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ملخص البحث.
مفسرين وغريهم على ِ
ِ
ِ
أمهّيَّة أسباب النُّزول يف فهم كالم هللا تعاىل ،واالطّالع
ال خالف بني العلماء ّ
على ِح َكم التَّشـريع وأسـراره .وقد ســلك علماؤان يف التَّعامل مع أســباب النُّزول عند تعدُّدها مســلك اجلمع
إن أمكــن ،وذلــك بطرائــق متع ـ ِّد ٍ
دة ،منهــا :القــول بنــزول اآليــة نفســها ألكثــر مــن سـ ٍ
ـبب ،يف حــال جــرى
ٍ
مجيعــا ،ومنهــا :القــول بتكـُّـرر نــزول اآليــة
الســببان أو األســباب يف وقــت متقــارب ُمُيكــن معــه نــزول اآليــة فيهــم ً
ٍ
أيضــا بعــدَّة طــرق ،كرتجيــح
ـكل ســبب ،وغــر ذلــك ،فــإن تعـ َّـذر اجلمــع جلــؤوا إىل َّ
الرَّتجيــح ،وذلــك ً
أو اآلايت لـ ِّ
َّ
ِ
ِّ
الصحيحــة علــى غريهــا ،أو ترجيــح مــا صـَّـرح الـَّـراوي بنــزول اآلايت فيــه علــى الـّـرواايت الــي ال تصريــح
الروايــة َّ
الرَّتجيــح :االعتمــاد علــى القرائــن احمليطــة ابآلايت مقاليَّــة كانــت
فيهــا ،ومــن أعظــم الطُّــرق الَّــي ســلكوها يف َّ
رجحــوه علــى غــرهَّ ،
وإن هــذا البحــث ســيدرس الــدَّور
أو حاليَّــة ،فمــا كان مــن الـِّـرواايت أوفــق بتلــك القرائــن َّ
الرَّتجيــح بــن الـِّـرواايت املتعـ ِّددة يف أســباب النُّــزول.
الكبــر للقرائــن يف َّ
الرَّتجيح ،أسباب النُّزول.
الكلمات املفتاحية :القرائنَّ ،
Abstract
There is no difference between scholars and explainers and others about the importance
of reasons of descent in understanding the words of God، Our scholars have dealt with
the causes of descent when they were several as a collection if it was possible and that
was in different ways، including: Saying the descent of the same verse for more than
one reason، if the two causes or reasons were at the same، when the verse could be in
them all، including: the reoccurrence of the verse or the verses for every reason، and
so on، when they were unable to combine resorted to weighting، and that also was
in several ways، such as the weighting of the validity of the novel on the other، or
the weighting of what the narrator said about the descent of the verses which had no
declaration، and the greatest ways they took in weighting: depending on the evidences
surrounding the verses، whether they were essays or situational، so what was suitable
to the evidences they preferred it on the other. This study will examine the great role of
the evidences in the weighting between the multiple narratives in the causes of descent.
Key words: Evidence, weighting, reasons for the descent.

* أســتاذ مشــارك يف الفقــه وأصولــه رئيــس أكادمييــة اإلمــام الشــافعي لصناعــة امللكــة الفقهيــة واألصوليــة :اتريــخ اســتالم
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مق ِّدمة:
َّ
الســام علــى
ـورا وهـ ًـدى للنَّــاس ،و َّ
الصــاة و َّ
احلمــد هلل الــذي أنــزل القــرآن نـ ً
الصاحلــات مــن الظُّلمــات إىل
حممـ ٍـد املبعــوث ليُخــرج الَّذيــن آمنـوا وعملـوا َّ
ســيِّدان َّ
النُّــور ،وعلــى آلــه وأصحابــه أمجعــن ،وبعــد:
فـ َّ
ـإن للقرائــن َّ
احملتفــة ابخلطــاب أبلــغ األثــر يف الكشــف عــن م ـراد املتكلِّــم مــن
ِ
الصحيــح لــكالم هللا تعــاىل،
َّوصــل إىل املعــى َّ
املفســرون يف الت ُّ
كالمــه ،وقــد أعملهــا ّ
فاعتمــدوا عليهــا يف التَّخصيــص والتَّعميــم ،والنَّســخ واإلحــكام ،وتوجيــه داللــة
الرَّتجيــح
األمــر والنَّهــي ،وتقديــر احملــذوف ..إخل ،ومــن مجلــة مــا أفــادوه مــن القرائــنَّ :
هبــا بــن الـ ِّـرواايت املتعـ ِّددة يف ســبب نــزول آيـ ٍـة أو آايت ،وذلــك ظاهـٌـر يف كتــب
التَّفســر ،ويف كتــب علــوم القــرآن ،وســيتَّضح جليًّــا يف هــذا البحــث إبذن هللا.
أمهيَّة البحث :أتيت ِ
أمهّيَّة هذا البحث من األمور اآلتية:
ِّ
ِ
َّ
ِ
املفســرون يف معاجلــة
األول :تســليط َّ
َّ
الضــوء علــى أحــد أهـ ّـم القواعــد الــي تبنَّاهــا ّ
الرَّتجيــح بينهــا.
تعــدُّد الـ ِّـرواايت يف أســباب النُّــزول ،وبيــان دور القرينــة يف َّ
الثَّــاين :إظهــار مــدى عنايــة العلمــاء يف حتديــد ســبب نــزول اآلايت يف ســياق
خدمتهــم للقــرآن العظيــم.
فودا ابألمثلة التَّطبيقيَّة إىل جانب التَّنظري والتَّأصيل هلا.
الثَّالث :كون هذا املبحث مر ً
أسباب اختيار املوضوع:
 -1إظهار أمهية االحتكام للقرائن يف فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام
منها ،بل إن مراعاهتا من أُسس التفسري السليم للنصوص الشرعية.
 -2أمهيــة معرفــة أســباب نــزول آايت القــرآن يف جتليــة معانيهــا ،والوقــوف علــى
ـرب آيـ ٍـة مــن القــرآن يعطــي ظاهرهــا دالالت غــر مقصـ ٍ
ـودة
حقيقــة تفســرها ،فـ َّ
ُ
الصحيــح.
منهــا ،فــإذا طالــع الباحــث ســبب نزوهلــا وقــف علــى معناهــا َّ
أهــداف البحــث :يتحــدد هــدف هــذا البحــث مبحاولــة اســتنباط حمــددات علميــة
يُرجــى أن تســاعد يف التوصــل إىل االســتنباط الصحيــح لألحــكام الشــرعية ،مــن
خــال مراعــاة االحتــكام إىل القرائــن ،كمــا يهــدف إىل إلقــاء الضــوء ولفــت النظــر
هلــذا املوضــوع املهــم ،والــذي لــه أثــره علــى العلــوم الشــرعية كافــة.
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السابقة:
ال ِّدراسات َّ
ِ
الرَّتجيح بني ِّ
الرواايت املتع ِّددة يف أسباب
املفسرين إىل دور القرائن يف َّ
تنبَّه قدماء ّ
أتوصــل ـ ـ
النُّــزول ،كمــا هــو حاضــر يف كتــب التَّفســر ،وظاهــر ابالســتقراءَّ ،إاَّل أنـَّـي مل َّ
فيمــا أســعفين بــه البحــث ـ ـ إىل دراســة مفـ ٍ
الشــأن ،مــع وجــود الكثــر مــن
ـردة يف هــذا َّ
الكلمات املنرية هلم ـ ـ رمحهم هللا ـ ـ واملبثوثة يف طيَّات ُكتب التَّفسري وعلوم القرآن يف
عامــة ،أو يف أســباب النُّــزول
هــذا البــاب ،و َّأمــا املعاصــرون ممـَّـن ألفـوا يف علــوم القـرآن َّ
الرَّتجيــح بينهــا عنــد
خاصــة ،فقــد تعرض ـوا ألســباب النُّــزول وللطَّرائــق املعتمــدة يف َّ
َّ
ِ
االختالف وتعدُّد ِّ
املفسرين
الرواايت ،لكن مل يظهر فيما كتبوه دور القرائن ،واعتماد ّ
الرَّتجيح بني تلك ِّ
الرواايت بصورته الكاملة ،ومن الكتاابت املعاصرة
الكبري عليها يف َّ
الَّــي انتفعــت هبــا يف هــذا البحــث( :احملــرر يف أســباب نــزول القـرآن مــن خــال الكتــب
التِّســعة ـ ـ دراســة األســباب رواية ودراية) ُّ
للدكتور خالد املزيين ،وأصل الكتاب رســالة
حممــد بــن ســعود اإلســاميَّة يف الـِّـرايض.
دكتــوراه يف جامعــة اإلمــام َّ
ومنهــا حبــث (أثــر الرتجيــح بــن داللــة الســياق وســبب النــزول للباحــث
حممــد أبــو زيــد) نشــر يف جملــة جامعــة دمشــق عــام 2012م.
منهج البحث :اعتمدت يف هذا البحث املنهج التَّحليلي والنقدي.
خطَّة البحث:
مق ِّدمة.
األول :التَّعريف مبصطلحات البحث ،وفيه أربعة مطالب:
املبحث َّ
واصطالحا.
املطلب َّ
األول :تعريف القرينة لغةً
ً
واصطالحا.
املطلب الثَّاين :تعريف الرَّتَّجيح لغة
ً
واصطالحا.
املطلب الثَّالث :تعريف سبب النُّزول لغة
ً
املبحــث الثَّــاين :طرائــق العلمــاء يف التعامــل مــع أســباب النُّــزول عنــد تعددهــا
مــع األمثلــة التطبيقيــة ،وفيــه مطلبــان:
األول :طرائق العلماء يف التَّعامل مع أسباب النُّزول عند ُّ
تعددها.
املطلب َّ
ِ
املفس ـرين علــى القرائــن يف الرَّتَّجيــح
املطلــب الثَّــاين :أمثلــة تطبيقيَّــة العتمــاد ّ
بــن أســباب النُّــزول.
خامتة.
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األول :التَّعريف مبصطلحات البحث:
املبحث َّ

