهن؟ قاؿ: )ال( قلت: اي ، فقلتبكر كحفصة تظاىراف على سائر نساء النيب 

نساءه، أفأنزؿ  رسوؿ اَّللَّ إين دخلت ا٤بسجد كا٤بسلموف ينكتوف اب٢بصى، يقولوف: طلق رسوؿ اَّللَّ 
فأيخربىم أنك ٓب تطلقهن؟ قاؿ: )نعم إف شئت( فلم أزؿ أحدثو حٌب ٙبسَّر الغضب عن كجهو، كحٌب  

كنزلت، فنزلت أتشبث اب١بذع، كنزؿ  ، ٍب نزؿ نيب اَّللَّ كشر فضحك، ككاف من أحسن الناس ثغرنا
كأ٭با ٲبشي على األرض ما ٲبسو بيده، فقلت: اي رسوؿ اَّللَّ إ٭با كنتى ُب الغرفة تسعة   رسوؿ اَّللَّ 

كعشرين، قاؿ: )إف الشهر يكوف تسعان كعشرين( فقمت على ابب ا٤بسجد، فناديت أبعلى صوٌب: ٓب 
ءه، كنزلت ىذه اآلية: نسا يطلق رسوؿ اَّللَّ 

ژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںچ

 .(ُ)آية التخيّب فكنت أان استنبطت ذلك األمر، كأنزؿ اَّللَّ  چں
 :دراسة احلديث -

. .ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو، من طريق عكرمة بن عمار، عن ٠باؾ أيب زميل، عن ابن عباس.
اؿ ، قچ...ژژڑڑککککگچ فذكر ا٢بديث، كفيو )كنزلت ىذه اآلية(:

كىذه الزايدة شاذة، لتفرد ٠باؾ أيب زميل هبا عن ابن عباس، كقد ركل ا٢بديث ٝباعة بدكهنا، "ا٤بزيِب: 
 كإ٭با أخرجها مسلم ُب ا٤بتابعات، أما الذين خالفوه فهم:

 عبيد بن حنْب، أخرجو البخارم، كمسلم.-أ 
كالظاىر أف الزايدة . ..عبيد هللا بن عبدهللا بن أيب ثور، أخرجو البخارم، كالَبمذم، كالنسائي-ب 

 .(ّ)"صدكؽ، يغلط"قد قاؿ عنو ابن حجر: ك  ،(ِ)من عكرمة بن عمار العجلي"
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

طلق نساءه، فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر  ُب ا٢بديث حدث كىو أٍف ظن بعض الناس أف رسوؿ هللا 
حيث السند، فقد تبْب أهنا شاذة،  قرآانن، ىذا ظاىر ا٢بديث، إال أف زايدة السبب ٓب تثبت من

                                                           

 (.ُْٕٗ( رقم )َُُٖ-َُُٓ/ ِ، كتاب الطبلؽ، ابب اإليبلء كاعتزاؿ النساء كٚبيّبىن )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ُ)
 (.َْٗ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ِْٕٔ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
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ككذلك سياؽ اآلايت ال يؤيد نزك٥با ُب ىذه القصة، كإ٭با السياؽ ظاىر ُب توبيخ ا٤بنافقْب كلـو من 
 يتابعهم من ا٤بؤمنْب.

، كبعض أىل التفسّب منهم الطربم كابن عطية كابن (ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 ، كجعلوىا ُب ا٤بنافقْب.(ِ)عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو، إال إنو لعدـ ثبوت زايدة السبب إسنادان، فإنو ٓب ييعدَّ سببان 

فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها،  لنزكؿ اآلية، كابلتإب
 يث ليس سببان لنزكؿ اآلية.فا٢بد
ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ -ٕٓ

چچچڇ
(ّ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
إٔب أحد، رجع انس ٩بن خرج  قاؿ: ٤با خرج النيب  أخرج البخارم كمسلم عن زيد بن اثبت 

 فرقتْب: فرقة تقوؿ: نقاتلهم، كفرقة تقوؿ: ال نقاتلهم، فنزلت: معو، ككاف أصحاب النيب 
كقاؿ: )إهنا طيبة، تنفي الذنوب، كما تنفي النار  چٹٹٹڤڤڤڤڦڦٿٹچ

 .(ْ)خبث الفضة(
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحهما.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

 (.ٕٓ، )ِ، طالنقول يف أسباب النزول لباب( السيوطي، ُ)
/ ْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، َُٖ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

 (.ُُْ -ُّٗ/ ٓ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ُٖٖ
 .ٖٖسورة النساء: اآلية  (ّ)
(، ُّّْ، ُٖٕٓ( كانظر )ِّْٖ( رقم )ُْٖٖ/ ْب ا٤بغازم، ابب غزكة أحد )، ف كتاالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ْ)

 (.ِٕٕٔ( رقم )ُِِْ/ ْ، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأحكامهم، )الصحيحكأخرجو مسلم ُب 
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ُب الناس الذين رجعوا من أحد، فأنزؿ هللا بشأف قو٥بم  ُب ا٢بديث قوؿ من صحابة رسوؿ هللا 
 عد سببان لنزكؿ اآلية.قرآانن، كلذا فإنو ي

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد ذكر ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)كالقرطيب كالطاىر بن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 ية الواردة مكية أم مدنية؟ىل اآل -
من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر غزكة أحد، ككذلك ذكر فعل ا٤بنافقْب، يتبْب 

 كالنص ُب ا٢بديث: )إهنا طيبة(.
ۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴چ -ٖٓ

﮿﯀﯁ ﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮾﮽

چ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
: قاؿ چھےےۓۓ﮲﮳﮴چ:  عبَّاسو  ابن عن كمسلم البخارم أخرج
 ُب هللا فأنزؿ ،نيمتوغي  فأخذكا فقتلوه عليكم، السبلـ: فقاؿ ا٤بسلموف، فلحقو لو نيمةغي  ُب رجل كاف
 .(ٓ)نيمةالغي  تلك چ﮵﮶﮷﮸چ :قولو إٔب ذلك

                                                           

 (.ُٖٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ٕٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
(، ابن َّٖ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُٔٗ/ ٓ، )ّ، طأتويل آي القرآن جامع البيان عن( الطربم، ّ)

 (.ُُٓ/ ٓ، )التحرير والتنويرعاشور، 
 .ْٗ النساء: اآلية سورة (ْ)
( رقم ُٕٕٔ/ ْ)چھےےۓۓ﮲﮳﮴چ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ٓ)

( رقم ُِّٗ/ ْ)چھےےۓۓ﮲چب، كتاب التفسّب، ابالصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُّْٓ)
(َِّٓ.) 
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كىو يسوؽ غنمان لو، فسلَّم  كلفظ الَبمذم: مرَّ رجل من بِب سيليم بنفر من أصحاب رسوؿ هللا 
فنزلت ىذه  ا سلَّم علينا إال ليتعوذ منا، فعمدكا إليو فقتلوه، كأتوا بغنمو النيب عليهم، فقالوا: م

چۀۀہہہہھھھچ اآلية:
(ُ). 

 :دراسة احلديث -

 ُب صحيحو. كمسلم ُب صحيحو، البخارما٢بديث ركاه 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

 ليتعوذ إال علينا سلَّم مامن الصحابة، كىو قتلهم للرجل الذم سلم عليهم، فقالوا:  فعلُب ا٢بديث 
 ، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.فأنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن ، منا

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كالقرطيب كابن كثّب (ِ)كقد ذكر ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)كالطاىر بن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

)فأنزؿ هللا(، كُب ركاية الَبمذم )فنزلت(، فقد جاء  صريحبب النزكؿ يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف س
 لفظ النزكؿ فيهما مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر القتاؿ كأحكامو، الذم ىو من خصائص يتبْب 
 ا٤برحلة النبوية.

ٿٿٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺچ -ٗٓ

چٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ
(ْ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -

                                                           

 (.ََّّ( رقم )ُِّ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة النساء )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ُ)
 (.َِّ، َِِ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
، ّّٔ/ ٓ) ،اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِِٓ -ُِِ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.ُٔٔ/ ٓ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ّٗٓ، ّٖٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ّّٕ
 .ٓٗسورة النساء: اآلية  (ْ)
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 عن چٱٻٻٻٻپپپچ: قاؿ أنو  عبَّاسو  ابن عن كالنَّسىاًئي الَبمذم أخرج
 اي أعمياف إانَّ : مكتـو أـ كابن جحش بن هللا عبد قاؿ بدر غزكة نزلت ٤با ،بدر إٔب كا٣بارجوف بدر

، رسوؿ : فنزلت رخصة؟ من لنا فهل اَّللَّ
 غّب القاعدكف فهؤالء چٿٹٹ...ٺٺٿ...پپپٱٻٻٻٻچ

 .(ُ)على القاعدين من ا٤بؤمنْب غّب أيكٕب الضرر چڦڦڦڦڄڄڄڄچ الضرر أيكٕب
 :دراسة احلديث -

عن ابن عباس قاؿ: )ال  (ِ)ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل، كركاه البخارم
ىذا حديث حسن "ر(، قاؿ الَبمذم: يستوم القاعدكف من ا٤بؤمنْب عن بدر كا٣بارجوف إٔب بد

 ."غريب من ىذا الوجو من حديث ابن عباس

كقد نص ا٢بافظ ابن حجر على أف قولو: فهؤالء القاعدكف مدرج ُب ا٣برب من كبلـ ابن 
 .(ّ)جريج

قاؿ ا٤بزيِب: "كا٢بديث بسياقو الطويل استغربو الَبمذم، ككأف ذلك إشارة منو إٔب أف احملفوظ 
 قدر الذم أخرجو البخارم فحسب، ككٍجوي ذلك أف ُب سياقو غرابة من أكجو:ُب ا٢بديث ىو ال

 كىمه، كىذا خاص بركاية الَبمذم. األكؿ: أف ذكر عبدهللا بن جحش 
، كىذا مستغرب لسببْب:  الثاين: أف فيو ذكر ابن أـ مكتـو

 أف ا٢بديث معركؼ ُب الصحيحْب ُب قصة ابن أـ مكتـو من غّب ذكر غزكة بدر.- أ
 ن أـ مكتـو أتخرت ىجرتو، إذ ٓب يهاجر إال بعد غزكة بدر بيسّب.أف اب- ب

الثالث: أف ا٢بافظ نص على أف ابن جريج أدرج قولو: فهؤالء القاعدكف غّب أكٕب الضرر إٔب آخره... 
كركاية البخارم قد اقتصرت على قولو: ال يستوم... إٔب قولو:... بدر، كىذا يدؿ على أف ابقي ا٣برب 

                                                           

( كأخرجو النسائي، َِّّ( رقم )ُِٓ، ُِْ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة النساء )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ُ)
 (، كقاؿ الَبمذم: "حديث حسن غريب".ُُُُٕ( رقم )ِّٔ/ ٔ)چٱٻٻٻٻچبكتاب التفسّب، اب

/ ْ، كتاب تفسّب القرآف، ابب ال يستوم القاعدكف من ا٤بؤمنْب كاجملاىدكف ُب سبيل هللا )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)
 (.ّّٖٕ( رقم )ُْٔٓ

 (.ْٓٗٓ( رقم )ُُُ/ ٖ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ّ)
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ابن جريج، ألف ىشامان كعبدالرزاؽ كقف حديثهما عند ىذا، كٲبكن االستئناس مدرج من كبلـ 
 .(ُ)عن ىذا السياؽ ا٤بطوؿ على عدـ ثبوتو" إبعراض البخارم 

 قاؿ ا٤بزيِب: "كخبلصة القوؿ أف ُب ركاية الَبمذم كمن كافقو ضعفان، لثبلثة أسباب:
كٮبان، كصوابو  -كأنو عبدهللا بن جحش-األكؿ: أف ُب تسمية الصحايب الذم جاء مع ابن أـ مكتـو 

 عبد بن جحش.
 الثاين: أف ذكر ابن أـ مكتـو كىمه أيضان، فقصتو معركفة ُب الصحيحْب بغّب ىذا السياؽ.

 .(ِ)ركاية البخارم" -كالصواب ُب ىذا السياؽ-الثالث: أف فيها إدراجان بيَّنتو الركاايت األخرل 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، فأنزؿ هللا بشأف ث قوؿ من الصحابيْب ا١بليلْب ابن أـ مكتـو كابن جحش لرسوؿ هللا ُب ا٢بدي
قو٥بما قرآانن، كمع انطباؽ تعريف أسباب النزكؿ على ىذا ا٢بديث إال إنو لضعف سنده، ال نػىعيدُّه 

 لنزكؿ اآلية. ان سبب

 .(ّ)بشيء كقد ذكر ا٢بديث عند بعض ا٤بفسرين منهم الطربم كابن كثّب، كٓب يتعقباه
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

ا٢بديث مع كونو لفظ النزكؿ قد كرد فيو صرٰبان )فنزلت(، إال إنو لضعف سنده، فإنو ٓب ييعدَّ سببان 
 لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها،

 فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿچ -َٔ

چٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -

                                                           

 (.ِْٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ِْٕ/ ُ( ا٤برجع السابق )ِ)
 (.ُْٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِِٗ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 .ٓٗسورة النساء: اآلية  (ْ)
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قاؿ  چٱٻٻٻٻچقاؿ: ٤با نزلت:  أخرج البخارم كمسلم عن الرباء بن عازب 
القاعدكف : )ادعوا فبلانن(، فجاءه كمعو الدكاةي كاللوح، أك الكىًتف فقاؿ: )اكتب: ال يستوم النيب 

(، كخلف النيب  ، فقاؿ: اي رسوؿ هللا أان ضرير،  من ا٤بؤمنْب كاجملاىدكف ُب سبيل اَّللَّ ابن أـ مكتـو
چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچفنزلت مكاهنا: 

(ُ). 
 چٱٻٻٻٻچأملى عليو:  أف رسوؿ اَّللَّ  كأخرج البخارم عن زيد بن اثبت 

ًـٌ  ابن فجاءه :قاؿ چپڀڀڀچ ًلُّها كىو مكتـو أ ، رسوؿ اي: فقاؿ ،عليَّ  ٲبي أستطيع  لو اَّللَّ
كفخذه على فخذم،  ا١بهاد ١باىدت، ككاف رجبلن أعمى، فأنزؿ هللا تبارؾ كتعأب على رسولو 

چپپپچ: فثقلت عليَّ حٌب ًخٍفتي أف تيرضَّ فخذم ٍب سيٌرًم عنو فأنزؿ اَّللَّ 
(ِ). 

 :دراسة احلديث -

ُب صحيحو  البخارم ة الرباء بن عازب، كركاهُب صحيحيهما من ركاي كمسلم البخارما٢بديث ركاه 
 أيضان من ركاية زيد بن اثبت.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

،  قوؿُب ا٢بديث من ركايتيو  ، كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن من الصحايب ا١بليل عبدهللا بن أـ مكتـو
 كلذا فإف ا٢بديث يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ْ)، كالسيوطي(ّ)لواحدمكقد أكرد ا٢بديث اإلماـ ا
 .(ٓ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

                                                           

( كانظر رقم ُّْٖ( رقم )ُٕٕٔ/ ْ)چٱٻٻٻٻچسّب، ابب، كتاب التفالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
/ ّ، كتاب األمارة، ابب سقوط فرض ا١بهاد على ا٤بعذكرين، )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب َْْٕ، ُّْٕ، ِِٕٔ)

 (.ُٖٖٗ( رقم )َُٖٓ
( كانظر ِٕٕٔ( رقم )َُِْ/ ّ)چٱٻٻٻٻچ، كتاب ا١بهاد، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

(ُّْٔ.) 
 (.َِٕ -َِٔ، )ّط أسباب النزول،دم، ( الواحّ)
 (.ٖٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
/ ْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِِٕ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

، َُٕ/ ٓ، )التحرير والتنويرابن عاشور،  (،ُْٓ، َْٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِِ، َِِ
ُُٕ.) 
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

)فنزلت( من ركاية الرباء بن عازب، ك)فأنزؿ هللا(  صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 
 النزكؿ مقركانن بفاء السببية. من ركاية زيد بن اثبت، فقد جاء لفظ

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر زيد بن اثبت كىو من األنصار، كذكر  يتبْب
 ا١بهاد كحكم أىل األعذار.

ڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگچ -ُٔ

چںڍڳڳڳڳڱڱڱڱ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
قاؿ: إف أيانسان من ا٤بسلمْب كانوا مع ا٤بشركْب، يكثركف سواد  ابن عبَّاسو  أخرج البخارم عن

مى فيصيب أحدىم فيقتلو، أك يضربيو فيقتلو، فأنزؿ هللا  ا٤بشركْب على رسوؿ هللا  فيأٌب السهم فّبي
چ...ڇڇڍڍڌڌچتعأب: 

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

 ية؟ىل احلديث سبب لنزول اآل -

كىو كجود انس من ا٤بسلمْب مع ا٤بشركْب يكثركف سوادىم، فيأٌب السهم فيقتل  حدثُب ا٢بديث 
 ، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.فأنزؿ هللا بشأهنم قرآانن أحدىم، 

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ْ)، كالسيوطي(ّ)كقد ذكر ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ُ)ن كثّب كالطاىر بن عاشورعطية كالقرطيب كاب

                                                           

 .ٕٗسورة النساء: اآلية  (ُ)
(، كانظر ْٕٔٔ( رقم )ِٔٗٓ/ ٔ، كتاب الفًب، ابب من كره أف يكثر سواد الفًب كالظلم )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

 (.َِّْرقم )
 (.َِٖ، َِٕ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ٕٗ، ٖٕ، )ِ، طل يف أسباب النزوللباب النقو ( السيوطي، ْ)
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

)فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

يز ا٤بسلمْب عن من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر القتاؿ، ككذلك ٛبا يتبْب
 (.هللا رسوؿ على ا٤بشركْب سواد يكثركفا٤بشركْب، إذ جاء ُب ا٢بديث: )أف أانسا من ا٤بسلمْب... 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺچ -ِٔ

ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ

ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎ

چڎڈڈژژڑڑککککگگ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
بعيسفاف ؿ: كنا مع رسوؿ اَّللَّ أخرج أبو داكد كالنَّسىاًئي عن أيب عياش الزرقي قا

، فاستقبلنا (ّ)
الظهر، فقالوا: قد كانوا  ا٤بشركوف، عليهم خالد بن الوليد، كىم بيننا كبْب القبلة، فصلى بنا النيب 

على حاؿ لو أصبنا ًغرهتم، ٍب قالوا: أتٌب عليهم اآلف صبلةه ىي أحب إليهم من أبنائهم كأنفسهم، 
قاؿ:  چٱٻٻٻٻپچآلايت بْب الظهر كالعصر: هبذه ا قاؿ: فنزؿ جربيل 

فأخذكا السبلح، قاؿ: فصففنا خلفو صفْب، قاؿ: ٍب ركع كركعنا  فحضرت، فأمرىم رسوؿ اَّللَّ 
ابلصف الذم يليو، كاآلخركف قياـ ٰبرسوهنم، فلما  ٝبيعان، ٍب رفع، فرفعنا ٝبيعان، ٍب سجد النيب 

م، ٍب تقدـ ىؤالء إٔب مصاؼًٌ ىؤالء، كجاء ىؤالء سجدكا كقاموا، جلس اآلخركف، فسجدكا ُب مكاهن
كالصف الذم  إٔب مصاؼًٌ ىؤالء، قاؿ: ٍب ركع، فركعوا ٝبيعان، ٍب رفع، فرفعوا ٝبيعان، ٍب سجد النيب 

                                                                                                                                                                                     

(، ابن ِْٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِّْ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
 (.ُْٕ/ ٓ، )التحرير والتنويرعاشور، 

 .َُِسورة النساء: اآلية  (ِ)
معجم األمكنة الوارد ذكرىا يف على احملٌجة إٔب ا٤بدينة. ابن جنيدؿ، ( عيسفاف: بلدة عامرة تقع مشاؿ مكة على ٜبانْب كيبلن ّ)

 (.ِّٕ، )صحيح البخاري
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يليو، كاآلخركف قياـه ٰبرسوهنم، فلما جلس، جلس اآلخركف فسجدكا ٍب سلم عليهم، ٍب انصرؼ، 
 .(ُ)مرة بعسفاف، كمرة أبرض بِب سيلىيممرتْب: قاؿ: فصبلىا رسوؿ هللا 

 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه أبو داكد ُب سننو، كالنسائي ُب اجملتىب، من طرؽ عن منصور، عن ٦باىد، عن أيب 
 عياش.

كقد ركم من طرؽ أخرل، كاختلفت أنظار العلماء ُب ىذا ا٢بديث من حيث صحتو 
 كضعفو:

، كقاؿ ابن حجر: (ِ)"ذا إسناد صحيح كلو شواىد كثّبةكى"فقد قاؿ ابن كثّب عند تفسّبه لآلية: 
 .(ّ)"إسناده جيد"

 .(ٓ)، كرجح الَبمذم عدـ ٠باع ٦باىد من أيب عياش(ْ)ك٩بن ضعَّفو اإلماـ البخارم الذم رجح إرسالو

 كخبلصة القوؿ: أف ا٢بديث أعلَّ بعلتْب:"قاؿ ا٤بزيِب: 
 األكٔب: االنقطاع بْب ٦باىد كأيب عياش.

أنو أيعل ابإلرساؿ، كىذه العلة قوية، كقد تتابع على ركايتو مرسبلن ستة من أصحاب الثانية: 
 .(ٔ)"٦باىد

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
بصفة صبلة  كأصحابو قد استقبلهم ا٤بشركوف، فنزؿ جربيل  ا٢بديث فيو حدث كىو أف النيب 
 قرآانن. كأصحابو، قد أنزؿ هللا بشأنو مناسبة ٢با٥بم، فهو حدث للنيب 

                                                           

، كتاب اجملتىب(، كأخرجو النسائي ُب ُِّٔ( رقم )ِٖ/ ِ، كتاب الصبلة، ابب صبلة ا٣بوؼ )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ُ)
 (.ُْٗٓ( رقم )ُٕٗ/ ّالصبلة، ابب صبلة ا٣بوؼ )

 (.ُٖٕ/ ُ، )ِ، طري القرآن العظيمتفس( ابن كثّب، ِ)
 (.ِٖٓ( رقم )ُّْ/ ْ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابة( ابن حجر، ّ)
 (.ٖٗ، )ُ، طالعلل الكبري( الَبمذم، ْ)
 (.ِْٕق )َُْٕ، عآب الكتب، ِ، ٙبقيق: ٞبدم السلفي، طجامع التحصيل يف أحكام ادلراسيل( العبلئي، ٓ)
 (.ّْٔ/ ُ، )ُ، طزول القرآناحملرر يف أسباب ن( ا٤بزيِب، ٔ)
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، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية، (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد ذكر ا٢بديث اإلماـ الواحدم
دكف إشارة كاضحة منهم إٔب أنو سبب نزكؿ اآلية، ككذلك القرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور 

 .(ّ)ابعتباره سبب نزكؿ لآلية
 اردة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ ىل اآلية الو  -

كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية )فنزؿ(، كمع كونو بلفظ صريح إال إنو لئلرساؿ الذم 
فيو ٓب نعده سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحة ا٢بديث من عدـ صراحتو، كال إٔب 

ف إسناده صحيح، كما ذىب إٔب ذلك اإلماـ مكية اآلية من مدنيها، إال لو أخذان برأم من قاؿ أب
فإف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ٛبايز ا٤بشركْب من ا٤بسلمْب،  -كما تقدـ-ابن كثّب كاإلماـ الَبمذم 

كٙبٌْب الفرصة كي يباغتوا  ،كمواجهتهم خارج مكة بعسفاف، كعدـ ٘برؤ ا٤بشركْب على قتاؿ ا٤بسلمْب
الظهر، قاؿ ا٤بشركوف:  شاىده ُب ا٢بديث حْب صلى النيب ا٤بسلمْب كإصابتهم على حْب ًغرٌة، ك 

)قد كانوا على حاؿ لو أصبنا ًغرهتم(، ٍب قالوا: )أتٌب عليهم اآلف صبلةه ىي أحب إليهم من أبنائهم 
كأنفسهم(، كيدؿ ذلك على أف ا٤بسلمْب أصبحوا أىل قوة كمنعة، كٓب يعودكا مستضعفْب، كىذا من 

 خصائص ا٤برحلة النبوية.
ڌڌڎ...ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئچ -ّٔ

چڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
قاؿ: كاف أىل بيت منَّا ييقاؿ ٥بم: بنو أيبّبؽو بشر كبيشّب  أخرج الَبمذم عن قتادة بن النعماف 

لعرب ٍب ينحلو بعض ا كمبشر، ككاف بيشّب رجبلن منافقان يقوؿ الشعر، يهجو بو أصحاب رسوؿ اَّللَّ 
ذلك الشعر قالوا: كهللا ما يقوؿ ىذا  ٍب يقوؿ: قاؿ فبلف كذا ككذا، فإذا ٠بع أصحاب رسوؿ اَّللَّ 

الشعر إال ىذا ا٣ببيث، أك كما قاؿ الرجل، كقالوا: ابن األبّبؽ قا٥با، قاؿ: ككانوا أىل بيًت حاجةو 

                                                           

 (.َُِ، َِٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
/ ْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِٕٓ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.ُٖٓ/ ٓ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ْٖٓ/ ُ، )ِ، ط القرآن العظيمتفسري(، ابن كثّب، ِّٖ، ِّٕ
 .ُُٔ-َُٓسورة النساء: اآلية  (ْ)
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كالشعّب، ككاف الرجل إذا كاف لو  كفاقة ُب ا١باىلية كاإلسبلـ، ككاف الناس إ٭با طعامهم اب٤بدينة التمر
، ابتاع الرجل منها فخص هبا نفسو، كأما العياؿ (ِ)من الشاـ من الدرمك (ُ)يسار فقدمت ضاًفطىة

فإ٭با طعامهم التمر كالشعّب، فقدمت ضىاًفطىة من الشاـ فابتاع عمي رفاعة بن زيد ًٞبٍبلن من الدرمك، 
ح، درع كسيف، فعدم عليو من ٙبت البيت، فنػيقًٌبت لو، كُب ا٤بشربة سبل (ّ)فجعلو ُب مىٍشريبىة

ا٤بشربة، كأخذ الطعاـ كالسبلح، فلما أصبح أاتين عمي رفاعة، فقاؿ: اي ابن أخي إنو قد عيدم علينا 
ُب ليلتنا ىذه، فنقبت مشربتنا فذيىب بطعامنا كسبلحنا، قاؿ: فتحسسنا ُب الدار كسألنا، فقيل لنا: 

كا ُب ىذه الليلة، كال نيرل فيما نيرل إال على بعض طعامكم، قاؿ: ككاف بنو قد رأينا بِب أيبّبؽ استوقد
ا لو صبلح : كهللا ما نيرل صاحبكم إال لبيد بن سهل. رجل منَّ -ك٫بن نسأؿ ُب الدار-أيبّبؽ قالوا 

كإسبلـ، فلما ٠بع لبيد اخَبط سيفو، كقاؿ: أان أسرؽ؟ فو هللا ليخالطنكم ىذا السيف، أك لتبينن 
لسرقة، قالوا: إليك عنها أيها الرجل فما أنت بصاحبها، فسألنا ُب الدار حٌب ٓب نشك أهنم ىذه ا

فذكرت ذلك لو، قاؿ قتادة: فأتيتي  أصحاهبا، فقاؿ ٕب عمي: اي ابن أخي لو أتيتى رسوؿ هللا 
ريبىةن لو، فقلت: إف أىل بيت منَّا أىلي جفاء، عمدكا إٔب عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مىشٍ  رسوؿ اَّللَّ 

: )سآمر كأخذكا سبلحو كطعامو، فلّبدكا علينا سبلحنا فأما الطعاـ فبل حاجة لنا فيو، فقاؿ النيب 
ُب ذلك(، فلما ٠بع بنو أيبّبؽ أتوا رجبلن منهم ييقاؿ لو أيسّب بن عركة، فكلموه ُب ذلك، فاجتمع ُب 

نعماف كعمو عمدا إٔب أىل بيت منا ذلك انس من أىل الدار، فقالوا: اي رسوؿ اَّللَّ إف قتادة بن ال
فكلمتو،  أىل إسبلـ كصبلح، يرموهنم ابلسرقة من غّب بيًٌنة كال ثبت، قاؿ قتادة: فأتيت رسوؿ اَّللَّ 

فقاؿ: )عمدت إٔب أىل بيت ذيكر منهم إسبلـ كصبلح، ترميهم ابلسرقة على غّب ثبت كبينو( قاؿ: 
ُب ذلك، فأاتين عمي رفاعة  م رسوؿ اَّللَّ فرجعت، كلوددت أين خرجت من بعض مإب كٓب أيكل

فقاؿ: هللا ا٤بستعاف، فلم يلبث أف  فقاؿ: اي ابن أخي ما صنعت؟ فأخربتو ٗبا قاؿ ٕب رسوؿ اَّللَّ 
 بِبچېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئچنزؿ القرآف: 

 چٻٻپپپٻچ: لقتادة قلت ٩با أم چٱٻٻچ أيبّبؽ
ڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦچ

                                                           

 (.ٓٗ/ ّ، مادة "ضفط"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( ضاًفطىة: ا٤بّبة كا٤بتاع ٯبلب إٔب ا٤بدف. ابن األثّب، ُ)
 (.ُُْ/ ِابق )( الدرمك: ىو الدقيق. مادة "درمك"، ا٤برجع السِ)
 (.ْٓٓ/ ِ( ا٤بشربة: بفتح الراء كضمها، ىي الغرفة. مادة "شرب"، ا٤برجع السابق )ّ)
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 ،٥بم لغفر اَّللَّ  ركافاستغ لو :مأ چںڻچ :قولو إٔب چڦڦڄ
 ،للبيد قو٥بم چۈٴۇچ: قولو إٔب چڻڻۀۀہہہہچ
 فلما نزؿ القرآف أتى رسوؿ اَّللَّ  چٹڤڤڤچ: قولو إٔبچۋۅۅۉۉچ

- (ُ)عسا أك عشا قد شيخان  ككاف ابلسبلح عمي أتيتابلسبلح فرده إٔب رفاعة. فقاؿ قتادة: ٤با 
 ابن اي: قاؿ ابلسبلح أتيتو فلما مدخوالن، بلموإس أرل ككنت ا١باىلية، ُب -عيسى أيب من الشك
، سبيل ُب ىو أخي،  فنزؿ اب٤بشركْب، بيشّب ٢بق القرآف نزؿ فلما صحيحان، كاف إسبلمو أف فعرفت اَّللَّ
: اَّللَّ  فأنزؿ (ِ)٠بية بن سعد بنت سبلفة على

ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍچ

 نزؿ فلما ،چڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳ
 خرجت ٍب رأسها، على فوضعتو رحلو فأخذت شعر، من أببيات اثبت بن سافح رماىا سبلفة على

 .(ْ)ٖبّب أتتيِب كنت ما حساف؟ شعر ٕب أىديت :قالت ٍب ،(ّ)األبطح ُب بو فرمت بو
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق دمحم بن سلمة ا٢براين، عن ابن إسحاؽ، عن عاصم بن عمر 
 نعماف، عن أبيو، عن جده قتادة.بن قتادة بن ال

 قاؿ الَبمذم: "ىذا حديث غريب ال نعلم أحدان أسنده غّب دمحم بن سلمة ا٢براين".

                                                           

 (.ِّٖ/ ّ، مادة "عسا"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( عسا: أم كرب كأسىنَّ، ابن األثّب، ُ)
فنازعتو طويبلن ٍب أعطتو إايه،  عبة للنيب ( سبلفة بنت سعد األنصارية، كالدة عثماف بن طلحة، طلب ابنها منها مفتاح الكِ)

 (.ُٓٓ( رقم )َّّ/ ْ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابةكأسلمت سبلفة بعد. ابن حجر، 
( األبطح: ابلفتح ٍب السكوف كفتح الطاء: كل مسيل فيو دقاؽ ا٢بصى فهو أبطح، كاألبطح يضاؼ إٔب مكة كإٔب مُب، ألف ّ)

/ ُ، )ُ، طمعجم البلدانرٗبا كاف مُب أقرب كىو احملصب، كىو خيف بِب كنانة. ابن ايقوت، ا٤بسافة بينو كبينها كاحدة، ك 
 (.ُُّ( رقم )ٓٗ

(، قاؿ الَبمذم: َّّٔ( رقم )ُُّ-ُِٖ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة النساء )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ْ)
 "حديث غريب".
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ىو ركاية ا١بماعة لو مرسبلن، كُب ا٢بديث علة أخرل:  -كما قاؿ الَبمذم-قاؿ ا٤بزيِب: "كالصواب 
 .(ِ)بنو عاصم"، قاؿ عنو ابن حجر: "ٓب يرك عنو سول ا(ُ)كىي جهالة عمر بن قتادة"

قاؿ ا٤بزيِب: "كخبلصة القوؿ أف ا٢بديث ال يصح لعلتْب: األكؿ: أف الصواب إرسالو، كالثاين: 
 .(ّ)جهالة عمر بن قتادة"

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، النعماف بن قتادةمن  كقوؿه كىو نقب مشربة رفاعة بن زيد كسرقة طعامو كسبلحو،  فعله ُب ا٢بديث 
 ، إال أف ا٢بديث معلوؿ، كلذا ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآلية.ىذا األمر قرآانن  فأنزؿ هللا بشأف

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ٓ)، كالسيوطي(ْ)كقد ذكر ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ٔ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور 

 مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلايت الواردة  -

ا٢بديث مع كونو قد كرد بلفظ النزكؿ صرٰبان )فأنزؿ هللا(، إال أف ا٢بديث معلوؿ، كلذا ٓب نػىعيدَّه سببان 
 لنزكؿ اآلية، فلم تعد ىناؾ حاجة ٤بناقشة صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها.

ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉچ -ْٔ

ېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئ

چېئېئېئىئىئىئی
(ٕ). 

 :الوارد فيها ذكر اآليةاألحاديث  -

                                                           

 (.ِْْ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 (.َّْ/ ٕ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ِ)
 (.ِْْ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
 (.ُُِ، َُِ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ْ)
 (.ّٖ، ِٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ِٔٔ، ِٓٔ/ ٓ، )ّط ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)

/ ٓ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِٓٓ، ُٓٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِْٓ/ ْ، )العزيز
ُُٗ.) 

 .ُِٕسورة النساء: اآلية  (ٕ)
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:  عائشة سأؿ أنو الزبّب بن عركة عن كمسلم البخارم أخرج-أ 
قالت: ىي اليتيمة ُب حجر كليها، فّبغب ُب  چڌڌڎڎڈڈژژڑڑککچ

ٝبا٥با كما٥با، كيريد أف يتزكجها أبدىن من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن، إال أف يقسطوا ٥بن ُب 
 اىن من النساء.إكماؿ الصداؽ، كأيمركا بنكاح من سو 

: بعدي، فأنزؿ اَّللَّ  قالت عائشة: ٍب استفٌب الناسي رسوؿى اَّللَّ 
 ذات كانت إذا اليتيمة أف ىذه ُب هللا فبْبَّ : قالت چۓڭڭڭڭۇۇۆچ

 قلة ُب عنها مرغوبة كانت فإذا الصداؽ، إبكماؿ بسنتها يلحقوىا كٓب نكاحها، ُب رغبوا كماؿ ٝباؿ
 أف ٥بم فليس عنها، يرغبوف حْب يَبكوهنا فكما: قاؿ النساء من غّبىا مسواكالت تركوىا كا١بماؿ ا٤باؿ

 .(ُ)حقها كيعطوىا الصداؽ من األكَب ٥با يقسطوا أف إال فيها، رغبوا إذا ينكحوىا
: قولو ُب  عائشة عن ٤بسلم لفظ كُب-ب 

قالت: أينزلت  چۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائچ
غب عنها أف يتزكجها كيكره أف يزكجها غّبه فيشركو ُب اليتيمة تكوف عند الرجل فتشركو ُب مالو فّب 
 .(ِ)ُب مالو، فيعضلها فبل يتزكجها كال يزكجها غّبه

 :دراسة األحاديث -
 ، ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما.حديث عركة بن الزبّب أنو سأؿ عائشة  احلديث األول:
 ركاه مسلم ُب صحيحو. حديث عائشة  احلديث الثاين:

 بب لنزول اآلية؟ىل األحاديث س -
: )ٍب استفٌب ُب حديث عركة بن الزبّب عن عائشة سؤاؿ، حيث قالت عائشة  احلديث األول:
 (، فأنزؿ هللا بشأف استفتائهم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.الناسي رسوؿى هللا 
فتشركو ُب مالو  حدث عاـ، كىو أف اليتيمة تكوف عند الرجل ُب حديث عائشة  احلديث الثاين:

فّبغب عنها أف يتزكجها كيكره أف يزكجها غّبه فيشركو ُب مالو، فيعضلها فبل يتزكجها كال يزكجها 
                                                           

( كانظر األرقاـ التالية ُِِٔرقم ) (َُُٓ/ ّ)چڦڦڄڄچ، كتاب الوصااي، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
، كتاب التفسّب، الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ْٔٓٔ، ْْٖٔ، َْْٖ، ِّْْ، ِْٖٗ، ُِِٔ)

 (.َُّٖ( رقم )ُِّْ، ُِّّ/ ْ)چۓڭڭڭچابب
 (.َُّٖ( رقم )ُِّٓ/ ْ)چۓڭڭڭچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)
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ا٢بديث -غّبه، فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن، كىذا ا٢بدث مقارب ٤با ُب حديث عركة بن الزبّب 
 ، كلذا فإنَّو قد يصح أف يكوف سببان لنزكؿ اآلية.-األكؿ

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية (ُ)أكرد كبل ا٢بديثْب اإلماـ الواحدمكقد 
 .(ِ)كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور 

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

)فأنزؿ هللا(، فقد  صريحيتضح من خبلؿ حديث عركة بن الزبّب أفَّ سبب النزكؿ  احلديث األول:
 انن بفاء السببية.جاء لفظ النزكؿ مقرك 

ىي من  ُب حديث عائشة كرد لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، لكن عائشة  احلديث الثاين:
نقل لنا سبب نزكؿ ىذه اآلية ُب ا٢بديث األكؿ، فهي متفقة ُب موضوعها معها، كهبذا فإف سبب 

 النزكؿ ٲبكن أف يرقى إٔب أف يكوف صرٰبان.

 نية؟ىل اآلية الواردة مكية أم مد -

من خبلؿ حديث عائشة أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة مّباث اليتيمة، كنكاح اليتيمة،  يتبْب
على أهنا ُب ٦بتمع  -بداللة ا٢باؿ-كمشاركتها ما٥با، ككقوع ىذه ا٢بالة، كاستفتاء الناس عنها، يدؿ 

 ليس ٗبستضعف، كال يكوف ىذا إال ُب اجملتمع ا٤بدين.
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ -ٓٔ

چڤڤڤڤڦڦڦڦٿٹٹٹٹ
(ّ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -
: قالت ،چٱٻٻٻٻپپپچ:  عائشة عن كمسلم البخارم أخرج-أ 

 ًحلًٌ  ُب شأين من أجعلك: فتقوؿ يفارقها، أف يريد منها، ٗبستكثر ليس ا٤برأة، عنده تكوف الرجل
 .(ُ)ذلك ُب اآلية ىذه فنزلت

                                                           

 (.ُِٓ، ُِْ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
/ ْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، َُّ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

(، ابن عاشور، ُٔٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َّْ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِٕٔ
 (.ُِِ/ ٓ، )التحرير والتنوير

 .ُِٖنساء: اآلية سورة ال (ّ)
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ُب رجل كانت ٙبتو امرأة  چٺٿچ: آليةا ىذه نزلت: قالت أهنا عائشة عن: ماجو ابن كلفظ
قد طالت صحبتها، ككلدت منو أكالدنا، فأراد أف يستبدؿ هبا فراضتو على أف تقيم عنده كال يقسم 

 .(ِ)٥با
ال يفضل بعضنا على  قالت: اي ابن أيخٍب كاف رسوؿ اَّللَّ  أخرج أبو داكد عن عائشة -ب 

كىو يطوؼ علينا ٝبيعنا فيدنو من كل امرأة من بعض ُب القسم من مكثو عندان، ككاف قلَّ يـو إال 
، (ّ)غّب مسيس حٌب يبلغ الٍب ىو يومها فيبيت عندىا، كلقد قالت سودة بنت زمعة حْب أسنَّت

، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسوؿ اَّللَّ أف يفارقها رسوؿ اَّللَّ  (ْ)كفىرًقىت منها،  : اي رسوؿ اَّللَّ
چ...ٱٻٻٻٻپچ ٔب كُب أشباىها أراه قاؿ:قالت: نقوؿ ُب ذلك أنزؿ اَّللَّ تعا

(ٓ). 

فقالت ال  قاؿ: خشيت سودة أف يطلقها رسوؿ هللا  كأخرج الَبمذم عن ابن عبَّاسو -ج 
 تطلقِب كأمسكِب كاجعل يومي لعائشة ففعل، فنزلت:

 .(ٔ)جائز فهو شيء من عليو اصطلحا فما، چپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ
 :دراسة األحاديث -

 ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحهما، كابن ماجو بلفظ آخر. حديث عائشة  احلديث األول:
حديث عائشة كقد ركاه أبو داكد ُب سننو، من طريق أٞبد بن يونس، عن عبدالرٞبن  احلديث الثاين:

 بن أيب الزاند، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة.

                                                                                                                                                                                     

(، كانظر ُِّٖ( رقم )ٖٓٔ/ ِ، كتاب ا٤بظآب، ابب إذا حلَّلو من ظلمو فبل رجوع فيو )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
 چٱٻٻٻٻپپپچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح(، كأخرجو مسلم ُب َُْٗ، ِْٖٓ، ِّْٓ)
 (.َُِّ( رقم )ُِّٔ/ ْ)

 (.ُْٕٗ( رقم )ّْٔ/ ُ، ابب ا٤برأة هتب يومها لصاحبتها )، كتاب النكاحالسننأخرجو ابن ماجو ُب  (ِ)
 (.ِِِ/ ُّ، مادة "سنن"، )لسان العرب( أسنَّ الرجل" كىربى. ابن منظور، ّ)
 (.ّْٖ/ ّ، مادة "فرؽ"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( الفىرىؽ: ابلتحريك ا٣بوؼ كالفزع. ابن األثّب، ْ)

(، كقد أخرج ا٢بديث ُِّٓ( رقم )َِٔ، َُٔ/ ِاب النكاح، ابب ُب القسم بْب النساء )، كتالسننأخرجو أبو داكد ُب  (ٓ)
 ( كليس فيو أف سبب نزكؿ اآلية كاف فيها.ُّْٔ( رقم )َُٖٓ/ ِ) الصحيحمسلم ُب 

(، قاؿ الَبمذم: "حديث ََّْ( رقم )ُّْ/ ٓ، أبواب تفسر القرآف، ابب كمن سورة كذا، )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ٔ)
 سن غريب".ح
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ىشاـ بو، اقتصاران  كقد ركل ا٢بديث مسلم ُب صحيحو، من طريق جرير بن عبدا٢بميد الضيب، عن
، كليس فيو أف سبب نزكؿ اآلية كاف فيها.  على قصة ًىبىًة اليوـً

 قاؿ ا٤بزيِب: "القوؿ أبف سبب نزكؿ اآلية ىو قصة سودة فيو نظر من كجهْب:
عن ىشاـ: عاـ غّب خاص، فلم يذكر  -من ركاية الثقات األثبات-األكؿ: أف الذم ُب الصحيحْب 

 سبب نزكؿ اآلية. ُب ا٢بديث أف قصة سودة ىي
الثاين: أف الذم ذكر ذلك ىو عبدالرٞبن بن أيب الزاند، كىو متكلم فيو من جهة حفظو كعدـ 

 .(ّ)، قاؿ اإلماـ أٞبد عن عبدالرٞبن بن أيب الزاند: "مضطرب ا٢بديث"(ِ)"(ُ)إتقانو
عن  حديث ابن عباس كقد ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق سليماف بن معاذ، احلديث الثالث:

 ٠باؾ، عن عكرمة، عن ابن عباس. قاؿ الَبمذم: "حديث حسن غريب".

 قاؿ ا٤بزيِب: "كا٢بديث ضعيف من ثبلثة أكجو:
 .-ا٢بديث األكؿ–٨بالفتو ٤با ُب الصحيحْب -أ 

 .(ْ)أف فيو سليماف بن معاذ، قاؿ ابن حجر: "كىو سيء ا٢بفظ"-ب 

نص على ذلك ابن ا٤بديِب،  أف ا٢بديث من ركاية ٠باؾ عن عكرمة، كىي ركاية مضطربة، كما-ج 
 .(ٔ)"(ٓ)كيعقوب بن شيبة كغّبٮبا

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

 ،٩بن عاصر التنزيلعاـ  فعله  كمسلمالذم أخرجو البخارم  ُب حديث عائشة  احلديث األول:
سؤاؿ ، ك٫بن إذا نظران إٔب تعريف سبب النزكؿ لوجدان أنو قوؿ أك فعل أك كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن 

خاص، كذلك  حدثكركاية ابن ماجو تعيْب لوجود  كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن، ٩بن عاصركا التنزيل،
 ...(، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.امرأة ٙبتو: )نزلت ُب رجل كانت بقوؿ عائشة 

                                                           

 (.ٓٗ/ ُٕ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ُ)
 (.َْٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ِِٓ/ ٓ، )ُ، طاجلرح والتعديل( الرازم، ّ)
 (.ََِٔ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ْ)
 (.َُِ/ ُِ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ٓ)
 (.ُْٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ٔ)
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ؿ هللا بشأنو ُب حديث عائشة الذم أخرجو أبو داكد فعله ٩بن عاصر التنزيل، كقد أنز  احلديث الثاين:
قرآانن، إال إف عدـ ثبوت قصة سودة كأهنا سبب نزكؿ اآلية ُب ا٢بديث، جعلنا ال نػىعيدُّ ا٢بديث سببان 

 لنزكؿ اآلية.
ُب حديث ابن عباس الذم أخرجو أبو داكد فعله ٩بن عاصر التنزيل، كقد أنزؿ هللا  احلديث الثالث:

 لنزكؿ اآلية. بشأنو قرآانن، إال إنو لضعف السند ال يكوف سببان 

، (ُ)كقد أكرد األحاديث ا٤بتقدمة ٝبيعان أك بعضها على اختبلؼ بينهم: اإلماـ الواحدم
، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن (ِ)كالسيوطي

 .(ّ)عاشور
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يح البخارم كمسلم أف سبب النزكؿ صريح، كذلك يتضح من خبلؿ حديث عائشة الوارد ُب صح
 ٗبجيء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية )فنزلت(.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
لوجدان أف ا٢بدث فيو ىو إرادة مفارقة ا٤برأة، بسبب طوؿ الصحبة،  لو نظران ُب حديث عائشة 

سعة حاؿ، كىذا من خصائص ا٤برحلة النبوية، كىذا األمر ال ٲبكن أف يكوف ُب مكة، كإ٭با يدؿ على 
 فاآلية مدنية.

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹچ -ٔٔ

ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ

چڇڍڍڌڌڎڎڈڈ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -

                                                           

 (.ُِٔ، ُِٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ٖٓ، ْٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
كتاب احملرر الوجيز يف تفسري ال(، ابن عطية، ُُّ -َّٓ/ ٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َْْ، َّْ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َِٕ/ ْ، )العزيز
 (.ُِٓ/ ٓ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ّٔٓ -ُٔٓ

 .ُٕٔسورة النساء: اآلية  (ْ)
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يعودين كأبو  قاؿ: مرضت فجاءين رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم كمسلم عن جابر بن عبد اَّللَّ 
، فتوضأ رسوؿ اَّللَّ بكر، كٮبا ماشياف، فأاتين ٍب صب كضوءه عليَّ فأفقت،   كقد أغمي عليَّ

، كيف أقضي ُب مإب، كيف أصنع ُب  ، كرٗبا قاؿ سفياف: فقلت: أم رسوؿى اَّللَّ فقلت: اي رسوؿ اَّللَّ
 .(ُ)مإب؟ قاؿ: فما أجابِب بشيء حٌب نزلت آية ا٤بّباث

 چڈژژڑڑچالنساء:  كأخرجو ابن ماجو بلفظ: حٌب نزلت آية ا٤بّباث ُب آخر
چٱٻٻٻٻپچ

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، أف كيف يصنع ٗبالو؟، فأنزؿ هللا بشأف ىذا قرآانن، إٔب رسوؿ هللا  ُب ا٢بديث سؤاؿ من جابر 
 كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ْ)، كالسيوطي(ّ)الواحدم كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ
 .(ٓ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

: )فما أجابِب بشيء كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، لكن ُب قوؿ جابر 
 ترتقي بو إٔب أف يكوف سبب النزكؿ صرٰبان.حٌب نزلت آية ا٤بّباث(، قرينة قد 

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
                                                           

/ ٔيسأؿ ٩با ٓب ينزؿ عليو الوحي ) النيب ، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسنة، ابب ما كاف الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
، كتاب الفرائض، ابب مّباث الكبللة الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُْٖٗٗ، ُُْٖٔ( كانظر )ٕٖٗٔ( رقم )ِٔٔٔ

 (.ُُٔٔ( رقم )ُِّْ/ ّ)
 (.ِِٖٕ(، رقم )ُُٗ/ ِ، كتاب الفرائض، ابب الكبللة )السننأخرجو ابن ماجو ُب  (ِ)

 (.ُِٖ، )ّط ول،أسباب النز ( الواحدم، ّ)
 (.ٖٔ، ٖٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
/ ْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُْ/ ٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

(، ابن عاشور، ِٗٓ/ ُ، )ِط ،تفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٖ/ ٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِِّ
 (.ْٔ/ ٔ، )التحرير والتنوير
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كمدار القصة كلها  من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر جابر بن عبدهللا  يتبْب
 من األنصار. حولو، كىو 

 سورة ا٤بائدة

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺچ -ٕٔ

ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ

ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڍڍڌڌڎڎ

چڑڑککککڈڈژژ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
ُب بعض أسفاره، حٌب إذا   قالت: خرجنا مع رسوؿ اَّللَّ  أخرج كالبخارم كمسلم عن عائشة 

على التماسو، كأقاـ الناس معو،  كنا ابلبيداء، أك بذات ا١بيش، انقطع عقد ٕب، فأقاـ رسوؿ اَّللَّ 
س إٔب أيب بكر الصديق، فقالوا: أال ترل ما صنعت كليسوا على ماء كليس معهم ماء، فأتى النا

كابلناس، كليسوا على ماء، كليس معهم ماء، قالت عائشة: فجاء أبو  عائشة؟ أقامت برسوؿ اَّللَّ 
كالناس كليسوا  كاضعه رأسو على فخذم، قد انـ، فقاؿ: حبست رسوؿ اَّللَّ  بكر كرسوؿ اَّللَّ 

: فعاتبِب أبو بكر، فقاؿ ما شاء اَّللَّ أف يقوؿ، كجعل يطعن على ماء، كليس معهم ماء، قالت عائشة
على فخذم، فناـ رسوؿ هللا  بيده ُب خاصرٌب، فبل ٲبنعِب من التحرؾ إال مكاف رأس رسوؿ اَّللَّ 

 .حٌب أصبح على غّب ماءو، فأنزؿ اَّللَّ تبارؾ كتعأب آية التيمم، فتيمموا 
اي آؿ أيب بكر، قالت: فبعثنا البعّب الذم كنت عليو، فقاؿ أسيد ابن حضّب: ما ىي أبكؿ بركتكم 

 .(ِ)فوجدان العقد ٙبتو
: فنزلت يوجد، فلم ا٤باء فالتيمس الصبح، كحضرت استيقظ،  النيب إف ٍب: للبخارم لفظ كُب

، فقاؿ أيسيد بن حضّب: لقد ابرؾ اَّللَّ للناس فيكم اي چ...ٱٻٻٻٻپپچ
 .(ُ)آؿ أيب بكر، ما أنتم إال بركةه ٥بم
                                                           

 .ٔسورة ا٤بائدة: اآلية  (ُ)
( كانظر رقم ِّٕ( رقم )ُِٕ/ ُ)چڃڃڃچچچچ، كتاب التيمم، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

( رقم ِٕٗ/ ُ، كتاب ا٢بيض، ابب التيمم )الصحيح( كأخرجو مسلم ُب ّْٓٔ، ِْٓٔ، ُّّْ، ُّّْ، ّْٗٔ)
(ّٕٔ.) 
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أهنا استعارت من أ٠باء قبلدة فهلكت، فأرسل  كأخرجو البخارم أيضان بلفظ مقارب عن عائشة 
 انسان من أصحابو ُب طلبها، فأدركتهم الصبلة فصلَّوا بغّب كضوء، فلما أتوا النيب  رسوؿ اَّللَّ 

ما نزؿ بك أمر قطُّ شكوا ذلك إليو فنزلت آية التيمم، فقاؿ أسيد بن حضّب: جزاؾ اَّللَّ خّبان، فو هللا 
 .(ِ)إال جعل اَّللَّ لك منو ٨برجان، كجعل للمسلمْب فيو بركة

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
كاحتباس الناس حٌب حضر كقت الصبلة كليسوا على  ُب ا٢بديث حدث كىو ضياع عقد عائشة 

 ىذا األمر قرآانن.ماء، فأنزؿ هللا بشأف 

، كأشار إٔب أف أكثر الركاة قالوا: )فنزلت آية التيمم( كٓب (ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
يبينوىا، كاختلف ا٤بفسركف ُب اآلية الٍب نزلت على ىذا السبب: ىل ىي آية النساء أك آية ا٤بائدة؟، 

على ىذا ا٢بديث، كمن ىؤالء الطربم  فذىب كثّب منهم إٔب أف اآلية الٍب ُب النساء ىي الٍب نزلت
 .(ْ)كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

فقد ساقوا ا٢بديث عند تفسّب آية النساء، كبعضهم صرَّح بنزكؿ آية النساء ٥بذا ا٢بديث، قاؿ 
... ألف ":  ، كقاؿ ابن كثّب"فهذا ما جاء ُب بدء التيمم كالسبب فيو"القرطيب ُب سورة النساء: 

 ية الٍب ُب النساء متقدمة النزكؿ على آية ا٤بائدة، كبيانو أف ىذه نزلت قبل ٙبرًن ا٣بمر، كا٣بمرىذه اآل
، كقاؿ ابن عاشور "إ٭با حـر بعد أحد بيسّب... كأما ا٤بائدة فإهنا من آخر ما نزؿ، كال سيما صدرىا

الذم ُب سورة  أم-كقد شرع هبذه اآلية حكم التيمم، أك قيرر شرعو السابق "ُب سورة النساء: 

                                                                                                                                                                                     

 (.ِّّْ( رقم )ُْٖٔ/ ْ)چڃڃڃچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
، ِّٗ(، كانظر رقم )ِّٔٓ( رقم )ُّٕٓ/ ّ، كتاب فضائل الصحابة، ابب فضل عائشة )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

ْٖٔٗ ،ّْٓٓ.) 
 (.ٖٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
، ُِْ/ ٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َُٕ، َُٔ/ ٓ، )ّ، طمع البيان عن أتويل آي القرآنجا( الطربم، ْ)

 (.ُِٔ/ ٔ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َٔٓ/ ُ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِٓ
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، فهذه أقواؿ كحجج من اختار أف آية النساء ىي اآلية الٍب "ُب سورة ا٤بائدة على األصح -النساء
 .نزلت أكالن، ككاف سبب نزك٥با ضياع عقد عائشة 

كذىب بعض ا٤بفسرين إٔب أف اآلية الٍب ُب ا٤بائدة ىي الٍب نزلت بسبب قصة عائشة، كمن 
فيها  ال ٱبتلف أف ىذه اآلية ىي الٍب قالت عائشة "سورة ا٤بائدة: ىؤالء ابن عطية، فقد قاؿ ُب 

نزلت آية التيمم، كىي آية الوضوء، لكن من حيث كاف الوضوء متقرران عندىم مستعمبلن، فكأف اآلية 
ٓب تزدىم فيو إال تبلكتو، كإ٭با أعطتهم الفائدة كالرخصة ُب التيمم، كآية النساء إما نزلت معها أك بعدىا 

 .(ُ)"ّببيس
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتضح من خبلؿ ا٢بديث حاؿ كونو سببان لنزكؿ اآلية أنوَّ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ 
 مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
لك حكم ، كمعو الناس، ككذمن خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة سفر النيب  ندرؾ

التيمم، كذلك حاؿ كوف ا٢بديث سببان لنزك٥با، أك أف نزكؿ آية ا٤بائدة مقرران ٤با جاء من شرع ُب آية 
 النساء.

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژچ -ٖٔ

ژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱں

چں
(ِ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
 ا على النيب قدمو  (ّ)أف نفرنا من عيٍكلو  أخرج النَّسىاًئي كأبو داكد عن أنس بن مالك -أ 

 أف أيتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوا٥با كألباهنا ففعلوا فقتلوا راعيها، ا٤بدينة فأمرىم النيب  (ُ)فاجتوكا

                                                           

 (.ُْ/ ٓ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ابن عطية، ُ)
 .ّّ: اآلية سورة ا٤بائدة (ِ)

(ّ ، مجهرة ( ىم بنو عكل بن عوؼ بن عبد مناة بن أٌد بن طاٖبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانف. ابن حـز
 (.َْٖ، )ُ، طأنساب العرب
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أعينهم، كٓب  (ِ)ُب طلبهم، قاؿ: فأيٌب هبم، فقطع أيديهم كأرجلهم، ك٠بَّر كاستاقوىا، فبعث النيب 
چ...چچچڇڇڇچ: ، كتركهم حٌب ماتوا فأنزؿ اَّللَّ (ّ)ٰبسمهم

(ْ). 
فاستاقوىا،  أف انسان أغاركا على إبل النيب  كأخرج أبو داكد كالنَّسىاًئي عن ابن عمر -ب 

مؤمنان، فبعث ُب آاثرىم، فأيًخذكا، فقطع أيديهم  كارتدكا عن اإلسبلـ، كقتلوا راعي رسوؿ هللا 
رب عنهم أنس بن مالك أعينهم، قاؿ: كنزلت فيهم آية احملاربة، كىم الذين أخ (ٓ)كأرجلهم، ك٠بل

 .(ٔ)ا٢بجاج حْب سألو
: قاؿ  عبَّاسو  ابن عن كالنَّسىاًئي داكد أبو كأخرج-ج 

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژچ

 ُب اآلية ىذه نزلت چھھچ: قولو إٔب چ...ڑڑککککگگ
 .(ٕ)أصابو الذم ا٢بد فيو يقاـ أف ذلك ٲبنعو ٓب عليو يقدر أف قبل منهم اتب فمن ا٤بشركْب،

 :دراسة األحاديث -

حديث أنس ركاه النسائي ُب الكربل، كأبو داكد ُب سننو، "كقد كرد ذكر آية ا٢برابة  حلديث األول:ا
 ُب حديث أنس من طريقْب:

 األكؿ: من طريق أيب قبلبة، كا٠بو )عبدهللا بن زيد ا١برمي(:
 كقد ركاه األكزاعي، عن ٰبٓب بن أيب كثّب، عن أيب قبلبة.

                                                                                                                                                                                     

/ ُ، مادة "جوا"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( اجتوكا: أصاهبم ا١بول، كىو ا٤برض كداء ا١بوؼ إذا تطاكؿ. ابن األثّب، ُ)
ُّٖ.) 

 (.ّٗٗ/ ِ( ٠بَّر: أٞبى ٥بم مسامّب ا٢بديد ٍب كحلهم هبا. مادة "٠بر"، ا٤برجع السابق )ِ)
 (.ّٖٔ/ ُ( حسم: إذا كول لينقطع الدـ، كا٤بعُب أنو ٓب يكوىم. مادة "حسم"، ا٤برجع السابق )ّ)

(، َّْٕقم )( ر َُٗ/ ٖ)چچچچڇڇڇچأخرجو النسائي، كتاب ٙبرًن الدـ، ابب أتكيل قولو تعأب: (ْ)
 (.ّْٔٔ( رقم )ّّٓ/ ْ، كتاب ا٤ببلحم، ابب ما جاء ُب احملاربة )السننكأخرجو أبو داكد ُب 

، مادة النهاية يف غريب احلديث واألثر( ٠بل: أم فقأ أعينهم ٕبديدة ٧بماة أك غّبىا، كقيل: ىو فقؤىا ابلشوؾ. ابن األثّب، ٓ)
 (.َّْ/ ِ"٠بل"، )

(، كأخرجو النسائي، كتاب ٙبرًن ّْٗٔ( رقم )ّٓٓ/ ْ، كتاب ا٢بدكد، ابب ما جاء ُب احملاربة )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ٔ)
 (.َِْٓ( رقم )ُُٓ/ ٕ)چچچچڇڇڇچالدـ، أتكيل قولو تعأب:

(، كأخرجو النسائي، كتاب ٙبرًن ِّْٕ( رقم )ّٔٓ/ ْ، كتاب ا٢بدكد، ابب ما جاء ُب احملاربة )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ٕ)
 (.َْٕٓ( رقم )ُُٔ/ ٕ)چچچچڇڇڇچأتكيل قوؿ هللا تعأب: الدـ،
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و: )دمحم بن يوسف، مسكْب ا٢براين، الوليد بن مسلم( إال كعن األكزاعي ركاه ثبلثة من أصحاب
 أف)دمحم، كمسكْب( ٓب يذكرا آية ا٢برابة، كأما )الوليد بن مسلم( فقد اختلف عليو ُب ذكر اآلية.

الثاين: عن قتادة، كقد ركاه عنو ستة من أصحابو )شعبة، سعيد بن أيب عركبة، ٮباـ بن ٰبٓب، ىشاـ 
 .(ُ)، معمر بن راشد("الدستوائي، ٞباد بن سلمة

قاؿ ا٤بزيِب: "كا٣ببلصة: أف ذكر اآلية كأهنا نزلت ُب شأف العرنيْب، ٓب يرد إال ُب طريقْب من 
الطرؽ إٔب اثنْب من أصحاب أنس، كٮبا: أبو قبلبة، كقتادة، كأف أكثر الطرؽ إليهما خلت من ذكر 

 اآلية، فاألقرب أف ذكر اآلية ُب حديث أنس كىمه، ألمور:
: أف بقية أصحاب أنس: اثبت البناين، كٞبيد الطويل، كعبدالعزيز بن صهيب، كمعاكية بن قرة، األكؿ

 كٰبٓب بن سعيد األنصارم، ٓب يذكركا ذلك ُب حديثهم.
 الثاين: أف أكثر الطرؽ عن قتادة بدكهنا، كقتادة من أثبت أصحاب أنس كأكثرىم ركاية عنو.

بت أصحاب األكزاعي إال أف االختبلؼ عليو ك٨بالفة الثالث: أف الوليد بن مسلم كإف كاف من أث
 اثنْب لو ٘بعل ركايتو مرجوحة.

الرابع: قوؿ أيب قبلبة: فهوالء سرقوا كقتلوا ككفركا بعد إٲباهنم كحاربوا هللا كرسولو، فهذا يشعر أبنو 
 .(ِ)استنبط ىذا استنباطان"

ائي ُب الكربل، كُب إسناده عبدهللا بن حديث ابن عمر ركاه أبو داكد ُب سننو، كالنس احلديث الثاين:
 .(ّ)عبيدهللا بن عمر بن ا٣بطاب، كىو ُب عداد اجملاىيل، فقد قاؿ عنو أبو حاًب: "ال أعرفو"

كأيضان اختلف ُب كصلو كإرسالو: فركاه أبو داكد كالنسائي من طريق سعيد بن أيب ىبلؿ، عن 
ركاه النسائي من طريق الليث بن سعد، عن ابن أيب الزاند، عن عبدهللا بن عبيد هللا، عن ابن عمر. ك 

 عجبلف، عن أيب الزاند مرسبلن، ليس فيو عبيد هللا كال ابن عمر.
حديث ابن عباس ركاه أبو داكد ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل، من طريق علي بن  احلديث الثالث:

 .ا٢بسْب بن كاقد، عن أبيو، عن يزيد النحوم، عن عكرمة، عن ابن عباس

                                                           

 (.ّْٕ -ِْٕ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( انظر ا٤بزيِب، ُ)
 (.ّْٕ/ ُ( ا٤برجع السابق )ِ)
 (.ََُ/ ٓ، )ُ، طاجلرح والتعديل( الرازم، ّ)
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 .(ِ)، ك٥بذا فإف ابن حجر حسَّن إسناده(ُ)الو ثقات سول علي بن ا٢بسْب فهو صدكؽ يهمكرج
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

أف أيتوا  ُب حديث أنس حدث كىو أف نفران من عيٍكلو اجتوكا ا٤بدينة فأمرىم النيب  احلديث األول:
ُب طلبهم،  عيها، كاستاقوىا، فبعث النيب إبل الصدقة فيشربوا من أبوا٥با كألباهنا، ففعلوا فقتلوا را

فأٌب هبم فقطعت أيديهم كأرجلهم ك٠برت أعينهم كٓب ٰبسمهم، فأنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن، كهبذا نرل 
أنو قد اكتملت فيو أركاف أسباب النزكؿ، إال أنو لضعف السند بشأف نزكؿ اآلايت فيهم، كأيضان مع 

من الزمن الطويل، إذ القصة قد دارت أقواؿه حو٥با ُب سنة ست، ما بْب القصة كنزكؿ آية ا٤بائدة 
 كنزكؿ سورة ا٤بائدة قد أتخَّر كثّبان عنها، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

كهبذا  ،فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن  -كالذم ُب حديث أنس-ُب حديث ابن عمر حدث  احلديث الثاين:
 إال أنو لضعف السند فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية. النزكؿ، نرل أنو قد اكتملت فيو أركاف أسباب

ُب حديث ابن عباس ٓب يرد قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا التنزيل نزؿ بشأنو  احلديث الثالث:
أنو قاؿ: نزلت ىذه  قرآف، فلم تكتمل فيو أركاف أسباب النزكؿ، كإ٭با كرد النص من ابن عباس 

اتب منهم قبل أف ييقدر عليو، ٓب ٲبنعو ذلك أف يقاـ فيو ا٢بد الذم أصابو،  اآلية ُب ا٤بشركْب، فمن
 كيىرًدي عليو ما يلي:

كقد ":  ، قاؿ القرطيبچڻۀۀہہہہھھھچقولو تعأب: -أ 
 .(ّ)"أٝبعوا على أف أىل الشرؾ إذا كقعوا ُب أيدينا فأسلموا أف دماءىم حراـ

 .(ْ): )اإلسبلـ يهدـ ما قبلو(قوؿ النيب -ب 
قات من رى ُب سرية فصحبنا ا٢بي  ُب الصحيح أف أسامة بن زيد قاؿ: بعثنا رسوؿ هللا  ما ثبت-ج 

، ة، فأدركت رجبلن فقاؿ: ال إلو إال هللا، فطعنتو، فوقع ُب نفسي من ذلك، فذكرتو للنيب ينى هى جي 

                                                           

 (.ُْٕٕ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.ِٕ/ ْ، )ختريج أحاديث الرافعي الكبريتلخيص احلبري يف ( ابن حجر، ِ)
 (.ُْٗ/ ٔ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ّ)
 (.ُُِ( رقم )ُُِ/ ُ، كتاب اإلٲباف، ابب كوف اإلسبلـ يهدـ ما قبلو )الصحيح( أخرجو مسلم ُب ْ)
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، قاؿ: فقاؿ: )أقاؿ ال إلو إال هللا كقتلتو(، قاؿ: قلت: اي رسوؿ هللا، إ٭با قا٥با خوفان من السبلح
 .(ُ))أفبل شققت عن قلبو حٌب تعلم أقا٥با أـ ال(

فاآلية كا٢بديثاف نصوص ُب أف توبة الكافر مقبولة سواء أكاف ذلك قبل القدرة عليو أـ 
 .چ...ڻڻڻڻۀۀہہہچبعدىا، كىذا ال يتفق مع قولو تعأب ُب سياؽ آية ا٢برابة: 

ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن ، ك (ِ)كقد أكرد ٝبلة األحاديث ا٤بتقدمة اإلماـ الواحدم
 .(ّ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور 

: "كالصحيح أف ىذه اآلية عامة ُب ا٤بشركْب كغّبىم ٩بن ارتكب ىذه قاؿ ابن كثّب 
 الصفات".

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

بلفظ صريح )فأنزؿ هللا( ُب حديث أنس، ك كركد لفظ النزكؿ ُب حديث  األحاديث الواردة مع كوهنا
ابن عمر كحديث ابن عباس، إال إنو للعلل الٍب ذكرت ال ييعدَّ أحدىا سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا 

 ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، فهي ليست سببان لنزكؿ اآلية.

ڱںںڻڻڻگگگڳڳڳڳڱڱڱچ -ٗٔ

ڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴

﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

ی...ڭڭڭڭۇۇىئییییجئ

چیجئحئمئىئيئجبحبخبمبىب
(ْ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت -

                                                           

 (.ٔٗ( رقم )ٔٗ/ ُ )، كتاب اإلٲباف، ابب ٙبرًن قتل الكافر بعد أف قاؿ ال إلو إال هللاالصحيح( أخرجو مسلم ُب ُ)
 (.ِِٔ، ِِٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َِٗ -َِٓ/ ٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

، ْٖ/ ِ، )ِ، طظيمتفسري القرآن الع(، ابن كثّب، ُْٗ/ ٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٕٖ، ٖٔ/ ٓ، )العزيز
 (.َُٖ/ ٔ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ْٗ

 .َٓ-ُْسورة ا٤بائدة: اآلية  (ْ)
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مَّمان  قاؿ: ميرَّ على النيب  أخرج مسلم ُب صحيحو عن الرباء بن عازب -أ   (ُ)بيهودم ٧بي
م؟( قالوا: نعم، فدعا رجبلن من فقاؿ: )ىكذا ٘بدكف حد الزاين ُب كتابك ٦بلودان، فدعاىم 

علمائهم، فقاؿ: )أنشدؾ ابَّللَّ الذم أنزؿ التوراة على موسى، أىكذا ٘بدكف حد الزاين ُب كتابكم؟( 
قاؿ: ال، كلوال أنك نشدتِب هبذا ٓب أخربؾ، ٪بده الرجم، كلكنو كثر ُب أشرافنا، فكنا إذا أخذان 

ا٢بد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمو على الشريف تركناه، كإذا أخذان الضعيف أقمنا عليو 
: )اللهم إين أكؿ من أحيا الشريف كالوضيع، فجعلنا التحميم كا١بلد مكاف الرجم، فقاؿ رسوؿ اَّللَّ 

 چگگڳڳڳڳڱڱچ: أمرؾ إذ أماتوه(، فأمر بو فرجم، فأنزؿ هللا 
لد فخذكه، كإف فإف أمركم ابلتحميم كا١ب ، يقوؿ: ائتوا دمحمان چ﮸﮹﮺﮻چ: قولو إٔب

أفتاكم ابلرجم فاحذركا، فأنزؿ هللا تعأب: 
ېىىائائەئەئوئوئۇئچچۀۀہہہہھھھھچ

 .(ِ)ُب الكفار كلها چڄڃڃڃڃچچچچڇچچ
أنزؿ:  قاؿ: إف اَّللَّ  أخرج أبو داكد كالنَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو -ب 

 چچچچچ چەئوئوئچ چۀۀہہہہھھھچ
 حٌب ا١باىلية ُب األخرل قهرت قد إحداٮبا ككانت اليهود من الطائفتْب ُب اَّللَّ  أنز٥با: عبَّاسو  ابن قاؿ

 قتلتو قتيل ككل كسقان، ٟبسوف فديتو الذليلة، من العزيزة قتلتو قتيل كل أف على كاصطلحوا ارتضوا
 .كسق مئة فديتو العزيزة من الذليلةي 

كرسوؿ اَّللَّ  ا٤بدينة، كذىلَّت الطائفتاف كلتاٮبا ٤بقدـ رسوؿ اَّللَّ  فكانوا على ذلك حٌب قدـ النيب 
  يومئذ ٓب يظهر، كٓب يوطئهما عليو، كىو ُب الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيبلن، فأرسلت

العزيزة إٔب الذليلة: أف ابعثوا إلينا ٗبائة كىٍسًق، فقالت الذليلة: كىل كاف ىذا ُب حيْب قط دينهما 
إان إ٭با أعطيناكم ىذا ضيمان كاحد، كنسبهما كاحد، كبلدٮبا كاحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟ 

منكم لنا، كفػىرىقان منكم، فأما إذ قدـ دمحم فبل نعطيكم ذلك، فكادت ا٢برب هتيج بينهما، ٍب ارتضوا 
بينهم، ٍب ذكرت العزيزة فقالت: كهللا ما دمحم ٗبعطيكم منهم ضعف ما  على أف ٯبعلوا رسوؿ اَّللَّ 

                                                           

/ ُ، مادة "ٞبم"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( ٧بيىمَّم: أم ميٍسوىدَّ الوجو من ا٢بممة: الفحمة، كٝبعها ٞبم. ابن األثّب، ُ)
ْْْ.) 

 (.ََُٕ( رقم )ُِّٕ/ ّكد، ابب رجم اليهود، )، كتاب ا٢بدالصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)
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ضيمان منا، كقهران ٥بم، فىديسُّوا إٔب دمحم من ٱبرب لكم يعطيهم منكم، كلقد صدقوا، ما أعطوان ىذا إال 
 رأيو: إف أعطاكم ما تريدكف حكمتموه، كإف ٓب يعطكم حذرًب، فلم ٙبكموه، فدسوا إٔب رسوؿ اَّللَّ 

أخرب اَّللَّ رسولو أبمرىم كلو  فلما جاء رسوؿ هللا  انسان من ا٤بنافقْب ليخربكا ٥بم رأم رسوؿ اَّللَّ 
: فأنزؿ اَّللَّ كما أرادكا، 

 :قولو إٔب چگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںچ
ٍب قاؿ: فيهما كاَّللَّ نزلت، كإايٮبا عُب اَّللَّ  چڄڃڃڃڃچچچچچ

(ُ). 
 .اآلية چ...ییجئچزاد أبو داكد كالنَّسىاًئي ٍب نزلت: 

أخرج الَبمذم عن زرارة بن أكَب ٰبدث عن عمراف بن حصْب أف رجبلن عض يد رجل فنزع -ج 
فقاؿ: )يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، ال دية  صموا إٔب النيب يده فوقعت ثنيتاه، فاخت

 : چٴۇۋچلك( فأنزؿ اَّللَّ
(ِ). 

 :دراسة األحاديث -

 ُب صحيحو. مسلم ركاه عازب بن الرباءحديث  احلديث األول:

ُب الكربل، قاؿ ا٤بزيِب: "إف  كالنَّسىاًئيُب سننو،  داكد أبو ركاه عبَّاسو  ابنحديث  احلديث الثاين:
طرؽ إٔب ابن عباس دائرة بْب الضعف كالضعف الشديد، كيقٌوم ىذا ما ثبت ُب صحيح مسلم، من ال

 .(ّ)أف سبب نزكؿ اآلايت قصة اليهودم احملمم اجمللود"
ُب سننو، كىو من طريق عيسى بن يونس، عن  الَبمذم ركاه أكَب بن زرارة حديث احلديث الثالث:

 شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمراف.

كما جاء من ذكر اآلية كأف سبب نزك٥با قصة ىذين الرجلْب غّب ٧بفوظ بل ىو "اؿ ا٤بزيِب: ق
شاذ، فقد ركل ىذا ا٢بديث عن شعبةى ٝباعةه من كبار أصحابو ٓب يذكر أحد منهم ىذا اللفظ، منهم: 
آدـ بن إايس عند البخارم، كدمحم بن جعفر عند مسلم...كما ركل ىذا ا٢بديث عن قتادة بعض 

ابو ٩بن اتبعوا شعبة، منهم: ىشاـ الدستوائي عند مسلم...كما ركل ىذا ا٢بديث ابن سّبين أصح
                                                           

/ ٖ(، كأخرجو النسائي )ْْْٗ( رقم )ّٓٔ، ّْٔ/ ْ، كتاب الدايت، ابب النفس ابلنفس )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ُ)
 (.ْْٕٔ( رقم )ّٖٔ

 (.ُُْٔ( رقم )ْٖ/ ّ، كتاب الدايت، ابب ما جاء ُب القصاص )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)
 (.ْٖٔ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن، ( ا٤بزيِبّ)
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عن عمراف عند مسلم، بنحو حديث زرارة عن عمراف، كٓب يذكر أحد منهم ىذا السبب، ٩با يدؿ 
 .(ُ)"بوضوح على أف ذكره شاذ غّب ٧بفوظ، لتفرد عيسى بن يونس بذكره

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلايت؟ -
ألحد علماء  كقوؿ من النيب  ،ُب حديث الرباء بن عازب حدث من أحد اليهود احلديث األول:

 اليهود، كقد أنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

ُب حديث ابن عباس ٪بد أف الطرؽ دائرة بْب الضعف كالضعف الشديد، كلذا ال  احلديث الثاين:
 لنزكؿ اآلية. ييعد سببان 

: )ُب حديث زرارة بن أكُب ٪بد أف الزايدة:  احلديث الثالث: ، شاذة، (چٴۇۋچفأنزؿ اَّللَّ
 كلذا ال يعد سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم (ّ)، كالسيوطي(ِ)كقد أكرد ا٢بديثْب األكلْب اإلماـ الواحدم
 .(ْ)عاشورالطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن 

 ."كالصحيح أهنا نزلت ُب اليهوديْب اللذين زنيا":  قاؿ ابن كثّب
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتضح من خبلؿ حديث الرباء بن عازب أفَّ سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ 
 مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

بلؿ حديث الرباء بن عازب أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر اليهود، ككذلك تنفيذ حد من خ يتبْب
 الرجم ُب الزاين احملصن.

                                                           

 (.ْٕٖ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ِِٕ، ِِٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ِٗ، ُٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
/ ٓ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، (ِّٔ/ ْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

(، ابن عاشور، ُٔ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٕٔ/ ٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َُِ
 (.ُٓٗ/ ٔ، )التحرير والتنوير
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ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ -َٕ

چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ

ژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱں

چںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
،  النقص فيهم كقع ٤با إسرائيل بِب إف:  اَّللَّ  ؿرسو  قاؿ: قاؿ عبيدة أيب عن ماجو كابن الَبمذم أخرج
 يكوف أف منو رأل ما ٲبنعو ٓب الغد كاف فإذا عنو، فينهاه الذنب على يقع أخاه يرل فيهم الرجل كاف
: فقاؿ ،القرآف فيهم كنزؿ ببعض بعضهم قلوب هللا فضرب كخليطو، كشريبو أكيلو

 چٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچ
: بلغ حٌب

قاؿ:  چڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھچ
 .(ِ)متكئنا فجلس، فقاؿ: )ال، حٌب أتخذكا على يد الظآب فتأطركه على ا٢بق أطران( ككاف نيب اَّللَّ 

 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، كابن ماجو ُب سننو، من طريق ابن مهدم، عن الثورم، كمن طريق 
ثتهم )الثورم، كدمحم، كشريك( عن دمحم بن مسلم بن أيب كضاح، كمن طريق شريك بن عبدهللا، ثبل

 علي بن بذٲبة، عن أيب عبيدة، عن ابن مسعود مرفوعان، إال أف الثورم ركاه مرسبلن.

ا٢بديث قد اختلف ُب كصلو كإرسالو، كأف احملفوظ ُب الوجو ا٤بوصوؿ، كأنو مع "قاؿ ا٤بزيِب: 
 .(ّ)"ذلك فيو ضعف يسّب من أجل انقطاعو، كإ٭با ٓب يكن ضعفو شديدان 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -
، كبذا فقد اختل ركن أساسه من أركاف ُب ا٢بديث خرب عن بِب إسرائيل، ٩بن ٓب يعاصركا النيب 

 أسباب النزكؿ، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
                                                           

 .ُٖ-ٖٕسورة ا٤بائدة: اآلية  (ُ)
(، كأخرجو أبو داكد ُب َّْٖ( رقم )ُّٗ/ ٓلقرآف، ابب كمن سورة ا٤بائدة )، أبواب تفسّب االسننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)

 (.ّّْٕ( )َٗٓ/ ْ، )السنن
 (.ّْٗ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآنا٤بزيِب،  (ّ)
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 .(ُ)كقد أكرد ا٢بديث بعض ا٤بفسرين كاإلماـ الطربم كابن عطية

 ليس سببان لنزكؿ اآلية، ٤با يلي: كالظاىر أف ا٢بديث"قاؿ ا٤بزيِب: 
 أكالن: أف ا٢بديث ضعيف بسبب انقطاعو.

 اثنيان: إعراض ٝبهور ا٤بفسرين عن ذكره كاالحتجاج بو على نزك٥با.
اثلثان: أف اآلية تتحدث عن الكافرين ا٤بلعونْب على لساف داكد كعيسى بن مرًن، كمن ا٤بعلـو أف دىران 

 .(ِ)"، فكيف ينزؿ قرآف بسبب قـو أذنبوا قبل نزكلو بقركفبْب النيب طويبلن بْب النبيْب الكرٲبْب، ك 
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

فيو  ه من جهة، كمن جهة أخرل فقد اختلا٢بديث مع كركد لفظ النزكؿ فيو، إال إنو لضعف إسناد
، كلذا فإنَّو ٓب كور ُب ا٢بديث ٓب يقع ٩بن عاصركا النيب ركن أركاف أسباب النزكؿ كىو أف الفعل ا٤بذ 

سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها،  يكن
 فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿچ -ُٕ

چٹٹ
(ّ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
 :كأصحابو النجاشي ُب اآلية ىذه نزلت: قاؿ الزبّب بن اَّللَّ  عبد عن النَّسىاًئي أخرج

چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ
(ْ). 

 :دراسة احلديث -
ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، من طريق عمرك بن علي الفبلس، عن عمرك بن علي بن مقدـ، 

 عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عبدهللا بن الزبّب.

                                                           

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُّٗ، ُّٖ/ ٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
 (.ُِْ/ ٓ، )زالعزي

 (.ْْٗ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 .ّٖسورة ا٤بائدة: اآلية  (ّ)
( رقم ّّٔ/ ٔ)چٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ْ)

(ُُُْٖ.) 
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ل عن ىشاـ بن عركة: من طريق عبدة بن سليماف، كأيب معاكية دمحم كقد جاء ا٢بديث من طرؽ أخر 
 بن خاـز الضرير، كبلٮبا )عبدة، أبو معاكية( أرسبله، فلم يذكرا فيو عبدهللا بن الزبّب.

كابلنظر ُب ا٤بختلفْب على ىشاـ بن عركة، ٪بد أف اثنْب من أصحابو أرسبله، كٮبا: عبدة، 
ثقة، أحفظ الناس ٢بديث "كأبو معاكية، قاؿ عنو ابن حجر: ، (ُ)"ثقة ثبت"قاؿ عنو ابن حجر: 

ثقة، "، كخالفهما عمر بن علي بن مقدـ، قاؿ عنو ابن حجر: (ِ)"األعمش، كقد يىًهم ُب حديث غّبه
 .(ْ)"فالذم يظهر أف الوجو ا٤برسل أرجح"قاؿ ا٤بزيِب:  ،(ّ)"ككاف يدلس تدليسان شديدان 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
، كُب ا٢بديث أف هللا قد أنزؿ بشأنو يث فعله كىو بكاء النجاشي، كىو ٩بن عاصر النيب ُب ا٢بد

قرآانن، إال إنو لضعف السند، ككذلك ٤با بْب قصة بكاء النجاشي كبْب نزكؿ اآلية من الزمن الطويل، 
ديث ال إٔب ا٤بدينة، كلذا فإف ا٢ب و قبل ىجرة النيب ئفالسورة مدنية، كإسبلـ النجاشي كقصة بكا

 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

قاؿ علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: نزلت ىذه اآلايت ُب النجاشي ":  قاؿ ابن كثّب
كأصحابو حْب تبل عليهم جعفر بن أيب طالب القرآف بكوا حٌب أخضلوا ٢باىم، كىذا القوؿ فيو نظر؛ 

 .(ٓ)"ألف اآلية مدنية، كقصة جعفر مع النجاشي قبل ا٥بجرة
 ب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ىل سب -

ا٢بديث مع كركد لفظ النزكؿ فيو، إال إنو لضعف اإلسناد، كما بْب قصة النجاشي كبكاءه كبْب نزكؿ 
اآلية من الزمن الطويل، ٓب يكن سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال 

 ة من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.مكية اآلي
کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہچ -ِٕ

چہہہھھھھےےۓۓ
(ُ). 

                                                           

 (.ِْٗٔ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.ُْٖٓ( ا٤برجع السابق )ِ)
 (.ِْٓٗلسابق )( ا٤برجع اّ)
 (.ْٓٗ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
 (.ٖٓ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ٓ)
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 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
فقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ إين إذا أصبت اللحم  أف رجبلن أتى النيب  أخرج الَبمذم عن ابن عبَّاسو 

زؿ هللا: انتشرت للنساء كأخذتِب شهوٌب، فحرمت عليَّ اللحم فأن
کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہچ

چہھھھھےےۓۓ
(ِ). 

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق عثماف بن سعد الكاتب، عن عكرمة، عن ابن عباس.

 .(ّ)"ضعيف"قاؿ ابن حجر عن عثماف بن سعد الكاتب: 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن، كهبذا نرل أنو قد  ُب ا٢بديث قوؿ من أحد الصحابة لرسوؿ هللا
 اكتملت فيو أركاف أسباب النزكؿ، إال أنو لضعف السند ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ٓ)، كالسيوطي(ْ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ٔ)عطية كالقرطيب كابن كثّب

 كاألخبار هبذا ا٤بعُب كثّبة، كإف ٓب يكن فيها ذكر النزكؿ".: "قاؿ القرطيب 
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح، وىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

ا٢بديث مع كونو بلفظ صريح )فأنزؿ هللا(، إال إنو لضعف اإلسناد ٓب يكن سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب 
 مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية. فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال

                                                                                                                                                                                     

 .ٖٖسورة ا٤بائدة: اآلية  (ُ)
 (.َّْٓ( رقم )ُّْ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة ا٤بائدة )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)

 (.ُْْٕ، )ُ، طلتهذيبتقريب ا( ابن حجر، ّ)
 (.ِِٕ، ِِٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ْ)
 (.ِٗ، ُٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
/ ٓ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُُ/ ٕ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)

 (.ٕٖ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َِٔ/ ٔ، )القرآن اجلامع ألحكام(، القرطيب، ُْٕ
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﮿﯀﯁چ -ّٕ ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮾﮽

ڭڭڭڭۇۇۆ

چۆۈۈٴۇۋجئحئمئىئيئجب
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
 يقوت الرجل ككاف سعة، فيو قواتن  أىلو يقوت الرجل كاف: قاؿ  عبَّاسو  ابن عن ماجو ابن أخرج
چچ: فنزلت شدة فيو قواتن  أىلو

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه ابن ماجو ُب سننو، من طريق ابن عيينة، عن سليماف بن أيب ا٤بغّبة، عن سعيد بن 
 جبّب، عن ابن عباس.

اثناف عن سليماف بن أيب ا٤بغّبة فأكقفاه على  -أم ابن عيينو-قاؿ ابن جرير: "كقد خالفو 
كذا ركاه اثناف عن سعيد بن جبّب من قولو، ٮبا: سعيد بن جبّب، كٮبا: الثورم، كحفص بن غياث، ك 

 .(ّ)سليماف بن عبيد، كسآب األفطس"

قاؿ ا٤بزيِب: "فظهر هبذا أف ا٢بديث مقطوع على ابن جبّب، كتبْبَّ أف ركاية ابن عيينة 
كىمه"

(ْ). 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

بشأنو قرآف، فلم تكتمل فيو أركاف ٓب يرد ُب ا٢بديث قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا التنزيل نزؿ 
أسباب النزكؿ، كما أف إسناد ا٢بديث مقطوع، ككذلك عدـ الصلة بْب ا٢بديث كاآلية الكرٲبة، فاآلية 
عن الكفارة حْب ٰبنث ا٢بالف ُب ٲبينو، كا٢بديث يدكر حوؿ القوت كاإلنفاؽ، كفرؽ بْب ىذين، 

 كهبذا فإف ىذا ا٢بديث ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

                                                           

 .ٖٗسورة ا٤بائدة: اآلية  (ُ)
 (.ُُِّ( رقم )ّٖٔ، ِٖٔ/ ُ)چچ، كتاب الكفارات، اببالسننأخرجو ابن ماجو ُب  (ِ)

 (.ِِ/ ٕ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)
 (.َِٓ، ُ، )ُ، طنزول القرآن احملرر يف أسباب( ا٤بزيِب، ْ)
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، كٓب يتعقباه، كأعرض عنو البعض اآلخر كابن (ُ)كقد أكرد ا٢بديث بعض ا٤بفسرين كالقرطيب كابن كثّب
 عطية كالطاىر بن عاشور.

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

عدمها، كال  كوف ا٢بديث مقطوع اإلسناد، كليس بينو كبْب اآلية أم ارتباط، فبل نناقش صراحتو من
 مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ -ْٕ

چٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ
(ِ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت: -
قاؿ: كأتيت على نفر من األنصار كا٤بهاجرين  أخرج مسلم عن سعد بن أيب كقاص -أ 

كا٢بىشُّ -ل أف ٙبـر ا٣بمر، قاؿ: فأتيتهم ُب حىشٌو فقالوا: تعاؿ نطعمك كنسقيك ٟبران، كذلك قب
من ٟبر، قاؿ: فأكلت كشربت معهم، قاؿ:  (ْ)مشوم عندىم، كزًؽّّ  (ّ)فإذا رأس جزكرو  -البستاف

فذيًكرًت األنصار كا٤بهاجركف عندىم، فقلت: ا٤بهاجركف خّب من األنصار، قاؿ: فأخذ رجل أحد 
 -يعِب نفسو-ُبَّ  فأخربتو، فأنزؿ هللا  تيت رسوؿ اَّللَّ الرأس فضربِب بو فجرح أبنفي، فأ (ٓ)٢بي

 .چٻٻپپپپڀڀڀچشأف ا٣بمر: 

 .(ٕ)ككاف أنف سعد مفزكرنا (ٔ)كُب ركاية ٤بسلم: فضرب بو أنف سعد ففزره
قاؿ: نزؿ ٙبرًن ا٣بمر ُب قبيلتْب من قبائل األنصار، شربوا  أخرج النَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو -ب 

ث بعضهم ببعض، فلما صحوا، جعل الرجل يرل ا٢بديث بوجهو كبرأسو كبلحيتو حٌب إذا هنًليوا عب
كاَّللَّ لو كاف يب رءكفان رحيمان ما  -ككانوا إخوةن ليس ُب قلوهبم ضغائن-فيقوؿ: قد فعل يب ىذا أخي 

                                                           

 (.ٖٗ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٕٔ/ ٔ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ُ)
 .ِٗ، ُٗسورة ا٤بائدة: اآلية  (ِ)

 (.ِٔٔ/ ُ، مادة "جزر"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( ا١بزكر: البعّب ذكران كاف أـ أنثى. ابن األثّب، ّ)
 (.َّٔ/ ِالٌزًؽ: ا١بلد ٯبز شعره كال ينتف نتف األدًن. مادة "زقق"، ا٤برجع السابق )( ْ)
 (.ِّْ/ ُٓ( ٢بي: أحد حائطي الفم، أم أحد العظمْب اللذين فيهما األسناف. مادة "٢با"، ا٤برجع السابق )ٓ)
 (.ّْْ/ ّ( فزره: أم شقو. مادة "فزر"، ا٤برجع السابق )ٔ)

( رقم ُٖٕٖ، ُٕٕٖ/ ْ، كتاب فضائل الصحابة، ابب ُب فضل سعد بن أيب كقاص )حالصحيأخرجو مسلم ُب  (ٕ)
(ُْٕٖ.) 
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 :قولو إٔب چٻٻپچ: فعل يب ىذا، فوقعت ُب قلوهبم الضغائن، فأنزؿ اَّللَّ 
كىي ُب بطن فبلف قتل يـو بدر، كفبلف قتل يـو أحد فقاؿ انس: ىي رجس،  چڄڄڄڃچ

چڎڎڈڈژژڑڑککککگگگچ: فأنزؿ هللا 
(ُ). 