األول :تعريف القرينة:
املطلب َّ
القرينة لغة :القاف والراء والنون أصالن صحيحان يدالن على معنيني(((:
ـيء إىل شـ ٍ
األول :مجــع شـ ٍ
ـيء آخــر ،ومنــه احلديــث «أنـَّـه  هنــى عــن ِ
الق ـران»(((،
َّ
الرجــل بــن مترتــن يف لقمــة واحــدة ،وهــو مــن قبيــل األدب يف األكل
أي :أن جيمــع َّ
ِ
الصاحــب قرينًــا ،ومــن ذلــك قولــه تعــاىل:
وتــرك َّ
الشـَـره((( ،ومثلــه املصاحبــة ،ومنــه ّمُسُــي َّ
﴿ َقـ َ
ـال َقا ِئـ ٌـل ِم ْن ُهـ ْم ِإ ّنِــي َكا َن لِــي َق ِري ٌن﴾ [الصافات ،]٥١ :أي :الصاحب يف الدُّنيا(((.
الثَّاين :النتوء َّ ٍ
قوي(((.
انتئ ٌّ
بقوة وشدَّة ،ومنه ال َق ْر ُن للشَّاة وغريها ،وهو ٌ
األول هــو األقــرب إىل املعــى االصطالحـ ِّـي للقرينــة كمــا ســيأيت إن شــاء
واملعــى َّ
هللا تعــاىل.
ِ
ِ
املفسـرين والفقهاء
تعريــف القرينــة
اصطالحــا :علــى َّ
ً
الرغــم مــن تعويــل األصوليـ ّـن و ّ
يتعرض ـوا لتعريفهــا وبيــان
علــى القرينــة يف الكثــر مــن مســائل العلــم ،إال أ َّهَّنــم مل َّ
ابلصــور
ح ِّدهــا ،ولعـ َّـل ذلــك يرجــع إىل وضــوح معناهــا يف أذهاهنــم ،أو أ َّهَّنــم اكتفـوا ُّ
والتَّطبيقــات الَّــي أوردوهــا كأمثلـ ٍـة عليهــا.
وقد تناوهلا بعض علماء االصطالح العام ابلتَّعريف كأيب البقاء َّ
الك َفوي(((رمحه

((( انظــر :ابــن فــارس ،أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس ،معجــم مقاييــس اللغــة ،دار الفكــر بــروت،
ـادة (قــرن) ص.770
1979م ،مـ َّ
((( البخــاري ،محــد بــن إمساعيــل أبــو عبــدهللا ،يف صحيحــه يف األطعمــة ،ابب :الق ـران يف التمــر،
ـحيم  ،برقــم ( ،)5026ومســلم ،مســلم
دار ابــن حيــان ،القاهــرة ،مــن حديــث َجبَلــة بــن ُسـ َ
بــن احلجــاج أبــو احلســن ،يف صحيحــه يف األشـربة ،ابب :هنــي اآلكل مــع أصحابــه عــن قِـران
مترتــن وحنومهــا إال إبذن أصحابــه ،دار املعرفــة ،بيــوت2004 ،م ،برقــم ( ،)2045واللَّفــظ هلمــا.
((( انظر :النووي ،حمي الدين ،شرح على صحيح مسلم .229/13
((( انظر :ابن اجلوزي ،أمحد مشس الدين ،زاد املسري ،دار الكتب العلمية ،ط 2002 ،2م.542/3 ،
((( انظــر :ابــن منظــور ،حتقيــق :حممــد كــرو أبــو القاســم ،لســان العــرب ،دار صــادر بــروت ،ط،2
ـادة (قــرن) .331/13
2003م ،مـ َّ
((( أبو البقاء الكفوي ( ....ـ ـ 1094هـ) :أيوب بن موســى احلســيين القرميي الكفوي ،من قضاة
احلنفيَّــة ،ويل القضــاء يف تركيــا ،مث القــدس وبغــداد ،وبعدهــا عــاد إىل إســتانبول وتــويف ،ومل تعــرف
ســنة والدتــه ،مــن كتبــه (ال ُكلِّيَّــات) ،ولــه كتــب أخــرى ابللُّغــة الرُّتُّكيَّــة.
انظــر :البغــدادي ،إمساعيــل ابشــا ،إيضــاح املكنــون ،دار الكتــب العلميــة ،ط1992م،
 ،280/2والزركلــي ،األعــام ،دار العلــم للماليــن ،ط1989 ،8م.38/2 ،
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وضــح عــن امل ـراد ال ابلوضــع»((( ،ويؤخــذ علــى هــذا
هللا تعــاىل بقولــه« :هــي مــا يُ ِّ
التَّعريــف أنـَّـه يقصــر وظيفــة القرينــة علــى إيضــاح مــا خفــي مــن املـراد فقــط.
الزرقــا رمحــه هللا تعــاىل بقولــه« :هــي ُك ُّل أمـ ٍ
ـارة
عرفهــا األســتاذ مصطفــى َّ
وقــد َّ
ظاهـ ٍ
ـرة تُقــار ُن شــيئًا خفيًّــا فتـ ُّ
ـدل عليــه ،وهــي مأخــوذةٌ مــن املقارنــة مبعــى
فســر القرينــة ابمل ـرادف (األمــارة) ،كمــا
املرافقــة واملصاحبــة»((( ،وأ ُِخــذ عليــه أنـَّـه َّ
أنـَّـه مل يتنــاول مجيــع القرائــن ،وإَّمَّنــا اكتفــى ابلقرينــة الظاهــرة دون القرينــة املعنويـَّـة
(اخلفيَّــة) ،ابإلضافــة إىل قصــره أثــر القرينــة علــى الداللــة علــى األشــياء اخلفيَّــة.
مثَّ تنـ ــاول القرينــة ابلتعريــف مجلـةٌ مــن الباحثــن املعاصريــن بتعريفــات متقاربــة،
مجعــت معانيهــا بقــويل« :مــا حيتـ ُّ
ـص فيؤثِّــر يف داللتــه ،أو ثبوتــه ،أو
ـف ابلنَّـ ِّ
(((
ـف فتنــاول مجيــع القرائــن (احلاليَّــة
إحكامــه ،أو ترجيحــه»  ،وقــد عـ َّـم التَّعريـ ُ
ووضحــت وظائفهــا
واملقاليَّــة) ،وبيَّنــت خصائصهــا (الداللــة واملصاحبــة والتأثــر)َّ ،
الشــرعيَّة.
ومســالكها يف النُّصــوص َّ
الرِّتجيح:
املطلب الثَّاين :تعريف ِّ
ٍ
اجحــا ،وأصــل
ِّ
الرِّتجيــح لغ ـةً :تفعيــل مــن الرجحــان ،وهــو جعــل شــيء ر ً
الرجحــان :ال ـزايدة وامليــان ،ومنــه :رجحــان املي ـزان :إذا مــال إىل جانــب ال ـزايدة
((( ،ومــدار املعــى اللغــوي ـ ـ كمــا يظهــر ـ ـ علــى زايدة طــرف علــى طــرف.
اصطالحــا :جــاء يف منهــاج الوصــول إىل علــم األصــول« :الرَّتَّجيــح:
الرَّتجيــح
َّ
ً
تقويــة إحــدى األمارتــن علــى األخــرى ليُعمــل هبــا.(((»...
((( انظر :الكفوي ،أليب البقاء ،ال ُكلِّيَّات ،طبعة دمشق ،ط1989 ،2م ،ص.206
((( انظــر :الزرقــا ،مصطفــى ،املدخــل الفقهــي العــام ،دار الفكــر ،بــروت ،ط1989 ،9م،
.936 /2
((( انظــر :فــادي شــحيرب ،أثــر القرائــن يف العقــود يف الفقــه اإلســامي ،دار املقتبــس ،ط،1
الش ـريعة يف جامعــة دمشــق لنيــل درجــة الدكتــوراه
2017م ،ص( ،37أطروحــة مقدمــة بكليِّــة َّ
يف الفقــه اإلســامي وأصولــه).
ـادة (رجــح)  ،445/2والفــروز آابدي ،حتقيــق جمــدي
ـ
م
ـرب
((( انظــر :ابــن منظــور ،لســان العـ
َّ
ـادة (رجــح) .218/1
الســيد ،القامــوس احمليــط ،املكتبــة الوقفيــة القاهــرة ،مـ َّ
الســول لألســنوي ،مطبعــة التوفيــق األديب،
((( انظــر :البيضــاوي ،منهــاج الوصــول بشــرح هنايــة َّ
مصــر.138/3 ،
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ـب بعــض األمــارات علــى
َّ
وعرفــه يف الربهــان يف أصــول الفقــه بقولــه« :تغليـ ُ
(((
َّ
بعـ ٍ
ـض يف ســبيل الظــن» .
الرَّتجيــح يكــون يف مقــام التَّعــارض بــن األدلَّــة،
ويظهــر مــن هــذه التَّعريفــات أن َّ
ٍ
وهذا التَّعارض قد يرجع إىل ٍ
شيء يف الدَّليلني كالثُّبوت ،وقد يرجع إىل شيء يف
املتعامــل مــع األدلَّــة؛ وذلــك حــن تتعــارض أفهــام وأنظــار اجملتهديــن يف معناهــا(((،
األول ،وذلــك حــن
والَّــذي يعنينــا مــن َّ
الرَّتجيــح يف هــذا البحــث إَّمَّنــا هــو النَّــوع َّ
روي ليكــون ســببًا لنــزول اآلايت ،ابالعتمــاد علــى
يظهــر عــدم صالحيَّــة بعــض مــا َ
ِ
ِ
املرجــح هــو القرائــن احمليطــة ابآلايت.
مرجـ ٍـح لغريهــا مــن الــرواايت ،وذلــك ّ
ّ
املطلب الثَّالث :تعريف سبب النُّزول:
ســبب النُّــزول لغـةً :يتكــون هــذا اللَّفــظ (ســبب النُّــزول) مــن كلمتــن ،فــا بـ َّـد
مــن معرفــة معــى ِ ٍ
الصحيــح.
ـوي َّ
كل كلمــة منهمــا منفــرد ًة للوصــول إىل املعــى اللُّغـ ِّ
ّ
ٍ
توصــل بــه إىل غــره((( ،ومنــه ِّمســي احلبــل
ي
ـيء
ـ
ش
كل
ـو
ـ
ه
َّأوًاًل :الســبب:
ُ َّ
ُّ
توصــل بــه ،قــال تعــاىلَ ﴿ :مــنْ َكا َن يَظُـ ّ ُ
اهَّلل ِفــي ال ّ ُد ْن َيــا
ـن أ َ ْن لَــنْ يَنْصُ ـ َر ُه َّ ُ
سـ ْـببًا؛ ألنـَّـه يُ َّ