قاؿ: ٤با نزؿ ٙبرًن ا٣بمر، قاؿ:  أخرج أبو داكد كالَبمذم كالنَّسىاًئي عن عمر بن ا٣بطاب -ج 
اللهم بْبًٌ لنا ُب ا٣بمر بياانن شفاءن فنزلت ىذه اآلية الٍب ُب البقرة: 

 بْبًٌ  اللهم: فقاؿ عليو فقرئت عمر، فدعي :قاؿ ،چۉېېېېىىائائچ
، چڻۀۀہہہہھچ: النساء ُب الٍب اآلية فنزلت شفاءن  بياانن  ا٣بمر ُب لنا

إذا أقاـ الصبلة اندل: أف ال يقربنَّ الصبلة سكراف، فدعي عمر فقرئت  فكاف منادم رسوؿ اَّللَّ 
ة الٍب ُب ا٤بائدة فدعي عمر فقرئت عليو، عليو فقاؿ: اللهم بْبًٌ لنا ُب ا٣بمر بياانن شفاءن، فنزلت اآلي

 .(ِ)انتهينا انتهينا: عمر فقاؿ: قاؿ چڄڄڄڃچ فلما بلغ
 :دراسة األحاديث -

 ركاه مسلم ُب صحيحو. حديث سعد بن أيب كقاص  احلديث األول:
قاؿ ا٤بزيِب:  .حديث ابن عباس ركاه النسائي ُب الكربل، من طريق ربيعة بن كلثـو احلديث الثاين:

بلصة أقواؿ األئمة فيو كُب أبيو: أهنما صدكقاف على أقل األحواؿ، فقد احتج هبما مسلم، كعلى "كخ
ىذا فإسناد ا٢بديث حسن، كما جاء ُب سياؽ ىذا ا٢بديث مقارب ٤با كرد ُب سبب نزكؿ ىذه اآلية 

قو٥بم: ىي  ، كلكن ليس ُب حديث سعد -ا٢بديث األكؿ- الٍب أخرجها مسلم ُب قصة سعد
 .(ّ)ىي ُب بطن فبلف... إٔب قولو: يـو أحد"رجس، ك 

، كأف ُِٗالسادس عشر، ُب سورة البقرة، اآلية  ا٤بوضعتقدـ ا٢بديث عنو ُب  احلديث الثالث:
 .ا٢بديث صحيح اإلسناد

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلايت؟ -

                                                           

 (.ُُُُٓ( رقم )ّّٕ/ ٔ)چٻٻپچأخرجو النسائي، كتاب التفسّب، ابب (ُ)
(، كأخرجو الَبمذم ُب َّْٗ( رقم )ُُْ، َُْ/ ْ، كتاب األشربة، ابب ُب ٙبرًن ا٣بمر )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ِ)

، كتاب األشربة، ابب اجملتىب(، كأخرجو النسائي ُب َّْٗ( رقم )َُْ/ ٓواب تفسّب القرآف، كمن سورة ا٤بائدة )، أبالسنن
 (.ٓٓٓٓ( رقم )ُٖٔ/ ٖٙبرًن ا٣بمر )

 (.َٓٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
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حدث كىو ما حصل بينو كبْب أحد األنصار  ُب حديث سعد بن أيب كقاص  احلديث األول:
أف شربوا ا٣بمر، حيث إٌف األنصارم قد ضرب سعد فجرح أنفو، فأنزؿ هللا بشأف ا٣بمر قرآانن،  بعد

 كلذا فإنَّو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
حدث كىو أف بعض الصحابة قد شرب ا٣بمر، ففعلت  ُب حديث ابن عباس  احلديث الثاين:

دث مقارب ٤با حصل ُب حديث سعد ا٣بمر ما فعلت هبم، فأنزؿ هللا بشأف ا٣بمر قرآانن، كىذا ا٢ب
 -كلذا فإنَّو قد يصح أف يكوف سببان لنزكؿ اآلية.-ا٢بديث األكؿ ، 

 .ُِٗالسادس عشر، ُب سورة البقرة، اآلية  ا٤بوضعتقدـ ا٢بديث عنو ُب  احلديث الثالث:

، كٝباعة من ا٤بفسرين (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد ٝبلة األحاديث السابقة اإلماـ الواحدم
 .(ّ)نهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشورم

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

)فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ  صريحيتضح من خبلؿ حديث سعد بن أيب كقاص أفَّ سبب النزكؿ 
 النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

 د بن أيب كقاص أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر األنصار.ندرؾ من خبلؿ حديث سع

ڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳچ -ٕٓ

چڳڱڱڱڱںں
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
قاؿ: كنت ساقيى القـو ُب منزؿ أيب طلحة، ككاف  أخرج البخارم كمسلم عن أنس بن مالك 

 إف ا٣بمر قد حيرمت، قاؿ: فقاؿ ٕب أبو مناداين ينادم: أال فأمر رسوؿ اَّللَّ  (ُ)ٟبرىم يومئذو الفضيخ

                                                           

 (.َِْ -ِّٖ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ٖٗ، )ِ، طل يف أسباب النزوللباب النقو ( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ّْ -ِّ/ ٕ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ٕٓٔ -ٓٓٔ/ ِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٓٗ -ِٗ/ ِ)
 (.ِِ، ُِ/ ٕ، )رير والتنويرالتح(، ابن عاشور، ُٔ

 .ّٗسورة ا٤بائدة: اآلية  (ْ)
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: قد قيتل قـو  طلحة: اخرج فأىرقها، فخرجت فهرقتيها، فجرت ُب سكك ا٤بدينة، فقاؿ بعض القـو
 : چ...ڎڎڈڈژژڑڑکچكىي ُب بطوهنم فأنزؿ اَّللَّ

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

فأنزؿ من الصحابة رضواف هللا عليهم عن إخواهنم الذين ماتوا قبل أف ٙبـر ا٣بمر،  سؤاؿديث ُب ا٢ب
 ، ك٥بذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.هللا بشأف سؤا٥بم قرآانن 

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية (ّ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ الواحدم
 .(ْ)بن عاشوركالقرطيب كابن كثّب كالطاىر 

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 يتضح ُب ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
كمن ا٤بعلـو أٌف ٙبرًن ا٣بمر ، نص ا٢بديث: )فجرت ُب سكك ا٤بدينة(كذلك ب أف اآلية مدنية يتأكد

 .(ٓ)إٔب ا٤بدينة  ٝبيع مراحلو كاف بعد ىجرة النيب ُب
ےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ -ٕٔ

چ
(ٔ). 

                                                                                                                                                                                     

/ ّ، مادة "فضخ"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( الفضيخ: شراب يتخذ من البسر ا٤بفضوخ أم ا٤بشدكخ. ابن األثّب، ُ)
ّْٓ.) 

(، ّْْْ، كانظر رقم )(ِِّّ( رقم )ٖٗٔ/ ِ، كتاب ا٤بظآب، ابب صب ا٣بمر ُب الطريق )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)
 (.َُٖٗ( رقم )ُٕٓ/ ّ، كتاب األشربة، ابب ٙبرًن ا٣بمر)الصحيحكأخرجو مسلم ُب 

 (.ِِْ، ُِْ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ّٖ، ّٕ/ ٕ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

(، ابن ّٗ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِّٗ/ ٔ، )اجلامع ألحكام القرآنلقرطيب، (، آُٖ/ ٓ)
 (.ِّ/ ٕ، )التحرير والتنويرعاشور، 

 (.ُٖٔ/ ّْ، )رلموع الفتاوى( ابن تيمية، ٓ)
 .َُِ-َُُسورة ا٤بائدة: اآلية  (ٔ)
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 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت: -
عن أصحابو شيء  قاؿ: بلغ رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم كمسلم عن أنس ابن مالك -أ 

ا٣بّب كالشر، كلو تعلموف ما أعلم  فخطب فقاؿ: )عرضت عليَّ ا١بنة كالنار، فلم أرى كاليـو ُب
يـو أشدُّ منو، قاؿ: غطوا  لضحكتم قليبلن كلبكيتم كثّبان( قاؿ: فما أتى على أصحاب رسوؿ اَّللَّ 

 رؤكسهم ك٥بم خنْب، قاؿ: فقاـ عمر فقاؿ: رضينا ابَّللُّ رابن كابإلسبلـ دينان كٗبحمد نبيان، قاؿ: فقاـ
: فنزلت ،(فبلف ؾأبو : )قاؿ أيب؟ من: فقاؿ الرجل، ذاؾ

چ...ےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸چ
(ُ). 

عن أشياء كرىها، فلما أكثر عليو غضب، ٍب قاؿ  كُب لفظ ٤بسلم: عن أيب موسى قاؿ: سئل النيب 
 .(ِ)للناس: )سلوين عما شئتم(... ا٢بديث

استهزاءن فيقوؿ الرجل: قاؿ: كاف قـو يسألوف رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم عن ابن عبَّاسو -ب 
 كيقوؿ الرجل تضل انقتو: أين انقٍب؟ فأنزؿ هللا فيهم ىذه اآلية:من أيب؟، 

 .(ّ)حٌب فرغ من اآلية كلها چ...ےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸چ
قاؿ: ٤با نزلت ىذه اآلية  أخرج الَبمذم كابن ماجو عن علي -ج 

، أُب كل عاـ؟ فسكت، فقالوا: أُب   چھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵چ قالوا: اي رسوؿ اَّللَّ
ُب كل عاـ؟ فقاؿ: )ال، كلو قلت نعم لوجبت( فأنزؿ اَّللَّ تعأب: كل عاـ؟ فسكت، قاؿ: ٍب قالوا: أ

 .(ْ)اآلية آخر إٔب چ...ےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸چ
 :دراسة األحاديث -

 ُب صحيحيهما. مسلمك  البخارمركاه مالك  بن أنس حديث احلديث األول:

 .ُب صحيحو البخارمركاه عبَّاسو  ابن حديث احلديث الثاين:

                                                           

، ّْْٓ( كانظر رقم )ََُٔ( رقم )َِّْ/ ًٓب )، كتاب الدعوات، ابب التعوذ من الفالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
 (.ِّٗٓ( رقم )ُِّٖ/ ْ) ، كتاب الفضائل، ابب توقّبه الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ٖٓٔٔ، ٖٕٔٔ

 (.َِّٔ( رقم )ُّْٖ/ ْ) ، كتاب الفضائل، ابب توقّبه الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)
 (.ّْْٔ( رقم )ُٖٗٔ /ْ)چۓ﮲﮳﮴چ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)
(، كأخرجو ابن َّٓٓ( كانظر )ُْٖ( رقم )ُٕٔ/ ِ، كتاب ا٢بج، ابب ما جاء كم فرض ا٢بج )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ْ)

 (.ِْٖٖ( رقم )ّٔٗ/ ِ، كتاب ا٤بناسك، ابب فرض ا٢بج )السننابن ماجو ُب 
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من طرؽ عن علي بن عبد  ُب سننو ماجو كابنُب سننو،  الَبمذماه رك علي  حديث احلديث الثالث:
 األعلى بن عامر، عن أبيو، عن أيب البخَبم، عن علي بن أيب طالب.

 قاؿ ا٤بزيِب: "كُب ا٢بديث علتاف:
 .(ُ)ضعف عبد األعلى بن عامر -ُ

االنقطاع: فإف أاب البخَبم ٓب يسمع من علي، كما نص على ذلك ٝبع من األئمة منهم  -ِ
 .(ِ)عبة، كأبو حاًب، كالبخارم، كالبزارش

-كٲبكن أف تكوف ىناؾ علة اثلثة، كىي معارضة حديث علي بن أيب طالب ٢بديث أنس 
ا٤بركم ُب صحيحي البخارم كمسلم، كليس فيو أف ىذه القصة سبب نزكؿ  -ا٢بديث األكؿ

 .(ّ)"اآلية
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن، كلذا مالك سؤاؿ كرىو رسوؿ هللا  ُب حديث أنس بن احلديث األول:
 يػيٌعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.

استهزاءن، فأنزؿ هللا بشأهنا قرآانن، لكن  ُب حديث ابن عباس ذكر أسئلة توجو للنيب  احلديث الثاين:
، كىو برسوؿ هللا يرد على قوؿ ابن عباس أف ىؤالء القـو من ا٤بنافقْب، ألف ا٤بسلمْب ال يستهزئوف 

ىذا رأم ابن عباس، ك٩با يؤيد ىذا أنو "ال يناسب افتتاح اآلية ٖبطاب الذين ءامنوا، قاؿ ا٤بزيِب: 
، (ْ)"خالف أنسان كأاب موسى األشعرم ُب أف سببها كثرة األسئلة الٍب ال نفع ٥با كال طائل من كرائها

 كهبذا فإنو قد ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
إال أنو لعلة إسناده، ال  ُب حديث علي بن أيب طالب سؤاؿ، أنزؿ هللا بشأنو قرآانن، لث:احلديث الثا

 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

                                                           

 (.ٖٔ/ ٔ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ُ)
 (.ْٕ، )ِ، طادلراسيل( الرازم، ِ)
 (.ُِٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( انظر ا٤بزيِب، ّ)
 (.ُِٓ/ ُ( ا٤برجع السابق )ْ)
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، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية (ُ)كقد أكرد ٝبلة األحاديث السابقة اإلماـ السيوطي
 .(ِ)كالقرطيب كابن كثّب كالطاىر بن عاشور

 أم غري صريح؟ىل سبب النزول صريح  -
أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن  يتضح ُب حديث أنس بن مالك 

 بفاء السببية.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

، أصحابو رضواف هللا عليهم خطيبان ُب من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، بقرينة قياـ النيب  يتبْب
 النبوية.كىذا من خصائص ا٤برحلة 

ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگچ -ٕٕ

گگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہ

ھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

ڭڭڭ

چڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجت
(ّ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
قاؿ: خرج رجل من بِب سهم مع ٛبيم الدارم كعدم بن بداء،  أخرج البخارم عن ابن عبَّاسو 

وَّصان  (ْ)هبا مسلم، فلما قدما بَبكتو فػىقىدكا جامان فمات السهمي أبرض ليس  من ذىب،  (ٓ)من فضة ٨بي
ـي ٗبكة، فقالوا: ابتعناه من ٛبيم كعدم، فقاـ رجبلف من أكليائو  فأحلفهما رسوؿ هللا  ٍب كجد ا١با

                                                           

 (.ٗٗ، ٖٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
، زاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزي(، ابن عطية، ْٖ -َٖ/ ٕ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ٔٔ -ٓٔ/ ٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َِٕ -َِٔ/ ٔ)
 (.ٔٔ، ٓٔ/ ٕ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َُٔ -َُْ

 .َُٖ-َُٔسورة ا٤بائدة: اآلية  (ّ)
ادلعجم تعما٥با ُب قدح الشراب. ٦بمع اللغة العربية، ( ا١باـ: إانء للشراب كالطعاـ من فضة أك ٫بوىا، كىي مؤنثة، كقد غلب اسْ)

 (.ُْٗ/ ُ، ابب ا١بيم "ا١باـ"، )ِ، طالوسيط
/ ِ، مادة "خوص"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( ا٤بخوص: أم عليو صفائح الذىب مثل خوص النخل. ابن األثّب، ٓ)

ٖٕ.) 
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فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادهتما، كإف ا١باـ لصاحبهم، قاؿ: كفيهم نزلت ىذه اآلية: 
چ...ڇڍڍڌڌچ

(ُ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، كفػىٍقد جاـ من فضة بداء بن كعدم الدارم ٛبيمُب ا٢بديث حدث كىو موت الرجل السهمي مع 
ـي  كجد ٍب ،من تركتو، فأحلفهما رسوؿ هللا   كعدم، ٛبيم من هو عاابتأبهنم  كقوؿ أىل مكة ٗبكة، ا١با

، لصاحبهم ا١باـ كإف شهادهتما، من أحق لشهادتنا: كحىًلفيهم بقو٥بم ء السهميأكليا من ْبرجل اـيقك 
 فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن، كلذا يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يهم نزلت(، : )كفكرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال أف قوؿ ابن عباس 
 كموافقتو لسياؽ اآلايت، كهبذا فإف سبب النزكؿ ٲبكن أف يرقى إٔب أف يكوف صرٰبان.

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر ٛبيم الدارم كقد كاف إسبلمو ُب السنة 
 دليل على أف النيب  بعد أف أحلفهما النيب  ، كأيضان ُب ا٢بديث أف ا١باـ كجد ٗبكة،(ِ)التاسعة

 ٓب يكن إذ ذاؾ ٗبكة، كإ٭با كاف بدار أخرل كىي ا٤بدينة.

 سورة األنعاـ

چۓڭڭڭڭۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅچ -ٖٕ
(ّ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
إان ال نكذبك، كلكن نكذب  أف أاب جهل قاؿ للنيب  أخرج الَبمذم عن علي بن أيب طالب 

: ٗبا جئت بو، فأ چۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅچنزؿ اَّللَّ
(ْ). 

                                                           

 .)ِِٖٔ( رقم )َُِِ/ ّ)چڇڍڍڌڌچ، كتاب الوصااي، ابب-تعليقان -أخرجو البخارم (ُ)
 (.ّٖٖ( رقم )ْٖٗ، ُ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابة( ابن حجر، ِ)

 .ّّسورة األنعاـ: اآلية  (ّ)
 (.َّْٔ( رقم )ُُٓ، َُٓ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ْ)
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 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق معاكية بن ىشاـ، عن سفياف الثورم، عن أيب إسحاؽ 
 .السبيعي، عن انجية بن كعب، عن علي 

كقد جاء من طريق ابن مهدم كٰبٓب بن آدـ، عن سفياف الثورم، عن أيب إسحاؽ السبيعي، 
أصح، ألف "، قاؿ الَبمذم عن ىذا الطريق: رسبلن، ليس فيو ذكر علي عن انجية بن كعب م

 .(ُ)"صدكؽ لو أكىاـ -كىو معاكية-الطريق ا٤بوصوؿ 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

كىو موافق للفظ  كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن،، أليب جهل، ٯبادؿ بو النيب  قوؿُب ا٢بديث 
 اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين (ّ)، كالسيوطي(ِ)السابقة اإلماـ الواحدمكقد أكرد ٝبلة األحاديث 
 .(ْ)منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية. صريحيتضح ُب ا٢بديث أف سبب النزكؿ 

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
 .من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مكية، كذلك بقرينة ذكر أيب جهل ك٦بادلتو للنيب  يتبْب
ۈۈٴۇ...ۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئچ -ٕٗ

چۋۋۅۅۉۉېېېېىىائ
(ٓ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت -

                                                           

 (.ُٕٕٔ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.ِْٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ََُ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
/ ٔ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُِٖ/ ٕ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

 (.ُِٗ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُْٔ/ ٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َْ
 .ٖٓ-ٔٓسورة األنعاـ: اآلية  (ٓ)
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ستة نفر فقاؿ ا٤بشركوف للنيب  قاؿ كنا مع النيب  أخرج مسلم عن سعد بن أيب كقاص - أ
 وف علينا، قاؿ: ككنتي أان كابن مسعود كرجل من ىذيل كببلؿ كرجبلف لست اطرد ىؤالء ال ٯبَبئ

: ما شاء هللا أف يقع، فحدث نفسو، فأنزؿ هللا  أ٠بيهما، فوقع ُب نفس رسوؿ اَّللَّ 
چۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئچ

(ُ). 

: قولو إٔب چۆئۆئۈئۈئېئېئېئچ :قولو ُب خباب عن ماجو ابن كأخرج- ب
، فوجدكا (ّ)كعيينة بن حصن الفزارم، (ِ)قاؿ: جاء األقرع بن حابس التميميچىبيبجتچ

مع صهيب كببلؿ كعمار كخباب قاعدان ُب انس من الضعفاء من ا٤بؤمنْب، فلما رأكىم  رسوؿ اَّللَّ 
حقركىم فأتوه فخلوا بو كقالوا: إان نريد أف ٘بعل لنا منك ٦بلسان تعرؼ لنا بو العربي  حوؿ النيب 

ان العرب مع ىذه األىعبد، فإذا ٫بن جئناؾ فأقمهم فضلنا فإف كفود العرب أتتيك فنستحيي أف ترا
عنك، فإذا ٫بن فرغنا، فاقعد معهم إف شئت، قاؿ: )نعم( قالوا: فاكتب لنا عليك كتاابن، قاؿ: فدعا 

فقاؿ:  بصحيفة، كدعا عليان ليكتب، ك٫بن قعود ُب انحية فنزؿ جربائيل 
ۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبچ

 :فقاؿ حصن بن كعيينة حابس بن األقرع ذكر ٍب ،چمبىبيبجت
 :قاؿ ٍب، چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺچ
 .چٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦچ

ٯبلس معنا فإذا أراد أف يقـو قاـ  قاؿ: فدنوان منو حٌب كضعنا ريكىبنا على ركبتو، ككاف رسوؿ هللا 
 چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺچكتركنا، فأنزؿ هللا: 

 (كاألقرع عيينة يعِب) چٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤچ (األشراؼ ٘بالس كال)

                                                           

 (.ُِّْ( رقم )ُٖٕٖ/ ْ، كتاب فضائل الصحابة، ابب ُب فضل سعد بن أيب كقاص )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ُ)
، كشهد فتح مكة كحنينان ( األقرع بن حابس بن عقاؿ بن دمحم بن سفياف التميمي اجملاشعي الدارمي، كىفىدى على النيب ِ)

 (.ُِّ( رقم )ٖٓ/ ُ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابةا٤بؤلفة قلوهبم، كقد حسن إسبلمو. ابن حجر،  كالطائف، كىو من
( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرك بن جيويو بن لوذاف بن ثعلبة الفزارم، أبو مالك، كاف من ا٤بؤلفة قلوهبم، أسلم ّ)

اإلصابة يف دتييز د ُب عهد أيب بكر ٍب عاد إٔب اإلسبلـ. ابن حجر، قبل الفتح كشهدىا، كشهد حنينان كالطائف، كاف ٩بن ارت
 (.ُُٓٔ( رقم )ْٓ/ ّ، )ُ، طالصحابة
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)قاؿ ىبلكان( قاؿ: أمر عيينة كاألقرع، ٍب ضرب ٥بم مثل الرجلْب كمثل  چڤڤڦڦڦچ
 ا٢بياة الدنيا.

 .(ُ)فإذا بلغنا الساعة الٍب يقـو فيها قمنا كتركناه حٌب يقـو قاؿ خباب: فكنا نقعد مع النيب 
 :دراسة األحاديث -

 حديث سعد بن أيب كقاص ركاه مسلم ُب صحيحو. احلديث األول:
حديث خباب ركاه ابن ماجو ُب سننو، من طريق أيب سعيد األزدم، عن أيب الكنود،  لثاين:احلديث ا

 عن خباب.

 كُب ا٢بديث ثبلث علل:قاؿ ا٤بزيِب: "
 جهالة أيب سعيد، كيقاؿ أبو سعد األزدم. -ُ
 .-على اختبلؼ ُب ا٠بو -جهالة أيب الكنود، كىو عبدهللا بن عامر -ِ
ألقرع بن حابس، كعيينة بن حصن، إ٭با أسلما بعد غرابة متنو، فإف ىذه اآلية مكية، كا -ّ

ُب قصة  -ا٢بديث األكؿ- ا٥بجرة، كاحملفوظ ُب سبب نزكؿ اآلية حديث سعد بن أيب كقاص 
 .(ِ)"النفر الستة مع كفار قريش

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلايت؟ -
 نفس : )فوقع ُبكىو ما قاؿ عنو سعد  حدثُب حديث سعد بن أيب كقاص  احلديث األول:

كلذا فإنَّو يكوف  فأنزؿ هللا بشأف ىذه األمر قرآانن،ما شاء هللا أف يقع، فحدث نفسو(  رسوؿ اَّللَّ 
 سببان لنزكؿ اآلية.
ُب حديث خباب، كوف ا٢بديث معلوالن ُب سنده كمتنو، فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ  احلديث الثاين:

 اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم (ُ)كالسيوطي ،(ّ)كقد أكرد كبل ا٢بديثْب اإلماـ الواحدم
 .(ِ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب

                                                           

 (.ُِْٕ( رقم )ُّّٖ، ُِّٖ/ ِ، كتاب الزىد، ابب ٦بالسة الفقراء )السننأخرجو ابن ماجو ُب  (ُ)
 (.ِٖٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ُِٓ -ِْٗ، )ّط اب النزول،أسب( الواحدم، ّ)
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
)فأنزؿ هللا(، فقد جاء  صريحيتضح ُب حديث سعد بن أيب كقاص أف سبب النزكؿ  احلديث األول:

 لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.
ونو بلفظ صريح )فأنزؿ هللا(، إال أنو لكوف ا٢بديث معلوالن ٓب حديث خباب مع ك احلديث الثاين:

 سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها. يكن
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

: )كنا مع النيب من خبلؿ حديث سعد بن أيب كقاص أف اآلية مكية، كذلك لقوؿ سعد  يظهر
  كابن مسعود كرجل من ىذيل كببلؿ كرجبلف لست أ٠بيهما(، كقوؿ ا٤بشركْب: ستة نفر... أان

)اطرد ىؤالء ال ٯبَبئوف علينا(، فهذه كلها قرائن تدؿ على أف األمر كاف ُب بداية عهد اإلسبلـ، 
فهوالء الستة نفر من الصحابة، أربعة منهم قد عيلم أهنم من أكائل من أسلم، كقلة عددىم قرينة أخرل 

األمر ُب أكؿ اإلسبلـ، كأيضان ُب قوؿ ا٤بشركْب ما يدؿ على أف الدكلة ٥بم، كأف ا٤بسلمْب ُب على أف 
 حالة ضعف، كىذا من خصائص ا٤برحلة ا٤بكية.

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀىئىئییییجئحئمئىئيئچ -َٖ

ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ

ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژ

چڑڑککککگگگگڳ
(ّ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
،  قاؿ أتى انسه النيب  م كأبو داكد كالنَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو أخرج الَبمذ فقالوا: اي رسوؿ اَّللَّ

 : ؟ فأنزؿ اَّللَّ  إٔب چىئىئییییجئحئمئىئچأأنكل ما نقتل كال أنكل ما يقتل اَّللَّ
چگگگگچ: قولو

(ْ). 

                                                                                                                                                                                     

 (.َُُ -ََُ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
 (.ِْٕ، ِْٔ/ ٕ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ُّْ/ ٔ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ِ)

 .ُُِ-ُُٖسورة األنعاـ: اآلية  (ّ)
(، كأخرجو أبو داكد ُب َّٗٔ( رقم )ُْٓ/ ٓب كمن سورة األنعاـ )، أبواب تفسّب القرآف، ابالسننأخرجو الَبمذم ُب  (ْ)

، كتاب الكربى(، ك أخرجو النسائي ُب ُِٖٗ( رقم )ِْٔ/ ّ، كتاب األضاحي، ابب ُب ذابئح أىل الكتاب )السنن
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وا، كما ٓب قاؿ: كانوا يقولوف ما ذكر عليو اسم هللا فبل أتكل كُب لفظ البن ماجو عن ابن عبَّاسو 
 .چڇڇڍڍڌڌڎڎچ: يذكر اسم هللا عليو فكلوه فقاؿ هللا 

 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق زايد بن عبدهللا البكائي، كأبو داكد ُب سننو، من طريق 
عمراف بن عيينة، كبلٮبا )زايد، عمراف( عن عطاء بن السائب، عن ابن جبّب، عن ابن عباس. زاد 

 ُب أكلو: )جاءت اليهود(، كعٌلقو الَبمذم عن عطاء، عن ابن جبّب مرسبلن.عمراف 

كركاه النسائي ُب الكربل، كُب اجملتىب من طريق ىاركف بن عنَبة، عن أبيو، عن ابن عباس ُب 
قاؿ: خاصمهم ا٤بشركوف فقالوا: ما ذبح هللا فبل أتكلوه،  چ...ڇڇڍڍڌڌڎڎچقولو: 

 كما ذٕبتم أنتم أكلتموه.

أبو داكد عن دمحم بن كثّب، كابن ماجو من طريق عبيد هللا بن موسى، كبلٮبا )دمحم، عبيد كركاه 
 هللا( عن إسرائيل بن يونس، عن ٠باؾ بن حرب.

كركاه أبو داكد من طريق على بن حسْب بن كاقد، عن ا٢بسن بن كاقد، عن يزيد النحوم،  
 كبلٮبا )٠باؾ، يزيد( عن عكرمة، عن ابن عباس.

كاضطرب ٠باؾ فيو فقاؿ: )ما ذكر اسم هللا عليو فبل أتكلوا كما ٓب يذكر اسم هللا ": قاؿ ا٤بزيِب
 .(ُ) "عليو فكلوه(، كعبيد هللا: )ما ذبح هللا فبل أتكلوا، كما ذٕبتم أنتم فكلوا(

كابلنظر ُب الطريق الٍب أخرجها أبو داكد من طريق عطاء، ٪بد أهنا ضعيفة، ألف ركاية تبلميذه  
 ، كيؤيد ضعف ركايتو اضطرابو فيو بركايتو مرة مرسبلن كمرة موصوالن.(ِ)ختبلطكانت بعد اال

                                                                                                                                                                                     

، كتاب الضحااي، ابب أتكيل قوؿ اجملتىب(، كُب ُُُُٕ( رقم )ِّْ/ ٔ)چڇڇڍڍڌڌڎڎچالتفسّب، ابب
، كتاب األضاحي، السنن(، ك أخرجو أبو داكد ُب ْْْٗ( رقم )ِِٕ/ ٕ)چڇڇڍڍڌڌڎڎچهللا تعأب: 

، كتاب الذابئح، ابب التسمية عند السنن(، كأخرجو ابن ماجو ُب ُِٖٖ( رقم )ِْٓ/ ّابب ُب ذابئح أىل الكتاب )
 (، قاؿ الَبمذم: "حديث حسن غريب".ُّّٕ( رقم )َُٗٓ/ ِالذبح )

 (.ِّٓ/ ُ، )ُ، طاب نزول القرآناحملرر يف أسب( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ُّٗ، )ُ، طالكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات( ابن الكياؿ، ِ)
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 ".ىذا حديث حسن غريب"قاؿ الَبمذم: 

كا٣ببلصة أف ا٢بديث حسن اإلسناد إف شاء هللا، كالغرابة الٍب أشار إليها "قاؿ ا٤بزيِب: 
 .(ُ)"والَبمذم لعلها من جهة ركاية عطاء ٥با مع االختبلؼ عليو ُب كصلو كإرسال

عن طائفة من جلة  كمعركؼه  ىذا التفسّب مشهوره  ابن عباس أفَّ عن كيقٌوم ثبوت ىذا 
 .تلقوه عنو م، فبل يبعد أهن(ِ)أصحابو كعكرمة كابن جبّب ك٦باىد كالضحاؾ

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -
يكوف سببان لنزكؿ  كلذا فإنو، كقد أنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن  ،من أانس أتو النيب  قوؿُب ا٢بديث 

 اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب (ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 .(ْ)كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

 )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية. صريحيتضح ُب ا٢بديث أف سبب النزكؿ 
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

القرآف،  بومن خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مكية، كذلك بقرينة الناس الذين اعَبضوا على حكم نزؿ  يتبْب
 القرآف، ٓب يعهد إال من مشركي أىل مكة. بوُب ذلك، كاالعَباض على حكم نزؿ  ك٦بادلتهم للنيب 

چککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںچ -ُٖ
(ٓ). 

 :ذكر اآليةاحلديث الوارد فيو  -
                                                           

 (.ِّٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ُٖ، ُٕ/ ٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)
 (.َُْ، )ِ، طباب النزوللباب النقول يف أس( السيوطي، ّ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُٖ -ُٔ/ ٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

(، ابن ُُٕ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ْٕ/ ٕ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َُْ/ ٔ)
 (.ّْ/ ٖ)، التحرير والتنويرعاشور، 

 .َُٔسورة األنعاـ: اآلية  (ٓ)
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: )من صاـ من كل شهر قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللَّ  أخرج الَبمذم كابن ماجو كالنسائي عن أيب ذر 
تصديق ذلك ُب كتابو:  ثبلثة أايـ، فذلك صياـ الدىر( فأنزؿ اَّللَّ 

 .(ُ)أايـ بعشرة اليـو چککککگگچ
 :دراسة احلديث -

طريق أيب معاكية، كالنسائي ُب الكربل، من ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، كابن ماجو ُب سننو، من 
طريق عبدالرحيم بن سليماف، كعبدهللا بن ا٤ببارؾ، ثبلثتهم )أبو معاكية، عبدالرحيم، كابن ا٤ببارؾ( عن 

 عاصم األحوؿ.

 كطريق ابن ا٤ببارؾ، عن عاصم، عن أيب عثماف، عن رجل، قاؿ أبو ذر: ٠بعت رسوؿ هللا 
 الشهر أك فلو صـو الشهر( شك عاصم.يقوؿ: )من صاـ... فقد ًب صـو 

أما حديث أيب ىريرة الذم علقو الَبمذم عن شعبة، فقد أخرجو مسلم من طريق شعبة عن 
 ر.أيب مًشٍ 

 مسلم كالنسائي من طرؽ عن شعبة، عن عباس بن فركخ ا١بريرم.أخرجو ك 

 كأخرجو البخارم كمسلم كالنسائي من طرؽ عن عبدالوارث بن سعيد، عن أيب التياح.

كأخرجو النسائي من طريق عبداألعلى بن ٞباد، عن ٞباد بن سلمة، عن اثبت البناين، 
 اثبت البناين(، عن أيب عثماف النهدم، عن أيب ىريرة  ، ك)أبو مشر، كا١بريرم، كأبو التياح أربعتهم

بثبلث، بصياـ ثبلثة أايـ من كل شهر، كركعٍب الضحى، كثبلثة أايـ من   قاؿ: )أكصاين خليلي 
 كل شهر صـو الدىر(.

كقد تبْب من خبلؿ التخريج السابق أف مدار ا٢بديث على أيب عثماف النهدم، كقد اختلف 
 عليو:

                                                           

(، كأخرجو ِٕٔ( رقم )ُِٕ/ ِ، كتاب الصياـ، ابب ما جاء ُب صـو ثبلثة أايـ من كل شهر )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ُ)
(، كأخرجو َُٖٕ( رقم )ْْٓ/ ُ، كتاب الصياـ، ابب ما جاء ُب صياـ ثبلثة أايـ من كل شهر )السننابن ماجو ُب 

 (.َِْٗ، َِْٖ( رقم )ّٔٓ/ ْاب الصياـ، ابب صـو ثبلثة أايـ من كل شهر )النسائي، كت
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 فركاه عاصم األحوؿ عنو عن أيب ذر. -ُ
كركاه اثبت البناين، كعباس ا١بريرم، كأبو مشر، كأبو التياح، عنو لكن جعلوه من مسند أيب  -ِ

 .ىريرة مع اختبلؼ ُب األلفاظ كما تقدـ

كابلنظر ُب أحواؿ ا٤بختلفْب عليو ٪بد أف عاصمان األحوؿ كإف كاف ثقة من حيث العمـو إال 
 : ثقة-كا٠بو يزيد بن ٞبيد-، بينما خالفو أيانس أثبت منو كأحفظ، فأبو التياح (ُ)أف ُب حفظو شيئان 

ت الناس ، كخاصة أف راكم ا٢بديث عنو: ٞباد بن سلمة، كىو أثب(ّ)، كعباس ا١بريرم: ثقة(ِ)ثبت
 فيو.

فلعل ا٢بديث من أكىاـ عاصم، ك٩با يدؿ على ذلك، أنو ُب ركاية ابن ا٤ببارؾ "قاؿ ا٤بزيِب: 
جعل بْب أيب عثماف كأيب ذر رجبلن، ٍب إنو شك ُب لفظو، فهذه قرينة تدؿ على عدـ ضبط عاصم 

 .(ْ)" ،للحديث

ر اثبت ُب الصحيح من كا٤بعُب الذم دؿ عليو ا٢بديث من كوف صياـ ثبلثة أايـ كصياـ الدى
حديث ٝباعة من الصحابة، منهم عبدهللا بن عمرك بن العاص ُب ا٢بديث الذم ركاه البخارم كمسلم 

قاؿ لو: )كصم من الشهر ثبلثة أايـ فإف ا٢بسنة بعشر أمثا٥با، كذلك مثل صياـ  عنو أف النيب 
 و ىذا ا٢بديث.الدىر( ىذا لفظ الشيخْب لكن ليس ُب شيء منها أف سبب نزكؿ اآلية ى

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
إال أنو لعلة إسناد  فأنزؿ هللا تصديق ذلك ُب كتابو، ، قاؿ أبو ذر من النيب  قوؿُب ا٢بديث 

ا٢بديث، ك٨بالفتو للركاية الواردة ُب الصحيحْب كالٍب ليس ُب شيء منها أف سبب نزكؿ اآلية ىو ىذا 
 زكؿ اآلية.ا٢بديث، كلذا فإنو ال يكوف سببان لن

                                                           

 (.َّٓ/ ِ، )ميزان االعتدال يف نقد الرجال( الذىيب، ُ)
 (.َْٕٕ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ِ)
 (.ُِّٖ( ا٤برجع السابق )ّ)
 (.ّٔٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)



181 
 

، (ُ)"كالظاىر أف نزكؿ اآلية ليس لو صلة بصيامهم، ك٥بذا جلُّ ا٤بفسرين ٓب يذكركا ا٢بديث"قاؿ ا٤بزيِب: 
ككذلك فإف اإلماـ الواحدم ٓب يذكره ُب كتابو أسباب النزكؿ، كٓب يذكره اإلماـ السيوطي ُب كتابو 

 لباب النقوؿ.
 واردة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ ىل اآلية ال -

ا٢بديث مع كونو بلفظ صريح )فأنزؿ هللا(، إال أنو لعلة إسناده ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا 
  ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.

                                                           

 (.ّٕٓ/ ُ، )ُ، طرر يف أسباب نزول القرآناحمل( ا٤بزيِب، ُ)
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 :ورة الكهف: من أول سورة األعراف إىل آخر سادلبحث الثاين

 سورة األعراؼ

چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ -ِٖ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -

 يعّبين من: فتقوؿ ،عراينة كىي ابلبيت تطوؼ ا٤برأة كانت: قاؿ  عبَّاسو  ابن عن مسلم أخرج
 :كتقوؿ ،-فرجها على ٘بعلو- ًتطوىافان؟

 أيًحلُّوي  فبل منو بدا فما كلو أك بعضو يبدك اليـو
چٻٻپپپچ: اآلية ىذه فنزلت

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

كقد نزؿ بشأف ىذا الفعل قرآف، كلذا  ا٢بديث فيو فعل من أىل ا١باىلية، استمر إٔب مبعث النيب 
 فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

ُب لباب النقوؿ،  (ْ)النزكؿ، كالسيوطيُب أسباب  (ّ)كقد أكرد سبب النزكؿ اإلماـ الواحدم
 .(ٓ) ككذلك أكرد ا٢بديث ٝبع من ا٤بفسرين كالطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

                                                           

 .ُّسورة األنعاـ: اآلية  (ُ)
 (.َِّٖ( رقم )َِِّ/ ْ)چٻٻپپپچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)

 (.َِٔ، ِٗٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.َُٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
/ ِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُٗٓ/ ٖ، )ّ، طبيان عن أتويل آي القرآنجامع ال( الطربم، ٓ)

(، ابن عاشور، َُِ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٖٗ/ ِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٕٕٔ
 (.ّٗ، ِٗ/ ٖ، )التحرير والتنوير
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يتضح ُب ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، كىي من الصيغ الصرٰبة ُب أسباب النزكؿ، فقد 
 قركانن بفاء السببية.جاء لفظ النزكؿ م

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

(، فتكوف اآلية قد نزلت ُب مكة، بشأف ابلبيت تطوؼحْب نتأمل ا٢بديث ٪بد أف النص التإب: )
عن أف ال ٰبج ابلبيت عرايف كاف ُب خطبة  فعل أىل ا١باىلية ُب ا٤بسجد ا٢براـ، كلكنَّ هنيى النيب 

العهد النبوم، كلذا فإف اآلية مدنية، كإف كانت نزلت ُب مكة، كذلك الوداع ُب ا٢بج، كىذا آخر 
 ألهنا نزلت بعد ا٥بجرة.

چڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہچ -ّٖ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
 چڱڱڱںںڻڻڻچُب قولو:  أخرج النَّسىاًئي عن عبد اَّللَّ بن مسعود 

بلعمه  ىو: قاؿ
 .(ّ)أمية ُب نزلت :كقاؿ ،(ِ)

 :دراسة احلديث -

ديث ركاه النسائي ُب الكربل، من طرؽ عن أيب الضحى، عن مسركؽ، عن ابن مسعود، كمن ا٢ب
 .(ْ)طريق يعلى بن عطاء، قاؿ ا٤بزيِب: "كإسناده صحيح"

كمن طريق غضيف بن أيب سفياف، كبلٮبا )يعلى، كغضيف( عن انفع بن عاصم. زاد 
 .(ٓ)حسن" غضيف أهنا نزلت ُب أمية بن أيب الصلت، قاؿ ا٤بزيِب: "كإسناده

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

 .ُٕٓسورة األنعاـ: اآلية  (ُ)
/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمرجل من بِب إسرائيل ييقاؿ لو بلعم أك بلعاـ بن ابعوراء، كاف عا٤بان من علمائهم. ابن كثّب،  (ِ)

ِْٔ.) 
 (.ُُُّٗ( رقم )ّْٖ/ ٔ، كتاب التفسّب )الكربىأخرجو النسائي ُب  (ّ)
 (.ْْٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآنا٤بزيِب،  (ْ)
 (.ْْٓ/ ُلسابق )ا٤برجع ا (ٓ)
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ا٢بديث يشّب إٔب أف ُب اآلية ذكر حاؿ رجل من األمم السابقة، فهو رجل ٓب يكن ٩بن عاصركا نزكؿ 
، كما أنو ٓب يرد فيو لفظ النزكؿ على اإلطبلؽ، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ القرآف على النيب 

 اآلية.

 ؟ ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح -

ا٢بديث ٓب يكن سببان لنزكؿ اآلية، كونو ٓب ينزؿ فيمن عاصر التنزيل، كٓب يرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ 
 على اإلطبلؽ، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.

 سورة األنفاؿ

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ -ْٖ

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃ

ڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ

چڳڳژڑڑککککگگگگڳ
(ُ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت: -
-قاؿ: نزلت ُبَّ أربع آايت: أصبت سيفنا، فأتى بو  أخرج مسلم عن سعد بن أيب كقاص -أ 

، فقاؿ: )ضعو( ٍب قاـ فقاؿ لو (ِ)فقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ نفًٌلنيو النيبَّ  -أم سعد بن أيب كقاص
، فقاؿ: )ضعو( فقاـ فقاؿ: : )ضعو من حيث أخذتىو(، ٍب قاـ فقاؿ: نفًٌ النيب  لنيو اي رسوؿ اَّللَّ

: )ضعو من حيث أخذتو( قاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ نفًٌلنيو، أىأيجعل كمن ال غناء لو؟ فقاؿ لو النيب 
چ...ٱٻٻٻٻپپپچفنزلت ىذه اآلية: 

(ّ). 

 من: بدر يـو  هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ  عبَّاسو  ابن حديث من كالنَّسىاًئي داكد أبو أخرج-ب 
 يربحوىا، فلم الراايت ا٤بشيخة كلـز الفتياف فتقدـ: قاؿ ،ككذا كذا النفل من فلو ككذا كذا فعل
 ،كنبقى اب٤بغنم تذىبوا فبل إلينا، لفئتم اهنزمتم لو لكم ردءنا كنا ا٤بشيخة قاؿ عليهم اَّللَّ  فتح فلما
 چ...ٱٻٻٻٻپپپپچ: اَّللَّ  فأنزؿ لنا  هللا رسوؿ جعلو: كقالوا الفتياف فأىب

                                                           

 .ٓ-ُسورة األنفاؿ: اآلية  (ُ)
 (.ٗٗ/ ٓ، مادة "نفل"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( النَّفل: الغنيمة، كٝبعو أنفاؿ. ابن األثّب، ِ)

 (.ُٕٕٖ/ ْ( كانظر )ُْٖٕ( رقم )ُّٖٔ، ُّٕٔ/ ّ، كتاب ا١بهاد كالسّب، )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ّ)
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 خّبنا ذلك فكاف: يقوؿ چڑککککگگگگڳڳڳچ :قولو إٔب
 .(ُ)منكم ىذا بعاقبة أعلم فإين فأطيعوين أيضنا فكذلك ٥بم

 :دراسة األحاديث -

 ُب صحيحو. مسلمحديث سعد بن أيب كقاص ركاه  احلديث األول:
من حديث ابن عباس ركاه أبو داكد ُب سننو، من طريق خالد بن عبدهللا الواسطي، ك  احلديث الثاين:

طريق ىشيم بن بشّب، كمن طريق ٰبٓب بن زكراي بن أيب زائدة، كالنسائي ُب الكربل، من طريق ا٤بعتمر 
بن سليماف، أربعتهم )خالد، كىشيم، كٰبٓب، كا٤بعتمر( عن داكد بن أيب ا٥بند، عن عكرمة، عن ابن 

ّبان فلو كذا ككذا( كُب عباس، إال أف ىشيمان قاؿ ُب حديثو: )من قتل قتيبلن فلو كذا ككذا كمن أسر أس
 .(ِ)ابلسواء(، قاؿ ا٢باكم: "كىو صحيح اإلسناد" حديث ٰبٓب: )فقسمها رسوؿ هللا 

 سبب لنزول اآلايت؟ األحاديثىل  -

أف  حديث سعد بن أيب كقاص كفيو سؤاؿ من الصحايب ا١بليل سعد من النيب  احلديث األول:
كبْب من يسأؿ الشيء، فالسؤاؿ عن الشيء ينفلو السيف، لكن ىناؾ فرؽ بْب السؤاؿ عن الشيء 

كىذا ٓب يقع من الصحايب ا١بليل سعد بن أيب كقاص، كما ىو ظاىر من نص -ىو استفهاـ 
كأما من يسأؿ الشيء فإنو يريد العطاء، كهبذا فإنو قد اختل ركن من أركاف سبب النزكؿ،  -ا٢بديث

 كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

لقرطيب عن حديث سعد بن أيب كقاص: "يقتضي أف يكوف ٍبَّ سؤاؿ عن قاؿ أبو العباس ا
، كقاؿ بعضهم: إف (ّ)حكم األنفاؿ، كٓب يكن ىنالك سؤاؿ عن ذلك على ما يقتضيو ىذا ا٢بديث"

 )عن( ٗبعُب )مىن( ألنو إ٭با سأؿ شيئان معينان كىو السيف.
، ١بأكا بسببو إٔب الرسوؿ حديث ابن عباس كفيو اختبلؼ كقع بْب الصحابة  احلديث الثاين:

أف يكوف ىناؾ سؤاؿ كاستفهاـ عما اختلفوا فيو، فأنزؿ هللا بشأف  كمقتضى ١بوئهم إٔب النيب 
 اختبلفهم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

                                                           

،  الكربى(، كأخرجو النسائي ُب ِّٕٕ( رقم )ُٕٔ، ُٕٓ/ ّ، كتاب ا١بهاد، ابب ُب النفل، )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ُ)
 (، قاؿ ا٢باكم: "كىو صحيح اإلسناد".ُُُٕٗ( رقم )ّْٗ/ ٔكتاب التفسّب، )

 (ُّْ/ ِ، )ادلستدرك على الصحيحني( ا٢باكم، ِ)
 (.ّٓٓ/ ّ، )ُ، طادلفهم دلا أشكل من تلخيص كتاب مسلم( القرطيب، ّ)
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ُب تفسّبه: "ككانت ىذه اآلايت ُب ىذه السورة قد نزلت ُب قصة بدر أكؿ غنيمة   قاؿ السعدم 
عنها،  مها ا٤بسلموف من ا٤بشركْب، فحصل بْب بعض ا٤بسلمْب نزاع، فسألوا رسوؿ هللا كبّبة غن

 .(ُ)"كيف تقسم كعلى من تقسم؟ چٱٻٻٻچفأنزؿ هللا: 

كبل ا٢بديثْب، ككذا أكرد   (ّ)د السيوطيكر حديث ابن عباس، كأ (ِ)كقد أكرد اإلماـ الواحدم
 .(ْ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور، منهم الطربم كابن كبل ا٢بديثْبٝبع من ا٤بفسرين  

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
سببان لنزكؿ اآلية بسبب اختبلؿ ركن من أركاف  يكنحديث سعد بن أيب كقاص ٓب  احلديث األول:
لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية، أبف قصة سعد قد كقعت ُب نفس عن كركد  ٯبابك أسباب النزكؿ، 

كقعت فيو قصة التنازع كاالختبلؼ بْب الصحابة، كىو يـو بدر، كيدؿ على ىذا لفظ الزماف الذم 
حديث سعد عند اإلماـ الَبمذم، كجاء فيو: )٤با كاف يـو بدر جئت ابلسيف...(، كحديث ابن 

عن  يـو بدر...، فلما كقع التنازع بْب الصحابة كسألوا رسوؿ هللا  عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
( ظنان منو أهنا نزلت چ...ٱٻٻٻچ: )فنزلت زؿ هللا ىذه اآلية، فقاؿ سعد األنفاؿ، أن

 فيو، لقرب قصتو من قصتهم، ككوف زماهنما كاحد كىو يـو بدر.
)فأنزؿ هللا(، كىي من الصيغ  صريححديث ابن عباس يتضح فيو أف سبب النزكؿ  احلديث الثاين:

 انن بفاء السببية.الصرٰبة ُب أسباب النزكؿ، فقد جاء لفظ النزكؿ مقرك 
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

 يـو  هللا رسوؿ قاؿيتأكد من خبلؿ نص حديث ابن عباس أف اآلية مدنية، فقد جاء فيو: )
 .(، ككذلك ذكر األنفاؿ، كاألنفاؿ ال تكوف إال بقتاؿ، كالقتاؿ ٓب بشرع إال بعد ىجرة النيب بدر

چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ -ٖٓ
(ُ). 

                                                           

  (.ُُْ/ ّ، )تيسري الكرًن الرمحن يف تفسري كالم ادلنان( السعدم، ُ)
 (.ِٔٔ، ِٓٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.َُٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
تفسري الكتاب احملرر الوجيز يف (، ابن عطية، ُٕٓ -ُُٕ/ ٗ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُّٔ، َّٔ/ ٕ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٔ/ ٖ، )العزيز
 (.ِْٖ/ ٗ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِْٖ، ِّٖ
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 فيو ذكر اآلية:احلديث الوارد  -
قاؿ: حدثِب عمر بن ا٣بطاب قاؿ: ٤با كاف يـو بدر، نظر  أخرج مسلم عن عبد اَّللَّ بن عبَّاسو 

 إٔب ا٤بشركْب كىم ألف، كأصحابو ثبلٜبائة كتسعة عشر رجبلن، فاستقبل نيب هللا  رسوؿ اَّللَّ 
آت ما كعدتِب، اللهم إف تػيٍهًلك  القبلة ٍب مد يديو فجعل يهتف بربو )اللهم ا٪بز ٕب ما كعدتِب، اللهم

ىذه العصابة من أىل اإلسبلـ ال تعبد ُب األرض( فما زاؿ يهتف بربو، مادِّا يديو، مستقبل القبلة، 
حٌب سقط رداؤه عن منكبيو، فأاته أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيو، ٍب التزمو من كرائو 

 :و سينجز لك ما كعدؾ فأنزؿ اَّللَّ مناشدتك ربك فإن (ِ)كقاؿ: اي نيب اَّللَّ كذاؾ
 .(ّ)اب٤ببلئكة اَّللَّي  فأمده چٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

لربو، فأ٪بز هللا لو ما كعده، كأنزؿ بشأف ذلك قرآانن، كلذا فإنو يكوف  ُب ا٢بديث سؤاؿ من النيب 
 سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن كثّب (ْ)كقد أكرد سبب نزكؿ اآلية اإلماـ السيوطي
 .(ٓ)كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

حديث ابن عباس يتضح فيو أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، كىي من الصيغ الصرٰبة ُب أسباب 
 ء السببية.النزكؿ، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفا

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                                                                                                                                                     

 .ٗسورة األنفاؿ: اآلية (ُ) 
 (.ُُٔ/ ْ، مادة "كذا"، )ثرالنهاية يف غريب احلديث واألكذاؾ: أم حسبك الدعاء. ابن األثّب،  (ِ)
 (.ُّٕٔ( رقم )ُّْٖ، ُّّٖ/ ّ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ابب اإلمداد اب٤ببلئكة ُب غزكة بدر )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ّ)

 (.َُٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
(، ابن كثّب، َّٕ/ ٕ، )امع ألحكام القرآناجل(، القرطيب، ُٖٗ/ ٗ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

 (.ِْٕ/ ٗ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِٖٗ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم
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ندرؾ من خبلؿ نص ا٢بديث: )يـو بدر( أف اآلية مدنية، كما أف ُب ا٢بديث ذكر لبعض أحداث 
 يـو بدر.

ڦڄڄڄڄڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌچ -ٖٔ

چڎڎڈڈژژ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
 قاؿ كإنو جهل، أبو بدر يـو حى تً فٍ تػى سٍ مي ػال كاف: قاؿ صيعّب بن ثعلبة بن هللا عبد عن النَّسىاًئي أخرج
 استفتاحو ذلك ككاف الغد، فافتح ،نعرؼ ال ٤با كآتى للرحم، أقطع كاف أيُّنا اللهم: القـو التقى حْب
چڦڄڄڄڄچ: اَّللَّ  فأنزؿ

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

بن ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل من طريق صاّب بن كيساف، عن الزىرم، عن عبدهللا بن ثعلبة 
صيعّب، كاإلسناد مرسل، ألف عبدهللا لو رؤية، كٓب يثبت لو ٠باع

(ّ). 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

ُب ا٢بديث قوؿ من عدك هللا كرسولو أيب جهل يـو بدر، كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن، فيكوف سببان 
 لنزكؿ اآلية.

سرين منهم الطربم كابن عطية ، كٝباعة من ا٤بف(ٓ)، كالسيوطي(ْ)كقد أكرد ا٢بديث الواحدم
 .(ٔ)كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

                                                           

 .ُٗسورة األنفاؿ: اآلية  (ُ)
 (.َُُُِ( رقم )َّٓ/ ٔ)چڦڄڄڄڄڃچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ِ)

 .(ِِّْ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
 (.ِٖٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ْ)
 (.َُٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َِٗ -َِٕ/ ٗ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)

، ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ّٕٖ ،ّٖٔ/ ٕ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّٕ، ّٔ/ ٖ، )العزيز
 (.ِٖٗ/ ٗ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِٔٗ/ ِ)
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كذكر ا٤بفسركف ُب سبب نزك٥با أف أاب جهل كأصحابو ٤با أزمعوا ا٣بركج إٔب بدر ": قاؿ ابن عاشور 
استنصركا هللا ٘باه الكعبة، كأهنم قبل أف يشرعوا ُب القتاؿ يـو بدر استنصركا هللا أيضان كقالوا: ربنا افتح 

يينا كبْب دمحم كأصحابو، فخوطبوا أبف قد جاءىم الفتح على سبيل التهكم، أم الفتح الذم ىو نصر ب
 ."ا٤بسلمْب عليهم

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتأيَّد اإلرساؿ ُب ا٢بديث بكونو موافقان لسياؽ اآلية، بل كلفظها، كاحتجاج ا٤بفسرين بو يكوف 
آلية، كلدراسة صراحتو من عدمها، كحْب ننظر ُب ا٢بديث يتبْب أف مسوغان ألف يكوف سببان لنزكؿ ا

سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، كىي من الصيغ الصرٰبة ُب أسباب النزكؿ، فقد جاء لفظ النزكؿ 
 مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

ف ُب ا٢بديث ذكر لبعض أحداث ندرؾ من خبلؿ نص ا٢بديث: )يـو بدر( أف اآلية مدنية، كما أ
 يـو بدر.

ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىچ -ٕٖ

ٱٻٻٻٻپائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ

چپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
: جهل أبو قاؿ: قاؿ  مالك بن أنس عن كمسلم البخارم أخرج

: فنزلت ،چۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىچ
ٱٻٻٻٻپائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئچ

چپپپڀ
(ِ). 

 :دراسة احلديث -

                                                           

 .ّْ-ِّسورة األنفاؿ: اآلية  (ُ)
( َُٕٓ، َُْٕ/ ْ)چ...ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

/ ْ)چائەئەئوئوئۇئۇئچحكامهم، ابب، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأالصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ِّْٕرقم )
 (.ِٕٔٗ( رقم )ُِْٓ
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 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

 ا٢بديث فيو قوؿ أليب جهل، كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، ككذلك ٝباعة من ا٤بفسرين، لكنهم مع (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
فوف ُب كونو سببان لنزكؿ اآلية، فمنهم من يذكر اسم أيب جهل كالنضر كالقرطيب كابن كثّب ذلك ٨بتل

 .(ْ)، كمنهم من يذكر النضر بن ا٢بارث كحده كالطربم كابن عطية(ّ)كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

رٰبة ُب أسباب يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، كىي من الصيغ الص
 النزكؿ، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

ال تيعرؼ مكية اآلية أك مدنيتها من خبلؿ سبب النزكؿ، إذ ٰبتمل إف يكوف قوؿ أيب جهل ٗبكة، 
، كىو ليس من كٰبتمل أف يكوف يـو بدر، كلذا فإنو يتطلب الَبجيح من مرجح آخر غّب سبب النزكؿ

 اختصاص الدراسة.

ڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓچ -ٖٖ

﮷﮸﮹ چۓ﮲﮳﮴﮶﮵
(ٓ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
 ذلك شقچڎڎڈڈژژڑڑچ: نزلت ٤با: قاؿ  عبَّاسو  ابن عن البخارم أخرج
: فقاؿ التخفيف، فجاء عشرة، من كاحد يفر ال أف عليهم فرض حْب ا٤بسلمْب على

                                                           

 (.ُِٕ، َِٕ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.َُُ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
التحرير (، ابن عاشور، َّْ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ّٖٗ/ ٕ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ّ)

 (.ُّّ/ ٗ) ،والتنوير
/ ٖ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِِّ/ ٗ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

ُٓ.) 
 .ٔٔسورة األنفاؿ: اآلية  (ٓ)
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 هللا خفف مافل: قاؿ چڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھچ
 .(ُ)عنهم خفف ما بقدر الصرب من نقص العدة، من عنهم

 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

ُب ا٢بديث حدث كىو أف حكمان أنزلو هللا تعأب، كقد شق ىذا ا٢بكم على الصحابة رضواف هللا 
 كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية. عليهم، فأنزؿ هللا قرآانن ٚبفيفان عليهم،

 .(ِ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الطربم كالقرطيب كابن كثّب
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

 فجاءٓب يرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ، لكن كرد ما يدؿ عليو متصبلن بفاء التعقيب، كىو قولو: )
 وف سبب النزكؿ صرٰبان.(، كلذا فإنو هبذه القرينة قد يرقى إٔب أف يكالتخفيف

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

، عشرة من كاحد يفر ال أف ى الصحابة رضواف هللا عليهمعل فرضُب ا٢بديث حكمه كىو أف هللا قد 
ٍب خفف هللا عنهم، كىو حكم متعلق ابلقتاؿ، كالقتاؿ من خصائص ا٤برحلة ا٤بدنية، كلذا فإف اآلية 

 مدنية.

﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ -ٖٗ

ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋجئحئمئىئيئجبحبخبمب

چىبيب
(ّ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت: -
قاؿ: حدثِب عمر بن ا٣بطاب قاؿ: ٤با كاف يـو بدر، نظر  أخرج مسلم عن ابن عبَّاسو -أ 

 إٔب ا٤بشركْب كىم ألف، كأصحابو ثبلٜبائة كتسعة عشر رجبلن، فاستقبل نيب اَّللَّ  رسوؿ هللا 
                                                           

 (.ّْٕٓ( كانظر رقم )ّْٕٔ( رقم )َُٕٕ/ ْ)چڱڱںںچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
/ ٖ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ّٖ/ َُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن ( الطربم،ِ)

 (.ِّْ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ّٕٖ، ّٖٔ/ ٕ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ْْ
 .ٗٔ-ٕٔسورة األنفاؿ: اآلية  (ّ)
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جعل يهتف بربو: )اللهم أ٪بز ٕب ما كعدتِب اللهم آت ما كعدتِب، اللهم إف هتلك القبلة ٍب مد يديو ف
ىذه العصابة من أىل اإلسبلـ ال تعبد ُب األرض( فما زاؿ يهتف بربو، مادِّا يديو، مستقبل القبلة، 

ؿ: حٌب سقط رداؤه عن منكبيو، فأاته أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيو ٍب التزمو من كرائو كقا
: اي نيب هللا كفاؾ مناشدتك ربك فإنو سينجز لك ما كعدؾ فأنزؿ هللا 

 .اب٤ببلئكة هللا فأمدهچٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ

 ا٤بشركْب من رجل أثر ُب يشتد يومئذو  ا٤بسلمْب من رجل بينما: قاؿ عبَّاسو  ابن فحدثِب: زيمىٍيل أبو قاؿ
 فخر أمامو ا٤بشرؾ إٔب فنظر ،حيزـك ًدـأىقٍ : يقوؿ الفارس كصوت ،فوقو ابلسوط ضربة ٠بع إذ ،أمامو

 فجاء أٝبع، ذلك (ُ)فاخضرَّ  السوط كضربة كجهو كشق أنفو، خيطم قد ىو فإذا إليو فنظر ،مستلقيان 
 ،(الثالثة السماء مدد من ذلك ،صدقت: )فقاؿ - كلهم - اَّللَّ  رسوؿ بذلك ثفحدَّ  األنصارم

 .سبعْب كأسركا سبعْب يومئذ فقتلوا
 تركف ما) :كعمر بكر أليب  هللا رسوؿ قاؿ ،األسارل أسركا فلما: عبَّاسو  ابن قاؿ: زميل أبو قاؿ
فتكوف  ،فدية منهم أتخذ أف أىرل كالعشّبة العم بنو ىم اَّللَّ  نيب اي: بكر أبو فقاؿ( األسارل؟ ىؤالء ُب

ن ا٣بطاب؟( : )ما ترل اي ابلنا قوةن على الكفار، فعسى هللا أف يهديهم لئلسبلـ، فقاؿ رسوؿ هللا 
كًٌنَّا فنضرب أعناقهم فتمكن  قلت: ال كهللا اي رسوؿ هللا ما أرل الذم رأل أبو بكر، كلكِب أرل أف ٛبي
عليان من عقيل فيضرب عنقو، كٛبكِب من فبلف )نسيبان لعمر( فأضرب عنقو، فإف ىؤالء أئمة الكفر 

لما كاف من الغد جئت، فإذا ما قاؿ أبو بكر كٓب يهوى ما قلت، ف كصناديدىا، فهوم رسوؿ هللا 
كأبو بكر قاعدين يبكياف، قلت: اي رسوؿ هللا أخربين من أمًٌ شيء تبكي أنت  رسوؿ اَّللَّ 

: كصاحبك فإف كجدت بكاءن بكيت، كإف ٓب أجد بكاءن تباكيت لبكائكما، فقاؿ رسوؿ اَّللَّ 
هبم أدىن من ىذه )أىبكي للذم عرض عليَّ أصحابك من أخذىم الفداء، لقد عيرض عليَّ عذا

: كأنزؿ اَّللَّ  الشجرة( شجرة قريبة من نيب اَّللَّ 
: قولو إٔب چ﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ
 .(ِ)فأحل اَّللَّ الغنيمة ٥بم چۈٴۇۋجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبچ

                                                           

: أم اسودَّ. ابن منظُ)  (.ِْٓ/ ْ، مادة "خضر"، )لسان العربور، ( اخضرَّ
( رقم ُّٖٓ، ُّْٖ، ُّّٖ/ ّ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ابب اإلحداد اب٤ببلئكة ُب غزكة بدر )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)

(ُّٕٔ.) 
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: ٓب ٙبل الغنائم لقـو سود قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللَّ  كأخرج الَبمذم كالنَّسىاًئي عن أيب ىريرة -ب 
ن السماء فتأكلها، فلما كاف يـو بدر أسرع الناس ُب الغنائم فأنزؿ الرؤكس قبلكم، كانت تنزؿ النار م

چڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋجئحئمئچ: اَّللَّ 
(ُ). 

 :دراسة األحاديث -

 حديث ابن عباس ركاه مسلم ُب صحيحو، كأبو داكد ُب سننو. احلديث األول:
ديث قاؿ عنو حديث أيب ىريرة راكه الَبمذم ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل، كا٢ب احلديث الثاين:

 الَبمذم: حسن صحيح.

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلايت؟ -

إٔب ربو أف ينجز لو ما كعده، كقد أ٪بز لو  حديث ابن عباس فيو سؤاؿ من النيب  احلديث األول:
سبحانو ما كعده، كأنزؿ بشأف ىذا األمر قرآانن، كىو قولو تعأب: 

، كُب ا٢بديث أيضان قوؿ چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ
 ، كىو مشاكرهتما ُب أمر أسارل بدر، كاختيار النيب أيب بكر كعمر  صاحبيوإٔب  من النيب 

الفداء، فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن، كىو قولو تعأب: 
﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ

 ، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.چڭڭڭڭۇۇۆۆۈ
كىو إسراعهم ُب أخذ  سوؿ هللا فعل من صحابة ر  ُب حديث أيب ىريرة  احلديث الثاين:

 الغنائم، فأنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

اإلماـ  ، كأكرد حديث أيب ىريرة (ِ)كقد أكرد حديث ابن عباس اإلماـ الواحدم
لقرطيب ، كأكرد ٝباعة من ا٤بفسرين األحاديث عند تفسّبىا منهم الطربم كابن عطية كا(ّ)السيوطي

 .(ُ)كابن كثّب كابن عاشور

                                                           

ُب  (، كأخرجو النسائيَّٖٓ( رقم )ُٓٔ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة األنفاؿ )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ُ)
 (، قاؿ الَبمذم: "حديث حسن صحيح".َُُِٗ( رقم )ِّٓ/ ٔ)چجئحئمئچ، كتاب التفسّب، اببالكربى

 (.ِٕٔ،ِٕٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ُُْ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن صريححديث ابن عباس يتضح فيو أف سبب النزكؿ  احلديث األول:

 بفاء السببية.
، فقد جاء لفظ النزكؿ صريححديث أيب ىريرة يتضح فيو أيضان أف سبب النزكؿ  احلديث الثاين:

 اء السببية.مقركانن بف
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

أف اآلايت مدنية، كذلك من خبلؿ النص ُب ا٢بديثْب بذكر )يـو بدر(، كأيضان ذكر ٝبلة من  يتبْب
، منها:  أحداث ذلك اليـو

أف ينجز لو ربو ما كعد، كينصره على ا٤بشركْب، كإمداد هللا لنبيو  دعاء النيب ك عدد ا٤بشركْب،  ري كٍ ذً 
 ابة نبيو اب٤ببلئكة، كذكر األسارل كأخذ الفداء منهم، كذكر الغنائم.كصح

 سورة التوبة

ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېچ -َٗ

چېېىىائائەئەئوئ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
فقاؿ رجل: ما أيابٕب أف ال  قاؿ: كنتي عند منرب رسوؿ اَّللَّ  أخرج مسلم عن النعماف بن بشّب 

 أف أىسقي ا٢باج، كقاؿ آخر: ما أيابٕب أف ال أىعمل عمبلن بعد اإلسبلـ إال أعمل عمبلن بعد اإلسبلـ إال
أف أعمر ا٤بسجد ا٢براـ، كقاؿ آخر: ا١بهاد ُب سبيل اَّللَّ أفضل ٩با قلتم، فزجرىم عمر كقاؿ: ال ترفعوا 

كىو يـو ا١بمعة، كلكن إذا صليت ا١بمعة دخلت فاستفتيتو فيما  أصواتكم عند منرب رسوؿ هللا 
: ختلفتم فيو فأنزؿ اَّللَّ ا

چ...ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋچ
(ّ). 

                                                                                                                                                                                     

، رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحمل(، ابن عطية، ّْ، ِْ/ َُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ّٕ، ِٕ/ ٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُُٔ -ُُُ/ ٖ)

 (.ٕٖ - ِٕ/ َُ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِّٔ، ِّٓ
 .ُٗسورة التوبة: اآلية  (ِ)
 (.ُٕٖٗ( رقم )ُْٗٗ/ ّب فضل الشهادة ُب سبيل هللا )، كتاب اإلمارة، ابالصحيحأخرجو مسلم ُب  (ّ)



195 
 

 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

 يكوف، كقد أنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن، كلذا فإنو ُب ا٢بديث قوؿ من بعض صحابة رسوؿ هللا 
 سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب (ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 .(ِ)كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

 يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

، ككذلك ذكر ا١بهاد ، كذلك بقرينة ذكر منرب رسوؿ هللا يتبْب من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية
 ُب سبيل هللا، كذكر صبلة ا١بمعة.

ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچچ -ُٗ

چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک
(ّ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
ة فقلت لو: ما أنزلك  ، فإذا أان أبيب ذر (ْ)أخرج البخارم عن زيد بن كىب قاؿ: مررت ابلرَّبىذى

: كنت ابلشاـ، فاختلفت أان كمعاكية ُب: منزلك ىذا؟ قاؿ
قاؿ: معاكية نزلت ُب أىل الكتاب،  چڍڍڌڌڎڎڈڈژچ

                                                           

 (.ُُٔ، ُُٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ٕٗ-ْٗ/ َُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

(، ابن ِّْ، ُّْ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٗ/ ٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َُٓ/ ٖ)
 (.ُّْ/ َُ، )التحرير والتنويرعاشور، 

 .ّْسورة التوبة: اآلية  (ّ)
معجم األمكنة الوارد ذكرىا ( الرَّبذة: قرية تقع بْب السليلة كماكاف على طريق ا٢بج العراقي القدًن اتبعة للمدينة. ابن جنيدؿ، ْ)

 (.ِٖٓ -ِٓٓ، )يح البخارييف صح
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يشكوين، فكتب إٕبَّ عثماف  فقلت: نزلت فينا كفيهم، فكاف بيِب كبينو ُب ذاؾ، ككتب إٔب عثماف 
اف، فقاؿ أف أقدـ ا٤بدينة، فقدمتها، فكثر عليَّ الناس حٌب كأهنم ٓب يركين قبل ذلك، فذكرت ذاؾ لعثم

، فكنت قريبنا، فذاؾ الذم أنزلِب ىذا ا٤بنزؿ، كلو أمَّركا عليَّ حبشيان لسمعت (ُ)ٕب: إف شئت تنحيت
 .(ِ)كأطعت

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
لنزكؿ اآلية، كٓب يورد  ا٢بديث ليس فيو قوؿ أك فعل أك سؤاؿ نزؿ بشأنو قرآف، كلذا فإنو ال يكوف سببان 

ا٢بديث اإلماـ الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ، كٓب يذكره اإلماـ السيوطي ُب كتابو لباب النقوؿ ُب 
 .(ّ)أسباب النزكؿ، كلكن أكرده بعض ا٤بفسرين كالطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الوارد -

كرد لفظ النزكؿ ُب اآلية غّب مقَبف بفاء السببية، كليس ىناؾ قرينة ٘بعلنا نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآلية، إذ 
، فليس فيو قوؿ أك فعل أك سؤاؿ نزؿ بشأنو قرآف، فبل ٦باؿ ٤بناقشة كونو النزكؿ اختلت أركاف أسباب

 فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية. مدنيتها، صرٰبان أـ غّب صريح، أك أف نناقش مكية اآلية من
چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژچ -ِٗ

(ْ). 
 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -

يقسم، جاء عبد اَّللَّ بن ذم ا٣بويصرة  أخرج البخارم عن أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ: بينا النيب 
، فقاؿ: )كٰبك، كمن يعدؿ إذا ٓب أعدؿ( قاؿ (ٓ)التميمي عمر بن ا٣بطاب:  فقاؿ: اعدؿ اي رسوؿ اَّللَّ

                                                           

 (.َّ/ ٓ، مادة "٫با"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( تنحيت: ٘بنبت الناس كصرت ُب انحية منهم. ابن األثّب، ُ)
 (.ُُّْ( رقم )َُٓ، َٗٓ/ ِ، كتاب الزكاة، ابب ما أيدًٌم زكاتو فليس بكنز )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُِِ، ُُِ/ َُ، )ّ، طأتويل آي القرآنجامع البيان عن ( الطربم، ّ)
/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِْ، ُِّ/ ٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َُٕ/ ٖ، )العزيز
 (.ُٕٕ، ُٕٔ/ َُ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِّٓ

 .ٖٓسورة التوبة: اآلية  (ْ)
اإلصابة يف دتييز ( ا٠بو حيٍرقيوص بضم أكلو كسكوف الراء ابن زىّب السعدم، رأس ا٣بوارج ا٤بقتوؿ ابلنهركاف. ابن حجر، ٓ)

 (.ُُٔٔ( رقم )َِّ/ ُ، )ُ، طالصحابة
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ائذف ٕب فأضرب عنقو، قاؿ: )دعو، فإف لو أصحاابن ٰبقر أحدكم صبلتو مع صبلتو، كصيامو مع 
ًذهً  (ُ)صيامو، ٲبرقوف فبل يوجد فيو شيء، ٍب ينظر  (ِ)من الدين كما ٲبرؽ السهم من الرًَّمية، ينظر ُب قيذى

فبل  (ٓ)فبل يوجد فيو شيء، ٍب ينظر ُب نىًضٌيوً  (ْ)فبل يوجد فيو شيء، ٍب ينظر إٔب ًرصىاًفوً  (ّ)إٔب نىٍصًلوً 
يوجد فيو شيء قد سبق الفرث كالدـ، آيػىتيهم رجل إحدل يديو، أك قاؿ: ثدييو، مثل ثدم ا٤برأة، أك 

ٍردىري  (ٔ)قاؿ مثل البضعة  ، ٱبرجوف على حْب فرقة من الناس(.(ٕ)تدى
كأان معو جيء ابلرجل على النعت  كأشهد أف عليان قتلهم قاؿ أبو سعيد: أشهد ٠بعت من النيب 

چچچچڇڇچقاؿ فنزلت فيو:  الذم نعتو النيب 
(ٖ). 

 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كقد أنزؿ هللا ُب ا٢بديث قوؿ ٩بن كصفو عمر بن ا٣بطاب اب٤بنافق، كمتوجو هبذا القوؿ للنيب 
 نو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.بشأنو قرآانن، كلذا فإ

، كٝباعة من ا٤بفسرين كالطربم كابن عطية (ٗ)كقد أكرد ا٢بديث ٨بتصران اإلماـ السيوطي
 .(ُ)كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

                                                           

، مادة ثرالنهاية يف غريب احلديث واأل( ٲبرقوف: ٯبوزكف كٱبرقوف كيتعدكف كما ٱبرؽ السهم الشيء ا٤برميَّ بو. ابن األثّب، ُ)
 (.َِّ/ ّ"مرؽ"، )

 (.ِٖ/ ْ( قذذه: القذذ ريش السهم، كاحدهتا قذة. ا٤برجع السابق )ِ)
( نصلو: النصاؿ على السهاـ كاألسنة على الرماح. مادة "نصل" فهو حديدة ٘بعل فوؽ السهم لينفذ ُب الغرض، ا٤برجع ّ)

 (.ٕٔ/ ٓالسابق )
 (.ِِٕ/ ُِب السهم. مادة "رصف"، ا٤برجع السابق )( رصافو: الرصاؼ عقب ييلول على مدخل النصل ْ)
 (.ّٕ/ ٓ( نضٌيو: ىو السهم قبل أف ينحت إذا كاف ًقدحان. مادة "نضا"، ا٤برجع السابق )ٓ)
 (.ُّّ/ ُ( البضعة: القطعة من اللحم. مادة "بضع"، ا٤برجع السابق )ٔ)
: أم ترجرج ٘بيء كتذىب. مادة "دردر"، ا٤برجع السابق )ٕ)  (.ُُِ/ ِ( تدردري

( رقم ُِْٓ/ ٔ، كتاب استتابة ا٤برتدين كا٤بعاندين، ابب من ترؾ قتاؿ ا٣بوارج للتألف )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ٖ)
(ّْٔٓ.) 

 (.ُُٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٗ)
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 ، إذ كرد لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 

 اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ىل  -
للغنائم، كاعَباض عبدهللا بن ذم  أف اآلية مدنية، كذلك من خبلؿ قرينة قسمة النيب يتبْب 

 ُب قطع عنقو. لو ابلنفاؽ، كاستئذانو للنيب  ا٣بويصرة التميمي على القسمة، ككصف عمر 
ېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئچ -ّٗ

چۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
فجاء أبو  (ّ)قاؿ: ٤با أيمران ابلصدقة كنا نتحامل خرج البخارم كمسلم عن أيب مسعود األنصارم أ

عقيل بنصف صاع، كجاء إنساف أبكثر منو، فقاؿ ا٤بنافقوف: إف اَّللَّ لغِب عن صدقة ىذا، كما فعل 
ىذا اآلخر إال رائءن فنزلت: 

 .(ْ)اآلية چ...ېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئچ
 :دراسة احلديث -

 اه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.ا٢بديث رك 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، فأنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن، كلذا فإنو يكوف ُب ا٢بديث قوؿ من ا٤بنافقْب الذين عاصركا النيب 
 سببان لنزكؿ اآلية.

                                                                                                                                                                                     

/ ٖ، )جيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملرر الو (، ابن عطية، ُٕٓ/ َُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
(، ابن عاشور، ّّٔ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٔٔ/ ٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َِٕ

 (.ِِّ/ َُ، )التحرير والتنوير
 .ٕٗسورة التوبة: اآلية  (ِ)

/ ُ، مادة "ٞبل"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( ٙبامل: أم تكلف ا٢بمل ابألجرة ليكتسب ما يتصدؽ بو. ابن األثّب، ّ)
ّْْ.) 

( ُّْٗ( رقم )ُُٕٓ، ُُْٕ/ ْ) چېىىچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ْ)
 (.َُُٖ( رقم )َٕٔ/ ِ، كتاب الزكاة، ابب ا٢بمل أجرة يتصدؽ هبا )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُّْٗكانظر رقم )
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طيب كابن  ، كٝباعة من ا٤بفسرين كالطربم كالقر (ِ)كالسيوطي (ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

 يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

يتبْب أف اآلية مدنية، كذلك من خبلؿ عدد من القرائن كىي ذكر أيب مسعود األنصارم، كأيب عقيل 
 ، كاألمر ابلصدقات، كذكر ا٤بنافقْب.ارم األنص

﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ -ْٗ ﮹﮻﮺ ےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

چڭڭ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
أنو قاؿ: ٤با مات عبداَّللَّ بن أيب ابن  عن عمر بن ا٣بطاب  أخرج البخارم عن ابن عبَّاسو 

،  اَّللَّ لييصلي عليو، فلما قاـ رسوؿ  سلوؿ، دعي لو رسوؿ اَّللَّ  كثبتي إليو، فقلت: اي رسوؿ اَّللَّ
كقاؿ:  أىتصلي على ابن أييٌب، كقد قاؿ يـو كذا ككذا: كذا ككذا؟ أيعىدًٌدي عليو قولىو، فتبسم رسوؿ اَّللَّ 

ٍر عِب اي عمر(، فلما أكثرتي عليو، قاؿ: )إين خيّبت فاخَبت، لو أعلم أين إف زدت على  )أىخًٌ
ٍب انصرؼ، فلم ٲبكث إال يسّبنا حٌب  ها(، قاؿ: فصلى عليو رسوؿ هللا السبعْب يغفر لو لزدت علي
، قاؿ: فعجبت چ﯀﯁چ :قولو إٔب چےۓۓ﮲﮳﮴﮵چنزلت اآليتاف من براءة: 

 .(ٓ)يومئذو، كاَّللَّ كرسولو أعلم بعد من جرأٌب على رسوؿ هللا 

                                                           

 (.ِّٗ، ِِٗ، )ّط ل،أسباب النزو ( الواحدم، ُ)
 (.ُُِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
(، ُِٓ/ ٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُٖٗ -ُٓٗ/ َُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.ّٕٔ، ّٕٓ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمابن كثّب، 
 .ٖٓسورة التوبة: اآلية  (ْ)
( كانظر رقم ََُّ( رقم )ْٗٓ/ ُ، كتاب ا١بنائز، ابب ما ييكره من الصبلة على ا٤بنافقْب )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ٓ)

(ّْْٗ.) 
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 .(ُ)كأخرجو البخارم كمسلم من حديث ابن عمر 
 :دراسة احلديث -

البخارم ُب صحيحو من حديث ابن عباس، كالبخارم كمسلم ُب صحيحهما من ا٢بديث ركاه 
 حديث ابن عمر.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -
كلذا  كقد أنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن،من عمر بن ا٣بطاب لو،  كقوؿ من النيب  فعلُب ا٢بديث 

 فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم (ّ)، كاإلماـ السيوطي(ِ)دمكقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواح
 .(ْ)كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، لكن فيو حدث متعلق ٕبكم شرعي، إذ ُب قوؿ 

ٲبكث إال يسّبنا حٌب نزلت اآليتاف من براءة(، ٍب انصرؼ، فلم  : )فصلى عليو رسوؿ هللا عمر 
ما يدؿ صراحة على ارتباطها هبذا ا٢بكم، كىو الصبلة على ا٤بنافقْب، كعليو فإف سبب النزكؿ يرقى 

 إٔب أف يكوف صرٰبان، كذلك من خبلؿ ىذه القرينة.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

ككذلك ما ، رينة ذكر عبد اَّللَّ بن أيب ابن سلوؿيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بق
 نبيو من بياف حكم الصبلة على ا٤بنافقْب. ىأنزلو هللا عل

                                                           

(، كأخرجو مسلم َْٔٓ، ّْٓٗ، ّّْٗ( كانظر )َُُِ( رقم )ِْٕ/ ُ، كتاب ا١بنائز )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
 (.ََِْ( رقم )ُٖٓٔ/ ْ) ائل عمر ، كتاب فضائل الصحابة، ابب من فضالصحيحُب 

 (.ِٓٗ، ِْٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ُِِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َِٔ -َِْ/ َُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

، ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِٗ، ُِٖ/ ٖ، )اجلامع ألحكام القرآنلقرطيب، (، إِْ، ِْٔ/ ٖ، )العزيز
 (.ِٖٓ، ِْٖ/ َُ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ّٕٗ، ّٖٕ/ ِ)
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ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ -ٓٗ

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ

ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ

چڈژژڑڑککککگگگگڳڳ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
ثة الذين تيب عليهم: أنو ٓب يتخلف كىو أحد الثبل أخرج البخارم كمسلم عن كعب بن مالك 

صدؽ  (ِ)ُب غزكة غزاىا قط غّب غزكتْب: غزكة العسرة، كغزكة بدر، قاؿ: فأٝبعت عن رسوؿ هللا 
ضحى، ككاف قلما يقدـ من سفر سافره إال ضحى، ككاف يبدأ اب٤بسجد، فّبكع  رسوؿ اَّللَّ 

كبلـ أحد من ا٤بتخلفْب غّبان، فاجتنب عن كبلمي ككبلـ صاحيب، كٓب ينو عن   ركعتْب، كهنى النيب 
الناس كبلمنا، فلبثت كذلك حٌب طاؿ عليَّ األمر، كما من شيء أىم إٕبَّ من أف أموت فبل يصلي 

فأكوفى من الناس بتلك ا٤بنزلة فبل يكلمِب أحد منهم كال يصلي  أك ٲبوت رسوؿ هللا  عليَّ النيب 
، فأنزؿ اَّللَّ توبتنا على نبيو  عند أـ سلمة،  بقي الثلث اآلخر من الليل، كرسوؿ هللا  حْب عليَّ

: )اي أـ سلمة، تيب على  ككانت أـ سلمة ٧بسنة ُب شأين، معنيةن ُب أمرم، فقاؿ رسوؿ هللا 
كعب(، قالت: أفبل أيرسل إليو فأيبشرىه، قاؿ: )إذان ٰبطمكم الناس فيمنعونكم النـو سائر الليلة(، حٌب 

ة الفجر، آذف بتوبة اَّللَّ علينا، ككاف إذا استبشر استنار كجهو حٌب كأنو صبل إذا صلى رسوؿ هللا 
قطعة من القمر، ككنا أيها الثبلثة الذين خيلًٌفوا عن األمر الذم قيًبل من ىؤالء الذين اعتذركا، حْب 

ًكركا بشرٌو ما من ا٤بتخلفْب كاعتذركا ابلباطل، ذي  أنزؿ هللا لنا التوبة، فلما ذيًكرى الذين كذبوا رسوؿ هللا 
ذكر بو أحد، قاؿ هللا سبحانو: 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿچ

چٹ
(ّ). 

                                                           

 .ٔٗ -ْٗسورة التوبة: اآلية  (ُ)
، النهاية يف غريب احلديث واألثر( أٝبعت: اإلٝباع إحكاـ النية كالعزٲبة، أٝبعت الرأم كأزمعتو كعزمت عليو. ابن األثّب، ِ)

 (.ِٔٗ/ ُمادة "ٝبع"، )
( كانظر ََْْ( رقم )ُُٕٗ، ُُٖٕ/ ْ)چٱٻٻٻچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

( رقم ُِِٖ، َُِِ/ ْ، كتاب التوبة، ابب توبة كعب كصاحبيو )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُْٔٓ، ّْٔٗرقم )
(ِٕٔٗ.) 
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 :دراسة احلديث -

 .ُب صحيحو كمسلم ُب صحيحو، البخارما٢بديث ركاه 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

ُب ا٢بديث حدث كىو ٚبلف كعب بن مالك كىو أحد الثبلثة الذين خلفوا عن غزكة العسرة، 
ا٤بنافقْب، كقد أنزؿ هللا بشأهنم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية، إال إف كٚبلف آخرين من 

ا٢بديث ٓب يورده اإلماـ الواحدم، ككذلك ٓب يورده اإلماـ السيوطي، كأكرده من ا٤بفسرين اإلماـ 
 .(ُ)الطربم

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية )فأنزؿ  يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح، فقد
 ركاذيكً  ابلباطل، كاعتذركا ا٤بتخلفْب من  هللا رسوؿ كذبوا الذين رى كً ذي  فلماهللا(، كمن خبلؿ قولو: )

 (.چ...ٱٻچ :سبحانو هللا قاؿ أحد، بو ذكر ما بشرٌو 

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

كتوبة هللا عليو،  مالك بن كعبؿ قرآئن عديدة، منها: ذكر  يتبْب أف اآلايت مدنية، كذلك من خبل
 .٤بسجد، كأيضان ذكر ا، كذكر سفر رسوؿ هللا بدر كغزكة العسرة غزكةكذكر 

ڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍچ -ٔٗ

چڌڌڎ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
 أىل قباء قاؿ: نزلت ىذه اآلية ُب أخرج أبو داكد كالَبمذم كابن ماجو عن أيب ىريرة 

 .(ّ)قاؿ: كانوا يستنجوف اب٤باء فنزلت فيهم ىذه اآلية چچڇڇڇڇڍچ

                                                           

 (.ِ -ُ/ ُُ، )ّ، طع البيان عن أتويل آي القرآنجام( الطربم، ُ)
 .َُٖسورة التوبة: اآلية  (ِ)
، السنن(، كأخرجو الَبمذم ُب ْْ( رقم )ّٗ، ّٖ/ ُ، كتاب الطهارة، ابب االستنجاء اب٤باء )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ّ)

، كتاب الطهارة كسننها السننماجو ُب (، كأخرجو ابن ََُّ( رقم )ُٕٕ/ ٓأبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة التوبة )
 (، كقاؿ الَبمذم: "حديث غريب".ّٕٓ( رقم )ُِٖ/ ُ)
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أف ىذه  كأخرجو ابن ماجو من حديث أبو أيوب األنصارم كجابر بن عبد هللا كأنس بن مالك 
: اي معشر قاؿ رسوؿ اَّللَّ  چچڇڇڇڇڍڍڌڌڎچاآلية نزلت: 

كم؟ قالوا: نتوضأ للصبلة كنغتسل من ا١بنابة األنصار إف اَّللَّ قد أثُب عليكم ُب الطهور، فما طهور 
 .(ُ)كنستنجي اب٤باء. قاؿ: )فهو ذاؾ فعليكموه(

 :دراسة احلديث -
ا٢بديث ركاه أبو داكد ُب سننو، كالَبمذم ُب سننو، كابن ماجو ُب سننو من طريق معاكية بن ىشاـ، 

قاؿ الَبمذم:  .ريرة عن يونس بن ا٢بارث، عن إبراىيم بن أيب ميمونة، عن أيب صاّب، عن أيب ى
 ."ىذا حديث غريب"

 :-الٍب ذكرىا الَبمذم-كٲبكن أف تفسر الغرابة أبمور "قاؿ ا٤بزيِب: 
، كقد ضعفو ابن كثّب عندما أكرد ىذا ا٢بديث ُب تفسّبه (ِ)األكؿ: أف يونس بن ا٢بارث ضعيف

 لآلية الكرٲبة.
 .(ْ)"(ّ)الثاين: أف إبراىيم بن أيب ميمونة ٦بهوؿ ا٢باؿ

خرج ا٢بديث ابن ماجو أيضان من طريق صدقة بن خالد، كمن طريق ٰبٓب بن ٞبزة، كبلٮبا كأ
عن عتبة بن أيب حكيم، عن طلحة بن انفع، قاؿ: حدثِب أيوب كجابر كأنس بن مالك عن رسوؿ هللا 

  ُب ىذه اآلية، إال أف ٰبٓب بن ٞبزة اقتصر على ذكر أيب أيوب فقط، كلفظو أف النيب  :قاؿ
ات ا٣بمس كا١بمعة إٔب ا١بمعة، كأداء األمانة كفارة ٤با بينها، قلت: كما أداء األمانة؟ قاؿ: )الصلو 

 غسل ا١بنابة، فإف ٙبت كل شعرة جنابة(.

 .(ٓ)كا٢بديث مداره على عتبة بن أيب ا٢بكيم، كىو صدكؽ ٱبطئ كثّبان 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

 (.ّٓٓ( رقم )ُِٕ/ ُ، كتاب الطهارة كسننها، ابب االستنجاء اب٤باء )السننأخرجو ابن ماجو ُب  (ُ)
 (.َِٕٗ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ِ)
 (.ِْٔ( ا٤برجع السابق )ّ)
 (.َْٔ/ ُ، )ُ، طر يف أسباب نزول القرآناحملر ( ا٤بزيِب، ْ)
 (.ِْْٕ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ٓ)
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، فإنو يكوف سببان لنزكؿ د أنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن كقمن الصحابة من أىل قباء،  فعلا٢بديث فيو 
 اآلية.

ـي السيوطي ا٢بديثى من ركاية أيب ىريرة  كقد أكرد اإلما
الركايتْب  لتا، كأكرد ا٢بديث من ك(ُ)

 .(ِ)ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 )فنزلت(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية. صريحتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ ي

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
 : )اي معشر األنصار...(.أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر أىل قباء، كقوؿ النيب يتبْب 
ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄچ -ٕٗ

ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ

چژڑڑکک
(ّ). 

 حاديث الوارد فيها ذكر اآلايت:األ -
قاؿ: ٤با حضرت أاب طالب الوفاة، جاءه رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم كمسلم عن ا٤بسيب -أ 
  َّفوجد عنده أاب جهل بن ىشاـ، كعبد اَّللَّ بن أيب أمية بن ا٤بغّبة، قاؿ رسوؿ اَّلل  :أليب طالب

، كلمة أشهد لك هبا عند (، فقاؿ أبو جهل كعبد هللا بن أمية: اي أاب  )اي عىمًٌ قل ال إلو إال اَّللَّ اَّللَّ
يعرضها عليو، كيعوداف بتلك ا٤بقالة، حٌب  طالب، أترغب عن ملة عبدا٤بطلب، فلم يزؿ رسوؿ اَّللَّ 

، فقاؿ رسوؿ  قاؿ أبو طالب آخر ما كلمهم: ىو على ملة عبد ا٤بطلب، كأىب أف يقوؿ: ال إلو إال اَّللَّ
چ...ٿٿٿچألستغفرف لك ما ٓب أينو عنك( فأنزؿ اَّللَّ فيو: : )أما كاَّللَّ اَّللَّ 

(ْ). 
                                                           

 (.ُِٔ -ُِٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُّ -ِٗ/ ُُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

(، َّٗ، ّٖٗ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٖٓ/ ٖ، )اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، (، ِٕٔ/ ٖ)
 (.ِّ/ ُُ، )التحرير والتنويرابن عاشور، 

 .ُُْ-ُُّسورة التوبة: اآلية  (ّ)
( كانظر ُِْٗ( رقم )ْٕٓ/ ُ، كتاب ا١بنائز، ابب إذا قاؿ ا٤بشرؾ عند ا٤بوت: ال إلو إال هللا )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ْ)

، كتاب اإلٲباف، ابب الدليل على صحة إسبلـ من حضره الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ْْْٗ، ّْٖٗ، ُّٕٔرقم )
 (.ِْ( رقم )ْٓ/ ُا٤بوت )
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قاؿ: ٠بعت رجبلن يستغفر ألبويو كٮبا مشركاف،  كأخرج الَبمذم كالنَّسىاًئي عن علي -ب 
 فقلت: أيستغفر الرجل ألبويو كٮبا مشركاف؟ فقاؿ: أكٓب يستغفر إبراىيم ألبيو؟ فذكرت ذلك للنيب 

قاؿ: )٤با  چڈڈچ :قولو إٔب چٿٿٿٹٹٹٹڤچفنزلت: 
 .(ُ)مات(

 :دراسة األحاديث -
 حديث ا٤بسيب ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. احلديث األول:
حديث علي ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنَّسىاًئي ُب الكربل، من طرؽ عن أيب إسحاؽ  احلديث الثاين:

 .السبيعي، عن أيب ا٣بليل، عن علي 

 كىو ٨بتلف ُب تعيينو، ىل ىو كاحد أك اثناف؟ كا٢بديث ُب سنده أبو ا٣بليل
عبدهللا بن "، قاؿ البخارم: (ْ)، كابن حجر(ّ)، كأبو حاًب(ِ)فًمن مىن فرَّؽ بينهما: البخارم

، ٍب ذكر ترٝبة "ُب القرعة... يعد ُب الكوفيْب، كال يتابع عليو خليل، عن زيد بن أرقم، عن النيب 
كال من سبق ذكره فيو جرحان  البخارمكٓب يذكر  ،قولو...( عليان  عبدهللا بن أيب ا٣بليل، كقاؿ: )٠بع

 تعديبلن.ال ك 
 .(ٓ)كًمػمَّن ٝبع بينهما: ا٤بزمٌ 

قاؿ ا٤بزيِب: "كبكل حاؿ فالراكم إف كاف كاحدان، فقد قاؿ عنو البخارم: "ال يتابع عليو" أم 
قل كبلـ البخارم فيو، ، حيث ن(ٔ)على حديث القرعة، أم أنو ضعيف، كىذا ىو رأم العقيلي فيو

 كأقرَّه، بل قاؿ ُب آخر ترٝبتو عن حديث القرعة: "ا٢بديث مضطرب اإلسناد، متقارب الضعف".

                                                           

(، كأخرجو النسائي ُب َُُّ( رقم )ُٖٕ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة التوبة )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ُ)
 (.َِّٓ( رقم )ّٔٗ/ ْاب ا١بنائز، ابب النهي عن االستغفار للمشركْب )، كتالكربى

 (.ٕٗ/ ٓ، )التاريخ الكبريالبخارم، (ِ) 
 (.ْٓ/ ٓ، )ُ، طاجلرح والتعديلالرازم، (ّ) 
 (.ُْٕ/ ٓ، )ُط هتذيب التهذيب،ابن حجر، (ْ) 
 (.ْٕٓ/ ُْ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجالا٤بزم، (ٓ) 
 (.ِِْ/ ِ، )ُ، طلضعفاء الكبرياالعقيلي،  (ٔ)
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كىو الراكم عن علي بن -كإما ٦بهوؿ-كىو الراكم عن زيد-فهو إما ضعيف  ترٝبتافكإف كاف للراكم 
 ، ألف من ترجم لو ٓب يذكر ُب ترٝبتو جرحان كال تعديبلن.-أيب طالب

 عليو فإف إسناد ا٢بديث ضعيف سندان كمتنان:ك 

 فأما من جهة السند فلوجهْب:
 األكؿ: جهالة الراكم عن علي كىو أبو ا٣بليل، أك ضعفو على ما سبق تفصيلو.

، حيث قاؿ: )كىذا -كما قالو البزار عقب إخراجو للحديث-الثاين: تفرده هبذا ا٢بديث عن علي 
 إال علي، كال نعلم لو عن علي إسنادان غّب ىذا اإلسناد(. الكبلـ ال نعلم من ركاه عن النيب 

كأما من جهة ا٤بًب: فإف احملفوظ ُب سبب نزكؿ اآلية ىو ما أخرجو الشيخاف كغّبٮبا من 
 .(ُ)"-ا٢بديث األكؿ-حديث ا٤بسيب بن حزف اآلنف الذكر 

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلايت؟ -
 كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن،، من النيب  ؿقو  ُب حديث ا٤بسيب بن حزف  احلديث األول:

 كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.
بيو، كاستفتاء ألمن أحد الصحابة كىو استغفاره  فعلُب حديث علي بن أيب طالب  احلديث الثاين:

،من صحايب فيما فعلو صاحبو،  إال  كمع اكتماؿ أركاف سبب النزكؿ فأنزؿ هللا بشأف ىذا الفعل قرآانن
 إنو لضعف ا٢بديث ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

كبل ا٢بديثْب، ككذا ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية   (ِ)كقد أكرد اإلماـ السيوطي
 .(ّ)كالقرطيب كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

                                                           

 (.َٗٔ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ُِٕ -ُِٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ّْ -َْ/ ُُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِّٕ، ِِٕ/ ٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِٖٗ، ِٖٖ /ٖ)
ّّٗ ،ّْٗ.) 
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ظ النزكؿ مقركانن بفاء )فأنزؿ هللا(، إذ جاء لف صريحيتضح من خبلؿ حديث ا٤بسيب أف سبب النزكؿ 
 السببية.

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -
من خبلؿ حديث ا٤بسيب أف اآلية مكية، كذلك بقرائن عديدة، منها ذكر ٢بظات احتضار أيب يتبْب 

 ككفاتو، كذكر أيب جهل، كعبد اَّللَّ بن أيب أمية بن ا٤بغّبة. طالب عم النيب 
ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىچ -ٖٗ

ٻٻٻپپپٱٻىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئ

پڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ

چڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
ٰبدًٌث حْب ٚبلف عن قصة تبوؾ فو هللا ما أعلم  أخرج البخارم كمسلم عن كعب بن مالك 

ا أببله هللا ُب صدؽ ا٢بديث أحسن ٩با أببلين، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسوؿ هللا  إٔب  أحدن
 إٔب چۆۆۈۈٴۇۋۋچ: على رسولو  ، كأنزؿ اَّللَّ يومي ىذا كذابن 

چڃڃڃچ: قولو
(ِ). 

 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

ُب ا٢بديث حدث كىو قصة كعب بن مالك حْب ٚبلف عن غزكة تبوؾ، كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن، 
 إنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.فتاب هللا عليو، كلذا ف

                                                           

 .ُُٗ-ُُٕسورة التوبة:  (ُ)
، ُُٕٗ/ ْ) چڄڄڄڄڃڃڃڃچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

( ُِِٕ/ ْتاب التوبة، ابب حديث توبة كعب )، كالصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُْٔٓ( كانظر )َُْْ( رقم )َُِٕ
 (.ِٕٗٔرقم )
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 .(ُ)كقد أكرد ا٢بديث ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال إنو التفاؽ اآلايت مع سياؽ القصة، حيث 
 .صريحيوحي أبف سبب النزكؿ ة هللا على كعب بن مالك، ما نزلت اآلايت بتوب

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

ندرؾ من خبلؿ ا٢بديث أف اآلايت مدنية، كذلك بقرينة ذكر كعب بن مالك األنصارم، كتوبة هللا 
 عليو، كذكر غزكة تبوؾ.

 سورة ىود

ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبچ -ٗٗ

چحب
(ِ). 

 ية:احلديث الوارد فيو ذكر اآل -
أخرج البخارم عن دمحم بن عباد بن جعفر أف ابن عبَّاسو قرأ: )أال إهنم تثنوين صدكرىم( قلت: اي أاب 
العباس ما تثنوين صدكرىم؟ قاؿ: كاف الرجل ٯبامع امرأتو فيستحيي، أك يتخلى فيستحي فنزلت: )أال 

 .(ّ)إهنم تثنوين صدكرىم(
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

ُب أثر ابن عباس فعل من الصحابة رضواف هللا عليهم، كىو أف الرجل كاف ٯبامع امرأتو فيستحيي، 
ال ينسجم مع سياؽ اآلايت، فاآلية  فأنزؿ هللا بشأهنم قرآانن، إال أف السبب ا٤بركم عن ابن عباس 

                                                           

، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِٔ -ٔٓ/ ُُ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٕٖ، ِِٖ/ ٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِٓٗ، ِْٗ/ ٖ)

 (.ِٓ، ُٓ/ ُُ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ّٗٗ -ّٔٗ
 .ٓسورة ىود: اآلية  (ِ)
( كانظر َْْٓ( رقم )ُِّٕ/ ْ) چۇئۆئۆئۈئۈئېئېئچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

(َْْْ.) 
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للذـ بل  ُب حديث ابن عباس ليسوا أىبلن تتحدث عن ىؤالء ُب حديث ذـ كقدح، بينما ا٤بذكوركف 
كال  كىذا التفسّب ال يناسب موقع اآلية،"أىل للثناء كا٤بدح، قاؿ ابن عاشور بعد ذكر السبب: 

اتساؽ الضمائر، فلعل مراد ابن عباس أف اآلية تنطبق على صنيع ىؤالء، كليس فعلهم ىو سبب 
 ة.، كلذا فإنو ال يػيٌعدُّ سببان لنزكؿ اآلي(ُ)نزك٥با"

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

ا٢بديث مع كونو كرد فيو لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية، إال إنو لعدـ انسجامو مع سياؽ اآلايت،  
كما ذكر ذلك الطاىر بن عاشور ُب تفسّبه، فبل نناقش صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من 

 ٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.امدنيتها، ف
چہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹چ -ََُ

(ِ). 
 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -

أف رجبلن أصاب من امرأة قبلة، فأتى النيب  أخرج البخارم كمسلم عن عبد هللا بن مسعود -أ 
  :اي: الرجل فقاؿ چہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴چفأخربه فأنزؿ هللا 

 .(ّ)(لًٌهمك أمٍب ١بميع): قاؿ ىذا؟ إٔب هللا، رسوؿ
فقاؿ: اي رسوؿ  قاؿ: جاء رجل إٔب النيب  كأخرجو مسلم بلفظ آخر عن عبد هللا بن مسعود 

هللا، إين عا١بت امرأة ُب أقصى ا٤بدينة كإين أصبت منها ما دكف أف أمسها، فأان ىذا فاقض ُبَّ ما 
 ،قاـ الرجل فانطلقف ،شيئان  شئت، فقاؿ لو عمر: لقد سَبؾ هللا لو سَبت نفسك، فلم يرد النيب 

رجبلن دعاه، كتبل عليو ىذه اآلية:  فأتبعو النيب 
 من رجل فقاؿ چہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹چ

 .(ْ)(كافة للناس بل: )قاؿ خاصة؟ لو ىذا هللا نيب اي: القـو

                                                           

 (.ِِّ/ ُُ، )التحرير والتنوير( ابن عاشور، ُ)
 .ُْسورة ىود: اآلية  (ِ)
(، َُْْ( كانظر )َّٓ( رقم )ُٕٗ، ُٔٗ/ ُ، كتاب مواقيت الصبلة، ابب الصبلة كفارة )الصحيحارم ُب أخرجو البخ (ّ)

 (.ِّٕٔ( رقم )ُُِٔ، ُُِٓ/ ْ)چۓ﮲﮳﮴﮵چ، كتاب التوبة، اببالصحيحكأخرجو مسلم ُب 
 (.ِّٕٔ( رقم )ُُِٔ/ ْ)چۓ﮲﮳﮴﮵چ، كتاب التوبة، اببالصحيحأخرجو مسلم ُب  (ْ)
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قاؿ: أتتِب امرأة تبتاع ٛبرنا فقلت: إف ُب البيت  (ُ)كأخرج الَبمذم كالنَّسىاًئي ٫بوه عن أيب اليىسىر-ب 
أطيبى منو، فدخلت معي ُب البيت، فأىويت إليها فقبلتها، فأتيت أاب بكر فذكرت ذلك لو،  ٛبران 

ا، فلم أصرب فأتيت عمر فذكرت ذلك لو، فقاؿ: اسَب على  قاؿ: اسَب على نفسك كتب كال ٚبرب أحدن
ا، فلم أصرب فأتيت رسوؿ اَّللَّ   فذكرت ذلك لو فقاؿ: )أخلفت غازاين  نفسك كتب كال ٚبرب أحدن

ُب سبيل هللا ُب أىلو ٗبثل ىذا؟( حٌب ٛبُب أنو ٓب يكن أسلم إال تلك الساعة، حٌب ظن أنو من أىل 
طويبلن حٌب أكحى اَّللَّ إليو:  النار، قاؿ: كأطرؽ رسوؿ هللا 

ر: فأتيتو فقرأىا سى قاؿ أبو اليى  چ﮷﮸﮹چ: قولو إٔب چ...ہھھھھےےۓچ
 أ٥بذا خاصة أـ للناس عامة؟ قاؿ: )بل للناس فقاؿ أصحابو: اي رسوؿ اَّللَّ  عليَّ رسوؿ اَّللَّ 

 .(ِ)عامة(
كأخرج الَبمذم ٫بوه من حديث معاذ 

(ّ). 
 :دراسة األحاديث -

 حديث عبدهللا بن مسعود ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. احلديث األول:
ركف، عن قيس بن حديث أيب اليىسىر ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق يزيد بن ىا احلديث الثاين:

الربيع، كالنسائي ُب الكربل، من طريق ابن ا٤ببارؾ، عن شريك، كبلٮبا )قيس، كشريك( عن عثماف 
 بن عبدهللا بن كىب، عن موسى بن طلحة، عن أيب اليسر كا٠بو كعب بن عمرك.

 كا٢بديث مداره على عثماف بن عبدهللا بن كىب، كقد ركاه عنو اثناف:
د الَبمذم، كقد ضعفو عدد من األئمة، منهم: القطاف، كككيع، كابن األكؿ: قيس بن الربيع عن

شعبة كالثورم كأبو  :ا٤بديِب، كابن معْب، كأٞبد، كأبو داكد، كابن حباف، كالدار قطِب، كغّبىم، ككثقو
 داكد الطيالسي.

                                                           

كقيل كعب بن  ،، األنصارم: ا٠بو كعب بن عمرك بن عباد بن عمرك بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمةبفتحتْب( أبو اليسر: ُ)
ا، كلو فيها ككنيتو، شهد العقبة كبدرن  ،عمرك بن ٛبيم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة األنصارم السلمي، مشهور اب٠بو

 (.َُْْٕ( رقم )َّٖ/ ٕ، )ُ، طز الصحابةاإلصابة يف دتييابن حجر،  آاثر كثّبة، كىو اٌلذم أسر العباس.
(، كأخرجو النسائي ُب ُُّٓ( رقم )ُُٗ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة ىود )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)

 (.ُُِْٖ( رقم )ّٔٔ/ ٔ)چہھھھچ، كتاب التفسّب، اببالكربى
 (.ُُّّ( رقم )ُٖٗ/ ٓود )، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة ىالسننأخرجو الَبمذم ُب  (ّ)
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بل أف يتغّب قاؿ ا٤بزيِب: "كا١بمع بْب تضعيف ا١بمهور كتوثيق ىؤالء األئمة الثبلثة أهنم رأكه قدٲبان ق
كيكرب، كلذا فقد كثقوه، ٖببلؼ من ضعفو ٩بن جاء بعدىم، فقد رأكا منو التغّب كغلبت عليو ا٤بناكّب 

 .(ُ)على حديثو بعد ذلك ٥بذا تكلموا فيو كضعفوه"
 .(ِ)الثاين: شريك عند النسائي، كشريك صدكؽ ٱبطئ كثّبان، تغّب حفظو منذ كٕب القضاء ابلكوفة

كن أف تعضد ركاية قيس بركاية شريك، كيكوف اإلسناد حسنان، ك٩با كمن خبلؿ ما تقدـ ٲب
 يقوم ثبوت ىذا ا٢بديث أف أصلو اثبت ُب الصحيحْب من حديث ابن مسعود ا٤بتقدـ آنفان.

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -
كقد أنزؿ من أحد الصحابة رضواف هللا عليهم،  فعلُب حديث عبدهللا بن مسعود  احلديث األول:

 ، ك٥بذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية. بشأنو قرآانن هللا
 كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن،منو عما فعلو،  كسؤاؿ، منو  فعلُب حديث أيب اليىسىر  احلديث الثاين:

 كقصتو متفقة ُب سياقها مع ما جاء من ركاية عبدهللا بن مسعود، ك٥بذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم (ْ)، كالسيوطي(ّ)يثْب اإلماـ الواحدمكقد أكرد كبل ا٢بد
 .(ٓ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
)فأنزؿ هللا(، إذ جاء  صريحيتضح من خبلؿ حديث ابن مسعود أف سبب النزكؿ  احلديث األول:

 ة.لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببي
ٓب يرد لفظ النزكؿ، لكن كرد فيها ألفاظ عديدة مقركنة بفاء ُب حديث أيب اليسر  احلديث الثاين:

 فقاؿ... اَّللَّ  رسوؿ عليَّ  فقرأىا... فأتيتو... إليو اَّللَّ  أكحى حٌب... فذكرت... فأتيتالسببية، )
                                                           

 (.ِٓٔ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ِِٖٕ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ِ)
 (.َُّ -َّٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ُِٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُّٖ -ُّْ/ ُِ، )ّ، طآنجامع البيان عن أتويل آي القر ( الطربم، ٓ)

، ِْٔ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َُُ/ ٗ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِّٓ/ ٗ، )العزيز
 (.ُُٖ، َُٖ/ ُِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ّْٔ
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متفقة ُب (، كالقصة (عامة للناس بل: )قاؿ عامة؟ للناس أـ خاصة أ٥بذا اَّللَّ  رسوؿ اي: أصحابو
، كىذا القرائن رٗبا ترتقي بسبب النزكؿ إٔب أف يكوف سياقها مع ما جاء من ركاية عبدهللا بن مسعود

 صرٰبان.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ األحاديث يتبْب أف اآلية مدنية، كذلك من خبلؿ نص ركاية أيب اليسر: )ُب أقصى 
البيع كالشراء، ككوف ا٤ببيع ٛبران، كذكر الغزك ُب سبيل د من القرآئن، منها: ا٤بدينة(، كأيضان كجود عد
 ...(.هللا سبيل ُب غازاين  أخلفت: )هللا، كذلك ُب قوؿ النيب 

 سورة الرعد

ۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئچ -َُُ

چمئىئيئجب
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
جبلن إٔب رجلو من فراعنة العرب أف مرةن ر  قاؿ: بعث النيب  أخرج النَّسىاًئي عن أنس بن مالك 

)ادعو ٕب(، قاؿ: اي رسوؿ هللا، إنو أعٌب من ذلك، قاؿ: )اذىب إليو فادعو(، قاؿ: فأاته فقاؿ: رسوؿ 
؟ أًمن ذىب ىو؟ أـ من فضة ىو؟ أـ من ٫باس ىو؟ فرجع  اَّللَّ  ؟ كما اَّللَّ يدعوؾ، قاؿ: أرسوؿ اَّللَّ

ٗبا قاؿ، قاؿ: )ارجع  أخربتك أنو أعٌب من ذلك، كأخرب النيب فقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ قد  إٔب النيب 
فأخربه، فقاؿ:  إليو فادعو( فرجع فأعاد عليو ا٤بقالة األكٔب، فرد عليو مثل ا١بواب، فأتى النيب 

)ارجع إليو فادعو( فرجع إليو، فبينما يَباجعاف الكبلـ بينهما إذ بعث هللا سحابة حياؿ رأسو، 
: رأسو كأنزؿ هللا  (ِ)صاعقة، فذىبت بقحففرعدت، ككقعت منها 

چېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئچ
(ّ). 

 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، من طريق علي بن أيب سارة، عن اثبت البناين عن أنس.
                                                           

 . ُّسورة الرعد: اآلية  (ُ)
النهاية يف غريب احلديث ف الرأس ىو الذم فوؽ الدماغ، كقيل: ما انفلق من ٝبجمتو كانفصل. ابن األثّب، ( قحف: قحِ)

 (.ُٕ/ ْ، مادة "قحف"، )واألثر
 (.ُُِٗٓ( رقم )َّٕ/ ٔ)چېئىئىئىئییچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ّ)
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، (ُ)كعلي بن أيب سارة ضعفو األئمة، بل قاؿ أبو داكد: "قد ترؾ الناس حديثو"، ك٫بوه عن ابن حباف
، (ِ)ديث العقيلي كعىدَّه من منكراتو، كقاؿ عنو: "كال يتابعو إال من ىو مثلو أك قريبان منو"كقد ذكر ا٢ب

 كقاؿ عن عمـو راكيتو عن اثبت: "كال يتابع عليو من جهة التثبت".
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

فرعوف إذ أمر أحد صحابتو أف يدعو أحد فراعنة العرب، فعٌب ىذا ال من النيب  فعلُب ا٢بديث 
، كمع اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ إال إنو لعدـ ثبوت ا٢بديث فإنو ال فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن كتكرب، 

 يكوف سببان لنزكؿ لآلية.
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

نو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو، إال إنو لعدـ ثبوتو إسنادان فإ
كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان 

 لنزكؿ اآلية.
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺچ -َُِ

چ
(ّ). 
 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -

جاء عبد اَّللَّ بن سبلـ، فقاؿ لو أخرج الَبمذم عن ابن أخي عبد اَّللَّ بن سبلـ قاؿ: ٤با أيريد عثماف 
عثماف: ما جاء بك؟ قاؿ: جئت ُب نصرتك، قاؿ: اخرج إٔب الناس فاطردىم عٌِب، فإنك خارجه خّب 
ٕب منك داخله، فخرج عبد اَّللَّ إٔب الناس فقاؿ: أيها الناس، إنو كاف ا٠بي ُب ا١باىلية فبلف فسماين 

اب هللا، نزلت ُبَّ: عبد هللا، كنزلت ُبَّ آايت من كت رسوؿ هللا 
: ُبَّ  كنزلت ،چھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺چ
إف هلل سيفان مغمودنا عنكم، كإف ا٤ببلئكة  چپپپڀڀڀڀٺٺٺچ

قد جاكرتكم ُب بلدكم ىذا الذم نزؿ فيو نبيكم، فاهلل هللا ُب ىذا الرجل أف تقتلوه، فو هللا إف قتلتموه 

                                                           

 (.ْْٔ/ َِ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ُ)
 (.ِِّ/ ّ، )ُ، طالضعفاء الكبري( العقيلي، ِ)

 .ّْسورة الرعد: اآلية  (ّ)
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عنكم، فبل ييغمد إٔب يـو القيامة قاؿ: فقالوا:  لتطريديف جّبانكم ا٤ببلئكة كلتىسيلُّن سيف هللا ا٤بغمود
 .(ُ)اقتلوا اليهودم كاقتلوا عثماف

 :دراسة احلديث -
ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طرؽ عن ابن أخي عبدهللا بن سبلـ، عن عبدهللا بن سبلـ، كىذا 

 .(ِ)ا٢بديث إسناده ضعيف من أجل ابن أخي عبدهللا بن سبلـ، فهو ٦بهوؿ
 سبب لنزول اآلية؟ ىل احلديث -

قد نزلت فيو آية كذا كآية كذا كآية كذا كٓب يورد سبب أنو  ُب ا٢بديث قوؿ لعبد هللا بن سبلـ 
نزكؿ ىذه اآلايت، فليس ُب ا٢بديث قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا التنزيل نزؿ بشأنو قرآف، فلم 

 فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.تكتمل فيو أركاف سبب النزكؿ، كما أف ا٢بديث ضعيف السند، كلذا 

كٓب يرد ا٢بديث عند اإلماـ الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ، كٓب يورده اإلماـ السيوطي ُب  
كتابو لباب النقوؿ، كٓب يورده اإلماـ الطربم ُب تفسّبه، كٓب يورده ابن عطية كال ابن كثّب كال ابن 

 عاشور ُب تفاسّبىم.
 صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري  -

ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو، إال إنو لعدـ ثبوتو إسناده فإنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، 
كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان 

 لنزكؿ اآلايت الكرٲبة.

 إبراىيم سورة

ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇچ -َُّ

چڇڇڇ
(ّ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -

                                                           

 (.َّّٖ( كانظر )ِّٔٓ( رقم )ِٗٗ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة الرعد )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ُ)
 (.ْْٖٗ، )ُ، طتقريب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 .ِٕسورة إبراىيم: اآلية  (ّ)
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قاؿ:  عن النيب  أخرج البخارم كمسلم عن الرباء بن عازب 
قاؿ: نزلت ُب عذاب القرب، فيقاؿ لو: من ربك؟ فيقوؿ: ريب  چڤڦڦڦڦڄچ

: ، فذلك قوؿ هللا هللا، كنيبًٌ دمحم 
چڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃچ

(ُ). 
 :دراسة احلديث -
 ديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.ا٢ب
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، فنزؿ بشأنو قرآف، كلذا فإنو ال يكوف ليس ُب ا٢بديث قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا النيب 
 سببان لنزكؿ اآلية.

 كتوجيو ا٢بديث ُب قولو: )نزلت ُب عذاب القرب(، أنو من ابب التفسّب، كيؤكد ىذا ترؾ
 العلماء القوؿ ابلسببية، كهللا أعلم.

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
سببان لنزكؿ  يكنا٢بديث مع كركد لفظ النزكؿ فيو، إال إنو لعدـ اشتمالو على أركاف سبب النزكؿ ٓب 

ة اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكي
 سببان لنزكؿ اآلية.

 سورة ا٢بجر

چڱڱںںڻڻڻڻچ -َُْ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
قاؿ: كانت امرأة حسناءي تصلي خلف رسوؿ  أخرج الَبمذم كالنَّسىاًئي كابن ماجو عن ابن عبَّاسو 

كيستأخر بعضهم حٌب يكوف ُب قاؿ: فكاف بعض القـو يستقدـ ُب الصف األكؿ لئبل يراىا،  هللا 

                                                           

(، كأخرجو مسلم ُب َُّّ( رقم )ُْٔ/ ُ، كتاب ا١بنائز، ابب ما جاء ُب عذاب القرب )الصحيحُب  أخرجو البخارم (ُ)
 (.ُِٕٖ( رقم )َُِِ/ ْ، كتاب ا١بنة كصفة نعيمها، ابب عرض مقعد ا٤بيت من ا١بنة كالنار عليو )الصحيح

 .ِْسورة ا٢بجر: اآلية  (ِ)
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الصف ا٤بؤخر، فإذا ركع نظر من ٙبت إبطيو فأنزؿ هللا ُب شأهنا: 
چڱڱںںڻڻڻڻچ

(ُ). 
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل كُب اجملتىب، كابن ماجو ُب سننو، من طرؽ عن 
جعفر( عن عمرك بن مالك، عن أيب نوح بن قيس، كمن طريق جعفر بن سليماف، كبلٮبا )نوح، ك 

 ٓب يذكر ابن عباس بل أرسلو. اا١بوزاء، عن ابن عباس، إال أف جعفرن 

، كقد نقل "ٱبطئ كيغرب"كا٢بديث مداره على عمرك بن مالك النيكرم، قاؿ عنو ابن حباف: 
مرك ، كعليو فعمرك إٔب الضعف أقرب، ك٩با يؤيد ضعف ا٣برب أنو اختلف على ع(ِ)ىذا عنو ابن حجر

كمثلو "ُب كصلو كإرسالو، فركاه نوح موصوالن، كركاه جعفر مرسبلن، كأيضان فقد تفرد اب٣برب، قاؿ ا٤بزيِب: 
حديث غريب "ُب تفسّبه قاؿ:  ديثابن كثّب ا٢باإلماـ كلػمَّا أكرد  ،(ّ)"ال ٰبتمل التفرد ٗبثل ىذا ا٣برب

 .(ْ)"جدان، كفيو نكارة شديدة
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كقد أنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن، إال إنو للضعف الشديد، ُب ا٢بديث فعل من صحابة رسوؿ هللا 
، لذلك ال يكوف ُب إسناده، ككذلك ٨بالفتو لسياؽ اآلايت، كطعنو ُب بعض أصحاب رسوؿ هللا 

 سببان لنزكؿ اآلية.
 ة؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدني -

                                                           

(، كأخرجو النسائي ُب ُِِّ( رقم )ُٕٗ/ ٓب كمن سورة ا٢بجر )، أبواب تفسّب القرآف، ابالسننأخرجو الَبمذم ُب  (ُ)
/ ِ، )اجملتىب(، كأخرجو النسائي ُب ُُِّٕ( رقم )ّْٕ/ ٔ)چ...ڱڱںںچ، كتاب التفسّب، اببالكربى
( ِّّ/ ُ، كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، ابب ا٣بشوع ُب الصبلة )السنن(، كأخرجو ابن ماجو ُب ٖٗٔ( رقم )ّْٓ
 (، قاؿ ابن كثّب: "حديث غريب، كفيو نكارة شديدة".َُْٔرقم )

 (.ٖٓ، ْٖ/ ٖ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ِ)
 (.ْٕٔ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
 (.َٓٓ، ْٗٓ/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ْ)
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ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو صرٰبان، إال إنو لضعف إسناده، ك٨بالفتو لسياؽ اآلايت، 
، فإنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب كطعنو ُب بعض أصحاب رسوؿ هللا 

 اآلية. صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ

 سورة النحل

چۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئچ -َُٓ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
قاؿ: ٤با كاف يـو أحد أيصيب من األنصار أربعة  أخرج الَبمذم كالنَّسىاًئي عن أيب بن كعب 

كستوف رجبلن، كمن ا٤بهاجرين ستة منهم ٞبزة فمثَّلوا هبم، فقالت األنصار: لئن أصبنا منهم يومان مثل 
عليهم، قاؿ: فلما كاف يـو فتح مكة، فأنزؿ اَّللَّ تعأب:  (ِ)نػيٍربْبَّ ىذا، ل

،  چۅۉۉېېېېىىائائەئەئچ فقاؿ رجل: ال قريش بعد اليـو
 .(ّ): )كفوا عن القـو إال أربعة(فقاؿ رسوؿ اَّللَّ 

 :دراسة احلديث -

العالية،  ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل، من طرؽ عن الربيع بن أنس، عن أيب
، (ْ)عن أيب بن كعب، كا٢بديث مداره على الربيع بن أنس، قاؿ عنو ابن حجر: "صدكؽ لو أكىاـ"

ك٥بذا قاؿ الَبمذم: "حديث حسن غريب من حديث أيٌب بن كعب"، كقد كرد ىذا ا٢بديث ٗبعناه 
، (ُ)يسار، كعطاء بن (ٔ)، كابن جريج(ٓ)عن ٝباعة من التابعْب من كجوه مرسلة، منها أثر الشعيب

 كىذا ٩با يقوم ثبوت ىذا ا٢بديث.

                                                           

 .ُِٔسورة النحل: اآلية  (ُ)
 (.ُِٗ/ ِ، مادة "راب"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرعفن. ابن األثّب، ( نيربْبَّ: نزيدفَّ كنضاِ)

(، كأخرجو النسائي ُب ُِّٗ( رقم )َُِ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة النحل )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ّ)
(، كقاؿ الَبمذم: "حديث ُُِٕٗ( رقم )ّٕٔ/ ٔ)چۅۉۉېېېېىچ، كتاب التفسّب، اببالكربى
 غريب". حسن

 (.ُِٖٖ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ْ)
جامع البيان عن (، كالطربم، ّْْٕٔ( رقم )ّٔٔ/ ٕ، )ُ، طالكتاب ادلصنف يف األحاديث واآلاثر( ابن أيب شيبة، ٓ)

 (.ُٓٗ/ ُْ، )ّ، طأتويل آي القرآن
 (.ُٔٗ/ ُْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)
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 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

ُب ا٢بديث قوؿ من األنصار، كقد أنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن، كمع ما ُب إسناد ا٢بديث من ضعف، 
 إال إنو يعتضد ببعض اآلاثر الواردة ُب معناه، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب (ِ)ـ السيوطيكقد أكرد ا٢بديث اإلما
 .(ّ)كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد كرد لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

(، ككذلك مكة فتح يـو كاف فلما... أحد يـو كاف ٤باآلية مدنية، كذلك بنص ا٢بديث: )ندرؾ أف ا
 .قرينة ذكر األنصار، كاستشهاد ٞبزة بن عبدا٤بطلب 

 سورة اإلسراء

ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىچ -َُٔ

چىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
 چېېېىىائائچ: أخرج البخارم كمسلم عن عبد اَّللَّ بن مسعود 

 كانوا الذين كاإلنس ا١بنيُّوف، فأسلم ا١بن، من نفرنا يعبدكف كانوا العرب من نفر ُب نزلت: قاؿ
چېېېىىائائچ: فنزلت يشعركف ال يعبدكهنم

(ُ). 

                                                                                                                                                                                     

 (.ُٓٗ/ ُْ، )ّ، طمع البيان عن أتويل آي القرآنجا( الطربم، ُ)
 (.ُّٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُٓٗ/ ُْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

/ ِ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َُِ /َُ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِِٓ، ُِٓ/ َُ)
 (.ّّٓ/ ُْ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِٗٓ

 .ٕٓ-ٔٓسورة اإلسراء: اآلية  (ْ)
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 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -
من العرب كىو عبادهتم للجن، فأسلم ا١بنيوف كالنفر من العرب صىدىرى من نفر  حدثُب ا٢بديث 

عند التأمل ُب ىذا ا٢بدث ال ٪بده  إال إنو فأنزؿ هللا بشأهنم قرآانن،الذين كانوا يعبدكهنم ال يشعركف، 
 .حداثن كقع بعينو فكاف نزكؿ اآلية بسببو

جب أف يكوف ا٢بديث ا٢بديث كسياؽ اآلايت ليس بينهما ائتبلؼ كموافقة يو قاؿ ا٤بزيِب: "
كقوؿ ابن مسعود ال يدؿ ابلضركرة على السببية، كإ٭با ا٤براد أف اآلية نزلت  ...سببان لنزكؿ اآلية

، كما ٙبدث القرآف كثّبان عن أحواؿ العرب ُب متحدثة عن أمر مذمـو كاف موجودان بْب العرب كا١بن
 .(ِ)ا١باىلية"

ى كأمو كعزير كا٤ببلئكة، كالشمس كالقمر قاؿ ابن عباس ك٦باىد: ىم عيس: "قاؿ البغوم 
، كقاؿ عبد هللا بن مسعود: نزلت اآلية ُب نفر من العرب كانوا يعبدكف نفرا من ا١بن ... كالنجـو

فأسلم ا١بنيوف كٓب يعلم اإلنس الذين كانوا يعبدكهنم إبسبلمهم، فتمسكوا بعبادهتم فعّبىم هللا كأنزؿ 
 .(ّ)" ىذه اآلية

٤با ابتليت قريش ابلقحط  چۇۇۆۆۈۈچولو تعأب: ق: "قاؿ ابن عطية 
أنزؿ هللا ىذه اآلية، أم ادعوا الذين تعبدكف من دكنو كزعمتم أهنم آ٥بة.  كشكوا إٔب رسوؿ هللا 

ابن مسعود: يعِب ا١بن كقاؿ  ،اكقاؿ ا٢بسن: يعِب ا٤ببلئكة كعيسى كعزيرن 
إٔب  من الفقر چۉۉچ ،أم القحط سبع سنْب، على قوؿ مقاتل چٴۇۋۋۅۅچ

 .(ْ)"الغُب كمن السقم إٔب الصحة
                                                                                                                                                                                     

( كانظر ّْْٕ( رقم )ُْٕٕ/ ْ)چۇۇۆۆۈۈچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
 (.ََّّ( )ُِِّ/ ْ)چېېېچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ّْْٖ)

 (.َٔٔ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ُّٗ/ ّ، )ِ، طمعامل التنزيل( البغوم، ّ)
 (ِٕٗ/ َُ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ابن عطية، ْ)
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: "ٓب أرى ٥بذه اآلية تفسّبان ينثلج لو الصدر، كا٢بّبة ابدية على أقواؿ ا٤بفسرين ُب قاؿ ابن عاشور 
 .(ُ)معناىا كانتظاـ موقعها مع سابقها"

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -
زكؿ قد كرد فيو صرٰبان )فنزلت(، إال إنو ال يوجد حدث ٨بصوص نزلت اآلية ا٢بديث مع كوف لفظ الن

بشأنو، بل حديثها منصب على حاؿ ا٤بشركْب ُب عبادهتم غّب هللا، كلذلك فإنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ 
اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها، فا٢بديث 

 سببان لنزكؿ اآلية.ليس 
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿچ -َُٕ

چٹٹٹ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
أف ٯبعل ٥بم الصفا ذىبان، كأف  قاؿ: سأؿ أىل مكة النيب  أخرج النَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو 

ي يينحًٌ
لوا، ا١بباؿ عنهم، فيزرعوا، فقيل لو: إف شئت أف تستأين هبم، كإف شئت أف نؤتيهم الذم سأ (ّ)

ىذه اآلية:  فإف كفركا أيىلكوا كما أىىلكتي من قبلهم، قاؿ: ال، بل أستأين هبم، فأنزؿ هللا 
چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺچ

(ْ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، من طريق سعيد بن جبّب، عن ابن عباس.

 .(ٓ)قاؿ ا٢باكم: "ىذا حديث صحيح اإلسناد"
 آلية؟ىل احلديث سبب لنزول ا -

                                                           

 (.ُّٖ/ ُٓ، )التحرير والتنوير( ابن عاشور، ُ)
 .ٗٓسورة اإلسراء: اآلية  (ِ)

 (.َّ/ ٓ، مادة "٫با"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرى: أم صٌّبىا ُب انحية. ابن األثّب، ( ٫بٌ ّ)
( رقم َّٖ/ ٔ)چٱٻٻٻٻپپپپڀچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ْ)

 (، قاؿ ا٢باكم: "حديث صحيح اإلسناد".َُُِٗ)
 (.ّْٗ/ ِ، )ادلستدرك على الصحيحني( ا٢باكم، ٓ)
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كلذا فإنو يكوف سببان  كقد أنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن،، من مشركي مكة إٔب النيب  قوؿُب ا٢بديث 
 لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)عطية كالقرطيب كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
)فأنزؿ هللا(، فقد كرد لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

أف ٯبعل ٥بم الصفا ذىبان(، إذ  من خبلؿ نص ا٢بديث أف اآلية مكية: )سأؿ أىل مكة النيب  ندرؾ
 ا٤بعجزات. أف أيتيهم ببعض فيو طلب أىل مكة من النيب 

چژژڑڑککککگگگگڳڳڳچ -َُٖ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
ٗبكة ٍب أيمر اب٥بجرة فنزلت عليو:  قاؿ: كاف النيب  أخرج الَبمذم عن ابن عبَّاسو 

چژژڑڑککککگگگگڳڳچ
(ٓ). 

 :دراسة احلديث -

كقابوس ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق قابوس بن أيب ظبياف، عن أبيو، عن ابن عباس. 
، قاؿ عنو ابن حباف: "كاف ردمء ا٢بفظ، يتفرد عن أبيو ٗبا ال أصل لو، كرٗبا رفع (ٔ)ىذا فيو لْب

                                                           

 (.ّّْ -ّّّ، )ّط أسباب النزول،م، ( الواحدُ)
 (.ُّٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َُٖ، َُٕ/ ُٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

، ْٕ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمثّب، (، ابن كُِٖ/ َُ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُِّ/ َُ، )العزيز
ْٖ.) 

 .َٖسورة اإلسراء: اآلية  (ْ)
 (.ُّّٗ(، رقم )َِٕ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة اإلسراء )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ٓ)

 (.ْْٓٓ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ٔ)
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، فهذا أيضان تضعيف ٖبصوص (ُ)ا٤براسيل، كأسند ا٤بوقوؼ، كاف ٰبٓب بن معْب شديد ا٢بمل عليو"
 ركايتو عن أبيو، كبو يتبْب أفَّ إسناد ا٢بديث ضعيف.

 ية؟ىل احلديث سبب لنزول اآل -
اب٥بجرة، كقد أنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن، إال إنو لضعف إسناد ا٢بديث  ُب ا٢بديث أمر للنيب 

 ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

إنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو صرٰبان، إال إنو لضعف إسناده، ف
كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان 

 لنزكؿ اآلية.
چوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییچ -َُٗ

(ِ). 
 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -

ُب حرث اب٤بدينة   قاؿ: كنت مع النيب أخرج البخارم كمسلم عن عبد اَّللَّ بن مسعود -أ 
كىو يتوكأ على عسيب، فمرَّ بنفر من اليهود، فقاؿ بعضهم: سلوه عن الركح، كقاؿ بعضهم: ال 
تسألوه، ال يسمعكم ما تكرىوف، فقاموا إليو فقالوا: اي أاب القاسم، حدثنا عن الركح، فقاـ ساعة 
ينظر، فعرفت أنو ييوحى إليو، فتأخرت عنو حٌب صعد الوحي، ٍب قاؿ: 

چ...وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئچ
(ّ). 

 عنو نسأؿ شيئان  أعطوان لليهود، قريش قالت: قاؿ  عبَّاسو  ابن عن كالنَّسىاًئي الَبمذم أخرج-ب 
: فنزلت فسألوه الركح، عن سلوه: فقالوا الرجل، ىذا

                                                           

 (.ُِٔ/ ِ)، رتوكنيكتاب اجملروحني من احملدثني والضعفاء وادلبن حباف، ( اُ)
 .ٖٓسورة اإلسراء: اآلية  (ِ)
( ٕٖٔٔ( رقم )ُِٔٔ/ ٔ، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسنة، ابب ما يكره من كثرة السؤاؿ )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأحكامهم، ابب سؤاؿ الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب َُِٕ، َِْٕ، ْْْْ، ُِٓكانظر )
 (.ِْٕٗ( رقم )ُِِٓ/ ْ) يب اليهود للن
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قالوا: أيكتينا علمان كثّبان أيكتينا التوراة،  چوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیچ
چۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئچ: قاؿ: فأنزؿ اَّللَّ  كمن أيكٌب التوراة فقد أيكٌب خّبان كثّبان 

(ُ). 
 :دراسة األحاديث -

 حديث ابن مسعود ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. احلديث األول:
حديث ابن عباس ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل، من طريق ٰبٓب بن  احلديث الثاين:

، كشيخو (ِ)مة، عن ابن عباس. كٰبٓب ثقة متقنزكراي بن أيب زائدة، عن داكد بن أيب ىند، عن عكر 
 .(ّ)داكد ثقة متقن كاف يهم آبخره

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -
 كقد أنزؿ هللا بشأف سؤا٥بم قرآانن،، من اليهود للنيب  سؤاؿُب حديث ابن مسعود  احلديث األول:

 كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
كقد ، بو رسوؿ هللا  يسألوف سؤاالن اس طلبت قريش من اليهود ُب حديث ابن عب احلديث الثاين:

ال الذم إال إنو ٤بعارضتو حديث ابن مسعود ا٤بركم ُب الصحيحْب،  أنزؿ هللا بشأف سؤا٥بم قرآانن،
 ٖببلؼ حديث ابن عباس، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية. ،مطعن ُب إسناده

، كما أكرد (ٓ)أكرد حديث ابن مسعود اإلماـ الواحدم، ك (ْ)كقد أكرد كبل ا٢بديثْب السيوطي
، كما أكرد حديث ابن مسعود ٝبع من چوئوئۇئۇئچحديث ابن عباس إٔب قولو: فنزلت: 

 .(ٔ)ا٤بفسرين كعدُّكه سببان لنزكؿ اآلية، كالطربم كابن عطية كالقرطيب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

                                                           

، كتاب التفسّب، الكربى(، كأخرجو النسائي ُب َُّْ( رقم )َِٖ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ُ)
 (.ُُُّْ( رقم )ِّٗ/ ٔ)چ...ۇئۆئۆئۈئچابب

 (.ْٖٕٓ، )ُ، طتقريب التهذيبابن حجر،  (ِ)
 (.ُُٕٖا٤برجع السابق )(ّ) 

 (.َُْ، ُّٗ، )ِ، طقول يف أسباب النزوللباب الن( السيوطي، ْ)
 (.ّّٖ، ّّٕ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ٓ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُٔٓ، ُٓٓ/ ُٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)

 (.ِّّ/ َُ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َّْ/ َُ، )العزيز



224 
 

 إنو كرد فيو ما يدؿ عليو مقركانن بفاء التعقيب، كذلك ُب ٓب يرد ُب حديث ابن مسعود لفظ النزكؿ، إال
 حٌب عنو فتأخرت( كذلك عقب سؤاؿ اليهود، ٍب قاؿ: )إليو ييوحى أنو فعرفت: )قوؿ ابن مسعود 

 ، كىذا كلو ٩با يرقى بو إٔب أف يكوف صرٰبان.(چ...وئوئۇئۇئچ: قاؿ ٍب الوحي، صعد
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

ُب  ؿ حديث ابن مسعود أف اآلية مدنية، كذلك بنص ا٢بديث: )كنت مع النيب من خبل ندرؾ
ك٧باكلتهم إعجازه، كسبب تقدًن حديث  حرث اب٤بدينة(، ككذلك قرينة ذكر اليهود كسؤا٥بم للنيب 

ابن مسعود نظران لكونو صحيح اإلسناد ال مطعن فيو بوجو من الوجوه، كقد ركم ُب أصح كتابْب بعد  
 ، كليس األمر كذلك ُب حديث ابن عباس.كتاب هللا

ژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻچ -َُُ

چڻ
(ُ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -
چڳڳڱڱڱڱچُب قولو تعأب:  أخرج البخارم كمسلم عن ابن عباس -أ 

٨بتفو ٗبكة، كاف إذا صلى أبصحابو رفع صوتو ابلقرآف فإذا ٠بعو ا٤بشركوف  قاؿ: نزلت كرسوؿ اَّللَّ 
 بقراءتك، أم چڳڳڱچ: القرآف كمن أنزلو كمن جاء بو، فقاؿ هللا تعأب لنبيو  سبُّوا

 تسمعهم فبل أصحابك عن هًبىا چڱڱڱچ القرآف فيسبوا ا٤بشركوف فيسمع
چںںڻڻچ

(ِ). 
 .(ّ)الدعاء ُب أينزلت ،چڳڳڱڱڱڱچ:  عائشة عن كمسلم البخارم أخرًج-ب 

 :دراسة األحاديث -
 كاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.ر  حديث ابن عباس  احلديث األول:

                                                           

 .َُُسراء: اآلية سورة اإل (ُ)
( كانظر ْْْٓ( رقم )َُٕٓ/ ْ)چڳڳڱڱڱڱچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

( ُٓٓ( رقم )ِٓٗ/ ُ، كتاب الصبلة، ابب التوسط ُب القراءة )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب َُٖٕ، َٕٖٕ، َِٕٓ)
 (.ْْٔ( رقم )ِّٗ/ ُُب القراءة ) ، كتاب الصبلة، ابب التوسطالصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُّٖٓكانظر )

، ْْْٔ( كانظر )ٖٔٗٓ( رقم )ُِّّ/ ٓ، كتاب الدعوات، ابب الدعاء ُب الصبلة، )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)
 (.ْْٕ( رقم )ِّٗ/ ُ، كتاب الصبلة، ابب التوسط ُب القراءة )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب َٖٖٕ
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 حديث عائشة ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. احلديث الثاين:
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

كلذا يكوف  كقد أنزؿ هللا بشأف فعلو قرآانن،، من النيب  فعله ُب حديث ابن عباس  احلديث األول:
 سببان لنزكؿ اآلية.
فنزؿ بشأنو  قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا النيب  ٓب يرد ُب حديث عائشة  احلديث الثاين:

 ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية، لعدـ اكتماؿ أركاف سبب النزكؿ فيو. قرآف، كلذا فإف قوؿ عائشة 

، كٝباعة من ا٤بفسرين كالطربم كابن (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد كبل ا٢بديثْب اإلماـ الواحدم
 .(ّ)طيب كابن كثّبعطية كالقر 

، كقاؿ النوكم بعد "كأكٔب األقواؿ ُب ذلك ابلصحة ما ذكران عن ابن عباس": قاؿ الطربم
 .(ْ)"لكن ا٤بختار األظهر ما قالو ابن عباس"ذكره للحديثْب: 

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
ولو: )فقاؿ هللا تعأب لنبيو( ُب حديث ابن عباس كرد لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال إنو ُب ق

 بعد سوؽ األحداث، ما قد يرقى هبا إٔب أف تكوف صرٰبة.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

٨بتف ٗبكة(،  من خبلؿ حديث ابن عباس فإف اآلية مكية، كذلك بنص ا٢بديث: )كرسوؿ هللا 
 بو ا٤برحلة ا٤بكية.كأيضان قرينة ذكر ا٤بشركْب كأف ٥بم القوة كا٤بنعة، كىذا ٩با ٚبتص 

                                                           

 (.ّّْ -ُّْ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُِْ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُٖٖ -ُّٖ/ ُٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

، ِط ،تفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ّْْ، ّّْ/ َُ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّٗٓ/ َُ، )العزيز
(ّ /ٔٗ.) 

 (.ُٓٔ/ ْ، )ُ، طادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج( النوكم، ْ)
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 سورة الكهف

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ -ُُُ

چٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
: قولو إٔب چ...ۆئۆئۈئۈئېئېئېئچ: تعأب قولو ُب خباب عن ماجو ابن أخرج

قاؿ: جاء األقرع بن حابس التميمي كعيينة بن حصن الفزارم فوجدكا  چىبيبجتحتچ
عمار كخباب قاعدنا ُب انس من الضعفاء من ا٤بؤمنْب، فلما رأكىم مع صهيب كببلؿ ك  رسوؿ اَّللَّ 
حقَّركىم، فأتوه فخلوا بو كقالوا: إان نريد أف ٘بعل لنا منك ٦بلسان تعرؼ لنا بو العربي  حوؿ النيب 

فضلنا، فإف كفود العرب أتتيك، فنستحي أف تراان العرب مع ىذه األعبد، فإذا ٫بن جئناؾ فأقمهم 
ن فرغنا فاقعد معهم إف شئت، قاؿ: )نعم( قالوا: فاكتب لنا عليك كتاابن، قاؿ: فدعا عنك، فإذا ٫ب

فقاؿ:  بصحيفة، كدعا علينا ليكتب ك٫بن قعود ُب انحية، فنزؿ جربائيل 
ۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبچ

: فقاؿ حصن بن كعيينة حابس بن األقرع ذكر ٍب ،چمبىبيبجت
: قاؿ ٍب ،چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺچ
، قاؿ: فدنوان منو حٌب چڤڤڦڦٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤچ

ٯبلس معنا فإذا أراد أف يقـو قاـ كتركنا، فأنزؿ هللا:  كضعنا ركبنا على ركبتو، ككاف رسوؿ اَّللَّ 
 األشراؼ ٘بالس كال چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺچ
 چڤڤڦڦڦچ كاألقرع عيينة يعِب چٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤچ

لْب كمثل ا٢بياة الدنيا، قاؿ خباب: )قاؿ: ىبلكان( قاؿ: أمر عيينة كاألقرع، ٍب ضرب ٥بم مثل الرج
 .(ِ)فإذا بلغنا الساعة الٍب يقـو فيها قمنا كتركناه حٌب يقـو فكنا نقعد مع النيب 

 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه ابن ماجو ُب سننو، من طريق أيب سعيد األزدم، عن أيب الكنود، عن خباب.

                                                           

 .ِٖسورة الكهف: اآلية  (ُ)
 (.ُِْٕ( رقم )ُّّٖ، ُِّٖ/ ِ، كتاب الزىد، ابب ٦بالسة الفقراء )السننأخرجو ابن ماجو ُب  (ِ)



227 
 

كأنو معلوؿ بثبلث علل: جهالة أيب (، ٖٓ-ُٓكقد مرَّ ا٢بديث سابقان ُب سورة األنعاـ اآلية: )
 سعيد، كجهالة أيب الكنود، كغرابة متنو، فإف اآلية مكية، كاألقرع كعيينة إ٭با أسلما بعد ا٥بجرة.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

 كوف ا٢بديث معلوالن ُب سنده كمتنو، فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ و  -

مع كوف ا٢بديث قد جاء بلفظ صريح )فأنزؿ هللا(، إال إنو معلوؿه سندان كمتنان، كلذا ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ 
 ا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، ف

چۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئچ -ُُِ
(ُ). 

 :يو ذكر اآليةاحلديث الوارد ف -
 ىذا عنو نسأؿ شيئان  أعطوان: لليهود قريش قالت: قاؿ  عبَّاسو  ابن عن كالنَّسىاًئي الَبمذم أخرج
: فنزلت فسألوه الركح، عن سلوه: فقالوا الرجل

، قالوا: أيكتينا علمان كثّبان، أيكتينا چوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییچ
: اؿ فأنزؿ اَّللَّ التوراة كمن أيكٌب التوراة فقد أيكٌب خّبان كثّبان ق

چۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئچ
(ِ). 

 :دراسة احلديث -
ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل، من طريق ٰبٓب بن زكراي بن أيب زائدة، عن داكد 

 بن أيب ىند عن عكرمة عن ابن عباس.

 .(ْ)، كشيخو داكد ثقة متقن كاف يهم آبخره(ّ)كٰبٓب ثقة متقن
 ة؟ىل احلديث سبب لنزول اآلي -

                                                           

 .َُٗسورة الكهف: اآلية  (ُ)
(، كأخرجو النسائي ُب َُّْ( رقم )َِٖ/ ٓقرآف، ابب كمن سورة الكهف )، أبواب تفسّب الالسننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)

 (.ُُُّْ( رقم )ِّٗ/ ٔ)چۇئۆئۆئۈئۈئېئېئچ، كتاب التفسّب، اببالكربى
 (.ْٖٕٓ، )ُ، طتقريب التهذيبابن حجر،  (ّ)
 (.ُُٕٖا٤برجع السابق )(ْ) 
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عن سؤا٥بم، كلذا  أجاهبم رسوؿ هللا ف كقد أنزؿ هللا بشأف سؤا٥بم قرآانن،من اليهود  قوؿُب ا٢بديث 
 فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

كٝباعة من ا٤بفسرين كالقرطيب كابن  (ِ)كالسيوطي (ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

بلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، إذ كرد لفظ النزكؿ مقركانن بفاء يتضح من خ
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

ُب ا٢بديث ذكر لقريش، كذكر أيضان لليهود، فذكر أحدٮبا يدؿ على نزك٥با ٗبكة، كذكر اآلخر يدؿ 
غّب سبب النزكؿ، فتعرؼ مكية اآلية أك على نزك٥با اب٤بدينة، كلذلك فإننا ٫بتاج إٔب مرجح آخر 

  مدنيها بو، كىذا ليس من اختصاص الدراسة.

                                                           

 (.ّْٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُْْ، )ِ، طب النزوللباب النقول يف أسبا( السيوطي، ِ)
 (.ِٓ/ ُٔ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ٗٔ، ٖٔ/ ُُ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ّ)
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 :: من أول سورة مرًن إىل آخر سورة فاطرادلبحث الثالث

 سورة مرًن

چحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخچ -ُُّ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
ٲبنعك أف تزكران أكثر ٩با تزكران( : )اي جربيل، ما قاؿ: قاؿ النيب  أخرج البخارم عن ابن عبَّاسو 

إٔب آخر اآلية، قاؿ: كاف ىذا ا١بوابى حملمد  چ...حبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثچفنزلت: 


(ِ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

 لنزكؿ اآلية.كلذا فإنو يكوف سببان  كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن،، من النيب  قوؿُب ا٢بديث 

كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن  (ْ)كالسيوطي (ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ٓ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

 يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ ىل -

                                                           

 .ْٔسورة مرًن: اآلية (ُ)
( كانظر َُٕٕ( رقم )ُِِٕ/ ٔ)چےےۓۓ﮲چ، كتاب التوحيد، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

(َّْٔ ،ْْْٓ.) 
 (.ّْٕ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ُْٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َُٓ -َُّ/ ُٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

(، َُّ/ ّ، )ِط ،تفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِٖ/ ُُ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّْ/ ُُ، )العزيز
 (.ُّٗ/ ُٔ، )التحرير والتنويرابن عاشور، 
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إٔب نزكؿ الوحي، كاالستزادة منو، فهذا كإف كاف فيو ما يوحي إٔب أنو  ُب ا٢بديث تطلع من النيب 
أكؿ فَبة الوحي، إال إنو ٰبتمل أف يكوف ُب الفَبة ا٤بكية كٰبتمل أف يكوف ُب الفَبة ا٤بدنية، لذلك 

ية من مدنيتها غّب سبب النزكؿ، فتعرؼ مكية اآلية أك فإننا ٫بتاج إٔب مرجح آخر كي نعرؼ مكية اآل
 مدنيها من مرجح آخر غّب سبب النزكؿ، كىذا ليس من اختصاص الدراسة.

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿچ -ُُْ

چٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
كائل دين، قاؿ: كنت رجبلن قينان، ككاف ٕب على العاص بن  أخرج البخارم كمسلم عن خباب 

فأتيتيو أتقاضاه، فقاؿ ٕب: ال أقضيك حٌب تكفر ٗبحمد، قاؿ: قلت: لن أكفر بو حٌب ٛبوتى ٍب تبعث 
قاؿ: كإين ٤ببعوث من بعد ا٤بوت، فسوؼ أقضيك إذا رجعت إٔب ماؿو ككلد، قاؿ: 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿچفنزلت:

چٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ
(ِ). 

 :دراسة احلديث -

 .ُب صحيحو كمسلمحيحو، ُب ص البخارما٢بديث ركاه 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

كلذا فإنو  ،، كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن ُب ا٢بديث قوؿ من أحد ا٤بشركْب ٩بن عاصركا النيب 
 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين كالطربم كابن عطية (ْ)، كالسيوطي(ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ُ)طيب كابن كثّب كابن عاشوركالقر 

                                                           

 .َٖ-ٕٕسورة مرًن: اآلية  (ُ)
( كانظر رقم ْْٖٓ( رقم )ُِٕٔ/ ْ)چڤڦڦڦڦچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

(ُٖٗٓ ،ُِٓٓ ،ِِّٗ ،ْْٓٓ ،ْْٓٔ ،ْْٕٓ.) 
 (.ّْٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ُْٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 )فنزلت(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية. صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -
إنو قد مات  حْب نتأمل ُب ا٢بديث، ٪بد أف اآلايت مكية، كذلك بقرينة ذكر العاص بن كائل، إذ

ال كأيضان ُب قوؿ العاص حْب قاضاه خباب ُب دىين لو عنده: )إٔب ا٤بدينة،  قبل ىجرة النيب 
قرينة أخرل تدؿ  كاستعبلئو كسخريتو،بعد ا٤بوت،  كُب إنكاره للبعث، (أقضيك حٌب تكفر ٗبحمد

على أفَّ ىذا األمر كاف قبل ا٥بجرة.

 سورة ا٢بج 

ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھچ -ُُٓ

چۓۓ﮲ےے
(ِ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
 ا٤بدينة، يقدـ الرجل كاف: قاؿ چڳڳڳڳڱڱڱڱچ:قاؿ  عبَّاسو  ابن عن البخارم أخرج
: قاؿ خيلو، تنتج كٓب امرأتو تلد ٓب كإف صاّب، دين ىذا: قاؿ خيلو كنتجت غبلمنا امرأتو كلدتً  فإف
 .(ّ)سوء دين ىذا
 :دراسة احلديث -

 صحيحو. ا٢بديث ركاه البخارم ُب

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

ُب ا٢بديث فعل عاـ إذ ال ٪بده حداثن كقع بعينو فكاف نزكؿ اآلية بسببو، كهبذا فقد اختل ركن من 
 أركاف أسباب النزكؿ، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

                                                                                                                                                                                     

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُُِ، َُِ/ ُٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُْٔ، ُْٓ/ ُُ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّٓ/ ُُ، )العزيز
 (.َُٔ -ُٖٓ/ ُٔ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ُّٓ، ُّْ

 .ُُسورة ا٢بج: اآلية  (ِ)
 (.ْْٓٔ( رقم )ُٖٕٔ/ ْ)چڳڳڳڳڱڱڱڱچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)
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ٝباعة من أىل ، كأكرد ا٢بديث أيضان (ِ)، كاإلماـ السيوطي(ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
، كأكرد بعضهم أقواالن أخرل منها (ّ)التفسّب منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

أهنا نزلت ُب رجل من اليهود، كمنها أهنا نزلت ُب ا٤بنافقْب، كأهنا نزلت ُب النضر بن ا٢بارث، كقيل: 
 ا٤بشركْب.أانس من  ُب نزلت ُب شيبة بن أيب ربيعة، ٗبعُب أهنا نزلت

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

ا٢بديث ٓب يرد فيو لفظ النزكؿ، كال يوجد حدث ٨بصوص نزلت اآلية بشأنو، كلذا فإنو ٓب يكن سببان 
ا٢بديث ليس لنزكؿ اآلية، كلذلك فبل نناقش صراحة اآلية من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، ف

 ببان لنزكؿ اآلية.س
ڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓچ -ُُٔ

چ
(ْ). 
 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -

أنو كاف ييقًسم قىسىمان: إف ىذه اآلية:  أخرج البخارم كمسلم عن أيب ذر 
 ا٢بارث، بن كعبيدةى  كعلي ٞبزةى : بدر يـو برزكا الذين ُب نزلت ،چڱںںڻڻڻڻچ

 .(ٓ)عتبة بن كالوليد ربيعة ابِب كشيبة كعتبة
چڱںںڻڻڻڻچقاؿ: فينا نزلت ىذه اآلية:  كأخرجو البخارم عن علي 

(ٔ). 
 :دراسة احلديث -

                                                           

 (.ّٔٓ، ّٓٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُْٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُِّ، ُِِ/ ُٕ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآنم، ( الطرب ّ)

/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٖ، ُٕ/ ُِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُُٖ/ ُُ، )العزيز
 (.ُُِ، َُِ/ ُٕ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َِٗ

 .ُٗة ا٢بج: اآلية سور  (ْ)
، َّٕٓ، ّْٖٕ( كانظر رقم )ُّٕٓ( رقم )ُْٗٓ/ ْ، كتاب ا٤بغازم، ابب قتل أيب جهل )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ٓ)

( رقم ِِّّ/ ْ)چںںڻڻڻڻچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ْْٔٔ، ُّٕٓ
(َّّّ.) 

 (.ْْٕٔ، ّْٕٕ(، كانظر )ّْٕٗ( رقم )ُْٗٓ/ ْيب جهل )، كتاب ا٤بغازم، ابب قتل أالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ٔ)



233 
 

 ُب صحيحو. كمسلم ُب صحيحو، البخارما٢بديث ركاه 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

فنزؿ بشأنو قرآف، كلذا فإنو ال يكوف  ليس ُب ا٢بديث قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا النيب 
 سببان لنزكؿ اآلية.

: "فا٤براد من ىذه اآلية ما يعم ٝبيع ا٤بؤمنْب، كٝبيع ٨بالفيهم ُب الدين" ٍب قاؿ ابن عاشور 
ذكر حديث أيب ذر فقاؿ: "كاألظهر أف أاب ذر عُب بنزكؿ اآلية ُب ىؤالء أف أكالئك النفر الستة ىم 

، فعرٌب ابلنزكؿ كىو يريد أهنم ٩بن ي ، كأشهر فػىٍردو ُب ىذا العمـو قصد من معُب اآلية، كمثل أبرز ًمثىاؿو
 .(ُ)ىذا كثّب ُب كبلـ ا٤بتقدمْب"

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

فنزؿ بشأنو قرآف، فليس ىناؾ يوجد  ا٢بديث ليس فيو قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا النيب 
لنزكؿ اآلية، كلذلك فبل نناقش صراحة  حدث ٨بصوص نزلت اآلية بشأنو، كلذا فإنو ٓب يكن سببان 

 ا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.اآلية من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، ف
چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ -ُُٕ

(ِ). 
 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -

من مكة، قاؿ أبو بكر: أخرجوا  قاؿ: ٤با أيخرج النيب  أخرج الَبمذم كالنَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو 
 فنزلت: لىيػىٍهًلكينَّ، -إان َّللَّ كإان إليو راجعوف-هم نبيَّ 
 ابن قاؿ ،قتاؿ سيكوف أنو فعرؼ: قاؿ چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ

 .(ّ)القتاؿ ُب نزلت آية أكؿ ىي: عبَّاسو 
 :دراسة احلديث -

                                                           

 (.ِِٗ، ِِٖ/ ُٕ، )التحرير والتنوير( ابن عاشور، ُ)
 .ّٗسورة ا٢بج: اآلية  (ِ)
(، كأخرجو النسائي ُب ُُّٕ( رقم )ِّّ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة ا٢بج )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ّ)

، كتاب ا١بهاد، ابب اجملتىب(، كُب ُُّْٓ( رقم )ُُْ/ ٔ)چٻٻپٱٻٻچ، كتاب التفسّب،اببالكربى
 (.َّٖٓ( رقم )َّٗ/ ٔكجوب ا١بهاد )
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ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل كُب اجملتىب، من طريق إسحاؽ األزرؽ، كككيع بن 
كمن طريق أيب أٞبد الزبّبم، ثبلثتهم عن الثورم، عن األعمش، عن مسلم البطْب، عن سعيد  ا١براح،

 بن جبّب، عن ابن عباس.

كقد اختلف على الثورم، فركاه ككيع كإسحاؽ األزرؽ عنو موصوالن، كركاه أبو أٞبد الزبّبم 
 عن الثورم مرسبلن.

كإرسالو على األعمش كعلى تلميذه كا٣ببلصة: أف ا٢بديث قد اختلف ُب كصلو "قاؿ ا٤بزيِب: 
 .(ُ)"الثورم، كأف الراجح فيو عنهما ىو الوجو ا٤برسل

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
بشأف فعل ا٤بشركْب،  ، كقوؿ من أيب بكر ُب ا٢بديث فعل من ا٤بشركْب كىو إخراجهم للنيب 

و لضعف إسناد ا٢بديث ال يكوف كفيو اإلذف ابلقتاؿ، إال إن كقد أنزؿ هللا قرآانن بعد ىجرة النيب 
 سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ّ)، كالسيوطي(ِ)ماـ الواحدمكقد أكرد ا٢بديث اإل
 ، كما ذكركا معو غّبه من األقواؿ.(ْ)عطية كالقرطيب كابن كثّب

الذين ذكركا  ٓب يتبْب ٕب أف ا٢بديث سبب لنزكؿ اآلية الكرٲبة حٌب من"قاؿ ا٤بزيِب: 
كأصحابو بقتاؿ من ظلمهم، بصدىم  ا٢بديث... كإ٭با مرادىم أف اآلية نزلت ابإلذف لرسوؿ هللا 

عن دينهم، كإخراجهم من دايرىم... كلو نظران إٔب الصلة بْب ا٢بديث كسياؽ اآلية ٤با كجدان بينهما 
ليهلكن، ليس بينو كبْب سياؽ اآلية  ارتباطان؛ ألف قوؿ أيب بكر: أخرجوا نبيهم إان هلل كإان إليو راجعوف

                                                           

 (.َٕٓ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ّٕٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.َُٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُِٕ/ ُٕ، )ّ، طيان عن أتويل آي القرآنجامع الب( الطربم، ْ)

 (.ِِٓ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ٖٔ/ ُِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َِٓ/ ُُ)
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أدىن اشَباؾ... كلو أضفنا إٔب ىذا كذاؾ أف ا٢بديث مرسل كاف ىذا ٩با يضعف داللة ا٢بديث على 
 .(ُ)"السببية

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا  ا٢بديث مع كونو بلفظ صريح )فنزلت(، إال إنو لضعف اإلسناد ٓب

 ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.

 سورة ا٤بؤمنوف

چٺٺٺٺٿٿٿٿٹچ -ُُٖ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
فقاؿ: اي دمحم أنشدؾ اَّللَّ كالرحم،  قاؿ: جاء أبو سفياف إٔب النيب  أخرج النَّسىاًئي عن ابن عبَّاسو 
 : فأنزؿ اَّللَّ  -يعِب الوبر كالدـ- (ّ)فقد أكلنا الًعلًهز

چٺٺٺٺٿٿٿٿٹچ
(ْ). 

 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، من طريق علي بن ا٢بسْب بن كاقد، عن أبيو، عن يزيد النحوم، 
 عن عكرمة، عن ابن عباس.

 .(ٓ) بن كاقد، كفيو كبلـ يسّبكا٢بديث مداره على ا٢بسْب

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
كلذا فإنو يكوف سببان  ،كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن ، أليب سفياف متوجهان بو إٔب النيب  قوؿا٢بديث فيو 

 ُب نزكؿ اآلية.

                                                           

 (.َٕٔ، َٕٓ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 .ٕٔؤمنوف: اآلية سورة ا٤ب (ِ)
ىو شيء يتخذكنو ُب سِبًٌ اجملاعة، ٱبلطوف الدـ أبكابر اإلبل، كيشوكنو ابلنار كأيكلونو، كقيل: العلهز: شيء ينبت  العلهز: (ّ)

. ابن األثّب،  دمًٌ  (.ِّٗ/ ّ، مادة "علهز"، )النهاية يف غريب احلديث واألثربببلد بِب سيليم، لو أصل كأصل الربى
 (.ُُِّٓ( رقم )ُّْ/ ٔ، كتاب التفسّب )الكربىسائي ُب أخرجو الن (ْ)

 (.ُْٗ/ ٔ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ٓ)
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 .(ّ)، كبعض ا٤بفسرين كالطربم كابن كثّب(ِ)، كالسيوطي(ُ)ماـ الواحدمكقد أكرد ا٢بديث اإل
 ل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ى -

)فأنزؿ هللا(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
كذلك ٤با أصاهبم  من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مكية، كذلك بقرينة مناشدة أيب سفياف للنيب يتبْب 

١بدب حٌب أهنم قد أكلوا الدـ كالوبر، داللة على العذاب الذم أصاب أىل مكة كذلك من ا١بوع كا
 .قبل ىجرة النيب 

 أنو قاؿ عن قولو تعأب: ك٩با يدؿ على كقوع القصة قبل ا٥بجرة، ما ثبت عن ابن مسعود 
 عليهم دعا  النيب على استعصت ٤با قريشان  أف ىذا كاف إ٭با چڱڱڱڱںںڻچ

 كبينها بينو فّبل السماء إٔب ينظر الرجل جعل حٌب ،كجهد قحط فأصاهبم ،يوسف كسِب بسنْب
 اَّللَّ  استغفرً  هللا رسوؿ اي: فقاؿ رجل،  النيب فأتى العظاـ أكلوا كحٌب ،ا١بهد من الدخاف كهيئة
 هللا فأنزؿ ٥بم، اَّللَّ  فدعا: قاؿ( ١برمء إنك !٤بضر: )فقاؿ ،ىلكوا قد فإهنم ًلميضىرى 
:﮺﮻﮼﮽﮾چ  ما إٔب عادكا: قاؿ الرفاىية، أصابتهم فلما فمطركا،: اؿق چ﮷﮸﮹

:  هللا فأنزؿ :قاؿ ،عليو كانوا
﮿﯀﯁چچگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻچ

 .(ْ)بدر يـو يعِب: قاؿ چ

                                                           

 (.ِّٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُُٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، ُِٓ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمبن كثّب، (، آْ/ ُٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

ِِٓ.) 
(، كأخرجو ْْْٓ( رقم )ُِّٖ/ ْ)چڱڱڱڱںںچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ْ)

(، كأخرجو ِٖٕٗ( رقم )ُِٕٓ، ُِٔٓ/ ْ، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأحكامهم، ابب الدخاف )الصحيحمسلم ُب 
 (.ُُُْٖ( رقم )ْٓٓ/ ٔ)چگگڳڳڳچابب، كتاب التفسّب،الكربىالنسائي ُب 
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كاف قبل ا٥بجرة، لقوؿ ابن مسعود: ٍب عادكا،   -يعِب أاب سفياف-قاؿ ابن حجر: "كالظاىر أف ٦بيئو 
 .(ُ)قل أف أاب سفياف قدـ ا٤بدينة قبل بدر"، يـو بدر، كٓب ينچ﮿﯀﯁چفذلك قولو: 

 سورة النور

چڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژچ -ُُٗ
(ِ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
قاؿ:   أخرج الَبمذم كأبو داكد كالنَّسىاًئي من طريق عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده -أ 

ٌب أيٌب هبم ا٤بدينة، قاؿ: كاف رجل ييقاؿ لو مرثد بن أيب مرثد، ككاف رجبلن ٰبمل األسرل من مكة ح
ككانت امرأة بغيه ٗبكة ييقاؿ ٥با عناؽ، ككانت صديقة لو، كأنو كاف كعد رجبلن من أىسارل مكة 
ٰبملو، قاؿ: فجئت حٌب انتهيت إٔب ظل حائط من حوائط مكة ُب ليلة مقمرة، قاؿ: فجاءت عناؽ 

مرثد؟ فقلت: مرثد، فقالت: فأبصرت سواد ظلي ٔبنب ا٢بائط، فلما انتهت إٕبَّ عرفت، فقالت: 
مرحبان كأىبلن ىىليمَّ فبت عندان الليلة، قاؿ: قلت: اي عناؽي حـر اَّللَّ الزان، قالت: اي أىل ا٣بياـ، ىذا 

فانتهيت إٔب كهف أك غار فدخلت،  (ّ)الرجل ٰبمل أيسىراءىكم، قاؿ: فتبعِب ٜبانية، كسلكت ا٣بىندمة
و٥بم على رأسي، كعماىم اَّللَّ عِب، قاؿ: ٍب رجعوا كرجعت فجاؤكا حٌب قاموا على رأسي فبالوا فظل ب

، فجعلت (ٓ)، ففككتي عنو أكبػيلىو(ْ)إٔب صاحيب، فحملتو ككاف رجبلن ثقيبلن حٌب انتهيت إٔب اإلذخر
فقلت: اي رسوؿ اَّللَّ أنكح عناقان؟ مرتْب،  أٞبلو، كيعينِب حٌب قدمت ا٤بدينة فأتيت رسوؿ هللا 

 فلم يردَّ عليَّ شيئان حٌب نزلت: فأمسك رسوؿ اَّللَّ 

                                                           

 (ُُٓ/ ِ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ُ)
 .ّسورة النور: اآلية  (ِ)
/ ِ، )ُ، طمعجم البلدانا٣بندمة: بفتح أكلو جبل ٗبكة، قاتل خالد بن الوليد ا٤بشركْب عنده يـو فتح مكة. ابن ايقوت،  (ّ)

 (.ِِْْ( رقم )ْْٗ
، مادة "إذخر"، النهاية يف غريب احلديث واألثرحشيشة طيبة الرائحة تسقف هبا البيوت فوؽ ا٣بشب. ابن األثّب،  اإلذخر: (ْ)

 (. ّّ/ ُكا٤براد ىنا أنو بلغ ا٤بوضع الذم ينبت فيو اإلذخر. )
 (.ُْْ/ ْ( أكبلو: ٝبع قلة للكىٍبل، كىو القيد. مادة "كبل"، ا٤برجع السابق )ٓ)
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: )اي مرثد الزاين ال فقاؿ رسوؿ اَّللَّ  چڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎچ
 .(ُ)ينكح إال زانيةن أك مشركة كالزانية ال ينكحها إال زافو أك مشرؾ فبل تنكحها(

قاؿ: كانت امرأة ييقاؿ ٥با أـ مهزكؿ، ككانت  كأخرج النَّسىاًئي عن عبد اَّللَّ بن عمرك -ب 
: أف يتزكجها، فأنزؿ اَّللَّ  ، فأراد رجل من أصحاب النيب (ّ)ككانت تسافح (ِ)ٔبيادو 

چڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژچ
(ْ). 

 :دراسة األحاديث -

 ُب سننو، الَبمذما٢بديث ا٤بركم من طريق عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ركاه  احلديث األول:
 بن األخنس، عن عمرك بن شعيب رؽ عن عبيد هللاط من ُب الكربل، كالنَّسىاًئي ُب سننو، داكد كأبو

عن أبيو عن جده، قاؿ الَبمذم: "حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو"، كىذا من الَبمذم 
 تضعيف للخرب، كهللا أعلم.

من طريق ا٤بعتمر بن سليماف، عن ُب الكربل،  النَّسىاًئيحديث عبدهللا بن عمرك ركاه  احلديث الثاين:
 قاسم بن دمحم، عن عبدهللا بن عمرك.أبيو، عن ا٢بضرمي، عن ال

 .(ٓ)كا٢بديث مداره على ا٢بضرمي، كىو ُب عداد اجملاىيل

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

، فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن، ُب ا٢بديث قوؿ من الصحايب مرثد بن أيب مرثد للنيب  احلديث األول:
 كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

                                                           

(، كأخرجو أبو داكد ُب ُّٕٕ( رقم )ِّٖ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة النور )السنن أخرجو الَبمذم ُب (ُ)
،  الكربى(، كأخرجو النسائي ُب َُِٓ( رقم )ِْٓ/ ِ، كتاب النكاح، ابب ُب قولو: )الزاين ال ينكح إال زانية( )السنن

 الَبمذم: "حديث غريب". (، كقاؿِِّٖ( رقم )ّٕٓ، ّْٕ/ ٔكتاب النكاح، ابب تزكيج الزانية )
( أىٍجياد: بفتح أكلو كسكوف اثنيو، موضع ٗبكة يلي الصفا، كقد قيل ُب اسم ىذا ا٤بوضع جىياد، كحكى الياقوت اتفاؽ الركاة أف ِ)

 (.ُُّ/ ُ، )ُ، طمعجم البلدانىذا ا٤بوضع ٠بيًٌي ٔبياد ا٣بيل. ابن ايقوت، 
 (.ُّٕ/ ِ، مادة "سفح"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرصببتو. ابن األثّب، ( السفاح: الزىن مأخوذ من سفٍحتي ا٤باء إذا ّ)

 (.ُُّٗٓ( رقم )ُْٓ/ ٔ)چڇڇڇڍڍڌڌڎچ، كتاب التفسّب، اببالكربىأخرجو النسائي ُب  (ْ)
 (.َّْ/ ِ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ٓ)
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حديث عبدهللا بن عمرك فعل أراده صحايب، فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن، إال إنو لضعف  ُب احلديث الثاين:
 سند ا٢بديث ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، (ِ)، كأكرد كبل ا٢بديثْب اإلماـ السيوطي(ُ)د حديث عبدهللا بن عمرك اإلماـ الواحدمكر أ
 .(ّ)كأكردٮبا بعض ا٤بفسرين كالطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
ُب ا٢بديث ا٤بركم من طريق عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده كرد لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء 

 : )فأمسك رسوؿ اَّللَّ السببية، لكن سياؽ القصة متوافق مع اآلايت، ككذلك ُب قوؿ مرثد 
 ٔب أف يكوف سبب النزكؿ صرٰبان.فلم يردَّ عليَّ شيئان حٌب نزلت(، قرينة قد ترتقي بو إ

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث ا٤بركم من طريق عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده أف اآلية مدنية، كذلك 
من سياؽ القصة، حيث أف مرثد بن أيب مرثد كاف ٰبمل األسرل من مكة حٌب أيٌب هبم ا٤بدينة، 

 كذلك ُب قولو: )حٌب قدمت ا٤بدينة(.كأيضان من خبلؿ نص ا٢بديث، 
ھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ -َُِ

ڭڭڭڭۇۇۆۆ

چۈۈٴۇۋجئحئ
(ْ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت -
جاء إٔب عاصم بن  (ٓ)أف عوٲبران العجبلينَّ  أخرج البخارم كمسلم عن سهل بن سعد -أ 

مرأتو رجبلن أيقتلو فتقتلونو، أـ كيف فقاؿ لو: اي عاصم، أرأيت رجبلن كجد مع ا (ُ)عدم األنصارم
                                                           

 (.ّٔٔ، ّٓٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُِٓ، )ِ، طقول يف أسباب النزوللباب الن( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ٕٓ -َٕ/ ُٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٖٔ/ ُِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِٖٔ، ِٕٔ/ ُُ)
ِِٔ ،ِّٔ.) 

 .ٗ-ٔرة النور: اآلية سو  (ْ)
/ ّ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابة( عوٲبر بن ا٢بارث بن زيد بن جابر بن العجبلف، ابن أيب أبيض العجبلين. ابن حجر، ٓ)

 (.ُْٔٔ( رقم )ْٓ/ ّ)
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فكره رسوؿ  فسأؿ عاصم عن ذلك رسوؿ هللا  يفعل؟ سل ٕب اي عاصم عن ذلك رسوؿ اَّللَّ 
فلما رجع عاصمه إٔب أىلو،  على عاصم ما ٠بع من رسوؿ اَّللَّ  (ِ)ا٤بسائل كعاهبا، حٌب كرب اَّللَّ 

؟ فقاؿ عاصم: ٓب أتتِب ٖبّب، قد كره رسوؿ  جاءه عوٲبر فقاؿ: اي عاصم، ماذا قاؿ لك رسوؿ اَّللَّ 
ا٤بسألة الٍب سألتو عنها، قاؿ عوٲبر: كاَّللَّ ال أىنتهي حٌب أسألو عنها، فأقبل عوٲبر حٌب أتى  اَّللَّ 

كسط الناس، فقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ أرأيت رجبلن كجد مع امرأتو رجبلن، أيقتلو فتقتلونو، أـ   رسوؿ اَّللَّ 
: )قد أنزؿ اَّللَّ فيك كُب صاحبتك فاذىب فىأيًت هبا( قاؿ سهل: ؿ رسوؿ اَّللَّ كيف يفعل؟ فقا

فلما فرغا، قاؿ عوٲبر: كذبتي عليها اي رسوؿ اَّللَّ إف  فتبلعنا كأان مع الناس عند رسوؿ اَّللَّ 
 .أمسكتها، فطلقها ثبلاثن قبل أف أيمره رسوؿ اَّللَّ 

 .(ّ)قاؿ ابن شهاب: فكانت تلك سنةى ا٤بتبلعنْب
فجاء كقد أنزؿ هللا تعأب القرآف خلف عاصم،  كُب لفظ للبخارم: فقاؿ عوٲبر: كاَّللَّ آلتْبَّ النيب 

 .(ْ)فقاؿ لو: )قد أنزؿ هللا فيكم قرآانن(
فقاؿ عاصم  أنو قاؿ: ذيكر التبلعن عند النيب  أخرج البخارم كمسلم عن ابن عبَّاسو -ب 

رجل من قومو يشكو إليو أنو قد كجد مع امرأتو رجبلن، فقاؿ  بن عدم ُب ذلك قوالن، ٍب انصرؼ فأاته
فأخربه ابلذم كجد عليو امرأتو، ككاف ذلك  عاصم: ما ابتليتي هبذا إال لقوٕب، فذىب بو إٔب النيب 

 (ٔ)الشعر، ككاف الذم ادعى عليو أنو كجده عند أىلو خىٍدالن  (ٓ)فرِّا، قليل اللحم، سىٍبطى صٍ الرجل مي 
( فجاءت شبيهان ابلرجل الذم ذكر زكجها أنو كجده، للحم، فقاؿ النيب كثّب ا  (ٕ)آدـ : )اللهم بْبًٌ

 بينهما. فبلعن النيب 
                                                                                                                                                                                     

( عاصم بن عدم بن ا١بد بن العجبلف بن حارثة بن ضبيعة بن حراـ البلوم العجبلين، حليف األنصار، ككاف سيد بِب ُ)
، فردَّه النيب ع كاستخلفو على العالية من ا٤بدينة، شهد أحدان كما بعدىا، كعاش عشرين كمائة  جبلف، خرج لبدر فكيًسرى

 (.ّّْٓ( رقم )ِْٔ/ ِ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابةسنة. ابن حجر، 
 (.ُِْ/ ْ، مادة "كرب"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( كرب: عىظيم. ابن األثّب، ِ)

، ْْٖٔ( كانظر )ْٗٓٗ( رقم )َُِْ/ ٓ، كتاب الطبلؽ، ابب من أجاز طبلؽ الثبلث )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)
 (.ُِْٗ( رقم )ُُِٗ/ ِ، كتاب اللعاف )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ََِٓ، ْْٗٔ

 (.ْٕٖٔ( رقم )ِّٔٔ/ ٔ، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسنة )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ْ)
 (.ّّْ/ ِ، مادة "سبط"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرسبط: ىو ا٤بنبسط ا٤بسَبسل. ابن األثّب، ( الٓ)
 (.ُْ/ ِ( خىٍدؿ: ىو الغليظ ا٤بمتلئ الساؽ. مادة "خدؿ"، ا٤برجع السابق )ٔ)
 (.ُُ/ ُِ، مادة "أدـ"، )لسان العرب( آدـ: أ٠بر، كاأليدمة السمرة. ابن منظور، ٕ)
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ا بغّب بينة رٝبتي ىذه( قاؿ رجل البن عبَّاسو ُب اجمللس: ىي الٍب قاؿ النيب  : )لو رٝبتي أحدن
 .(ُ)فقاؿ: ال، تلك امرأة كانت تظهر ُب اإلسبلـ السوء

أنو سئل عن ا٤بتبلعنْب أيفرؽ بينهما؟ قاؿ: سبحاف  بد اَّللَّ بن عمر أخرج مسلم عن ع-ج 
: أرأيت أف لو كجد أحدان  ، نعم إف أكؿ من سأؿ عن ذلك فبلف بن فبلف، قاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ اَّللَّ
امرأتو على فاحشة كيف يصنع؟ إف تكلم تكلم أبمر عظيم، كإف سكت سكت على مثل ذلك. 