الســمَ اءِ ث ُ ـ َّم ْل َي ْق َ
وَاآْل ِخ ـ َر ِة َف ْليَمْ ـ ُد ْد بِ َس ـب ٍَب ِإلَــى َّ
ط ـ ْع َف ْل َي ْنظُ ـ ْر َهـ ْـل ي ُ ْذ ِه َبـ َّـن َك ْي ـ ُد ُه َمــا
يَ ِغي ـ ُ
ظ﴾ [احلــج ،]١٥ :أي :حببــل إىل ســقف البيــت(((.
ْض وَآت َ ْي َنــا ُه ِمــنْ ُك ِّل َشـ ْـيءٍ َسـبَبًا َفأَتْ َبـ َع
ومنــه قولــه تعــاىلِ ﴿ :إ ّنَــا َم َّك َّنــا لَـهُ ِفــي ْاأْلَر ِ
كل ٍ
شيء معرفةً ،وذريعةً
َس َببًا﴾ [الكهف ،]٨٤ :ومعناه :أ ّن هللا تعاىل آاته من ِّ

توصــل هبا(((.
يَ َّ
اثنيًــا :النُّــزول :هــو احنطــا ٌط مــن عُلـ ٍّـو ،يقــال :نــزل عــن دابتــه ،ونــزل يف مــكان
ـط رحلــه فيــه ،ومنــه قولــه تعــاىل﴿ :وَأ َ ْن َز ْل َنــا ِمــنَ َّ
كــذا إذا حـ َّ
الســمَ اءِ َمــا ًء بِ َق ـ َد ٍر
ـاب بِ ـ ِه لَ َقــا ِدرُو َن﴾ [املؤمنــون ،]١٨ :وقولــه:
ْض َو ِإ ّنَــا َعلَــى َذ َهـ ٍ
َفأَسْ ـ َك َّنا ُه ِفــي ْاأْلَر ِ
ـت َخ ْي ـ ُر ا ْل ُم ْن ِزلِيــنَ ﴾ [املؤمنــون.(((]٢٩ :
﴿ َوقُـ ْـل ر َِّب أ َ ْن ِز ْل ِنــي ُم ْن ـ َز ًاًل ُم َبــا َركًا وَأ َ ْنـ َ
((( اجلويين ،الربهان يف أصول الفقه ،دار الكتب العلمية ،ط1997 ،1م.175/2 ،
السرخسي ،دار املعرفة ،ط1979 ،1م 12/2 ،وما بعدها.
((( انظر :السرخسي ،أصول َّ
ِ
مادة (سبب) ص.468
الصحاح ،دار املعرفة ،ط2007 ،2مَّ ،
((( انظر :اجلوهريّ ،
((( وقيــل :فليطلــب حيلــة يصــل هبــا إىل الســماء .انظــر :القرطــي ،اجلامــع ألحــكام القــرآن ،دار
احلديــث القاهــرة ،ط1996 ،2م 21/12 ،ـ ـ .22
((( انظر :األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم ،ط ،1ص.391
الزبيــدي ،اتج العــروس ،دار اهلدايــة،
((( انظــر :األصفهــاين ،مفــردات ألفــاظ القــرآن ص ،799و ُّ
ـادة (نــزل) .478/30
مـ َّ
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اصطالحا :عُِّرف سبب النُّزول بعدَّة تعريفات:
سبب النُّزول
ً
عرفه يف اإلتقان أبنَّه« :ما نزلت اآلية أ َّاَّيم وقوعه»(((.
َّ
الزرقــاين بقولــه« :هــو مــا نزلــت اآليــة أو اآلايت متحدث ـةً عنــه ،أو
وعرفــه ُّ
َّ
(((
مبيِّن ـةً حلكمــه أ َّاَّيم وقوعــه» .
فعرفــه بقولــه« :كل قـ ٍ
ـول أو فعـ ٍـل نــزل بشــأنه
َّ
وأمــا الدكتــور خالــد املزيــي َّ
(((
قــرآ ٌن عنــد وقوعــه» .
والــذي يبــدو وهللا أعلــم أن تعريــف «مــا نزلــت اآليــة أ َّاَّيم وقوعــه» أدق
التعريفــات؛ فكلمــة (مــا) شــاملة لــكل ســبب مهمــا كان ،وكلمــة (أايم وقوعــه)
تبـ ّـن أن مــا نــزل يف أحــداث ماضيــة أو مســتقبلية غــر داخــل يف التعريــف فــا
عالقــة لــه بســبب النــزول.
املبحــث الثَّــاين :طرائــق العلمــاء يف التعامــل مــع أســباب النُّــزول عنــد تعددهــا
مــع األمثلــة التطبيقيــة:
األول :طرائــق العلمــاء يف التَّعامــل مــع أســباب النُّــزول عنــد ُّ
تعددهــا:
املطلــب َّ
عامــة ،ويف الكتــب الَّــي عُنيــت جبمــع أســباب
يلحــظ املطالــع ل ُكتــب التَّفســر َّ
ـرا مــا تصــل
النُّــزول َّ
خاصــة تعــد َ
ُّد األق ـوال يف ســبب نــزول آيــة أو آايت ،وكثـ ً
األقـوال يف ذلــك إىل أربعــة أو مخســة أقـوال ،ولرَّمَّبــا أكثــر ،ومــن أمثلــة ذلــك قولــه
َهَّلِل ا ْلمَ شْ ـ ِر ُق وَا ْلمَ ْغـ ِر ُب َفأَ ْينَمَ ــا ت ُ َو ّلُــوا َف َثـ َّم َو ْجـهُ َّ ِ
تعــاىل﴿ :و ِ َّ ِ
َاسـ ٌع َع ِليـ ٌم﴾
اهَّلل ِإ َّن َّ َ
اهَّلل و ِ
[البقــرة ،]١١٥ :فقــد عـ ُّـدوا يف ســبب نزوهلــا مخســة أقـوال((( ،وقــد ســلك علمــاؤان
يف التَّعامــل مــع تعــدُّد أســباب النُّــزول مســلكني:
السيوطي ،اإلتقان ،دار اهليئة املصرية ،ط1994م.116/1 ،
((( انظرُّ :
((( انظر :الزرقاين ،مناهل العرفانن مطبعة عيسى البايب احلليب ،ط.106/1 ،2
احملرر يف أسباب النُّزولن دار ابن اجلوزي ،2007 ،ط2007 ،1م.105/1 ،
((( انظر :املزيينَّ ،
((( منهــا :مــا أخــرج مســلم عــن ابــن عمــر قــال كان النــي  يصلــي علــى راحلتــه تطوعــا أينمــا