بو، فلما كاف بعد ذلك أاته، فقاؿ: إف الذم سألتك عنو قد ابتليتي بو، فلم ٯب قاؿ: فسكت النيب 
 كأخربه كذكَّره ككعظو عليو نَّ فتبلىي  چھےےچىؤالء اآلايت ُب سورة النور:  فأنزؿ اَّللَّ 

 دعاىا ٍب عليها، كذبتي  ما اب٢بق بعثك كالذم ال: قاؿ اآلخرة، عذاب من أىوف الدنيا عذاب أف
 إنو اب٢بق بعثك كالذم ال: قالت ،اآلخرة عذاب من أىوف الدنيا عذاب أف ىاكأخرب  كذكرىا فوعظها
 كاف إف عليو اَّللَّ  لعنة أف كا٣بامسة الصادقْب ٤بن إنو ابَّللَّ  شهادات أربع فشهد ابلرجل فبدأ ،لكاذب

 اَّللَّ  غضب أف كا٣بامسة الكاذبْب ٤بن إنو ابَّللَّ  شهادات أربع فشهدت اب٤برأة ثُب ٍب ،الكاذبْب من
 .(ِ)بينهما ؽفرَّ  ٍب ،الصادقْب من كاف إف عليها

بْب أخوٍم بِب العجبلف كقاؿ: )اَّللَّ يعلم أف  قاؿ: فرَّؽ النيب  كُب ركاية للبخارم كمسلم عنو 
فهل منكما  ،( فأبيا، فقاؿ: )اَّللَّ يعلم أف أحدكما كاذب؟فهل منكما اتئب ،أحدكما كاذب

 .(ّ)ؽ بينهما( فأبيا، ففرٌ ؟فهل منكما اتئب ،م أف أحدكما كاذب(، فأبيا فقاؿ: )اَّللَّ يعل؟اتئب
قاؿ: إان ليلة ا١بمعة ُب ا٤بسجد، إذ جاء رجل من  أخرج مسلم عن عبد اَّللَّ بن مسعود -د 

األنصار، فقاؿ: لو أف رجبلن كجد مع امرأتو رجبلن فتكلم جلدٛبوه، أك قتل قتلتموه، كإف سكت 
فسألو،  فلما كاف من الغد أتى رسوؿ هللا  و رسوؿ هللا ، كهللا ألسألن عنيظو سكت على غى 

فقاؿ: لو أف رجبلن كجد مع امرأتو رجبلن فتكلم جلدٛبوه، أك قتل قتلتموه، أك سكت سكت على 
 چھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵چغيظ، فقاؿ: )اللهم افتح( كجعل يدعو، فنزلت آية اللعاف: 

                                                           

(، ََْٓ( رقم )َِّْ/ ٓ: )لو كنت راٝبان بغّب بينة( )، كتاب الطبلؽ، ابب قوؿ النيب الصحيحُب  أخرجو البخارم (ُ)
 (.ُْٕٗ( رقم )ُُّْ/ ِ، كتاب اللعاف )الصحيحكأخرجو مسلم ُب 

 (.ُّْٗ( رقم )ُُُّ، َُُّ/ ِ، كتاب اللعاف )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)
(، كأخرجو ََٔٓ( كانظر )ََٓٓ( رقم )َِّٓ/ ٓب صداؽ ا٤ببلعنة )، كتاب الطبلؽ، ابالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

 (.ُّْٗ( رقم )ُُِّ/ ِ، كتاب اللعاف )الصحيحمسلم ُب 
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فتبلعنا  كامرأتو إٔب رسوؿ هللا  فجاء ىو -فابتلي بو ذلك الرجل من بْب الناس-ىذه اآلايت 
فشهد الرجل أربع شهادات ابَّللَّ إنو ٤بن الصادقْب، ٍب لعن ا٣بامسة أف لعنة هللا عليو إف كاف من 

: )مو( فأبت فلعنت، فلما أدبرا قاؿ: )لعلها أف الكاذبْب، فذىبت لتلعن، فقاؿ ٥با رسوؿ اَّللَّ 
 .(ِ( )ُ)٘بيء بو أسود جعدان( فجاءت بو أسود جعدان 

قذؼ امرأتو بشريك  (ّ)قاؿ: إف ىبلؿ بن أيمية أخرج مسلم كالنَّسىاًئي عن أنس بن مالك -ق 
، ككاف أخا الرباء بن مالك ألمو، ككاف أكؿ رجل العن ُب اإلسبلـ، قاؿ: فبلعنها، (ْ)بن سحماء

أيمية، كإف  فهو ٥ببلؿ بن (ٓ): )أبصركىا فإف جاءت بو أبيض سبطان قضيء العينْبفقاؿ رسوؿ اَّللَّ 
فهو لشريك بن سحماء( قاؿ: فأينبئتي أهنا جاءت بو  (ٔ)جاءت بو أكحل جعدان ٞبش الساقْب

 .(ٕ)أكحل، جعدان، ٞبش الساقْب
 .چھےےچكلفظ النَّسىاًئي: إذ نزلت عليو آية اللعاف: 

أف ىبلؿ بن أيمية قذؼ  أخرج البخارم كأبو داكد كالَبمذم كابن ماجو عن ابن عبَّاسو -ك 
، بشريك بن سحماء فقاؿ النيب  تو عند النيب امرأ : )البينة أك حد ُب ظهرؾ( فقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ

يقوؿ: )البينة كإال حد ُب  إذا رأل أحدان على امرأتو رجبلن ينطلق يلتمس البينة، فجعل النيب 
، فنزؿ ظهرؾ( فقاؿ ىبلؿ: كالذم بعثك اب٢بق إين لصادؽ، فلينزلن هللا ما يربئ ظهرم من ا٢بد

فأرسل  فانصرؼ النيب  چۈٴۇۋجئچ بلغ حٌب فقرأ چھےےچجربيل كأنزؿ عليو: 

                                                           

 (.ِٕٓ/ ُ، مادة "جعد"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرا١بعد: ضد السبط. ابن األثّب،  (ُ)
 (.ُْٓٗ( رقم )ُُّّ/ ِ، كتاب اللعاف )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)
ىبلؿ بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد األعلم بن عامر بن كعب بن كاقف األنصارم الواقفي، شهد بدران كما بعدىا، كىو  (ّ)

 (.ٖٕٖٗ( رقم )َٕٔ، َٔٔ، ّ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابةأحد الثبلثة الذين تيب عليهم. ابن حجر، 
بن ا١بد بن العجبلف البلوم، حليف األنصار، ككاف شيريك أخا شريك بن سحماء، كىي أمو، كاسم أبيو عبدة بن مغيث  (ْ)

 (.ّٖٖٗ( رقم )َُٓ/ ِالرباء بن مالك ألمو، يقاؿ: إنو شهد مع أبيو أحدان. ا٤برجع السابق )
 النهاية يف غريب احلديثقضيء العينْب: أم فاسد العينْب. بن األثّب، ٦بد الدين أيب السعادات ا٤ببارؾ بن دمحم ا١بزرم،  (ٓ)

 (.ٕٔ/ ْ، مادة "قضأ"، )واألثر
 (.َْْ/ ُٞبش الساقْب: أم دقيقهما. ا٤برجع السابق ) (ٔ)
، كتاب الطبلؽ، ابب  الكربى(، كأخرجو النسائي ُب ُْٔٗ( رقم )ُُّْ/ ِ، كتاب اللعاف )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ٕ)

 (.ّْٗٔ( رقم )ْْٖ/ ٔكيف اللعاف، )
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يقوؿ: )إف هللا يعلم أف أحدكما كاذب، فهل منكما اتئب( ٍب  إليها، فجاء ىبلؿ فشهد، كالنيب 
 قامت فشهدت فلما كانت عند ا٣بامسة كقفوىا كقالوا: إهنا موجبة.

: فتلكأت ، ، (ِ)كنكصت (ُ)قاؿ ابن عبَّاسو حٌب ظننا أهنا ترجع، ٍب قالت: ال أفضح قومي سائر اليـو
، خدِب (ْ)، سابغ اإلليتْب(ّ): )أبصركىا فإف جاءت بو أكحل العينْبفمضت، فقاؿ النيب 

: )لوال ما مضى من كتاب ، فهو لشريك بن سحماء( فجاءت بو كذلك، فقاؿ النيب (ٓ)الساقْب
 .(ٔ)اَّللَّ لكاف ٕب ك٥با شأف(

 :اديثدراسة األح -
 ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. حديث سهل بن سعد  احلديث األول:
 حديث عبدهللا بن عباس ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. احلديث الثاين:

 حديث عبدهللا بن عمر ركاه مسلم ُب صحيحو. احلديث الثالث:
 ُب صحيحو. حديث عبد اَّللَّ بن مسعود ركاه مسلم الرابع: ديثاحل

حديث أنس بن مالك ركاه مسلم ُب صحيحو، كالنَّسىاًئي ُب الكربل، كا٢بديث  احلديث اخلامس:
ركاه ٝباعة من أصحاب ىشاـ بن حساف عنو، عن دمحم بن سّبين، عن أنس بن مالك، كىم: عبد 

 األعلى عند مسلم، ك٨بلد عن النسائي.

 ّبين مرسبلن ليس فيو أنس.كقد خالف ىشامان أيوب السختياين فركاه عن ابن س

                                                           

 (.ِٖٔ/ ْ، مادة "لكأ"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر. ابن األثّب، تلكأت: أم توقفت كتباطأت أف تقو٥با (ُ)
 (.ُُٔ/ ٓنكصت: النكوص الرجوع إٔب كراء. مادة "نكص"، ا٤برجع السابق ) (ِ)
 (.ُْٓ/ ِأكحل العينْب: ىو سواد ُب أجفاف العْب خلقة. مادة "كحل"، ا٤برجع السابق ) (ّ)
 (.ّّٖ/ ِا. مادة "سبغ"، ا٤برجع السابق )سابغ اإلليتْب: أم اتمهما كعظيمهم (ْ)
 (.ُٓ/ ِخدِب الساقْب: أم عظيمهما. مادة "خدِب"، ا٤برجع السابق )(ٓ) 
(، كأخرجو أبو داكد ُب َْْٕ( رقم )ُِٕٕ/ ْ)چچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ٔ)

، السنن(، كأخرجو الَبمذم ُب ِِٔٓر رقم )( كانظِِْٓ( رقم )ٖٔٔ/ ِ، كتاب الطبلؽ، كتاب ُب اللعاف )السنن
، كتاب الطبلؽ، ابب السنن(، كأخرجو ابن ماجو ُب ُّٕٗ( رقم )ِّٗ/ ٓأبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة النور )

 (.َِٕٔ( رقم )ٖٔٔ/ ُاللعاف )
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ليس أحد أثبت ُب ابن "كأيوب السختياين فوؽ ىشاـ بن حساف ُب دمحم بن سّبين، قاؿ ابن ا٤بديِب: 
، (ُ)"سّبين من أيوب كابن عوف إذا اتفقا، كإذا اختلفا فأيوب، كليس ُب القـو مثل أيوب كابن عوف

بن علقمة كعوؼ عن دمحم بن سّبين ىشاـ بن حساف دكف أيوب كابن عوف كسلمة "قاؿ الربدٯبي: 
كىشاـ كإف كاف من كبار أصحاب ابن سّبين، فإف شعبة كاف "، قاؿ ابن رجب: (ِ)"عن أيب ىريرة

، قاؿ ا٤بزيِب: "فتقدًن أيوب عليو ظاىر (ّ)"يتقي حديث ىشاـ بن حساف عن عطاء كدمحم كا٢بسن
 .(ْ)اؿ"ىنا لقوتو ُب ابن سّبين،... كعليو فالصواب ُب ا٢بديث اإلرس

ُب  كالَبمذم ُب سننو، داكد كأبوُب صحيحو،  البخارم ركاه عبَّاسو  ابنحديث  احلديث السادس:
 ُب سننو. ماجو كابنسننو، 

كىذا ا٢بديث انفرد بو عن ىشاـ: دمحم بن أيب عدم، فركاه عن ىشاـ، عن عكرمة، عن ابن 
 عباس.

لوصل كاإلرساؿ، كفيها ذكر ك٢بديث ابن عباس طرؽ أخرل عن عكرمة، كفيها اختبلؼ ُب ا
 عن عكرمة: ، كبعضها ال يصح ىبلؿ بن أمية 

، (ٔ)، كٓب يسمع من عكرمة كما قاؿ ىو(ٓ)فركاه عباد بن منصور كىو ضعيف ُب نفسو
 .(ٕ)كبينهما إبراىيم بن أيب ٰبٓب كىو مَبكؾ ا٢بديث

يج ٓب يسمع من كركاه ابن جريج عن عكرمة مرسبلن بذكر ىبلؿ، كىو مع إرسالو، فإف ابن جر 
 .(ٖ)عكرمة، كىو يسقط الضعفاء كا٤بَبككْب

                                                           

 (ْٕٗ/ ِ، )ُ، طشرح علل الرتمذي(، ابن رجب، ْٔ، )ِ، طالعلل( ابن ا٤بديِب، ُ)
 (.ْٖٗ/ ِ، )ُ، طشرح علل الرتمذي( ابن رجب، ِ)
 (.ْٖٗ/ ِ( ا٤برجع سابق )ّ)
 (.ِّٕ، ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
 (ُٗ/ ٓ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ٓ)
 (ُٔٔ/ ِ، )كتاب اجملروحني من احملدثني والضعفاء وادلرتوكني(، كابن حباف، ُّٔ، ّ، )ُ، طالضعفاء الكبري( العقيلي، ٔ)

ُٔٔ) 
 (.ُّٕ/ ُ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ٕ)
 .(ّٗٓ/ ٔ) ( ا٤برجع السابقٖ)
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 .(ُ)كركاه داكد بن ا٢بصْب عن عكرمة عن ابن عباس بدكف ذكر ىبلؿ، كركاية داكد عن عكرمة منكرة

كركاه مكحوؿ عن عكرمة مرسبلن بدكف ذكر ىبلؿ، لكن ُب إسناده عطاء بن عجبلف مَبكؾ 
 .(ِ)ا٢بديث

أف ا٢بديث ال يصح عن ابن عباس أف القاسم بن دمحم قد ركاه قاؿ ا٤بزيِب: "ك٩با يدؿ على 
عن ابن عباس، فذكر أف القاذؼ من بيت عاصم بن عدم، كعاصم عجبلين، كىبلؿ كاقفٌي، بل فيو 
عند النسائي من ىذا الوجو: )العن بْب العجبلين كامرأتو... حٌب قاؿ: ككاف الذم رميت بو ابنى 

 .(ّ)"السمحاء...(

كيبقى القوؿ ُب إخراج الشيخْب لركايٍب ىشاـ بن حساف؟ فا١بواب: أهنما "قاؿ ا٤بزيِب: 
أخرجاٮبا ُب غّب األصوؿ، كاالعتماد على غّبٮبا، كليس فيها ما ينظر فيو سول تسمية القاذؼ... 

 .(ْ)"اختبلفات ا٤بتوف ال مناص من الَبجيح بينها
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن ، ألحد صحابة رسوؿ هللا  قوؿسعد  حديث سهل بن احلديث األول:
 كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، إال إنو ٓب يرد ُب ا٢بديث ذكر ألحد صحابة رسوؿ هللا  قوؿحديث ابن عباس  احلديث الثاين:
 لنزكؿ اآلية، كىو موافق حديث سهل بن سعد ُب القصة.

كقد أنزؿ هللا بشأنو ، ألحد صحابة رسوؿ هللا  قوؿ بن عمر حديث عبدهللا احلديث الثالث:
 كال يعارض حديث سهل بن سعد، بل ىو شاىد عليو، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية. قرآانن،

كقد أنزؿ هللا بشأنو ، ألحد صحابة رسوؿ هللا  قوؿحديث عبدهللا بن مسعود  احلديث الرابع:
 ن سعد، بل ىو شاىد عليو، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.كال يعارض حديث سهل ب قرآانن،

                                                           

 .(ُٕٓ/ ّ) ،ُط هتذيب التهذيب،ابن حجر،  (ُ)
 .(ْْٗٓ)، ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ِ)
 (.ِٕٓ، ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
 (.ِٕٓ، ِ( ا٤برجع السابق )ْ)
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كقد أنزؿ هللا بشأنو ، ألحد صحابة رسوؿ هللا  قوؿحديث أنس بن مالك  احلديث اخلامس:
إال أف ا٢بديث مرسل كما تقدـ، كأف اإلماـ مسلم أخرجو ُب غّب األصوؿ، كلذا فإنو ال ييعدُّ  قرآانن،

 سببان لنزكؿ اآلية.
 كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن،، ألحد صحابة رسوؿ هللا  قوؿحديث ابن عباس  ث السادس:احلدي

إال أف ا٢بديث مرسل كما تقدـ، كأف اإلماـ البخارم أخرجو ُب غّب األصوؿ، كلذا فإنو ال ييعدُّ سببان 
 لنزكؿ اآلية.

اعة من ا٤بفسرين ، ككذا ٝب(ِ)، كاإلماـ السيوطي(ُ)كقد أكرد ٝبلة األحاديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
حديث سهل بن سعد، كرد لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، لكن ُب قوؿ النيب  احلديث األول:

زكؿ صرٰبان.: )قد أنزؿ اَّللَّ فيك كُب صاحبتك فاذىب فىأيًت هبا( ٘بعل سبب الن 
 حديث ابن عباس ٓب يرد ُب ا٢بديث ذكر لنزكؿ اآلية. احلديث الثاين:

حديث عبدهللا بن عمر يتضح فيو أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، إذ كرد لفظ  احلديث الثالث:
 النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

)فنزلت(، إذ كرد لفظ  حديث عبدهللا بن مسعود يتضح فيو أف سبب النزكؿ صريح احلديث الرابع:
 النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

سببان لنزكؿ  كنحديث أنس بن مالك كوف ا٢بديث مرسل كما تقدـ، كلذا ٓب ي احلديث اخلامس:
اآلية، كلذلك فإننا ال نناقش صراحة سبب النزكؿ من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها من خبلؿ 

 ا٢بديث.

                                                           

 (.ّٖٔ -ّٔٔ، )ّط أسباب النزول، ( الواحدم،ُ)
 (.ُْٓ -ُِٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ٖٓ -ِٖ/ ُٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمابن كثّب،  (،ُْٖ، ُّٖ/ ُِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِّٕ/ ُُ)
 (.ُّٔ، ُِٔ/ ُٖ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِٖٔ -ِٓٔ
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كما تقدـ، كأف اإلماـ البخارم أخرجو ُب   س كوف ا٢بديث مرسبلن حديث ابن عبا احلديث السادس:
غّب األصوؿ، كلذا فإنو ال ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية، كلذلك فإننا ال نناقش صراحة سبب النزكؿ من 

 عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها من خبلؿ ا٢بديث.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

ن سعد، كابن عباس، كعبدهللا بن عمر، كعبدهللا بن مسعود أف اآلية من خبلؿ حديث سهل بيتبْب 
مدنية، من خبلؿ عدة قرآئن، منها ذكر عوٲبر العجبلين كىو رجل من األنصار، كذكر عاصم بن 

: )اَّللَّ يعلم أف أحدكما كاذب فهل منكما اتئب(، عدم كىو من األنصار أيضان، كقوؿ رسوؿ هللا 
ا٤بسلمْب ٓب يكن ُب العهد ا٤بكي، ككذلك ذكر ا٤بسجد ُب قوؿ ابن فإف صدكر الكذب من أحد 

 مسعود: )إان ليلة ا١بمعة ُب ا٤بسجد(، كُب ركاية ابن مسعود نص على أنو )رجل من األنصار(.
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤچ -ُُِ

چىبيبجتحتختمتىتيتجثمث...ڤڤڦڦڦڦ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
إذا أراد أف ٱبرج أقرع بْب أزكاجو  قالت: كاف رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم كمسلم عن عائشة 

معو، قالت عائشة: فأقرع بيننا ُب غزكة غزاىا فخرج  فأيتهن خرج سهمها خرج هبا رسوؿ هللا 
كأينزؿ فيو، فسران  (ِ)بعدما نزؿ ا٢بجاب، فأان أيٞبل ُب ىودجي سهمي، فخرجت مع رسوؿ اَّللَّ 

من غزكتو تلك كقفل، كدنوان من ا٤بدينة قافلْب، آذف ليلة ابلرحيل، فقمت  حٌب إذا فرغ رسوؿ اَّللَّ 
حْب آذنوا ابلرحيل، فمشيت حٌب جاكزت ا١بيش، فلما قضيت شأين أقبلت إٔب رحلي، فإذا عقد ٕب 

الذين كانوا يرحلوف  (ْ)قد انقطع، فالتمست عقدم كحبسِب ابتغاؤه، كأقبل الرىط (ّ)من جىزٍع ظىفىار
وا ىودجي، فرحلوه على بعّبم الذم كنت ركبت كىم ٰبسبوف أين فيو، ككاف النساء إذ ٕب فاحتمل

من الطعاـ، فلم يستنكر القـو خفة ا٥بودج حْب  (ٓ)ذاؾ خفافنا ٓب يثقلهن اللحم، إ٭با أتكل العيلقة
                                                           

 .َِ-ُِسورة النور: اآلية  (ُ)
، مادة لسان العرب( ىودج: من مراكب النساء، مقبب كغّب مقبب، يصنع من العصي ٍب ٯبعل فوقو ا٣بشب. ابن منظور، ِ)

 (.ّٖٗ/ ِ"ىدج"، )
 (.ِٗٔ/ ُ، مادة "جزع"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرفار: ىو ا٣برز اليماين. ابن األثّب، ( جزع ظّ)
 (.ِّٖ/ ِ( الرىط: ما دكف العشرة، كقيل إٔب األربعْب، كال تكوف منهم امرأة. مادة "رىط"، ا٤برجع السابق )ْ)
 (.ِٖٗ/ ّ( العيلقة: البلعة من الطعاـ. مادة "علق"، ا٤برجع السابق )ٓ)
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رفعوه، ككنت جارية حديثة السن، فبعثوا ا١بمل كساركا، فوجدت عقدم بعدما استمر ا١بيش، 
منزٕب الذم كنت بو، كظننت أهنم سيفقدكين  (ُ)از٥بم كليس هبا داع كال ٦بيب، فأ٩بتفجئت من

 فّبجعوف إٕبَّ.
فبينا أان جالسة ُب منزٕب غلبتِب عيِب فنمت، ككاف صفواف بن ا٤بعطل السلمي ٍب الذكواين من 

رآين، ككاف يراين فأصبح عند منزٕب، فرأل سواد إنساف انئم، فأاتين فعرفِب حْب  (ِ)كراء ا١بيش، فأدِب
قبل ا٢بجاب، فاستيقظت ابسَبجاعو حْب عرفِب، فخمرت كجهي ٔبلبايب، كهللا ما كلمِب كلمة كال 
٠بعت منو كلمة غّب اسَبجاعو، حٌب أانخ راحلتو فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود يب الراحلة، 

ن ىلك، ككاف الذم تؤب اإلفك ُب ٫بر الظهّبة، فهلك م (ّ)حٌب أتينا ا١بيش بعد ما نزلوا موغرين
عبد اَّللَّ بن أيٌب ابن سلوؿ، فقدمنا ا٤بدينة، فاشتكيت حْب قدمت شهران، كالناس يفيضوف ُب قوؿ 

 أصحاب اإلفك، ال أشعر بشيء من ذلك، كىو يىرًيبيًِب ُب كجعي أين ال أعرؼ من رسوؿ اَّللَّ 
فيسلم ٍب يقوؿ: )كيف  وؿ هللا اللطف الذم كنت أرل منو حْب أشتكي، إ٭با يدخل عليَّ رس

، فخرجت معي أـ (ْ)تيكم؟( ٍب ينصرؼ، فذاؾ الذم يريبِب كال أشعر، حٌب خرجت بعدما نقهت
، ككنَّا ال ٬برج إال ليبلن إٔب ليل، كذلك قبل أف نتخذ الكنف (ٔ)، كىو متربزان(ٓ)مسطح قبل ا٤بناصع

ًقبىل الغائط، فكنا نتأذل ابلكنف أف نتخذىا عند قريبنا من بيوتنا، كأمران أمر العرب األكؿ ُب التربز 
 بيوتنا.

فانطلقت أان كأـ مسطح، كىي ابنة أيب رىم بن عبد مناؼ، كأمها بنت صخر بن عامر خالة 
أيب بكر الصديق، كابنها مسطح بن أاثثة، فأقبلت أان كأـ مسطح قبل بيٍب قد فرغنا من شأننا، 

مسطح، فقلت ٥با: بئس ما قلت، أتسبْب رجبلن  (ٖ)، فقالت: تعس(ٕ)فعثرت أـ مسطح ُب مرطها

                                                           

 (.ٗٔ/ ُ، مادة "أمم"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( أ٩بت: أم قصدت كعمدت. ابن األثّب، ُ)
 (.ُِٗ/ ِ( أدِب: سار من أكؿ الليل. مادة "دِب"، ا٤برجع السابق )ِ)
 (.َِٗ/ ٓ( موغرين: كقت ا٥باجرة، كقت توسط الشمس السماء. مادة "كغر"، ا٤برجع السابق )ّ)
: برئت كأْ)  (.ُُُ/ ٓفقت، كٓب تكتمل صحتو لقرب عهده اب٤برض. مادة "نقو"، ا٤برجع السابق )( نقهتي
 (.ٓٔ/ ٓ( ا٤بناصع: ا٤بواضع الٍب يتخلى فيها. مادة "نصع"، ا٤برجع السابق )ٓ)
 (.ُُٖ/ ُ( ا٤بتربز: اسم الفضاء الواسع. مادة "برز"، ا٤برجع السابق )ٔ)
 (.ُّٗ/ ْسابق )( مرًطها: كساؤىا. مادة "مرط"، ا٤برجع الٕ)
، كىو دعاء عليو اب٥ببلؾ. مادة "تعس"، ا٤برجع السابق )ٖ)  (.َُٗ/ ُ( تعس: أم عثر كانكبَّ
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، أك ٓب تسمعي ما قاؿ؟ قالت: قلت: كما قاؿ؟ فأخربتِب بقوؿ أىل (ُ)شهد بدران، قالت: أم ىنتاه
 اإلفك، فازددت مرضان على مرضي.

سىلَّمى ٍب قاؿ: )كيف تيكم؟(، فقلت:  -تعِب  فلما رجعت إٔب بيٍب كدخل عليَّ رسوؿ اَّللَّ 
 أف آٌب أبومَّ؟ قالت: كأان حينئذو أريد أف أستيقن ا٣برب من قبلهما، قالت: فأذف ٕب رسوؿ أأتذف ٕب

فجئت أبومَّ، فقلت ألمي: اي أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: اي بنية ىوين عليك، فو هللا  اَّللَّ 
لت: سبحاف رف عليها، قالت: فقلقلما كانت امرأة قط كضيئة، عند رجل ٰببها، ك٥با ضرائر إال كثَّ 

، كلقد ٙبدث الناس هبذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حٌب أصبحت ال يرقأ ٕب دمع، كال أكتحل  اَّللَّ
حْب استلبث  علي بن أيب طالب كأسامة بن زيد بنـو حٌب أصبحت أبكي، فدعا رسوؿ اَّللَّ 

م يعلم من براءة ابلذ فأشار على رسوؿ اَّللَّ  الوحي يستشّبٮبا ُب فراؽ أىلو، فأما أسامة بن زيد
، أىلك كما نعلم إال خّبان، كأما علي بن  أىلو، كابلذم يعلم ٥بم ُب نفسو من الود، فقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ
أيب طالب فقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ ٓب يضيق اَّللَّ عليك، كالنساء سواىا كثّب، كإف تسأؿ ا١بارية تصدقك، 

ىل رأيت من شيء يريبك؟(، قالت بريرة: ال  بريرة فقاؿ: )أم بريرة، قالت: فدعا رسوؿ اَّللَّ 
عليها أكثر من أهنا جارية حديثة السن، تناـ عن  (ِ)كالذم بعثك اب٢بق، إف رأيت عليها أمران أغمصو

 فتأكلو. (ّ)عجْب أىلها، فتأٌب الداجن
 فاستغدر يومئذ من عبد هللا بن أيب ابن سلوؿ، قالت: فقاؿ رسوؿ هللا  فقاـ رسوؿ هللا 

لى ا٤بنرب: )اي معشر ا٤بسلمْب، من يعذرين من رجل قد بلغِب أذاه ُب أىل بيٍب، فو هللا ما كىو ع
علمت على أىلي إال خّبان، كلقد ذكركا رجبلن ما علمت عليو إال خّبان، كما كاف يدخل على أىلي إال 

 معي(.
كس ضربت فقاـ سعد بن معاذ األنصارم فقاؿ: اي رسوؿ هللا، أان أعذرؾ منو، إف كاف من األ

عنقو، كإف كاف من إخواننا من ا٣بزرج، أمرتنا ففعلنا أمرؾ، قالت: فقاـ سعد بن عبادة، كىو سيد 
ا٣بزرج، ككاف قبل ذلك رجبلن صا٢بنا، كلكن احتملتو ا٢بمية، فقاؿ لسعد: كذبت لعمر هللا، ال تقتلو 

                                                           

تىاه: أم اي ىذه، كقيل: اي بلهاء، كأهنا نسبت إٔب قلة ا٤بعرفة ٗبكايد الناس كشركرىم. ابن األثّب، ُ) نػٍ النهاية يف غريب ( أم ىى
 (.ُِٖ، َِٖ/ ٓ، مادة "ىنا" )احلديث واألثر

 (.ّٖٔ/ ّ( أغمصو عليها: أعيبها بو. مادة "غمص"، ا٤برجع السابق )ِ)
 (.َُِ/ ِ( الداجن: ىي الشاة الٍب يعلفها الناس ُب مناز٥بم. مادة "دجن"، ا٤برجع السابق )ّ)
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عبادة: كذبت لعمر  كال تقدر على قتلو، فقاـ أسيد بن حضّب، كىو ابن عم سعد، فقاؿ لسعد بن
هللا لنقتلنو، فإنك منافق ٘بادؿ عن ا٤بنافقْب، فتثاكر ا٢بياف األكس كا٣بزرج حٌب ٮبوا أف يقتتلوا، 

 ٱبفضهم حٌب سكتوا كسكت. قائم على ا٤بنرب، فلم يزؿ رسوؿ هللا  كرسوؿ اَّللَّ 
، قالت: فأصبح أب (ُ)قالت: فمكثت يومي ذلك ال يرقأ وام عندم ٕب دمع كال أكتحل بنـو

، كال يرقأ ٕب دمع، يظناف أف البكاء فالق كبدم، قالت:  كقد بكيت ليلتْب كيومنا، ال أكتحل بنـو
فبينما ٮبا جالساف عندم كأان أبكي، فاستأذنت عليَّ امرأة من األنصار، فأذنت ٥با، فجلست تبكي 

كٓب ٯبلس عندم  فسلم ٍب جلس، قالت: معي، قالت: فبينا ٫بن على ذلك دخل علينا رسوؿ هللا 
حْب  منذ قيل ما قيل قبلها، كقد لبث شهران ال يوحى إليو ُب شأين، قالت: فتشهد رسوؿ اَّللَّ 

، كإف   جلس، ٍب قاؿ: )أما بعد، اي عائشة فإنو قد بلغِب عنك كذا ككذا، فإف كنت بريئة فسيربئك اَّللَّ
َبؼ بذنبو، ٍب اتب إٔب اَّللَّ اتب اَّللَّ كنت أ٤بمت بذنب فاستغفرم اَّللَّ كتويب إليو، فإف العبد إذا اع

دمعي، حٌب ما أحسن منو قطرة، فقلت  (ِ)مقالتو قلص عليو(، قالت: )فلما قضى رسوؿ هللا 
، فقلت ألمي: فيما قاؿ: قاؿ: كهللا ما أدرم ما أقوؿ لرسوؿ هللا  أليب: أجب رسوؿ اَّللَّ 

: قالت: فقلت، كأان جارية حديثة السن اَّللَّ قالت: ما أدرم ما أقوؿ لرسوؿ  أجييب رسوؿ اَّللَّ 
ال أقرأ كثّبان من القرآف: إين كاَّللَّ لقد علمت: لقد ٠بعتم ىذا ا٢بديث حٌب استقر ُب أنفسكم 
كصدقتم بو، فلئن قلت لكم: إين بريئة، كاَّللَّ يعلم أين بريئة، ال تصدقوين بذلك، كلئن اعَبفت لكم 

 قاؿ: ئة لتصدقِب، كاَّللَّ ما أجد لكم مثبلن إال قوؿ أيب يوسفأبمر، كاَّللَّ يعلم أين منو بري
 كأان: قالت ،فراشي على فاضطجعت ٙبولت ٍب: قالت ،چژژڑڑککککچ

 كحينا شأين ُب منزؿ اَّللَّ  أف أظن كنت ما كاَّللَّ  كلكن برباءٌب، مربئي اَّللَّ  كأف بريئة، أين أعلم حينئذو 
كلم اَّللَّ ُبَّ أبمر ييتلى، كلكن كنت أرجو أف يرل رسوؿ أحقر من أف يت كاف نفسي ُب كلشأين يتلى،
 ُب النـو رؤاي يربئِب اَّللَّ هبا. اَّللَّ 

، كال خرج أحد من أىل البيت، حٌب أنزؿ عليو، فأخذه رسوؿ اَّللَّ  (ّ)قالت: فو اَّللَّ ما راـ
ىو ُب يـو شات، من من العرؽ، ك  (ِ)، حٌب إنو ليتحدر منو مثل ا١بماف(ُ)ما كاف أيخذه من الربحاء

                                                           

 (.ِْٖ/ ِ، مادة "رقأ" )النهاية يف غريب احلديث واألثر( يرقأ: يسكن كينقطع. ابن األثّب، ُ)
 (.ََُ/ ْع كذىب. مادة "قلص"، ا٤برجع السابق )( قلص: ارتفِ)
 (.َِٗ/ ِ( راـ: برح. مادة "رًن"، ا٤برجع السابق )ّ)
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سرم عنو كىو يضحك، فكانت  ثقل القوؿ الذم ينزؿ عليو، قالت: فلما سرم عن رسوؿ اَّللَّ 
فقد برأؾ(، فقالت أمي: قومي إليو، قالت: فقلت: كاَّللَّ  أكؿ كلمة تكلم هبا: )اي عائشة، أما اَّللَّ 

:ال أقـو إليو كال أٞبد إال هللا   اآلايت العشر چٱٻٻٻٻپپپپچ ، كأنزؿ اَّللَّ
 .(ّ)كلها

 :دراسة احلديث -

 ُب صحيحو. كمسلم ُب صحيحو، البخارما٢بديث ركاه 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، فأنزؿ هللا بشأف قو٥بم ُب ا٢بديث قوؿ لعبدهللا بن أيٌب بن سلوؿ ككذلك لبعض من عاصر النيب 
 قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم (ٓ)، كاإلماـ السيوطي(ْ)اإلماـ الواحدم كقد أكرد ا٢بديثى 
 .(ٔ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال إنو التفاؽ القصة كسياؽ اآلايت، ما ٯبعلنا 

 .صريحلنزكؿ نقوؿ أبف سبب ا
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                                                                                                                                                     

حاء: شدة الكرب. ابن األثّب، ُ)  (.ُُّ/ ُ، مادة "برح" )النهاية يف غريب احلديث واألثر( الربي
 (.َُّ/ ُ( ا١بيمىاف: اللؤلؤ الصغار. مادة "ٝبن"، ا٤برجع السابق )ِ)

، ُٕٕٓ، ُْٕٕ/ ْ)چڄڄڄڄڃڃڃڃچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحو البخارم ُب أخرج (ّ)
، َُّٔ، َُّٗ، ْْٕٗ، ُْْْ، ُّْْ، َِّٖ، ُِٖٓ( كانظر رقم )ّْْٕ( رقم )ُٖٕٕ، ُٕٕٕ، ُٕٕٔ
( رقم ُِّٔ-ُِِٗ/ ْ، كتاب التوبة، ابب ُب حديث اإلفك )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ََُٕٔ، َُٕٔ

(َِٕٕ.) 
 (.ّّٕ -ّٖٔ، )ّط باب النزول،أس( الواحدم، ْ)
 (.ُٕٓ -ُْٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ٔٗ -ٖٔ/ ُٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)

(، ابن ِٖٔ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم، (، ابن كثّبُٕٗ/ ُِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِٕٕ/ ُُ)
 (.َُٕ/ ُٖ، )التحرير والتنويرعاشور، 
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يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف اآلايت مدنية، كذلك من خبلؿ نص ا٢بديث: )فقدمنا ا٤بدينة(، 
إٔب غزكة، كذكر ا٢بجاب كقد فرض  كحادثة اإلفك، كقرائن أخرل، منها: خركج رسوؿ هللا 

غزكة ا٤بريسيع كتسمى بغزكة بِب ا٤بصطلق اب٤بدينة، كذكر صفواف بن ا٤بعطل السلمي، فقد أسلم قبل 
ق، ككذلك كذكر عبد اَّللَّ بن أيب ابن سلوؿ رأس النفاؽ، كذكر بدر: ٔكقد كانت ىذه الغزكة سنة 

ُب قوؿ عائشة ألـ مسطح: )بئس ما قلت، أتسبْب رجبلن شهد بدران(، كذكر أسامة بن زيد، كذكر 
حضّب، كذكر األكس كا٣بزرج، كقياـ رسوؿ هللا  سعد بن معاذ األنصارم، كسعد بن عبادة، كأسيد بن

 .على ا٤بنرب، كل ىذه القرائن ٘بعلنا نعلم أف اآلية مدنية 
ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژچ -ُِِ

چژڑڑککککگگگگ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
 بوأ فقاؿ قالوا، ٩با هللا فربأىا قالوا ما اإلفك أىل ٥با قاؿ حْب  عائشة عن كمسلم البخارم أخرج
 بعد أبدان  شيئان  مسطح على أينفق ال كاَّللَّ : -منو لقرابتو (ِ)مسطح على ينفق ككاف- الصديق بكر

: بكر أبو قاؿ ،اآليةچ...ڃڃچچچچڇڇڇڇچ: هللا فأنزؿ ،لعائشة قاؿ الذم
 ال كهللا: كقاؿ عليو، ينفق كاف الٍب النفقة مسطح إٔب فرجع ٕب، هللا يغفر أف أليحب إين كهللا بلى

 .(ّ)أبدان  عنو اأىنزعه
 :دراسة احلديث -

 .ُب صحيحو كمسلم ُب صحيحو، البخارم ركاها٢بديث 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

 .ِِسورة النور: اآلية  (ُ)
( مسطح بن أاثثة بن عباد بن ا٤بطلب بن عبد مناؼ بن قصي ا٤بطليب، كاف ا٠بو عوفان، كأما مسطح فهو لقبو، كأمو بنت خالة ِ)

اإلصابة يف دتييز . ابن حجر، ق ُب خبلفة عثماف ّْمات سنة  ،ُب قذؼ عائشة  أيب بكر، كجلده النيب 
 (.ّٕٓٗ( رقم )َْٖ/ ّ، )ُ، طالصحابة

( رقم ِْٖٓ/ ٔ، كتاب األٲباف كالنذكر، ابب اليمْب فيما ال ٲبلك كُب ا٤بعصية كالغضب )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)
، كتاب التوبة، ابب ُب حديث اإلفك حيحالص(، كأخرجو مسلم ُب ْْٕٗ، ّْْٕ، َُّٗ، ُِٖٓ( كانظر )َُّٔ)

 (.َِٕٕ( رقم )ُِّٔكقبوؿ توبة القاذؼ )
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، فأنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان ُب ا٢بديث قوؿ للصديق أيب بكر الصديق 
 لنزكؿ اآلية.

ابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن كقد أكرد ٝباعة من ا٤بفسرين ىذا ا٢بديث منهم الطربم ك 
 .(ُ)عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد كرد لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

، كأف قوؿ الصديق ة هللا لعائشة ندرؾ أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر حادثة اإلفك، كتربئ
 مَبتب على ما حصل من مسطح ُب حادثة اإلفك.

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃچ -ُِّ

ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککک

چکگگگگڳڳڳڳ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
قاؿ: إف جارية لعبد اَّللُّ بن أيبًٌ ابن سلوؿ ييقاؿ ٥با مسيكة، كأخرل ييقاؿ  أخرج مسلم عن جابر 

:  ا أيميمة، فكاف يكرىهما على الزان، فشكتا ذلك إٔب النيب ٥ب فأنزؿ اَّللَّ
چڳڳچ: قولو إٔب چڍڌڌڎڎچ

(ّ). 
قاؿ: كاف عبد اَّللُّ بن أيب ابن سلوؿ يقوؿ ١بارية لو: اذىيب فابغينا  كُب لفظ آخر ٤بسلم عنو 

 .چڍڌڌڎڎچ: شيئان، فأنزؿ هللا 
 :دراسة احلديث -

                                                           

، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، َُِ/ ُٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
(، ابن ِٕٔ/ ّ، )ِ، طالعظيمتفسري القرآن (، ابن كثّب، َِٕ/ ُِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِٖٓ/ ُُ)

 (.ُٖٖ/ ُٖ، )التحرير والتنويرعاشور، 
 .ّّسورة النور: اآلية  (ِ)
 (.َِّٗ( رقم )َِِّ/ ْ)چڍڌڌڎڎچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو مسلم ُب  (ّ)
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 و.ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيح
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

من ا١باريتْب للنيب  كقوؿمن عبدهللا بن أيب بن سلوؿ كىو إكراىو ١باريتيو على الزان،  فعلُب ا٢بديث 
 ،،كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية. فأنزؿ هللا بشأف ذلك األمر قرآان 

، كأكرده ٝباعة من (ِ)وطيسبب النزكؿ، ككذا أكرده اإلماـ السي (ُ)كقد أكرد اإلماـ الواحدم
 .(ّ)ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
)فأنزؿ هللا(، فقد كرد لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

 ، كذلك بقرينة ذكر عبدهللا بن أيب بن سلوؿ، كأف مدار القصة عليو.أف اآلية مدنية يتبْب
ھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿چ -ُِْ

﯀﯁ڭڭڭ

چڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋجئحئمئىئيئ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
أخرج أبو داكد عن عكرمة أف نفران من أىل العراؽ قالوا: اي ابن عبَّاسو كيف ترل ُب ىذه اآلية الٍب 

: فيها ٗبا أيمران، كال يعمل هبا أحد، قوؿ اَّللَّ أيمران 
ھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ

 إٔب القعنيب قرأ چڭڭڭ
 لبيوهتم ليس الناس ككاف ،السَب ٰبب اب٤بؤمنْب رحيم حليم هللا إف: عبَّاسو  ابن قاؿ چمئىئچ

                                                           

 (.ّٕٕ، ّٕٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُٗٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُِّ/ ُٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.ِٖٖ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِْٓ/ ُِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َِّ/ ُُ)
 .ٖٓسورة النور: اآلية  (ْ)
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 اَّللَّ  فأمرىم أىلو، على الرجلك  ،الرجل يتيمة أك الولد أك ا٣بادـ دخل فرٗبا ،(ُ)ًحجاؿ كال ستور
 .(ِ)بعد بذلك يعمل أحدان  أر فلم كا٣بّب، ابلستور اَّللَّ  فجاءىم العورات، تلك ُب ابالستئذاف

 :دراسة احلديث -

 ُب سننو، من طريق عمرك، عن عكرمة، عن ابن عباس. داكد أبوا٢بديث ركاه 

، (ّ)بخارم: "ىو صدكؽ"كا٢بديث مداره على عمرك بن أيب عمرك، كىو ٨بتلف فيو، قاؿ ال
، كمع كونو صدكقان فإف ركايتو (ْ)كقاؿ الذىيب: "صاّب حسن منحط عن الدرجة العلياء من الصحيح"

، كقاؿ (ٓ)عن عكرمة متكلم فيها، فقد قاؿ اإلماـ أٞبد: "كل أحاديثو عن عكرمة مضطربة"
 .(ٔ)البخارم: "ىو صدكؽ لكن ركل عن عكرمة مناكّب"

عن ابن عباس على ضعف ا٢بديث من جهة ا٤بًب، منها: ما ركاه كقد دلت ركاايت أخرل 
أبو داكد من طريق عبيد هللا بن أيب يزيد ٠بع ابن عباس يقوؿ: آية ٓب يؤمن هبا أكثر الناس، آية اإلذف، 

 أف تستأذف عليَّ. -جارية لو قصّبة قائمة على رأسو-كإين آمر ىذه 

عيف، الستنكار بعض اإلئمة أحاديث قاؿ ا٤بزيِب: "كخبلصة القوؿ إف حديث عكرمة ض
 .(ٕ)عمرك عن عكرمة"

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، ككصف ٢بالة كاف الناس عليها، كٱبرب أف هللا أمرىم ابالستئذاف، ُب ا٢بديث قوؿ البن عباس 
 كلضعف إسناد ا٢بديث فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

                                                           

، مادة النهاية يف غريب احلديث واألثربيت كالقبة يسَب ابلثياب كتكوف لو أزرار كبار. ابن األثّب،  ( ا٢ًبجىاؿ: ٝبع حىجىلة،ُ)
 (.ّْٔ/ ُ"حجل"، )

 (.ُِٗٓ( رقم )ّٕٕ/ ٓ، كتاب األدب، ابب االستئذاف ُب العورات الثبلث )السننأخرجو أبو داكد ُب  (ِ)
 (.ٖٕٗ/ ِ، )ُ، طشرح علل الرتمذي( ابن رجب، ّ)
 (.ِِٖ/ ّ، )ميزان االعتدال يف نقد الرجالىيب، ( الذْ)
 (.ٖٕٗ/ ِ، )ُ، طشرح علل الرتمذي( ابن رجب، ٓ)
 (.ٖٕٗ/ ِ( ا٤برجع سابق )ٔ)
 (.ٕٔٓ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ٕ)
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أسباب النزكؿ، ككذا ٓب يورده اإلماـ السيوطي ُب كتابو كٓب يورد ا٢بديث اإلماـ الواحدم ُب كتابو 
 لباب النقوؿ ُب أسباب النزكؿ.

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

ٓب يرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ، كىو ضعيف اإلسناد، كلذا ٓب يكن سببان لنزكؿ اآلية، كلذا فإننا ال 
 مها، كال مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.نناقش صراحتو من عد

 سورة الفرقاف

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹچ -ُِٓ

ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ

چچچچڇڇڇڇڍڍ
(ُ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت: -
قاؿ: إف انسان من أىل الشرؾ كانوا قد قىتلوا  أخرج البخارم كمسلم عن عبد اَّللَّ بن عبَّاسو -أ 

ا   عملنا ٤با أفَّ  ٚبربان لوفقالوا: إف الذم تقوؿ كتدعو إليو ٢بسن،  كأكثركا، كزىنوا كأكثركا فأتوا ٧بمدن
 :كنزؿ چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ :فنزؿ كفارةن 

چڻۀۀہہہہھھھھےچ
(ِ). 

 إٔب چٱٻٻٻٻپپچقاؿ: نزلت ىذه اآلية ٗبكة:  كُب لفظ البخارم كمسلم عنو 
، كقد قتلنا النفس الٍب حـر هللا فقاؿ ا٤بشركوف: كم چڦچ: قولو ا يغِب عنا اإلسبلـي كقد عدلنا ابَّللَّ

 .(ّ)اآلية آخر إٔب چ...ڄڄڄڄڃڃڃچ: كأتينا الفواحش؟ فأنزؿ هللا 
: أمُّ قاؿ سألت أك سئل رسوؿ هللا  أخرج البخارم كمسلم عن عبد هللا بن مسعود -ب 

قك( قلت: ٍب أمّّ؟ قاؿ: )ٍب أف تقتل كلدؾ الذنب عند هللا أكرب؟ قاؿ: )أف ٘بعل هلل ندان كىو خل

                                                           

 .َٕ-ٖٔسورة الفرقاف: اآلية  (ُ)
(، كأخرجو ِّْٓ( رقم )ُُُٖ/ ْ)چۀہہہہچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

 (.ُِِ( رقم )ُُّ/ ُ، كتاب اإلٲباف، ابب كوف اإلسبلـ يهدـ ما قبلو )الصحيحمسلم ُب 
( رقم ُّٗٗ/ ّكأصحابو من ا٤بشركْب ٗبكة ) ، كتاب فضائل الصحابة، ابب ما لقي النيب الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ّ)

/ ْ)چٱٻٻٻٻپپچ، كتاب التفسّب، اببلصحيحا(، كأخرجو مسلم ُب ْْٕٖ(، كانظر رقم )ِّْٔرقم )
 (.َِّّ( رقم )ُِّٖ



257 
 

خشية أف يطعم معك( قلت: ٍب أمّّ؟ قاؿ: )أف تزاين ٕبليلة جارؾ( قاؿ: كنزلت ىذه اآلية تصديقان 
چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺچ :لقوؿ رسوؿ هللا 

(ُ). 
 :دراسة األحاديث -

 حديث ابن عباس ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. احلديث األول:
 حديث ابن مسعود ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. ديث الثاين:احل
 سبب لنزول اآلايت؟ األحاديثىل  -

فأنزؿ هللا بشأنو قو٥بم  ،٩بن عاصركا النيب للمشركْب  قوؿُب حديث ابن عباس  احلديث األول:
 كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية. قرآانن،

، كفيو قولو: )كنزلت ىذه اآلية تصديقان لقوؿ للنيب  سؤاؿود ُب حديث ابن مسع احلديث الثاين:
(، كذلك يدؿ على أف السؤاؿ ٓب يكن سببان لنزكؿ اآلية، كُب ركاية الَبمذم ما يعضد رسوؿ هللا 

 ذلك، حيث إنو ٓب يذكر لفظ النزكؿ، كإ٭با قاؿ: )ٍب تبل ىذه اآلية(، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزك٥با.

، كٝباعة من ا٤بفسرين كالطربم كابن (ّ)، كالسيوطي(ِ)ا٢بديثْب اإلماـ الواحدم كقد أكرد كبل
 .(ْ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
)فأنزؿ هللا(، فقد كرد  صريحيتضح من خبلؿ حديث ابن عباس أف سبب النزكؿ  احلديث األول:

 ية.لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السبب

                                                           

( كانظر رقم ّْْٖ( رقم )ُْٖٕ/ ْ)چٱٻٻٻٻپپچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب (ُ) 
( رقم ُٗ/ ُ، كتاب اإلٲباف، ابب كوف الشرؾ أقبح الذنوب )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب َْٕٗ، ْٖٔٔ، ٓٓٔٓ)
(ٖٔ.) 

 (.ّٕٖ، ّٖٔ، )ّط سباب النزول،أ( الواحدم، ِ)
 (.ُّٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
/ ُِ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُْ/ ُٗ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

، ِّٔ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم (، ابن كثّب،ٕٔ، ٕٓ/ ُّ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِْ، ُْ
 (.ٕٓ، ْٕ/ ُٗ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِّٕ
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ٓب يرد ُب حديث ابن مسعود لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية، بل ُب قولو: )كنزلت  احلديث الثاين:
(، ما يدؿ على أف السؤاؿ ٓب يكن سببان لنزكؿ اآلية، كركاية ىذه اآلية تصديقان لقوؿ رسوؿ هللا 

ٓب يعد سببان لنزكؿ اآلية،  الَبمذم ٓب تذكر لفظ النزكؿ، كإ٭با قاؿ فيها: )ٍب تبل ىذه اآلية(، كلذلك
 كلذلك ال نناقش صراحة السبب من عدمو.

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -
 أف اآلية مكية، كذلك من خبلؿ نص حديث ابن عباس: )نزلت ىذه اآلية ٗبكة(. ندرؾ

 سورة القصص

چکککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱچ -ُِٔ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
فوجد  سيب قاؿ: ٤با حضرت أاب طالب الوفاة، جاءه رسوؿ هللا أخرج البخارم كمسلم عن ا٤ب

، قل ال إلو إال اَّللَّ كلمةن أيحاجُّ لك هبا  عنده أاب جهل كعبد اَّللَّ بن أيب أمية بن ا٤بغّبة، فقاؿ: )أٌم عمًٌ
  عند هللا( فقاؿ أبو جهل كعبد اَّللَّ بن أيب أيمية: أترغب عن ملة عبدا٤بطلب، فلم يزؿ رسوؿ هللا

يعرضها عليو، كيعيدانو بتلك ا٤بقالة، حٌب قاؿ أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد ا٤بطلب، كأىب 
: )كهللا ألستغفرف لك ما ٓب أينو عنك( فأنزؿ هللا: أف يقوؿ: ال إلو إال هللا، قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللَّ 

: ، كأنزؿ اَّللَّ ُب أيب طالب: فقاؿ لرسوؿ هللا چٿٿٿٹٹٹٹڤچ
چگڳڳڳڳکککگگگچ

(ِ). 
لعمو: )قل ال إلو إال هللا أشهد لك  بلفظ قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  كأخرجو مسلم عن أيب ىريرة 

هبا يـو القيامة( قاؿ لوال أف تعّبين قريش يقولوف: إ٭با ٞبلو على ذلك ا١بزع، ألقررت هبا عينك فأنزؿ 
 : چکککگگگگڳڳڳڳچاَّللَّ

(ّ). 
 :دراسة احلديث -

 صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. ا٢بديث ركاه البخارم ُب
                                                           

 .ٔٓسورة القصص: اآلية  (ُ)
(، كأخرجو مسلم ُب ْْْٗ( رقم )ُٖٖٕ/ ْ)چکککگگچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ِ)

 (.ِْ( رقم )ْٓ/ ٤ُبوت )، كتاب اإلٲباف، ابب الدليل على صحة إسبلـ من حضره االصحيح
 (.ِٓ( رقم )ٓٓ/ ُ، كتاب اإلٲباف، ابب الدليل على صحة إسبلـ من حضره ا٤بوت )الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ّ)
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 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
 ، كلذا فإنو ييعدُّ سببان لنزكؿ اآلية.كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن ، من النيب  قوؿُب ا٢بديث 

الركايتْب اإلماـ  تا، كأكرد ا٢بديث من كل(ُ)أكرد ا٢بديث من ركاية أيب ىريرة اإلماـ السيوطي
ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن  ، كأكرده أيضان (ِ)الواحدم

 .(ّ)عاشور
 ."قاؿ الزجاج ُب ىذه اآلية: أٝبع ا٤بفسركف أهنا نزلت ُب أيب طالب"كجاء عند القرطيب: 

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
ء لفظ النزكؿ مقركانن )فأنزؿ هللا(، إذ جا صريحأف سبب النزكؿ  أيب ىريرةيتضح من خبلؿ حديث 

 بفاء السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مكية، كذلك بقرائن عديدة، منها ذكر ٢بظات احتضار أيب طالب يتبْب 
 ككفاتو، كذكر أيب جهل، كعبد اَّللَّ بن أيب أمية بن ا٤بغّبة. عم النيب 

 سورة العنكبوت

ڦڄڄٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦچ -ُِٕ

چڄڄ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
أنو نزلت فيو آايت من القرآف قاؿ: حلفت أـ سعد أف ال  أخرج مسلم عن سعد بن أيب كقاص 

، قالت: زىعىٍمتى أف اَّللَّ كصَّاؾ بوالديك كأان أمك  تكلمو أبدنا حٌب يكفر بدينو كال أتكلى كال تشربى
حٌب غيشي عليها من ا١بهد، فقاـ ابن ٥با ييقاؿ لو عيمارة فسقاىا كأان آمرؾ هبذا، قاؿ: مىكىثىٍت ثبلاثن 

                                                           

 (.ُٓٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
 (.َّٗ، ّٖٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِٗ، ُٗ/ َِ، )ّ، طآنجامع البيان عن أتويل آي القر ( الطربم، ّ)

(، ابن ّْٗ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٗٗ/ ُّ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُٕٔ/ ُِ)
 (.ُْٕ/ َِ، )التحرير والتنويرعاشور، 

 .ٖسورة العنكبوت: اآلية  (ْ)
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 ،چٺٺٺٺٿچ ُب القرآف ىذه اآلية: فجعلت تدعو على سعد فأنزؿ اَّللَّ 
چڳڳڳڳڱچ :كفيها چڈڈژژڑڑچ

(ُ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

كلذا فإنو  فأنزؿ هللا بشأهنما قرآانن،نيو عن دخولو اإلسبلـ، من أـ سعد أرادت أف تث فعلُب ا٢بديث 
 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ّ)، كالسيوطي(ِ)كأكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ْ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
)فأنزؿ هللا(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  صريحسيب أف سبب النزكؿ يتضح من خبلؿ حديث ا٤ب

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من أكائل من أسلم، حٌب  أف اآلية مكية، كذلك بقرينة إسبلـ سعد بن أيب كقاص، إذ كاف يتبْب 
 .(ٓ): )لقد رأيتِب كأان ثلث اإلسبلـ(قاؿ عن نفسو 

 سورة الرـك

﮾چ -ُِٖ ﮻﮽﮼ ھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺

چ﮿﯀﯁
(ُ). 

                                                           

 (.ُْٖٕ( رقم )ُٕٕٖ/ ْ، كتاب فضائل الصحابة، ابب ُب فضائل سعد بن أيب كقاص )صحيحالأخرجو مسلم ُب  (ُ)
 (.ّٓٗ، ّْٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ُٕٔ، ُٔٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
، وجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملرر ال(، ابن عطية، ُُّ/ َِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

(، ابن َْٓ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِّٖ/ ُّ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َِّ/ ُِ)
 (.ُِّ/ َِ، )التحرير والتنويرعاشور، 

 (.ِّٕٔ، كتاب فضائل الصحابة، ابب مناقب سعد بن أيب كقاص، رقم )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ٓ)
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 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
 ا٤بؤمنْب ذلك فأعجب فارس على الرـك ظهرت بدر يـو كاف ٤با: قاؿ سعيد أيب عن الَبمذم أخرج
 الرـك بظهور ا٤بؤمنوف ففرح چچ :قولو إٔب چھھھےےچ :فنزلت
 .(ِ)فارس على

 :دراسة احلديث -

 ه الَبمذم ُب سننو، من طرؽ عن األعمش، عن عطية، عن أيب سعيد.ا٢بديث ركا

كا٢بديث مداره على عطية بن سعد العوُب، كىو ضعيف، ككاف يدلس عن دمحم بن السائب 
 .(ّ)الكليب ا٤بَبكؾ بقولو: عن أيب سعيد، فيوىم أنو الصحايب، قاؿ الكليب: "كنَّاين عطية أبيب سعيد"

ديث، حيث ركاه مرةن أخرل بدكف ذكر النزكؿ عن ابن عباس كقد اضطىرىب فيو ركايتو للح
 .(ْ)بنحوه

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

ُب ا٢بديث حدث كىو ظهور الرـك على فارس، كاآلايت الكرٲبة ٚبرب بذلك، ككوف اآلايت سابقةن ٥بذا 
وف سببان لنزكؿ ا٢بدث، فهي ٓب تنزؿ بسببو، كإ٭با من اإلخبار عنو، عبلكة على ضعف سند فإنو ال يك

 اآلية.

 .(ٓ)كقد أكرد ا٢بديث ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

: "كاتفقت الركاايت على أف غلب الرـك للفرس كقع بعد مضي سبع قاؿ ابن عاشور 
٥با سنْب من غلب الفرس على الرـك الذم نزلت عنده ىذه السورة... أكؿ أغراض السورة سبب نزك 

                                                                                                                                                                                     

: اآلية  (ُ)  .ٓ-ُسورة الرـك
 (.ِّٓٗ( رقم )ّٓ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة الرـك )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)

 (َُِ/ ٕ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ّ)
 (.ُٕ/ ُِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)
(، ٓ-ُ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُِ -ُٔ/ ُِ، )ّط، جامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

 (.ْٓ-ّٗ/ ُِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِْٓ - ِِْ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمابن كثّب، 
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، فقمع هللا تعأب تطاكؿ ا٤بشركْب بو، كٙبداىم أبف  على ما سرَّ ا٤بشركْب من تغلب الفرس على الرـك
 العاقبة للرـك ُب الغلب على الفرس بعد سنْب قليلة".

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

، إال إنو لتقدـ نزكؿ اآلايت على ا٢بدث، ٩با يعِب أنو ا٢بديث مع كونو قد كرد فيو لفظ النزكؿ صرٰبان 
قد اختل ركن من أركاف أسباب النزكؿ، ككذلك لعدـ ثبوتو إسناده فإنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، 

ا٢بديث ليس سببان كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها، ف
 لنزكؿ اآلية.

 لقماف سورة

ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍچ -ُِٗ

چ
(ُ). 
 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -

كال تشَبكىن كال  (ِ)قاؿ: )ال تبيعوا القينات عن رسوؿ هللا  أخرج الَبمذم عن أيب أيمامة 
 تعلموىن كال خّب ُب ٘بارة فيهن كٜبنهن حراـ(، ُب مثل ىذا أينزلت ىذه اآلية:

چڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ
(ّ). 

 :دراسة احلديث -

ديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق بكر بن مضر، كابن ماجو من طريق أيب ا٤بهلب، كبلٮبا عن ا٢ب
، إال أف عبيد هللا بن زحر، عن علي بن يزيد األ٥باين، عن القاسم بن عبدالرٞبن، عن أيب أمامة 

 هنى رسوؿ هللا أاب ا٤بهلب ركاه عن عبيد هللا، عن أيب أمامة، فلم يذكر عليان كال القاسم، كلفظو: )
 عن بيع ا٤بغنيات كعن شرائهن، كعن كسبهن، كعن أكل ٜبنهن( كٓب يذكر السبب.

                                                           

 .ٔسورة لقماف: اآلية  (ُ)
 (.ُّٓ/ ْ"قْب"، )، مادة النهاية يف غريب احلديث واألثر( القينات: اإلماء ا٤بغنيات. ابن األثّب، ِ)

( كانظر رقم ُِِٖ( رقم )ٖٓٓ/ ِ، أبواب البيوع، ابب ما جاء ُب كراىية بيع ا٤بغنيات )السننأخرجو الَبمذم ُب  (ّ)
(ُّٗٓ.) 
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قاؿ ا٤بزيِب: "كإسناد ىذا ا٢بديث ضعيف جدان من أجل السلسلة: عبيدهللا بن زحر، عن علي بن 
 .(ُ)يزيد، عن القاسم بن عبدالرٞبن"

أتى ابلطامات، كإذا اجتمع ُب  عن علي بن يزيد -أم ابن زحر-قاؿ ابن حباف: "كإذا ركل 
إسناد خربو عبيد هللا بن زحر، كعلي بن يزيد، كالقاسم بن عبدالرٞبن ال يكوف مًب ذلك ا٣برب إال ٩با 
عملت أيديهم، فبل ٰبل االحتجاج هبذه الصحيفة، بل التنكب عن ركاية عبيد هللا بن زحر عن 

 .(ِ)األحواؿ أكٔب"

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

 ا٢بديث قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا التنزيل، بل ُب نصو: )ُب مثل ىذا أنزلت(، ليس ُب
 ، كلذا فهو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.دراسة ا٢بديثكا٢بديث شديد الضعف كما تقدـ ُب 

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

نزلت اآلية(، كىذا نص ُب أف ىذا مثاؿ على ما نزلت فيو اآلية، قد كرد ُب ا٢بديث: )ُب مثل ىذا أ
كليست سببان مباشران لنزك٥با، كما أف الضعف الشديد ُب إسناده ال ٯبعلو سببان لنزك٥با، كابلتإب فإننا ال 

 ا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها، ف
چڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄٹٹٹٹڤڤچ -َُّ

(ّ). 
 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -

قاؿ  چٱٻٻٻٻپچ نزلت: قاؿ: ٤با أخرج البخارم عن عبد اَّللَّ بن مسعود 
چڦڄڄڄچ: أيُّنا ٓب يظلم؟ فأنزؿ هللا: أصحاب رسوؿ هللا 

(ْ). 
 على ذلك شق چٱٻٻٻٻپچ :نزلت ٤با: بلفظ عنو كمسلم البخارم كأخرجو

، رسوؿ اي: فقالوا ا٤بسلمْب،  ما تسمعوا أٓب الشرؾ، ىو إ٭با ذلك ليس: )قاؿ نفسو؟ يظلم ال أيُّنا اَّللَّ
چڤڤڦڦڦڦڄڄڄچ: يعظو كىو البنو لقماف قاؿ

(ُ). 

                                                           

 (.ٕٖٕ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 .(ِٔ/ ِ، )كتاب اجملروحني من احملدثني والضعفاء وادلرتوكني( ابن حباف، ِ)

 .ُّسورة لقماف: اآلية  (ّ)
 (.ّّْٓ، ِّْٓ( كانظر رقم )ِّ( رقم )ُِ/ ُ، كتاب اإلٲباف، ابب ظلم دكف ظلم )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ْ)
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ليس ىو كما تظنوف إ٭با ىو كما قاؿ لقماف البنو:  كلفظ مسلم: )فقاؿ رسوؿ اَّللَّ 
 .چڤڤڦڦڦڦڄڄڄچ
 :دراسة احلديث -

 ر ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كبلفظ آخ

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

ُب ا٢بديث سؤاؿ من الصحابة رضواف هللا عليهم، كقد أنزؿ هللا بشأف سؤا٥بم قرآانن، كلذا فإنو يكوف 
 سببان لنزكؿ اآلية.

 .(ِ)كقد أكرد ا٢بديث بعض ا٤بفسرين كابن عطية كالقرطيب

  صريح؟ىل سبب النزول صريح أم غري -

يتضح من خبلؿ ركاية البخارم للحديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، إذ جاء لفظ النزكؿ 
 مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

سياؽ القصة ٧بتمل، فقد يكوف نزك٥با قبل ا٥بجرة أك بعدىا، فيطلب الَبجيح من مرجح آخر غّب 
 ا ليس من اختصاص الدراسة.فيعرؼ بو، كىذسبب النزكؿ 

ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎچ -ُُّ

ڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ

چڻڻۀۀہہہ
(ّ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
قاؿ: حلفت أـ سعد أف ال تكلمو أبدنا حٌب يكفر بدينو،  أخرج مسلم عن سعد بن أيب كقاص 

 كأان آمرؾ هبذا.كال أتكلى كال تشربى قالت: زعمت أف هللا كصاؾ بوالديك كأان أمك 
                                                                                                                                                                                     

(، كأخرجو ّٖٓٔ، َِٓٔ، ْْٖٗ( كانظر )ِّْٔ( رقم )ُِِٔ/ ّ، كتاب األنبياء )الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
( رقم ُُٓ، ُُْ/ ُ، كتاب اإلٲباف، ابب صدؼ اإلٲباف كإخبلصو )السنن ، أخرجو الَبمذم ُبالصحيحمسلم ُب 

(ُِْ.) 
 (.ِٔ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُّ/ ُّ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ابن عطية، ِ)

 .ُٓ-ُْسورة لقماف: اآلية  (ّ)
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قاؿ: مكثت ثبلاثن حٌب غيشي عليها من ا١بهد، فقاـ ابن ٥با ييقاؿ لو عيمارة فسقاىا فجعلت تدعو 
 ،چٺٺٺٺٿچُب القرآف ىذه اآلية:  على سعد فأنزؿ اَّللَّ 

چڳڳڳڳڱچ :كفيها چڈڈژژڑڑچ
(ُ). 

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -
كلذا فإنو  فأنزؿ هللا بشأهنما قرآانن،من أـ سعد أرادت أف تثنيو عن دخولو اإلسبلـ،  فعل ا٢بديث ُب

 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب (ِ)كقد ذكر ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)كابن كثّب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
)فأنزؿ هللا(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  صريحبلؿ حديث ا٤بسيب أف سبب النزكؿ يتضح من خ

 السببية.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

من أكائل من أسلم، حٌب  أف اآلية مكية، كذلك بقرينة إسبلـ سعد بن أيب كقاص، إذ كاف يتبْب 
 .(ْ): )لقد رأيتِب كأان ثلث اإلسبلـ(قاؿ عن نفسو 

 سورة األحزاب

ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈچ -ُِّ

چژژڑڑککککگگگگڳ
(ٓ). 

                                                           

 (.ُْٖٕ( رقم )ُٕٕٖ/ ْفضل سعد بن أيب كقاص ) ، كتاب فضائل الصحابة، ابب ُبالصحيحأخرجو مسلم ُب  (ُ)
 (.َُْ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
/ ّ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، َٕ/ ُِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.ْْٓ/ ّ، )ِ، طقرآن العظيمتفسري ال(، ابن كثّب، ّٔ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِْٗ
 (.ِّٕٔ، كتاب فضائل الصحابة، ابب مناقب سعد بن أيب كقاص، رقم )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ْ)

 .ْسورة األحزاب: اآلية  (ٓ)
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 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
: أنو قيل لو: أرأيت قوؿ اَّللَّ  أخرج الَبمذم عن ابن عبَّاسو 

 (ُ)يومان يصلي، قاؿ: فخىطىرى  ما عُب بذلك؟ قاؿ: قاـ نيب هللا  چڃڃڃڃچچچچچ
أال تركف لو قلبْب، قاؿ: قلبان معكم، كقلبنا معهم؟ فأنزؿ اَّللَّ  خطرةن، فقاؿ ا٤بنافقوف الذين يصلوف معو:

:چڃڃڃڃچچچچچ
(ِ). 

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه الَبمذم من طريق قابوس بن أيب ظبياف، عن أبيو، عن ابن عباس.

 ."قابوس ضعيف"، كقاؿ الذىيب: (ّ)"لْب"كمدار ا٢بديث على قابوس، قاؿ عنو ابن حجر: 
 لنزول اآلية؟ىل احلديث سبب  -

فأنزؿ هللا بشأف ، عن رسوؿ هللا  -٩بن كانوا يصلوف خلف النيب -من ا٤بنافقْب  قوؿُب ا٢بديث 
 إال إنو لضعف سند ا٢بديث ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية. قو٥بم قرآانن،

كالظاىر أف ا٢بديث "كٓب يورد ا٢بديث اإلماـ الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ، قاؿ ا٤بزيِب: 
 ذكور ليس سبب نزكؿ اآلية ألمرين:ا٤ب

 األكؿ: أف ا٢بديث ضعيف، فبل ينهض لبلحتجاج بو على السببية.
الثاين: أف سياقو فيو غرابة، ألف قولو: )فخطر خطرة( معناه الوسوسة، فكيف علم ا٤بنافقوف الوسوسة، 

 .(ْ)"چککگگگچمع أف مكاهنا الصدر، لقولو تعأب: 
 يح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صر  -

ا٢بديث مع كونو قد كرد فيو لفظ النزكؿ، إال إنو لضعف سنده، كغرابة متنو، فإنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ 
اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس 

 سببان لنزكؿ اآلية.

                                                           

: كسوس. ابن األثّب، ُ)  (.ْٔ/ ِ، مادة "خطر"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( خىطىرى
 (.ُّٗٗ( رقم )ِٖٓ/ ٓب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة األحزاب )، أبواالسننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)
 (.ْْٓٓ، )ُ، طتقريب التهذيبابن حجر،  (ّ)

 (.ٕٔٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
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ںڻڻڻڻۀۀہہہڳڳڳڱڱڱڱںچ -ُّّ

چہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶
(ُ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
تبُب  أف أاب حذيفة، ككاف ٩بن شهد بدران مع رسوؿ هللا  أخرج البخارم عن عائشة -أ 

سا٤بان، كأنكحو بنت أخيو ىند بنت الوليد بن عتبة، كىو مؤب المرأة من األنصار، كما تبُب رسوؿ 
 رجبلن ُب ا١باىلية دعاه الناس إليو ككرث من مّباثو، حٌب أنزؿ هللا تعأب:زيدان، ككاف من تبُب  هللا 

 .(ِ)فذكرت ا٢بديث فجاءت سهلةي النيبَّ  چڳڳچ
أنو قاؿ: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن دمحم  كأخرج مسلم عن عبد اَّللَّ بن عمر -ب 

چڳڳڳڱڱڱڱچ حٌب نزؿ القرآف:
(ّ). 

 :دراسة األحاديث -
 ركاه البخارم ُب صحيحو. حديث عائشة  ل:احلديث األو 

 حديث عبدهللا بن عمر ركاه مسلم ُب صحيحو. احلديث الثاين:
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

اإلشارة إٔب  حدث كىو التبِب، كمع كوف حديث عائشة  ُب حديث عائشة كعبدهللا بن عمر 
ر التنزيل، بدليل قو٥با: )حٌب أنزؿ هللا(، كقد أف التبِب كاف منذ العهد ا١باىلي إٔب أنو استمر إٔب عص

لزيد بن حارثة، كنص حديث عائشة على تبِب حذيفة  نص كبل ا٢بديثْب على تبِب رسوؿ هللا 
 لسآب، فلما كقع ا٢بدث ٩بن عاصر التنزيل، كأنزؿ هللا بشأنو قرآانن، كاف سببان لنزكؿ اآلية.

، (ٓ)ض ا٤بفسرين كبل ا٢بديثْب، كالقرطيبحديث ابن عمر، كذكر بع (ْ)كقد أكرد السيوطي
 .(ُ)كذكره ٗبعناه الطربم كابن عطية كابن كثّب

                                                           

 .ٓسورة األحزاب: اآلية  (ُ)
 (.ََْٖ( كانظر رقم )ّٖٕٕ( رقم )ُْٗٔ/ ْ، كتاب ا٤بغازم، ابب شهود ا٤ببلئكة بدران )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)
 (.ِِْٓ( رقم )ُْٖٖ/ ْ، كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل زيد بن حارثة )الصحيح( أخرجو مسلم ُب ّ)
 (.ُُٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
 (.ُُٗ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ٓ)
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
: )حٌب أنزؿ هللا(، كرد ُب كبل ا٢بديثْب لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال إنو ُب قوؿ عائشة 

  أف يكوف صرٰبان.: )حٌب نزؿ القرآف( ما يرقى بو إٔبكقوؿ ابن عمر 
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

كاف ٩بن شهد بدران، ٍب ذكر تبنًٌيو لسآب، كقوؿ   كرد ُب حديث عائشة النصَّ على أف أاب حذيفة 
 عائشة: حٌب أنزؿ هللا، ما يدؿ على أف اآلية مدنية.

چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿچ -ُّْ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
أف أنس بن النضر تغيب عن قتاؿ بدر، فقاؿ: تغيبتي  رم كمسلم عن أنس بن مالك أخرج البخا

لئن رأيت قتاالن لّبيىن اَّللَّ ما أصنع، فلما كاف يـو أحد اهنـز أصحاب  عن أكؿ مشهد شهده النيب 
أقبل أنس، فرأل سعد بن معاذ منهزمنا، فقاؿ: اي أاب عمرك، أين؟ أين؟ قم، فو الذم نفسي  النيب 

بيده، إين ألجد ريح ا١بنة دكف أيحد، فحمل حٌب قتل، فقاؿ سعد بن معاذ: فو الذم نفسي بيده ما 
كلقد كانت فيو بضع كٜبانوف ضربة،  (ّ)استطعت ما استطاع، فقالت أيختو: فما عرفتي أخي إال ببنانو

 فيو: من بْب ضربة بسيف، كرمية بسهم، كطعنةو برمح، فأنزؿ اَّللَّ 
چٿٿٿٿچ :ولوق إٔبچٻٻٻپپپٺچ

(ْ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن، كلذا فإنو ا٢بديث فيو قوؿ للصحايب ا١بليل أنس بن النضر، كفعل منو 
 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

                                                                                                                                                                                     

، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، َُِ/ ُِ، )ّ، طالقرآن جامع البيان عن أتويل آي( الطربم، ُ)
 (.ْٔٔ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ْٗ، ْٖ/ ُّ)

 .ِّسورة األحزاب: اآلية  (ِ)
 .(ُٕٓ/ ُ، مادة "بنن"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( البناف: األصابع كقيل أطرافها. ابن األثّب، ّ)
( ُِٓٔ( رقم )َُِّ/ ّ)چٱٻٻٻٻپپپپچ، كتاب ا١بهاد، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ْ)

 (.َُّٗ( رقم )ُُِٓ/ ّ، كتاب اإلمارة، ابب ثبوت ا١بنة للشهيد )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب َْٓٓكانظر )
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، ك كأرده ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم (ِ)، كالسيوطي(ُ)دمكقد أكرد ا٢بديث ٗبعناه اإلماـ الواح
 .(ّ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

 كاف فلما...بدر قتاؿ عن تغيب النضر بن أنس أفندرؾ أف اآلية مدنية، كذلك بنص ا٢بديث: )
 .(، كذكر استشهاده أحد يـو

ھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺چ -ُّٓ

چ﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
، ؿ: دخل أبو بكر يستأذف على رسوؿ هللا قا أخرج البخارم كمسلم عن جابر بن عبد اَّللَّ 

فوجد الناس جلوسان ببابو، ٓب يؤذف ألحدو منهم، قاؿ: فأيذف أليب بكر فدخل، ٍب أقبل عمر فاستأذف 
ساكتان، قاؿ: فقاؿ: ألقولن شيئان أضحك النيب  (ٓ)جالسان، حولو نساؤه كاٝبان  فأيذف لو، فوجد النيب 

 عنقها، فضحك  (ٔ)نت خارجة سألتِب النفقة فقمت إليها فوجأتفقاؿ: اي رسوؿ هللا، لو رأيت ب
كقاؿ: )ىٌن حوٕب كما ترل يسألنِب النفقة(، فقاـ أبو بكر إٔب عائشة ٯبأي  فضحك رسوؿ هللا 

ما ليس عنده، فقلن:  عنقها، فقاـ عمر إٔب حفصة ٯبأي عنقها، كبلٮبا يقوؿ: تسألن رسوؿ هللا 
بدان ليس عنده، ٍب اعتز٥بن شهران أك تسعنا كعشرين ٍب نزلت عليو شيئان أ كهللا ال نسأؿ رسوؿ هللا 

                                                           

 (.َُْ، َْٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُّٕ، )ِ، طللباب النقول يف أسباب النزو ( السيوطي، ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُْٕ، ُْٔ/ ُِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

(، ْٕٓ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٗٓ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّٔ/ ُّ، )العزيز
 (.َّٕ /ُِ، )التحرير والتنويرابن عاشور، 

 .ِٗ-ِٖسورة األحزاب: اآلية  (ْ)
: ا٢بزف كا٥بم كالكآبة. ابن األثّب، ٓ)  (.ُٕٓ/ ٓ، مادة "كجم"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( الوجـو
 (.ُِٓ/ ٓ( كجأى: ضرب كطعن. مادة "كجأ"، ا٤برجع السابق )ٔ)
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قاؿ: فبدأ بعائشة،  چچ بلغ حٌب چھھھےچىذه اآلية: 
فقاؿ: )اي عائشة إين أيريد أف أعرض عليك أمران أيحب أف ال تعجلي فيو حٌب تستشّبم أبويك( 

؟ فتبل عليها اآلية، قالت: أفيك  اي رسوؿ هللا أستشّب أبومَّ؟ بل أختار هللا قالت: كما ىو اي رسوؿ اَّللَّ
كرسولو كالدار اآلخرة، كأسألك أف ال ٚبرب امرأة من نسائك ابلذم قلت، قاؿ: )ال تسألِب امرأة منهن 

 .(ِ)كلكن بعثِب معلمنا ميسران( (ُ)إال أخربهتا، إف اَّللَّ ٓب يبعثِب ميعىنًٌتان كال متعنتان 
 :دراسة احلديث -

 م ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.ا٢بديث ركاه البخار 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، كلذا فأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن كىو مطالبتهن لو ابلنفقة،  من نساء النيب  فعلا٢بديث فيو 
 فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

م، كابن ، كأكرده ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطرب (ّ)كقد أكرد ا٢بديث ٗبعناه اإلماـ السيوطي
 .(ْ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، كلكنو كرد بلفظ )ٍب نزلت( كىي تفيد التعقيب 

 أيضان، كهبذا فإف سبب النزكؿ ٲبكن أف يرقى إٔب أف يكوف صرٰبان.
 م مدنية؟ىل اآلايت الواردة مكية أ -

                                                           

 (.َّٔ/ ّ، مادة "عنت" )النهاية يف غريب احلديث واألثر( عنت: العنت ا٤بشقة. ابن األثّب، ُ)
( رقم ّٕٖ، ِٕٖ، ُٕٖ/ ِ، كتاب ا٤بظآب، ابب الغرفة كالعيليًٌة ا٤بشرفة ُب السطوح كغّبىا )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)

، كتاب الطبلؽ، ابب بياف أف ٚبيّب امرأتو ال الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ْٖٓٗ، َْٖٓ، َْٕٓ(، كانظر )ِّّٔ)
 (.ُْٖٕ( رقم )َُُٓ، َُُْ/ ِ) يكوف طبلقان إال ابلنية

 (.ُْٕ، ُّٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُٖٓ -ُٔٓ/ ُِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

(، َْٖ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمثّب، (، ابن كُّٔ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٕٔ/ ُّ، )العزيز
 (.ُّْ/ ُِ، )التحرير والتنويرابن عاشور، 
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 ، ككذلك اعتزاؿ النيب حْب نتأمل ا٢بديث ٪بد فيو اجتماع أمهات ا٤بؤمنْب ُب عصمة النيب 
ُب ا٤برحلة ا٤بكية سول  لنسائو شهران، كل ذلك يدؿ على مدنية اآلية، إذ ٓب يكن ُب عصمة النيب 

 ُب ا٤بدينة. ٗبكة إال إنو ٓب يػىنٍبً هبا سول ، كإف كاف عقد بعائشة أـ ا٤بؤمنْب خدٯبة 
ڻڻۀۀہہہہھھچ -ُّٔ

ھھےےۓۓ﮲﮳﮴

چ﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀
(ُ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -
 لنا كًإ٭بَّىا النساء تغزك كال الرجاؿ يغزك: قالت أهنا  سلمة أـ عن كالنَّسىاًئي الَبمذم أخرج-أ 

 فيها كأنزؿ: ٦باىد قاؿ ،چںڻڻڻڻۀۀہہہچ :هللا فأنزؿ ا٤بّباث نصف
 .(ِ)كؿ ظعينة قدمت ا٤بدينة مهاجرةككانت أـ سلمة أ چڻڻۀچ

فقالت: ما أىرل كل شيء إال  كأخرج الَبمذم عن أـ عيمارةى األنصارية أهنا أتت النيب -ب 
 للرجاؿ كما أرل النساء يذكرف بشيء؟ فنزلت ىذه اآلية:

چ...ڻڻۀۀہچ
(ّ). 

 :دراسة األحاديث -
الكربل، عن ابن أيب عمر، عن  حديث أـ سلمة ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنسائي ُب احلديث األول:

 سفياف بن عيينة، عن ابن أيب ٪بيح، عن ٦باىد، عن أـ سلمة، ىكذا مرسبلن.

 .(ْ)"كخبلصة القوؿ أف الراجح ُب ىذا ا٢بديث أنو من مرسبلت ٦باىد"قاؿ ا٤بزيِب: 

عن حديث أـ عمارة األنصارم ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق سليماف بن كثّب،  احلديث الثاين:
 حصْب، عن عكرمة، عن أـ عمارة.

                                                           

 .ّٓسورة األحزاب: اآلية  (ُ)
(، كأخرجو النسائي ُب َِِّ( رقم )ُُٖ/ ٓ، أبواب التفسّب القرآف، ابب كمن سورة النساء )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ِ)

 (، قاؿ الَبمذم: "ىذا حديث مرسل".َُُْْرقم )( ُّْ/ ٔ)چڻڻۀچالكربل، كتاب التفسّب، ابب
(، قاؿ الَبمذم: ُُِّ( رقم )ِٔٔ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة األحزاب )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ّ)

 "حديث حسن غريب".
 (.ِّٓ/ ُ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
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 كقد ركم من طرؽ أخرل مرسبلن، فلم يذكر فيو أـ عمارة.

قاؿ ا٤بزيِب: "إف اختبلؼ ٨بارج ىذه األحاديث، مع ضعفها اليسّب، لعلو يرقي ا٢بديث إٔب 
 .(ُ)درجة ا٢بسن لغّبه"

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -
، كٗبا أف كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن  ،لنيب منها ل سؤاؿ حديث أـ سلمة  احلديث األول:

 ا٢بديث ٲبكن أف يرقى إٔب درجة ا٢بسن لغّبه، فرٗبا يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
، كٗبا أف ا٢بديث كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن  منها للنيب  سؤاؿ حديث أـ عمارة  احلديث الثاين:

 بان لنزكؿ اآلية.ٲبكن أف يرقى إٔب درجة ا٢بسن لغّبه، فرٗبا يكوف سب
، كما أكرد (ّ)، ككذلك اإلماـ القرطيب ُب تفسّبهحديث أـ عمارة  (ِ)كقد أكرد اإلماـ السيوطي

، كما أكرد كبل ا٢بديثْب الطاىر (ْ)حديث أـ سلمة من ا٤بفسرين اإلماـ الطربم كابن عطية كابن كثّب
 .(ٓ)بن عاشور ُب تفسّبه

ىذه األكصاؼ ا٤بذكورة النساء، كأما ذكر : "فا٤بقصود من أصحاب قاؿ ابن عاشور 
 الرجاؿ فلئلشارة إٔب الصنفْب ُب ىذه الشرائع، ليعلموا أف الشريعة ال ٚبتص ابلرجاؿ...".

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتبْب من خبلؿ حديث أـ عمارة أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 
يث أـ سلمة قوؿ ٦باىد: )كأنزؿ فيها(، معطوفنا على قولو )فأنزؿ هللا(، ما يرقى إٔب السببية، كُب حد

 أف يكوف سبب نزكؿ صريح.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

 يتضح أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة أف السائلة ىي أـ عمارة األنصارية.

                                                           

 (.َٖٖ/ ِ، )ُ، طرآناحملرر يف أسباب نزول الق( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ُْٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
 (.ُٖٓ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ّ)
/ ُّ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، َُ/ ِِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

 (.ْٕٖ/ ّ، )ِ، طالعظيم تفسري القرآن(، ابن كثّب، ْٕ
 (.َِ/ ِِ، )التحرير والتنوير( ابن عاشور، ٓ)
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ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچچ -ُّٕ

ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگ

چگگڳڳڳڳڱڱڱڱ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
فأمره أف ٲبسكها  قاؿ: جاء زيد يشكو امرأتو إٔب النيب  أخرج البخارم عن أنس بن مالك 

چڃڃچچچچچ: فأنزؿ هللا 
(ِ). 

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
كلذا فإنو يكوف سببان  فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن،بشأف زكجتو،  للنيب  من زيد  قوؿُب ا٢بديث 
 لنزكؿ اآلية.

، كأكرده ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ّ)كقد أكرد اإلماـ السيوطي ا٢بديث ٗبعناه
 .(ْ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 أنزؿ هللا(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.)ف صريحمن خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ  يتبْب

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
 .من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة شكول زيد امرأتو للنيب  يظهر
چېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئچ -ُّٖ

(ُ). 

                                                           

 .ّٕسورة األحزاب: اآلية  (ُ)
( كانظر رقم َْٗٓ( رقم )ُٕٕٗ/ ْ)چڃڃچچچچچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)

(ْٖٔٗ.) 
 (.ُٕٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُْ -ُِ/ ِِ، )ّ، طالبيان عن أتويل آي القرآن جامع( الطربم، ْ)

، ُْٗ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُُٗ -ُٖٗ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٕٔ/ ُّ)
 (.ّّ -ُّ/ ِِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِْٗ
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 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
كاٛبنا شيئنا من الوحي لكتم ىذه اآلية:    قالت: لو كاف رسوؿ اَّللَّ  أخرج الَبمذم عن عائشة 

 وتى قٍ تػى فأعٍ  ابلعتق چڤڤڤڦڦڦڦڄچ
: قولو إٔب چڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍچ
٤با تزكجها قالوا: تزكج حليلةى ابنو، فأنزؿ هللا تعأب:  كإف رسوؿ هللا  چڳڱڱڱچ
تبناه كىو صغّب  ككاف رسوؿ اَّللَّ  چېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئچ

و: زيد بن دمحم فأنزؿ هللا: فلبث حٌب صار رجبلن يقاؿ ل
 فبلف، مؤب فبلف ،چڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀچ

 .(ِ)، يعِب أعدؿچڳڱڱڱچفبلف أخو كفبلف
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق داكد بن زبرقاف، عن داكد بن أيب ىند، عن الشعيب، عن 
 عائشة.

 من جهة السند:قاؿ ا٤بزيِب: "كىذا ا٢بديث ضعيف سندان كمتنان، فأما 
، كا٢بديث منقطع اإلسناد، (ّ)فإف دكاد بن الزبرقاف، مَبكؾ ا٢بديث، ككذبو األزدم كما ُب التقريب

 ، كىو إ٭با يركم عن عائشة بواسطة مسركؽ.(ْ)ألف الشعيب ٓب يسمع من عائشة
 كأما ضعفو من جهة ا٤بًب:

بن أيب خالد، كمسلم كاللفظ لو من فإف احملفوظ ُب ىذا ا٢بديث ما ركاه البخارم من طريق إ٠باعيل 
طريق إ٠باعيل بن علية، كعبدالوىاب، عن داكد بن أيب ىند، كبلٮبا )ابن أيب خالد، كداكد( عن 

عائشة فقالت: اي أاب عائشة، ثبلث من تكلم بواحدة  دالشعيب، عن مسركؽ قاؿ: كنت متكئان عن
عم أف دمحمان رأل ربو فقد أعظم على هللا منهن فقد أعظم على هللا الفرية، قلت: ماىنَّ؟ قالت: من ز 

 :الفرية، قاؿ: ككنت متكئان فجلست، فقلت: اي أـ ا٤بؤمنْب أنظريِب كال تعجليِب، أٓب يقل هللا 
                                                                                                                                                                                     

 .َْحزاب: اآلية سورة األ (ُ)
 (.َِّٕ( رقم )ِْٔ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة األحزاب )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ِ)
 (.ُٖٕٓ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
 (.َُٔ، ُٗٓ، )ِ، طادلراسيل( الرازم، ْ)
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، فقالت: أان أكؿ ىذه األمة سأؿ عن ذلك رسوؿ هللا چڑکککچ، چھےےۓچ
ا٤برتْب، رأيتو منهبطان من  ، فقاؿ: إ٭با ىو جربيل، ٓب أره على صورتو الٍب خلق عليها غّب ىاتْب

 السماء سادان عظم خلقو ما بْب السماء كاألرض، فقالت: أكٓب تسمع أف هللا يقوؿ:
، أكٓب تسمع أف هللا چٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ

ېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتچيقوؿ:

كتم شيئان من كتاب هللا، فقد أعظم على هللا الفرية،   قالت: كمن زعم أف رسوؿ هللا  چىت
، قالت: كمن زعم أنو چڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈچ كهللا يقوؿ:

ٱبرب ٗبا يكوف ُب غد، فقد أعظم على هللا الفرية، كهللا يقوؿ: 
كاٛبان زاد عبدالوىاب ُب حديثو: قالت: كلو كاف دمحم  چٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦچ

شيئان ٩با أينزؿ عليو، لكتم ىذه اآلية: 
ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇچ

 .(ُ)"چڇڇڇڍڍڌ
 اآلية؟ىل احلديث سبب لنزول  -

، كمع اكتماؿ أركاف ، فأنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن عاصر النيب من بعض من  قوؿُب ا٢بديث 
 أسباب النزكؿ إال إنو ضعيف سندان كمتنان، كلذا فإف ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

 .(ِ)كٓب يورد ا٢بديث اإلماـ الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ، كأكرده ٗبعناه اإلماـ السيوطي
 ل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ى -

ا٢بديث مع كونو بلفظ صريح )فأنزؿ هللا(، إال أنو لضعف سنده كمتنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، 
فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ  كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها،

 .اآلية
ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھچ -ُّٗ

ھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾

                                                           

 (.ُِٖ، ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( انظر ا٤بزيِب، ُ)
 (.ُٕٓ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول، ( السيوطيِ)
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﮿﯀﯁

چڭڭڭڭۇۇ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
فاعتذرت إليو فعذرين، ٍب  أخرج الَبمذم عن أـ ىانئ بنت أيب طالب قالت: خطبِب رسوؿ اَّللَّ 

أنزؿ اَّللَّ 
ڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھچتعأب:

حلُّ لو؛ ألين ٓب قالت: فلم أكن أى  چھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
 .(ِ)أيىاجر، كنت من الطلقاء

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طرؽ عن أيب صاّب، عن أـ ىانئ.