توجهــت بــه وهــو جــاء مــن مكــة إىل املدينــة ،مث قـرأ ابــن عمــر ﴿ هلل املشــرق واملغــرب ﴾ وقــال
الســيوطي ،لبــاب النُّقــول يف أســباب النُّزولــن دار الكتــب
يف هــذه نزلــت هــذه اآليــة .انظــرُّ :
العلميــة ،بــروت ،ص 16ـ ـ .17
ومنهــا مــا ورد عــن ربيعــة عــن أبيــه قــال :كنــا نصلــي مــع النــي صلــى هللا علــي وســلم يف الســفر
يف ليلــة مظلمــة ،فلــم يــدر كيــف القبلــة ،فصلــى كل رجــل منــا علــى حالــه ،فلمــا أصبحنــا
ذكـران ذلــك إىل النــي  ،فنزلــت فأينمــا تولـوا فثــم وجــه هللا .الواحــدي ،أســباب النُّــزول ،دار
اإلصــاح ،ط ،1992ص.33
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األول :اجلمع :وذلك بعدَّة طرق:
املسلك َّ
منهــا :القــول بنــزول اآليــة نفســها ألكثــر مــن سـ ٍ
ـبب ،وذلــك إن جــرى الســببان
ٍ
مجيعــا ،كمــا يف قولــه
أو األســباب يف وقــت متقــارب ُمُيكــن معــه نــزول اآليــة فيهــم ً
تعــاىل﴿ :وَا ّلَ ِذيــنَ يَ ْر ُمــو َن أ َ ْزوَا َج ُه ـ ْم َولَ ـ ْم يـَ ُكــنْ لَ ُه ـ ْم شُ ـ َه َدا ُء ِإ َّاَّل أ َ ْن ُفسُ ـ ُهمِْ .....إ ْن َكا َن
ِمــنَ َّ
ـح التَّصريــح بنزوهلــا يف هــال بــن أميَّــة
الصا ِد ِقيــنَ ﴾ [النــور ٦ :ـ ـ  ،]٩فقــد صـ َّ
 عندمــا قــذف امرأتــه بشـريك ابــن ســحماء(((.
وصحــت ِّ
الروايــة كذلــك أب َّهَّنــا نزلــت يف عوميــر العجــاين  ،(((وقــد مــال
َّ
(((
معــا ،فقــال:
اإلمــام النَّـ ُّ
ـووي رمحــه هللا إىل احتمــال نــزول اآلايت يف احلادثتــن ً
مجيعــا ،فلعلَّهمــا ســأال يف وقتــن متقاربــن فنزلــت اآليــة
«وُحُيتمــل أ َّهَّنــا نزلــت فيهمــا ً
فيهمــا»((( .وســبقه اخلطيــب فقــال( :لعلَّهمــا اتفــق هلمــا ذلــك يف وقــت واحــد((().
ـكل ســبب ،وذلــك عندمــا يكــون
ومنهــا :القــول بتكـُّـرر نــزول اآليــة أو اآلايت لـ ِّ
بــن الســببني زمــن طويــل ال ُمُيكــن معــه نــزول اآليــة عقبهمــا ،وال مانــع مــن تكـ ُّـرر
ـص العلمــاء علــى وقوعــه ،وذكــروا لــه ِح َك ًمــا ،جــاء يف الربهــان:
النُّــزول ،وقــد نـ َّ
ـرا بــه عنــد حــدوث ســببه خــوف
«وقــد ينــزل الشــيء مرتــن ً
تعظيمــا لشــأنه وتذكـ ً
ـاري ،صحيــح البخــاري ،يف التفســر ،ابب :ويــدرء عنهــا العــذاب ،...مــن حديــث عبــد
((( البخـ ُّ
هللا بــن عبَّــاس  ،برقــم (.)4747
ـاري ،صحيــح البخــاري ،يف التفســر ،ابب :قولــه عـَّـز وجـ َّـل( :والذيــن يرمــون أزواجهــم ومل
((( البخـ ُّ
يكــن هلــم شــهداء إال أنفســهم) ،مــن حديــث ســهل بــن ســعد  ،برقــم ( ،)4745ومســلم،
صحيــح مســلم ،يف اللِّعــان ،ابب :انقضــاء عــدَّة املتـو َّىَّف عنهــا زوجهــا ،برقــم (.)1492
((( الن ـََّـوِوي ( 676 - 631هــ) :حيــى بــن شــرف بــن مــري بــن حســن احلزامــي احلــوراين ،النــووي،
ـافعي ،أبــو زكـراي ،حميــي الديــن :عالمــة ابلفقــه واحلديــث ،مولــده ووفاتــه يف مدينــة نــوى (مــن
الشـ
قــرى حـّـوران ،بســورية) ،وإليهــا نســبته ،مــن كتبــه( :اجملمــوع شــرح املهــذب ِّ
للشـرازي) يف الفقــه،
الصاحلــن) يف احلديــث ،و(التِّبيــان يف آداب محلــة
أيضــا ،و(رايض َّ
و(روضــة الطَّالبــن) يف الفقــه ً
القــرآن) ،وغريهــا كثــر.
الشــافعيَّة ،دار هجــر ،القاهــرة ،ط ،165/5 ،1992 ،2والزركلــي،
الســبكي ،طبقــات َّ
انظــرُّ :
األعــام.149/8 ،
((( ومــن العلمــاء مــن مجــع بــن ِّ
الروايتــن بوجــوه أخــرى ،انظــر مــع مــا تقــدَّم يف :النَّــووي ،شــرح
صحيــح مســلم ،120/10
((( انظر :السيوطي ،االتقان.101/1 :
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نســيانه وهــذا كمــا قيــل يف الفاحتــة نزلــت مرتــن مــرة مبكــة وأخــرى ابملدينــة»(((.
ومــن أمثلــة مــا ُِ
مُحــل علــى تكـ ُّـرر النُّــزول :قولــه تعــاىلَ ﴿ :و ِإ ْن عَا َق ْبت ُ ـ ْم َفعَا ِقبُــوا