 .(ّ)كمدار ا٢بديث على أيب صاّب، كا٠بو ابذاـ، كىو ضعيف يرسل
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كمع اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ ا قرآانن فأنزؿ هللا بشأهن، للنيب  من أـ ىانئ  قوؿُب ا٢بديث 
 إال إنو لضعف سند ا٢بديث فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

ك٩با يعضد ذلك أف ا٢بديث تناكؿ قضية نكاح أـ ىانئ فقط، بينما اآلية تناكلت إحبلؿ 
د، فبل ٲبكن أزكاجو البلٌب آاتىن أجورىن، كما ملكت ٲبينو، كقريباتو ا٤بهاجرات، كالواىبات من البعي

 حصر نزك٥با ُب سبب كاحد مع كثرة األحكاـ الٍب تضمنتها.

 .(ْ)كاإلماـ الواحدم ٓب يورد ا٢بديث ُب كتابو أسباب النزكؿ، كأكرده ٗبعناه اإلماـ السيوطي

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                           

 .َٓسورة األحزاب: اآلية  (ُ)
 (.ُِّْ( رقم )ِٖٔ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة األحزاب )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ِ)
 (.ّْٔ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
 (.ُٕٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
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ال إنو لضعف سنده، فإنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب ا٢بديث مع كونو قد كرد فيو لفظ النزكؿ، إ
ا٢بديث ليس سببان لنزكؿ فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلية من مدنيتها، ف

 اآلية.
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹچ -َُْ

چٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
 قالت: كنت أغار على البلٌب كىنب أنفسهن لرسوؿ هللا  عائشة  أخرج البخارم كمسلم عن

 كأقوؿ: أهتب ا٤برأة نفسها؟ فلما أنزؿ هللا تعأب:
قلت: ما أيرل ربك إال  چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺچ

 .(ِ)يسارع ُب ىواؾ
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، لكنو ليس حداثن يستدعي النزكؿ، فلم تكتمل أركاف أسباب النزكؿ، ا٢بديث قوؿ من عائشة  ُب
 كلذا فإف ا٢بديث ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين كالطربم كابن عطية (ْ)، كالسيوطي(ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ٓ)كالقرطيب كابن كثّب

 .(ُ)أف كبلـ أكثر ا٤بفسرين يدكر حوؿ معُب اآلية كليس على سبب نزك٥با" قاؿ ا٤بزيِب: "كالظاىر

                                                           

 .ُٓسورة األحزاب: اآلية  (ُ)
(، كأخرجو مسلم ُب َُْٓ( رقم )ُٕٕٗ/ ْ)چٱٻٻٻچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)

 (.ُْْٔ( رقم )َُٖٓ/ ِ، كتاب الرضاع، ابب جواز ىبتها لضرهتا )الصحيح
 (.ُْٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ُٕٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
/ ُّ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِٔ/ ِِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

 (.َُٓ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِٓ، ُِْ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٖٖ
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

ا٢بديث مع كونو قد كرد فيو لفظ النزكؿ، إال إنو ال يوجد حدث يستدعي نزكؿ اآلية، كلذا فإنو ٓب 
 فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلية من مدنيتها، ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب

 ا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.ف
گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہچ -ُُْ

ہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼ۋ

ۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ

چۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئ
(ِ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
زينب بنت  ا تزكج رسوؿ هللا قاؿ: ٤ب أخرج البخارم كمسلم عن أنس بن مالك -أ 

جحش دعا الناس طعموا ٍب جلسوا يتحدثوف، قاؿ: فأخذ كأنو يتهيأ للقياـ فلم يقوموا، فلما رأل 
جاء ليدخل فإذا القـو  ذلك قاـ، فلما قاـ، قاـ من قاـ معو من الناس كبقي ثبلثة، كإف النيب 

أهنم قد انطلقوا فجاء حٌب دخل،  جلوس، ٍب إهنم قاموا فانطلقوا، قاؿ: فجئت فأخربت النيب 
فذىبت أدخل، فأرخى ا٢بجاب بيِب كبينو كأنزؿ هللا تعأب: 

چىئییییجئحئچ: قولو إٔب چگڳڳڳڳڱڱڱڱںچ
(ّ). 

قاؿ: قاؿ عمر: كافقت اَّللَّ ُب ثبلث، أك كافقِب ريب ُب ثبلث،  أخرج البخارم عن أنس -ب 
لت: اي رسوؿ هللا يدخل عليك الرب قلت: اي رسوؿ هللا، لو اٚبذت من مقاـ إبراىيم مصلى، كق

 كالفاجر، فلو أمرت أمهات ا٤بؤمنْب اب٢بجاب فأنزؿ اَّللَّ آية ا٢بجاب، قاؿ: كبلغِب معاتبة النيب 
بعض نسائو فدخلت عليهن، قلت: إف انتهيًب أك ليبدلن اَّللَّ رسولو خّبان منكن، حٌب أتيت إحدل 

                                                                                                                                                                                     

 (.َِٖ/ ِ، )ُ، طلقرآناحملرر يف أسباب نزول ا( ا٤بزيِب، ُ)
 .ّٓسورة األحزاب: اآلية  (ِ)

، كتاب االستئذاف، ابب من قاـ من ٦بلسو أك بيتو كٓب يستأذف أصحابو أك هتيأ للقياـ ليقـو الصحيح( أخرجو البخارم ُب ّ)
، ْٖٖٓ، ُْٗٓ، ُْٕٖ، ُْٔٓ، ُْٓٓ، ُْْٓ، ُّْٓ( كانظر )ُٔٗٓ( رقم )ُِّْ، ُِّّ/ ٓالناس )
-َُْٖ/ ِ، كتاب النكاح، ابب زكاج زينب بنت جحش كنزكؿ ا٢بجاب )الصحيحكأخرجو مسلم ُب (، ُٔٗٓ، ٖٖٓٓ
 (.ُِْٖ( رقم )َُِٓ
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ا يعظ نساءه حٌب تعظهن أنت؟ فأنزؿ هللا: م نسائو، قالت: اي عمر، أما ُب رسوؿ اَّللَّ 
چہہھھھھےےۓۓچ

(ُ). 
قالت: كاف عمر بن ا٣بطاب يقوؿ لرسوؿ هللا  زكج النيب  أخرج البخارم عن عائشة -ج 
  احجب نساءؾ، قالت: فلم يفعل، ككاف أزكاج النيب ٱبرجن ليبلن إٔب ليلو ًقبىل ا٤بناصع(ِ) ،

لة، فرآىا عمر بن ا٣بطاب كىو ُب اجمللس، فقاؿ: فخرجت سودة بنت زمعة، ككانت امرأة طوي
 (ّ)آية ا٢بجاب عرفناؾ اي سودة حرصان على أف ينزؿ ا٢بجاب قالت: فأنزؿ اَّللَّ 

ُب يده ما  (ْ)قالت: فأكحى اَّللَّ إليو ٍب رفع عنو، كإف العىٍرؽ كُب لفظ للبخارم كمسلم عنها 
 .(ٓ)كضعو، فقاؿ: )إنو قد أيذف لكن أف ٚبرجن ٢باجتكن(

قاؿ: نزلت آية ا٢بجاب ُب زينب بنت جحش، كأطعم عليها  أخرج البخارم عن أنس -د 
 .(ٔ)ككانت تقوؿ: إف هللا أنكحِب ُب السماء يومئذو خبزان ك٢بمنا، ككانت تفخر على نساء النيب 

فمٌر عمر،  (ٖ)ُب قعب (ٕ)حيسان  قالت: كنت آكل مع النيب  أخرج النَّسىاًئي عن عائشة -ق 
أك )أكه( لو أيطاع فيكن ما رأتكن عْب  (ٗ)أكل فأصابت أصيبعو أيصبعي فقاؿ: حسًٌ عمر، فدعاه ف
 .(ُ)فنزؿ ا٢بجاب

                                                           

( كانظر ُِّْ( رقم )َُّٔ، ُِٗٔ/ ْ)چۉېېېېىچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
(ّّٗ.) 

 (.ٓٔ/ ٓ، مادة "نصع"، )ب احلديث واألثرالنهاية يف غري( ا٤بناصع: ا٤بواضع الٍب يتخلى فيها. ابن األثّب، ِ)
 (.ُْٔ( كانظر رقم )ٖٖٔٓ( رقم )َِّْ، َِّّ/ ٓ، كتاب االستئذاف )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ّ)
: ابلسكوف، العظم إذا أخذ عنو معظم اللحم، كٝبعو عراؽ. ابن األثّب، ْ) ، مادة "عرؽ"، النهاية يف غريب احلديث واألثر( العىٍرؽي

(ّ /َِِ.) 
( رقم َُُٖ، ََُٖ/ ْ)چڳڳڱڱڱڱںںچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ٓ)

 (.َُِٕ( رقم )َُٕٗ/ ْ، كتاب السبلـ، ابب إابحة ا٣بركج للنساء )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُْٕٓ)
 (.ٖٓٗٔ( رقم )ََِٕ/ ٔ)چڤڤڦڦچ، كتاب التوحيد، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ٔ)
/ ُ، مادة "حيس"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرطعاـ ا٤بتخذ من التمر كاألقط كالسمن. ابن األثّب، ( ا٢بيس: ىو الٕ)

ْٕٔ.) 
 (.ّٖٔ/ ُ، مادة "قعب"، )لسان العرب( القعب: القدح الضخم، كقيل: قدح من خشب مقعَّر. ابن منظور، ٖ)
: كلمة يقو٥با اإلنساف إذا أصابو ما مضَّو كأحرقو. ابن ٗ) / ُ، مادة "حسس"، )النهاية يف غريب احلديث واألثراألثّب، ( حسَّ

ّٖٓ.) 
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 :دراسة األحاديث -
 حديث أنس بن مالك ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. احلديث األول:
 حديث أنس ركاه البخارم ُب صحيحو. احلديث الثاين:

 لبخارم ُب صحيحو.حديث عائشة ركاه ا احلديث الثالث:
 حديث أنس ركاه البخارم ُب صحيحو. احلديث الرابع:

حديث عائشة ركاه النَّسىاًئي ُب الكربل، من طريق ٦باىد، عن عائشة. كإسناده  احلديث اخلامس:
 .(ِ)ضعيف، النقطاعو، فإف ٦باىدان ٓب يسمع من عائشة

 سبب لنزول اآلية؟ األحاديثىل  -
فأنزؿ هللا ، من بعض صحابة رسوؿ هللا  فعل ن مالك ُب حديث أنس ب احلديث األول:
 ، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.بشأف فعلهم قرآانن 
ىذا ا٢بديث ال يعارض حديث أنس من ركايتو األكٔب، ألف عمر يشّب على رسوؿ  احلديث الثاين:

يكوف قوؿ عمر قبل  جائز أف":  ٗبا يرل، لكن النزكؿ كاف ُب قصة زينب، قاؿ ابن عاشور هللا 
 ."البناء بزينب بقليل، فنزلت اآلية إبثرىا

حديث أنس نص ُب أف اآلية نزلت ُب كليمة زينب  ييعارضي أبفَّ  حديث عائشة  احلديث الثالث:
 كليست ُب اإلذف لسودة.

، إال أف ُب قصة زكاج زينب بن جحش حديث األكؿ ىذا ا٢بديث موافق ٛبامان لل احلديث الرابع:
 فيو مزيد تفصيل.أنس األكؿ  حديث

 ىذا ا٢بديث ال يصح سببان لنزكؿ اآلية لضعف سنده، كغرابة متنو. احلديث اخلامس:

، -ا٢بديث األكؿ كالثاين–، حديث أنس (ْ)كاإلماـ السيوطي (ّ)د اإلماـ الواحدمكر كقد أ
نب بنت ، كقد ذكر ٝباعة من ا٤بفسرين أف اآلية نزلت ُب قصة زيككذا أكردا حديث عائشة 

 .(ُ)جحش، منهم ابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور
                                                                                                                                                                                     

 (.ُُُْٗ( رقم )ّْٓ/ ٔ)چڳڳڱڱچ، كتاب التفسّب، اببالكربى( أخرجو النسائي ُب ُ)
 (.َِْ، َِّ، )ِ، طادلراسيل( الرازم، ِ)
 (.ُْٕ -ُْٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ُٖٕ، ُٕٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)



281 
 

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
، كرد لفظ النزكؿ غّب -ا٢بديث األكؿ-ُب قصة كليمة زينب بنت جحش  ُب حديث أنس 

 مقركف بفاء السببية، إال أنو ٤بوافقتو لسياؽ اآلية، فإنو يرقى إٔب أف يكوف صرٰبان.
 الواردة مكية أم مدنية؟ىل اآلية  -

، فإنو يتبْب أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر زكاج -ا٢بديث األكؿ- من خبلؿ حديث أنس 
 أبـ ا٤بؤمنْب زينب بنت جحش، ككليمتها. النيب 
چگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀچ -ُِْ

(ِ). 
 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -

 ستّبنا، حيينا رجبلن  كاف موسى إف: ) هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ  ىريرة أيب عن كمسلم البخارم أخرج
 إال التسَب ىذا يستَب ما: فقالوا إسرائيل، بِب من آذاه من فآذاه منو، استحياءن  شيء جلده من يرل ال

 يومنا فخبل ٤بوسى، قالوا ٩با يربئو أف أراد هللا كإف آفة، كإما ،(ّ)أيدرة كإما برص إما: ٔبلده عيب من
 بثوبو، عدا ا٢بجر كإف ليأخذىا، ثيابو إٔب أقبل فرغ فلما اغتسل، ٍب ر،ا٢بج على ثيابو فوضع كحده،
 من مؤل إٔب انتهى حٌب حجر، ثويب حجر، ثويب: يقوؿ فجعل ا٢بجر، كطلب عصاه، موسى فأخذ

، خلق ما أحسن عرايانن  فرأكه إسرائيل بِب  (ْ)كطفق فلبسو، ثوبو فأخذ ا٢بجر كقاـ يقولوف ٩با كأبرأه اَّللَّ
: قولو فذلك( ٟبسنا أك أربعنا أك ثبلاثن  ضربو أثر من لنىدىابن  اب٢بجر إف فو هللا بعصاه، ابن ضر  اب٢بجر

چگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀچ
(ٓ). 

 .چگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀچ :كنزلت مسلم كلفظ
 :دراسة احلديث -

                                                                                                                                                                                     

(، ِِٓ -ِِّ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّٗ/ ُّ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ابن عطية، ُ)
 (.ُٖ/ ِِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َٓٓ -َّٓ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمابن كثّب، 

 .ٗٔسورة األحزاب: اآلية  (ِ)
"، النهاية يف غريب احلديث واألثرابلضم نفخة ُب ا٣بصية، كىي الٍب يسميها الناس القيلة. ابن األثّب،  ( األيدرة:ّ) ، مادة "أىدىرى

(ُ /ُّ.) 
 (.ُِٗ/ ّ( طفق: أم أخذ ُب الفعل كجعل يفعل. مادة "طفق"، ا٤برجع السابق )ْ)
، ِْٕ( كانظر )ِِّّ( رقم )ُِْٗ/ ّسى )، كتاب األنبياء، ابب حديث ا٣بضر مع مو الصحيح( أخرجو البخارم ُب ٓ)

 (.ّّٗ( رقم )ُِْٖ/ ْ) ، كتاب الفضائل، ابب من فضائل موسى الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُِْٓ
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 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كعليو فإنو ٱبتل ، كىو ال شك ٩بن ٓب يعاصر النيب نيب هللا موسى مع  حدثُب ا٢بديث 
 ركن من أركاف أسباب النزكؿ، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

ـي الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ، ككذا ٓب يورده اإلماـ السيوطي ُب   كٓب يورد ا٢بديثى اإلما
 كتابو لباب النقوؿ ُب أسباب النزكؿ.

أكرد ا٢بديث ٝباعة من ا٤بفسرين إال إهنم ٓب يذكركا أف ا٢بديث سبب لنزكؿ اآلية، منهم كقد 
 .(ُ)الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

أركاف أسباب النزكؿ، كلذا فإنو ٓب ييعدَّ  ا٢بديث مع كونو قد كرد فيو لفظ النزكؿ، إال إنو ٓب ينطبق عليو
سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلية من مدنيتها، 

 ا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.ف

  

                                                           

، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِٓ -َٓ/ ِِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َِٓ/ ُْ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َُْ، َُّ/ ُّ)

 (.ُُِ -ُُٗ/ ِِ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َِٓ
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 :: من أول سورة يس إىل آخر سورة الناسادلبحث الرابع

 سورة يس

چۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئچ -ُّْ
(ُ). 

 ث الوارد فيو ذكر اآلية:احلدي -
 إٔب النيقلىةى  فأرادكا ا٤بدينة انحية ُب سلمة بنو كانت: قاؿ  ا٣بدرم سعيد أيب عن الَبمذم أخرج
:  هللا رسوؿ فقاؿ، چۋۋۅۅۉۉېېچ:ىذىاآلية فنزلت ا٤بسجد قرب

 .(ِ)(تنتقلوا فبل تكتب آاثركم إف)
 فأرادكا ا٤بسجد من مناز٥بم بعيدةن  نصاراأل كانت: بلفظ  عبَّاسو  ابن حديث من ماجو ابن كأخرجو

 .(ّ)فثبتوا: قاؿ چۉۉېېېچ: فنزلت يقَببوا أف
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق إسحاؽ بن يوسف األزرؽ، عن الثورم، عن أيب سفياف 
 طريف السعدم، عن أيب النضرة، عن أيب سعيد ا٣بدرم.

، ك٩با يؤيد ضعف ا٢بديث هبذا (ْ)سعدم كىو ضعيفكا٢بديث ُب إسناده أبو سفياف ال
من حديث جابر قاؿ: خىلىت البقاع حوؿ ا٤بسجد، فأراد  (ٓ)السياؽ أف ا٢بديث معركؼ عند مسلم

فقاؿ ٥بم: إنو بلغِب أنكم تريدكف أف  بنو سلمة أف ينتقلوا إٔب قرب ا٤بسجد، فبلغ ذلك رسوؿ هللا 
 رسوؿ هللا قد أردان ذلك، فقاؿ: )اي بِب سلمة، دايركم تكتب تنتقلوا إٔب قرب ا٤بسجد، قالوا: نعم اي

 فلم يرد فيو أف اآلية نزلت بسبب ىذه القصة. ،آاثركم، دايركم تكتب آاثركم(

                                                           

 .ُِسورة يس: اآلية  (ُ)
 (.ِِّٔ( رقم )ِٖٕ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة يس )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ِ)
( رقم ِٖٓ/ ُ، كتاب ا٤بساجد كا١بماعات، ابب األبعد فاألبعد من ا٤بسجد أعظم أجران )ننالس( أخرجو ابن ماجو ُب ّ)

(ٕٖٓ.) 
 (.َُّّ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ْ)
 (.ٓٔٔ( رقم )ِْٔ/ ُ، كتاب الصبلة، ابب فضل كثرة ا٣بطا إٔب ا٤بساجد )الصحيح( أخرجو مسلم ُب ٓ)
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، كقاؿ: "كفيو غرابة من حيث ذكر ا٣بدرم سعيد أيب كقد أكرد اإلماـ ابن كثّب ُب تفسّبه حديث
، كعليو ففي حديث أيب سعيد علة أخرل، (ُ) أعلم"نزكؿ ىذه اآلية، كالسورة بكما٥با مكية، فاهلل

 كىي أف السورة مكية، كالقصة كقعت ُب ا٤بدينة.

كأخرجو ابن ماجو من طريق ككيع، عن إسرائيل، عن ٠باؾ، عن عكرمة، عن ابن عباس 
 مرفوعان.

كا٢بديث مداره على ٠باؾ، كقد اضطىرىبى فيو، فمرة يركيو عن عكرمة، كمرة يركيو عن ابن 
 -خاصةن -ّب، قاؿ ا٤بزيِب: "كإ٭با ٞبيًٌل ٠باؾ االضطراب ألمرين: األكؿ: أف ُب ركايتو عن عكرمةى جب

 .(ٓ)"(ْ)، ك٠باؾ متكلم فيو(ّ)، كالثاين: أف الراكم عن ٠باؾ كىو إسرائيل بن يونس ثقة(ِ)اضطراابن 

 .(ٔ)قاؿ البوصّبم: "ىذا إسناد ضعيف... فقد قاؿ أٞبد: مضطرب ا٢بديث"
 ث سبب لنزول اآلية؟ىل احلدي -

ُب ا٢بديث فعل من بعض الصحابة، كىو إرادهتم القرب من ا٤بسجد، كقد أنزؿ هللا بشأف فعلهم 
كما قاؿ اإلماـ ابن  -قرآانن، إال إف نزكؿ اآلية قد تقدـ على ا٢بدث، فاآلية مكية كا٢بدث ُب ا٤بدينة 

سناد ا٢بديث، ك٨بالفتو احملفوظ كىكذا فإننا نفقد أحد أركاف أسباب النزكؿ، ككذلك ضعف إ -كثّب
 من ركاية جابر عند مسلم، فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين، منهم (ُ)ا٢بديث، كأكرده اإلماـ السيوطي (ٕ)كقد أكرد اإلماـ الواحدم
 (ّ)رمن غّب تعقيب، كأكردىا اإلماـ ابن عطية كابن كثّب كابن عاشو  (ِ)منهم اإلماـ الطربم، كالقرطيب

 كأىبىوا أف تكوف سببان لنزكؿ اآلية. (ّ)رعاشو 

                                                           

 (.ٔٔٓ/ ّ) ،ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ُ)
 (.َُِ/ ُِ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ِ)
 (.َُْ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
 (.ُُٓ/ ُِ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ْ)
 (.ّْٖ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ٓ)
 (.َُُ/ ُ، )ِ، طبن ماجومصباح الزجاجة يف زوائد ا( البوصّبم، ٔ)
 (.ِِْ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ٕ)
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 ىذه السورة مكية إبٝباع، إال أف فرقة قالت إف قولو:":  قاؿ ابن عطية
نزلت ُب بِب سلمة من األنصار... كعلى ىذا فاآلية مدنية، كليس األمر  چۉۉېېېچ

ُب ا٤بعُب، فمن ىنا  كذلك، كإ٭با نزلت ٗبكة، كلكنو احتج هبا عليهم ُب ا٤بدينة، ككافقها قوؿ النيب 
 ."قاؿ من قاؿ أهنا نزلت ُب بِب سلمة

كتىوىَّم راكم ا٢بديث عن الَبمذم أف ىذه اآلية نزلت ُب ذلك، ":  كقاؿ ابن عاشور
 ."كسياؽ اآلية ٱبالفو، كمكيتها تنافيو

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
و لفظ النزكؿ بصيغة صرٰبة، إال إنو لضعف اإلسناد، ك٨بالفتو ركاية جابر ا٢بديث مع كونو قد كرد في

سببان لنزكؿ اآلية، كهبذا فإننا ال ندرس صراحتو  يكنعند مسلم، مع اختبلؿ أركاف أسباب النزكؿ ٓب 
 من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.

 سورة ص

ٿٹٹٹٹٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ -ُْْ

ڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ

چڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
 قاؿ: مرض أبو طالب، فأتتو قريش، كأاته رسوؿ هللا  أخرج الَبمذم كالنسائي عن ابن عبَّاسو 

، فقاـ أبو جهل، فقعد فيو، فقالوا: إف ابن أخيك يقع ُب  آ٥بتنا، كقاؿ: يعوده، كعند رأسو مقعد رجلو
ما شأفي قومك يشكونك؟ قاؿ: )اي عم، أيريدىم على كلمة كاحدة تديني ٥بم هبا العرب، كتؤدم 

: قاؿ كاحدان؟العجم إليهم ا١بزية( قاؿ: ما ىي؟ قاؿ: )ال إلو إال هللا( فقاموا فقالوا: أىجعل اآل٥بة إ٥بان 

                                                                                                                                                                                     

 (.ُِٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
 (.ُِ/ ُٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُْٓ/ ِِ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)
(، ابن ٔٔٓ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٖٓ/ ُّ، )ب العزيزاحملرر الوجيز يف تفسري الكتا( ابن عطية، ّ)

 (.ّٔٓ/ ِِ، )التحرير والتنويرعاشور، 
 .ٕ-ُسورة ص: اآلية  (ْ)
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قولو: ، كلفظ الَبمذم إٔب (ُ) چچچچچچ: بلغ حٌب فقرأ چٱٻٻٻٻچ كنزؿ
 .چڑککککگگگگڳچ
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، كالنسائي ُب الكربل، من طريق األعمش، عن ٰبٓب بن عمارة، عن 
 .سعيد بن جبّب، عن ابن عباس 

 .(ِ)األعمش غّب عنو كُب إسناده ٰبٓب بن عمارة، كيقاؿ لو: ابن عٌباد، ٓب يرك
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، كا٢بديث ُب إسناده ضعف، إال فأنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن ، من ا٤بشركْب للنيب  قوؿديث ُب ا٢ب
 إنو ٣بلوه من معارض، كما بينو كبْب سياؽ اآلايت من ا٤بوافقة فإنو قد يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

منهم ، كٝباعة من ا٤بفسرين (ْ)اإلماـ السيوطي ا٢بديث، كأكرده (ّ)كقد أكرد اإلماـ الواحدم
 .(ٓ)الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، كقد اكتملت أركاف أسباب النزكؿ فيو، حيث  

قى إٔب كونو ، كقد أنزؿ هللا بشأف ىذا ا٢بدث قرآانن، كلذا فإنو قد ير كاف ا٢بدث ٩بن عاصر النيب 
 سبب نزكؿ صريح.

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                           

(، كأخرجو النسائي ُب ِِّّ( رقم )ُِٖ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة ص )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ُ)
 (.ُُّْٔ( رقم )ِْْ/ ٔ، )الكربى

 (.ّٗٗ/ ْ، )ميزان االعتدال يف نقد الرجال( الذىيب، ِ)
 (.ِْْ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ُْٖ، ُّٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب(، ابن عطية، ُِٖ -ُِٓ/ ِّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُُٓ، َُٓ/ ُٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ٗ/ ُْ، )العزيز
 (.َِِ/ ِّ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِٖ، ِٕ
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، ككذلك ذكره أليب جهل، كل ىذه قد كرد ُب ا٢بديث ذكره أليب طالب، ك٦بيء قريش إٔب النيب 
 القرآئن تدؿ على مكية اآلايت.

 سورة الزمر

ڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹چ -ُْٓ

چ﮺
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
أف انسان من أىل الشرؾ كانوا قد قتلوا كأكثركا، كزنوا  ارم كمسلم عن ابن عبَّاسو أخرج البخ

فقالوا: إف الذم تقوؿ كتدعو إليو ٢بسن، لو ٚبربان أف ٤با عملنا كفارة، فنزؿ:  كأكثركا فأتوا دمحمان 
 :كنزؿ چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ
چڻۀۀہہہہھھھھےےچ

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

 ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. ا٢بديث ركاه البخارم
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كلذا فإنو يكوف سببان فأنزؿ هللا بشأنو قو٥بم قرآانن  ،٩بن عاصركا النيب للمشركْب  قوؿُب ا٢بديث 
 لنزكؿ اآلية.

، كأكرده ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية (ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ْ)ن كثّب كالطاىر بن عاشوركالقرطيب كاب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
                                                           

 .ّٓسورة الزمر: اآلية  (ُ)
خرجو (، كأِّْٓ( رقم )ُُُٖ/ ْ)چۀہہہہچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)

 (.ُِِ( رقم )ُُّ/ ُ، كتاب اإلٲباف، ابب كوف اإلسبلـ يهدـ ما قبلو )الصحيحمسلم ُب 
 (.ِْٖ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
/ ُْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُْ/ ِْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

(، ابن ٖٓ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٗٔ، ِٖٔ/ ُٓ، )حكام القرآناجلامع أل(، القرطيب، ْٗ
 (.َْ/ ِْ، )التحرير والتنويرعاشور، 
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حْب ننظر ُب ا٢بديث ٪بد أف سبب النزكؿ صريح )فنزؿ(، ُب قولو تعأب: 
، فقد كرد لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية، ككرد لفظ النزكؿ چ...ٱٻٻٻٻپپٿچ

صريح  ، فهوچڻۀۀہہہہےچمعطوفان على قولو: )فنزؿ( كذلك ُب قولو تعأب:
 أيضان ُب ىذه اآلية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

كرد ُب ا٢بديث ذكر أىل الشرؾ، كىو ٧بتمل، فقد يكوف األمر قبل ا٥بجرة، كقد يكوف بعدىا، كقد 
 تعرؼ مكية اآلية أك مدنيها من مرجح آخر غّب سبب النزكؿ، كىذا ليس اختصاص الدراسة.

ېېىىائائەئەئوئوئۇئۆئۆئۈئۈئېئچ -ُْٔ

چېئېئ
(ُ). 

 ديث الوارد فيها ذكر اآلية:األحا -
كىو جالس، قاؿ: كيف  قاؿ: مرَّ يهودم برسوؿ هللا  أخرج الَبمذم عن ابن عبَّاسو -أ 

تقوؿ اي أاب القاسم يـو ٯبعل هللا السماء على ًذه كأشار ابلسبابة، كاألرض على ًذه، كا١بباؿ على ًذه، 
چېېىىائچ:  كسائر ا٣بلق على ًذه؟ كل ذلك يشّب أبصابعو، قاؿ: فأنزؿ هللا

(ِ). 
من أىل الكتاب،  قاؿ: جاء رجل إٔب النيب  أخرج النسائي عن عبد هللا بن مسعود -ب 

ٰبمل ا٣ببلئق على إصبع، كالسماكات على إصبع، كاألرضْب  فقاؿ: اي أاب القاسم، أىبػىلىغىك أف هللا 
ذه، فأنزؿ حٌب بدت نواج على إصبع كالشجر على إصبع، كالثرل على إصبع؟ فضحك النيب 

چېېىىائچ:  هللا
(ّ). 

 .چېېىىائائەئەئوئوئچ: قرأ ٍب: لفظ كُب
 :دراسة األحاديث -

حديث ابن عباس ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق أيب كدينة، كا٠بو: ٰبٓب بن  احلديث األول:
 ا٤بهلب، عن عطاء بن السائب، عن أيب الضحى كا٠بو: مسلم بن صبيح، عن ابن عباس.

                                                           

 .ٕٔسورة الزمر: اآلية  (ُ)
 (.َِّْ( رقم )ِٖٗ، ِٖٖ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة الزمر )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ِ)
 (.ّٕٕٔ( رقم )ُْْ، ُّْ/ ْ)چڤڤڦچلنعوت، ابب( أخرجو النسائي، كتاب اّ)
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 .(ُ)ء بن السائب، كىو صدكؽ اختلط عليوكا٢بديث مداره على عطا
حديث ابن مسعود ركاه النسائي ُب الكربل، من طريق ابن عيينة، كفضيل بن  احلديث الثاين:

 عياض، كبلٮبا عن منصور بن ا٤بعتمر، عن إبراىيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود.

بشار، كالنسائي ُب عن دمحم بن  (ّ)عن مسدد، كالَبمذم (ِ)كا٢بديث قد أخرجو البخارم
عن دمحم بن ا٤بثُب، كأٞبد، أربعتهم )مسدد، كابن بشار، كابن ا٤بثُب، كأٞبد( عن ٰبٓب بن  (ْ)الكربل

 سعيد القطاف، عن الثورم، عن منصور بن ا٤بعتمر، كاألعمش.

كألفاظ ا٢بديث متقاربة، إال أف التصريح أبف اآلايت نزلت بسبب ىذه القصة ٓب يرد إال عند 
 من ركاية علي بن حجر، عن جرير، عن منصور، عن إبراىيم، عن عبيدة، عن ابن مسعود. النسائي

، كقد اتبعو على ركاية ا٢بديث عن جرير: عثماف بن أيب شيبة، (ٓ)كعلي بن حجر ثقة حافظ
 كإسحاؽ بن إبراىيم، إال أهنمآب يذكرا ىذه اللفظة )فأنزؿ هللا(.

ٗبا فيها -أنزؿ هللا( غّب ٧بفوظ... ألف أكثر الركاة كالظاىر أف ىذا اللفظ )ف"قاؿ ا٤بزيِب: 
خلت من ذكرىا، كٓب ترد إال عن راكيْب، ٓب يوافقهما من تبعهما على ركاية  -ٝبيع ركاايت الصحيحْب

 .(ٔ)"ذلك ا٢بديث عن نفس الشيخ
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

 كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن، ،من يهودم لرسوؿ هللا  قوؿُب حديث ابن عباس  احلديث األول:
 إال إنو لضعف سند ا٢بديث ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

كقد أنزؿ هللا بشأف قولو ، من يهودم لرسوؿ هللا  قوؿُب حديث ابن مسعود  احلديث الثاين:
 إال إنو لعدـ ثبوت لفظ النزكؿ ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية. قرآانن،

                                                           

 (.ِْٗٓ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.ٖٕٗٔ( رقم )ِٕٗٔ/ ٔ)چۉۉېچ، كتاب التوحيد، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)
 (.ِّّٖ( رقم )ِٕٖ/ ٓ، كتاب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة الزمر )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ّ)
 (.ُُُْٓ( رقم )ْْٔ/ ٔ)چېېىىائچ، كتاب التفسّب، اببالكربىئي ُب ( أخرجو النساْ)
 (.ََْٕ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ٓ)
 (.ْٖٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ٔ)
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، ككذلك فقد أكرد كبل ا٢بديثْب ٝباعة (ِ)، كالسيوطي(ُ)إلماـ الواحدمابن عباس احديث كقد أكرد 
، كمنهم من بْبَّ أف ىذه (ّ)من ا٤بفسرين منهم من اقتصر على سياقها كالطربم كالقرطيب كابن كثّب

 .(ْ)األحاديث ليست سببان لنزكؿ اآلية كابن عطية كابن عاشور

كمعُب ": ، كقاؿ ابن عاشور"انت نزلتٛبثل ابآلية كقد ك فالرسوؿ ":  قاؿ ابن عطية
قولو: ٍب قرأ ىذه اآلية، نزلت قبل ذلك، ألهنا ٩با نزؿ ٗبكة، كا٢برب من أحبار يهود ا٤بدينة... كُب 

كىو كىمه من بعض ركاتو، ككيف  چېېىىائچ بعض ركاايت ا٢بديث: فنزؿ قولو تعأب:
 ."كىذه مكية كقصة ا٢برب مدنية

 صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري  -
ُب حديث ابن عباس نظران لضعف سنده، فإنو ٓب يكن سببان لنزكؿ اآلية، كعليو فبل  احلديث األول:

 ندرس صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها من خبلؿ ىذا ا٢بديث.
سببان  يكن(، فإنو ٓب فإنو ٓب ُب حديث ابن مسعود، كونو ٓب يثبت لفظ )فأنزؿ هللا احلديث الثاين:

لنزكؿ اآلية، كعليو فبل ندرس صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها من خبلؿ ىذا 
 ا٢بديث.

فكبل ا٢بديثْب ليستا سببان لنزكؿ اآلية، خصوصان كأف اآلية قد نزلت قبل ا٢بدث، فاآلية نزلت 
، كعليو فقد اختل ركن من أركاف -ن عاشوركما قاؿ اب-ٗبكة كاليهودم من أحبار يهود ا٤بدينة 

 أسباب النزكؿ.

                                                           

 (.َّْ، ِْٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُٖٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
(، ِٖٕ/ ُٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِٕ، ِٔ/ ِْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربم، ( ّ)

 (.ِٔ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمابن كثّب، 
 (.ْٔ، ّٔ/ ِْ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َُِ/ ُْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ابن عطية، ْ)



291 
 

 سورة فصلت

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃچ -ُْٕ

ڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑ

چڑککک
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
قاؿ: اجتمع عند البيت قرشياف كثقفي، أك ثقفياف  أخرج البخارم كمسلم عن عبد اَّللَّ بن مسعود 

م، قليلة ًفقوي قلوهبم، فقاؿ أحدىم: أتركف أف اَّللَّ يسمع ما نقوؿ؟ قاؿ كقرشي، كثّبة شحمي بطوهن
اآلخر: يسمع إف جهران، كال يسمع إف أخفينا، كقاؿ اآلخر: إف كاف يسمع إذا جهران فإنو يسمع إذا 

 .(ِ)اآلية چٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦچ :أخفينا فأنزؿ هللا 
 :دراسة احلديث -

  صحيحو.ُب كمسلم ُب صحيحو، البخارما٢بديث ركاه 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

 ُب ا٢بديث قوؿ من بعض ا٤بشركْب، فأنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، ككذلك ٝبع من ا٤بفسرين منهم (ْ)ا٢بديث، كأكرده السيوطي (ّ)كقد أكرد اإلماـ الواحدم
 .(ٓ)شورالطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عا

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

 يظهر من خبلؿ سبب النزكؿ أنو صريح )فأنزؿ هللا(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

                                                           

 .ِْ-ِِرة فصلت: اآلية سو  (ُ)
(، كانظر ّْٗٓ( رقم )ُُٖٖ/ ْ)چچچچچڇچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)

 (.ِٕٕٓ( رقم )ُُِْ/ ْ، كتاب صفات ا٤بنافقْب )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب َّٖٕ، ّْٖٓ)
 (.ِّْ، ُّْ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ُٕٖ، )ِ، طاب النزوللباب النقول يف أسب( السيوطي، ْ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َُٗ، َُٖ/ ِْ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

، ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِّٓ، ُّٓ/ ُٓ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُٕٕ/ ُْ، )العزيز
 (.َِٕ/ ِْ، )ير والتنويرالتحر (، ابن عاشور، ٕٗ، ٔٗ/ ْ)
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 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -
ذكر ُب ا٢بديث قرشياف كثقفي أك ثقفي كقرشياف، كذكر قو٥بم ٧بتمل ألف يكوف قبل ا٥بجرة أك بعده، 

 فإنو اآلية تعرؼ مكيتها من مدنيتها من مرجح آخر غّب سبب النزكؿ.كلذلك 

كيشبو أف يكوف ىذا بعد فتح مكة، فاآلية مدنية، كيشبو أف رسوؿ هللا ":  قاؿ ابن عطية
 فيمكن معرفة مكية اآلية أك مدنيها من مرجح آخر "قرأ اآلية متمثبلن هبا عند إخبار عبدهللا إايه ،

 ا ليس من اختصاص الدراسة.غّب سبب النزكؿ، كىذ

 سورة الشورل

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹچ -ُْٖ

چٹڤڤڤڤڦڦڦڦ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
 : أخرج البخارم عن طاككس قاؿ: سأؿ رجل ابن عبَّاسو ا٤بعُب، عن قولو

، فقاؿ سعيد بن جبّب: قرابة دمحم  چڀڀڀٺٺٺٺٿٿچ : عجلتى ، قاؿ ابن عبَّاسو
 فيهم قرابة، فنزلت: ٓب يكن بطن من قريش إال لرسوؿ اَّللَّ   إٌف رسوؿ هللا

 .(ِ)إال أف تصلوا قرابةى ما بيِب كبينكم چڀڀڀٺٺٺٺٿٿچ
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

 يكوف سببان نزؿ بشأنو قرآف، كلذا ال ليس ُب ا٢بديث قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا النيب 
 لنزكؿ اآلية.

كٓب يورد اإلماـ الواحدم ىذا ا٢بديث ُب كتابو أسباب النزكؿ، ككذلك ٓب يورده اإلماـ 
ُب تفسّبه،  (ّ)كأكرده هبذا اللفظ اإلماـ الطربم، السيوطي ُب كتابو لباب النقوؿ ُب أسباب النزكؿ

                                                           

 .ِّسورة الشورل: اآلية  (ُ)
 (.َّّٔ( رقم )ُِٖٗ/ ّ، كتاب ا٤بناقب، ابب ما ينهى عن دعول ا١باىلية )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)
 (.ِّ/ ِٓ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)
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أبلفاظ قريبة خالية من ذكر  (ُ)عاشوركذكره من ا٤بفسرين اإلماـ ابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن 
 النزكؿ، كإعراضهم عنو قرينة تدؿ على عدـ ثبوتو عندىم.

، إف النيب   كقد جاء عند البخارم ُب إحدل ركاايت ا٢بديث: )فقاؿ ابن عباس: عجلتى
، (ِ)ٓب يكن بطن من قريش إال كاف لو فيهم قرابة، فقاؿ: )إال أف تصلوا ما بيِب كبينكم من القرابة((

كىذه الركاية كاضحة، كاألكٔب مشكلة، ألهنا تيوًىم أف ا٤بذكور بعد "كٓب يذكر اآلية، قاؿ ابن حجر: 
 قولو:)فنزلت( من القرآف كليس كذلك... كقولو: )إال تصلوا( كبلـ ابن عباس تفسّب لقولو تعأب:

 .(ّ)"فعيًرؼ هبذا أف ا٤براد ذكر بعض اآلية اب٤بعُب على جهة التفسّب چٺٺٿٿچ

إف ٓب يكن  كإ٭با نزلت اآلية ابتداءن لغرض كف أذل ا٤بشركْب عن رسوؿ هللا "اؿ ا٤بزيِب: ق
 .(ْ)"بسبب النبوة، فبسبب القرىب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
سببان  يكنٓب ا٢بديث مع كونو بلفظ صريح )فنزلت(، إال أنو لعدـ اشتمالو على أركاف سبب النزكؿ 

لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث 
 ليس سببان لنزكؿ اآلية.

 سورة الدخاف

گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀچ -ُْٗ

﮽﮾ ہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮼﮻

چ﮿﯀﯁
(ٓ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
                                                           

 -ُِ/ ُٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُِٖ، ُِٕ/ ُْ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ابن عطية، ُ)
 (.ّٖ/ ِٓ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ُُِ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِْ

/ ّكما ينهى عن دعول ا١باىلية ) چڄڃڃڃڃچچچ، كتاب ا٤بناقب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)
 (.َّّٔ( رقم )ُِٖٗ

 (.ُْٔ/ ٔ، )فتح الباريحجر، ( ابن ّ)
 (.ُٖٔ، ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)

 .ُٔ-َُسورة الدخاف: اآلية  (ٓ)
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 يفسر رجبلن  ا٤بسجد ُب تركت: فقاؿ رجل هللا عبد إٔب جاء: قاؿ مسركؽ عن كمسلم البخارم أخرج
قاؿ: أيٌب الناس يـو القيامة دخافه  چگگڳڳڳڳچ: اآلية ىذه يفسر ،برأيو القرآف

فيأخذ أبنفاسهم حٌب أيخذىم منو كهيئة الزكاـ، فقاؿ عبد هللا: من علم علمان فليقل بو، كمن ٓب يعلم 
ن فقو الرجل أف يقوؿ ٤با ال علم لو بو: اَّللَّ أعلم، إ٭با كاف ىذا أف قريشان ٤با فليقل: اَّللَّ أعلم، فإف م

دعا عليهم بسنْب كسِب يوسف، فأصاهبم قحط كجهد، حٌب جعل الرجل  استعصت على النيب 
رجل،  ينظر إٔب السماء فّبل بينو كبينها كهيئة الدخاف من ا١بهد، كحٌب أكلوا العظاـ فأتى النيب 

رسوؿ هللا استغفر اَّللَّ ًلميضىرى فإهنم قد ىلكوا فقاؿ: )٤بضر، إنك ١برمء( قاؿ: فدعا اَّللَّى ٥بم،  فقاؿ: اي
﮽﮾چ :فأنزؿ هللا  قاؿ: فمطركا، فلما أصابتهم الرفاىية، قاؿ: عادكا  چ﮷﮸﮹﮺﮼﮻

 إٔب ما كانوا عليو، قاؿ فأنزؿ هللا
:﮿﯀﯁چچگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻچ

 .(ُ)قاؿ: يعِب يـو بدر چ
 :إٔب قولو  چگگڳڳڳڳچ لفظ للبخارم: فذلك قولو تعأب:كُب 

چچ
(ِ). 

 چگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻچ: قرأ ٍب: )أيضان  لو لفظ كُب
 .(ّ)(القيامة يـو العذاب عنهم أفيكشف: هللا عبد قاؿ ،چ﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾چ بلغ حٌب

 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.
 ايت؟ىل احلديث سبب لنزول اآل -

من ا٤بشركْب  فعل، كأيضان فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن ، ، كدعاء منو من رجل للنيب  قوؿُب ا٢بديث 
 ، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.أنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن 

                                                           

(، كأخرجو ْْْٓ( رقم )ُِّٖ/ ْ)چڱڱڱڱںںچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
 (.ِٖٕٗ( رقم )ُِٕٓ، ُِٔٓ /ْ، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأحكامهم، ابب الدخاف )الصحيحمسلم ُب 

 (.ْْٓٓ( رقم )ُِّٖ/ ْ)چڱڱڱڱںںچ، كتاب التفسّب،اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)
 (.ْْٔٓ( رقم )ُِّٖ/ ْ)چڱڱڱڱںںچ، كتاب التفسّب،اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ّ)
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، ككذلك أكرده ٝباعة من ا٤بفسرين منهم اإلماـ الطربم كابن (ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 كذكركا معو غّبه، إال إهنم اختاركا حديث عبدهللا بن مسعود. (ِ) بن عاشورعطية كا

، كقاؿ ابن "كأكٔب القولْب ابلصواب ُب ذلك ما ريكم عن ابن مسعود":  قاؿ اإلماـ الطربم
كقالت فرقة منهم عبدهللا بن مسعود كأبو العالية كإبراىيم النخعي ىو الدخاف الذم رأتو ":  عطية

:  ، كقاؿ ابن عاشور"... كما أيٌب من اآلايت يقوم ىذا التأكيلعليهم النيب  قريش حْب دعا
إٔب  كاألصح أف ىذا الدخاف عيِب بو ما أصاب ا٤بشركْب من سِب القحط ٗبكة بعد ىجرة النيب "

 ."ا٤بدينة، كاألصح ُب ذلك حديث عبدهللا بن مسعود ُب صحيح البخارم
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 )فأنزؿ هللا(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية. صريحتضح من خبلؿ سبب النزكؿ أنو ي

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -
٤با استعصت على رسوؿ -، كذلك بقرينة إصابة قريش مكيةمن خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلية يتبْب 
جل ينظر إٔب السماء فّبل بينو بسنْب كسِب يوسف، كإصابتهم ابلقحط، حٌب جعل الر  -هللا 

 .ىجرة النيب  قبلكبينها كهيئة الدخاف من ا١بهد، حٌب أكلوا العظاـ، كقد كاف ىذه ا٢بادثة 

كاف قبل ا٥بجرة، لقوؿ ابن مسعود: ٍب   -يعِب أاب سفياف-قاؿ ابن حجر: "كالظاىر أف ٦بيئو 
دـ ا٤بدينة قبل ، يـو بدر، كٓب ينقل أف أاب سفياف قچ﮿﯀﯁چعادكا، فذلك قولو: 

 .(ّ)بدر"

 سورة األحقاؼ

ڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸چ -َُٓ

چ﮹﮺﮻
(ْ). 

                                                           

 (.َُٗ، ُٖٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُُٓ، ُُْ/ ِٓ، )ّ، طعن أتويل آي القرآن جامع البيان( الطربم، ِ)

 (.ِٖٖ -ِٖٔ/ ِٓ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِٖٔ/ ُْ، )العزيز
 (ُُٓ/ ِ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ّ)

 .ُٔ-َُسورة الدخاف: اآلية (ْ)
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 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
أخرج الَبمذم عن ابن أخي عبد هللا بن سبلـ قاؿ: ٤با أيريد عثماف جاء عبد هللا بن سبلـ، -أ 

ردىم عِب، فإنك فقاؿ لو عثماف: ما جاء بك؟ قاؿ: جئت ُب نصرتك، قاؿ: اخرج إٔب الناس فاط
خارج خّب ٕب منك داخل، فخرج عبد هللا إٔب الناس فقاؿ: أيها الناس، إنو كاف ا٠بي ُب ا١باىلية 

عبد هللا، كنزلت ُبَّ آايت من كتاب هللا، نزلت  فبلانن، فسماين رسوؿ هللا 
 كنزلت چھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺چُبَّ:
كإف ، إف َّللًًَّ سيفان مغمودان عنكم، چپپپڀڀڀڀٺٺٺچ:ُبَّ 

ا٤ببلئكة قد جاكرتكم ُب بلدكم ىذا الذم نزؿ فيو نبيكم، فاَّللَّ اَّللَّ ُب ىذا الرجل أف تقتلوه، فو هللا إف 
قتلتموه لتطردف جّبانكم ا٤ببلئكة، كلتسلن سيف هللا ا٤بغمود عنكم فبل يغمد إٔب يـو القيامة، قاؿ: 

 .(ُ)فقالوا: اقتلوا اليهودم كاقتلوا عثماف
يقوؿ  عامر بن سعد بن أيب كقاص عن أبيو قاؿ: ما ٠بعت النيب  أخرج البخارم عن-ب 

ألحد ٲبشي على األرض: إنو من أىل ا١بنة إال لعبد اَّللَّ بن سبلـ، قاؿ: كفيو نزلت ىذه اآلية: 
 .(ِ)قاؿ: ال أدرم، قاؿ مالك: اآلية أك ُب ا٢بديث چھھھےےۓۓچ
 :دراسة األحاديث -

من طرؽ عن ابن أخي  ُب سننو، الَبمذمركاه سبلـ  بن هللا عبد أخي ابنحديث  احلديث األول:
عبدهللا بن سبلـ، عن عبدهللا بن سبلـ، كىذا ا٢بديث إسناده ضعيف من أجل ابن أخي عبدهللا بن 

 .(ّ)سبلـ، فهو ٦بهوؿ

ُب صحيحو، كقد قاؿ  البخارمركاه أبيو  عن كقاص أيب بن سعد بن عامر حديث احلديث الثاين:
 .(ْ)٥بذا ا٢بديث: "إفَّ ذكر النزكؿ مدرج من بعض الركاة"عند شرحو  ابن حجر

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

( كانظر ِّٔٓ( رقم )ََّ، ِٗٗ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة األحقاؼ )ننالس( أخرجو الَبمذم ُب ُ)
(َّّٖ.) 

 (.َُّٔ( رقم )ُّٕٖ/ ّ، كتاب فضائل الصحابة، ابب مناقب عبدهللا بن سبلـ )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)
 (.ْْٖٗ، )ُ، طتقريب التهذيبابن حجر،  (ّ)

 (.ُِٔ/ ٕ، )ُ، طالبخاري فتح الباري يف شرح صحيح( ابن حجر، ْ)
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قد نزلت فيو أنو  ُب حديث ابن أخي عبدهللا بن سبلـ قوؿ لعبد هللا بن سبلـ  احلديث األول:
ؤاؿ آية كذا كآية كذا كآية كذا، كٓب يورد سبب نزكؿ ىذه اآلايت، فليس ُب ا٢بديث قوؿ أك فعل أك س

٩بن عاصركا التنزيل نزؿ بشأنو قرآف، فلم تكتمل فيو إركاف سبب النزكؿ، كما أف ا٢بديث ضعيف 
 السند، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

ليس ُب حديث عامر بن سعد بن أيب كقاص عن أبيو قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن  احلديث الثاين:
ابن حجر قد جعل لفظ النزكؿ الوارد ُب ا٢بديث إدراج من  نزؿ بشأنو قرآانن، كما أفٌ  عاصركا النيب 

 بعض الركاة، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، ككما أكرده من ا٤بفسرين (ُ)كقد أكرد حديث ابن أخي عبدهللا بن سبلـ اإلماـ السيوطي
ن كثّب كابن ، كأكرد حديث سعد بن أيب كقاص اإلماـ الطربم كاب(ِ)اإلماـ القرطيب كابن عاشور

 .(ّ)عاشور

كالظاىر أف اآلية ٓب تنزؿ بسبب عبدهللا بن سبلـ، ٤با يلي: أف اآلية مكية نزلت "قاؿ ا٤بزيِب: 
قبل أف يسلم ابن سبلـ بزمن،... كأف سياؽ اآلايت قبل اآلية كبعدىا ُب ا٤بشركْب، كٓب يرد ذكر اليهود 

اء اآلية الٍب معنا، كفيها ذكر بِب إسرائيل... أك أىل الكتاب ُب قليل أك كثّب من ىذه السورة ابستثن
كقوؿ الصحابة كالتابعْب كٝبهور أىل التأكيل أف ابن سبلـ من بِب إسرائيل كشهد على مثلو، من ابب 

 .(ْ)"التفسّب فقط، كىو حقه فإف العمـو يشملو
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

حديث ابن أخي عبدهللا بن سبلـ مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو، إال إنو لضعف  :احلديث األول
سنده ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من 

 مدنيتها.

                                                           

 (.ُُٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
 (.َِ/ ِٔ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ُٖٖ/ ُٔ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ِ)
(، ابن ُٔٓ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َُ/ ِٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.َِ/ ِٔ، )التحرير والتنويرعاشور، 
 (.ٖٖٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
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إنو لعدـ  حديث عامر بن سعد بن أيب كقاص مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو، إال احلديث الثاين:
اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، 

 كال مكية اآلية من مدنيتها.

 ا٢بديثاف ليسا سببان لنزكؿ اآلية.ف

 سورة الفتح

ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ...ٱٻٻٻٻپچ -ُُٓ

چڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑ
(ُ). 

 ايت:األحاديث الوارد فيها ذكر اآل -
قاؿ: أيها الناس اهتموا أنفسكم، فإان كنا مع  أخرج البخارم كمسلم عن سهل بن حنيف -أ 

يـو ا٢بديبية كلو نرل قتاالن لقاتلنا، فجاء عمر بن ا٣بطاب فقاؿ: اي رسوؿ هللا ألسنا  رسوؿ هللا 
قاؿ: بلى، قاؿ:  على ا٢بق كىم على الباطل؟ قاؿ: بلى، قاؿ: أليس قتبلان ُب ا١بنة كقتبلىم ُب النار؟

فعبلـ نعطي الدنيَّة ُب ديننا، أنرجع ك٤با ٰبكم اَّللَّ بيننا كبينهم؟ فقاؿ: )اي ابن ا٣بطاب إين رسوؿ هللا 
فقاؿ: إنو رسوؿ هللا  كلن يضيعِب اَّللَّ أبدان( فانطلق عمر إٔب أيب بكر فقاؿ لو مثل ما قاؿ للنيب 

على عمر إٔب آخرىا، فقاؿ عمر: اي  أىا رسوؿ هللا كلن يضيعو هللا أبدان، فنزلت سورة الفتح، فقر 
 .(ِ)رسوؿ هللا، أك فتح ىو؟ قاؿ: )نعم(

من ا٢بديبية  قاؿ: ٤با انصرؼ رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم كمسلم عن أنس بن مالك -ب 
 اآلية: نزلت ىذه

 قاؿ چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹچ
: فنزلت ،لنا فما اَّللَّ  أعطاؾ ما لك ىنيئان  اَّللَّ  رسوؿ اي: ا٤بسلموف

                                                           

 .ُٕ-ُسورة الفتح: اآلية  (ُ)
(، كأخرجو ّْٔٓ( كانظر )َُُّ( رقم )ُُِٔ/ ّ، كتاب ا١بزية، إٍب من عاىد ٍب غدر )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)

 (.ُٖٕٓ( رقم )ُُِْ، ُُُْ/ ّا١بهاد كالسّب، ابب صلح ا٢بديبية )، كتاب الصحيحمسلم ُب 
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ڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳچ

چ
(ُ). 

كاف يسّب ُب بعض أسفاره، كعمر   أخرج البخارم عن زيد بن أسلم عن أبيو أف رسوؿ هللا -ج 
، ٍب سألو فلم بن ا٣بطاب يسّب معو ليبلن فسألو عمر بن ا٣بطاب عن شيء فلم ٯببو رسوؿ هللا 

ثبلث مرات،  رسوؿ اَّللَّ  (ِ)لت أـ عمر، نزرتى ٯببو ٍب سألو فلم ٯببو فقاؿ عمر بن ا٣بطاب: ثك
كيلَّ ذلك ال ٯبيبك، قاؿ عمر: فحركتي بعّبم ٍب تقدمت أماـ الناس، كخشيتي أف ينزؿ ُبَّ القرآف 
فما نشبتي أف ٠بعتي صارخنا يصرخ يب، فقلت: لقد خشيتي أف يكوف نزؿ ُبَّ قرآف، فجئت رسوؿ 

لت عليَّ الليلة سورةه ٥بي أحبُّ إٕبَّ ٩با طلعت عليو الشمس(، فسلمتي عليو، فقاؿ: )لقد أينز  اَّللَّ 
چٱٻٻٻٻپچ ٍب قرأ:

(ّ). 
 :دراسة األحاديث -

 حديث سهل بن حنيف ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. احلديث األول:
 حديث أنس بن مالك ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. احلديث الثاين:

 ث زيد بن أسلم عن أبيو ركاه البخارم ُب صحيحو.حدي احلديث الثالث:
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلايت؟ -

كىو ما حصل ُب صلح ا٢بديبية، كمراجعة عمر بن  حدثحديث سهل بن حنيف  احلديث األول:
 كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلايت. فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن،، للنيب  ا٣بطاب 

ن مالك ىو متفق مع ما جاء ُب حديث سهل بن حنيف، ككذلك حديث أنس ب احلديث الثاين:
 ، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلايت.فأنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن ، من ا٤بسلمْب للنيب  قوؿفإف فيو 

حديث زيد بن أسلم عن أبيو ىو متفق مع ما جاء ُب حديث سهل بن حنيف،  احلديث الثالث:
 اآلايت.كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ 

                                                           

،  الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ّّٗٗ( رقم )َُّٓ/ ْ، كتاب ا٤بغازم، ابب غزكة ا٢بديبية )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
 (.ُٖٕٔ( رقم )ُُّْ/ ّكتاب ا١بهاد كالسّب، ابب صلح ا٢بديبية )

 (.َْ/ ٓ، مادة "نزر"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر. ابن األثّب، ( نزرت: أ٢بحت عليو ُب ا٤بسألةِ)
 (.ّْٓٓ( رقم )َُّٖ، ُِٖٗ/ ْ)چٱٻٻٻٻچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ّ)
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، كأكرد ٝبلة األحاديث السابقة (ِ)السيوطي (ُ)كقد أكرد ٝبلة حديث أنس بلفظ آخر اإلماـ الواحدم
 .(ّ)ٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

النزكؿ صريح )فنزلت(، إذ جاء يتبْب من خبلؿ حديث سهل بن حنيف أف سبب  احلديث األول:
 لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

يتبْب من خبلؿ حديث أنس بن مالك أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، إذ جاء  احلديث الثاين:
 لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

سياؽ  جاء ُب حديث زيد بن أسلم لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال أنو احلديث الثالث:
 ا٢بديث ا٤بتفق مع حديث سهل بن حنيف ما يرقى بسبب النزكؿ إٔب أف يكوف صرٰبان.

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

(، ا٢بديبية يـويتضح من خبلؿ األحاديث أف اآلايت مدنية، كذلك بنص حديث سهل بن حنيف: )
 (.ا٢بديبية منككذلك بنص حديث أنس بن مالك: )

ںککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںچ -ُِٓ

چڻڻڻ
(ْ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
ڳ  گ گ گ ک ک گ کچ: تعأب قولو ُب  هللا عبد بن جابر عن الَبمذم أخرج

، كٓب نبايعو على ا٤بوت قاؿ جابر: ابيعنا رسوؿ هللا  چڳ  .(ٓ)على أف ال نًفرَّ
 :دراسة احلديث -

                                                           

 (.ُْْ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُّٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُٕ -ٗٔ/ ِٔ، )ّ، طلبيان عن أتويل آي القرآنجامع ا( الطربم، ّ)

(، ُّٖ، ُِٖ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٗٓ/ ُٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ْٖ/ ُٓ)
 (.ُِْ/ ِٔ، )التحرير والتنويرابن عاشور، 

 .ُٖسورة الفتح: اآلية  (ْ)
 (.ُُٗٓ( رقم )ِْْ/ ّ، أبواب السّب، ابب ما جاء ُب بيعة النيب )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ٓ)
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نس، عن األكزاعي، عن ٰبٓب بن ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، عن سعيد بن ٰبٓب، عن عيسى ين يو 
 .أيب كثّب، عن أيب سلمة، عن جابر 

كقد ركم ىذا ا٢بديث عن عيسى ين يونس، عن األكزاعي، عن ٰبٓب بن "قاؿ الَبمذم عقبو: 
 ، كٓب يذكر فيو أبو سلمة."أيب كثّب، عن جابر 

 كمن ذلك:بيد أف ىذا ا٤بًب معركؼ عن جابر من غّب ىذا الطريق، لكن بدكف ذكر اآلية، 
ما ركاه مسلم كالَبمذم كالنسائي من طريق ابن عيينة، عن أيب الزبّب، عن جابر قاؿ: كنا يـو ا٢بديبية 

كقاؿ: ابيعناه على أف ال نفر كٓب  -كىي ٠برة-ألفان كأربعمائة، فبايعناه، كعمر آخذ بيده ٙبت الشجرة 
 نبايعو على ا٤بوت، كٓب يذكر اآلية.

أف ذكر اآلية ُب حديث جابر من حيث الصناعة ا٢بديثية غّب قاؿ ا٤بزيِب: "كا٣ببلصة 
٧بفوظ، كإف كاف من حيث ا٤بعُب صحيحان، ألف اآلية نزلت ُب قصة بيعة الرضواف ُب ا٢بديبية كما 

 .(ُ)ىو مشهور"
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

ف ذكر اآلية ُب ، فنزؿ بشأنو قرآف، كما أليس ُب ا٢بديث قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصر النيب 
 حديث جابر غّب ٧بفوظ، كلذا فإنو ال يعد سببان لنزكؿ اآلية.

ماـ الواحدم ا٢بديث ُب كتابو أسباب النزكؿ، كما يورده اإلماـ السيوطي ُب كتابو كٓب يورد اإل
 لباب النقوؿ ُب أسباب النزكؿ.

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
ديث ٓب يرد فيو لفظ النزكؿ، كٓب تنطبق عليو أركاف سبب النزكؿ، كما أف ذكر اآلية فيو غّب ٧بفوظ، ا٢ب

سببان لنزكؿ اآلية، كلذلك فبل ينظر إٔب صراحة سبب النزكؿ من عدمو، كال إٔب مكية  يكنكلذا فإنو ٓب 
 اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.

چٿٿٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿچ -ُّٓ
(ِ). 

                                                           

 (.ٖٗٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 .ِْسورة الفتح: اآلية  (ِ)
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 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -
ك٫بن أربع  قاؿ: قدمنا ا٢بديبية مع رسوؿ اَّللَّ  أخرج مسلم عن سلمة بن األكوع -أ 

فإما دعا  ،(ِ)الرَّكيَّة (ُ)على جبا عشرةى مائة، كعليها ٟبسوف شاةن ال تيركيها، قاؿ: فقعد رسوؿ هللا 
دعاان للبيعة ُب  ا كاستقينا، قاؿ: ٍب إف رسوؿ اَّللَّ ، فسقين(ْ)فيها، قاؿ: فجاشت (ّ)كإما بسق

أصل الشجرة، قاؿ: فبايعتو أكؿ الناس ٍب ابيع كابيع، حٌب إذا كاف ُب كسط من الناس قاؿ: )ابيع اي 
 سلمة( قاؿ: قلت: قد ابيعتك اي رسوؿ اَّللَّ ُب أكؿ الناس، قاؿ: )كأيضان(، قاؿ: كرآين رسوؿ اَّللَّ 

حىجىفىةن  ، قاؿ: فأعطاين رسوؿ اَّللَّ -يس معو سبلح يعِب ل -عىزالن 
أك درىقىةن  (ٓ)

ٍب ابيع، حٌب إذا   (ٔ)
كاف ُب آخر الناس قاؿ: )أال تبايعِب اي سلمة( قاؿ: قلت: قد ابيعتك اي رسوؿ هللا ُب أكؿ الناس 

تيك أك درىقػىتيك كُب أكسط الناس، قاؿ: )كأيضان( قاؿ: فبايعتو الثالثة، ٍب قاؿ ٕب: )اي سلمة أين حىجىفى 
الٍب أعطيتك؟( قاؿ: قلت: اي رسوؿ اَّللَّ لقيِب عمي عامر عىزالن فأعطيتو إايىا، قاؿ: فضحك رسوؿ 

كقاؿ: )إنك كالذم قاؿ األكؿ: اللهم أبغِب حبيبان ىو أحب إٕبَّ من نفسي( ٍب إف ا٤بشركْب  اَّللَّ 
 راسلوان الصلح، حٌب مشى بعضنا ُب بعض، كاصطلحنا.

كأخدمو، كآكل من طعامو، كتركت  (ٖ)لطلحة بن عبيد هللا أىسقي فرسو كأحيسُّوي  (ٕ)نت تبيعناقاؿ: كك
أىلي كمإب مهاجرنا إٔب هللا كرسولو، قاؿ: فلما اصطلحنا ٫بن كأىل مكة كاختلط بعضنا ببعض أتيت 

 مكة أىل من ا٤بشركْب من أربعة فأاتين: قاؿ ،أصلها ُب فاضطجعت ،شوكها (ٗ)فكسحت شجرة
 ،كاضطجعوا سبلحهم كعلقوا أخرل شجرة إٔب فتحولت فأبغضتهم ، هللا رسوؿ ُب يقعوف جعلواف

 (َُ)فاخَبطت: قاؿ ،زينىيم ابن قيتل للمهاجرين اي: الوادم أسفل من مينادو  اندل إذ كذلك ىم فبينما
                                                           

 (.ِّٕ/ ُ، مادة "جبا"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( جبا: ما حوؿ البئر. ابن األثّب، ُ)
 (.ُِٔ/ ِ( الركَّيَّة: البئر. مادة "ركا"، ا٤برجع السابق )ِ)
 (.ُِٖ/ ُ( بسق: لغة ُب بزؽ كبصق. مادة "بسق"، ا٤برجع السابق )ّ)
 (.ِّْ/ ُ( جاشت: فار ا٤باء كارتفع. مادة "جيش"، ا٤برجع السابق )ْ)
 (.ّْٓ/ ُ( حىجىفة: الَبس. مادة "حىجىف"، ا٤برجع السابق )ٓ)
سة تتخذ من ا١بلود. ابن منظور، ( درؽ: ٔ)  (.ٓٗ/ َُ، مادة "درؽ"، )لسان العربالدرؽ ضرب من الَبًٌ
 (.ُٕٗ/ ُ، مادة "تبع"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( تبيعان: خادمان. ابن األثّب، ٕ)
 (.ّٖٓ/ ُ( أحيسُّو: انفض الَباب عنو. مادة "حسس"، ا٤برجع السابق )ٖ)
 (.ُِٕ/ ْمادة "كسح"، ا٤برجع السابق )( كسحت: كنست شوكها. ٗ)
 (.ِّ/ ِ( اخَبطت: سللتي سيفي من غمده. مادة "خرط"، ا٤برجع السابق )َُ)
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 ٍب: ؿقا .يدم ُب (ُ)ًضغثنا فجعلتو ،سبلحهم فأخذتي  رقود كىم األربعة أكلئك على شددت ٍب سيفي
 هبم جئت ٍب: قاؿ ،عيناه فيو الذم ضربتي  إال رأسو منكم أحد يرفع ال دمحم كجو ـكرَّ  كالذم: قلت ٍب

تً  من برجل عامر عمي كجاء: قاؿ  اَّللَّ  رسوؿ إٔب أسوقهم العىبىبلى
 إٔب يقوده مكرزه  لو ييقاؿ (ِ)

 ،دعوىم: )فقاؿ  هللا رسوؿ إليهم فنظر ،ا٤بشركْب من سبعْب ُب (ّ)٦بيىفَّفو  فرسو  على  اَّللَّ  رسوؿ
 :هللا كأنزؿ  هللا رسوؿ عنهم فعفا( (ْ)كثناه الفجور بدءي  ٥بم يكن ،دعوىم)

چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺچ
(ٓ). 

 أف ٜبانْب رجبلن من أىل مكة ىبطوا على رسوؿ هللا  أخرج مسلم عن أنس بن مالك  -ب 
ًسٍلمان، فاستحياىم فأنزؿ اَّللَّ كأصحابو: فأخذىم  متسلحْب، يريدكف ًغرةى النيب  (ٔ)من جبل التنعيم

: چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺچ
(ٕ). 

زمن  أخرج البخارم عن ا٤بسور بن ٨برمة كمركاف ُب قصة ا٢بديبية قاال: خرج رسوؿ اَّللَّ -ج 
ا٢بديبية حٌب كانوا ببعض الطريق فذكرا ا٢بديث... إٔب أف قاال: كينفلت منهم أبو جندًؿ بن سهيل، 

رج من قريش رجل قد أسلم إال ٢بق أبيب بصّب، حٌب اجتمعت منهم فلحق أبيب بصّب، فجعل ال ٱب
عصابة، فو هللا ما يسمعوف بعّبو خرجت لقريش إٔب الشأـ إال اعَبضوا ٥با، فقتلوىم كأخذكا أموا٥بم، 

إليهم،  تناشده ابَّللَّ كالرحم: ٤بَّا أىرسل: فمن أاته فهو آمن فأرسل النيب  فأرسلت قريش إٔب النيب 
: بلغ حٌب چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺچ  تعأب:فأنزؿ هللا

                                                           

 (.َٗ/ ّ، مادة "ضغث"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( ضغثان: أم حزمةن ملءي اليد. ابن األثّب، ُ)
بنت عبيد بن حافل بن قيس بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ٛبيم ( العىبىبلت: نسبة إٔب العىبىل كىو بطن من ريعْب، كعىٍبلة ِ)

 (.ُْْ/ ْ، )ِ، طاألنسابكىي أـ أمية األصغر بن عبد مشس، كإليها ينسب كلدىا، فيقاؿ ٥بم: العببلت. السمعاين، 
،  غريب احلديث واألثرالنهاية يف( ٦بيىفَّف: أم عليو ٘بفاؼ كىو شيء من سبلح يَبؾ على الفرس يقيو األذل. ابن األثّب، ّ)

 (.ِٕٗ/ ُمادة "جفف"، )
 (.ِِٓ/ ُ( ثًنىاه: أكلو كآخره. مادة "ثنا"، ا٤برجع السابق )ْ)
 (.َُٕٖ( رقم )ُّْٓ، ُّْْ، ُّّْ/ ّ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ابب غزكة ذم قرد كغّبىا )الصحيح( أخرجو مسلم ُب ٓ)

(َُٖٕ.) 
موضع ٗبكة ُب ا٢بل، كىو بْب مكة كسرؼ، على فرسخْب من مكة، كقيل  ( التنعيم: ابلفتح ٍب السكوف ككسر العْب ا٤بهملة،ٔ)

( رقم ٖٓ/ ِ، )ُ، طمعجم البلدانأربعة فراسخ، كىو اآلف حي من أحياء مكة على الطريق ا٤بتجو إٔب ا٤بدينة. ابن ايقوت، 
(ِْٔٗ.) 

 .(َُٖٖ( رقم )ُِْْ/ ّ)چٱٻٻٻٻچ، كتاب ا١بهاد كالسّب، اببالصحيح( أخرجو مسلم ُب ٕ)
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ككانت ٞبيتهم أهنم ٓب يقركا أنو نيب هللا، كٓب يقركا ببسم هللا الرٞبن الرحيم،  چڳڳڱچ
 .(ُ)كحالوا بينهم كبْب البيت

اب٢بديبية ُب أصل  قاؿ: كنا مع رسوؿ هللا  أخرج النسائي عن عبد هللا بن مغفل ا٤بزين -د 
فرفعتو عن   بغصن من أغصاف تلك الشجرة على ظهر رسوؿ اَّللَّ الشجرة الٍب قاؿ هللا، ككأين

: اكتب )بسم اَّللَّ الرٞبن ظهره، كعلي بن أيب طالب، كسهيل بن عمرك بْب يديو فقاؿ رسوؿ اَّللَّ 
الرحيم( فأخذ سهيل يده فقاؿ: ما نعرؼ الرٞبن الرحيم، اكتب ُب قضيتنا ما نعرؼ، فقاؿ: )اكتب 

صاّب عليو دمحم رسوؿ اَّللَّ أىلى مكة( فأمسك بيده، فقاؿ: لقد ظلمناؾ إف   اب٠بك اللهم، ىذا ما
كنت رسوالن، اكتب ُب قضيتنا ما نعرؼ فقاؿ: )اكتب ىذا ما صاّب عليو دمحم بن عبد هللا بن عبد 
ا٤بطلب، كأان رسوؿ هللا( قاؿ: فكتب، فبينما ٫بن كذلك، إذ خرج علينا ثبلثوف شاابن عليهم السبلح، 

فأخذ هللا أببصارىم فقمنا إليهم فأخذانىم، فقاؿ ٥بم رسوؿ  ُب كجوىنا، فدعا عليهم النيب  فثاركا
 : )ىل جئتم ُب عهد أحد، أك ىل جعل لكم أحد أماانن( فقالوا: ال، فخلى سبيلهم، فأنزؿ اَّللَّ اَّللَّ 
: چٿچ :قولو إٔب چٱٻٻٻٻپپچ

(ِ). 
 :دراسة األحاديث -

 ألكوع ركاه مسلم ُب صحيحو.حديث سلمة بن ا احلديث األول:

 حديث أنس بن مالك ركاه مسلم ُب صحيحو. احلديث الثاين:
 حديث ا٤بسور بن ٨برمة كمركاف ركاه البخارم ُب صحيحو. احلديث الثالث:
حديث عبد هللا بن مغفل ا٤بزين ركاه النسائي ُب الكربل، من طرؽ عن حسْب بن  احلديث الرابع:

 عبدهللا بن مغفل.كاقد، عن اثبت البناين، عن 

 .(ّ)كا٢بديث مداره على حسْب بن كاقد، كفيو كبلـ يسّب
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

/ ِ، كتاب الشركط، ابب الشركط ُب ا١بهاد، كا٤بصا٢بة مع أىل ا٢برب ككتابة الشركط )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
 (.ُِٖٓ( رقم )َٖٗ -ْٕٗ

 (.ُُُُٓ( رقم )ْٓٔ، ْْٔ/ ٔ، كتاب التفسّب، )الكربى( أخرجو النسائي ُب ِ)
 (.ُْٗ/ ٔ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ّ)
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فأنزؿ هللا ، منو  كقوؿ من صحابة النيب  فعلُب حديث سلمة بن األكوع  احلديث األول:
 كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية. بشأنو قرآانن،

فأنزؿ هللا عنهم،  من ا٤بشركْب، كعفو من النيب  فعلمالك ُب حديث أنس بن  احلديث الثاين:
 كلذا فإنو يػيٌعدُّ سببان لنزكؿ اآلية. بشأف ىذا األمر قرآانن،

من  كقوؿمن أيب بصّب كمن معو،  فعلُب حديث ا٤بسور بن ٨برمة كمركاف  احلديث الثالث:
 ان لنزكؿ اآلية.، كلذا فإنو يكوف سببفأنزؿ هللا بشأف ىذا األمر قرآانن ا٤بشركْب، 

، كلذا كقد أنزؿ هللا بشأهنم قرآانن من ا٤بشركْب،  فعلحديث عبد هللا بن مغفل ا٤بزين  احلديث الرابع:
 فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

كٝباعة من ا٤بفسرين   (ِ) ، كالسيوطي(ُ) كقد أكرد ٝبلة األحاديث السابقة اإلماـ الواحدم
 .(ّ)ثّب كابن عاشوركالطربم كابن عطية كالقرطيب كابن ك

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
حديث سلمة بن األكوع كرد فيو لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال إنو لتوافق  احلديث األول:

 اآلية مع سياؽ القصة ٲبكن أف يرقى سبب النزكؿ إٔب أف يكوف صرٰبان.
ؿ مقركانن بفاء السببية، كلذا فإف سبب حديث أنس بن مالك كرد فيو لفظ النزك  احلديث الثاين:

 .صريحالنزكؿ 
كرد فيو لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية، كلذا فإف  كمركاف ٨برمة بن ا٤بسورحديث  احلديث الثالث:

 .صريحسبب النزكؿ 
كرد فيو لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية، كلذا فإف  ا٤بزين مغفل بن هللا عبدحديث  احلديث الرابع:

 .صريحب النزكؿ سب
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                           

 (.ّْْ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُْٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ْٗ، ّٗ/ ِٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

، ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِٖ، َِٖ/ ُٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َُُ، َُٗ/ ُٓ)
 (.ُْٖ/ ِٔ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ُّٗ، ُِٗ/ ْ)
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يتضح من خبلؿ األحاديث األربعة السابقة أف اآلية مدنية، إذ أف األحاديث كلها ٙبكي تفاصيل 
 كاقعة كاحدة كىي أحداث يـو ا٢بديبية، ككذلك ُب حديث سلمة بن األكوع ذكر بيعة الرضواف.

 سورة ا٢بجرات

ککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀچ -ُْٓ

ہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹ہہ

﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺڭ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
اف أف يهلكا أبو بكر كعمر، ٤با قدـ على  أخرج البخارم كالنسائي عن ابن أيب مليكة قاؿ: كاد ا٣بّبًٌ

اشع، كأشار اآلخر بغّبه، كفد بِب ٛبيم أشار أحدٮبا ابألقرع بن حابس ا٢بنظلي أخي بِب ٦ب النيب 
فقاؿ أبو بكر لعمر: إ٭با أردت خبلُب، فقاؿ عمر: ما أىردت خبلفك، فارتفعت أصواهتما عند النيب 

 :چچ :قولو إٔب چڻڻڻڻۀۀہہچ فنزلت. 
ٕبديث، حدَّثو كأخي السرار،  قاؿ ابن أيب مليكة: قاؿ ابن الزبّب: فكاف عمر بعدي إذا حدَّث النيب 

 .(ِ)ستفهموٓب يسمعو حٌب ي
 .(ّ)حٌب انقضت چککککگچ كُب لفظ للبخارم:

 .چٱٻٻٻٻپپپپچ :قولو إٔب نزلت اآلية النسائي أف كلفظ
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كالنسائي ُب الكربل كُب اجملتىب.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

                                                           

 .ٓ-ُسورة ا٢بجرات: اآلية  (ُ)
( رقم ِِٔٔ/ ٔ، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسنة، ابب ما يكره من التعمق كالتنازع ُب العلم )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)

، كتاب التفسّب، الكربى(، كأخرجو النسائي ُب ْٔٔٓ، ْْٔٓ( كانظر )ِٕٖٔ)
، كتاب القضاة، ابب اجملتىب(، كُب ُُُْٓ( رقم )ْٔٔ/ ٔ)چچابب

 (.َُْٓ( رقم )ُٕٔ/ ٖاستعماؿ الشعراء )
 (.َُْٗ( رقم )ُٕٖٓ/ ْ، كتاب ا٤بغازم، ابب كفد بِب ٛبيم )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ّ)
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، كلذا فإنو يكوف  بشأف ما حدث قرآانن فأنزؿ هللا، ، عند النيب أليب بكر كعمر  قوؿُب ا٢بديث 
 سببان لنزكؿ اآلايت.

، كٝباعة من ا٤بفسرين كالطربم (ِ)ىذا ا٢بديث، كاإلماـ السيوطي (ُ)كقد أكرد اإلماـ الواحدم
 .(ّ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

 يح )فنزلت(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صر 

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

، كقد كاف ا٢بنظلي حابس بن األقرعكذكر  ٛبيم بِب كفديتبْب أف اآلايت مدنية، كذلك بقرينة ذكر 
 .(ْ)ذلك ُب عاـ الوفود ُب السنة التاسعة للهجرة

چڭچ -ُٓٓ
(ٓ). 

 ذكر اآلية: احلديث الوارد فيو -
ُب قولو تعأب:  أخرج الَبمذم كالنسائي عن الرباء بن عازب 

قاؿ: قاـ رجل فقاؿ: اي رسوؿ هللا، إف ٞبدم  چچ
 .(ٔ)(: )ذاؾ هللا زين، كإف ذمي شْب، فقاؿ النيب 

 :دراسة احلديث -

، عن أيب إسحاؽ ُب الكربل، من طريق ا٢بسْب بن كاقدكالنسائي ُب سننو،  الَبمذما٢بديث ركاه 
 .السبيعي، عن الرباء بن عازب 

                                                           

 (.ْْٓ، ْْْ، )ّط زول،أسباب الن( الواحدم، ُ)
 (ُْٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُُٗ/ ِٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

/ ْ، )ِ، طقرآن العظيمتفسري ال(، ابن كثّب، َّّ -ََّ/ ُٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َُّ/ ُٓ)
 (.ُِٔ: ِٔ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َِٓ

 (.ُِّ( رقم )ٖٓ/ ُ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابة( ابن حجر، ْ)
 .ْسورة ا٢بجرات: اآلية  (ٓ)

و (، كأخرجِّٕٔ( رقم )َّٖ، َّٕ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة ا٢بجرات )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ٔ)
 (.ُُُٓٓ( رقم )ْٔٔ/ ٔ)چچ، كتاب التفسّب، اببالكربىالنسائي ُب 
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 .(ُ)كمدار ا٢بديث على ا٢بسْب بن كاقد، كىو ثقة لو أكىاـ

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
، كٓب يرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ أك ما يدؿ عليو، فلم تكتمل من رجل للنيب  قوؿُب ا٢بديث 

 نزكؿ اآلية.أركاف أسباب النزكؿ، كلذا فإنو ال يكوف سببان ل

، كبعض ا٤بفسرين كابن (ِ)كقد أكرد القصة الٍب ُب ا٢بديث أبلفاظ ٨بتلفة اإلماـ الواحدم
، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم (ْ)، كما أكرد ا٢بديث بنصو اإلماـ السيوطي(ّ)عطية كابن عاشور
 .(ٓ)كالقرطيب كابن كثّب

 ة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الوارد -

ٓب يرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ، كلكونو ٓب يكن سببان لنزكؿ اآلية، لذا فإان ال ندرس صراحتو من 
 ا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.عدمها، كال مكية اآلية كمدنيتها، ف

ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھچ -ُٔٓ

﮷﮸﮹﮺ چھےےۓۓ﮲﮳﮴﮶﮵
(ٔ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
: لو أتيتى عبد اَّللَّ بن أييب، فانطلق قاؿ: قيل للنيب  سلم عن أنس بن مالك أخرج البخارم كم

قاؿ:  كركب ٞبارنا، فانطلق ا٤بسلموف ٲبشوف معو، كىي أرض سىبىخىة فلما أاته النيب  إليو النيب 
  إليك عِب، كهللا لقد آذاين نًٍبي ٞبارؾ، فقاؿ رجل من األنصار منهم: كاَّللَّ ٢بمار رسوؿ اَّللَّ 

أطيب رٰبنا منك، فغضب لعبد اَّللَّ رجل من قومو، فشتمو، فغضب لكل كاحد منهما أصحابو فكاف 

                                                           

 (.ُّٖٓ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.َْٓ -ْْٕ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ِِْ/ ِٔ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ُّٓ، ُّْ/ ُٓ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ابن عطية، ّ)
 (.ُٔٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
(، َّٗ/ ُٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُِِ، ُُِ/ ِٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

 (.َِٖ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َّٗ
 .ٗسورة ا٢بجرات: اآلية  (ٔ)
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: أنزلت أهنا فبلغنا ،كالنعاؿ كاأليدم اب١بريد ضرببينهما 
چڳڱڱڱڱںںچ

(ُ). 
 :دراسة احلديث -

 ُب صحيحو. كمسلم ُب صحيحو، البخارما٢بديث ركاه 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
كىو ضرب بْب بعض الصحابة اب١بريد  فعللعبدهللا بن سلوؿ، فحدث على إثره  وؿقُب ا٢بديث 

 ان إال أف أنس كمع اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ، كقد أنزؿ هللا بشأف ىذا الفعل قرآانن كاأليدم كالنعاؿ، 
 .زىـ أبنو سبب لنزكؿ اآلية  ٓب ٯبـز هبذا النزكؿ، كعليو فبل ٯبي

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم (ّ)ا٢بديث، كأكرده السيوطي (ِ)كقد أكرد اإلماـ الواحدم
 ، كما أكردكا معو غّبه من األحاديث.(ْ)كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

كُب  -فذكر ا٢بديث حٌب قاؿ-كُب الصحيحْب عن أنس بن مالك، ":  قاؿ ابن عاشور
ت ُب تلك ا٢بادثة... كيناكد ىذا أف تلك الصحيحْب عن أسامة بن زيد: كليس فيو أف اآلية نزل

، كىذه السورة نزلت سنة تسع من ا٥بجرة، كأف أنس بن الواقعة كانت ُب أكؿ أايـ قدـك رسوؿ هللا 
مالك ٓب ٯبـز بنزك٥با ُب ذلك، لقولو: )فبلغنا أهنا نزلت فيهم( اللهم إال أف تكوف ىذه اآلية أي٢بقت 

 ."ويلةهبذه السورة بعد نزكؿ اآلية ٗبدة ط
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟و  ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

كالواقعة الٍب كىو راكم ا٢بديث ٓب ٯبـز أبف القصة الٍب ُب ا٢بديث سببه لنزكؿ اآلية،  كوف أنس 
كما قاؿ ابن -كقد نزلت السورة سنة تسع من ا٥بجرة  ،حكاىا كانت ُب أكؿ أايـ قدـك النيب 

                                                           

(، ِْٓٓ( رقم )ٖٓٗ/ ِ، كتاب الصلح، ابب خركج اإلماـ إٔب ا٤بواضع ليصلح بْب الناس )لصحيحا( أخرجو البخارم ُب ُ)
 (.ُٕٗٗ( رقم )ُِْْ/ ّكصربه على ا٤بنافقْب ) ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ابب دعاء النيب الصحيحكأخرجو مسلم ُب 

 (.ّْٓ، ِْٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ُٕٗ، )ِ، طأسباب النزول لباب النقول يف( السيوطي، ّ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُِٖ/ ِٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُّٓ/ ُٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُُْ، َُْ/ ُٓ)
 (.ِّٖ/ ِٔ، )التنويرالتحرير و (، ابن عاشور، ُُِ
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ٲبكننا دراسة صراحة ا٢بديث من عدمو، كال بل ف ،ليو فإف ا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآليةكع -عاشور
 مكية اآلية من مدنيتها.

ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئچ -ُٕٓ

چحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثمث
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
 بِب ُب نزلت يناف: قاؿ الضحاؾ بن جبّبة أيب عن ماجو كابن كالنسائي كالَبمذم داكد أبو أخرج
ا٤بدينة، كليس منَّا رجل إال كلو ا٠باف أك ثبلثة،  قاؿ: قدـ رسوؿ اَّللَّ  چمئىئيئجبچ سىلىمةى 

فكاف إذا ديعي أحد منهم ابسم من تلك األ٠باء قالوا: اي رسوؿ اَّللَّ إنو يغضب من ىذا، قاؿ: 
چمئىئيئجبچ فنزلت:

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

 ُب سننو، من طريق شعبة، كالَبمذميق كىيب بن خالد، من طر  ُب سننو، داكد أبوا٢بديث ركاه 
ُب سننو، من طريق عبدهللا بن إدريس،  ماجو كابنمن طريق بشر بن ا٤بفضل،  ُب الكربل،كالنسائي 

 أربعتهم )كىيب، كشعبة، كبشر، كابن إدريس( عن داكد بن أيب ىند عن الشعيب، عن أيب جبّبة.

 جبّبة بن الضحاؾ، فًمن مىن أثبتها اإلماـ مسلم كقد اختلف احملدثوف ُب إثبات صحبة أيب
 .(ّ)كابن حجر

، كىو ظاىر كبلـ ابن عبد الرب حيث قاؿ: (ْ)كأمَّا مىن ٓب ٯبـز إبثباهتا فأبو حاًب الرازم
كٓب يزد ابن عبد الرب ُب بياف حالو من حيث الصحبة كعدمها على قولو: "حديثو كثّب االضطراب، 

 .(ُ)بعضهم: ال صحبة لو" قاؿ بعضهم: لو صحبة، كقاؿ
                                                           

 .ُُسورة ا٢بجرات: اآلية  (ُ)
، أبواب السنن(، كأخرجو الَبمذم ُب ِْٔٗ( رقم )ِْٔ/ ٓ، كتاب األدب، ابب ُب األلقاب )السنن( أخرجو أبو داكد ُب ِ)

، كتاب الكربى(، كأخرجو النسائي ُب ِّٖٔ( رقم )َّٖ/ ٓتفسّب القرآف، ابب كمن سورة ا٢بجرات )
، كتاب األدب، ابب األلقاب السنن(، كأخرجو ابن ماجو ُب ُُُٔٓ( رقم )ْٔٔ/ ٔ)چىئيئجبمئچالتفسّب،ابب

 (.ُّْٕ( رقم )ُِِّ، ُُِّ/ ِ)
 (.َُُٖ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
 (.ُِٓ، )ِ، طادلراسيل( الرازم، ْ)
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كالذم يظهر أف قوؿ ابن أيب حاًب كمن كافقو أرجح ألف أصل عدـ حٌب تثبت بدليل "قاؿ ا٤بزيِب: 
 .(ِ)"كاضح

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
، كمع اكتماؿ أركاف فأنزؿ هللا بشأف ىذا القوؿ قرآانن ، من بعض الصحابة للنيب  قوؿُب ا٢بديث 

 نو لضعف إسناد ا٢بديث، فإننا ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآلية.أسباب النزكؿ، إال إ

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم (ْ)، كالسيوطي(ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 ، كأما ابن عطية كابن عاشور فقد ذكركا أسباابن أخرل.(ٓ)كالقرطيب كابن كثّب

... كالقوؿ عندم أف ىذه اآلية نزلت كذكر الناس ٥بذه اآلية أسباابن ":  قاؿ ابن عطية
كلعل ٩با "، قاؿ ا٤بزيِب: (ٔ)"تقوٲبان كسائر أمر الشرع، كلو تتبعت األسباب لكانت أكثر من أف ٙبصى

يؤيد قوؿ ابن عطية أف سياؽ اآلايت بعدىا ينصب على ا١بانب الَببوم لينتزع منهم أخبلؽ ا١باىلية 
 .(ٕ)"بية كالتوجيو ال غّبا٤بتأصلة ُب نفوسهم، فسياؽ اآلايت ُب الَب 

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
ا٢بديث الوارد مع كونو بلفظ صريح )فنزلت(، إال أف لضعف إسناد ا٢بديث، جعلنا ال نػىعيدُّه سببان 

مدنيتها، فا٢بديث  لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من
 ليس سبب لنزكؿ اآلية.

چۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبچ -ُٖٓ
(ٖ). 

                                                                                                                                                                                     

، دار ا١بيل، ُلي دمحم البجاكم، ط، ٙبقيق: عاالستيعاب يف معرفة األصحاب( ابن عبد الرب، يوسف بن عبدهللا بن دمحم، ُ)
 (.ُّٗ/ ّـ )ُِٗٗ -قُُِْبّبكت، 

 (.ِٔٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ْٓٓ، ْْٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ُٖٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
(، ابن  ِّٖ/ ُٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُِّ/ ِٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

 (.ُِِ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمكثّب، 
 (.ُّْ/ ُٓ، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ابن عطية، ٔ)
 (.ِٔٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ٕ)

 .ُٕسورة ا٢بجرات: اآلية  (ٖ)
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 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
فتكلموا، فقالوا:  على رسوؿ هللا  (ُ)قاؿ: قدـ كفد بِب أسد أخرج النسائي عن ابن عبَّاس 

، كلسنا أبقلًٌهم عددان كال أكلَّهم شوكة، كصلنا رٞبك، فقاؿ أل تكلموا  يب بكر كعمر قاتلتك مضري
ىكذا، قالوا: ال، قاؿ: )إف فقو ىؤالء قليل، كإف الشيطاف ينطق على ألسنتهم(، قاؿ عطاء ُب حديثو 

چۆئۈئۈئېئچ : فأنزؿ هللا
(ِ). 

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبّب، عن ابن عباس.

، لكنو توبع من دمحم عبيد هللا، كىو (ّ)ال عطاء فهو صدكؽ اختلطكا٢بديث رجالو ثقات إ
 .(ْ)ثقة
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كلذا فإنو كقد أنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن ، كفد من الوفود الٍب كفدت على النيب  قوؿُب ا٢بديث 
 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب ، كٝبع من (ٓ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 .(ٔ)كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

                                                           

م كلد أسد بن خزٲبة بن مالك بن نصر بن قعْب بن ا٢بارث بن ثعلبة بن دكداف بن أسد، قدـ عشرة رىط منهم على رسوؿ ( ىُ)
،  هللا   (.َُٗ، )ُ، طمجهرة أنساب العربُب أكؿ سنة تسع. ابن حـز

 (.ُُُٗٓ( رقم )ْٕٔ/ ٔ)چۆئۈئۈئېئېئچ، كتاب التفسّب، اببالكربى( أخرجو النسائي ُب ِ)
 (.ِْٗٓ، )ُ، طقريب التهذيبت( ابن حجر، ّ)
 (.َُٕٔ( ا٤برجع السابق )ْ)
 (.ُٗٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُْٓ/ ِٔ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)

، ُِٗ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ّْٖ/ ُٔ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُٕٓ/ ُٓ)
 (.ِٗٔ/ ِٔ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َِِ
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يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، إذ جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

، كقد كاف ذلك ُب عاـ الوفود، ُب السنة بِب األسد كفدذكر  يتبْب أف اآلايت مدنية، كذلك بقرينة
 التاسعة للهجرة.

 سورة القمر

چھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸چ -ُٗٓ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
آية فانشق القمر ٗبكة مرتْب فنزلت:  قاؿ: سأؿ أىل مكة النيب  أخرج مسلم عن أنس 

 .(ِ)يقوؿ: ذاىب چ﮶﮷چ :قولو إٔب چھھےےچ
 :احلديثدراسة  -

 ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

 ُب ا٢بديث سؤاؿ من أىل مكة، فأنزؿ هللا بشأف سؤا٥بم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلايت.

 .(ْ)، كبعض ا٤بفسرين كالقرطيب كابن عاشور(ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي

 ريح؟ىل سبب النزول صريح أم غري ص -

 يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، إذ جاء سبب النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

 أف اآلايت مكية، كذلك من خبلؿ نص ا٢بديث: )سأؿ أىل مكة(، كقرينة طلبهم من النيب  ندرؾ
 ٙبقيق ا٤بعجزات.

                                                           

 .ِ-ُسورة القمر: اآلية  (ُ)
، الكربى(، كأخرجو النسائي ُب َِِٖ( رقم )ُِٗٓ/ ْ، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأحكامهم )الصحيح( أخرجو مسلم ُب ِ)

 (.ُُْٓٓ( رقم )ْٕٔ/ ٔ)
 (.َِِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزوللسيوطي، ( اّ)
 (.ُٕٔ/ ِٕ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ُِٕ -ُِٓ/ ُٕ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ْ)
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چمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثچ -َُٔ
(ُ). 

 ث الوارد فيو ذكر اآلايت:احلدي -
 ُب القدر، فنزلت: قاؿ: )جاء مشركوا قريش ٱباصموف رسوؿ هللا  أخرج مسلم عن أيب ىريرة 

 .(ِ)(چمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثچ
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، كلذا فإنو يكوف هللا بشأف قو٥بم قرآانن فأنزؿ ، من ا٤بشركْب ك٦بادلة منهم للنيب  قوؿُب ا٢بديث 
 سببان لنزكؿ اآلايت.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ْ)، كالسيوطي(ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ٓ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 زلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.)فن صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -
 ُب القدر. أف اآلايت مكية، كذلك بقرينة ذكر ا٤بشركْب، ك٦بادلتهم للنيب يتبْب 

                                                           

 .ْٗ-ْٖسورة القمر: اآلية  (ُ)
، السننذم ُب (، كأخرجو الَبمِٔٓٔ( رقم )َِْٔ/ ْ، كتاب القدر، ابب كل شيء بقدر )الصحيح( أخرجو مسلم ُب ِ)

 (.َِّٗ( كانظر )ُِٕٓ( رقم )ُّ، َّ/ ْأبواب القدر )
 (.ّْٔ، ِْٔ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.َِِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
لكتاب احملرر الوجيز يف تفسري ا(، ابن عطية، ُُُ، َُُ/ ِٕ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٓ)

/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُْٕ/ ُٕ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُّٔ/ ُٓ، )العزيز
 (.ُِٖ/ ِٕ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِٕٔ
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 سورة الواقعة

ٱٻٻٻٻپپىئییییجئحئمئىئيئجبحبچ -ُُٔ

پپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ

چ
(ُ). 
 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -

: )أصبح من فقاؿ النيب  : قاؿ: ميًطر الناس على عهد النيب م عن ابن عبَّاسو أخرج مسل
، كقاؿ بعضهم: لقد صدؽ نوء كذا ككذا( قاؿ: فنزلت  الناس شاكر كمنهم كافر، قالوا: ىذه رٞبة اَّللَّ

چٹٹڤڤڤچ :بلغ حٌب چىئییییجئچىذه اآلية: 
(ِ). 

 :دراسة احلديث -
 ن عمار، عن أيب زيميل، عن ابن عباس.ا٢بديث ركاه مسلم، من طريق عكرمة ب

 .(ّ)"كعكرمة بن عمار صدكؽ يغلط"قاؿ ابن حجر: 

كقد ركل ا٢بديث عن ابن عباس سعيد بن جبّب، تفسّبان لآلية بدكف ذكر نزكؿ "قاؿ ا٤بزيِب: 
 .(ْ)"اآلية، كبناءن عليو فذكر النزكؿ ال يصح

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -
، فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن، إال أنو لضعف سند ا٢بديث ال يكوف ع النيب ُب ا٢بديث قوؿ ٩بن كاف م

 سببان لنزكؿ اآلية.
، كأما (ٔ)، كبعض ا٤بفسرين منهم القرطيب كابن عاشور(ٓ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي

 اآلية.اإلماـ الواحدم كاإلماـ الطربم كابن عطية كابن كثّب فلم يذكركا حديث ابن عباس سببان لنزكؿ 

                                                           

 .ِٖ-ٕٓسورة الواقعة: اآلية  (ُ)
 (.ّٕ( رقم )ْٖ/ ُء )، كتاب اإلٲباف، ابب بياف كفر من قاؿ: ميطران ابلنو الصحيح( أخرجو مسلم ُب ِ)
 (.ِْٕٔ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ّ)
 (.ّْٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
 (.َِْ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
 (.ُّْ، َّْ/ ِٕ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِِٗ، ِِٖ/ ُٕ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ٔ)
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... كابن عباس ٓب يكن ُب سن أىل الركاية ُب مدة نزكؿ ىذه السورة ٗبكة، ":  قاؿ ابن عاشور
فلعل قولو )فنزلت( أتكيل منو، ألنو أراد أف الناس ميطركا ُب مكة ُب صدر اإلسبلـ، فقاؿ ا٤بؤمنوف 

تنديدان على ا٤بشركْب منهم  چٹٹڤڤڤچقوال كقاؿ ا٤بشركوف قوال، فنزلت آية: 
عقيدة من العقائد الٍب أنكرىا هللا عليهم، كأف ما كقع ُب ا٢بديبية أمر آخر ألف السورة نزلت قبل ب

ا٥بجرة، كٓب يركا أف ىذه اآلية أي٢بقت ابلسورة بعد نزكؿ السورة، كلعل الراكم عنو ٓب ٰبسن التعبّب عن  
أبف يكوف ابن عباس قاؿ: فتبل  چىئییییجئچكبلمو، فأكىم بقولو: فنزلت 

أك ٫بو تلك العبارة، كقد تكرر مثل ىذا اإليهاـ ُب  چىئییییجئچ هللا  رسوؿ
ألف قو٥بم مطران بنوء كذا ليس فيو تكذيب  چڤچ صيغة أخبار أسباب النزكؿ، كيناكد ىذا

 ."بشيء
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

 إنو لعدـ صحة لفظ النزكؿ فإنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو، إال
كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها، فا٢بديث الوارد معنا 

 ليس سببان لنزكؿ اآلية.

 سورة ا٢بديد

ےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ -ُِٔ

چ
(ُ). 

 ية:احلديث الوارد فيو ذكر اآل -
 اآلية: قاؿ: ما كاف بْب إسبلمنا كبْب أف عاتبنا هللا هبذه أخرج مسلم عن ابن مسعود 

 .(ِ)إال أربع سنْب چےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷چ
 يعاتبهم اآلية، ىذه نزلت أف كبْب إسبلمهم بْب يكن ٓب: قاؿ الزبّب بن اَّللَّ  عبد عن ماجو ابن كأخرجو

 :سنْب أربعي  إال هبا اَّللَّ 
چ﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ

(ُ). 

                                                           

 .ُٔسورة ا٢بديد: اآلية  (ُ)
 (.َِّٕ( رقم )ُِّٗ/ ْ)چےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷چ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو مسلم ُب ِ)
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 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه مسلم ُب صحيحو، كركاه ابن ماجو ُب سننو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
فنزؿ بشأنو قرآف، كلذا فإنو ال يكوف  ليس ُب ا٢بديث قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا النيب 

 سببان لنزكؿ اآلية.

ؿ، كٓب يورده الطربم ُب تفسّبه، كال كٓب يورد ا٢بديث اإلماـ الواحدم ُب كتابو أسباب النزك 
ابن عطية، كأكرده بعض ا٤بفسرين منهم القرطيب كابن كثّب كابن عاشور، كٓب يذكركا أف ا٢بديث سببان 

 لنزكؿ اآلية.
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

كتماؿ أركاف أسباب النزكؿ ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو، إال إنو لعدـ ا 
اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، فا٢بديث ليس 

 سبب نزكؿ اآلية.
ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککچ -ُّٔ

کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ

ۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

چڭڭڭڭۇۇۆۆ
(ِ). 

 يث الوارد فيو ذكر اآلايت:احلد -
بدلوا التوراة كاإل٪بيل،  قاؿ: كانت ملوؾ بعد عيسى ابن مرًن  أخرج النسائي عن ابن عبَّاسو 

 إهنم ،ىؤالءككاف فيهم مؤمنوف يقرؤكف التوراة، قيل ٤بلوكهم: ما ٪بد شتمنا أشد من شتم يشتموان 
ُب أعمالنا كىؤالء اآلايت مع ما يعيبوان بو  چۀۀہہہہھھھچ :يقرؤكف

ُب قراءهتم، فادعهم فليقرؤا كما نقرأ، كليؤمنوا كما آمنا، فدعاىم فجمعهم كعرض عليهم القتل، أك 

                                                                                                                                                                                     

 (.ُِْٗ( رقم )َُِْ/ ِ، كتاب الزىد، ابب ا٢بزف كالبكاء )السنن( أخرجو ابن ماجو ُب ُ)
 .ِٗ-ِٕسورة ا٢بديد: اآلية  (ِ)
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يَبكوا قراءة التوراة كاإل٪بيل إال ما بدلوا منها، فقالوا: ما تريدكف إٔب ذلك دعوان، فقالت طائفة منهم: 
نرفع بو طعامنا كشرابنا فبل نىرًدي عليكم، كقالت ابنوا لنا أسطوانةن، ٍب ارفعوان إليها، ٍب أعطوان شيئنا 

كنشرب كما يشرب الوحش، فإف قدرًب علينا ُب  (ِ)ُب األرض كهنيم (ُ)طائفة منهم: دعوان نسيح
أرضكم فاقتلوان، كقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دكرنا ُب الفياُب ك٫بتفر اآلابر ك٫بَبث البقوؿ فبل نىرًدي 

 :أحد من القبائل إال كلو ٞبيم فيهم قاؿ: ففعلوا ذلك، فأنزؿ هللا عليكم كال ٭بر بكم، كليس 
كاآلخركف قالوا: نتعبد كما  چگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻچ

تعبد فبلف، كنسيح كما ساح فبلف، كنتخذ دكران كما اٚبذ فبلف كىم على شركهم ال علم ٥بم إبٲباف 
ا٫بطَّ رجل من صومعتو، كجاء سائح  كٓب يبق منهم إال قليل الذين اقتدكا بو، فلما بعث هللا النيب 

من سياحتو، كصاحب الدير من ديره، فآمنوا بو كصدقوه فقاؿ هللا تبارؾ كتعأب: 
أجرين إبٲباهنم بعيسى كابلتوراة، كاإل٪بيل چھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵چ

 قاؿ: القرآف كاتباعهم النيب  چ﮶﮷﮸﮹﮺چ كتصديقهم، قاؿ: كإبٲباهنم ٗبحمد 
چچ بكم يتشبهوف چچ

(ّ). 
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، كُب اجملتىب، من طريق الفضل بن موسى السيناين، عن الثورم، عن 
 عطاء بن السائب، عن ابن جبّب، عن ابن عباس.

ركل الفضل مناكّب، "كالفضل بن موسى السيناين كثٌقو ٝبهور األئمة، إال أف ابن ا٤بديِب قاؿ: 
 .(ٓ)"ثقة رٗبا أغرب"، قاؿ ابن حجر: (ْ)"ه الفضل فقاؿ: منكر ا٢بديثكسئل عن حديث ركا

                                                           

النهاية يف اد مفارقة األمصار، كسكُب الربارم، كترؾ شهود ا١بمعة كا١بماعات. ابن األثّب، ( نسيح: أم نذىب ُب األرض، كا٤بر ُ)
 (.ِّْ/ ِ، مادة "سيح"، )غريب احلديث واألثر

 (.ِٖٗ/ ٓ( هنيم: ا٥بائم ىو الذاىب على كجهو. مادة "ىيم"، ا٤برجع السابق )ِ)
/ ّ)چۀۀہہہہھھھچجل ثناؤه: ، كتاب القضاء، أتكيل قوؿ هللاالكربى( أخرجو النسائي ُب ّ)

، كتاب آداب القضاة، ابب أتكيل قوؿ هللا: اجملتىب(، كُب ُُٕٔٓ(، كانظر )ُْٗٓ( رقم )ْٔٔ
 (.ُْٓٓ(، رقم )ِْٔ، ِّٔ/ ٖ)چۀۀہہہہھھھچ

 (.ِٖٓ/ ٖ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ْ)
 (.ُْٗٓ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ٓ)
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 .(ُ)صدكؽ اختلط كأما عطاء بن السائب فقد تكرر مراران أنو

ىذا السياؽ فيو غرابة، كالقاعدة عند احملدثْب أف "قاؿ ابن كثّب عقب سياقو للحديث: 
عطاء، كلكن ٤بَّا نص ابن ا٤بديِب على األصل ُب ٙبميل الغرابة ىو األقل ضبطان ُب اإلسناد، كىو ىنا 
 .(ِ)"أف الفضل يغرب، فيحتمل أف يكوف ىذا من قبلو كالعلم عند هللا

 .(ّ)"كخبلصة القوؿ: أف ُب ثبوت ا٢بديث نظران، ٤با فيو من الغرابة" قاؿ ا٤بزيِب:
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

ليو فقد اختل ركن من أركاف أسباب ، كعُب ا٢بديث قوؿ من النصارل، ٩بن ٓب يعاصركا النيب 
النزكؿ كىو أف يقع ا٢بدث ٩بن عاصر التنزيل، ككذلك لضعف إسناد ا٢بديث فإنو ال يكوف سببان 

 لنزكؿ اآلية.

كٓب يورد ا٢بديث اإلماـ الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ، ككذلك ٓب يورد السيوطي ُب كتابو 
ع من ا٤بفسرين كاإلماـ الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن  لباب النقوؿ ُب أسباب النزكؿ، كقد أكرده ٝب

 .(ْ)كثّب
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو صرٰبان، إال إنو لفقده ركنان من أركاف أسباب النزكؿ، مع ما 
، فإنو ٓب ييعدَّ سببان -كما قاؿ اإلماـ ابن كثّب-من الغرابة فيو من الضعف ُب سنده، ككذلك ما فيو 

لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها، 
 ا٢بديث ليس سببان لنزكؿ اآلية.ف

                                                           

 (.ِْٗٓ، )ُط، تقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.ُّٔ، ُّٓ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ِ)
 (.ّٓٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َِْ، ِّٗ/ ِٕ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

، تفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٓٔ -ِّٔ/ ُٕ، )اجلامع ألحكام القرآن، (، القرطيبَّْ، ِْٗ/ ُٓ، )العزيز
 (.ُّٔ، ُّٓ/ ْ، )ِط
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 سورة اجملادلة

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹچ -ُْٔ

ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ

کککگگگگڳڳڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک

ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےے

چۓۓ﮲﮳﮴ڭۇ
(ُ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت: -
قالت: ا٢بمد َّللَّ الذم كسع ٠بعو  أخرج البخارم تعليقنا كالنسائي كابن ماجو عن عائشة -أ 

 تكلمو كأان ُب انحية البيت، ما أ٠بع ما تقوؿ، فأنزؿ اَّللَّ  األصوات لقد جاءت اجملادلة إٔب النيب 
: چٱٻٻٻٻپپپچ

(ِ). 
 أنزؿ هللا  (ّ)أخرج أبو داكد عن خولة بنت ثعلبة قالت: كهللا ُبَّ كُب أكس بن صامت-ب 

صدر سورة اجملادلة، قالت: كنت عنده، ككاف شيخان كبّبان قد ساء خلقو كضجر قالت: فدخل عليَّ 
ُب اندم قومو يومان فراجعتو بشيء فغضب فقاؿ: أنت عليَّ كظهر أمي، قالت: ٍب خرج فجلس 

 ال بيده خويلة نفس كالذم كبل: فقلت: قالت ،نفسي على يريدين ىو فإذا عليَّ  دخل ساعةن ٍب
 .ٕبكمو فينا كرسولو اَّللَّ  ٰبكم حٌب قلتى  ما قلتى  كقد إٕبَّ  ٚبلص
 خرجت ٍب: قالت عِب، فألقيتو الضعيف الشيخ ا٤برأة بو تغلب ٗبا فغلبتو منو فامتنعت فواثبِب: قالت

 يديو بْب فجلست  هللا رسوؿ جئت حٌب خرجت ٍب ،ثياهبا منها فاستعرت جاراٌب بعض إٔب
 هللا رسوؿ فجعل: قالت. خلقو سوء من ألقى ما  إليو أشكو فجعلت ،منو لقيت ما لو فذكرت
 ُبَّ  نزلت حٌب برحت ما فو هللا: قالت( فيو هللا فاتقي كبّب شيخ عمك ابن ،خويلة اي: )يقوؿ 

                                                           

 .ْ-ُسورة اجملادلة: اآلية  (ُ)
،  الكربى(، كأخرجو النسائي ُب ِٖٗٔ/ ٔ)چمئىئيئجبچ، كتاب التوحيد، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)

(، كأخرجو َّْٔ( رقم )َْٖ/ ٔ، كتاب الطبلؽ، ابب الظهار )اجملتىب(، كُب َُُٕٓ( رقم )ِْٖ/ ٔكتاب التفسّب )
 (.َِّٔ( رقم )ٔٔٔ/ ُ، كتاب الطبلؽ، ابب الظهار )السننابن ماجو ُب 

( أكس بن الصامت بن قيس بن أصـر بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سآب بن عوؼ بن ا٣بزرج األنصارم، أخو عبادة بن ّ)
ؿ من ظاىر ُب اإلسبلـ، مات ُب أايـ عثماف كلو ٟبس كٜبانوف سنة، كقيل مات سنة الصامت، شهد بدران كا٤بشاىد، كاف أك 

 (.ِّْ( رقم )ٖٔ/ ُ، )ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابةابلرملة كىو ابن اثنْب كسبعْب سنة. ابن حجر،  ّْ
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 كُب فيك اَّللَّ  أنزؿ قد خويلة اي: )ٕب فقاؿ عنو، سرم ٍب يتغشاه، كاف ما  هللا رسوؿ ىفتغش القرآف
 :عليَّ  قرأ ٍب( صاحبك

: قولو إٔب چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ
 اَّللَّ  رسوؿ اي كاَّللَّ : فقلت: قالت( رقبة فليعتق مريو: ) هللا رسوؿ ٕب فقاؿ چ﮳﮴ڭۇچ
 ما كبّب شيخ إنو اَّللَّ  رسوؿ اي كاَّللَّ : فقلت: قالت( تابعْبمت شهرين فليصم: )قاؿ ،يعتق ما عنده ما
 ذاؾ ما هللا رسوؿ اي كهللا: قلت: قالت( ٛبر من (ُ)كسقان  مسكيننا ستْب فليطعم: )قاؿ ،صياـ من بو

 هللا رسوؿ اي كأان: فقلت: قالت، (ٛبر من (ِ)بعرؽ سنعينو فإان: ) اَّللَّ  رسوؿ فقاؿ: قالت ،عنده
( خّبان  عمك اببن استوصي ٍب عنو، فتصدقي فاذىيب كأحسنت، أصبت قد: )قاؿ ،خرآ بعرؽ سأعينو
 .(ّ)ففعلت: قالت

 :دراسة األحاديث -

ُب كالنسائي ُب صحيحو معلقان، عن األعمش عن ٛبيم،  البخارمركاه حديث عائشة  احلديث األول:
من طريق أيب عبيدة بن معن ُب سننو،  ماجو كابن الكربل، كُب اجملتىب، من طريق جرير بن عبدا٢بميد،

ا٤بسعودم، كبلٮبا )جرير، كأبو عبيدة( عن األعمش، عن ٛبيم بن سلمة السلمي، عن عركة بن الزبّب 
 .عن عائشة 

من طريق دمحم بن إسحاؽ قاؿ: حدثِب معمر  داكد أبوركاه ثعلبة  بنت خولة حديث احلديث الثاين:
 سبلـ، عن خولة بنت ثعلبة.بن عبدهللا بن حنظلة، عن يوسف بن عبدهللا بن 

، كقاؿ اإلماـ الذىيب: "كاف ُب زمن (ْ)معمر"قاؿ ا٤بزيِب: "كإسناد ا٢بديث ضعيف، ١بهالة 
 .(ٓ)التابعْب ال يعرؼ، ما حدث عنو سول ابن اسحاؽ ٖبرب مظاىرة أكس بن الصامت"

                                                           

، لنهاية يف غريب احلديث واألثرا( الوىٍسق: ابلفتح ستوف صاعان، كىو ثبلٜبائة كعشركف رطبلن عند أىل ا٢بجاز. ابن األثّب، ُ)
 (.ُٖٓ/ ٓمادة "كسق"، )

 (.ُِٗ/ ْ( العرؽ: زبيل منسوج من نسائج ا٣بوص. مادة "عرؽ"، ا٤برجع السابق )ِ)
 (.ُِِْ( رقم )ّٔٔ/ ِ، كتاب الطبلؽ، ابب ُب الظهار )السنن( أخرجو أبو داكد ُب ّ)
 (.َٔٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
 (.ُٓٓ/ ْ، )ميزان االعتدال يف نقد الرجال( الذىيب، ٓ)
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إ٭با ىو من ابب  ، قاؿ ا٤بزيِب: "كلعل ٙبسْب ا٢بافظ لو(ُ)كقد حسَّن ا٢بافظ ابن حجر ىذا ا٢بديث
كغّبه من  -ا٢بديث األكؿ-، كحديث عائشة (ِ)ا٢بسن لغّبه، كذلك ٤با عضده من أحاديث"

 األحاديث الٍب أشار إٔب ٝبلة منها ُب نفس ا٤بوضع من الفتح.
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلايت؟ -

زؿ هللا بشأف ، كقد أنُب حديث عائشة حكاية عن قوؿ اجملادلة ُب زكجها، للنيب  احلديث األول:
 قو٥با قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلايت.

كقد أنزؿ هللا بشأف قو٥با قرآانن،  ،قوؿ منها للنيب  ُب حديث خولة بنت ثعلبة  احلديث الثاين:
 كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلايت.

ُب  (ٓ)ـ القرطيب، كأكرده اإلما(ْ)حديث عائشة، ككذا السيوطي (ّ)كقد أكرد اإلماـ الواحدم
، ُب تفسّبه، كأكرد كبل ا٢بديثْب اإلماـ الطربم (ٔ)تفسّبه، كأكرد حديث خولة بنت ثعلبة ابن عاشور

 ُب تفسّبه. (ٖ)، كأكرد ركاايت مشاهبة اإلماـ ابن عطية(ٕ)كابن كثّب
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

)فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ  صريحيتضح من خبلؿ حديث عائشة أف سبب النزكؿ  احلديث األول:
 النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

كرد لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال أف ُب  ُب حديث خولة بنت ثعلبة  احلديث الثاين:
قو٥با: )فو هللا ما برحت حٌب نزلت(، ككوهنا ٙبلف ابهلل فتقوؿ: )كهللا ُبَّ كُب أكس بن صامت أنزؿ 

                                                           

 (.ّّْ، ِّْ/ ٗ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ُ)
 (.َٔٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ِْٕ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.َِٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
 (.َِٕ/ ُٕ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ٓ)
 (.ُٕ/ ِٖ، )التحرير والتنوير( ابن عاشور، ٔ)
، ُّٖ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ٔ -ُ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٕ)

ُّٗ.) 
 (.ّْٔ، ّْٓ/ ُٓ، )زيزاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب الع( ابن عطية، ٖ)
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صاحبة ا٢بدث، كٓب أيت سبب نزكؿ آخر يعارض نزكلو فيهما، كل ىذه القرآئن ترتقي هللا(، ككوهنا 
 هبا إٔب أف تكوف صرٰبة.

: )قد أنزؿ اَّللَّ فيك كُب صاحبك(، نص صريح ُب كوف اآلايت قد نزلت فيها كقوؿ النيب 
 .صريحكُب أكس بن الصامت، كعليو فإف سبب النزكؿ 

 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -
، إذ ٓب ينب هبا إال أف اآلايت مدنية، كذلك بقرينة ذكر عائشة كأهنا ُب انحية بيت النيب يتبْب 

اب٤بدينة، كأيضان ذكر خولة بنت ثعلبة كأكس بن الصامت كٮبا من األنصار، ككذلك ا٢بدث ُب ذاتو، 
 .إذ ال يتصور أف يظاىر رجل امرأتو ُب العهد ا٤بكي، ٍب إف امرأتو تراجع النيب 

ككذلك خركجو إٔب اندم قومو، ال تدؿ على حالة ضعف ا٤بسلمْب، كإ٭با تدؿ على عز 
 كمنعة ٥بم، كىذه من خصائص ا٤برحلة ا٤بدنية.

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳچ -ُٓٔ

چڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھ
(ُ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
ن اليهود فقالوا: الساـ أيانس م قالت: أتى النيبَّ  أخرج مسلم كالنسائي عن عائشة -أ 

عليك اي أاب القاسم قاؿ: )كعليكم( قالت عائشة: قلت: بل عليكم الساـ كالذاـ، فقاؿ رسوؿ هللا 
 اي عائشة ال تكوين فاحشة(، فقالت: ما ٠بعتى ما قالوا؟ فقاؿ: )أكليس قد رددتي عليهم الذم( :

 قالوا؟ قلت: كعليكم(.
: )مو اي عائشة، فإف اَّللَّ ال ٰبب الفحش فقاؿ رسوؿ اَّللَّ  كُب لفظ لو ففطنت هبم عائشة فسبَّتهم

 .(ِ)إٔب آخر اآلية چ...گڳڳڳڳڱڱڱچ :كالتفحش( كزاد فأنزؿ هللا 
كأصحابو، فقاؿ: الساـ  أف يهوداين أتى على النيب  أخرج الَبمذم عن أنس بن مالك -ب 

، فقاؿ نيب اَّللَّ  ىذا؟( قالوا: هللا كرسولو أعلم، سلَّم اي : )ىل تدركف ما قاؿ عليكم، فرد عليو القـو

                                                           

 .ٖسورة اجملادلة: اآلية  (ُ)
( رقم َُٕٕ، َُٕٔ/ ْ، كتاب السبلـ، ابب النهي عن ابتداء أىل الكتاب ابلسبلـ )الصحيح( أخرجو مسلم ُب ِ)

 (.ُُُٕٓ( رقم )ِْٖ/ ٔ)چگڳڳڳڳڱڱڱچ، كتاب التفسّب،اببالكربى(، كأخرجو النسائي ُب ُِٓٔ)
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: الساـ عليكم؟( قاؿ: نعم،  (، فردكه فقاؿ: )قلتى نيب هللا، قاؿ: )ال، كلكنو قاؿ كذا ككذا، ردكه عليَّ
(، قاؿ:  قاؿ نيب هللا  عند ذلك: )إذا سلَّم عليكم أحد من أىل الكتاب فقولوا: عليك ما قلتى

چگڳڳڳڳڱڱڱچ
(ُ). 

 :دراسة احلديث -
حديث عائشة ركاه مسلم ُب صحيحو، كالنسائي ُب الكربل، كقد تفرد بذكر نزكؿ  يث األول:احلد

اآلية مسركؽ عن عائشة، كخالفو ٝباعة عن عائشة فلم يذكركا لفظ النزكؿ، كىم: عركة بن الزبّب عند 
 البخارم كمسلم، كابن أيب ميليكة عند البخارم.

 .(ِ)"ح، كإ٭با ىو مدرج من مسركؽكالراجح أف ذكر النزكؿ ال يص" قاؿ ا٤بزيِب:
حديث أنس بن مالك ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق شيباف بن عبدالرٞبن  احلديث الثاين:

 .(ّ)"سبب النزكؿ غّب ٧بفوظ بل ىو شاذ" النحوم، عن قتادة. قاؿ ا٤بزيِب:
 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -

، كقد ُب حضور النيب  د من عائشة قوؿ من اليهود، كر  ُب حديث عائشة  احلديث األول:
أنزؿ هللا بشأنو قو٥بم قرآانن، إال إنو لتفرد مسركؽ عن عائشة بذكر نزكؿ اآلية، ك٨بالفة ٝباعة لو فلم 

 يذكركىا، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
ـ، كصحابتو الكرا قوؿ من يهودم مٌر على النيب  ُب حديث أنس بن مالك  احلديث الثاين:

كقد سبق ا٢بكم على الزايدة من طريق شيباف بن عبدالرٞبن  ،إال إنو ٓب يرد لفظ النزكؿ ُب ا٢بديث
 أبهنا شاذة كغّب ٧بفوظة، كلذا فإنو ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من ا٤بفسرين على تفاكت بينهم ُب ذكر (ْ)كقد أكرد كبل ا٢بديثْب اإلماـ الواحدم
 .(ُ)عها، منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشوربعضها، أك ذكر غّبىا م

                                                           

 (.َُّّ( رقم )َّّ/ ٓأبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة اجملادلة ) ،السنن( أخرجو الَبمذم ُب ُ)
 (.ِٔٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.ْٔٗ/ ِ( ا٤برجع السابق )ّ)
 (.ْٕٓ، ْْٕ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ْ)
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: "كقاؿ ابن عباس ىذه اآلية كلها ُب منافقْب، كيشبو أف من ا٤بنافقْب من ٚبلق ُب  قاؿ ابن عطية
 ىذا كلو بصفة اليهود".

داللة على  چگگچ كقولو: چڈڈژچ : "كُب قولو: كقاؿ ابن عاشور
ما كاف ينهى اليهود عن أحوا٥بم، كىذا يػىريدُّ قوؿ من أتٌكؿ اآلية  النيب  أهنم منافقوف ال يهود؛ ألف

 على اليهود، بل ا٢بق ما ُب ابن عطية عن ابن عباس أهنا نزلت ُب ا٤بنافقْب".
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

سببان لنزكؿ  يكن، ك٨بالفة ٝباعة لو، فإنو ٓب نظران لتفرد مسركؽ ُب حديث عائشة  احلديث األول:
 اآلية، كعليو فبل ندرس صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها من خبلؿ ىذا ا٢بديث.

سببان  يكن، كونو ٓب يثبت لفظ النزكؿ، فإنو ٓب فإنو ٓب ُب حديث أنس بن مالك  احلديث الثاين:
عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها من خبلؿ ىذا لنزكؿ اآلية، كعليو فبل ندرس صراحتو من 

 ا٢بديث.

 فا٢بديثاف ليسا سببى نزكًؿ اآلية.
ڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇچ -ُٔٔ

چڇڇڍڍڌ
(ِ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
 نزلت: قاؿ: ٤با أخرج الَبمذم عن علي بن أيب طالب 

: )ما ترل، دينار؟( قلت: ال قاؿ ٕب النيب  چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ
يطيقونو، قاؿ: )فنصف دينار؟( قلت: ال يطيقونو، قاؿ: )فكم؟( قلت: شعّبة، قاؿ: )إنك لزىيد(، 

 .(ّ)قاؿ: فيب خفف هللا عن ىذه األمة چڤڤڤڤڦڦڦڦچقاؿ: فنزلت: 
                                                                                                                                                                                     

، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزعطية،  (، ابنُٓ -ُّ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ُ)
، ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِّٗ، ِِٗ/ ُٕ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ْْٓ، ْْْ/ ُٓ)
 (.ُّ، َّ/ ِٖ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِّّ/ ْ)

 .ُّسورة اجملادلة: اآلية  (ِ)
(، قاؿ الَبمذم: "حديث ََّّ( رقم )ِّٗ/ ٓاب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة اجملادلة )، أبو السنن( أخرجو الَبمذم ُب ّ)

 حسن غريب".
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 :دراسة احلديث -
 .ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق سآب بن أيب ا١بعد، عن علي بن علقمة، عن علي 

كىذا إسناد ضعيف من أجل علي بن علقمة، إذ ٓب يرك عنو "عن ابن ا٤بديِب قاؿ:  نقل الذىيبكقد 
 ."ُب حديثو نظر"، كقاؿ عنو البخارم: (ُ)"سول سآب بن أيب ا١بعد

كىذا ىو كجو الغرابة الٍب ذكرىا الَبمذم عقب إخراجو ا٣برب، كىو تفرد ابن " قاؿ ا٤بزيِب:
 .(ِ)"علقمة مع ضعفو

 اآلية؟ ىل احلديث سبب لنزول -
، فأنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن، إال إنو ُب ا٢بديث قوؿ من الصحايب ا١بليل علي بن أيب طالب للنيب 

 لضعف إسناد ا٢بديث ال يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

 .(ْ)، كبعض ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كابن كثّب(ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي

 ألمور: ىذا ا٢بديث ال يصح أف يكوف سببان لنزكؿ اآلية كالظاىر أف"قاؿ ا٤بزيِب: 
 أف إسناد ا٢بديث ضعيف. -ُ
، كالناظر ُب سياؽ اآلية من أف سياؽ ا٢بديث يقتضي أف الذم أشفق من ذلك ىو علي  -ِ

على أف اإلشفاؽ منهم كليس من علي  ؿأك٥با إٔب آخرىا ٯبد أف حديثها بصيغة ا١بمع، ٩با يد
 كحده.

لي: إنك لزىيد، ٤بَّا اقَبح شعّبة، كىذا يقتضي أف عليان أرحم ابلناس من قاؿ لع أف النيب  -ّ
، يقوؿ ، كليس األمر كذلك، فليس أرحمى ابلناس من الناس أحده من رسوؿ هللا رسوؿ هللا 

هللا تعأب: 

                                                           

 (.ُْٔ/ ّ، )ميزان االعتدال يف نقد الرجال( الذىيب، ُ)
 (.َٕٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ِ)
 (.َِٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِِ، ُِ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآنلطربم، ( اْ)

 (.ِّٕ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِْٓ/ ُٓ)
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ھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸چ

 .(ُ)"چ﮹﮺

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

يث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو صرٰبان، إال إنو لضعف سنده فإنو ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ اآلية، ا٢بد
 كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال إٔب مكية اآلايت من مدنيتها.

 سورة ا٢بشر

چٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤچ -ُٕٔ
(ِ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية: -
٬بل بِب النضّب كقطع كىي  قاؿ: حٌرؽ رسوؿ هللا  ابن عمر أخرج البخارم كمسلم عن -أ 

چٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹچفنزلت:  (ّ)يرةوى البػي 
(ْ). 

 : ُب قوؿ اَّللَّ  أخرج الَبمذم كالنسائي عن ابن عبَّاسو -ب 
اللينة: النخلة، كليخزم الفاسقْب، قاؿ: استنزلوىم من  چٺٺٺٿٿٿٿٹٹچ

رىم، فقاؿ ا٤بسلموف: قد قطعنا بعضان كتركنا بعضان، حصوهنم، قاؿ: أيمركا بقطع النخل فحكَّ ُب صدك 
 ىل لنا فيما قطعنا من أجر؟ كىل علينا فيما تركنا من كزر؟ فأنزؿ اَّللُّ تعأب: فلنسألن رسوؿ اَّللَّ 

چٺٺٺٿٿٿٿٹٹچ
(ٓ). 

 :دراسة األحاديث -
                                                           

 (.ُٕٗ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 .ٓسورة ا٢بشر: اآلية  (ِ)

بضم الباء ا٤بوحدة، كفتح الواك، موضع منازؿ بِب النضّب ُب ا٤بدينة، كالبيوير تصغّب البئر الٍب ييستقى منها ا٤باء، كالبيويرة ( البيويرة: ّ)
 ُب كادم مهزكر ُب ٦بريْب متفرقْب، فلتقي كادم مذينيب بوادم بطحاف.

ية لكثرة غدرىم، كزرعهم الشركر، كإذكائهم كقاؿ الشنقيطي: تقع منازؿ اليهود ُب كسط ا٢برة الشرقية، ألهنا ٙبصينات طبيع
 (.ْٗ -ُٗ، )معجم األمكنة الوارد ذكرىا يف صحيح البخاريا٢بركب فبل يسكنوف إال قرل ٧بصنة. ابن جنيدؿ، 

(، َِْٔ( كانظر )َّٕٖ( رقم )ُْٖٕ/ ْ، كتاب ا٤بغازم، ابب حديث بِب النضّب )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ْ)
 (.ُْٕٔ( رقم )ُّٓٔ/ ّ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ابب جواز قطع أشجار الكفار )الصحيحكأخرجو مسلم ُب 

(، كأخرجو النسائي ُب َّّّ( رقم )ُّّ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة ا٢بشر )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ٓ)
 (.ُُْٕٓ( رقم )ّْٖ/ ٔ)چڤڤچ، كتاب التفسّب، اببالكربى



328 
 

 حديث ابن عمر ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. احلديث األول:
حديث ابن عباس ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق ىاركف بن معاكية، كالنسائي ُب  :احلديث الثاين

كبلٮبا )عفاف، ىاركف( عن حفص بن غياث، عن حبيب بن أيب  الكربل من طريق عفاف بن مسلم،
عمرة، عن سعيد بن جبّب، عن ابن عباس. إال أف ىاركف ركاه مرسبلن، فلم يذكر فيو ابن عباس، 

، كقد ركاه عنو (ُ)على حفص بن غياث، كىو ثقة فقيو تغّب حفظو قليبلن ُب اآلخركا٢بديث مداره 
 .(ّ)، كىاركف كىو صدكؽ(ِ)عفاف كىو ثقة ثبت

كإف كاف ىاركف قد ركل ا٢بديث مرسبل، فقد جاء معناه ُب الصحيحْب من حديث ابن 
 .-ا٢بديث األكؿ-عمر

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلية؟ -
كصحابتو الكراـ، فأنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن،  ابن عمر فعل من النيب  ُب حديث احلديث األول:

 كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.
بقطع النخل، كقد قطعوا بعضان  ُب حديث ابن عباس أمر لصحابة رسوؿ هللا  احلديث الثاين:

 ؿ اآلية.كتركوا بعضان، فأنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزك 

، كبعض ا٤بفسرين منهم الطربم (ٓ)، كالسيوطي(ْ)كقد أكرد حديث ابن عمر اإلماـ الواحدم
 ُب تفسّبه. (ٕ)، كأكرد كبل ا٢بديثْب اإلماـ ابن كثّب(ٔ)كالقرطيب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
جاء لفظ )فنزلت(، فقد  صريحيتبْب من خبلؿ حديث ابن عمر أف سبب النزكؿ  احلديث األول:

 النزكؿ مقركانن بفاء السببية.
                                                           

 (.َُّْ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ُ)
 (.ِْٓٔ( ا٤برجع السابق )ِ)
 (.ُِْٕ( ا٤برجع السابق )ّ)
 (.ّْٖ -ُْٖ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ْ)
 (.َِٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٓ)
 (.ٔ/ ُٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّْ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٔ)
 (.ّّّ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ٕ)
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)فأنزؿ هللا(، فقد جاء  صريحيتبْب من خبلؿ حديث ابن عباس أف سبب النزكؿ  احلديث الثاين:
 لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

اعة من خصائص يتضح من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر النخل، إذ الزر 
أىل ا٤بدينة، خصوصان النخل إذ ىي مشتهرة هبا، ككذلك ذكر بِب النضّب كحصوهنم، فاليهود ٓب 
يستقركا ٗبكة، كٓب تنب ٥بم حصوف هبا، كإ٭با كاف ذلك اب٤بدينة، كأيضان حادثة قطع الصحابة رضواف هللا 

 عليهم لنخل بِب النضّب.

ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئچ -ُٖٔ

چېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحب
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
فبعث إٔب نسائو فقلن: ما معنا إال  أف رجبلن أتى النيب  أخرج البخارم كمسلم عن أيب ىريرة 

: )من يىضيم أك يضيف ىذا( فقاؿ رجل من األنصار: أان، فانطلق بو إٔب ا٤باءي، فقاؿ رسوؿ هللا 
يًًٌئي طعامك، ، فقالت: مامرأتو، فقاؿ: أكرمي ضيف رسوؿ اَّللَّ  ا عندان إال قوتي صبياين، فقاؿ: ىى

سراجك، كنػىوًٌمي صبيانك إذا أرادكا عىشاءن، فهيأت طعامها، كأصبحت سراجها، كنومت  (ِ)كأصبحي
صبياهنا، ٍب قامت كأهنا تصلح سراجها فأطفأتو، فجعبل ييراينو أهنما أيكبلف، فباات طاكيْب، فلما 

: )ضحك اَّللَّ الليلة، أك عجب من فعالكما( فأنزؿ هللا: فقاؿ أصبح غدا إٔب رسوؿ اَّللَّ 
چېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبچ

(ّ). 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

                                                           

 .ٗا٢بشر: اآلية سورة (ُ)
 (.ٕ/ ّ، مادة "صبح"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( أصبحي: أصلحيو كأضيئيو. ابن األثّب، ِ)
( كانظر ّٕٖٓ(، رقم )ُِّٖ/ ّ)چېئېئىئچ، كتاب فضائل الصحابة، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ّ)

 (.َِْٓ( رقم )ُِْٔ/ ّ، كتاب األشربة، ابب إكراـ الضيف )الصحيحكأخرجو مسلم ُب  (،َْٕٔ)
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ُب ا٢بديث فعل من رجل من األنصار، كقد أنزؿ هللا بشأف فعلو قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ 
 آلية.ا

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 

 السببية.
 اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ىل  -

، كبعثو إٔب نسائو، من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلية مدنية، بقرينة ذكر ضيف رسوؿ هللا يتبْب 
 ككذلك قرينة ذكر رجل من األنصار.

 سورة ا٤بمتحنة

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿچ -ُٗٔ

ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچ

چڇڇڇڇڍڍڌ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
أان كالزبّب كا٤بقداد فقاؿ:  قاؿ: بعثِب رسوؿ هللا  البخارم كمسلم عن علي بن أيب طالب أخرج 

معها كتاب، فخذكه منها( قاؿ: فانطلقنا  (ِ)، فإف هبا ظعينةن (ُ)خاخو  (ٓ))انطلقوا حٌب أتتوا ركضة

                                                           

 (.ْْٖ، ّْٖ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.َِٗ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
/ ُٓ، )تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز يف(، ابن عطية، ّْ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

(، ابن عاشور، ّّٖ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِْ/ ُٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّّٖ
 (.ْٗ/ ِٖ، )التحرير والتنوير

 .ُسورة ا٤بمتحنة: اآلية  (ْ)
 (.ِٕٕ/ ِ، مادة "ركض"، )احلديث واألثرالنهاية يف غريب ( الركضة: ا٤بوضع الذم يستنقع فيو ا٤باء. ابن األثّب، ٓ)
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: ما معي  تعادل بنا خيلنا حٌب أتينا الركضة فإذا ٫بن ابلظعينة، قلنا ٥با: أخرجي الكتاب، قالت
َّ الثياب، قاؿ: فأخرجتو من عقاصها ، فأتينا بو رسوؿ اَّللَّ (ّ)كتاب، فقلنا: لتخرًًجنَّ الكتاب أك لنلًقْبى

  َّفإذا فيو: من حاطب بن أيب بلتعة، إٔب انسو ٗبكة من ا٤بشركْب، ٱبربىم ببعض أمر رسوؿ اَّلل 
، إين كنتي امرءان ملصقنا قاؿ: اي رسوؿ هللا ،: )اي حاطب ما ىذا؟(فقاؿ رسوؿ اَّللَّ  ، ال تعجل عليَّ

ُب قريش، يقوؿ: كنت حليفنا، كٓب أكن من أنفسها، ككاف من معك من ا٤بهاجرين من ٥بم قراابت 
ا ٰبموف قرابٍب،  ٰبموف أىليهم كأموا٥بم، فأحببت إذ فاتِب ذلك من النسب فيهم، أف أٚبذ عندىم يدن

: )أما إنو قد صدقكم( لكفر بعد اإلسبلـ، فقاؿ رسوؿ اَّللَّ كٓب أفعلو ارتدادنا عن ديِب، كال رضى اب
، دعِب أضرب عنق ىذا ا٤بنافق، فقاؿ: )إنو قد شهد بدرنا، كما يدريك لعل  فقاؿ عمر: اي رسوؿ اَّللَّ
 اَّللَّ اطلع على من شهد بدرنا فقاؿ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم( فأنزؿ اَّللَّ السورة:

 :قولو إٔب چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺچ
چڇڇڍڍڌچ

(ْ). 
 أدرم ال: قاؿ چٱٻٻٻٻپپپچ :فيو كنزلت: عمرك قاؿ للبخارم ركاية كُب

 .عمرك قوؿ أك ا٢بديث ُب اآلية
، قاؿ سفياف: ىذا ُب حديث الناس، چٻٻپچ :فنزلت ىذا، ُب لسفياف قيل: علي حدثنا

ا حفظو غّبم  .(ٓ)حفظتو من عمرك، ما تركت منو حرفنا، كما أيرل أحدن
 من ركايتو ُب إسحاؽ كجعلها ،اآلية ذكر كزىّب بكر أيب حديث ُب كليس: للحديث مسلم ةركاي كُب

 .سفياف تبلكة

                                                                                                                                                                                     

معجم ( خاخ: ركضة خاخ تقع أسفل النقيع، بينو كبْب ا٤بدينة، على مسافة أقل من يـو من ا٤بدينة بسّب ا٤باشي. ابن جنيدؿ، ُ)
 (.ِْٔ، )األمكنة الوارد ذكرىا يف صحيح البخاري

مل  ( ظعينة: أصل الظعينة الراحلة الٍب ييرحل كيظعن عليها، كقيلِ) للمرأة ظعينة، ألهنا تظعن مع الزكج حيثما ظعن، أك ألهنا ٙبي
 (.ُٕٓ/ ّ، مادة "ظعن"، )النهاية يف غريب احلديث واألثرعلى الراحلة إذا ظعنت. ابن األثّب، 

/ ّ( عقاصها: أم ظفائرىا، كقيل: ا٣بيط الذم تعقص بو أطراؼ الذكائب، كاألكؿ أكجو. مادة "عقص"، ا٤برجع السابق )ّ)
ِٕٔ.) 

(، كأخرجو مسلم َْٖٔ( كانظر )َِْٓ( رقم )ُٕٓٓ/ ْ، كتاب ا٤بغازم، ابب غزكة الفتح )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ْ)
 (.ِْْٗ( رقم )ُُْٗ/ ْ، كتاب فضائل الصحابة، ابب من فضائل أىل بدر )الصحيحُب 

 (.َْٖٔ( رقم )ُٖٓٓ/ ْ)چٻٻپپپچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ٓ)
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 :دراسة احلديث -

 ُب صحيحو. كمسلم ُب صحيحو، البخارما٢بديث ركاه 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

فإنو يكوف كلذا  كقد أنزؿ هللا بشأف فعلو قرآانن،، من أحد صحابة رسوؿ هللا  فعلُب ا٢بديث 
 سببان لنزكؿ اآلية.

كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن ( ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

كانن بفاء يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقر 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
علي بن أيب طالب كمن معو،  من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلية مدنية، بقرينة بعث النيب يتبْب 

على فتح مكة، كقرينة  كذكر حاطب بن أيب بلتعة كإرسالو كتاابن إٔب قريش، ٱبربىم فيو بعـز النيب 
دعِب أضرب عنق ىذا ا٤بنافق، كأيضان ذكر غزكة بدر ُب قوؿ النيب ذكر النفاؽ كذلك ُب قوؿ عمر: 

.)إنو قد شهد بدران( : 
چڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکچ -َُٕ

(ْ). 
 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -

                                                           

 (.ْٕٖ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.َُِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ٗٓ، ٖٓ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

، ّْْ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٓ، َٓ/ ُٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِْٖ/ ُٓ)
 (.ُِّ/ ِٖ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ّْٓ

 .ٖسورة ا٤بمتحنة: اآلية (ْ) 
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فسألت النيب  قالت: أتتِب أمي راغبةن، ُب عهد النيب  أخرج البخارم عن أ٠باء بنت أيب بكر 
فيها: ؿ ابن عيينة: فأنزؿ اَّللَّ تعأب: آًصليها؟ قاؿ: )نعم(، قا 

چڃچچچچڇڇڇڇچ
(ُ). 

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
، كقد أنزؿ هللا بشأف قو٥با قرآانن، كلذا فإنو يكوف للنيب  ُب ا٢بديث قوؿ من أ٠باء بنت أيب بكر 

 سببان لنزكؿ اآلية.

 .(ّ)، كبعض ا٤بفسرين منهم القرطيب كابن كثّب(ِ)ماـ السيوطيكقد أكرد ا٢بديث اإل
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

)فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

 عهد ُب راغبةن، أمي أتتِب: )كذلك ُب قوؿ أ٠باء  يتبْب من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلية مدنية،
قيلة بنت العزل بن سعد بن : كا٠بها ،...ُب صلٍب كا٤بعُب راغبةن " : ابن حجر قاؿ(،  النيب

كعبد هللا بن أيب بكر،  أـ أ٠باء كىي ،قد طلقها أبو بكر مالك بن حسل بن عامر بن لؤم، ككاف
أف تقبل ىديتها أك تدخل بيتها حٌب استأذنت رسوؿ  اءأ٠ب كقدمت هبدااي زبيب ك٠بن كقرظ، فأبت

 .(ْ)"فأذف ٥با هللا 

                                                           

 (.ّّٔٓ( رقم )َِِّ/ ٓ، كتاب األدب، ابب صلة الوالد ا٤بشرؾ )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
 (.َُِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
 (.ّْٗ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ٗٓ/ ُٖ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ّ)
 (.ِٖٔ/ ٓ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ْ)



334 
 

﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻چ -ُُٕ ہہہھھھھےےۓۓ﮲﮴﮳

﮼﮽﮾﮿﯀﯁ڭڭڭڭۇ

چۇۆۆۈۈٴۇۋجئحئمئىئيئجبحبخبمب
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
 عمرة ُب أخرج البخارم عن مركاف بن ا٢بكم كا٤بسور بن ٨برمة: ٱبرباف خربنا من خرب رسوؿ هللا 

سهيل بن عمرك يـو ا٢بديبية على قضية ا٤بدة، ككاف فيما اشَبط  ا٢بديبية، أنَّو ٤با كاتب رسوؿ هللا 
سهيلي بن عمرك أنو قاؿ: ال أيتيك منَّا أحده كإف كاف على دينك إال رددتو إلينا، كخليت بيننا كبينو، 

، فتكلموا فيو، (ِ)ذلك كامتعضواإال على ذلك، فكره ا٤بؤمنوف  كأىب سهيل أف يقاضي رسوؿ هللا 
أاب  ، فردَّ رسوؿي هللا إال على ذلك، كاتبو رسوؿ هللا  فلما أىب سهيل أف يقاضي رسوؿى اَّللَّ 

أحد من الرجاؿ إال ردَّه ُب  جندؿ بن سيهيل يومئذو إٔب أبيو سهيل بن عمرك، كٓب أيًت رسوؿ اَّللَّ 
ا، كجاءت ا٤بؤمنا ت مهاجراتو فكانت أـ كلثـو بنتي عقبة بن أيب معيط تلك ا٤بدة كإف كاف مسلمن

أف يرجعها إليهم،  ، فجاء أىلها يسألوف رسوؿ هللا (ّ)، كىي عاتق٩بن خرج إٔب رسوؿ اَّللَّ 
 .(ْ)حٌب أنزؿ هللا تعأب ُب ا٤بؤمنات ما أنزؿ

 كُب لفظ للبخارم: ٍب جاءه نسوة مؤمنات فأنزؿ اَّللَّ تعأب:
 .چڭڭڭچ: بلغ حٌب چہہہھھھھےچ
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

ُب شأف ابنتهم، فأنزؿ هللا بشأف قو٥بم كشأف  ُب ا٢بديث سؤاؿ كقوؿ من ا٤بشركْب لرسوؿ هللا 
 ابنتهم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

                                                           

 .َُسورة ا٤بمتحنة: اآلية  (ُ)
 (.ِّْ/ ْمادة "معض"، )، النهاية يف غريب احلديث واألثر( امتعض: إذا غضب كشقَّ عليو. ابن األثّب، ِ)
( العاتق: الشابة أكؿ ما تدرؾ، كقيل: ىي الٍب ٓب تىنًبٍ من كالديها كٓب تزكَّج، كقد أدركت كشبَّت. مادة "عتق"، ا٤برجع السابق ّ)

(ّ /ُٕٗ.) 
 (.ُِٖٓ( كانظر )ّْٓٗ( رقم )ُِّٓ/ ْ، كتاب ا٤بغازم، ابب غزكة ا٢بديبية )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ْ)
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 .(ِ)ن ا٤بفسرين منهم القرطيب كابن كثّب كابن عاشور، كبعض م(ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
للمشركْب ُب عمرة  ينة ذكر مكاتبة النيب من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلية مدنية، كذلك بقر يتبْب 

، كمطالبة ا٢بديبية، كما ترتب على ىذه ا٤بكاتبة، كفيو حكم ٦بيء النساء ا٤بهاجرات إٔب النيب 
 ا٤بشركْب بعودهتن.

ىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخمخجسحسخسچ -ُِٕ

چمس
(ّ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
حنػيهين، كبلغنا أنو ٤با أنزؿ اَّللَّ تعأب: أف يردكا كاف ٲبت  أف رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم عن عائشة 

إٔب ا٤بشركْب ما أنفقوا على من ىاجر من أزكاجهم، كحكم على ا٤بسلمْب أف ال ٲبسكوا ًبًعصىًم 
الكوافر أٌف عمر طلق امرأتْب، قريبةى بنت أيب أمية، كابنة جركؿو ا٣بزاعي، فتزكج قريبةى معاكيةي، كتزكج 

ا أىب الكفار أف ييقرُّكا أبداء ما أنفق ا٤بسلموف على أزكاجهم أنزؿ اَّللَّ تعأب: األخرل أبو جهم، فلم
كالعىقىبي ما يؤدم ا٤بسلموف إٔب من ىاجرت امرأتو من  چىبيبجتحتختمتىتيتچ

الكفار، فأمر أف ييعطى من ذىىىبى لو زكج من ا٤بسلمْب ما أنفق من صداؽ نساء الكفار البلئي 
ا من ا٤بها  .(ْ)جرات ارتدت بعد إٲباهناىاجرف، كما نعلم أحدن

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو.

                                                           

 (.ُُِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزوللسيوطي، ( اُ)
التحرير (، ابن عاشور، َّٓ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٔ/ ُٖ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ِ)

 (.ُٓٓ، ُْٓ/ ِٖ، )والتنوير
 .ُُسورة ا٤بمتحنة: اآلية  (ّ)

( َٖٗ/ ِب الشركط ُب ا١بهاد كا٤بصا٢بة مع أىل ا٢برب ككتابة الشركط )، كتاب الشركط، ابالصحيح( أخرجو البخارم ُب ْ)
 (.ِِٖٓرقم )
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 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
، فأنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن، كلذا فإنو يكوف ُب ا٢بديث فعل من ا٤بشركْب، ٩بن عاصر النيب 

 سببان لنزكؿ اآلية.

منهم القرطيب كابن كثّب كابن ، كبعض ا٤بفسرين (ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 .(ِ)عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
ٓب يرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية، إال أف الفاء قد جاءت سابقة للفظ النزكؿ، كذلك 

، كعليو فإف ُب قولو: )فلما أىب الكفار أف ييقرُّكا أبداء ما أنفق ا٤بسلموف على أزكاجهم أنزؿ اَّللَّ تعأب(
 سبب نزكؿ اآلية يرقى إٔب أف يكوف صرٰبان.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
، كامتحاف النيب يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر ا٤بهاجرات إٔب النيب 

 .٥بن، ككذلك فيها حكم من فاتو زكجو إٔب الكفار 

 سورة الصف

ککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻچ -ُّٕ

چہہہھھھھۀۀہ
(ّ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
فتذاكران،  قاؿ: قعدان نػىفىره من أصحاب رسوؿ اَّللَّ  أخرج الَبمذم عن عبد اَّللَّ بن سبلـ 

 تعأب: فقلنا: لو نعلم أمَّ األعماؿ أحٌب إٔب هللا تعأب لعملناه فأنزؿ اَّللَّ 
ککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀچ

: فقرأىا علينا رسوؿ اَّللَّ حٌب ختمها، قاؿ عبد  چہہ  حٌب ختمها. اَّللَّ

                                                           

 (.ُُِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
التحرير (، ابن عاشور، َّٓ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٔ/ ُٖ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ِ)

 (.ُٓٓ، ُْٓ/ ِٖ، )والتنوير
 .ّ-ُسورة الصف: اآلية  (ّ)
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قاؿ أبو سلمة: فقرأىا علينا ابن سبلـ، قاؿ ٰبٓب: فقرأىا علينا أبو سلمة كقرأىا علينا ٰبٓب، كقرأىا 
 .(ُ)علينا األكزاعي، كقرأىا علينا دمحم

 :دراسة احلديث -
األكزاعي، عن ٰبٓب بن أيب   ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، عن ٰبٓب بن آدـ، عن ابن ا٤ببارؾ، عن

كقع لنا ٠باع ىذه السورة ":  كثّب، عن أيب سلمة بن عبدالرٞبن، عن ابن سبلـ. قاؿ ابن حجر
مسلسبلن ُب حديث ذيكر ُب أكلو سبب نزك٥با، كإسناده صحيح، قلَّ أف كقع ُب ا٤بسلسبلت مثلو، مع 

 .(ِ)"مزيد علوه
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، فأنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان من بعض صحابة رسوؿ هللا  ُب ا٢بديث قوؿ
 لنزكؿ اآلايت.

، كبعض ا٤بفسرين منهم القرطيب كابن كثّب (ْ)، كالسيوطي(ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ٓ)كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
ؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزك 

 السببية.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر عبدهللا بن سبلـ، ككذلك اجتماع يتبْب 
 الصحابة كتساؤ٥بم عن أحب األعماؿ إٔب هللا.

                                                           

(، قاؿ ابن حجر: َّّٗ( رقم )ّّٔ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة الصف )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ُ)
 "كإسناده صحيح".

 (.َٗٓ/ ٖ، )ُ، طفتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ابن حجر، ِ)
 (.ُْٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ّ)
 (.ُِِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزولوطي، ( السيْ)
التحرير (، ابن عاشور، ّٕٓ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ٕٕ/ ُٖ، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، ٓ)

 (.ُٕٓ/ ِٖ، )والتنوير
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مبىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىثحبخبییییجئحئمئىئيئجبچ -ُْٕ

چمخجسحسخسمسحصمصجضيثحجمججحمحجخحخ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
إٔب السماء، خرج على  قاؿ: ٤با أراد اَّللَّ أف يرفع عيسى  أخرج النسائي عن ابن عبَّاسو 

أصحابو كىم ُب بيت اثنا عشر رجبلن، كرأسو يقطر ماءن، فقاؿ: أيُّكم ييلقى شبهي عليو، فيقتل 
أحدثهم سننا، فقاؿ: أان، فقاؿ: اجلس، ٍب أعاد  مكاين، فيكوف معي ُب درجٍب؟ فقاـ شاب من

عليهم، فقاـ الشاب فقاؿ: أان، فقاؿ: اجلس، ٍب أعاد عليهم الثالثة، فقاؿ الشاب: أان، فقاؿ عيسى 
 نعم أنت، فأيلقي عليو شبو عيسى :  كانت ُب البيت إٔب   (ِ)ٍب ريفع عيسى من ركزنةو

ب للشبو، فقتلوه ٍب صلبوه، فتفرقوا ثبلث فرؽ. فقالت السماء، كجاء الطلب من اليهود، فأخذكا الشا
ما شاء ٍب صعد إٔب السماء كىؤالء اليعقوبية، كقالت فرقة: كاف فينا ابن اَّللَّ ما  فرقة: كاف فينا هللا 

 شاء اَّللَّ ٍب رفعو هللا إليو، كىؤالء النسطوريَّة، كقالت طائفة: كاف فينا عبد اَّللَّ كرسولو ما شاء اَّللَّ ٍب
رفعو، فهؤالء ا٤بسلموف، فتظاىرت الكافراتف على ا٤بسلمة فقتلوىا، فلم يزؿ اإلسبلـ طامسنا حٌب 

ا  يعِب: الطائفة الٍب كفرت  چىثيثحجمججحمحجخحخچ: فأنزؿ هللا  بعث هللا ٧بمدن
 إبظهار دمحم  چمخجسحسخسمسچكالطائفة الٍب آمنت ُب زماف عيسى  ُب زماف عيسى 

چحصمصچدينهم على دين الكفار 
(ّ). 

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، من طريق ا٤بنهاؿ بن عمرك، عن سعيد بن جبّب، عن ابن عباس.

، كقد (ْ)"صدكؽ لو أكىاـ"كا٢بديث ُب سنده ا٤بنهاؿ بن عمرك، كىو ٨بتلف فيو، قاؿ ابن حجر: 
 .(ٓ)كثقو ابن معْب

                                                           

 .ُْسورة الصف: اآلية (ُ) 
/ ُّ، مادة "رزف"، )لسان العرباؿ للكوة النافذة الرَّكزىف. ابن منظور، ( الرَّكزىنة: الكيوَّة، كقيل: ا٣برؽ ُب أعلى السقف، كيقِ)

ُٕٗ.) 
 (.ُُُٗٓ( رقم )ْٖٗ/ ٔ)چڃڃچچچچ( أخرجو النسائي، كتاب التفسّب، اببّ)
 (.ُٖٗٔ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ْ)
 (.ِّٖ/ َُ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ٓ)



339 
 

 .(ُ)قاؿ ا٤بزيِب: "كالراجح أنو ثقة أك أعلى مراتب الصدكؽ"
 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

فنزؿ بشأنو قرآف، كلذا فإنو ال يكوف  ليس ُب ا٢بديث قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصركا النيب 
 سببان لنزكؿ اآلية.

كٓب يورد ا٢بديث اإلماـ الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ، كٓب يورده السيوطي ُب كتابو لباب 
ُب تفسّبه، إال إنو ٓب يشر إٔب اآلية،  (ِ)يث بكاملو اإلماـ الطربمالنقوؿ ُب أسباب النزكؿ، كأكرد ا٢بد

ُب تفسّبه، فلم يذكر النزكؿ  (ّ)كقد ساقها قصصان كسائر ا٢بديث، كأكرد ا٢بديث أيضان ابن كثّب
 أيضان.

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
فيو، إال إنو لعدـ اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ ٓب ييعدَّ سببان لنزكؿ ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد 

فا٢بديث ليس سببان  اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها،
 لنزكؿ اآلية.

 سورة ا١بمعة

چڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککچ -ُٕٓ
(ْ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلية: -
، قاؿ: أقبلت ًعّبه يـو ا١بمعة، ك٫بن مع النيب  بخارم كمسلم عن جابر بن عبد اَّللَّ أخرج ال

 : چڃڃچچچچڇڇڇڇچفثار الناس إال اثِب عشر رجبلن فأنزؿ اَّللَّ
(ٓ). 

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.

                                                           

 (.ََُٕ/ ِ، )ُ، طالقرآناحملرر يف أسباب نزول ( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ِٗ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)
 (.ِّٔ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ّ)

 .ُُسورة ا١بمعة: اآلية  (ْ)
، ْٖٗ( كانظر )ُْٔٔ( رقم )ُٖٗٓ/ ْ)چڃڃچچچچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ٓ)

 (.ّٖٔ( رقم )َٗٓ/ ِ)چڃڃچچچچ، كتاب ا١بمعة، اببالصحيحكأخرجو مسلم ُب (، ُٖٓٗ، ُّٓٗ
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 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
كلذا فإنو يكوف سببان  ،ٱبطب فيهم، فأنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن  نيب ُب ا٢بديث فعل من الناس كال

 لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء يتضح من خبلؿ ا٢بديث 

 السببية.
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة ذكر يـو ا١بمعة، كإقباؿ العّب ككوف الناس يتبْب 
ار الناس إال اثِب عشر رجبل( داللة ، فثقد اثرت إليها، كُب قولو: )يـو ا١بمعة، ك٫بن مع النيب 

 لسماع ا٣بطبة. على اجتماعهم عند النيب 

 سورة ا٤بنافقوف

...ککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻچ -ُٕٔ
ژژڑڑککککگگگڳڳڳڳڱڱ

چڱ
(ْ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
قاؿ: كنت مع عمي، فسمعت عبد هللا بن أييب ابن سلوؿ  أخرج البخارم كمسلم عن زيد بن أرقم 

 ، كقاؿ أيضان:چڃڃڃچچچچڇڇڇچ :يقوؿ
                                                           

 (.ْْٗ، ّْٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ُِّ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
ري الكتاب احملرر الوجيز يف تفس(، ابن عطية، َُٓ -َُّ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

(، ّٕٔ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َُٗ/ ُٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُّ/ ُٔ، )العزيز
 (.ِِٖ/ ِٖ، )التحرير والتنويرابن عاشور، 

 .ٖ-ُسورة ا٤بنافقوف: اآلية  (ْ)
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 ، فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسوؿ هللا چژڑڑککککگچ
ككذبِب،  إٔب عبد هللا بن أييٌب كأصحابو، فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسوؿ هللا  فأرسل رسوؿي اَّللَّ 

إٔب قولو:  چ...ککگچ : فأصابِب ىمّّ ٓب يصبِب مثليو، فجلست ُب بيٍب، فأنزؿ اَّللَّ 
إٔب قولو:  چ...ڃڃڃڃچچچچڄڄچ
فأرسل إٕبَّ رسوؿ  چکککگگگڳڳڳڳڱڱچ

، ٍب قاؿ: )إف هللا قد صدقك( هللا   .(ُ)فقرأىا عليَّ
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

بشأنو قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان ، فأنزؿ هللا ُب ا٢بديث قوؿ من عبدهللا بن أيب سلوؿ لرسوؿ هللا 
 لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم (ّ)أبلفاظ ٨بتلفة، كأكرده السيوطي (ِ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ْ)الطربم كابن عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
ريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ ص

 السببية.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

                                                           

( كانظر ُْٖٔ) ( رقمَُٖٔ، ُٖٗٓ/ ْ)چڻۀۀچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
( رقم َُِْ/ ْ، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأحكامهم )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُِْٔ، َِْٔ، ُْٗٔ، ُْٕٔ)
(ِِٕٕ.) 

 (.ْٗٗ -ْٓٗ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ُِْ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َُٗ، َُٖ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

، ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِِ -َُِ/ ُٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َِ، ُٗ/ ُٔ، )العزيز
 (.ِِّ/ ِٖ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ّٗٔ/ ْ)
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، كقرينة ذكر چژڑڑکچ من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلية مدنية، كذلك بنص اآلية ندرؾ
 . عبدهللا بن أيب سلوؿ، كأيضان ذكر من معو من ا٤بنافقْب، ككذلك اجتماع الصحابة حوؿ النيب

 ة التغابنسور 

ڈژژڑڑککککگگگگڳڳچ -ُٕٕ

چڳڳڱڱڱ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
: اآلية ىذه عن رجل كسألو  عبَّاسو  ابن عن الَبمذم أخرج

قاؿ: ىؤالء رجاؿ أسلموا من  چڈژژڑڑککککگگچ
ا ، فلم، فأىب أزكاجهم كأكالدىم أف يدعوىم أف أيتوا رسوؿ اَّللَّ أىل مكة، كأرادكا أف أيتوا النيب 

: رأكا الناس قد فقهوا ُب الدين، ٮبىُّوا أف يعاقبوىم فأنزؿ اَّللَّ  أتوا رسوؿ اَّللَّ 
چڈژژڑڑککککگگچ

(ِ). 
 :دراسة احلديث -

ُب سننو، من طريق ٠باؾ، عن عكرمة، كمن طريق عطية العوُب، كبلٮبا  الَبمذما٢بديث ركاه 
 )عكرمة، كالعوُب( عن ابن عباس.

عكرمة، كىي مضطربة، كقد نص على ذلك ابن ا٤بديِب،  كا٢بديث فيو سلسلة ٠باؾ عن
 .(ّ)كيعقوب بن شيبة

شيخ ابن -كأما متابعة العوُب فسندىا مسلسل من سعد بن دمحم بن ا٢بسن بن عطية العوُب
 إٔب عطية العوُب. -جرير

 .(ْ)كقد فسر ٝباعة من التابعْب ىذه اآلية ٗبا يوافق قوؿ ابن عباس ُب ىذا ا٢بديث
                                                           

 .ُْسورة التغابن: اآلية  (ُ)
(، قاؿ الَبمذم: "حديث ُّّٕ( رقم )ّْْ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة التغابن )السننم ُب ( أخرجو الَبمذِ)

 حسن صحيح".
 (.َُِ/ ُِ، )ُ، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال( ا٤بزم، ّ)
 (.ُِٔ -ُِْ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)
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: "فلعل ا٢بديث هبذه ا٤بتابعة كتلك ا٤براسيل يعتضد، فيحسن ٗبجموع ىذه الطرؽ، كلعل قاؿ ا٤بزيِب
 .(ُ)ىذا ىو الذم جعل الَبمذم يقوؿ عن حديث ابن عباس: حسن صحيح"

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -

 ، كقد أنزؿ هللا بشأهنم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان ُب ا٢بديث فعل من بعض صحابة رسوؿ هللا 
 لنزكؿ اآلية.

، كٝباعة من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ّ)، كالسيوطي(ِ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ْ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -

)فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  صريحيتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ 
 لسببية.ا

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

 أىل من أسلموا رجاؿيظهر جليان من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلية مدنية، كذلك بقرينة قولو: )ىؤالء 
( فهذا يدؿ  اَّللَّ  رسوؿ أيتوا أف يدعوىم أف كأكالدىم أزكاجهم فأىب  النيب أيتوا أف كأرادكا مكة،

، إذ أرادكا أف غّب مكة، كىذا ا٤بكاف ىو مكاف مستقر للنيب كاف مقامو ٗبكاف   على أف النيب 
( كىذا يدؿ على أف ىذا كاف الدين ُب فقهوا قد الناس رأكا  اَّللَّ  رسوؿ أتوا فلماأيتوا إليو، كقولو: )

بعد ا٥بجرة، إذ أف تفقو الناس كانتشار ذلك بينهم كاف من خصائص ا٤برحلة ا٤بدنية، كىذا ىو سبب 
 بة أزكاجهم كأكالدىم كىو أهنم كانوا سببان ُب عدـ ىجرهتم.إرادهتم معاق

                                                           

 (.َُِِ/ ِ، )ُ، طل القرآناحملرر يف أسباب نزو ( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ََٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ُِْ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُِْ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

(، ابن ّٕٔ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُُْ/ ُٖ، )القرآناجلامع ألحكام (، القرطيب، ُّ/ ُٔ)
 (.ِّٖ/ ِٖ، )التحرير والتنويرعاشور، 
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 سورة التحرًن

ٱٻٻٻٻپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤچ -ُٖٕ

ڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ

ڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں

چڻڻڻڻۀۀہہ
(ُ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت: -
بنت جحش، كاف ٲبكث عند زينب   أف النيب  أخرج البخارم كمسلم عن عائشة -أ 

فلتقل: إين أجد منك  كيشرب عندىا عسبلن، فتواصيت أان كحفصة: أف أيػَّتػىنىا دخل عليها النيب 
 عند ، أكلتى مغافّب، فدخل على إحداٮبا فقالت لو ذلك، قاؿ: )ال، بل شربت عسبلن (ِ)ريح مغافّب

 لعائشة چککگگچ: إٔب چٱٻٻٻٻپپپچ :فنزلت( لو أعود كلن جحش، بنت زينب
 .(ّ)(عسبلن  شربت بل: )لقولو چڦڦڄڄڄڄچ :كحفصة

 .(ْ)زاد البخارم من ركاية ىشاـ بن يوسف عن ابن جريج: كقد حلفتي ال ٚبربم بذلك أحدان 
كانت لو أىمةه يطؤىا، فًلم تزؿ بو عائشة كحفصة   أف رسوؿ اَّللَّ  أخرج النسائي عن أنس -ب 

چ...ٱٻٻٻٻپپپڀڀڀڀچ : حٌب حرمها فأنزؿ اَّللَّ 
(ٓ). 

 :ألحاديثدراسة ا -
 ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو. حديث عائشة  احلديث األول:
حديث أنس ركاه النسائي ُب الكربل، كُب اجملتىب، من طريق يونس بن دمحم ا٤بؤدب،  احلديث الثاين:

 .(ُ)"كسنده صحيح"قاؿ ا٤بزيِب:  عن ٞباد بن سلمة، عن اثبت البناين، عن أنس.
                                                           

 .ْ-ُسورة التحرًن: اآلية  (ُ)
 (.ِٖ/ ٓ، مادة "غفر"، )لسان العربا٤بغافّب: صمغ يسيل من شجر العرفط، غّب أف رائحتو ليست بطيبة. ابن منظور،  (ِ)

( كانظر ْٔٔٗ( رقم )َُِٕ، َُِٔ/ ٓ)چٻٻٻپپپپچ، كتاب الطبلؽ،اببالصحيحرم ُب ( أخرجو البخاّ)
( رقم ََُُ/ ِ، كتاب الطبلؽ، ابب كجوب الكفارة على من حـر امرأتو )الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ُّّٔ)
(ُْْٕ.) 

 (.ِْٖٔ( رقم )ُٖٔٔ، ُٖٓٔ/ ْ)چٱٻٻٻٻپپپپچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ْ)
،  اجملتىب(، كُب َُُٕٔ( رقم )ْٓٗ/ ٔ)چٱٻٻٻٻپپپپچ، كتاب التفسّب، اببالكربى( أخرجو النسائي ُب ٓ)

 (.َٕٖٗ( رقم )ِٖٔ/ ٓكتاب عشرة النساء، ابب الغّبة )
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 ول اآلايت؟ىل األحاديث سبب لنز  -
كلذا فإنو يكوف  ،، كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن قوؿ من النيب  ُب حديث عائشة  احلديث األول:
 سببان لنزكؿ اآلية.
كلذا فإنو يكوف  ،كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن  ،فعل من النيب  ُب حديث أنس  احلديث الثاين:

 سببان لنزكؿ اآلية.

٤بفسرين منهم اإلماـ الطربم، كابن عطية، كالقرطيب كابن كثّب كقد أكرد كبل ا٢بديثْب ٝبع من ا
 .(ِ)كابن عاشور

ح القرطيب كابن كثّب كابن عاشور أف يكوف سبب نزكؿ اآلية حديث عائشة، قاؿ القرطيب كرجٌ 
اختلف ُب ":  ، كقاؿ ابن كثّب"أصح األقواؿ كأك٥با"بعد أف ذكر قضية العسل ُب حديث عائشة: 

ٍب  "قد حرمها... ه السورة، فقيل: نزلت ُب شأف مارية، ككاف رسوؿ هللا سبب نزكؿ صدر ىذ
ٍب ساؽ  "كالصحيح أف ذلك كاف ُب ٙبرٲبو العسل..."ساؽ األحاديث ُب تلك القضية، ٍب قاؿ: 

ىذا أصح ما ركم ُب سبب نزكؿ ىذه "األحاديث، كقاؿ ابن عاشور بعد أف ذكر حديث عائشة: 
 ."اآلايت

كالقوؿ األكؿ أف ": ن عطية أف يكوف سبب نزكؿ اآلية حديث أنس، قاؿ كاختار اإلماـ اب
 ."اآلية نزلت بسبب مارية أصح كأكضح كعليو تفقو الناس ُب اآلية

: كجعل اإلماـ الطربم كبل ا٢بديثْب ٧بتمل أف يكوف سببان لنزكؿ اآلية، ببل تعيْب، قاؿ 
على نفسو شيئان كاف قد أحلو هللا  لنيب كالصواب من القوؿ ُب ذلك أف يقاؿ: كاف الذم حرمو ا"

لو، كجائز أف يكوف ذلك جاريتو، كجائز أف يكوف شراابن من األشربة، كجائز أف يكوف غّب ذلك، غّب 

                                                                                                                                                                                     

 (.َُِٖ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآنا٤بزيِب،  (ُ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُٖٓ -ُٓٓ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

، تفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُٕٗ -ُٕٕ/ ُٖ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ْٖ -ْٔ/ ُٔ، )العزيز
 (.ّْْ/ ِٖ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ّٕٖ، ّٖٔ/ ْ، )ِط
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أنو أمَّ ذلك كاف فإنو كاف ٙبرًن شيء كاف لو حبلالن، فعاتبو هللا على ٙبرٲبو على نفسو ما كاف لو قد 
 ."ْب كاف حلف هبا مع ٙبرٲبو ما حـر على نفسوأحلو، كبٌْب لو ٙبلة ٲبينو ُب ٲب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ عائشة يتضح من خبلؿ حديث  احلديث األول:

 النزكؿ مقركانن بفاء السببية.
د جاء أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فق حديث أنس يتضح من خبلؿ  احلديث الثاين:

 لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ حديث عائشة كحديث أنس أف اآلايت مدنية، كذلك بقرينة ذكر زينب بنت يتبْب 
هبا ُب السنة ا٣بامسة بعد ا٥بجرة، ككذلك ذكر حفصة فقد زكاج النيب  جحش إذ كاف زكاج النيب 

 د ا٥بجرة، كذكر عائشة قرينة اثلثة إذ ٓب يػىنٍبً هبا النيب هبا سنة الثالثة بع كٓب تكن ُب بيتو سول ،
 بعد ا٥بجرة.

چہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴ڭۇۇۆچ -ُٕٗ
(ُ). 

 :األحاديث الوارد فيها ذكر اآلية -
قاؿ: قاؿ عمر: كافقت هللا ُب ثبلث، أك كافقِب ريب ُب ثبلث،  أخرج البخارم عن أنس -أ 

مقاـ إبراىيم مصلى، كقلت: اي رسوؿ هللا، يدخل عليك الرب  قلت: اي رسوؿ هللا، لو اٚبذت من
كالفاجر فلو أمرت أمهات ا٤بؤمنْب اب٢بجاب، فأنزؿ هللا آية ا٢بجاب، قاؿ: كبلغِب معاتبةي النيبًٌ بعضى 

خّبان منكن، حٌب أتيتي إحدل  نسائو، فدخلت عليهن، قلت: إف انتهيًبي أك لىييبدًٌلنَّ اَّللَّ رسولو 
 ما يعظ نسائو حٌب تعظهن أنت؟ فأنزؿ هللا: لت: اي عمر، أما ُب رسوؿ هللا نسائو، قا

چہہھھھھےےۓۓ﮲چ
(ِ). 

                                                           

 .ٓ التحرًن: اآلية سورة(ُ) 
 (.ُِّْ( رقم )َُّٔ، ُِٗٔ/ ْ)چۉېېېېىچ، كتاب التفسّب، اببلصحيحا( أخرجو البخارم ُب ِ)
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ُب  اجتمع نساءي النيب  :بن ا٣بطاب  قاؿ: قاؿ عمر كُب لفظ للبخارم كالنسائي قاؿ أنس 
 .(ُ)ةالغّبة عليو، فقلت ٥بن: عسى ربو إف طلقكن أف يبدلو أزكاجان خّبان منكن، فنزلت ىذه اآلي

 قاؿ حدثِب عمر بن ا٣بطاب قاؿ: ٤با اعتزؿ نيب هللا  أخرجو مسلم عن ابن عبَّاسو -ب 
نساءه... فذكر ا٢بديث، كفيو: فقلت: اي رسوؿ اَّللَّ ما يشق عليك من شأف النساء؟ فإف كنت 

-طلقتهن فإف هللا معك كمبلئكتو كجربيل كميكائيل كأان كأبو بكر كا٤بؤمنوف معك، كقلَّما تكلمت 
بكبلـ إال رجوت أف يكوف اَّللَّ يصدؽ قوٕب الذم أقوؿ، كنزلت ىذه اآلية:  -كأٞبد هللا
 چہہھھھھےےۓچآيةالتخيّب:

چڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہچ
(ِ). 

 :دراسة األحاديث -

 حديث أنس ركاه البخارم ُب صحيحو. احلديث األول:
 حديث ابن عباس ركاه مسلم ُب صحيحو. احلديث الثاين:

 ول اآلية؟ىل األحاديث سبب لنز  -
حديث أنس فيو قوؿ لعمر بن ا٣بطاب، كأنَّو كافق ربو ُب ثبلث، كمنها قولو لنساء  احلديث األول:

 خّبان منكن، فنزؿ قولو تعأب: : إف انتهيًبي أك لىييبدًٌلنَّ اَّللَّ رسولو النيب 
، كىو قوؿ نزؿ القرآف موافقان لو، ككذلك ُب لفظ البخارم چہہھھھھےےۓچ

، كلذا فإنو ، فأنزؿ هللا بشأف فعلهن قرآف موافق ٤با قالو ٥بن عمرل من نساء النيب كالنسائي فع
 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن، كلذا فإنو يكوف ُب حديث ابن عباس قوؿ لعمر  احلديث الثاين:
 سببان لنزكؿ اآلية.

 .(ّ)ماـ الطربم كابن عطية كابن كثّب كابن عاشوركقد أكرد كبل ا٢بديثْب ٝبع من ا٤بفسرين كاإل
                                                           

(، ّّٗ( كانظر رقم )ِّْٔ( رقم )ُٖٗٔ/ ْ)چہہھھچ، كتاب التفسّب، اببالصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
 (.ُُُُٔ( رقم )ْٔٗ/ ٔ)چہہھھھھےےۓچ، كتاب التفسّب، اببالكربىكأخرجو النسائي ُب 

 (.ُْٕٗ( رقم )َُُٖ - َُُٓ/ ِالطبلؽ، ابب ُب اإليبلء كاعتزاؿ النساء كٚبيّبىن ) ، كتابالصحيح( أخرجو مسلم ُب ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُْٔ، ُّٔ/ ِٖ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

 (.َّٔ/ ِٖ، )لتحرير والتنويرا(، ابن عاشور، ّٖٗ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِٓ/ ُٔ، )العزيز
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
فنزلت(، فقد  -يتضح من خبلؿ حديث أنس أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا احلديث األول:

 جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.
ء السببية، إال إف سياؽ القصة كرد ُب حديث ابن عباس لفظ النزكؿ غّب مقركف بفا احلديث الثاين:

 ، كهبذا فإنو يرقى إٔب أف يكوف صرٰبان.فيو متفقة مع سياؽ القصة ُب حديث أنس 
 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ حديث أنس كحديث ابن عباس أف ىذه اآلية مدنية، كذلك بقرينة اجتماع نساء يتبْب 
رضي  ، إذ ٓب يكن معو ُب مكة سول خدٯبةزكجات النيب ُب الغّبة عليو، كأيضان اجتماع  النيب 

 ُب طبلؽ زكجاتو. ، ككذلك ٚبيّب النيب هللا عنها

 سورة ا١بن

..ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹچ -َُٖ
چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ.

(ُ). 
 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -

ابو عامدين إٔب سوؽ ُب طائفة من أصح قاؿ: انطلق النيب    أخرج البخارم كمسلم عن ابن عبَّاس
عكاظ، كقد حيل بْب الشياطْب كبْب خرب السماء، كأيرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطْب إٔب 
قومهم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا كبْب خرب السماء، كأيرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حاؿ 

هبا، فانظركا ما ىذا الذم بينكم كبْب خرب السماء إال شيء حدث، فاضربوا مشارؽ األرض كمغار 
كىو بنخلة،  حاؿ بينكم كبْب خرب السماء؟، فانصرؼ أكلئك الذين توجهوا ٫بو هًتامة إٔب النيب 

عامدين إٔب سوؽ عكاظ، كىو يصلي أبصحابو صبلة الفجر، فلما ٠بعوا القرآف استمعوا لو، فقالوا: 
 عوا إٔب قومهم، فقالوا: اي قومنا:ىذا كهللا الذم حاؿ بينكم كبْب خرب السماء، فهنالك حْب رج

                                                           

 .ُْ-ُسورة ا١بن: اآلية  (ُ)
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 :على نبيو  فأنزؿ اَّللَّ  ،چڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹچ
 .(ُ)كإ٭با أيكحي إليو قوؿ ا١بن چٱٻٻچ
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

رآف ُب صبلة الفجر، فأنزؿ هللا بشأف قو٥بم يقرأ الق ُب ا٢بديث قوؿ من ا١بن حْب ٠بعوا رسوؿ هللا 
 قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب (ِ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 .(ّ)كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ

 السببية.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ ا٢بديث أف اآلية مكية، كذلك بقرينة ذكر سوؽ عكاظ، كأيضان ا٢بيلولة بْب ا١بن يتبْب 
 .كخرب السماء، كاكتشافهم أف سبب ذلك مبعث النيب 

 سورة ا٤بدثر

چ﮺ھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹چ -ُُٖ
(ْ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
                                                           

(، ّْٕٔ( كانظر )ِٖٔ، ِٕٔ/ ُ، كتاب صفة الصبلة، ابب ا١بهر بقراءة صبلة الفجر )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
 (.ْْٗ( رقم )ُّّ/ ُ، كتاب الصبلة، ابب ا١بهر ُب القراءة ُب الصبح )الصحيحكأخرجو مسلم ُب 

 (.َِِ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، َُّ، َُِ/ ِٗ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِ، ُ/ ُٗ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُُّ/ ُٔ، )العزيز
 (.ُِٖ/ ِٗ، )التحرير والتنويراشور، (، ابن عِْٖ

 .ٓ-ُسورة ا٤بدثر: اآلية  (ْ)
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كىو ٰبدث عن فَبة الوحي،  قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم كمسلم عن جابر بن عبد هللا 
قاؿ ُب حديثو: )بينا أان أمشي، ٠بعت صواتن من السماء، فرفعت بصرم، فإذا ا٤بلك الذم جاءين 

ت منو، فرجعت، فقلت: زملوين زملوين، فدثَّركه، ٕبراء جالس على كرسي بْب السماء كاألرض، ففرق
قاؿ أبو سلمة: كىي األكاثف  چھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸چفأنزؿ اَّللَّ تعأب: 

 .(ُ) قاؿ: ٍب تتابع الوحي( -الٍب كاف أىل ا١باىلية يعبدكف 
، فنظرت عن كُب لفظ آخر: قاؿ رسوؿ هللا  : جاكرت ٕبراء فلما قضيت جوارم ىبطت، فنيوديتي

أرى شيئنا، كنظرت عن مشإب فلم أرى شيئنا، كنظرت أمامي فلم أرى شيئنا، كنظرت خلفي فلم أرى  ٲبيِب فلم
 شيئنا، فرفعت رأسي فرأيت شيئنا، فأتيت خدٯبة فقلت: دثركين.

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -
كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ  ،قرآانن  ، كقد أنزؿ هللا بشأف نبيو لنيب ُب ا٢بديث قوؿ كفعل من ا

 اآلايت.