ص َب ْرت ُ ـ ْم لَ ُه ـ َو َخ ْي ـ ٌر لِ َّ
لصابِ ِريــنَ ﴾ [النحــل ،]١٢٦ :فقــد
بِ ِم ْثـ ِـل َمــا عُو ِق ْبت ُـ ْم بِ ـ ِه َولَ ِئــنْ َ
َّ
َّيب  عندما رأى متثيل املشركني حبمزة  يوم أحد:
روي ِأهَّنا نزلت يف قول ِالن ِّ
اهَّلل ألُمثِّلَـ َّـن بِ ِ
ـك»(((.
ني منـْ ُهـ ْـم َم َكانَـ َ
سـ ْـبع َ
«و َّ َ
َ
َ
وروي أ َّهَّنا نزلت عام الفتح((( ،وما بني ٍ
أحد والفتح يقرب من مخس سنوات،
مرة يف ٍ
أحد ،والثَّانية يوم الفتح((( ،وحكمة
مرتنيَّ ،
ولذا رأى بعض العلماء نزوهلا َّ
تكـ ُّـرر نزوهلــا تذكــر هللا تعــاىل لعبــاده مبــا اشــتملت عليــه مــن اإلرشــادات واآلداب
العاليــة ،وحتــري العدالــة ،واإلنصــاف عنــد االنتصــار ،وعــدم اإلسـراف يف االنتقــام
ـذرع ابلصــر عنــد وقــوع
عنــد الظفــر ابألعــداء ،وضبــط النفــس عنــد الغضــب ،والتـ ُّ
الصــدر(((.
املكــروه ،والتحلِّــي بســعة َّ
أيضا بعدَّة طرق:
املسلك الثَّاين :الرَّتَّجيح :وذلك ً
منهــا :ترجيــح ِّ
الضحــى ،فقــد
الصحيحــة ،ومــن أمثلــة ذلــك :نــزول ســورة ُّ
الروايــة َّ
ك
َّ
َرجــو أَن ي ُكــو َن َشــيطَانُ َ
ـي ( :إِِّيِّن َأَل ُ
رجــح العلمــاء نزوهلــا يف امـرأة قالــت للنَّـ ِّ
((( انظرَّ :لزركشي ،الربهان يف علوم القرآن املكتبة العصرية ،ط2006م.29/1 ،
((( احلاكــم ،املســتدرك ،دار الكتــب العلميــة ،ط1990 ،1م ،يف ذكــر إســام محــزة  ،هــذه
أحاديــث تركهــا يف اإلمــاء ،مــن حديــث أيب هريــرة  ،برقــم ( ،)4894والبيهقـ ُّـي ،شــعب
الصــر علــى املصائــب ،برقــم (،)9253
اإلميــان ،دار الرشــد ،ال ـرايض2003 ،م ،اببَّ :
وضعفــه َّ
ـي يف التَّلخيــص بصــاحل ال ـ ُـمِّري.
َّ
الذهـ ُّ
((( أمحد ،املسند ،دار الرسالة ،ط2001 ،1م ،من حديث أيب بن كعب  ،برقم (،)21229
ـذي يف جامعــه يف تفســر القــرآن ،ابب :ومــن ســورة النحــل ،برقــم ( ،)3129وقــال عنــه:
الرِّتمـ ُّ
و ِّ
الســنن الكــرى ،يف ســورة النَّحــل ،ابب :قولــه تعــاىل( :وإن
ـائي يف ُّ
«حسـ ٌـن غريــب» ،والنَّسـ ُّ
عاقبتــم فعاقبـوا مبثــل مــا عوقبتــم بــه) ،برقــم (.)11215
((( انظــر :الســيوطي ،اإلتقــان  ،123/1ومنَّــاع القطَّــان ،مباحــث يف علــوم القــرآن ،دار املعــارف،
ط2000 ،3م ،ص.90
وأشــر هنــا إىل َّ
أن الدكتــور خالــد املزيــي يف احملـ َّـرر يف أســباب النُّــزول  151/1نفــى تكـ ُّـرر نزوهلــا،
ٍ
ورجــح أ َّهَّنــا نزلــت يــوم أحــد ،فليُنظــر.
َّ
((( انظر :الزرقاين ،مناهل العرفان .120/1
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يومــا أو يومــن(((.
قَــد ت ـَ َـرَك َ
ك) ،وذلــك حــن اشــتكى ً 
مرضــا فلــم يقــم ً
وقــد روي أ َّهَّنــا نزلــت حــن أبطــأ الوحــي عنــه  أربعــة أ َّاَّيم بســبب جــرٍو ميِّــت
السـرير دون أن يشــعر أهــل بيتــه .(((
حتــت َّ
وقــد اعتمــد العلمــاء ِّ
وردوا الثَّانيــة لكوهنــا ضعيفــة،
لصحتهــاُّ ،
الروايــة األوىل َّ
«وقصــة إبطــاء جربيــل  بســبب كــون الكلــب حتــت سـريره
قــال يف فتــح البــاريَّ :
ـردود مبــا يف
ـب ،بــل شــاذٌّ مـ ٌ
مشــهورةٌ ،لكـ َّـن كوهنــا ســبب نــزول هــذه اآليــة غريـ ٌ
الصحيــح ،وهللا أعلــم»(((.
َّ
ومنهــا :ترجيــح مــا كان أصــرح يف الداللــة علــى ســبب النــزول ،وذلــك مثــل
ترجيــح مــا صـَّـرح الـَّـراوي فيهــا بنــزول اآليــة بقولــه :حــدث كــذا فنزلــت ،أو فأنــزل هللا
كــذا ،أو نزلــت بســبب كــذا ،وحنــوه ،علــى الـِّـرواايت الَّــي فيهــا :حــدث كــذا فقـرأ،
أو فتــا رســول هللا  اآليــة(((.

ومــن ذلــك قولــه تعــاىل﴿ :قُـ ْـل َمــنْ َكا َن َع ـ ُد ًّوا لِ ِج ْب ِريـ َـل َف ِإ ّنَ ـهُ نَ َّزلَ ـهُ َعلَــى َق ْل ِبـ َ
ـك
ِبـ ِإ ْذ ِن َّ ِ
ُص ِّد ًقــا لِمَ ــا بَ ْيــنَ يَ َد ْيـ ِه َو ُهـ ًدى َوب ُشْ ـ َرى لِ ْل ُم ْؤ ِم ِنيــنَ ﴾ [البقــرة ،]٩7 :فقــد
اهَّلل م َ