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ّ)، كالسيوطي(ِ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ْ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء  يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب

 السببية.
                                                           

، ْ( كانظر )ُْٕٔ( رقم )ُٖٓٗ/ ْ)چچچچچ، كتاب التفسّب، ابب تفسّب سورة: الصحيح( أخرجو البخارم ُب ُ)
، كتاب اإلٲباف، ابب بدء الوحي إٔب رسوؿ هللا الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ِْْٔ، ُْْٔ، َْْٔ، ّْٖٔ، َّٔٔ

 (.ُُٔ( رقم )ُّْ/ ُ)
 (.ُّٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ِِّ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُْْ، ُّْ/ ِٗ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َٔ، ٗٓ/ ُٗ، )لقرآناجلامع ألحكام ا(، القرطيب، ُْٓ/ ُٔ، )العزيز
 (.ِْٗ، ِِٗ/ ِٗ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َْْ
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 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -
من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلايت مكية، كذلك أف ا٢بديث كاف بعد فَبة الوحي بغار حراء، يتبْب 

ىيئتو الٍب خلقو هللا ١بربيل على  ، ككذلك قرينة رؤية النيب فهي من أكائل ما نزؿ على النيب 
 عليها، فقد كاف ُب ا٤برحلة ا٤بكية.

 سورة القيامة

چېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختچ -ُِٖ
(ُ). 

 :تاحلديث الوارد فيو ذكر اآلاي -
قاؿ: كاف رسوؿ هللا  چېئىئىئىئییچ :قولو ُب  عبَّاسو  ابن عن كمسلم البخارم أخرج
 ،فيشتد عليو، ككاف يعرؼ منو، فأنزؿ هللا  إذا نزؿ جربيل ابلوحي، ككاف ٩با ٰبرؾ بو لسانو كشفتيو

 ُب ٪بمعو أف علينا فإف چېئىئىئىئییییجئحئچ :چژژڑڑچ اآلية الٍب ُب
قاؿ: إف علينا أف  چىبيبجتحتختچ، فاستمع أنزلناه فإذا: چمئىئيئجبحبخبچ، صدرؾ

نػيبىينىو، قاؿ: ككاف إذا أاته جربيل أطرؽ، فإذا ذىب قرأه كما كعده اَّللَّ 
(ِ). 

 :دراسة احلديث -
 اه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.ا٢بديث رك 

 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -
 قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية. ، كقد أنزؿ هللا بشأف فعلو ُب ا٢بديث فعل من النيب 

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب (ّ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 .(ْ)عاشور كابن كثّب كابن

                                                           

 .ُٗ-ُٓسورة الزمر: اآلية  (ُ)
، ْْٓٔ، ٓ( كانظر )ْٕٕٓ( رقم )ُِْٗ/ ْ، كتاب فضائل القرآف، ابب الَبتيل ُب القراءة )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)

 (.ْْٖ( رقم )َّّ/ ُ، كتاب الصبلة، ابب االستماع للقراءة )الصحيحأخرجو مسلم ُب (، ك َٖٕٔ
 (.ِِٓ، ِِْ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ُٖٖ، ُٕٖ/ ِٗ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َُٔ/ ُٗ، )اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (،ُٕٔ/ ُٔ، )العزيز
 (.ّْٗ/ ِٗ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ْْٗ
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 

 السببية.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

اف لسانو كشفتيو، كقد ك من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلايت مكية، كذلك بقرينة ٙبريك النيب يتبْب 
ٱبشى أف ال ٯبمع لو، فينسى منو شيئان، كلذا فقد كعده ربو  ىذا أكؿ الوحي، إذ كاف النيب 

 .چىبيبجتحتختچ،چیجئحئمئىئچػف

 سورة النازعات

ىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتچ -ُّٖ

چيتجثمثىثيثحجمججح
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
لساعة حٌب نزلت: كاف ال يزاؿ يذكر من شأف ا  أخرج النسائي عن طارؽ بن شهاب أف النيب 

 .(ِ)اآلية كلها چىئىئىئییچ
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، من طريق إ٠باعيل بن أيب خالد، عن طارؽ بن شهاب.

كطارؽ بن شهاب لو رؤية، لكن اختلف العلماء ُب كونو صحابيان أـ ال؟ قاؿ ا٤بزيِب: 
رب أف ركايتو من قبيل مراسيل كبار التابعْب، "كا٣ببلصة أف طارقان لو رؤية، كليست لو صحبة، كاألق

من طريق ابن  من حديث عائشة  -أم ا٢بديث-كىي من أقول ا٤براسيل، كقد جاء ما يشهد لو 
 عيينة، عن الزىرم، عن عركة، عن عائشة، كىذا إسناد ظاىره الصحة، كأنو على شرط الشيخْب...

 .(ّ)ل، كيكوف سنده حسنان لغّبه"يتقو  -مع اختبلؼ ٨برجهما-فا٢بديث هبذين ا٤برسلْب 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

                                                           

 .ْٔ-ِْسورة النازعات: اآلية  (ُ)
 (.ُُْٓٔ( رقم )َٔٓ/ ٔ( أخرجو النسائي، كتاب التفسّب )ِ)
 (.َُِٔ/ ِ، )ُط، احملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ّ)
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، كىو ذكره للساعة حٌب أنزؿ بشأف ذكره ٥با قرآانن، لكن سياؽ ليس ُب ا٢بديث قوؿ من النيب 
ىو ا٤بسؤكؿ، كليس ىو السائل، كعليو فسياؽ ا٢بديث ٱبتلف عن  النيب  أفٌ  اآلايت يدؿ على

 ف سببان لنزكؿ اآلية.سياؽ اآلية، كلذا فإنو ال يكو 

، كٓب يورد ا٢بديث اإلماـ (ِ)كاإلماـ الطربم ُب تفسّبه ،(ُ)اإلماـ السيوطيكقد أكرد ا٢بديث 
الواحدم ُب كتابو أسباب النزكؿ، كٓب يذكره ٝبع من ا٤بفسرين كاإلماـ ابن عطية كالقرطيب كابن كثّب 

 كابن عاشور.

 الواردة مكية أم مدنية؟ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلايت  -

ا٢بديث مع كوف لفظ النزكؿ قد كرد فيو، إال إنو الختبلؼ سياؽ اآلايت عن ا٢بديث ٓب ييعدَّ سببان 
فا٢بديث  لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها،

 ليس سببان لنزكؿ اآلية.

 سورة عبس

چٱٻٻٻٻپپچ -ُْٖ
(ّ). 

 :تديث الوارد فيو ذكر اآلاياحل -
 ُب ابن أـ مكتـو األعمى أتى رسوؿ اَّللَّ  چٱٻچ أينزؿ: قالت  عائشة عن الَبمذم أخرج

رجل من عظماء ا٤بشركْب، فجعل رسوؿ اَّللَّ  فجعل يقوؿ: اي رسوؿ اَّللَّ أرشدين، كعند رسوؿ هللا 
 ( فيقوؿ: ال، ففي ىذا أينزؿيعرض عنو كيقبل على اآلخر كيقوؿ: )أترل ٗبا أقوؿ أبسان؟(ْ). 
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق ٰبٓب بن سعيد األموم، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن 
 عائشة.

                                                           

 (.ِِٕ، ِِٔ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ُ)
 (.ْٗ/ َّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ِ)

 .ِ-ُسورة عبس: اآلية  (ّ)
حديث (، قاؿ الَبمذم: "ُّّّ( رقم )ّٕٓ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة عبس )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ْ)

 حسن غريب".
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قاؿ الَبمذم: "حديث حسن غريب"، كقد ركم ا٢بديث من طرؽ أخرل مرسلة، قاؿ ا٤بزيِب: "إف 
نيدىا إٔب أصحاهبا، تدؿ على قوة ىذا ا٣برب كشهرتو، فعلو اختبلؼ ٨بارج ىذه ا٤براسيل مع صحة أسا

 .(ُ)يكوف حسنان لغّبه"
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، كقد أنزؿ هللا بشأف فعلو صلوات هللا كسبلمو عليو قرآانن، كلذا فإنو ُب ا٢بديث فعل من النيب 
 يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من ا٤بفسرين أبلفاظ ٨بتلفة منهم (ّ)لسيوطي، كا(ِ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ْ)الطربم كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
قالت: )أينزؿ: عبس كتؤب ُب  كرد ُب ا٢بديث لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية، إال أف عائشة 

يث فقالت: )ففي ىذا أينزؿ(، ككذلك موافقتو ابن أـ مكتـو األعمى(، ٍب أكدت ذلك ُب آخر ا٢بد
لسياؽ اآلايت، كهبذا فإف سبب النزكؿ يرقى إٔب أف يكوف صرٰبان، كذلك من خبلؿ القرآئن احملتفة 

 بو.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

الشديد على إسبلـ  يتضح من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلايت مكية، كذلك بقرينة حرص النيب 
رؾ العظيم الشأف ُب قومو، حٌب أنو أعرض عن ابن أـ مكتـو رجاء إسبلمو، ككذلك ا٢برص ىذا ا٤بش

 الشديد من ابن أـ مكتـو على تعلم اإلسبلـ.

 سورة ا٤بطففْب

چ...ڭۇۇچ -ُٖٓ
(ٓ). 
                                                           

 (.َُٖٔ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ُ)
 (.ُٖٓ، ُٕٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ِِٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
(، ابن  ُُِ/ ُٗ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َٓ/ َّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ْ)

 (.َُّ/ َّ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، َْٕ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمكثّب، 
 .ُسورة ا٤بطففْب: اآلية  (ٓ)
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 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلية -
من أخبث الناس  ا٤بدينة كانوا  قاؿ: ٤با قدـ نيب هللا  أخرج النسائي كابن ماجو عن ابن عبَّاسو 

 .(ُ)فحسنوا الكيل بعد ذلك چڭۇچ : كيبلن فأنزؿ اَّللَّ 
 :دراسة احلديث -

ا٢بديث ركاه النسائي ُب الكربل، كابن ماجو ُب سننو، من طرؽ عن علي بن ا٢بسْب بن كاقد، عن 
 أبيو، عن يزيد النحوم، عن عكرمة، عن ابن عباس.

، (ِ)"ضعيف ا٢بديث"عنو أبو حاًب: كا٢بديث مداره على علي بن ا٢بسْب بن كاقد، قاؿ 
، كذكر عن البخارم أنو رأل علي بن ا٢بسْب، كلكنو ترؾ الركاية عنو، (ّ)كذكره العقيلي ُب الضعفاء

 .(ٓ)، كأما أبوه فثقة لو أكىاـ(ْ)"علي بن ا٢بسْب، فإنو صدكؽ يهم"كقاؿ ابن حجر: 

 .(ٔ)قاؿ ا٤بزيِب: "ففي اإلسناد ضعف يسّب"
 زول اآلية؟ىل احلديث سبب لن -

 ُب ا٢بديث فعل من أىل ا٤بدينة، كقد أنزؿ هللا بشأف فعلهم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ اآلية.

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كالقرطيب (ٖ)، كالسيوطي(ٕ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ٗ)كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

                                                           

، كتاب التجارات، ابب التوقي ُب السنن(، كأخرجو ابن ماجو ُب ُُْٓٔ( رقم )َٖٓ/ ٔ( أخرجو النسائي، كتاب التفسّب )ُ)
 (.ِِِّرقم ) (ْٖٕ/ ِالكيل كالوزف )

  (.ُِٕ/ ٕ، )ُط هتذيب التهذيب،( ابن حجر، ِ)
 (.ِِٔ/ ّ، )ُ، طالضعفاء الكبري( العقيلي، ّ)
 (.ُْٕٕ، )ُ، طتقريب التهذيب( ابن حجر، ْ)
 (.ُّٖٓ( ا٤برجع السابق )ٓ)
 (.َُّٕ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ٔ)
 (.َِٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ٕ)
 (.ِِٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ٖ)
اجلامع ألحكام (، أبو عبدهللا دمحم بن أٞبد األنصارم، ُٗ، َٗ/ َّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ٗ)

/ َّ، )ويرالتحرير والتن(، ابن عاشور، ّْٖ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، َِٓ/ ُٗ، )ألحكام القرآن
َُٗ.) 
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 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء يتضح 
 السببية.

 ىل اآلية الواردة مكية أم مدنية؟ -
 من خبلؿ نص ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذلك ُب قوؿ ابن عباس: )٤با قدـ رسوؿ هللا  ندرؾ

 ا٤بدينة(.

 سورة الضحى

چڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچچ -ُٖٔ
(ُ). 

 :رد فيو ذكر اآلايتاحلديث الوا -
فلم يقم ليلتْب أك  قاؿ: اشتكى رسوؿ اَّللَّ  أخرج البخارم كمسلم عن جندب بن سفياف 

ثبلاثن، فجاءت امرأة فقالت: اي دمحم، إين ألرجو أف يكوف شيطانك قد تركك، ٓب أىرىه قىرًبك منذ ليلتْب 
چڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچچ :أك ثبلاثن فأنزؿ اَّللَّ 

(ِ). 
فقاؿ ا٤بشركوف: قد كيدًٌع دمحم  : قاؿ أبطأ جربيل على رسوؿ اَّللَّ عن جندب كُب لفظ ٤بسلم 

 .چڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچچ :فأنزؿ هللا 
 :دراسة احلديث -

 ا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو، كمسلم ُب صحيحو.
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

و٥بم قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان ، كقوؿ للمشركْب، كقد أنزؿ هللا بشأف قُب ا٢بديث قوؿ امرأة للنيب 
 لنزكؿ اآلايت.

                                                           

 .ّ-ُسورة الضحى: اآلية  (ُ)
، َُّٕ( كانظر )ْٕٔٔ( رقم )ُِٖٗ/ ْ، كتاب التفسّب، ابب تفسّب سورة الضحى )الصحيح( أخرجو البخارم ُب ِ)

/ ّمن أذل ا٤بشركْب ) ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ابب ما لقي النيب الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ْٖٗٔ، ْٖٔٔ
 (.ُٕٕٗ( رقم )ُِِْ، ُُِْ
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، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
د جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فق

 السببية.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلايت مكية، كذلك بقرينة قوؿ ا٤برأة: )اي دمحم، إين ألرجو أف يكوف يتبْب 
سول ٗبكة، ككذلك قوؿ ا٤بشركْب: )قد  شيطانك قد تركك(، فهذه الصيغة ٓب تكن لتقاؿ للنيب 

 ، كأهنا ال تنتشر.دمحم(، يرجوف أف تنتهي دعوة النيب كيدًٌع 

 سورة العلق

گگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےچ -ُٕٖ

ےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

چڭڭڭڭ
(ْ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -
قاؿ: قاؿ أبو جهل: ىل يعفًٌر دمحم كجهو بْب أظهركم؟ قاؿ: فقيل:  أخرج مسلم عن أيب ىريرة 

عم، فقاؿ: كالبلت كالعزل لئن رأيتو يفعل ذلك ألطأفَّ على رقبتو أك ألعفرف كجهو ُب الَباب، قاؿ: ن
كىو يصلي: زعم لًيطأ على رقبتو قاؿ: فما فجأىم منو إال كىو ينكص على عقبيو  فأتى رسوؿ اَّللَّ 

  كأجنحة.كيتقي بيديو، قاؿ: فقيل لو: ما لك؟ فقاؿ: إف بيِب كبينو ٣بندقان من انر كىوالن 

                                                           

 (.ِٕٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.َِّ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ُِّ/ َّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

(، ابن ِِٓ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيمن كثّب، (، ابِٗ/ َِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ُِّ/ ُٔ)
 (.ّّٗ/ َّ، )التحرير والتنويرعاشور، 

 .ُٗ-ٔسورة العلق: اآلية  (ْ)
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: ال ندرم ُب : )لو دان مِب الختطفتو ا٤ببلئكة عضوان عضوان( قاؿ: فأنزؿ اَّللَّ فقاؿ رسوؿ هللا 
حديث أيب ىريرة، أك شيء بلغو: 

گگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓچ

( جهل أاب يعِب) چ﮲﮳﮴﮵﮶﮷
چ﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ

(ُ). 
 :دراسة احلديث -

 يحو.ُب صح مسلما٢بديث ركاه 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

ُب ا٢بديث قوؿ كفعل من عدك هللا أيب جهل، كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن، كلذا فإنو يكوف سببان لنزكؿ 
 اآلايت.

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالقرطيب (ِ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 .(ّ)كابن كثّب كابن عاشور

 ل صريح أم غري صريح؟ىل سبب النزو  -
يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فأنزؿ هللا(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء 

 السببية.
 ىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

من خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلايت مكية، كذلك بقرينة ذكر أيب جهل، كأف ا٢بادثة تدكر حولو، يتبْب 
، كترقب ا٤بشركْب  كجهو بْب أظهركم؟(، ٍب زعمو ليطأفَّ على رقبة النيب كُب قولو: )ىل يعفر دمحم

، تدؿ على فَبة استضعاؼ لفعلو، كعدـ كجود أحد من ا٤بسلمْب ٲبنع األذل عن رسوؿ هللا 
 للمسلمْب، كىذا من خصائص ا٤برحلة ا٤بكية.

                                                           

 (.ِٕٕٗ( رقم )ُِْٓ/ ْ)چگڳڳچ، كتاب صفات ا٤بنافقْب كأحكامهم، اببالصحيح( أخرجو مسلم ُب ُ)
 (.ِِّ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ِٔٓ، ِّٓ/ َّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآنطربم، ( الّ)

، تفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُِٕ -ُِّ/ َِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّّٔ، ّّٓ/ ُٔ، )العزيز
 (.ْْٔ/ َّ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ِٖٓ/ ْ، )ِط
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 سورة القدر

چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿچ -ُٖٖ
(ُ). 

 :ايتاحلديث الوارد فيو ذكر اآل -
أخرج الَبمذم عن يوسف بن سعد قاؿ: قاـ رجل إٔب ا٢بسن بن علي بعدما ابيع معاكية، فقاؿ: 

أيرم  فإف النيب  -رٞبك اَّللَّ  -سودت كجوه ا٤بؤمنْب أك اي مسوًٌد كجوًه ا٤بؤمنْب فقاؿ: ال تؤنبِب 
 نة،ا١ب ُب هنران  يعِب دمحم اي ،چڎڎڈڈچ بِب أيمية على منربه فساءه ذلك، فنزلت:

، ٲبلكها بعدؾ بنو چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿچ :كنزلت
 .(ِ)أيمية اي دمحم، قاؿ القاسم: فعددانىا فإذا ىي ألف شهر ال تزيد يومان كال تنقص

 :دراسة احلديث -
 ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق يوسف بن سعد، كقيل: يوسف بن مازف.

اف؟ كقد استغرب األئمة مًب كيوسف ىذا قد اختلف األئمة فيو ىل شخص أـ شخص
ٍب ىذا ":  ، كقاؿ ابن كثّب"ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو"ا٢بديث، قاؿ الَبمذم: 

ا٢بديث على كل تقدير منكر جدان، قاؿ شيخنا اإلماـ ا٢بافظ ا٢بجة أبو ا٢بجاج ا٤بزم: ىو حديث 
 ث.، ٍب بْبَّ ابن كثّب بتفصيل كجو نكارة ىذا ا٢بدي(ّ)"منكر

 ىل احلديث سبب لنزول اآلية؟ -
، كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن، كمع اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ، إال إف ا٢بديث فيو فعل من النيب 

 ا٢بديث منكر، كلذا فإننا ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآلية.

رطيب ، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية كالق(ْ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ السيوطي
 .(ُ)كابن كثّب كابن عاشور

                                                           

 .ّ-ُسورة القدر: اآلية  (ُ)
(، قاؿ الَبمذم: َّّٓ( رقم )ُّٕ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة ليلة القدر )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ِ)

 "حديث غريب".
 (.َّٓ/ ّ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثّب، ّ)
 (.ِّّ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ْ)
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كاتفق حذاؽ العلماء على أنو حديث منكر، صرٌح بذلك ابن كثّب، كذكره عن ":  قاؿ ابن عاشور
شيخو ا٤بزم، كأقوؿ: ىو ٨بتل ا٤بعُب، ك٠بات الوضع الئحة عليو، كىو من كضع أىل النحل ا٤بخالفة 

مع فرط علمو كفطنتو،... ا٤بدة الٍب بْب للجماعة، فاالحتجاج بو ال يليق أف يصدر مثلو عن ا٢بسن 
تسليم ا٢بسن ا٣ببلفة إٔب معاكية كبْب بيعة السفاح كىو أكؿ خلفاء العباسية ألف شهر كاثناف 

فوجدانىا   كتسعوف شهران أك أكثر بشهر أك شهرين، فما نيسب إٔب القاسم ا٢بيدَّاين من قولو: فعددانىا
 رب الذم أخرجو الَبمذم منكر كما قاؿ اإلماـ ا٤بزم".كذب ال ٧بالة...اْب، كا٢باصل أف ىذا ا٣ب

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

، كقولو: )كنزلت( ُب چڎڎڈچا٢بديث الوارد مع كونو بلفظ صريح )فنزلت( ُب آية 
ا ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ آايت سورة القدر معطوفة على الصيغة الصرٰبة، إال أف نكارة ا٢بديث، جعلن

ا٢بديث ليس سببان اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، ف
 لنزكؿ اآلايت.

 سورة الكوثر

چڎڎڈڈژژڑڑککککگچ -ُٖٗ
(ِ). 

 األحاديث الوارد فيها ذكر اآلايت: -
ـ بْب أظهران، إذ أغفى ذات يو  قاؿ: بينا رسوؿ هللا  أخرج مسلم عن أنس بن مالك -أ 

إغفاءةن، ٍب رفع رأسو مبتسمان، فقلنا: ما أضحكك اي رسوؿ هللا، فقاؿ: )أنزلت علي آنفان سورة( فقرأ: 
، چڎڎڈڈژژڑڑککککگچ بسمميحرلا نمحرلا هللا :

ٍب قاؿ: )أتدركف ما الكوثر؟( فقلنا: هللا كرسولو أعلم، قاؿ: )ىو حوض ترد عليو أمٍب يـو القيامة، 

                                                                                                                                                                                     

، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، َِٔ/ َّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن، ( الطربمُ)
(، ابن َّٓ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ُّّ/ َِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، َّْ/ ُٔ)

 (.َْٔ/ َّ، )التحرير والتنويرعاشور، 
 .ّ-ُة سورة الكوثر: اآلي (ِ)
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، فيختلج آنيتو العبد منهم، فأقوؿ: رب إنو من أمٍب، فيقوؿ: ما تدرم ما أحدث  (ُ)عدد النجـو
 .(ِ)بعدؾ؟(

: قريش لو قالت مكة األشرؼ بن كعب قدـ ٤با: قاؿ  عبَّاسو  ابن النسائي عن أخرجك -ب 
 منا؟ ّبخ أنو يزعم قومو، من ا٤بنبَب ىذا إٔب ترل أال: قالوا نعم: قاؿ كسيدىم؟ ا٤بدينة أىلً  خّب أنت
 چککککگچ :فنزلت منو خّب أنتم: قاؿ -السدانة كأىل ا٢بجيج أىل: يعِب- ك٫بن

 :قولو إٔب چۈئېئېئېئىئىئىئییییچ: كنزلت
چپڀڀڀڀچ

(ّ). 
كأخرج الَبمذم عن يوسف بن سعد قاؿ: قاـ رجل إٔب ا٢بسن بن علي بعدما ابيع معاكية، -ج 

 فإف النيب  -رٞبك اَّللَّ  -ال تؤنبِب فقاؿ سودت كجوه ا٤بؤمنْب، أك اي مسود كجوه ا٤بؤمنْب، فقاؿ: 
 ا١بنة ُب هنران  يعِب دمحم اي چڎڎڈچ أيرم بِب أيمية على منربه فساءه ذلك فنزلت:

ٲبلكها بعدؾ بنو  چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿچ: كنزلت
 .(ْ)أيمية اي دمحم. قاؿ القاسم: فعددانىا فإذا ىي ألف شهر ال تزيد يومان كال تنقص

 :دراسة األحاديث -
 حديث أنس بن مالك ركاه مسلم ُب صحيحو. ديث األول:احل

عن ابن أيب عدم، عن دكاد بن أيب ، حديث ابن عباس ركاه النسائي ُب الكربل احلديث الثاين:
 ا٥بند، عكرمة، عن ابن عباس.

ل قٍ ، كنػى ِٓ -ُٓالثاين كا٣بمسْب، ُب سورة النساء، اآلية  ا٤بوضعكقد تقدـ ا٢بديث عنو عند 
 ِب ُب أفَّ ىذه الركاية مرسلة، كأف من ركاه مرسبلن أكثر كأحفظ.ترجيح ا٤بزي

                                                           

/ ِ، مادة "خلج"، )النهاية يف غريب احلديث واألثر( ٱبتلج: أم ٯبتذب كيقتطع، كأصل ا٣بلج: ا١بذب كالنزع. ابن األثّب، ُ)
ٓٗ.) 

/ ُ، كتاب صفات الصبلة، ابب حجة من قاؿ البسملة آية من أكؿ كل سورة سول براءة )الصحيح( أخرجو مسلم ُب ِ)
 (.ََْ( رقم )ََّ

 (.َُُٕٕ( رقم )ِْٓ/ ٔ)چککککچئي، كتاب التفسّب، ابب( أخرجو النساّ)
(، قاؿ الَبمذم: َّّٓ( رقم )ُّٕ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة ليلة القدر )السنن( أخرجو الَبمذم ُب ْ)

 "حديث غريب".
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فيو  ، كبياف أفَّ ّ-ُ، ُب سورة القدر، اآلية: ُٖٖ ا٤بوضعتقدـ ا٢بديث عنو ُب  احلديث الثالث:
 نكارة شديدة.

 ىل األحاديث سبب لنزول اآلايت؟ -
فنزؿ بشأنو قرآف،  ليس ُب حديث أنس قوؿ أك فعل أك سؤاؿ ٩بن عاصر النيب  احلديث األول:

 كلذا فإنو ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآلية، لفقداف بعض أركاف أسباب النزكؿ.
ُب حديث ابن عباس قوؿ من كعب األشرؼ ألىل مكة، فأنزؿ هللا بشأنو قرآانن، إال  احلديث الثاين:

 أف اإلرساؿ ُب ا٢بديث، ٯبعلنا ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآلية.
، كقد أنزؿ هللا بشأنو قرآانن، كمع ديث يوسف بن سعد فيو حدث من النيب ح احلديث الثالث:

 اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ، إال إف ا٢بديث منكر، كلذا فإننا ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآلية.
 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

النزكؿ، إال إنو لعدـ اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ، ٓب ييعدَّ  كرد ُب حديث أنس لفظ احلديث األول:
 فنزؿ بشأنو قرآف. سببان لنزكؿ اآلية، إذ ليس فيو حدث ٩بن عاصر النيب 

حديث ابن عباس مع كونو بلفظ صريح )فنزلت( ُب قولو  احلديث الثاين:
زكؿ اآلية، ، إال أف اإلرساؿ ُب ا٢بديث، جعلنا ال نػىعيدُّه سببان لنچککککچتعأب:

 كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها.
حديث يوسف بن سعد الوارد مع كونو بلفظ صريح )فنزلت(، إال أف نكارة  احلديث الثالث:

ية ا٢بديث، جعلنا ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مك
 .اآلية من مدنيتها

 آلايت.انزكؿ ل ان سبب تليس األحاديث الثبلثةف

 سورة ا٤بسد

چڈڈژژڑڑککککگگگچ -َُٗ
(ُ). 

 :احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت -

                                                           

 .ِ-ُسورة ا٤بسد: اآلية  (ُ)
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 النيب صعد چڇڇڇڍچ: نزلت ٤با قاؿ  عبَّاسو  ابن عن كمسلم البخارم أخرج
 ٓب إذا الرجل فجعل اجتمعوا، حٌب قريش لبطوف( عدم بِب اي فهر، بِب اي: )ينادم فجعل الصفا على

 أف أخربتكم لو أرأيتكم: )فقاؿ كقريش، ٥بب أبو فجاء ،ىو ما لينظر رسوالن  أرسل ٱبرج أف يستطع
 فإين: )قاؿ صدقان، إال عليك جربنا ما نعم،: قالوا( مصدقي أكنتم عليكم تغّب أف تريد ابلوادم خيبلن 
، سائر لك تبان : ٥بب أبو فقاؿ ،(شديد عذاب يدم بْب لكم نذير : فنزلت ،؟ٝبعتنا أ٥بذا اليـو

 .(ُ)(چڈڈژژڑڑککککگگگچ
 :دراسة احلديث -

 ُب صحيحو. كمسلم ُب صحيحو، البخارما٢بديث ركاه 
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

، كقد أنزؿ هللا بشأف قولو قرآانن، كلذا فإنو يكوف ُب ا٢بديث قوؿ أليب ٥بب، متوجهان ٕبديثو للنيب 
 ية.سببان لنزكؿ اآل

، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن (ّ)، كالسيوطي(ِ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ْ)عطية كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ -
 يتضح من خبلؿ ا٢بديث أف سبب النزكؿ صريح )فنزلت(، فقد جاء لفظ النزكؿ مقركانن بفاء السببية.

 الواردة مكية أم مدنية؟ ىل اآلايت -

                                                           

( كانظر رقم ِْْٗرقم )( ُٕٖٕ/ ْ)چڇڇڇچ، كتاب التفسّب، اببالصحيحأخرجو البخارم ُب  (ُ)
، كتاب اإلٲباف، ابب ُب قولو: الصحيح(، كأخرجو مسلم ُب ْٖٗٔ، ْٖٖٔ، ِّْٓ، َُّّ)

 (.َِٖ( رقم )ُْٗ، ُّٗ/ ُ)چڇڇڇچ
 (.ْٕٓ -ْٓٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ِ)
 (.ِّٕ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ّ)
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب (، ابن عطية، ّّٕ، ّّٔ/ َّ، )ّ، طآي القرآنجامع البيان عن أتويل ( الطربم، ْ)

/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِّْ/ َِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ّٖٕ/ ُٔ، )العزيز
 (.ٗٗٓ/ َّ، )التحرير والتنوير(، ابن عاشور، ْٔٓ، ّٔٓ
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، حيث معلم من معآب مكةمن خبلؿ سبب النزكؿ أف اآلايت مكية، كذلك ابلنص على ذكر يتبْب 
 .بينها أيب ٥بب كجود، ك كاجتماعها على الصفا(، ككذلك ذكر قريش قاؿ: )صعد النيب 

 سورة اإلخبلص

چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ -ُُٗ
(ُ). 

 احلديث الوارد فيو ذكر اآلايت: -
اي دمحم انسب لنا ربك فأنزؿ اَّللَّ  أف ا٤بشركْب قالوا للنيب  رج الَبمذم عن أيب بن كعب أخ

چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ تبارؾ:
(ِ). 

 :دراسة احلديث -
ا٢بديث ركاه الَبمذم ُب سننو، من طريق أيب سعد دمحم بن ميسر الصاغاين، كمن طريق عبيد هللا بن 

العالية، عن أييٌب بن كعب، إال أف عبيد هللا جعلو مرسبلن ليس موسى، عن أيب جعفر الرازم، عن أيب 
 .(ْ)كالعقيلي (ّ)فيو أييٌب، كىذا الوجو قد رجحو األئمة، كالبخارم

ألف ركاة الوجو ا٤برسل أكثر كأحفظ... كمع  -يعِب الوجو ا٤برسل-كىذا أصح، "قاؿ ا٤بزيِب: 
أيب جعفر الرازم، كىو صدكؽ سيء ترجيح الوجو ا٤برسل فإف إسناده ضعيف، ألف مداره على 

 .-(ٔ)كما قاؿ ا٢بافظ ابن حجر-، (ٓ)"ا٢بفظ
 ىل احلديث سبب لنزول اآلايت؟ -

كمع اكتماؿ أركاف أسباب  ،، كقد أنزؿ هللا بشأف قو٥بم قرآانن ُب ا٢بديث قوؿ من ا٤بشركْب للنيب 
 ية.النزكؿ، إال إنو لضعف إسناد ا٢بديث، فإننا ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ اآل

                                                           

 .ْ-ُسورة اإلخبلص: اآلية  (ُ)
 (.ّّٓٔ، ّّْٔ( رقم )َّٖ/ ٓ، أبواب تفسّب القرآف، ابب كمن سورة اإلخبلص )السننخرجو الَبمذم ُب أ (ِ)
 (.ِْٓ/ ُ، )التاريخ الكبريالبخارم،  (ّ)
 (.ُُْ/ ْ، )ُ، طالضعفاء الكبريالعقيلي، (ْ) 

 (.َُُٓ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ٓ)
 (.َُٖٗ، )ُ، طتقريب التهذيبابن حجر، (ٔ) 
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، كٝبع من ا٤بفسرين منهم الطربم كابن عطية (ِ)، كالسيوطي(ُ)كقد أكرد ا٢بديث اإلماـ الواحدم
 .(ّ)كالقرطيب كابن كثّب كابن عاشور

قاؿ ا٤بزيِب: "كإف نظرت إٔب إسناد ا٢بديث كأنو مرسل، بل مرسل ضعيف، كجدت من 
 مره زائد عن األصل، إذا األصل عدمو، كمانفسي ميبلن إٔب أنو ليس سببان لنزك٥با، ألف القوؿ ابلنزكؿ أ

 .(ْ)زاد عن األصل افتقر للدليل الصحيح كىو مفقود ىنا، كلعل ىذا النظر أصوبي النظرين كأقعدٮبا"

 ىل سبب النزول صريح أم غري صريح؟ وىل اآلايت الواردة مكية أم مدنية؟ -

اده، جعلنا ال نػىعيدُّه سببان لنزكؿ ا٢بديث الوارد مع كونو بلفظ صريح )فأنزؿ هللا(، إال إف ضعف إسن
ا٢بديث ليس اآلية، كابلتإب فإننا ال ننظر إٔب صراحتو من عدمها، كال مكية اآلية من مدنيتها، ف

 سبب لنزكؿ اآلية.
 

                                                           

 (.ْٗٓ، )ّط أسباب النزول،( الواحدم، ُ)
 (.ِّٖ، )ِ، طلباب النقول يف أسباب النزول( السيوطي، ِ)
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ابن عطية، ِّْ/ َّ، )ّ، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربم، ّ)

(، ابن ٓٔٓ/ ْ، )ِ، طتفسري القرآن العظيم(، ابن كثّب، ِْٔ/ َِ، )اجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، ِّٖ/ ُٔ)
 (.ُِٔ/ َّ، )التحرير والتنويرعاشور، 

 (.َُُٕ/ ِ، )ُ، طاحملرر يف أسباب نزول القرآن( ا٤بزيِب، ْ)
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 اخلادتة
، ٍب  ا٢بمد هلل الذم بنعمتو تتم الصا٢بات، مٌن علينا ابلنعم، فلو كل الفضل كا٤بٌن كا١بود كالكـر

 ـ على خّب الربية، خّب من كطئ الثرل صلوات ريب كسبلمو عليو، كبعد:الصبلة كالسبل

فقد مٌن هللا عليَّ ابالنضماـ إٔب ىذه ا١بامعة ا٤بوقرة، الٍب ذللت ٕب السبل ُب خلق بيئة 
تعليمية، كمٌن علٌي ُب ىذا البحث ا٤بتواضع، الذم حاكلت فيو جهدم كي أحظى بشرؼ خدمة 

 الدراسات القرآنية. القرآف كأىلو، كا٤بساٮبة ُب

كقد حاكؿ البحث أف يضع ضوابط ٤بعرفة ا٤بكي كا٤بدين من خبلؿ أسباب النزكؿ الصرٰبة، 
كقد كاف عدد مواضع آايت القرآف الكرًن الٍب كرد ذكرىا ُب ُب الكتب الستة،  أتصيليةبدراسة 

، استخرج الب ، ُب ٜبانْب كمئٍب حديثو حث منها اثنْب كمئٍب الكتب الستة كاحدان كتسعْب كمئة موضعو
، كأما ابقي األحاديث فلم تكن سببان لنزكؿ اآلايت، إما لشذكذ أك حديثو كاف سببان لنزكؿ اآلايت

 لعلة قادحة، أك ضعف شديد، كأما لعدـ اكتماؿ أركاف أسباب النزكؿ.

 كأركاف أسباب النزكؿ الٍب ًب تطبيقها ُب ىذا البحث، ثبلثة:
 ما قوؿ أك فعل أك سؤاؿ.أف يكوف ىناؾ حدث، كا٢بدث: إ -ُ

 .أف يكوف ىذا ا٢بدث قد كقع ٩بَّن عاصر تنزيل القرآف على النيب  -ِ
 .ال يصح أف يكوف النزكؿ قبل ا٢بدثأف ينزؿ قرآف بشأف ذلك ا٢بدث، ك  -ّ

 كالنتائج الٍب توصل إليها البحث، كالتإب:

 أكالن: ضوابط معرفة ا٤بكي من خبلؿ أسباب النزكؿ، ما يلي:
 ، كعمو أيب طالب فإف اآلية مكية.كرد فيو ذكر من مات قبل ىجرة النيب كل سبب نزكؿ  -ُ
للناس ُب سوؽ  كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر أحداث ُب صدر اإلسبلـ، كدعوة النيب  -ِ

من الوحي، فإف اآلية  عكاظ، أك ا٢بيلولة بْب ا١بن كخرب السماء، كأكائل ما نزؿ على النيب 
 مكية.

 فإف اآلية مكية. النيب  كل سبب نزكؿ كرد فيو مبعث -ّ
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١بربيل على ىيئتو الٍب خلقو هللا عليها، فإف اآلية  كل سبب نزكؿ كرد فيو رؤية النيب  -ْ
 مكية.

على إسبلـ كبار كفار قريش أك الوجهاء من  كل سبب نزكؿ كرد فيو حرص النيب  -ٓ
 ا٤بشركْب فإف اآلية مكية.

، أك طلبو ف، كفيو ٦بادلة للنيب كل سبب نزكؿ كرد فيو اعَباض على حكم نزؿ بو القرآ -ٔ
 ٙبقيق معجزات، فإف اآلية مكية.

، أك إنكار البعث بعد ا٤بوت، كسخريةه من ىذا كل سبب نزكؿ كرد فيو إنكار لنبوتو  -ٕ
 األمر، فإف اآلية مكية.

كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر ا٤بشركْب، كالسياؽ يدؿ على أهنم ُب حاؿ استعبلء كقوة كمنعة  -ٖ
 ة.فإف اآلية مكي

 كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر لعذاب أىل مكة، أك هتديد ٥بم بذلك، فإف اآلية مكية. -ٗ
كل سبب نزكؿ كرد فيو النص على ذكر مكة أك معلم من معآب، كذكر جبل الصفا، فإف  -َُ

 اآلية مكية.
 كيرد على ىذا الضابط فتح مكة كذكر ا٢بديبية، كلذا فهو ضابط أغليب.

ا٤بشركْب، كأيب جهل كعبدهللا بن أمية بن ا٤بغّبة، كالعاص  كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر عتاة -ُُ
 بن كائل، كأيب ٥بب، فإف اآلية مكية.
 حى تً فٍ تػى سٍ مي ػال كاف: قاؿ صيعّب بن ثعلبة بن هللا عبد عن النَّسىاًئيكيرد على ىذا الضابط ما أخرجو 

 ، كلذا فهو ضابط أغليب.جهل أبو بدر يـو

 بلؿ أسباب النزكؿ، ما يلي:اثنيان: ضوابط معرفة ا٤بدين من خ
 كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر اليهود فإف اآلية مدنية. -ُ
 كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر أىل الكتاب فإف اآلية مدنية. -ِ
 كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر ا٤بنافقْب، أك أحدىم كعبدهللا بن أيبَّ بن سلوؿ فإف اآلية مدنية. -ّ
 مدنية.كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر األنصار، فإف اآلية  -ْ
 بن أسيدكل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر بعض أفراد من األنصار: كذكر كعب بن عجرة، ك  -ٓ

، كٮبا ، كىي من األنصار، معقل بن يسار كأختو ، كأ٠باء بنت يزيد بشر بن كعباد حضّب
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من األنصار، كسعد بن الربيع كىو من األنصار، كعوٲبر كىو  يس من األنصار، كاألشعث بن ق
 معاذ بن سعدرجل من األنصار، عاصم بن عدم كىو من األنصار أيضان،  العجبلين كىو

كزكجها أكس بن الصامت  ثعلبة بنت خولة، كأـ عمارة األنصارية، ك عبادة بن سعد، ك األنصارم
 كٮبا من األنصار.

 كل سبب نزكؿ ُب ذكر السفر، فإف اآلية مدنية. -ٔ
 ف اآلية مدنية.ٝباعة أبصحابو، فإ كل سبب نزكؿ كرد فيو صبلة النيب  -ٕ
 كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر ا٤بسجد فإف اآلية مدنية. -ٖ
 فإف اآلية مدنية. كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر منرب النيب  -ٗ

 كل سبب نزكؿ كرد فيو صبلة ا١بمعة فإف اآلية مدنية. -َُ
كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر ا٤بدينة النبوية أك معلم من معا٤بها أك القريبة منها كحمراء  -ُُ

 ف اآلية مدنية.األسد فإ
 كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر أىل قباء فإف اآلية مدنية. -ُِ
 كل سبب نزكؿ دٌؿ على كثرة مناصرم اإلسبلـ فإف اآلية مدنية. -ُّ
كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر ا٤بسلمْب كالسياؽ يدؿ على أهنم ُب حاؿ كقوة كمنعة،   -ُْ

 كتحرجهم ُب إنفاقهم على أقرابئهم من ا٤بشركْب، فإف اآلية مدنية.
كغزكة بدر كأحد، كيـو   بعد ىجرة النيب كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر أحداث كقعت  -ُٓ

بِب  كفدك  ٛبيم بِب وفدالوفود ك حنْب، كحادثة اإلفك كإسبلـ أىل اليمن، كحجة الوداع، كقدـك
 األسد، فإف اآلية مدنية.

 كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر األمواؿ كاإلقامة على إصبلحها، فإف اآلية مدنية. -ُٔ
 ل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر الزراعة كعمل السقاية، فإف اآلية مدنية.ك -ُٕ
 كل سبب نزكؿ كرد فيو خركج أحد من ا٤بسلمْب ك٢باقو اب٤بشركْب فإف اآلية مدنية. -ُٖ
ٛبيم الدارم كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر من أتخر إسبلمهم، فإف اآلية مدنية، مثل ذكر  -ُٗ

، كقد كاف ذلك ُب عاـ ا٢بنظلي حابس بن قرعاأل، ككذلك قد كاف إسبلمو ُب السنة التاسعةف
 الوفود ُب السنة التاسعة للهجرة.
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كل سبب نزكؿ كرد فيو ذكر أحكاـ الشريعة الٍب فرضت ُب ا٤بدينة كأحكاـ التيمم، كٙبرًن  -َِ
ا٣بمر، كذكر ٙبويل القبلة، كذكر فرض الصياـ كا٢بج، كذكر ا١بهاد كأحكامو، كمّباث اليتيمة 

 كاألنفاؿ، كا٢بجاب، كأحكاـ الظهار، كأحكاـ ا٤بهاجرات، فإف اآلية مدنية. كنكاحها، كا٢بدكد،
 ُب عصمتو فإف اآلية مدنية. كل سبب نزكؿ كرد فيو اجتماع زكجات النيب  -ُِ

اثلثان: حاكؿ البحث ضبط مصطلح الصريح من غّبه، كتوصل إٔب أف الصريح من أسباب النزكؿ: ىو 
ثبلثة، ككرد فيو لفظ النزكؿ أك ما دؿَّ عليو، سواءن اقَبف بفاء ما ٙبققت فيو أركاف أسباب النزكؿ ال

 السببية أك ٓب يقرف هبا.

 إٔب قسمْب:ٕبسب ظهور الصراحة م الصيغ الصرٰبة يقستٲبكن رابعان: 

ىو ما ٙبققت فيو أركاف أسباب النزكؿ الثبلثة، كجاء لفظ النزكؿ مقركانن القسم األكؿ: صريح لذاتو: 
 و قو٥بم: )فأنزؿ هللا( أك )فنزلت(.بفاء السببية، كى

 :مراتب ّ، كىو على صريح لغّبهالقسم الثاين: 
ما ٙبققت فيو أركاف أسباب النزكؿ الثبلثة، كجاء لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء السببية،  -أ 

 ،كإ٭با أينزلت ىذه اآلية فينا، ٌُب نزلت، فينا نزلت، فيو نزلت، فيهم نزلت، كنزلت، كأنزؿ هللاكقو٥بم: )
أينزلت ، فيهم ىم الذين أنزؿ هللا ، نزلت فينا كفيهم، نزلت ىذه اآلية فينا، إ٭با أينزلت ىذه اآلية ُبٌ 

، كهللا ٌُب ىذه اآلية نزلت، حٌب نزلت، حٌب فيهما كاَّللَّ نزلت كإايٮبا عُب اَّللَّ ، كنزلت فيهم، ُب
 .(ٍب نزلت ،فلم ٯببو حٌب نزؿ عليوأنزؿ هللا، حٌب نزؿ القرآف، 

ما ٙبققت فيو أركاف أسباب النزكؿ الثبلثة، كجاء ما يدؿ على لفظ النزكؿ مقركانن بفاء -ب 
.. فاختاف.. فكاف الناس.. فقاؿ سبحانو(السببية، كقولو: )فجاء التخفيف(،  فأكحي إٔب ) )فأراد اَّللَّ

 (.فأكحى اَّللَّ إليو( )ىذه اآلية رسوؿ هللا 

ثة، كجاء ما يدؿ على لفظ النزكؿ غّب مقركف بفاء ما ٙبققت فيو أركاف أسباب النزكؿ الثبل-ج 
 (.ُبَّ كهللا كاف ذلكالسببية، كقولو: )حٌب أكحى هللا إليو( )

الدراسة إٔب أف مصطلح سبب النزكؿ غّب الصريح فيو إشكاؿ  ىذه خامسان: توصل البحث من خبلؿ
نزكؿ الثبلثة تبدك فيها من حيث التحرير، حيث إف أسباب النزكؿ الٍب ٙبققت فيها أركاف أسباب ال
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الصراحة ظاىرة، كإخراجها من قسم الصريح فيو نظر، ك٥بذا فقد توصلت الدراسة إٔب أٌف بعض ما 
اشتهر أنو من قسم غّب الصريح أنٌو صريح، كتكوف الصراحة على أنواع كما سبق، كلعلَّ منشأ التقسيم 

ستيفاء األركاف الثبلثة ُب تعريف عند من قٌسم أسباب النزكؿ إٔب صريح كغّب صريح، كاف عدـى ا
 أسباب النزكؿ، ك٥بذا فقد احتاج أف يقسم أسباب النزكؿ إٔب صرٰبة كغّب صرٰبة.

كٗبا أف الدراسة قد اٚبذت األركاف الثبلثة شرطان ُب تعريف سبب النزكؿ، توصلت إٔب أف 
 .يليالتأصأسباب النزكؿ هبذا التعريف كلها صرٰبة، كىذا ما ظهر جليان ُب القسم 

 ا٤بقَبحات:
توجيو ا١بهد إٔب العناية بدراسة أسباب النزكؿ الوادرة ُب كتب التفسّب، خصوصان الٍب  -ُ

تعتِب اب٤بأثور، مع العناية بدراسة األسانيد، كا٢بكم على األحاديث، كٙبصيل ا٤بلكة 
العلمية الٍب ٛبكن من التحليل كا٤بناقشة كاالستنباط، كأحسب أف األقساـ العلمية ُب 

 معتنا ا٤بباركة ال تغفل عن ىذا، كهللا ا٤بوفق.جا

ضركرة البحث كالتنقيب عن الكتب كالرسائل ا٤بخطوطة ُب موضوع ا٤بكي كا٤بدين كعلم  -ِ
 كنشرىا كٙبقيقها ٙبقيقان علميان.أسباب النزكؿ، 

أتسيس مراكز علمية متخصصة تعُب بنشر البحوث القرآنية، كمراجعة ما ينشر من  -ّ
 عماؿ الباحثْب كاحملققْب.الدراسات، كتقوًن أ

كُب ا٣بتاـ أسأؿ هللا أف ينفعِب هبذا البحث، كأف ٯبعلو خالصان لوجهو الكرًن، كما كاف فيو من 
صواب فمن هللا، كما كاف فيو من خطأ كزلل فمن نفسي كمن الشيطاف، ىذا كهللا أعلم، كصلى هللا 

  كثّبان.  كسلم على نبينا كسيدان دمحم، كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان 
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 فهرس اآلايت القرآنية

 الصفحة 
  سورة البقرة

 ُِ ٖٓاآلية:  چڀڀڀٺٺچ

 ُِ ٗٓاآلية:  چٹٹٹڤڤڤڤڦچ

 ّْ، ّّ .َُُ-ٕٗاآلية: چ...ژژڑڑککککگگگچ

 ّٔ .ُُٓاآلية: چگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻچ

 ّٖ، ّٕ .ُِٓاآلية: چ...ٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىچ

  ّٗ .ُِْاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀچ

 َْ، ُّ .ُّْاآلية: چ...ڤڤڤڤڦڦڦڦچ

 ِْ، ُْ .ُْْاآلية: چ...ڱڱںںڻڻڻڻۀۀچ

، ْْ، ّْ، ِْ .ُٖٓاآلية چ...ڌڌڎڎڈڈژچ
ْٓ  

 ْٕ .ُّٖاآلية: چ...ٿٿٿٹٹٹچ

 چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺچ
 .ُٕٖاآلية:

ْٔ ،ْٕ ،ْٗ ،
َٓ ،ُٓ 

﮳﮴﮵﮶﮷چ  ِٓ، ُٓ .ُٖٗاآلية: چ...ھےےۓ﮲ۓ

 ّٓ .ُٓٗاآلية: چڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےچ

 ٓٓ، ُْ .ُٔٗاآلية: چ...ۓ﮲﮳﮴﮵چ

 ٔٓ، َُ .ُٕٗاآلية: چ...ٱٻٻٻچ

 ٖٓ، ٕٓ .ُٖٗاآلية: چ...ڄڄڄڃڃڃڃچچچ

 ٗٓ، ُْ .ُٗٗاآلية  چ...ککگگگگڳڳچ

 چ...ۉۉېېېېىىائائەئەئچ
 .ُِٗاآلية:

َٔ ،ُٔ ،ِٔ ،
ُُٗ 

 ْٔ، ِٔ .َِِاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺچ

 ْٔ، َُ .ِِِاآلية: چ...ڻڻڻڻۀۀہہہہھھچ

 ٔٔ، ٓٔ .ِِّاآلية: چ...﯀﯁چ
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 َٕ، ٗٔ .ِِٖاآلية: چ...ڃڃچچچچچ

 َٕ .ِِٗاآلية: چ...ہہہہھھھھےچ

 چ...ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککچ
 .ِِّاآلية:

ُٕ ،ِٕ 

 ّٕ .ِّٖاآلية: چٱٻٻٻٻپپپپچ

 ْٕ .ِٔٓاآلية: چ...یجئحئمئىئيئجبحبخبمبچ

 ٕٔ .ِٕٔاآلية: چ...گگگڳڳڳڳڱچ

 ٖٕ، ٕٕ .ِِٕاآلية: چ...چچچچڇڇڇڇڍچ

 ٕٗ .ِٖٔ-ِْٖ:اآلية چ...ڃڃڃچچچچچ

  سورة اؿ عمراف

-ُِاآلية: چ...ڄڄڃڃڃڃچچچچچ
ُّ. 

َٖ ،ُٖ 

 ْٖ ٕٓ: اآلية چ...ڱڱڱںںڻڻڻڻۀچ

 چ...ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئچ
 .ٕٕاآلية:

ِٖ ،ّٖ 

 ْٖ ٖٕية: اآل چ...ٱٻٻٻٻپچ

 ٖٓ .ٖٗ-ٖٔاآلية: چ...چڇڇڇڇڍڍچ

 ُٗٔ ٕٗاآلية:  چھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵چ

-ُُّاآلية: چ...ھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸چ
ُُٓ. 

ٖٔ 

 ٕٖ .ُِِاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپچ

 َٗ، ٖٗ، ٖٖ .ُِٖاآلية: چہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳چ

 ِٗ، ُٗ .ُُٔاآلية: چ...کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںچ

 ْٗ، ّٗ .ُٗٔاآلية: چگگڳڳڳڳڱڱڱںںڻڻڻچ

 ٖٗ، ٕٗ، ٔٗ .ُِٕاآلية: چ....ېېېىىائائەئەئچ

 ٖٗ، ٕٗ .ُْٕاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ

 ٗٗ .ُٖٔاآلية: چ...ۆۈۈٴۇۋچ
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 َُّ، َُُ ُٕٖية: اآل چ...پپڀڀٱٻٻٻٻپپچ

 َُِ، َُُ .ُٖٖاآلية: چ...ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄچ

 َُّ .ُٓٗاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺچ

 َُْ .ُٗٗاآلية: چ...ہہھھھھےےۓۓچ

  اءسسورة  الن
 چ...ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگچ

 .ّاآلية:

َُٓ ،َُٔ ،
ُْْ 

 َُٕ .ٔاآلية: چ...ېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئچ

 َُُ، َُٖ .ُُ:اآلية چ...گگگڳڳڳڳڱڱڱچ

، ُُُ، َُُ .ُِاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ
ُُِ ،ُْٗ 

﮳﮴چ   ُُْ، ُُّ .ُٗاآلية: چ...ھھھھےےۓۓ﮲

 ُُْ ِِاآلية:  چڦڦڄڄڄڄڃچ

 ُُٔ، ُُٓ .ِْاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپڀڀڀڀچ

 ُِٕ، ُُٕ .ِّاآلية: چ...ںڻڻڻڻۀۀہہچ

 ُُٖ .ّّاآلية: چ...﮿﯀﯁چ

  ُُِ ،ُُٗ، ُٔ .ّْاآلية: چ...ڻۀۀہہہہھچ

 چ...ۈئېئېئېئىئىئىئییییچ
 .ِٓ-ُٓاآلية:

ُِِ ،ُِّ ،
ُِْ ،ُّٔ 

 ُِْ .ٗٓاآلية: چ...ۈئېئېئېئىئىئىئیییچ

 ُِٔ، ُِٓ .ٓٔاآلية: چ...ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېچ

ڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳچ

 .ٕٕاآلية: چ...ڱڱڱڱںںڻڻڻ

ُِٕ ،ُِٖ 

  َُّ، ُِٖ .ّٖاآلية: چ...ژژڑڑککککگچ

 ُُّ، ِٗ .ٖٖاآلية: چ...ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ

 ُّّ، ُِّ .ْٗ:اآلية چ...ھۀۀہہہہھھچ

، ُّْ، ُّّ .ٓٗاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ
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ُّٓ ،ُّٔ 
 ُّٕ .ٕٗاآلية: چ...ڇڇڍڍڌڌکچ

 ُّٖ .َُِاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀچ

، ُُْ، َُْ .ُُٔ-َُٓاآلية: چ...ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئچ
ُِْ 

، َُٔ، َُٓ .ُِٕاآلية: چ...ۓڭڭڭڭۇۇۆچ
ُّْ ،ُْْ  

 ُْٔ، ُْٓ ،ُْ .ُِٖاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپچ

، ُُِ، ُُُ .ُٕٔاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپچ
ُْٖ ،ُْٗ 

  سورة ا٤بائدة

 ُٕ ّاآلية،  چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌچ

 َُٓ .ٔاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپچ

 چ...چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎچ
 .ّّاآلية:

ُِٓ ،ُّٓ 

 ُٔٓ ّْاآلية:  چڻڻڻڻۀۀہہہچ

گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںچ

 .َٓ-ُْاآلية: چ...ڻڻڻڻۀ

ُٓٔ ،ُٕٓ ،
ُٖٓ ،ُٓٗ ،
ُّٕ 

 ِٕٓ ٕٔاآلية:  چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈڃچچچ

  َُٔ .ُٖ-ٖٕاآلية: چ...ٹڤڤڤڤڦڄچ

 ُُٔ .ّٖاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ

 ُّٔ، ُِٔ .ٖٖاآلية: چ...کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱچ

 ُْٔ .ٖٗاآلية: چ...﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼چ

 چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀچ
 .ِٗ -َٗاآلية:

ُٔ ،ُُٗ ،
ُٔٓ ،ُٔٔ 

، ُٕٔ، ُٔٔ .ّٗاآلية: چ...ڎڎڈڈژژڑچ
ُٖٔ 

 ُٗٔ، ُٖٔ .َُِ-َُُاآلية: چ...ےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸چ
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ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکچ

 .َُٖ-َُٔاآلية: چ...کککگگ

ُُٕ ،ُِٕ 

  سورة األنعاـ

 چۓڭڭڭڭۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅچ
 .ّّاآلية:

ُِٕ 

 ِِٔ ِٓاآلية: چ...ۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئچ

: اآليةچ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ
ّٓ، ْٓ 

ُْٕ ،ِِٔ 

 ُّٕ .ٖٓ-ٔٓاآلية: چ...ۋۅۅۉۉېېېېچ

 ِّٔ ِٖ اآلية: چ...ٱٻٻٻٻپچ

 ِٕٓ َُّاآلية:  چٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ

 ُٕٕ، ُٕٔ .ُُِ-ُُٖاآلية: چ...ىئىئییییجئحئمئىئچ

 ِٔ .ُْٓاآلية:  چ...ڳڱڱڱڱںںڻچ

 ْٔ، ِٔ .ُُٓاآلية:  چٱٻٻٻٻپپپچ

 ُٕٗ، ُٖٕ .َُٔاآلية: چ...ککککگگچ

  سورة األعراؼ
 ُِٖ .ُّاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ

 ُّٖ .ُٕٓاآلية: چ...ڱڱڱںںڻڻڻڻۀچ

  سورة األنفاؿ
، ُٖٓ، ُْٖ .ٓ-ُاآلية: چ...ٱٻٻچ

ُٖٔ 
 چٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ

 .ٗاآلية:

ُٖٔ ،ُٖٕ ،
ُِٗ 

 ُٖٖ .ُٗاآلية: چ...ڦڄڄڄڄڃڃڃچچچ

 چ...ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉچ
 .ّْ-ِّاآلية:

ُٖٗ 

 ُٓٓ ّٖ اآلية: چڻۀۀہہہہھھھچ

 ُُٗ، َُٗ .ٔٔاآلية: چ...ڱڱںںڻڻڻڻچ
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، ُِٗ ،ُُٗ .ٗٔ-ٕٔاآلية: چ...﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁چ
ُّٗ 

  سورة التوبة
 چ...ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋچ

 .ُٗاآلية:

ُْٗ 

 ُٓٗ .ّْاآلية: چ...ڦڦڄڄڄڄڃڃڃچ

 ُٕٗ، ُٔٗ .ٖٓاآلية: چ...چچچڇڇچ

 ُٖٗ .ٕٗاآلية: چ...ېىىائائەئەئچ

 ُٗٗ .ٖٓاآلية: چ...ےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹چ

 َِِ، َُِ .ٔٗ–ْٗاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپچ

 چ...ڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ
 .َُٖاآلية:

َِِ ،َِّ 

 چ...ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ
 .ُُْ-ُُّاآلية:

َِْ ،َِٓ ،
ِٖٓ 

 َِٕ .ُُٗ-ُُٕاآلية:  چ...ۆۆۈۈٴۇۋۋچ

 ِّٕ ُِٖ: اآلية چ...ھھےےۓۓ﮲﮳﮴چ

  سورة ىود
 َِٖ .ٓاآلية: چ...ۇئۆئۆئۈئۈئېئچ

 َُِ، َِٗ .ُْاآلية: چ...ہھھھھےےچ

  سورة يوسف

 َِٓ .ُٖاآلية: چژژڑڑککککچ

  سورة الرعد
 ُِِ .ُّاآلية: چ...ۆئۆئۈئۈئېئېئچ

 ُِّ .ّْاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپچ

  سورة إبراىيم
 چ...ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃچ

 .ِٕاآلية:

ُْ ،ُِٓ 

  سورة ا٢بجر
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 ُِٔ، ُِٓ .ِْاآلية: چڱڱںںڻڻڻڻچ

  سورة النحل
 ُِٕ .ُِٔاآلية: چ...ۅۉۉېېېېچ

  سورة اإلسراء
 ْٔ، ِٔ .ّْاآلية:  چٱٻٻٻٻپپپچ

 چ...ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉچ
 .ٕٓ-ٔٓاآلية:

ُِٖ ،ُِٗ 

 َِِ .ٗٓاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ

 ُِِ .َٖاآلية: چ...ژژڑڑککککچ

 چوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییچ
 .ٖٓاآلية:

ِِ ،ِِّ ،
ِِْ ،ِِٕ 

 ِِْ .َُُاآلية  چ...ژژڑڑککککگگگگڳڳچ

  سورة الكهف

، ُٕٓ، ُْٕ .ِٖاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀچ
ِِٔ 

 چۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئچ
 .َُٗاآلية:

ِِّ ،ِِٕ 

  سورة مرًن
 ِِٗ .ْٔاآلية: چ...حبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىثيثچ

 َِّ .َٖ-ٕٕاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپچ

  سورة ا٢بج
 ُِّ .ُُاآلية: چ...ڳڳڳڳڱڱڱڱچ

 ِِّ .ُٗاآلية: چ...ڱںںڻڻڻڻچ

 ِّّ .ّٗاآلية: چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ

  سورة ا٤بؤمنوف
 ِّٓ .ٕٔاآلية: چٺٺٺٺٿٿٿٿٹچ

  سورة النور
 ِّٖ، ِّٕ .ّاآلية: چ...ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌچ
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، ُِْ، ِّٗ .ٗ-ٔاآلية: چ...ھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵چ
ِِْ 

 ُِٓ، ِْٕ .َِ-ُِاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپچ

 ِِٓ .ِِاآلية: چ...ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڎچ

 ِّٓ .ّّاآلية: چ...ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ

 ِْٓ .ٖٓاآلية: چ...ھھےےۓۓ﮲چ

  سورة الفرقاف
 چ...وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیچ

 .ِّاآلية:

ُ 

 ،ِٕٓ، ِٔٓ .َٕ-ٖٔاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپچ
ِٖٕ ،ِٖٖ 

  سورة الشعراء

 ّّٔ .ُِْاآلية: چڇڇڇڍچ

  سورة النمل
 ِٕٓ .ٓٔاآلية: چٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦچ

  سورة القصص
 چکککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱچ

 .ٔٓاآلية:

ِٖٓ 

  سورة العنكبوت
 َِٔ، ِٗٓ .ٖاآلية: چ...ٺٺٺٺچ

  سورة الرـك

 ُِٔ، َِٔ .ٓ-ُاآلية: چ...ھھھےےچ

  سورة لقماف
 چ...ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچچ

 .ٔاآلية:

ِِٔ 

 ِْٔ، ِّٔ .ُّاآلية: چ...ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦچ

 ِٓٔ، ِْٔ .ُٓ-ُْاآلية: چ...ڃڃڃڃچچچچچ

  سورة األحزاب

 ِٔٔ، ِٓٔ .ْاآلية: چ...ڃڃڃڃچچچچچ
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 ِْٕ، ِٕٔ .ٓاآلية: چ...ڳڳڳڱڱڱچ

 ِٖٔ .ِّاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپچ

ھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶چ

 .ِٗ-ِٖاآلية: چ...﮷﮸﮹

ِٔٗ ،َِٕ 

 ُِٕ .ّٓآلية:ا چ...ڻڻۀۀہچ

 چ...ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃچ
 .ّٕاآلية:

ِّٕ ،ِْٕ ،
ِٕٓ 

 ِْٕ، ِّٕ .َْاآلية: چ...ېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئچ

 چ...ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀچ
 .َٓاآلية:

ِٕٓ ،ِٕٔ 

 ِٕٕ .ُٓاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀچ

.گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀچ

 .ّٓاآلية: چ..

ِٕٖ 

 ُِٖ .ٗٔاآلية: چ...گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںچ

  سورة يس
 ِْٖ، ِّٖ .ُِاآلية: چ...ۋۋۅۅۉۉېېېچ

  سورة ص

 ِٖٔ، ِٖٓ .ٕ-ُاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀچ

  سورة الزمر
، ِٕٖ، ِٔٓ .ّٓاآلية: چ...ڻۀۀہہہہھھھھےےچ

ِٖٖ 
 َِٗ، ِٖٖ .ٕٔاآلية: چ...ېېىىائائەئەئوئوئۆئچ

  سورة فصلت

 ُِٗ .ِْ-ِِاآلية: چ...ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦچ

  سورة الشورل
 ِّٗ، ِِٗ .ِّاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀچ

ېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبچ

 .ُٓاآلية: چيبجتحتختمتىت

ِٕٓ 
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  سورة الدخاف
، ِّٕ، ِّٔ .ُٔ-َُاآلية: چ...گگگڳڳڳچ

ِّٗ ،ِْٗ ،
ِٗٓ 

  سورة األحقاؼ

، ِٓٗ، ُِّ .ُٔ-َُاآلية: چ...ڻڻۀۀہہہہھچ
ِٗٔ 

  سورة الفتح

 ِٗٗ، ِٖٗ .ُٕ-ُاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپچ

 ََّ .ُٖاآلية: چ...ککککگگگگڳڳچ

 چ...ٻپپپپڀڀڀڀٺٺٱٻٻٻچ
 .ِْاآلية:

َُّ ،َّّ ،
َّْ 

  سورة ا٢بجرات
 َّٔ .ٓ-ُاآلية: چ...ککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںچ

 َّٕ .ْاآلية: چڭچ

 َّٗ، َّٖ .ٗاآلية: چ...ڳڱڱڱڱںںچ

 َُّ .ُُاآلية: چ...ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئچ

 ُِّ، ُُّ .ُٕاآلية: چ...ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییچ

  سورة النجم
 ِٕٓ .ُّاآلية: چڑکککچ

  سورة القمر

 ُّّ .ِ-ُاآلية: چ...ھھےےۓچ

 ُُ .ْٓ-ْْاآلية: چائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئچ

 ُّْ .ْٗ-ْٖاآلية: چمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتچ

  سورة الواقعة

 ُّٔ، ُّٓ .ِٖ-ٕٓاآلية: چ...ىئییییچ

  سورة ا٢بديد
 ُّٔ .ُٔاآلية  چ...ےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻چ

 ُّٖ، ُّٕ .ِٗ-ِٕاآلية: چ...ڇڍڍڌڌڎڎڈڈچ
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  ادلةسورة اجمل
-ُاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺچ
ْ. 

َِّ ،ُِّ 

، ِّْ، ِّّ .ٖاآلية: چ...ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککچ
ِّٓ 

 ِّٓ ُِ اآلية: چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ

 ِّٔ، ِّٓ .ُّاآلية: چ...ڤڤڤڤڦڦڦچ

  سورة ا٢بشر
 ِّٖ، ِّٕ .ٓاآلية: چ...ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹچ

 ِّٗ .ٗ:اآلية چ...ېېىىائائەئەئوئوئچ

  سورة ا٤بمتحنة
، ُّّ، َّّ .ُاآلية: چ...پپڀڀٱٻٻٻٻپپچ

ِّّ 
 ّّّ .ٖاآلية: چ...ڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎچ

 ّّْ .َُاآلية: چ...ہہہھھھھےچ

 ّّٓ .ُُاآلية: چ...ىبيبجتحتختمتىتيتچ

  سورة الصف
 ّّٔ .ّ-ُاآلية: چ...ککککگگگگڳڳڳڳچ

 ّّٖ .ُْاآلية: چ...ییییجئحئچ

  سورة ا١بمعة
 ّّٗ .ُُاآلية: چ...ڃڃچچچچڇڇڇچ

  فسورة ا٤بنافقو 

، ُّْ، َّْ .ٖ-ُاآلية: چ...ککگگگگڳڳچ
ِّْ 

  سورة التغابن

 چ...ڈژژڑڑککککگچ
 .ُْاآلية:

ِّْ 

  سورة التحرًن

، ّْْ، َُّ .ْ-ُاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپڀڀڀڀٺٺٺچ
ّْٕ 
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، ُِٗ، ِٗ .ٓ:اآلية چ...ہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴چ
ِٕٗ ،ّْٔ ،
ّْٕ 

  سورة ا١بن
 ّْٗ، ّْٖ .ُْ-ُاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀچ

  سورة ا٤بدثر
 َّٓ، ّْٗ .ٓ-ُاآلية: چھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺چ

  سورة القيامة

 ِّٓ، ُّٓ .ُٗ-ُٓاآلية: چ...ېئىئىئىئییییجئحئمئچ

  سورة النازعات
 ِّٓ .ْٔ-ِْاآلية: چ...ىئىئىئیییچ

  سورة عبس

 ّّٓ .ِ-ُاآلية: چٱٻٻٻٻپپچ

  سورة التكوير
 ِٕٓ  .ِّاآلية: چھےےۓچ

  سورة ا٤بطففْب
 ّٓٓ، ّْٓ .ُة:اآلي چڭۇۇچ

  سورة الضحى

 ّٔٓ .ّ-ُاآلية: چڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچچ

  سورة العلق
 ّٖٓ، ّٕٓ، َُ .ُٗ-ٔاآلية: چ...گگڳڳچ

  سورة القدر
 ُّٔ، ّٗٓ .ّ-ُاآلية: چ...ٱٻٻٻٻچ

  سورة الكوثر

، ّٗٓ، ُِِ .ّ-ُاآلية: چ...ڎڎڈچ
َّٔ ،ُّٔ ،
ِّٔ 

  سورة الكافركف
 ُُٗ .ُاآلية:  چٱٻٻچ

  سدسورة ا٤ب
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 ّّٔ، ِّٔ .ِ-ُاآلية: چڈڈژژڑڑککککگگگچ

  سورة اإلخبلص
 ّْٔ .ْ-ُاآلية: چ...ٱٻٻٻٻپپچ

  سورة الناس
 ِٔٔ .ٓاآلية: چککگگگچ
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 فهرس األحاديث النبوية
 الصفحة 

 ُِٗ اجتمع عند البيت قرشياف كثقفي، أك ثقفياف كقرشي، كثّبة شحمي بطوهنم، قليلة ًفقوي قلوهبم...

إٔب ابن عبَّاسو فقل: لئن كاف كل امرئ منا فرح ٗبا أتى كأحب أف ٰبمد ٗبا ٓب  -لبوَّابو  -رافع اذىب اي 
 يفعل معذابن، لنعذبن أٝبعوف...

ِٓ ،َُُ 

فلم يقم ليلتْب أك ثبلاثن، فجاءت امرأة فقالت: اي دمحم، إين ألرجو أف يكوف  اشتكى رسوؿ اَّللَّ 
 شيطانك قد تركك...

ّٓٔ 

 ُِٖ اؿ: نزلت ُب نفر من العرب...ق چېېېىىائائچ

 َِّ تكلمو كأان ُب انحية البيت... ا٢بمد َّللَّ الذم كسع ٠بعو األصوات لقد جاءت اجملادلة إٔب النيب 

 چېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئچ
 قالت لعركة: اي ابن أيخٍب، كاف أبواؾ منهم الزبّب كأبو بكر...

ٕٗ 

 ّْٖ  سوؽ عكاظ...ُب طائفة من أصحابو عامدين إٔب انطلق النيب 

 ٔٔ أكىم،... -كاَّللَّ يغفر لو-إف ابن عمر 

 ُٕٓ چۀۀہہہہھھھچأنزؿ:  إف اَّللَّ 

قاؿ: قاـ رجل فقاؿ: اي رسوؿ  چچ
 هللا...

َّٕ 

 ُّٕ ... إف أيانسان من ا٤بسلمْب كانوا مع ا٤بشركْب، يكثركف سواد ا٤بشركْب على رسوؿ هللا 

 َُٔ قع فيهم النقص، كاف الرجل فيهم يرل أخاه يقع على الذنب فينهاه عنو...إف بِب إسرائيل ٤با ك 

إف جارية لعبد اَّللُّ بن أيبًٌ ابن سلوؿ ييقاؿ ٥با مسيكة، كأخرل ييقاؿ ٥با أيميمة، فكاف يكرىهما على 
... الزان، فشكتا ذلك إٔب النيب   فأنزؿ اَّللَّ

ِّٓ 

 ِْ فنزلت... إف رسوؿ هللا كاف يصلي ٫بو بيت ا٤بقدس،
 ُِٖ إف موسى كاف رجبلن حيينا ستّبنا، ال يرل من جلده شيء استحياءن منو،...

فقالوا: إف الذم تقوؿ  إف انسان من أىل الشرؾ كانوا قد قىتلوا كأكثركا، كزىنوا كأكثركا فأتوا ٧بمدنا 
 كتدعو إليو ٢بسن، لو ٚبربان أفَّ ٤با عملنا كفارةن...

ِٓٔ ،ِٖٕ 

 ِِْ ن أيمية قذؼ امرأتو بشريك بن سحماء،...إف ىبلؿ ب

 ِِْ -ُِْ إان ليلة ا١بمعة ُب ا٤بسجد، إذ جاء رجل من األنصار، فقاؿ...
 ْٓ إ٭با أمران ابلطواؼ ابلبيت كٓب نؤمر بْب الصفا كا٤بركة...

 ْْ إ٭با كاف من ال يطوؼ بْب الصفا كا٤بركة من العرب يقولوف...
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 ّّٓ ـو األعمى...ُب ابن أـ مكت چٱٻچأينزؿ 

 ُٓ -َٓ ...چچڇچكٓب ينزؿ  چڄڄڄڃڃڃڃچچچچأينزلت: 

 َُِ أتتِب امرأة تبتاع ٛبرنا...

 ّّّ : آًصليها؟ قاؿ: )نعم(،...فسألت النيب  أتتِب أمي راغبةن، ُب عهد النيب 

 ِّّ أيانس من اليهود فقالوا: الساـ عليك اي أاب القاسم... أتى النيبَّ 
؟... يب أتى انسه الن ، أأنكل ما نقتل كال أنكل ما يقتل اَّللَّ  ُٕٔ فقالوا: اي رسوؿ اَّللَّ

 ٖٔ صبلة العشاء ٍب خرج إٔب ا٤بسجد،... أخَّرى رسوؿ اَّللَّ 

 ُُٔ أصابوا سبيان ٥بن أزكاج، فوطئوا بعضهن، فكأهنم أشفقوا من ذلك...
 ّّٗ ، فثار الناس...أقبلت ًعّبه يـو ا١بمعة، ك٫بن مع النيب 

 ّْ -ّّ فقالوا: اي أاب القاسم، ... أقبلت يهود إٔب رسوؿ اَّللَّ 

 ّّْ سهيل بن عمرك يـو ا٢بديبية على قضية ا٤بدة... أنَّو ٤با كاتب رسوؿ هللا 
 َِٖ أف ابن عبَّاسو قرأ: )أال إهنم تثنوين صدكرىم(...

 ْْ أف األنصار كانوا قبل أف يسلموا ىم كغساف يهلوف ٤بناة...

 ُِٔ -ُِٓ ُب شراج ا٢برة... أف الزبّب كاف ٰبدًٌث: أنو خاصم رجبلن من األنصار قد شهد بدران إٔب النيب 
...!  ْْ أف اَّللَّ تعأب ٤با ذكر الطواؼ ابلبيت كٓب يذكر الصفا كا٤بركة ُب القرآف قالوا: اي رسوؿ اَّللَّ

...اي دمحم انسب لنا ربك فأنزؿ  أف ا٤بشركْب قالوا للنيب   ّْٔ اَّللَّ
 ِّٓ كاف ال يزاؿ يذكر من شأف الساعة...  أف النيب 

 ّْْ كاف ٲبكث عند زينب بنت جحش، كيشرب عندىا عسبلن، ...  أف النيب 

 ْٔ، َُ أف اليهود كانوا إذا حاضت ا٤برأة فيهم ٓب يؤاكلوىا كٓب ٯبامعوىن ُب البيوت...

 ُِٕ نكذب ٗبا جئت بو...إان ال نكذبك، كلكن  أف أاب جهل قاؿ للنيب 
 ِٕٔ تبُب سا٤بان،... أف أاب حذيفة، ككاف ٩بن شهد بدران مع رسوؿ هللا 

لئن رأيت قتاالن  أف أنس بن النضر تغيب عن قتاؿ بدر، فقاؿ: تغيبتي عن أكؿ مشهد شهده النيب 
 لّبيىن اَّللَّ ما أصنع...

ِٖٔ 

 َّّ من جبل التنعيم متسلحْب...  أف ٜبانْب رجبلن من أىل مكة ىبطوا على رسوؿ هللا

...  َُُ أف رجاالن من ا٤بنافقْب على عهد رسوؿ اَّللَّ
: )من يىضيم أك فبعث إٔب نسائو فقلن: ما معنا إال ا٤باءي، فقاؿ رسوؿ هللا  أف رجبلن أتى النيب 

 يضيف ىذا( ...
ِّٗ 
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 ُّٔ حم انتشرت للنساء...فقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ إين إذا أصبت الل أف رجبلن أتى النيب 

 ٔٔ ...أف رجبلن أتى امرأتو ُب دبرىا ُب عهد رسوؿ هللا 
 َِٗ فأخربه... أف رجبلن أصاب من امرأة قبلة، فأتى النيب 

 ّٖ أف رجبلن أقاـ سلعة ُب السوؽ فحلف فيها...

 ُٖٓ أف رجبلن عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه...
 َُٔ كحها ككاف ٥با عىذؽ...أف رجبلن كانت لو يتيمة فن

 ُُٗ أف رجبلن من األنصار دعاه كعبد الرٞبن بن عوؼ فسقاٮبا قبل أف ٙبـر ا٣بمر...

 ُّٔ أملى عليو... أف رسوؿ اَّللَّ 

 ّّٓ كاف ٲبتحنػيهين...  أف رسوؿ اَّللَّ 
 ّْْ كانت لو أىمةه يطؤىا، فًلم تزؿ بو عائشة كحفصة حٌب حرمها...  أف رسوؿ اَّللَّ 

 ُُٔ -ُُٓ يـو حنْب، بعث جيشان إٔب أكطاس... أف رسوؿ اَّللَّ 
 َْ، ُّ-ُِ صلى إٔب بيت ا٤بقدس ستة عشر شهران أك سبعة عشر شهران... أف رسوؿ هللا 

 ٖٗ كاف إذا أراد أف يدعو على أحد أك يدعو ألحد قنت بعد الركوع...  أف رسوؿ هللا 

اره، كعمر بن ا٣بطاب يسّب معو ليبلن فسألو عمر بن ا٣بطاب كاف يسّب ُب بعض أسف  أف رسوؿ هللا 
 عن شيء فلم ٯببو...

ِٗٗ 

،... أف عبد الرٞبن بن عوؼ كأصحاابن لو أتوا النيب   ُِٕ ٗبكة، فقالوا: اي نيب اَّللَّ

 َِْ -ِّٗ أف عوٲبران العجبلينَّ جاء إٔب عاصم بن عدم األنصارم فقاؿ لو...
 ُّٓ فاستاقوىا،... ل النيب أف انسان أغاركا على إب

 ُّٓ -ُِٓ فاجتوكا ا٤بدينة... أف نفرنا من عيٍكلو قدموا على النيب 

 ِٓٓ -ِْٓ أف نفران من أىل العراؽ قالوا: اي ابن عبَّاسو كيف ترل ُب ىذه اآلية الٍب أيمران فيها...

 ٗٓ، ُْ أف ىذه اآلية نزلت ُب ا٢بمس...

قاؿ رسوؿ  چڌڌڎچڇڇڇڇڍڍچأف ىذه اآلية نزلت: 
 : اي معشر األنصار ...اَّللَّ 

َِّ 

 ِّْ -ِِْ بشريك بن سحماء... أف ىبلؿ بن أيمية قذؼ امرأتو عند النيب 

 ِّْ -ِّّ كأصحابو، فقاؿ: الساـ عليكم... أف يهوداين أتى على النيب 

...چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈگچ

 نزلت ىذه اآلية ُب ا٤بشركْب... چھھچإٔب قولو:  چ

ُّٓ 
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 ُْْ، َُٔ -َُٓ ...چڌڌڎڎڈڈژژڑڑککچ: -اهنع هللا يضر-نو سأؿ عائشة أ

 ٖٗ إذا رفع رأسو من الركوع ُب الركعة اآلخرة من الفجر يقوؿ... أنو ٠بع رسوؿ هللا 

 ُِْ أنو سئل عن ا٤بتبلعنْب أيفرؽ بينهما؟ قاؿ: ...

 ٔٔ قوؿ عن ابن عمر...أنو قاؿ لنافع مؤب عبد اَّللَّ بن عمر: قد أكثر عليك القوؿ أنك ت

 ِٔٔ ما عُب بذلك؟ ... چڃڃڃڃچچچچچ: أنو قيل لو: أرأيت قوؿ اَّللَّ 

 ْْ أنو قيل لو: أكنتم تكرىوف السعي بْب الصفا كا٤بركة؟ قاؿ:...

 ِِّ أنو كاف ييقًسم قىسىمان: إف ىذه اآلية...

 ِْٔ، َِٔ -ِٗٓ أنو نزلت فيو آايت من القرآف قاؿ: حلفت أـ سعد...
 ُُٓ أهنا استعارت من أ٠باء قبلدة فهلكت...

 ُِٕ فقالت: ما أىرل كل شيء إال للرجاؿ كما أرل النساء يذكرف بشيء؟...  أهنا أتت النيب 
 ٗٔ كٓب يكن للمطلقة عدة ... أهنا طيلقت على عهد رسوؿ هللا 

...أهنا قالت: اي رسوؿ اَّللَّ يغزك الرجاؿ كال نغزك كلنا نصف ا٤بّباث فأنز   ُِٕ، ُُٕ ؿ اَّللَّ
 َُّ أهنا قالت: اي رسوؿ هللا، ال أ٠بعي هللا ذكرى النساء ُب ا٥بجرة فأنزؿ هللا...

 ِٕ أهنا نزلت فيو، قاؿ: زكجتي أيختنا ٕب من رجل فطلقها...

 ِٖٗ يـو ا٢بديبية كلو نرل قتاالن لقاتلنا... أيها الناس اهتموا أنفسكم، فإان كنا مع رسوؿ هللا 
 ُِِ مرةن رجبلن إٔب رجلو من فراعنة العرب... النيب  بعث

... بعثِب رسوؿ هللا   ِّّ -ُّّ أان كالزبّب كا٤بقداد فقاؿ: )انطلقوا حٌب أتتوا ركضة خاخو

 ُٗٔ عن أصحابو شيء فخطب فقاؿ: ... بلغ رسوؿ اَّللَّ 

 ُٕٗ -ُٔٗ يقسم، جاء عبد اَّللَّ بن ذم ا٣بويصرة التميمي... بينا النيب 
 ُّٔ -َّٔ ذات يـو بْب أظهران، إذ أغفى إغفاءةن، ٍب رفع رأسو مبتسمان... بينا رسوؿ هللا 

 ُُْ توُب أبو قيس ككاف من صاّب األنصار...
 ِْٗ جاء إٔب عبد هللا رجل فقاؿ: تركت ُب ا٤بسجد رجبلن يفسر القرآف برأيو،...

 ِّٓ اَّللَّ كالرحم، فقد أكلنا الًعلًهز...فقاؿ: اي دمحم أنشدؾ  جاء أبو سفياف إٔب النيب 

 َِٗ فقاؿ: اي رسوؿ هللا، إين عا١بت امرأة ُب أقصى ا٤بدينة... جاء رجل إٔب النيب 
ٰبمل ا٣ببلئق على  من أىل الكتاب، فقاؿ: اي أاب القاسم، أىبػىلىغىك أف هللا  جاء رجل إٔب النيب 

 إصبع...
ِٖٖ 



388 
 

 ِّٕ فأمره أف ٲبسكها...  جاء زيد يشكو امرأتو إٔب النيب

 ٓٔ فقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ ىلكت، قاؿ: كما أىلكك؟... جاء عمر إٔب رسوؿ اَّللَّ 
 ُّْ ُب القدر... جاء مشركوا قريش ٱباصموف رسوؿ هللا 

 َُٖ اببنتيها من سعد، فقالت: اي رسوؿ هللا... جاءت امرأة سعد بن الربيع إٔب رسوؿ اَّللَّ 

 ٓٓ -ْٓ، ُْ فسألتو عن الفدية، فقاؿ... ب بن عجرة جلست إٔب كع

 ِّٕ ٬بل بِب النضّب كقطع... حٌرؽ رسوؿ هللا 
 ِِٓ حْب قاؿ ٥با أىل اإلفك ما قالوا فربأىا هللا ٩با قالوا...

 ُِٕ -ُُٕ خرج رجل من بِب سهم مع ٛبيم الدارم كعدم بن بداء، فمات السهمي أبرض ليس هبا مسلم...

 َّْ -َّّ زمن ا٢بديبية حٌب كانوا ببعض الطريق...  اَّللَّ خرج رسوؿ 
 َُٓ، ُُِ ُب بعض أسفاره، حٌب إذا كنا ابلبيداء أك بذات ا١بيش... خرجنا مع رسوؿ اَّللَّ 

 ُْٔ فقالت... خشيت سودة أف يطلقها رسوؿ هللا 
 ِٕٔ فاعتذرت إليو فعذرين... خطبِب رسوؿ اَّللَّ 

 َِٕ -ِٗٔ ، فوجد الناس جلوسان ببابو،...على رسوؿ هللا  دخل أبو بكر يستأذف
 َِْ فقاؿ عاصم بن عدم ُب ذلك قوالن، ٍب انصرؼ... ذيكر التبلعن عند النيب 

 َِِ أف ٯبعل ٥بم الصفا ذىبان،... سأؿ أىل مكة النيب 
 ُّّ آية فانشق القمر ٗبكة مرتْب فنزلت... سأؿ أىل مكة النيب 

 ِِٗ بَّاسو ا٤بعُب، عن قولو...سأؿ رجل ابن ع

 ِٕٓ -ِٔٓ : أمُّ الذنب عند هللا أكرب؟ قاؿ: )أف ٘بعل هلل ندان كىو خلقك(...سألت أك سئل رسوؿ هللا 
 َِٓ ٠بعت رجبلن يستغفر ألبويو كٮبا مشركاف، فقلت: أيستغفر الرجل ألبويو كٮبا مشركاف؟...

 ُٗٔ غضب، ٍب قاؿ للناس: )سلوين عما شئتم(... عن أشياء كرىها، فلما أكثر عليو سئل النيب 

 َُٖ ال أعقل... كأبو بكر ُب بِب سىًلمة ماشيْب، فوجدين النيب  عادين النيب 

 ِِْ -ُِْ بْب أخوٍم بِب العجبلف كقاؿ:... فرَّؽ النيب 

 ُُّ، ِٗ من أحد... ، رجع انس من أصحاب النيب چٿٹٹٹٹچ

، چڃڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃچُب قولو تعأب: 
 قاؿ: )نزلت ُب عذاب القرب(.

ُْ ،ُِٓ 

قاؿ جابر: ابيعنا  چک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳچُب قولو تعأب: 
... رسوؿ هللا   على أف ال نًفرَّ

ََّ 
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 ِِْ ،ِٔ ٨بتفو ٗبكة... قاؿ: نزلت كرسوؿ اَّللَّ چڳڳڱڱڱڱچُب قولو تعأب: 

چىبيبجتچإٔب قولو:  چۆئۆئۈئۈئېئېئېئچُب قولو: 

 ابس التميمي، كعيينة بن حصن الفزارم،...قاؿ: جاء األقرع بن ح

ُْٕ-ُٕٓ ،ِِٔ 

 َُّ ... چمئىئيئجبچفينا نزلت ُب بِب سىلىمةى 

 ِِّ .چڱںںڻڻڻڻچفينا نزلت ىذه اآلية: 

قاؿ: ٫بن الطائفتاف بنو حارثة  چٱٻٻٻٻپپپپچفينا نزلت: 
 كبنو سىًلمة...

ٖٕ 

قاؿ أبو جهل: 
ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىچ

 ، فنزلت...چى

ُٖٗ 

 ّٖٓ -ّٕٓ، َُ و جهل: ىل ييعفًٌر دمحم كجهو بْب أظهركم؟ قاؿ: فقيل: نعم... قاؿ أب

 َّٓ كىو ٰبدث عن فَبة الوحي... قاؿ رسوؿ اَّللَّ 

 ِٖٓ، َِْ لعمو: )قل ال إلو إال هللا أشهد لك هبا يـو القيامة(... قاؿ رسوؿ هللا 

 ٗٓ، ُْ س...قاؿ عركة: )كاف الناس يطوفوف ُب ا١باىلية عراة إال ا٢بيمٍ 
، لو اٚبذان من مقاـ إبراىيم مصلى،... ، ِٕٗ -ِٕٖ ،ّٖ قاؿ: قاؿ عمر: كافقت ريب ُب ثبلث: فقلت: اي رسوؿ اَّللَّ

ّْٔ 
 ِِٕ، ِِّ -ِِِ قالت قريش لليهود، أعطوان شيئان نسأؿ عنو ىذا الرجل...

الت: كنت عنده، ككاف شيخان  صدر سورة اجملادلة، ق قالت: كهللا ُبَّ كُب أكس بن صامت أنزؿ هللا 
 كبّبان قد ساء خلقو كضجر...

َِّ- ُِّ 

 ُّٔ، ّٗٓ قاـ رجل إٔب ا٢بسن بن علي بعدما ابيع معاكية، فقاؿ...

 ُِّ فتكلموا،... قدـ كفد بِب أسد على رسوؿ هللا 

 َّّ -َِّ ك٫بن أربع عشرةى مائة... قدمنا ا٢بديبية مع رسوؿ اَّللَّ 
 ّّٕ -ّّٔ فتذاكران،... أصحاب رسوؿ اَّللَّ قعدان نػىفىره من 

 ٖٓ -ٕٓ قلت البن عمر: إان نيكرم، فهل لنا من حج؟...
 ّْ ، كأان يومئذو حديث السن...زكج النيب  -اهنع هللا يضر-قلت لعائشة 
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شوف كركب ٞبارنا، فانطلق ا٤بسلموف ٲب : لو أتيتى عبد اَّللَّ بن أييب، فانطلق إليو النيب قيل للنيب 
 معو...

َّٖ- َّٗ 

اف أف يهلكا...  َّٔ كاد ا٣بّبًٌ
 ُْٔ كاف الرجل يقوت أىلو قواتن فيو سعة،...

 ُٖٖ كاف الػميٍستػىٍفًتحى يـو بدر أبو جهل،...
 َٕ كاف الناس، كالرجل يطلق امرأتو ما شاء أف يطلقها، كىي امرأتو إذا ار٘بعها كىي ُب العدة...

 ُِِ اب٥بجرة...ٗبكة ٍب أيمر  كاف النيب 

 ْٕ -ْٔ إذا كاف الرجل صائمنا... كاف أصحابي دمحم 

 ٔٓ، َُ كاف أىل اليمن ٰبجوف كال يتزكدكف...
 ُُْ -َُْ كاف أىل بيت منَّا ييقاؿ ٥بم: بنو أيبّبؽو بشر كبيشّب كمبشر...

 ّْ كاف رجاؿ من األنصار ٩بن كاف ييهلُّ ٤بناة...
 ٖٓ رتد ك٢بق ابلشرؾ ٍب ندـ...كاف رجل من األنصار أسلم ٍب ا

 ِّٖ -ِّٕ كاف رجل ييقاؿ لو مرثد بن أيب مرثد، ككاف رجبلن ٰبمل األسرل من مكة حٌب أيٌب هبم ا٤بدينة...