ٍ
َّ
ـي  عــن جربيــل :
روي أن عبــد هللا بــن ســام  قبــل إســامه قــال عنــد النَّـ ِّ
( َذ َاك عـ ُـد ُّو اليـهـ ِ
ـود ِمـ َـن امل َاَلئِ َكـ ِـة) فقـرأ  هــذه اآليــة(((.
َ َُ
َ
ٍ
ـي  يف آخــر أســئلة
وقــد وقــع التَّصريــح بنزوهلـِـا يف نف ـر مــن اليهــود قال ـوا للنَّـ ِّ
ِ ِ
ـت َواحـ َدةٌ َو ِهــي الَّـ ِـي نـُبَايِعُـ َ ِ
ـس
ســألوه عنهــا( :إَِّمَّنـَـا بَِقيَـ ْ
ـك إ ْن أَ ْخبـَْرتـَنَــا هِبَــا ،فَإنَّــهُ لَْيـ َ
َ
ـر ،فَأَ ْخـِـرَاَن مــن ص ِ
ِ
ـك؟ قَـ َ ِ
ـك َأَيْتِيـ ِـه ِاِب ْخْلَـ َِ
ـل ،»
ـي إِال لَــهُ َملَـ ٌ
احبـ َ
ْ َْ َ
ـال« :ج ِْرْبيـ ُ
مـ ْـن نَـِ ٍّ

ودعــك ربـُّـك ومــا قلــى) ،مــن حديــث
ـاري ،صحيــح البخــاري ،يف التفســر ،ابب( :مــا َّ
((( البخـ ُّ
ـلم ،صحيــح مســلم ،يف اجلهــاد والســر ،ابب:
جنــدب بــن ســفيان  ،برقــم ( ،)4950ومسـ ٌ
ـي  مــن أذى املشــركني واملنافقــن ،برقــم (.)1797
مــا لقــي النَّـ ُّ
((( الطَّـراينُّ ،املعجــم الكبــر ،دار ابــن تيميــة ،ط1994 ،2م ،مــن حديــث خولــة خادمــة النَّـ ِّـي
ِ
ـر يف االســتيعاب  293/4يف هامــش اإلصابــة:
 ،برقــم ( ،)636وقــال عنــه ابــن عبــد الـ ّ
وضعفــه البوصــري يف إحتــاف اخلــرة .301/6
ـج بــه»َّ ،
«وليــس إســناد حديثهــا يف ذلــك ممـَّـا ُحُيتـ ُّ
((( انظر :ابن حجر ،فتح الباري ،دار ابن حيان ،القاهرة ،ط1996 ،1م.710/8 ،
((( انظر :السيوطي اإلتقان .123/1
ـدوا جلربيــل) ،مــن حديــث أنــس
ـ
ع
كان
ـن
ـ
م
(
ابب:
ـر،
ـ
س
التف
ـاري ،صحيــح البخــاري ،يف
((( البخـ ُّ
ً
بــن مالــك  ،برقــم (.)4480
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قَالُــواِ :ج ِْرْبيــل َذ َ َّ ِ
ب وال ِْقتَـ ِ
ـال َوال َْعـ َذ ِ
ـت:
اب َعـ ُد ُّوَاَن ،لَـ ْـو قـُْلـ َ
اك الــذي يـَْنـ ِز ُل ِاِب ْحْلـَ ْـر ِ َ
ُ
ِمي َكائِيــل الَّـ ِـذي يـ ْنـ ِز ُل ِاِب َّلر ْمْحَـ ِـة والنـَّبـ ِ
ـات َوالْ َقطْـ ِر ،لَـ َكانَ)(((.
َ َ
َ
َ
القصــة الثَّانيــة للتَّصريــح فيهــا بنــزول اآليــة
رجــح العلمــاء نــزول اآليــة يف َّ
وقــد َّ
ِ
عقبهــا ،ويف فتــح البــاري تعلي ًقــا علــى ِّ
الســياق َّ
ـي 
أن النَّـ َّ
الروايــة األوىل« :ظاهــر ّ
ردا لقــول اليهــود ،وال يســتلزم ذلــك نزوهلــا حينئـ ٍـذ وهــذا هــو
هــو الَّــذي ق ـرأ اآليــة ً
القصــة الثَّانيــة(((.
رجــح نزوهلــا بســبب َّ
املعتمــد» ،مثَّ َّ
ومنهــا :االعتمــاد يف ترجيــح سـ ٍ
ـبب علــى آخــر ابلقرائــن احمليطــة ابآليــة ،لفظيَّــة
أو حاليَّــة ،وهــذا مــا يتَّضــح جليًّــا يف املطلــب التَّــايل.
ِ
املفس ـرين علــى القرائــن يف الرَّتَّجيــح
املطلــب الثَّــاين :أمثلــة تطبيقيَّــة العتمــاد ّ
بــن أســباب النُّــزول:

اهَّلل
اهَّلل َحـ َّـق َق ـ ْد ِر ِه ِإ ْذ َقالُــوا َمــا أ َ ْن ـ َز َل َّ ُ
األول :قولــه تعــاىلَ ﴿ :و َمــا َق ـ َدرُوا َّ َ
املثــال َّ
شـر ِمــنْ َشـ ْـيءٍ قُـ ْـل َمــنْ أ َ ْنـ َز َل ا ْل ِكتَـ َ َ
ـاس
ـاب ا ّلـ ِـذي َجــا َء بِـ ِه مُو َســى نُــورًا َو ُهـ ًدى لِل َّنـ ِ
َعلَــى بَ َ ٍ
ـس ت ُ ْب ُدونَ َهــا َوت ُ ْخ ُفــو َن َك ِثيـرًا َو ُعلِّمْ ت ُـ ْم َمــا لَ ْم ت َ ْعلَ ُمــوا أ َ ْنت ُـ ْم و ََاَل آبَاؤُ ُك ْم قُ ِل
اطيـ َ
تَ ْج َعلُونَـهُ َق َر ِ

ْض ِهـ ْم يَ ْل َعبُــو َن﴾ [األنعــام ،]٩١ :ويف نزوهلــا قـوالن:
َّ ُ
اهَّلل ث ُـ َّم َذ ْر ُهـ ْم ِفــي َخو ِ
األول :أ َّهَّنا نزلت يف ٍ
الصيف(((.
ورجح البعض أنَّه مالك بن َّ
َّ
رجل من اليهودَّ ،
ُّبوة(((.
الثَّاين :أ َّهَّنا نزلت يف قريش ،والعرب املنكرين للن َّ
ِ
املفســرون يف ترجيــح أحــد
ويف هــذا املثــال حضــور كبــرٌ للقرائــن ،حيــث تنــازع ّ
الســببني بنــاء علــى اختــاف أنظارهــم يف القرائــن احمليطــة ابآليــة.
َّ
معتمدا على قرينتني:
األول
فأما َّ
خمشري رمحه هللا((( َّ
َّ
فرجح القول َّ
الز ُّ
ً