 ُِٓ -ِْٕ معو... إذا أراد أف ٱبرج أقرع بْب أزكاجو فأيتهن خرج سهمها خرج هبا رسوؿ هللا  كاف رسوؿ اَّللَّ 

 ّٗ ٫بو بيت ا٤بقدس ستة عشر أك سبعة عشر شهران...صلى  كاف رسوؿ اَّللَّ 
 ٖٗ يدعو على صفواف بن أيمية، كسهيل بن عمرك، كا٢بارث بن ىشاـ، فنزلت... كاف رسوؿ اَّللَّ 

 ّٕ يصلي الظهر اب٥باجرة... كاف رسوؿ هللا 

 ّٔ يصلي كىو مقبل من مكة إٔب... كاف رسوؿ هللا 

 ِٕٗ احجب نساءؾ... هللا كاف عمر بن ا٣بطاب يقوؿ لرسوؿ 
 ُٗٔ استهزاءن فيقوؿ الرجل: من أيب؟...كاف قـو يسألوف رسوؿ اَّللَّ 

 ِّٖ كانت األنصار بعيدةن مناز٥بم من ا٤بسجد فأرادكا أف يقَببوا...

 ُِٖ كانت ا٤برأة تطوؼ ابلبيت كىي عراينة، فتقوؿ: من يعّبين ًتطوىافان؟...

 ْٕ عل على نفسها إف عاش ٥با كلد أف هتوده،...كانت ا٤برأة تكوف مقبلةن فتج
 ٓٔ كانت اليهود تقوؿ: إذا أتى الرجل امرأتو من دبرىا ُب قبلها كاف الولد أحوؿ...

 ُِٔ -ُِٓ ...كانت امرأة حسناءي تصلي خلف رسوؿ هللا 

 ِّٖ كانت امرأة ييقاؿ ٥با أـ مهزكؿ، ككانت ٔبيادو...
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 ِّٖ نة...كانت بنو سلمة ُب انحية ا٤بدي

 ٕٓ كانت عكاظ ك٦بنَّةي كذك اجملاز أسواقان ُب ا١باىلية فتأٜبوا أف يتجركا ُب ا٤بواسم...
 ٗٓ كانت قريش كمن داف دينها يقفوف اب٤بزدلفة...

 ُّٖ -ُّٕ بدلوا التوراة كاإل٪بيل،... كانت ملوؾ بعد عيسى ابن مرًن 

 ِٓ ره...كانوا إذا أحرموا ُب ا١باىلية أتوا البيت من ظه

 ُٕٕ كانوا يقولوف ما ذكر عليو اسم هللا فبل أتكلوا،...
 ٖٕ -ٕٕ كانوا يكرىوف أف يرضخوا ألنسبائهم من ا٤بشركْب...

، فأخرجوا إلينا صفان عظيمان من الرـك فخرج إليهم من ا٤بسلمْب مثليهيم أك أكثر...  ّٓ كنا ٗبدينة الرـك

 ُْٕ ... للنيب ستة نفر فقاؿ ا٤بشركوف  كنا مع النيب 

 ّٔ ُب سفرو ُب ليلة مظلمة فلم ندًر أين القبلة... كنا مع النيب 
 ُّٗ -ُّٖ بعيسفاف، فاستقبلنا ا٤بشركوف، عليهم خالد بن الوليد، كىم بيننا كبْب القبلة،... كنا مع رسوؿ اَّللَّ 
 َّْ اب٢بديبية ُب أصل الشجرة الٍب قاؿ هللا... كنا مع رسوؿ هللا 

 ّٕ ا نتكلم ُب الصبلة، يكلم الرجل صاحبو كىو إٔب جنبو ُب الصبلة...كن

 ُْٗ ... كنتي عند منرب رسوؿ اَّللَّ 

 ِٕٕ ... كنت أغار على البلٌب كىنب أنفسهن لرسوؿ هللا 
كنت أقرأ على أـ سعد بنت الربيع ككانت يتيمة ُب حجر أيب بكر، فقرأت: )كالذين عاقدت 

 أٲبانكم(...
ُُٖ 

 ِٕٗ حيسا ُب قعب فمٌر عمر... ت آكل مع النيب كن

كنت رجبلن قينان، ككاف ٕب على العاص بن كائل دين، فأتيتيو أتقاضاه، فقاؿ ٕب: ال أقضيك حٌب تكفر 
 ٗبحمد...

َِّ 

 ُٖٔ -ُٕٔ كنت ساقيى القـو ُب منزؿ أيب طلحة، ككاف ٟبرىم يومئذو الفضيخ...
اب عائشة، ثبلث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على هللا كنت متكئان عند عائشة فقالت: اي أ

 الفرية...
ِْٕ- ِٕٓ 

 ِِِ ُب حرث اب٤بدينة كىو يتوكأ على عسيب... كنت مع النيب 
 ُّْ -َّْ كنت مع عمي، فسمعت عبد هللا بن أييب ابن سلوؿ يقوؿ...

 ِِٔ ال تبيعوا القينات كال تشَبكىن...

 ُّٓ إذا نزؿ جربيل ابلوحي،...  قاؿ: كاف رسوؿ هللا چېئىئىئىئییچ

﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽چ  ُُّھےےۓۓ﮲﮳﮵﮴
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 كذلك أف الرجل كاف يرث امرأةى ذم قرابتو فيعضلها ... چ﮾﮿

 ُّْ عن بدر كا٣بارجوف إٔب بدر،... چٱٻٻٻٻپپپچ

، فقاؿ ٕب: )اي جابر ما ٕب أراؾ منكسران(؟ قلت: اي رسوؿ اَّللَّ استشهد أيب، كترؾ لقيِب رسوؿ اَّللَّ 
 ياالن كدينان...ع

ّٗ 

 ُّٗ ٓب ٙبل الغنائم لقـو سود الرؤكس قبلكم، كانت تنزؿ النار من السماء فتأكلها...

 ُّٔ ٓب يكن بْب إسبلمهم كبْب أف نزلت ىذه اآلية، يعاتبهم اَّللَّ هبا إال أربعي سنْب...
 ّْٕ نساءه... ٤با اعتزؿ نيب هللا 

 َُّ -ُِٖ، ِٗ اب٢بصى... د فإذا الناس ينكتوف٤با اعتزؿ نيب هللا نساءه، دخلت ا٤بسج
ا قتلتموه، كال الكواعب أردفتم...  ٖٗ، ٕٗ -ٔٗ ٤با انصرؼ ا٤بشركوف عن أيحد كبلغوا الركحاء قالوا: ال ٧بمدن

 ِٗٗ -ِٖٗ من ا٢بديبية نزلت ىذه اآلية:... ٤با انصرؼ رسوؿ اَّللَّ 
 ِّّ لىيػىٍهًلكينَّ... -إان َّللَّ كإان إليو راجعوف-نبيَّهم  من مكة، قاؿ أبو بكر: أخرجوا ٤با أيخرج النيب 

 ِٔٗ، ُِْ -ُِّ ٤با أيريد عثماف جاء عبد اَّللَّ بن سبلـ، فقاؿ لو عثماف: ما جاء بك؟ قاؿ: جئت ُب نصرتك...
 ُٖٗ ٤با أيمران ابلصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع، كجاء إنساف أبكثر منو...

 ّّٖ إٔب السماء، خرج على أصحابو كىم ُب بيت اثنا عشر رجبلن،... أف يرفع عيسى   ٤با أراد اَّللَّ 
 ُٖ -َٖ قريشان يـو بدر كقدـ ا٤بدينة... ٤با أصاب رسوؿ هللا 

 ّٗ أركاحهم ُب أجواؼ طّبو خيٍضرو ترد أهنار ا١بنة... ٤با أصيب إخوانكم أبحد، جعل اَّللَّ 
 ِٖٕ ب بنت جحش دعا الناس...زين ٤با تزكج رسوؿ هللا 

 ُُّ ٤با توُب أبو قيس بن األسلت...
 َُْ : )صلوا عليو(... ٤با جاء نعي النجاشي قاؿ رسوؿ اَّللَّ 

 ِٖٓ، َِْ ٤با حضرت أاب طالب الوفاة...

 ُُّ، ِٗ إٔب أحد، رجع انس ٩بن خرج معو،... ٤با خرج النيب 

 ُْ و بيت ا٤بقدس ستة عشر، أك سبعة عشر شهران ...ا٤بدينة، صلى ٫ب ٤با قدـ رسوؿ اَّللَّ 
 ُّٔ، ُِّ -ُِِ ٤با قدـ كعب بن األشرؼ مكة قالت لو قريش: أنت خّب أىًل ا٤بدينة كسيدىم؟ ...

... ٤با قدـ نيب هللا   ّٓٓ ا٤بدينة كانوا من أخبث الناس كيبلن فأنزؿ اَّللَّ
 ٖٗ- ٖٖ جَّ ُب كجهو، ...كشي  ٤با كاف يـو أيحد كسرت رابعية رسوؿ اَّللَّ 

 ُِٕ ٤با كاف يـو أحد أيصيب من األنصار أربعة كستوف رجبلن، كمن ا٤بهاجرين ستة...

 ُِٔ ٤با كاف يـو بدر ظهرت الرـك على فارس...

 ُِٗ -ُُٗ، ُٕٖ إٔب ا٤بشركْب كىم ألف، كأصحابو ثبلٜبائة كتسعة عشر رجبلن... ٤با كاف يـو بدر، نظر رسوؿ اَّللَّ 
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 ُٗٗ لييصلي عليو،... ا مات عبداَّللَّ بن أيب ابن سلوؿ، دعي لو رسوؿ اَّللَّ ٤ب

 ُٔٔ، ُُٗ، ُٔ ٤با نزؿ ٙبرًن ا٣بمر، قاؿ: اللهم بْبًٌ لنا ُب ا٣بمر بياانن شفاءن فنزلت ىذه اآلية...

 ْٕ ٤با نزؿ صـو رمضاف كانوا ال يقربوف النساء رمضاف كلو...

؟...، قاؿ عمچۈئېئېئېئىئىئچ٤با نزلت   ُُ ر: أمُّ ٝبع ييهـز

 ٕٗ ... ڃڃڃچچچچڇچ: ٤با نزلت على رسوؿ اَّللَّ 

، أُب كل  چھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵چ٤با نزلت ىذه اآلية  قالوا: اي رسوؿ اَّللَّ
 عاـ؟ فسكت...

ُٔٗ 

: )ما قاؿ ٕب النيب  چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ٤با نزلت: 
 ترل، دينار؟( قلت: ال يطيقونو...

ِّٓ- ِّٔ 

عزلوا أمواؿ اليتامى حٌب جعل الطعاـ  چپپٱٻٻٻٻپچ٤با نزلت: 
 يفسد...

ِٔ 

 ِّٔ : أيُّنا ٓب يظلم؟...قاؿ أصحاب رسوؿ هللا  چٱٻٻٻٻپچ٤با نزلت: 

: )ادعوا فبلانن(، فجاءه كمعو الدكاةي كاللوح، قاؿ النيب  چٱٻٻٻٻچ٤با نزلت: 
 أك الكىًتف...

ُّٔ 

 ّّٔ ...صعد النيب على الصفا چڇڇڇڍچ٤با نزلت: 

شق ذلك على ا٤بسلمْب حْب فرض چڎڎڈڈژژڑڑچا نزلت: ٤ب
 عليهم...

َُٗ- ُُٗ 

 ِْٕ كاٛبنا شيئنا من الوحي لكتم ىذه اآلية...  لو كاف رسوؿ اَّللَّ 

 ِّٖ -ِّٕ اللينة: النخلة... چٺٺٺٿٿٿٿٹٹچ

مَّمان ٦بلودان... ميرَّ على النيب   ُٕٓ بيهودم ٧بي

 ُّٓ : )أصبح من الناس شاكر كمنهم كافر،...النيب  فقاؿ ميًطر الناس على عهد النيب 

 ِٔٗ يقوؿ ألحد ٲبشي على األرض... ما ٠بعت النيب 
 ُّٔ ما كاف بْب إسبلمنا كبْب أف عاتبنا هللا...

 ِٕٔ ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن دمحم...
يـو ٯبعل هللا السماء على ًذه  كىو جالس، قاؿ: كيف تقوؿ اي أاب القاسم مرَّ يهودم برسوؿ هللا 

 كأشار ابلسبابة...
ِٖٖ 

 ُٔٗ -ُٓٗ فقلت لو... مررت ابلرَّبىذىة، فإذا أان أبيب ذر 
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،... مرض أبو طالب، فأتتو قريش، كأاته رسوؿ هللا   ِٖٔ -ِٖٓ يعوده، كعند رأسو مقعد رجلو

 ُُُ ، كقد أيغمي عليَّ...يعودين ىو كأبو بكر معو كٮبا ماشياف مرضت فأاتين رسوؿ اَّللَّ 
 ُْٗ يعودين كأبو بكر، كٮبا ماشياف، فأاتين كقد أغمي عليَّ... مرضت فجاءين رسوؿ اَّللَّ 

 ّٖ من حلف على ٲبْب كىو فاجر ليقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم لقي هللا كىو عليو غضباف... 

 ُٕٗ من صاـ من كل شهر ثبلثة أايـ، فذلك صياـ الدىر...

 ُٖٓ -ُْٖ ا ككذا فلو من النفل كذا ككذا، قاؿ: فتقدـ الفتياف كلـز ا٤بشيخة الراايت فلم يربحوىا...من فعل كذ

 ُٔٔ -ُٓٔ نزؿ ٙبرًن ا٣بمر ُب قبيلتْب من قبائل األنصار...

 ِٕٗ نزلت آية ا٢بجاب ُب زينب بنت جحش...

 ُْٖ نزلت ُبَّ أربع آايت: أصبت سيفنا،...
 ُْٓ، ُٓ -ُْ الرجل، فػىلىعىلَّوي أف ال يستكثر منها... نزلت ُب ا٤برأة تكوف عند

 ٕٔ نزلت فينا معشر األنصار كنٌا أصحابى ٬بلو فكاف الرجل أيٌب من ٬بلو على قدر كثرتو كقلَّتو... 

 ِٕٓ -ِٔٓ ... چڦچإٔب قولو:  چٱٻٻٻٻپپچنزلت ىذه اآلية ٗبكة: 

 ِٗ بدر...ُب قطيفة ٞبراء فيقدت يـو  چکگگگگڳچنزلت ىذه اآلية 

 ُُٔ نزلت ىذه اآلية ُب النجاشي كأصحابو...

قاؿ: كانوا يستنجوف اب٤باء فنزلت  چچڇڇڇڇڍچنزلت ىذه اآلية ُب أىل قباء 
 فيهم ىذه اآلية.

َِِ 

ٓب يدخلوا من ًقبىل أبواب بيوهتم، كلكن من كانت األنصار إذا حجوا فجاؤيكا،  نزلت ىذه اآلية فينا،
 ظهورىا...

ِْ ،ِٓ 

ُب عبد هللا بن حذافة بن قيس  چۈئېئېئېئىئىئىئیییچ: نزلت
 بن عدمًٌ السهمي...

ُِْ 

 ّٓ قاؿ: نزلت ُب النفقة. چڻڻڻڻۀۀہہہچ

 ُّٖ قاؿ: ىو بلعمه... چڱڱڱںںڻڻڻچ

 ُٓٔ كأتيت على نفر من األنصار كا٤بهاجرين فقالوا:...

 ُِ قالوا: حنطة ٞبراء فيها شعّبة... چڀڀڀٺٺچ

 كسألو رجل عن ىذه اآلية:
 قاؿ:... چڈژژڑڑککککچ

ِّْ 

 ََُ -ٗٗ ككاف أحد الثبلثة الذين تيب عليهم،...
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 ِِْ ، أينزلت ُب الدعاء.چڳڳڱڱڱڱچ

قاؿ: كاف رجل ُب غينيمة لو فلحقو  چھےےۓۓ﮲﮳﮴چ
 ا٤بسلموف...

ُِّ 

ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىچ

 قالت: أينزلت ُب اليتيمة... چائ

ُْْ 

 ُِّ ...قاؿ: كاف الرجل يقدـ ا٤بدينة، چڳڳڳڳڱڱڱڱچ

 َُٕ أنزلت ُب كإب اليتيم... چىئىئییییجئحئمئىئچ

 َُِ ُب غزكة غزاىا قط غّب غزكتْب... كىو أحد الثبلثة الذين تيب عليهم: أنو ٓب يتخلف عن رسوؿ هللا 

فكاف الناس  چٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ
 إذا صلوا العتمة حـر عليهم الطعاـ كالشراب كالنساء... على عهد النيب 

ْٕ 

﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹ھھھھےےۓۓ﮲چ

 ...، قاؿ: كانوا إذا مات الرجلچ﮺

ُُّ 

 ُْٔ ال يفضل بعضنا على بعض ُب القسم... اي ابن أيخٍب كاف رسوؿ اَّللَّ 
 ِِٗ اي جربيل، ما ٲبنعك أف تزكران أكثر ٩با تزكران...

 َِٕ ٰبدًٌث حْب ٚبٌلف عن قصة تبوؾ...
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 ادلصادر وادلراجع
النهاية يف غريب احلديث ت ا٤ببارؾ بن دمحم ا١بزرم، ابن األثّب، ٦بد الدين أيب السعادا -ُ

 .، د.ت(توزيع دار ابن ابزد.ط، )د.ـ: ، ٙبقيق: طاىر أٞبد الزاكم ك٧بمود دمحم الطناحي، واألثر
 ارد)د.ـ: ، ٓ، ط حلية األولياء وطبقات األصفياءاألصبهاين، أبو نعيم أٞبد بن عبدهللا،  -ِ

 .(قَُْٕالرايف للَباث، 
ق/ ُّّٗدار الشركؽ،  ة:، )القاىر ُ، طالتعبري الفين يف القرآنيخ، أمْب، بكرم ش -ّ

 ـ(.ُّٕٗ
، ٙبقيق: ىاشم الندكم التاريخ الكبريالبخارم، أبو عبدهللا إ٠باعيل بن إبراىيم ا١بعفي،  -ْ

 ، د.ت(.الناشر: دائرة ا٤بعارؼ العثمانيةد.ط، )د،ـ: كآخركف، 
، ْ، ٙبقيق: مصطفى ديب البغا، طبخاريصحيح الالبخارم، أبو عبدهللا دمحم بن ا٠باعيل،  -ٓ

 ق(.َُُْ)بّبكت: دمشق، اليمامة، دار ابن كثّب، 
، د.ط، )د.ـ: أىم خصائص السور واآلايت ادلكية ومقاصدىاالبدكم، أٞبد عباس،  -ٔ

 .ق(ََُْجامعة أـ القرل، 
، صححو كعلق عليو: الشيخ إ٠باعيل الفقيو وادلتفقوالبغدادم، أٞبد بن علي بن اثبت،  -ٕ
 .(ـُٕٓٗق/ ُّٓٗالناشر: دار إحياء السنة النبوية، د.ط، )د.ـ: نصارم، األ
كمركاف  ،، ٙبقيق: خالد عبدالرٞبن العكمعامل التنزيلالبغوم، أبو دمحم ا٢بسْب بن مسعود،  -ٖ

 .(قَُْٕنشر دار ا٤بعرفة، : لبناف -بّبكت)، ِسوار، ط
ن عثماف بن عمر الكناين البوصّبم، أٞبد بن أيب بكر بن إ٠باعيل بن سليم بن قاٲباز ب -ٗ

 -لبناف)، ِ، ٙبقيق: دمحم ا٤بنتقى الكشناكم، طمصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجواحملدث، 
 .(قَُّْنشر دار العربية للطباعة كالنشر كالتوزيع، : بّبكت

، ٙبقيق: أٞبد دمحم شاكر ككماؿ يوسف ا٢بوت، سنن الرتمذيالَبمذم، عيسى بن سورة،  -َُ
 ـ(.ُٕٖٗق/ َُْٖلكتب العلمية، د.ط، )بّبكت: دار ا

عآب الكتب،  :بّبكت)، ُ، ٙبقيق: صبحي السامرائي كآخركف، طالعلل الكبريالَبمذم،  -ُُ
 .(قَُْٗ
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، ٝبع كترتيب: عبدالرٞبن بن دمحم بن قاسم رلموع الفتاوىابن تيمية، أٞبد بن عبدا٢بليم،  -ُِ
 ق(.ُُِْكابنو دمحم، د.ط، )الرايض: دار عآب الكتب، 

دارة  د.ط، )د.ـ: ،معجم األمكنة الوارد ذكرىا يف صحيح البخاري، سعد، ابن جنيدؿ -ُّ
 .د.ت( ا٤بلك عبدالعزيز

ٙبقيق: أٞبد عبدالغفور  ،الصحاح؛ اتج اللغة وصحاح العربيةا١بوىرم، إ٠باعيل بن ٞباد،  -ُْ
 .(قُّٗٗدار العلم للمبليْب، د.ط )د.ـ:  ،عطار
، ٙبقيق: أسعد دمحم تفسري القرآن العظيمرازم، ابن أيب حاًب، عبدالرٞبن بن دمحم بن إدريس ال -ُٓ

 .(قُُْٗ ،مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة ا٤بكرمة، الرايضد.ط، )الطيب، 
نشر دار الكتب د.ط، )د،ـ: ، ادلستدرك على الصحيحنيا٢باكم، أبو عبدهللا النيسابورم،  -ُٔ

 .، د.ت(العلمية
، ني من احملدثني والضعفاء وادلرتوكنيكتاب اجملروحابن حباف، دمحم بن أٞبد التميمي البسٍب،  -ُٕ

 .، د.ت(دار ا٤بعرفة :بّبكت -لبنافد.ط، )ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم زايد، 
، أبو دمحم علي بن أٞبد بن سعيد األندلسي،  -ُٖ ، ٙبقيق: ١بنة من مجهرة أنساب العربابن حـز

 ق(. َُْٖ، )بّبكت: نشر دار الكتب العلمية، ُالعلماء، ط
نشر مطبعة السعادة،  :مصر)، ُ، طاإلصابة يف دتييز الصحابةي، ابن حجر، أٞبد بن عل -ُٗ

 .(قُِّٖ
 -سوراي)، ُ، ٙبقيق: دمحم عوامة، طتقريب التهذيبابن حجر، أٞبد بن علي العسقبلين،  -َِ

 .(قَُْٔنشر دار الرشيد، : حلب
، تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريابن حجر، أٞبد بن علي العسقبلين،  -ُِ

 ق(.ُّْٖالسيد عبدهللا ىاشم اليماين ا٤بدين، د.ط، )ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٢بجاز: د.ف،  ٙبقيق:
 دار الفكر، :بّبكت)، ُ، طهتذيب التهذيبابن حجر، أٞبد بن علي العسقبلين،  -ِِ

 .(قَُْْ
، ٙبقيق: العجاب يف بيان األسبابابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أٞبد بن علي،  -ِّ

 ق(.ُُْٖدار ابن ا١بوزم، د.ـ: ، )ُعبدا٢بكيم دمحم األنيس، ط



398 
 

، ٙبقيق: ٧بب فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أٞبد بن علي العسقبلين -ِْ
 .(قَُْٕنشر دار الرايف للَباث، : القاىرة)، ُالدين ا٣بطيب، ط

، سلتصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أمحدابن حجر، أٞبد بن علي،  -ِٓ
 .(قُُِْمؤسسة الكتب الثقافية، : بّبكت)، ُا٣بالق، طٙبقيق: صربم عبد

، ٙبقيق د. إحساف عباس، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكاف، أٞبد بن دمحم،  -ِٔ
 ـ(.َُٕٗدار الثقافة، :، )بّبكتُط

، ٙبقيق: علي ميزان االعتدال يف نقد الرجالالذىيب، أبو عبدهللا دمحم بن أٞبد بن عثماف،  -ِٕ
 .، د.ت(نشر دار ا٤بعرفة :بّبكتد.ط، )لبجادم، بن دمحم ا

 .(قُُّٕدار الكتب العلمية، : بّبكت)، ُ، طاجلرح والتعديلالرازم، أبو حاًب،  -ِٖ
الرسالة،  :بّبكت)، ِ، ٙبقيق: شكر هللا قوجاين، طادلراسيلالرازم، ابن أيب حاًب،  -ِٗ

 .(قُُْٖ
، ادلفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين، أيب القاسم ا٢بسْب بن دمحم بن الفضل،  -َّ
 .(ـُِٗٗق/ُُِْدار القلم، : دمشق)، ُط

، )د.ـ: ُ، ٙبقيق: د. ٮباـ سعيد، طشرح علل الرتمذيابن رجب، عبدالرٞبن بن أٞبد،  -ُّ
 ق(.َُْٕمكتبة ا٤بنار، 

مكتبة  :، )الرايضُ، طدراسات يف علوم القرآن، بن عبدالرٞبن بن سليماف الركمي، فهد -ِّ
 ق(.ُُّْالتوبة، 

 ـ(.ُُٖٗق/َُُْا٤بكتب اإلسبلمي، د.ـ: ، )ُط ،علوم القرآنعدانف دمحم،  كر،زرز  -ّّ
عيسى البايب ، د.ط، )د.ـ: نشر: مناىل العرفان يف علوم القرآنالزرقاين، دمحم عبدالعظيم،  -ّْ

 .، د.ت(ا٢بليب كشركاه
، ُط، ٙبقيق: مصطفى عبدالقادر عطا ،الربىان يف علوم القرآنالزركشي، دمحم عبدهللا،  -ّٓ

 .(قَُْٖ، دار الكتب العلمية :ّبكتب)

الرائسة العامة للبحوث كاإلفتاء،  :)الرايض ،ِ، طاحلديث واحملدثونأبو زىو، دمحم دمحم،  -ّٔ
 ـ(.ُْٖٗق/َُْْ
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، إعداد كتعليق: عزت عبيد سنن أيب داودالسجستاين، أبو داكد سليماف بن األشعث،  -ّٕ
 .ق(ُُّٗ، )بّبكت: دار ا٢بديث، ُالدعاس ك عادؿ السيد، ط

مكتبة  :)القاىرة ،ُ، طمجال القراء وكمال اإلقراءالسخاكم، علم الدين علي بن دمحم،  -ّٖ
 ـ(.ُٕٖٗق/ َُْٖا٣با٪بي، 

، ٙبقيق: أبو الوفا أصول السرخسيالسرخسي، أبو بكر دمحم بن أٞبد بن أيب سهل،  -ّٗ
 ق(.ُّّٗاألفغاين، د.ط )د.ـ: دار ا٤بعرفة، 

: عنيزةد.ط، )، ًن الرمحن يف تفسري كالم ادلنانتيسري الكر السعدم، عبدالرٞبن بن انصر،  -َْ
 .(قَُْٕنشر مركز صاّب بن صاّب الثقاُب، 

، ٙبقيق كتعليق: كىيب سلمياف فضائل القرآن ومعادلو وأدبوابن سبلـ، أبو عبيد القاسم،  -ُْ
 (.، د.تنشر دار الكتب العلمية :، )بّبكتُغاك جي، ط

، )د.ـ: مكتبة ٗ، طالعلمي صياغة جديدة كتابة البحثأبو سليماف، عبدالوىاب إبراىيم،  -ِْ
 ـ(.ََِٓق/ُِْٔالرشد، 

، ٙبقيق: عبدالرٞبن ا٤بعلمي األنسابالسمعاين، أبو سعد عبدالكرًن بن دمحم بن منصور،  -ّْ
 ـ(.َُٖٗق/ ََُْالناشر: دمحم أمْب دمج،  :، )بّبكتِكآخركف، ط

، ٙبقيق كدراسة: فر السمعاينتفسري أيب ادلظالسمعاين، أبو ا٤بظفر منصور بن دمحم عبدا١ببار،  -ْْ
 ـ(.ُٓٗٗق/ ُُْٔمكتبة العلـو كا٢بكم،  :، )ا٤بدينة ا٤بنورةُد. عبدالقادر منصور، ط

، ِ، طلباب النقول يف أسباب النزولالسيوطي، جبلؿ الدين عبدالرٞبن بن أيب بكر،  -ْٓ
،  :بّبكت)  .(ـُٕٗٗدار إحياء العلـو

ادلوافقات يف أصول كالغرانطي ا٤بالكي، الشاطيب، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي  -ْٔ
 ق(.ُُُْدار الكتب العلمية،  :، )بّبكتُ، ٙبقيق: عبدالسبلـ عبدالشاُب دمحم، طالشريعة

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم الشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا،  -ْٕ
 .(ـَََِ /قُُِْ ،دار الفضيلة: الرايض)، ُ، طاألصول

، ٙبقيق: كماؿ الكتاب ادلصنف يف األحاديث واآلاثرة، أبوبكر عبدهللا بن دمحم، ابن أيب شيب -ْٖ
 .(قَُْٗنشر دار التاج، : بّبكت)، ُيوسف ا٢بوت، ط

 ـ(.ُٖٓٗدار العلم للمبليْب،  :، )بّبكتُٔ، طمباحث يف علوم القرآنالصاّب، صبحي،  -ْٗ
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ا٤بكتب  :، )بّبكتّط، حملات يف علوم القرآن واجتاىات التفسريالصباغ، دمحم لطفي،  -َٓ
 ق(.َُُْاإلسبلمي، 

 ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم أٞبد مصطفى،طاش كربل زاده،  -ُٓ
 ٙبقيق كمراجعة: كامل البكرم كعبدالوىاب أبو النور، د.ط، )القاىرة: دار الكتب ا٢بديث د.ت(.

، )القاىرة: دار ُط ، ٙبقيق: أٲبن شعباف، كسيد إ٠باعيل،ادلعجم األوسطالطرباين،  -ِٓ
 .ق(ُُْٕا٢بديث، 

، ٙبقيق: ٧بمود شاكر، عن أتويل آي القرآن جامع البيانالطربم، أبو جعفر دمحم بن جرير،  -ّٓ
 ـ(.ُٖٔٗق/ُّٖٖدار ا٤بعارؼ،  :، )مصرّكمراجعة كٚبريج أٞبد شاكر، ط

تصر شرح سلالطوُب، ٪بم الدين أبو الربيع سليماف بن عبدالقوم بن عبدالكرًن بن سعيد،  -ْٓ
 ق(.َُُْدار الرسالة،  :، )بّبكتُ، ٙبقيق: د. عبدهللا بن عبداحملسن الَبكي، طالروضة

مركز الدراسات  :، )جدةِ، طاحملرر يف علوم القرآنالطيار، مساعد بن سليماف،  -ٓٓ
 ـ(.ََِٖ/ُِْٗكا٤بعلومات ٗبعهد اإلماـ الشاطيب، 

 .، د.ت(شر الدار التونسيةن)د.ـ:  د.ط، ،التحرير والتنويرابن عاشور، دمحم الطاىر،  -ٔٓ
اجملمعة،  د.ط، )د.ـ: جامعة ،مناىج البحث العلمي فتح الرٞبن يوسف عمر، ،أبو عاقلة -ٕٓ

 د.ت(.
، ٙبقيق: علي دمحم االستيعاب يف معرفة األصحابابن عبد الرب، يوسف بن عبدهللا بن دمحم،  -ٖٓ

 ـ(.ُِٗٗق/ ُُِْ، )بّبكت: دار ا١بيل، ُالبجاكم، ط
احملرر الوجيز يف تفسري أبو دمحم عبدا٢بق بن غالب بن عطية األندلسي، ابن عطية، القاضي  -ٗٓ

 .(قُُّْاجمللس العلمي، د.ط، )مكناس: ، ٙبقيق: الكتاب العزيز
نشر  :بّبكت)، ُ، طالضعفاء الكبريالعقيلي، أبو جعفر دمحم بن عمرك بن موسى بن ٞباد،  -َٔ

 .، د.ت(دار الكتب العلمية
عآب )د.ـ: ، ِ، ٙبقيق: ٞبدم السلفي، طكام ادلراسيلجامع التحصيل يف أحالعبلئي،  -ُٔ

 .(قَُْٕالكتب، 
، اعتُب بو: د. دمحم عوض مرعب كاآلنسة معجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو ا٢بسْب أٞبد،  -ِٔ

 (.قُِِْدار إحساء الَباث العريب، )د.ـ: ، ُط، فاطمة دمحم أصبلف
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دلا أشكل من تلخيص كتاب  ادلفهمالقرطيب، أبو العباس أٞبد بن عمر بن إبراىيم،  -ّٔ
 ق(.ُُْٕ، )بّبكت، دمشق: نشر: دار ابن كثّب كالكلم الطيب، ُ، ٙبقيق: ٝباعة، طمسلم

نشر: )د.ـ:  د.ط، ،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، أبو عبدهللا دمحم بن أٞبد األنصارم،  -ْٔ
 .، د.ت(مكتبة الرايض ا٢بديثة

، ٙبقيق: دمحم فؤاد عبدالباقي، د.ط، )د.ـ: ماجوسنن ابن القزكيِب، أبو عبدهللا دمحم بن يزيد،  -ٓٔ
 دار الفكر، د.ت(.

 ق(.َُُْمكتبة ا٤بعارؼ،  :)الرايض ،ٖ، طمباحث يف علوم القرآنالقطاف، مناع،  -ٔٔ
دار  :، )جدةُٙبقيق: د. أٞبد حسن فرحات، ط ،اإليضاحكي بن أيب طالب، القيسي، م -ٕٔ

 ـ(.ُٖٔٗ/قَُْٔا٤بنارة، 
: لبناف-بّبكت)، ِ، طتفسري القرآن العظيمالفداء إ٠باعيل، ابن كثّب، عماد الدين أيب  -ٖٔ

 .(ـُٕٗٗ /قُُْٕمؤسسة الرايف، 
، ٙبقيق: د. مصطفى السرية النبويةالفداء إ٠باعيل بن كثّب الدمشقي،  وابن كثّب، أب -ٗٔ

 ـ(.ُْٔٗق، ُّْٖمطبعة عيسى ا٢بليب كشركاه،  :)القاىرةد.ط، عبدالواحد، 
الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة  بن أٞبد، ابن الكياؿ، أبو الربكات دمحم -َٕ

نشر دار ا٤بأموف للَباث، : دمشق، بّبكت)، ُ، ٙبقيق: عبدالقيـو عبد رب النيب، طالثقات
 .(قَُُْ

نشر دار الفكر )د.ـ: ، ِ، ٙبقيق: حسْب القوتلي، طفهم القرآناحملاسيب، حارث بن أسد،  -ُٕ
 .(ـُٖٕٗق/ ُّٖٗللطباعة كالنشر، 

ا٤بكتب اإلسبلمي،  :بّبكت)، ِ، ٙبقيق: دمحم مصطفى األعظمي، طالعللبن ا٤بديِب، ا -ِٕ
 .(قََُْ

، ٙبقيق: د. بشار هتذيب الكمال يف أمساء الرجالا٤بزم، ٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف،  -ّٕ
 .(قُُّْنشر مؤسسة الرسالة، )د.ـ: ، ُعواد معركؼ، ط

ا٤بملكة العربية السعودية، ) ،ُ، طالقرآن لاحملرر يف أسباب نزو ا٤بزيِب، خالد بن سليماف،  -ْٕ
 ق(.ُِْٕدار ابن ا١بوزم،  :الدماـ
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، ٙبقيق: دمحم فؤاد صحيح مسلممسلم، أبو ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج القشّبم النيسابورم،  -ٕٓ
 ق(.ُّٕٓ، )د.ـ: دار إحياء الَباث، ُعبدالباقي، ط

 ِٞبد شوقي أمْب، طك ، ٙبقيق: حسن علي عطية، ادلعجم الوسيط ٦بمع اللغة العربية، -ٕٔ
 .)د.ـ: د.ف، د.ت(

، ٙبقيق: دمحم الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن، دمحم بن أٞبد بن سعيد بن عقيلةا٤بكي،  -ٕٕ
خالد ك مصلح عبدالكرًن السامدم، ك إبراىيم دمحم احملمود، ك فهد علي العندس، ك صفاء حقي، 

 ـ(.ََِٔق/ُِْٕجامعة الشارقة، د.ـ: ) ُعبدالكرًن البلحم، ط
ٕٖ-  ، نشر دار  :بّبكتد.ط، )، لسان العربابن منظور، أبو الفضل ٝباؿ الدين دمحم بن مكـر

 .، د.ت(صادر
الناسخ وادلنسوخ يف كتاب هللا واختالف النحاس، أبو جعفر أٞبد بن دمحم بن إ٠باعيل،  -ٕٗ

ق/ ُُِْمؤسسة الرسالة، )د.ـ: ، ُ، ٙبقيق: د. سليماف بن عبدهللا البلحم، طالعلماء يف ذلك
 .(ـُُٗٗ

ٙبقيق: د. عبدالغفار سليماف  السنن الكربى،النسائي، أبو عبدالرٞبن أٞبد بن شعيب،  -َٖ
 ق(.ُُُْ، )بّبكت: نشر: دار الكتب العلمية، ُالبندارم، كسيد كسركم حسن، ط

، ٙبقيق: مكتب الَباث اإلسبلمي، سنن النسائيالنسائي، أبو عبدالرٞبن أٞبد بن شعيب،  -ُٖ
 ق(.ُُِْ، ، )بّبكت: دار ا٤بعرفةِط

نشر  :بّبكتد.ط، )، اجملموع شرح ادلهذبالنوكم، أبو زكراي ٰبٓب بن شرؼ الدين النوكم،  -ِٖ
 .، د.ت(دار الفكر

، ُ، طادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنوكم، أبو زكراي ٧بيي الدين بن شرؼ،  -ّٖ
 .(ـُِٗٗق، ُّْٕا٤بطبعة ا٤بصرية ابألزىر، )

ٙبقيق: نورة بنت عبدهللا  ،التنزيل وترتيبودمحم بن حبيب، القاسم، ا٢بسن بن  والنيسابورم، أب -ْٖ
 (.، د.تدار كنوز أشبيلية :)الرايضد.ط، الوراثف، 

 :)بّبكتد.ط، ، رلمع البحرين يف زوائد ادلعجمنيا٥بيثمي، نور الدين علي بن أيب بكر،  -ٖٓ
 ـ(.ُٖٔٗق/َُْٔمؤسسة ا٤بعارؼ، 
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 ،ّٙبقيق: السيد أٞبد الصقر، ط ،أسباب النزولالواحدم، أبو ا٢بسن علي بن أٞبد،  -ٖٔ
 .(ـُٕٖٗ /ق َُْٕ دار القبلة للثقافة اإلسبلمية، ة:ا٤بملكة العربية السعودي)

)د،ـ: ، ِ، طالصحيح ادلسند من أسباب النزولالوادعي، أبو عبدالرٞبن مقبل بن ىادم،  -ٕٖ
 .(ـََِْ /قُِْٓمكتبة صنعاء األثرية، 

مركز  :)جدة، ُ، طالستنباط من القرآن الكرًنمنهج االوىيب، فهد بن مبارؾ بن عبدهللا،  -ٖٖ
 .ـ(ََِٕ/ُِْٖالدراسات كا٤بعلومات ٗبعهد اإلماـ الشاطيب، 

معجم ابن ايقوت، شهاب الدين أيب عبدهللا ايقوت بن عبدهللا ا٢بموم الركمي البغدادم،  -ٖٗ
  .(قَُُْنشر دار الكتب العلمية،  :بّبكت)، ُ، ٙبقيق: فريد عبدالعزيز ا١بنيدم، طالبلدان
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 ادلالحق
   (التأصيليسلطط البحث )اجلانب  (:8ملحق رقم )

ا٢بديث الوارد فيو 
 ذكر اآلية

 اآلية

 دراسة ا٢بديث

 بوؿمق

ىل ىو سبب نزكؿ 
 اآلية؟

 سبب نزكؿ اآلية
 )كقد ٙبققت فيو أركاف اسباب النزكؿ(

 صريح أـ غّب صريح

 صريح

استنباط ضوابط 
٤بعرفة ا٤بكي كا٤بدين 
من خبلؿ سبب 

 النزكؿ الصريح

 توقف غّب مقبوؿ
)ليس من 

 اختصاص الدراسة(

 توقف ليس سبب لنزكؿ اآلية
)ليس من 

 اختصاص الدراسة(

 توقف غّب صريح
)ليس من 

 اختصاص الدراسة(
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 جداول القرآئن (:7ملحق رقم )
 ( موضعِّ: )مكي

رقم  ت
 النتيجة السورة كاآلية ا٤بوضع

 .ذكر أيب جهل ك٦بادلتو للنيب   -ُ ّّسورة األنعاـ،  ٖٕ ُ

ِ ٕٗ 
 -ُٓسورة األنعاـ، 

ٖٓ 

ستة نفر... أان كابن مسعود  : )كنا مع النيب  بن أيب كقاص قوؿ سعد -ُ
كرجل من ىذيل كببلؿ كرجبلف لست أ٠بيهما(، فهوالء الستة نفر من 
الصحابة، أربعة منهم قد عيلم أهنم من أكائل من أسلم، كقلة عددىم قرينة أخرل 

 على أف األمر ُب أكؿ اإلسبلـ.
ة ٥بم، كقوؿ ا٤بشركْب: )اطرد ىؤالء ال ٯبَبئوف علينا(، ما يدؿ على أف الدكل  -ِ

 كأف ا٤بسلمْب ُب حالة ضعف، كىذا من خصائص ا٤برحلة ا٤بكية.

سورة األنعاـ،  َٖ ّ
ُُٖ- ُُِ 

ُب ذلك،  القرآف، ك٦بادلتهم للنيب  بواعَبضوا على حكم نزؿ كجود أانس  -ُ
 كىذا ٓب يعهد إال من مشركي أىل مكة.

 -ُُّسورة التوبة،  ٕٗ ْ
ُُْ 

 .ككفاتو  ذكر ٢بظات احتضار أيب طالب عم النيب  -ُ
 .ذكر أيب جهل  -ِ
 عبد اَّللَّ بن أيب أمية بن ا٤بغّبة.ذكر   -ّ

أف ٯبعل ٥بم  من خبلؿ نص ا٢بديث أف اآلية مكية: )سأؿ أىل مكة النيب  -ُ ٗٓسورة اإلسراء،  َُٕ ٓ
 أف أيتيهم ببعض ا٤بعجزات. فيو طلب أىل مكة من النيب ك (، الصفا ذىبان 

 َُُسورة اإلسراء،  َُُ ٔ

حديث ابن عباس فإف اآلية مكية، كذلك بنص ا٢بديث: )كرسوؿ من خبلؿ  -ُ
 ٨بتف ٗبكة(. هللا 

 كقرينة ذكر ا٤بشركْب كأف ٥بم القوة كا٤بنعة، كىذا ٩با ٚبتص بو ا٤برحلة ا٤بكية. -ِ
 

 -ٕٕسورة مرًن،  ُُْ ٕ
َٖ 

 إٔب ا٤بدينة. ذكر العاص بن كائل، إذ إنو قد مات قبل ىجرة النيب  -ُ
ال أقضيك حٌب ئل حْب قاضاه خباب ُب دىين لو عنده: )ُب قوؿ العاص بن كا -ِ

قرينة أخرل  كاستعبلئو كسخريتو،بعد ا٤بوت،  كإنكاره للبعث، (تكفر ٗبحمد
 تدؿ على أفَّ ىذا األمر كاف قبل ا٥بجرة.
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 ت
رقم 
 النتيجة السورة كاآلية ا٤بوضع

 ٕٔسورة ا٤بؤمنوف،  ُُٖ ٖ

اهبم من ا١بوع كا١بدب حٌب أهنم قد كذلك ٤با أص مناشدة أيب سفياف للنيب   -ُ
أكلوا الدـ كالوبر، داللة على العذاب الذم أصاب أىل مكة كذلك قبل ىجرة 

 .النيب 
كاف قبل ا٥بجرة، لقوؿ ابن   –يعِب أاب سفياف –: )كالظاىر أف ٦بيئو قاؿ ابن حجر 

أف أاب مسعود: ٍب عادكا، فذلك قولو: يـو نبطش البطشة الكربل، يـو بدر، كٓب ينقل 
 سفياف قدـ ا٤بدينة قبل بدر(.

 -ٖٔسورة الفرقاف،  ُِٓ ٗ
 من خبلؿ نص حديث ابن عباس: )نزلت ىذه اآلية ٗبكة(. -ُ َٕ

 ٔٓسورة القصص،  ُِٔ َُ
 

 .ككفاتو ذكر ٢بظات احتضار أيب طالب عم النيب  -ُ
 .ذكر أيب جهل  -ِ
 عبد اَّللَّ بن أيب أمية بن ا٤بغّبة.ذكر   -ّ

من أكائل من أسلم، حٌب قاؿ عن  إسبلـ سعد بن أيب كقاص، فقد كاف   -ُ ٖ، سورة العنكبوت ُِٕ ُُ
 (.)لقد رأيتِب كأان ثلث اإلسبلـ: نفسو 

، ُْسورة لقماف،  ُُّ ُِ
ُٓ 

من أكائل من أسلم، حٌب قاؿ عن  إسبلـ سعد بن أيب كقاص، فقد كاف  -ُ
 (.)لقد رأيتِب كأان ثلث اإلسبلـ: نفسو 

 ٕ -ُسورة ص،  ُْْ ُّ
 كر أيب طالب.ذ  -ُ
 .ك٦بيء قريش إٔب النيب  -ِ
 ككذلك ذكر أيب جهل. -ّ

 -َُسورة الدخاف،  ُْٗ ُْ
ُٔ 

بسنْب كسِب يوسف،  -٤با استعصت على رسوؿ هللا -ذكر إصابة قريش  -ُ
كإصابتهم ابلقحط، حٌب جعل الرجل ينظر إٔب السماء فّبل بينو كبينها كهيئة 

ف ىذه ا٢بادثة قبل ىجرة النيب الدخاف من ا١بهد، حٌب أكلوا العظاـ، كقد كا
. 

 كذلك من خبلؿ نص ا٢بديث: )سأؿ أىل مكة(.  -ُ ِ، ُسورة القمر،  ُٗٓ ُٓ
 ٙبقيق ا٤بعجزات. طلبهم من النيب  -ِ

، ْٖسورة القمر،  َُٔ ُٔ
 ُب القدر. ذكر ا٤بشركْب، ك٦بادلتهم للنيب   -ُ ْٗ

 ُْ -ُسورة ا١بن،  َُٖ ُٕ
 ذكر سوؽ عكاظ.  -ُ
 .ن كخرب السماء، كاكتشافهم أف سبب ذلك مبعث النيب ا٢بيلولة بْب ا١ب -ِ
 .ذكر مبعث النيب  -ّ
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 ت
رقم 
 النتيجة السورة كاآلية ا٤بوضع

 ٓ-ُسورة ا٤بدثر،  ُُٖ ُٖ

ا٢بديث كاف بعد أف فَب الوحي بعد نزكؿ جربيل عليو بغار حراء، فهي من  -ُ
 .أكائل ما نزؿ على النيب 

لى ىيئتو الٍب خلقو هللا عليها، فقد كاف ُب ١بربيل ع ككذلك قرينة رؤية النيب  -ِ
 ا٤برحلة ا٤بكية.

 -ُٔسورة القيامة،  ُِٖ ُٗ
ُٗ 

لسانو كشفتيو، كقد كاف ىذا أكؿ الوحي، إذ كاف النيب  قرينة ٙبريك النيب  -ُ
 .ٱبشى أف ال ٯبمع لو، فينسى منو شيئان 

رآنو، ٍب إف علينا كذلك ُب قولو تعأب: )إف علينا ٝبعو كق كعده هللا لنبيو دمحم  -ِ
 بيانو(.

 ِ، ُسورة عبس،  ُْٖ َِ
الشديد على إسبلـ ىذا ا٤بشرؾ العظيم الشأف ُب قومو،  قرينة حرص النيب  -ُ

حٌب أنو أعرض عن ابن أـ مكتـو رجاء إسبلمو، ككذلك ا٢برص الشديد من 
 ابن أـ مكتـو على تعلم اإلسبلـ.

 ّ-ُسورة الضحى،  ُٖٔ ُِ

اي دمحم، إين ألرجو أف يكوف شيطانك قد تركك(، فهذه بقرينة قوؿ ا٤برأة: ) -ُ
 سول ٗبكة. الصيغة ٓب تكن لتقاؿ للنيب 

، كأهنا ال ككذلك قوؿ ا٤بشركْب: )قد كيدًٌع دمحم(، يرجوف أف تنتهي دعوة النيب  -ِ
 تنتشر.

 -ٔسورة العلق،  ُٕٖ ِِ
ُٗ 

هو بْب ذكر أيب جهل، كأف ا٢بادثة تدكر حولو، كقولو: )ىل يعفر دمحم كج  -ُ
 ، كترقب ا٤بشركْب لفعلو.أظهركم؟(، ٍب زعمو ليطأفَّ على رقبة النيب 

، تدؿ على فَبة عدـ كجود أحد من ا٤بسلمْب ٲبنع األذل عن رسوؿ هللا   -ِ
 استضعاؼ للمسلمْب، كىذا من خصائص ا٤برحلة ا٤بكية.

 ِ، ُسورة ا٤بسد،  َُٗ ِّ
على  صعد النيب ابلنص على ذكر معلم من معآب مكة، حيث قاؿ: )  -ُ

 الصفا(.
 ذكر قريش كاجتماعها، ككجود أيب ٥بب بينها.  -ِ
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 ( موضعَُُمدين: )

رقم  ت
 النتيجة السورة كاآلية ا٤بوضع

 َُُ -ٕٗالبقرة،  ُ ُ
 .ذكر اليهود كسؤا٥بم للنيب   -ِِ

كقد مٌر معنا حكاية اإلماـ الطربم كابن عطية اإلٝباع على أف اآلية قد نزلت جواابن 
 د إذ زعموا أف جربيل عدك ٥بم.لليهو 

 ُُٓالبقرة،  ِ ِ
 كجود قرينة السفر. -ُ
قرينة الصبلة ُب السفر، فإهنا تدؿ على حاؿ اطمئناف كاستقرار، كعدـ خوؼ،  -ِ

 كىذا من خصائص ا٤برحلة النبوية.

 ُِْالبقرة،  ْ ّ

 ذكر اليهود.  -ُ
 ذكر األنصار. -ِ
 ُب صبلتو ٫بو الكعبة. توجو النيب  -ّ
 بصحابتو رضواف هللا عليهم.  ككذلك صبلة النيب -ْ
، كذلك ُب ككجود ٝباعة أخرل من األنصار غّب الذم صلى هبم النيب  -ٓ

 قولو: )ٍب خرج بعد ما صلى، فمرَّ على قـو من األنصار ُب صبلة العصر(.

 ُّْالبقرة،  ٓ ْ
 ٝباعةن مع صحابتو رضواف هللا عليهم. صبلة النيب   -ُ
، و ٝباعة غّب الذم صلى هبم النيب النص الصريح بوجود مسجدو آخرى ب  -ِ

 كنصو: )فخرج رجل ٩بن كاف صلى معو فمر على أىل ا٤بسجد كىم راكعوف(.
 ا٤بدينة(. بنص ا٢بديث ُب قولو: )٤با قدـ رسوؿ اَّللَّ  -ُ ُْْالبقرة،  ٔ ٓ

 ُٖٓالبقرة،  ٕ ٔ

لعركة بن الزبّب  ذكر األنصار ُب حديث الرباء بن عازب، كفيو قوؿ عائشة  -ُ
)إ٭با أينزلت ىذه اآلية ُب األنصار(، كأهنم كانوا قبل أف يسلموا ىم كغساف، : 

ككاف ذلك سينَّة ُب آابئهم من أحـر ٤بناة ٓب يطف بْب الصفا كا٤بركة، فكانوا 
 يهلوف ٤بناة، فيتحرجوف أف يطوفوا بْب الصفا كا٤بركة.

 أهنم كانوا يكرىوف السعي بْب –كىو من األنصار –كأيضان حديث أنس  -ِ
 الصفا كا٤بركة، ألهنا كانت من شعائر ا١باىلية.

ككذلك ُب حديث عبدالرٞبن بن أيب بكر، إذ جاء فيو قرينة ذكر األنصار، كفيو: )كقاؿ 
 آخركف من األنصار(.

 األحاديث كلها حوؿ فرض الصياـ، كقد كاف ُب السنة الثانية من ا٥بجرة. -ُ ُٕٖالبقرة،  ٖ ٕ
 رض الصياـ، كقد كاف ُب السنة الثانية من ا٥بجرة.ا٢بديث حوؿ ف -ِ ُٕٖالبقرة،  ٗ ٖ
 أف الركايتْب تتحداثف عن فعل األنصار أك أحدىم. -ُ ُٖٗالبقرة،  َُ ٗ
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 ُٓٗالبقرة،  ُُ َُ

 ذكر األنصار.  -ُ
كثرة مناصرم اإلسبلـ، كذلك ُب قوؿ األنصار: )كإف اَّللَّ قد أعز اإلسبلـ  -ِ

ثي   ر انصركه، فلو أقمنا ُب أموالنا(.ككى
ذكر الغزك، كاإلقامة على األمواؿ كإصبلحها، كذلك ُب قوؿ أيب أيوب  -ّ

: )فكانت التهلكة اإلقامة على األمواؿ كإصبلحها، كتركنا األنصارم 
 الغزك(.

 ذكر كعب بن عجرة كىو من األنصار. -ُ ُٔٗالبقرة،  ُِ ُُ
 .حصوؿ ا٢بدث ُب حجة النيب  -ِ

 ُٕٗقرة، الب ُّ ُِ

 ذكر ا٢بج. -ُ
قد أرسل إليهم  عاـ الوفود، كأنو  إسبلـ أىل اليمن، ك٦بيئهم إٔب النيب  -ِ

علي بن أيب طالب قبل حجة الوداع، كما أرسل إليهم معاذ بن جبل ُب السنة 
 التاسعة للهجرة.

 ذكر ا٢بج، ككما ىو معلـو فإف ا٢بج ٓب يفرض إال ُب السنة التاسعة. -ُ ُٖٗالبقرة،  ُْ ُّ
 ذكر ا٢بج، ككما ىو معلـو فإف ا٢بج ٓب يفرض إال ُب السنة التاسعة. -ُ ُٗٗالبقرة،  ُٓ ُْ

 قرينة ٙبرًن ا٣بمر، إذ أٌف ٙبرًن ا٣بمر ُب ٝبيع مراحلو كاف بعد ىجرة النيب  -ُ ُِٗالبقرة،  ُٔ ُٓ
 إٔب ا٤بدينة.

 ذكر اليهود. -ُ ِِِالبقرة،  ُٖ ُٔ
 عباد بن بشر، كٮبا من األنصار.ذكر الصحابيْب ا١بليلْب: أسيد بن حضّب ك  -ِ

 ِِّالبقرة،  ُٗ ُٕ
 ذكر اليهود. -ُ
 ذكر األنصار. -ِ

 ، كىي من األنصار.سبب نزكؿ اآلية مداره على أ٠باء بنت يزيد  -ُ ِِٖالبقرة،  َِ ُٖ
 ، إذ ٓب يدخل هبا إال ُب ا٤بدينة.عائشة ُب بيت رسوؿ هللا  -ُ ِِٗالبقرة،  ُِ ُٗ
 ، كٮبا من األنصار.اآلية مداره على معقل بن يسار كأختو سبب نزكؿ  -ُ ِِّالبقرة،  ِِ َِ
 اآلية مدنية، كذلك لكوف زيد بن أرقم من األنصار. -ُ ِّٖالبقرة،  ِّ ُِ

 ِٔٓالبقرة،  ِْ ِِ
 ذكر األنصار. -ُ
 ذكر اليهود، كفيو ذكر حادثة إجبلء يهود بِب النضّب. -ِ
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 ِٕٔالبقرة،  ِٓ ِّ
 قرينة ذكر الزراعة الٍب كانت مهنة أىل ا٤بدينة. -ُ
، كبعض من األحداث الٍب تدكر فيو، من كجود كذكر مسجد رسوؿ هللا  -ِ

 أىل الصفة، كالتصدؽ عليهم.

 ِِٕالبقرة،  ِٔ ِْ
قرينة ٙبرج ا٤بسلمْب ُب إنفاقهم على أقرابئهم من ا٤بشركْب، فهذا يعِب أهنم  -ُ

سلمْب أىل قوة كمنعة، كىذا من خصائص ا٤برحلة ليسوا ُب دار كاحدة، كأف ا٤ب
 ا٤بدنية.

 .ذكر الصياـ كا١بهاد، كقد فرضا ُب السنة الثانية من ىجرة النيب  -ُ ِٖٔ -ِْٖالبقرة،  ِٕ ِٓ

 قريشان يـو بدر كقدـ ا٤بدينة(. نص ا٢بديث: )٤با أصاب رسوؿ هللا   -ُ ُّ، ُِاؿ عمراف،  ِٖ ِٔ
 بِب قينقاع.لليهود ُب سوؽ  كقرينة ٝبعو   -ِ

 كىو من األنصار. ذكر األشعث بن قيس  -ُ ٕٕاؿ عمراف،  ِٗ ِٕ
 ذكر اليهودم. -ِ

 -ٖٔاؿ عمراف،  َّ ِٖ
ٖٗ 

ذكر األنصار، كخركجي ىذا الرجل األنصارم من ا٤بدينة، ك٢باقة بدار أىل  -ُ
الشرؾ دليل أف ا٤بدينة أصبحت دار إسبلـ، كٛبايزت عن دار الشرؾ، كأفَّ ىذا 

 بعد ا٥بجرة. األمر كاف منو
 ذكر الطائفتْب: بنو حارثة، كبنو سلمة، ككلتاٮبا من األنصار. -ُ ُِِاؿ عمراف،  ِّ ِٗ
 بنص ا٢بديث: )٤با كاف يـو أيحد...(. -ُ ُِٖاؿ عمراف،  ّّ َّ
 ذكر يـو أحد. -ُ ُٗٔاؿ عمراف،  ّٓ ُّ

 ُِٕاؿ عمراف،  ّٔ ِّ
صحابة رسوؿ هللا  ذكر يـو أحد، كانصراؼ ا٤بشركْب من أرض ا٤بعركة، كمتابعة -ُ

 .٥بم 
 ذكر معلم من ا٤بعآب القريبة من ا٤بدينة كىي ٞبراء األسد. -ِ

 ذكر يـو أحد. -ُ ُْٕاؿ عمراف،  ّٕ ّّ
 ذكر )ٞبراء األسد( كىي من ا٤بعآب القريبة من ا٤بدينة. -ِ

 ذكر أىل الكتاب. -ُ ُٖٖاؿ عمراف،  ّٗ ّْ

يل ٩با يعرؼ عند أىل ا٤بدينة، كال يعرؼ ذكر العىذؽ، كىي النخلة، كزراعة النخ -ُ ّالنساء،  ِْ ّٓ
 عند أىل مكة.

 ذكر سعد بن الربيع كىو من األنصار. -ُ ُُالنساء،  ْْ ّٔ
 ذكر يـو أحد. -ِ
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 ِْالنساء،  ْٕ ّٕ
 ذكر يـو حنْب. -ُ
جيشان، ككجود السيب ُب ىذه ا٤بعركة، كىذا من خصائص  بػىٍعثي النيب  -ِ

 ة النبوية.ا٤برحل

 ذكر األنصار. -ُ ّْالنساء،  َٓ ّٖ
 إٔب ا٤بدينة. ٙبرًن ا٣بمر كٙبرٲبو ُب ٝبيع مراحلو كاف بعد ىجرة النيب  -ِ

 ، كمعو الناس.سفر النيب  -ُ ّْالنساء،  ُٓ ّٗ
 حكم التيمم. -ِ

قد بعث فيها أحد أصحابو، كىذا الصحايب  ذكر السرية، كأف رسوؿ هللا  -ُ ٗٓالنساء،  ّٓ َْ
 بن حذافة السهمي. عبدهللا

 ٓٔالنساء،  ْٓ ُْ

نص ا٢بديث: )رجبلن من األنصار قد شهد بدران... ُب شراج ا٢برة، كاان  -ُ
 يسقياف هبا كبلٮبا(.

 قرينة أنو من األنصار. -ِ
 ككذلك أنو شهد بدران. -ّ
 ذكر عمل السقاية الٍب ىي من أعماؿ أىل ا٤بدينة. -ْ
 ٙبديد موضع السقاية ُب ا٤بدينة أبهنا ُب ا٢برة. -ٓ

 نص ا٢بديث: )فلما حولو هللا إٔب ا٤بدينة(. -ُ ٕٕسورة النساء،  ٓٓ ِْ

 ٖٖسورة النساء،  ٕٓ ّْ
 ذكر غزكة أحد. -ُ
 ذكر ا٤بنافقْب كأفعا٥بم. -ِ
 النص ُب ا٢بديث: )إهنا طيبة(. -ّ

 ذكر القتاؿ كأحكامو، الذم ىو من خصائص ا٤برحلة النبوية. -ُ ْٗسورة النساء،  ٖٓ ْْ

 ٓٗسورة النساء،  َٔ ْٓ
 ر زيد بن اثبت كىو من األنصار.ذك -ُ
 ذكر ا١بهاد كحكم أىل األعذار. -ِ

 ٕٗسورة النساء،  ُٔ ْٔ
 ذكر القتاؿ. -ُ
ٛبايز ا٤بسلمْب عن ا٤بشركْب، إذ جاء ُب ا٢بديث: )أف أانسا من ا٤بسلمْب...  -ِ

 يكثركف سواد ا٤بشركْب على رسوؿ هللا(.
  



412 
 

 ت
رقم 
 النتيجة السورة كاآلية ا٤بوضع

 َُِاء، سورة النس ِٔ ْٕ

 ٛبايز ا٤بشركْب من ا٤بسلمْب، كمواجهتهم خارج مكة بعسفاف. -ُ
كعدـ ٘برؤ ا٤بشركْب على قتاؿ ا٤بسلمْب بل كٙبٌْب الفرصة كي يباغتوا ا٤بسلمْب  -ِ

الظهر،  كإصابتهم على حْب ًغرٌة، كشاىده ُب ا٢بديث حْب صلى النيب 
لوا: )أتٌب عليهم قاؿ ا٤بشركوف: )قد كانوا على حاؿ لو أصبنا ًغرهتم(، ٍب قا

اآلف صبلةه ىي أحب إليهم من أبنائهم كأنفسهم(، كيدؿ ذلك على أف 
ا٤بسلمْب أصبحوا أىل قوة كمنعة، كٓب يعودكا مستضعفْب، كىذا من خصائص 

 ا٤برحلة النبوية.

 ُِٕسورة النساء،  ْٔ ْٖ
ذكر مّباث اليتيمة، كنكاح اليتيمة، كمشاركتها ما٥با، ككقوع ىذه ا٢بالة،   -ُ

على أهنا ُب ٦بتمع ليس  -بداللة ا٢باؿ –استفتاء الناس عنها، يدؿ ك 
 ٗبستضعف، كال يكوف ىذا إال ُب اجملتمع ا٤بدين.

 ُِٖسورة النساء،  ٓٔ ْٗ
لوجدان أف ا٢بدث فيو ىو إرادة مفارقة ا٤برأة،  لو نظران ُب حديث عائشة  -ُ

ا يدؿ على بسبب طوؿ الصحبة، كىذا األمر ال ٲبكن أف يكوف ُب مكة، كإ٭ب
 سعة حاؿ، كىذا من خصائص ا٤برحلة النبوية، فاآلية مدنية.

 من األنصار. كمدار القصة كلها حولو، كىو  ذكر جابر بن عبدهللا  -ُ ُٕٔسورة النساء،  ٔٔ َٓ

 ٔسورة ا٤بائدة،  ٕٔ ُٓ
 ، كمعو الناس.بقرينة سفر النيب  -ُ
ا، أك أف نزكؿ آية ككذلك حكم التيمم، كذلك حاؿ كوف ا٢بديث سببان لنزك٥ب -ِ

 ا٤بائدة مقرران ٤با جاء من شرع ُب آية النساء.

 -ُْسورة ا٤بائدة،  ٗٔ ِٓ
َٓ 

 ذكر اليهود. -ُ
 ككذلك تنفيذ حد الرجم ُب الزاين احملصن. -ِ

 -َٗسورة ا٤بائدة،  ْٕ ّٓ
 بقرينة ذكر األنصار. -ُ ِٗ

ا٣بمر ُب ٝبيع مراحلو كاف بنص ا٢بديث: )فجرت ُب سكك ا٤بدينة(، كٙبرًن  -ُ ّٗسورة ا٤بائدة،  ٕٓ ْٓ
 إٔب ا٤بدينة. بعد ىجرة النيب 

، َُُسورة ا٤بائدة،  ٕٔ ٓٓ
َُِ 

خطيبان ُب أصحابو رضواف هللا عليهم، كىذا من خصائص  قرينة قياـ النيب   -ُ
 ا٤برحلة النبوية.

 -َُٔسورة ا٤بائدة،  ٕٕ ٔٓ
َُٖ 

 ذكر ٛبيم الدارم كقد كاف إسبلمو ُب السنة التاسعة،  -ُ
دليل على أف  ٢بديث أف ا١باـ كجد ٗبكة، بعد أف أحلفهما النيب كُب ا -ِ

 ٓب يكن إذ ذاؾ ٗبكة، كإ٭با كاف بدار أخرل كىي ا٤بدينة. النيب 
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 ُّسورة األعراؼ،  ِٖ ٕٓ
عن أف ال ٰبج ابلبيت عرايف، كقد كاف النهي ُب خطبة الوداع  هنيى النيب  -ُ

٢بج، كىذا آخر العهد النبوم، كإف كانت نزلت ُب مكة، كذلك ألهنا ُب ا
 نزلت بعد ا٥بجرة، كهللا أعلم.

 -ُسورة األنفاؿ،  ْٖ ٖٓ
ٓ 

 نص ا٢بديث: )يـو بدر( أف اآلية مدنية. -ُ
ذكر األنفاؿ، كاألنفاؿ ال تكوف إال بقتاؿ، كالقتاؿ ٓب بشرع إال بعد ىجرة النيب  -ِ

. 
 ص ا٢بديث: )يـو بدر(، كفيو ذكر لبعض أحداث يـو بدر.ن -ُ ٗسورة األنفاؿ،  ٖٓ ٗٓ
 نص ا٢بديث: )يـو بدر(، كفيو ذكر لبعض أحداث يـو بدر. -ِ ُٗسورة األنفاؿ،  ٖٔ َٔ

 ٔٔسورة األنفاؿ،  ٖٖ ُٔ
ذكر القتاؿ: ففي ا٢بديث حكمه كىو أف هللا قد فرض على الصحابة رضواف  -ُ

هللا عنهم، كىو حكم متعلق هللا عليهم أف ال يفر كاحد من عشرة، ٍب خفف 
 ابلقتاؿ، كالقتاؿ من خصائص ا٤برحلة ا٤بدنية.

 -ٕٔسورة األنفاؿ،  ٖٗ ِٔ
ٔٗ 

ُ-  ، النص ُب ا٢بديثْب بذكر )يـو بدر(، كأيضان ذكر ٝبلة من أحداث ذلك اليـو
 منها: 

 ذكر عدد ا٤بشركْب.-أ 
 أف ينجز لو ربو ما كعد، كينصره على ا٤بشركْب. دعاء النيب -ب 
  لنبيو كصحابة نبيو اب٤ببلئكة.كإمداد هللا-ج 
 كذكر األسارل كأخذ الفداء منهم. -د 
 كذكر الغنائم. -ق 

 ُٗسورة التوبة،  َٗ ّٔ
 .ذكر منرب رسوؿ هللا  -ُ
 ذكر ا١بهاد ُب سبيل هللا. -ِ
 ذكر صبلة ا١بمعة. -ّ

 ٖٓسورة التوبة،  ِٗ ْٔ

للغنائم، كاعَباض عبدهللا بن ذم ا٣بويصرة التميمي على  قسمة النيب  -ُ
 قسمة.ال

ُب  لعبدهللا بن ذم ا٣بويصرة ابلنفاؽ، كاستئذانو للنيب  كصف عمر   -ِ
 قطع عنقو.

 ٕٗسورة التوبة،  ّٗ ٓٔ
 .ذكر أيب مسعود األنصارم، كأيب عقيل األنصارم  -ُ
 كاألمر ابلصدقات. -ِ
 ذكر ا٤بنافقْب. -ّ
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ٔٔ ْٗ 
، ْٖسورة التوبة، 

ٖٓ 
 

 اَّللَّ بن أيب ابن سلوؿ.ذكر عبد  -ُ
 بياف حكم الصبلة على ا٤بنافقْب. -ِ

 -ْٗسورة التوبة،  ٓٗ ٕٔ
ٗٔ 

 ذكر كعب بن مالك كتوبة هللا عليو. -ُ
 ذكر غزكة العسرة كغزكة بدر. -ِ
 .ذكر سفر رسوؿ هللا  -ّ
 كأيضان ذكر ا٤بسجد. -ْ

 ذكر أىل قباء. -ُ َُٖسورة التوبة،  ٔٗ ٖٔ
  معشر األنصار...(.: )ايذكر األنصار، كذلك ُب قوؿ النيب  -ِ

ٔٗ ٖٗ 
 -ُُٕسورة التوبة، 
ُُٗ 

 ذكر كعب بن مالك األنصارم، كتوبة هللا عليو. -ُ
 ذكر غزكة تبوؾ. -ِ

 ُُْسورة ىود،  ََُ َٕ

 نص ركاية أيب اليسر: )ُب أقصى ا٤بدينة(. -ُ
 كأيضان كجود عدد من القرآئن، منها:  -ِ

 البيع كالشراء.-أ 
 كوف ا٤ببيع ٛبران.-ب 
: )أخلفت غازاين ُب ، كذلك ُب قوؿ النيب كذكر الغزك ُب سبيل هللا-ج 

 سبيل هللا..(.

 ُِٔسورة النحل،  َُٓ ُٕ
 نص ا٢بديث: )٤با كاف يـو أحد... فلما كاف يـو فتح مكة(. -ُ
 ذكر األنصار. -ِ
 .كاستشهاد ٞبزة بن عبدا٤بطلب  -ّ

 ُب حرث اب٤بدينة(. نص ا٢بديث: )كنت مع النيب   -ُ ٖٓسورة اإلسراء،  َُٗ ِٕ
 ك٧باكلتهم إعجازه. قرينة ذكر اليهود كسؤا٥بم للنيب ككذلك   -ِ

 ّسورة النور،  ُُٗ ّٕ
 كأيضان من خبلؿ نص ا٢بديث، كذلك ُب قولو: )حٌب قدمت ا٤بدينة(. -ُ
كأنو كاف ٰبمل األسرل من مكة حٌب أيٌب هبم  فعل مرثد بن أيب مرثد  -ِ

 ا٤بدينة.
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 ٗ -ٔالنور،  سورة َُِ ْٕ

 ذكر عوٲبر العجبلين كىو رجل من األنصار. -ُ
 كذكر عاصم بن عدم كىو من األنصار أيضان.  -ِ
: )اَّللَّ يعلم أف أحدكما كاذب، فهل منكما اتئب(، فإف كقوؿ رسوؿ هللا   -ّ

 صدكر الكذب من أحد ا٤بسلمْب ٓب يكن ُب العهد ا٤بكي.
ُب ا٤بسجد(، كُب ركاية ابن  ذكر ا٤بسجد ُب قوؿ ابن مسعود: )إان ليلة ا١بمعة -ْ

 مسعود نص على أنو )رجل من األنصار(.

، ُُ سورة النور، ُُِ ٕٓ
ُِ 

 نص ا٢بديث: )فقدمنا ا٤بدينة(،. -ُ
 حادثة اإلفك. -ِ
 كقرائن أخرل، منها:  -ّ

 إٔب غزكة. خركج رسوؿ هللا -أ 
 كذكر ا٢بجاب كقد فرض اب٤بدينة.-ب 
ا٤بريسيع كتسمى كذكر صفواف بن ا٤بعطل السلمي، فقد أسلم قبل غزكة -ج 

 ق.ٔبغزكة بِب ا٤بصطلق كقد كانت ىذه الغزكة سنة 
 كذكر عبد اَّللَّ بن أيب ابن سلوؿ رأس النفاؽ.-د 
كذكر بدر: ُب قوؿ عائشة ألـ مسطح: )بئس ما قلت، أتسبْب رجبلن -ق 

 شهد بدران(.
 كذكر أسامة بن زيد.-ك 
 كذكر سعد بن معاذ األنصارم، كسعد بن عبادة، كأسيد بن حضّب.-ز 
 األكس كا٣بزرج. كذكر-ح 
 على ا٤بنرب. كقياـ رسوؿ هللا -ط 

 ِِسورة النور،  ُِِ ٕٔ
 .ذكر حادثة اإلفك، كتربئة هللا لعائشة  -ُ
قوؿ الصديق ٤بسطح: )كاَّللَّ ال أينفق على مسطح شيئان أبدان( مَبتب على ما  -ِ

 حصل منو ُب حادثة اإلفك.
 ف مدار القصة عليو.ذكر عبدهللا بن أيب بن سلوؿ، كأ -ُ ّّسورة النور،  ُِّ ٕٕ

 كاف ٩بن شهد بدران.  من خبلؿ النصَّ على أف أاب حذيفة  -ُ ٓسورة األحزاب،  ُّّ ٖٕ
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 فلما كاف يـو أحد(.،نص ا٢بديث: )أف أنس بن النضر تغيب عن قتاؿ بدر.. -ُ ِّسورة األحزاب،  ُّْ ٕٗ
 .كذكر استشهاد أنس بن النضر هنع هللا يضر -ِ

َٖ ُّٓ 
سورة األحزاب، 

ِٖ ،ِٗ 

ُب  ، إذ ٓب يكن ُب عصمة النيب اجتماع أمهات ا٤بؤمنْب ُب عصمة النيب  -ُ
ٗبكة  ، كإف كاف عقد بعائشة ا٤برحلة ا٤بكية سول أـ ا٤بؤمنْب خدٯبة 

 إال إنو ٓب يػىنٍبً هبا سول ُب ا٤بدينة.
 على مدنية اآلية. لنسائو شهران، كل ذلك يدؿ ككذلك اعتزاؿ النيب  -ِ

 ذكر أـ عمارة األنصارية. -ُ ّٓسورة األحزاب،  ُّٔ ُٖ
 .قرينة شكول زيد امرأتو للنيب  -ُ ّٕسورة األحزاب،  ُّٕ ِٖ
 أبـ ا٤بؤمنْب زينب بنت جحش، ككليمتها. ذكر زكاج النيب  -ُ ّٓسورة األحزاب،  ُُْ ّٖ

ْٖ ُُٓ 
 -ُسورة الفتح، 

ُٕ 
ا٢بديبية(، ككذلك بنص حديث أنس بنص حديث سهل بن حنيف: )يـو   -ُ

 بن مالك: )من ا٢بديبية(.

 ذكر أحداث يـو ا٢بديبية. -ُ ِْسورة الفتح،  ُّٓ ٖٓ
 ذكر بيعة الرضواف. -ِ

 -ُسورة ا٢بجرات،  ُْٓ ٖٔ
ٓ 

ذكر كفد بِب ٛبيم كذكر األقرع بن حابس ا٢بنظلي، كقد كاف ذلك ُب عاـ  -ُ
 الوفود ُب السنة التاسعة للهجرة.

 ذكر كفد بِب األسد، كقد كاف ذلك ُب عاـ الوفود، ُب السنة التاسعة للهجرة. -ُ ُٕا٢بجرات، سورة  ُٖٓ ٕٖ

 ْ -ُسورة اجملادلة،  ُْٔ ٖٖ

 ، إذ ٓب ينب هبا إال اب٤بدينة.ذكر عائشة كأهنا ُب انحية بيت النيب   -ُ
 ذكر خولة بنت ثعلبة كأكس بن الصامت كٮبا من األنصار. -ِ
يتصور أف يظاىر رجل امرأتو ُب العهد ا٤بكي، ككذلك ا٢بدث ُب ذاتو، إذ ال  -ّ

 .ٍب إف امرأتو تراجع النيب 
ككذلك خركج أكس بن الصامت إٔب اندم قومو، ال تدؿ على حالة ضعف  -ْ

 ا٤بسلمْب، كإ٭با تدؿ على عز كمنعة ٥بم، كىذه من خصائص ا٤برحلة ا٤بدنية.

 ٓسورة ا٢بشر،  ُٕٔ ٖٗ

ئص أىل ا٤بدينة، خصوصان النخل إذ قرينة ذكر النخل، إذ الزراعة من خصا  -ُ
 ىي مشتهرة هبا.

ككذلك ذكر بِب النضّب كحصوهنم، فاليهود ٓب يستقركا ٗبكة، كٓب تنب ٥بم  -ِ
 حصوف هبا، كإ٭با كاف ذلك اب٤بدينة.

 كأيضان حادثة قطع الصحابة رضواف هللا عليهم لنخل بِب النضّب. -ّ
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 ، كبعثو إٔب نسائو.ذكر ضيف رسوؿ هللا  -ُ ٗة ا٢بشر، سور  ُٖٔ َٗ
 ككذلك قرينة ذكر رجل من األنصار. -ِ

 ُسورة ا٤بمتحنة،  ُٗٔ ُٗ

 علي بن أيب طالب كمن معو. قرينة بعث النيب  -ُ
 كذكر حاطب بن أيب بلتعة كإرسالو كتاابن إٔب قريش، ٱبربىم فيو بعـز النيب  -ِ

 على فتح مكة.
 ُب قوؿ عمر: دعِب أضرب عنق ىذا ا٤بنافق. كقرينة ذكر النفاؽ كذلك -ّ
 : )إنو قد شهد بدران(.كأيضان ذكر غزكة بدر ُب قوؿ النيب  -ْ

 ٖسورة ا٤بمتحنة،  َُٕ ِٗ

 قدـك أـ أ٠باء راغبة ُب صلة ابنتها، كقد قدمت هبدااي زبيب ك٠بن كقرظ. -ُ
 .للحدث أبنو كاف ُب عهد النيب  كصف أ٠باء  -ِ
ل ىديتها أك تدخلها بيتها حٌب استأذنت أف تقب قد أبت كوف أ٠باء  -ّ

 .رسوؿ هللا 

 َُسورة ا٤بمتحنة،  ُُٕ ّٗ
للمشركْب ُب عمرة ا٢بديبية، كما ترتب على ىذه  ذكر مكاتبة النيب  -ُ

 ا٤بكاتبة.
 ، كمطالبة ا٤بشركْب بعودهتن.حكم ٦بيء النساء ا٤بهاجرات إٔب النيب  -ِ

 ُُسورة ا٤بمتحنة،  ُِٕ ْٗ
٥بن، ككذلك فيها حكم من  ، كامتحاف النيب  النيب ذكر ا٤بهاجرات إٔب -ُ

 فاتو زكجو إٔب الكفار.

 .ذكر عبدهللا بن سبلـ  -ُ ّ-ُسورة الصف،  ُّٕ ٓٗ
 ككذلك اجتماع الصحابة كتساؤ٥بم عن أحب األعماؿ إٔب هللا. -ِ

 ُُسورة ا١بمعة،  ُٕٓ ٔٗ

 ذكر يـو ا١بمعة. -ُ
 كإقباؿ العّب ككوف الناس قد اثرت إليها. -ِ
لسماع ا٣بطبة، يدؿُّ عليو قولو: )يـو ا١بمعة، ك٫بن  اعهم عند النيب اجتم -ّ

 ، فثار الناس إال اثِب عشر رجبل(.مع النيب 

 -ُسورة ا٤بنافقوف،  ُٕٔ ٕٗ
ٖ 

 بنص ا٢بديث ُب قوؿ عبدهللا بن أيب سلوؿ: )لئن رجعنا إٔب ا٤بدينة(،  -ُ
 ذكر عبدهللا بن أيب سلوؿ. -ِ
 ْب.كأيضان ذكر من معو من ا٤بنافق -ّ
 .ككذلك اجتماع الصحابة حوؿ النيب  -ْ
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 ُْسورة التغابن،  ُٕٕ ٖٗ

فأىب  بقرينة قولو: )ىؤالء رجاؿ أسلموا من أىل مكة، كأرادكا أف أيتوا النيب  -ُ
( فهذا يدؿ على أف النيب أزكاجهم كأكالدىم أف يدعوىم أف أيتوا رسوؿ اَّللَّ 

  امو ٗبكاف غّب مكة، كىذا ا٤بكاف ىو مكاف مستقر للنيب كاف مق إذ ،
 أرادكا أف أيتوا إليو.

رأكا الناس قد فقهوا ُب الدين( كىذا يدؿ على  كقولو: )فلما أتوا رسوؿ اَّللَّ  -ِ
أف ىذا كاف بعد ا٥بجرة، إذ أف تفقو الناس كانتشار ذلك بينهم كاف من 

ادهتم معاقبة أزكاجهم كأكالدىم كىو خصائص ا٤برحلة ا٤بدنية، كىذا ىو سبب إر 
 أهنم كانوا سببان ُب عدـ ىجرهتم.

 ْ -ُسورة التحرًن،  ُٖٕ ٗٗ

هبا ُب السنة ا٣بامسة بعد  ذكر زينب بنت جحش إذ كاف زكاج النيب  -ُ
 ا٥بجرة.

 هبا سنة الثالثة بعد ا٥بجرة. ككذلك ذكر حفصة فقد زكاج النيب  -ِ
، كٓب تكن ُب بيتو سول بعد  هبا النيب كذكر عائشة قرينة اثلثة إذ ٓب يػىنٍبً  -ّ

 ا٥بجرة.

 ٓسورة التحرًن،  ُٕٗ ََُ
 .، إذ ٓب يكن معو ُب مكة سول خدٯبة اجتماع زكجات النيب  -ُ
 ُب الغّبة عليو. اجتماع نساء النيب  -ِ
 ُب طبلؽ زكجاتو. ككذلك ٚبيّب النيب  -ّ

 ك ُب قوؿ ابن عباس: )٤با قدـ رسوؿ هللا نص ا٢بديث أف اآلية مدنية، كذل -ُ ُسورة ا٤بطففْب،  ُٖٓ َُُ
 ا٤بدينة(.
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        صحيح ُ ٓٓ

 ضعيف ُ ٔٓ
        )الزايدة شاذه(

 



424 
 

عدد  ا٤بوضع
يثدرجة ا٢بد األحاديث  

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

غّب 
 مدنية مكية صريح

رائن
د ق

توج
 ال 

        صحيح ُ ٕٓ
        صحيح ُ ٖٓ
        ضعيف ُ ٗٓ
        صحيح ُ َٔ
        صحيح ُ ُٔ

 ضعيف ُ ِٔ
        )معلوؿ(

 ضعيف ُ ّٔ
        )معلوؿ(

ْٔ 
: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 

ٔٓ 
: أُ         صحيح 
: بِ         ضعيف 
: جّ         ضعيف 

        صحيح ُ ٔٔ
        صحيح ُ ٕٔ

ٖٔ 
: أُ         ضعيف 
: بِ         ضعيف 
: جّ         حسن 

  



425 
 

عدد  ا٤بوضع
 درجة ا٢بديث األحاديث

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

غّب 
 مدنية مكية صريح

رائن
د ق

توج
 ال 

ٔٗ 

: أُ         صحيح 

: بِ  ضعيف 
        )الضعف شديد(

: جّ  
 ضعيف
        )شاذ(

        ضعيف ُ َٕ
        ضعيف ُ ُٕ
        ضعيف ُ ِٕ

 ضعيف ُ ّٕ
        )مقطوع(

ْٕ 
: أُ         صحيح 
: بِ         حسن 
ج :ّ         صحيح 

        صحيح ُ ٕٓ

ٕٔ 

: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 

: جّ  
 ضعيف
        )معلوؿ(

        صحيح ُ ٕٕ
        صحيح ُ ٖٕ

  



426 
 

عدد  ا٤بوضع
 درجة ا٢بديث األحاديث

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

غّب 
 قر  مدنية مكية صريح

جد
 تو

ال
ائن

 

ٕٗ 
: أُ         صحيح 

: بِ  ضعيف 
        )معلوؿ(

        حسن ُ َٖ

 ضعيف ُ ُٖ
        )معلوؿ(

        صحيح ُ ِٖ
        صحيح ُ ّٖ

ْٖ 
: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 

        صحيح ُ ٖٓ
        ضعيف ُ ٖٔ
        صحيح ُ ٕٖ
        صحيح ُ ٖٖ

ٖٗ 
: أُ         صحيح 
: بِ         حسن صحيح 

        صحيح ُ َٗ
        صحيح ُ ُٗ
        صحيح ُ ِٗ
        صحيح ُ ّٗ
        صحيح ُ ْٗ

 



427 
 

عدد  ا٤بوضع
 درجة ا٢بديث األحاديث

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

غّب 
نيةمد مكية صريح  

رائن
د ق

توج
 ال 

        صحيح ُ ٓٗ
        ضعيف ُ ٔٗ

ٕٗ 

: أُ         صحيح 

: بِ  
 ضعيف

)يعارض 
 الصحيح(

       

        صحيح ُ ٖٗ
        صحيح ُ ٗٗ

ََُ 
: أُ         صحيح 

: بِ  ضعيف 
        )يعضد بغّبه(

        ضعيف ُ َُُ
        ضعيف ُ َُِ
        صحيح ُ َُّ
        ضعيف ُ َُْ

َُٓ ُ 
 ضعيف

        )يعضد بغّبه(

        صحيح ُ َُٔ
َُٕ ُ         
        ضعيف ُ َُٖ

  



428 
 

عدد  ا٤بوضع
 درجة ا٢بديث األحاديث

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

غّب 
 مدنية مكية صريح

رائن
د ق

توج
 ال 

َُٗ 
: أُ يحصح          

: بِ  ضعيف 
        )يعارض بغّبه(

َُُ 
: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 

ُُُ ُ 
 ضعيف
        )معلوؿ(

        صحيح ُ ُُِ
        صحيح ُ ُُّ
        صحيح ُ ُُْ
        صحيح ُ ُُٓ
        صحيح ُ ُُٔ
        ضعيف ُ ُُٕ
فضعي ُ ُُٖ         

ُُٗ 
: أُ  ضعيف 

        )يعضد بغّبه(

: بِ         ضعيف 
  



429 
 

عدد  ا٤بوضع
 درجة ا٢بديث األحاديث

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

غّب 
 مدنية مكية صريح

رائن
د ق

توج
 ال 

َُِ 

: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 
: جّ         صحيح 
: دْ         صحيح 
: قٓ         ضعيف 

: كٔ  ضعيف 
        )ال يصح(

        صحيح ُ ُُِ
        صحيح ُ ُِِ
        صحيح ُ ُِّ
        ضعيف ُ ُِْ

ُِٓ 
: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 

        صحيح ُ ُِٔ
        صحيح ُ ُِٕ
        ضعيف ُ ُِٖ

ُِٗ ُ 
 ضعيف

ا(         )ضعيف جدن

        صحيح ُ َُّ
        صحيح ُ ُُّ
        ضعيف ُ ُِّ

 



431 
 

عدد  ا٤بوضع
 درجة ا٢بديث األحاديث

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

غّب 
 مدنية مكية صريح

رائن
د ق

توج
 ال 

ُّّ 
: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 

يحصح ُ ُّْ         
        صحيح ُ ُّٓ

ُّٔ 
: أُ  ضعيف 

        )يعضد بغّبه(

: بِ  ضعيف 
        )يعضد بغّبه(

        صحيح ُ ُّٕ
        ضعيف ُ ُّٖ
        ضعيف ُ ُّٗ
        صحيح ُ َُْ

ُُْ 

: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 
: جّ         صحيح 
: دْ         صحيح 
: قٓ         ضعيف 

        صحيح ُ ُِْ
        ضعيف ُ ُّْ

 ضعيف ُ ُْْ
        )ٱبلو من معارض(

 



431 
 

عدد  ا٤بوضع
 درجة ا٢بديث األحاديث

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

غّب 
 مدنية مكية صريح

رائن
د ق

توج
 ال 

        صحيح ُ ُْٓ

ُْٔ 
أ :ُ         ضعيف 
: بِ         ضعيف 

        صحيح ُ ُْٕ
        صحيح ُ ُْٖ
        صحيح ُ ُْٗ

َُٓ 
: أُ         ضعيف 
: بِ         صحيح 

ُُٓ 
: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 
: جّ         صحيح 

        ضعيف ُ ُِٓ

ُّٓ 

: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 
: جّ         صحيح 

: دْ  ضعيف 
        )ضعف يسّب(

        صحيح ُ ُْٓ

 ضعيف ُ ُٓٓ
        )ضعف يسّب(

        صحيح ُ ُٔٓ
 



432 
 

عدد  ا٤بوضع
 درجة ا٢بديث األحاديث

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

غّب 
 مدنية مكية صريح

رائن
د ق

توج
 ال 

        ضعيف ُ ُٕٓ

 ضعيف ُ ُٖٓ
        )لو شواىد(

        صحيح ُ ُٗٓ
        صحيح ُ َُٔ
        ضعيف ُ ُُٔ
        صحيح ُ ُِٔ
        ضعيف ُ ُّٔ

ُْٔ 
: أُ         صحيح 

: بِ  ضعيف 
        )يعضد بغّبه(

ُٔٓ 
: أُ         ضعيف 

: بِ  ضعيف 
ذ()شا         

        ضعيف ُ ُٔٔ

ُٕٔ 
: أُ         صحيح 

: بِ  
 ضعيف

        )يعضد بغّبه(

        صحيح ُ ُٖٔ
        صحيح ُ ُٗٔ
        صحيح ُ َُٕ

 



433 
 

عدد  ا٤بوضع
 درجة ا٢بديث األحاديث

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

غّب 
جد مدنية مكية صريح

 تو
ال

 
رائن

ق
 

        صحيح ُ ُُٕ
        صحيح ُ ُِٕ
        صحيح ُ ُّٕ
        صحيح ُ ُْٕ
        صحيح ُ ُٕٓ
        صحيح ُ ُٕٔ

 ضعيف ُ ُٕٕ
        )يعضد بغّبه(

ُٕٖ 
: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 

ُٕٗ 
: أُ         صحيح 
: بِ         صحيح 

        صحيح ُ َُٖ
        صحيح ُ ُُٖ
        صحيح ُ ُِٖ

 ضعيف ُ ُّٖ
        )يعضد بغّبه(

ُْٖ ُ         

 ضعيف ُ ُٖٓ
        )ضعف يسّب(

        صحيح ُ ُٖٔ
 



434 
 

عدد  ا٤بوضع
 درجة ا٢بديث األحاديث

ب 
 سب

 ىو
ىل

كؿ؟
صريح  نز

 لذاتو
صريح 
 لغّبه

ّب غ
 مدنية مكية صريح

رائن
د ق

توج
 ال 

        صحيح ُ ُٕٖ

 ضعيف ُ ُٖٖ
        )نكارة شديدة(

ُٖٗ 

: أُ         صحيح 

: بِ  ضعيف 
        )ٱبالف األصح(

: جّ  ضعيف 
        )نكارة شديدة(

        صحيح ُ َُٗ
        ضعيف ُ ُُٗ