((( أمحــد ،مســند أمحــد ،مــن حديــث ابــن عبَّــاس  ،برقــم ( ،)2483وقــال اهليثمـ ُّـي يف جممــع
الزوائــد « :242/8رجالــه ثقــات».
َّ
((( انظر :ابن حجر ،فتح الباري .166/8
ـري ،جامــع البيــان  521/11عــن ســعيد بــن ُجبــر ـ رمحــه هللا ـ مرس ـاً،
((( أخــرج ذلــك الطَّـ ُّ
ـدي ،أســباب النُّــزول  ،147/1وذكــره العجلــوينُّ ،كشــف اخلفــاء  ،282/1وأعلَّــه
والواحـ ُّ
ابإلرســال عــن ســعيد بــن ُجبــر.
((( انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.37/7 :
ـري،
((( َّ
الزْخَمَ َش ـ ِري ( 467ـ ـ  538هــ) :حممــود بــن عمــر بــن حممــد بــن أمحــد اخلوارزمــي الزخمشـ ُّ

 52أثر القرائن يف الرَّتَّجيح بني أسباب النُّزول

األوىل :حماججــة هللا تعــاىل هلــم ابلكتــاب الَّــذي أُنــزل علــى موســى  ،ولــو
احلجــة أل َّهَّنــم كان ـوا ينكــرون النُّبـ َّـوة وإن ـزال
كانــت يف العــرب ملــا اســتقامت هــذه َّ
الكتــب أصـ ًـا.
ـس ت ُ ْب ُدونَ َهــا َوت ُ ْخ ُفــو َن
اطيـ َ
الثَّانيــة :قولــه تعــاىل يف نفــس اآليــة﴿ :ت َ ْج َعلُونَ ـهُ َق َر ِ
َك ِثي ـرًا﴾ ،وذلــك ممـَّـا ُو ِصــف بــه اليهــود يف أكثــر مــن موط ـ ٍن يف القــرآن ،كقولــه
ـاب َقـ ْد جَا َء ُكـ ْم رَسُ ــولُنَا ي ُ َب ِّيـ ُن لَ ُكـ ْم َك ِثيـرًا ِم َّمــا ُك ْنت ُـ ْم ت ُ ْخ ُفــو َن
تعــاىل﴿ :يَــا أ َ ْهـ َـل ا ْل ِكتَـ ِ
ـاب﴾ [املائــدة.(((]١٥ :
ِمــنَ ا ْل ِكتَـ ِ
ورجــح احلافــظ ابــن كثــر رمحــه هللا((( القــول الثَّــاين ،وســبقه إىل هــذا الرتجيــح
َّ
الطــري ،واعتمــد ابــن كثــر يف ترجيحــه علــى قرينتــن:
األوىلَّ :
أن سورة األنعام مكيَّة ،واليهود يف املدينة.
الثَّانيــةَّ :
اهَّلل َعلَــى بَ َش ـ ٍر ِمــنْ َشـ ْـيءٍ ﴾،
أن اآليــة قالــتِ ﴿ :إ ْذ َقالُــوا َمــا أ َ ْن ـ َز َل َّ ُ
واليهــود ال يُنكــرون النُّبـ َّـوة ،إَّمَّنــا ذلــك مــن ُخلُــق العــرب(((.
ِ
الســياق؛ لكــون
ـري(((يف هــذا َّ
ووافقــه الطَّـ ُّ
الرَّتجيــح ،وأضــاف قرينــة اثلثـةً وهــي ّ

جــار هللا ،أبــو القاســم ،مــن أئمــة العلــم ابل ِّديــن والتفســر واللغــة واآلداب ،ولــد يف زخمشــر مــن
قــرى خـوارزم ،وســافر إىل مكــة فجــاور هبــا زمنــا فلقــب جبــار هللا ،وتنقــل يف البلــدان ،مث عــاد إىل
اجلرجانيــة مــن قــرى خـوارزم ،فتــويف فيهــا ،مــن كتبــه( :الكشــاف) يف تفســر القــرآن ،و(أســاس
البالغــة) ،و(املفصــل) ،وغريهــا كثــر.
انظــر :ابــن خلــكان ،وفيــات األعيــان ،دار الثقافــة ،81/2 ،وابــن حجــر ،لســان املي ـزان ،دار
صــادر ،ط1986 ،3م ،4/6 ،والزركلــي ،األعــام .187/7
((( انظر :الزخمشري ،جار هللا ،الكشَّاف ،دار الكتاب العربني ط2006 ،1م.34/2 ،
((( ابــن َكثِــر ( 701ـ ـ  774هــ) :إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر بــن ضـ ٍّـو بــن درع القرشــي البصــروي مثَّ
ظ مؤر ٌخ فقيه ،ولد يف قرية من أعمال بصرى الشام ،وانتقل مع أخ له
الدمشقي ،أبو الفداء ،حاف ٌ
إىل دمشــق ســنة ( 706هـ) ،ورحل يف طلب العلم ،وتويف بدمشــق ،من تصانيفه( :تفســر القرآن
العظيــم) ،و(البدايــة والنِّهايــة) يف التَّاريــخ ،و(الباعــث احلثيــث إىل معرفــة علــوم احلديــث) ،وغريهــا.
انظــر :ابــن حجــر ،الــدُّرر الكامنــة ،دار صيــدر آابد ،اهلنــد ،373/1 ،1972 ،والزركليــت،
األعــام .319/1
((( انظر :ابن كثري ،دار السالم ،ط1998م ،تفسري القرآن العظيم .210/2
ـري ( 224ــ310ه ــ) :هــو حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب ،أبــو جعفــر
((( الطـ ُّ
اآلملــي ،ولــد يف آَ ُمــل طربســتان ،ورحــل إىل بغــداد واســتوطن ومــات فيهــا ،لــه
مث
ـري
الطـ
َّ ُ
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اليهــود مل جيــر هلــم ذكــر يف ســابق اآليــة وال الحقهــا(((.
والَّذي يبدو ـ ـ وهللا أعلم ـ ـ َّ
أن نزوهلا يف اليهود هو األرجح ،وكون ســورة األنعام
مكيَّة ال يقتضي أن ال يكون فيها ما هو مدينٌّ ،وقد قيلَّ :
إن هذه اآلية مدنيَّة(((.
و َّأمــا االســتدالل َّ
أبن اليهــود ال يُنكــرون النُّبـ َّـوة فـ ُـرُّد عليــه أب َّهَّنــم قالـوا ذلــك علــى
الصيف غضبةً لنفسه(((.
حممد  ،أو كان ذلك من مالك بن َّ
بنبوة َّ
سبيل الطَّعن َّ
و َّأمــا اســتدالل الطـ ِ ِ
ابلســياق فــا يســلم لــه ،وذلــك َّ
ألن كــون اآليــة يف
ّ
ـري ّ
اليهــود ال ينفــي تناســقها مــع ســابقها والحقهــا ،فوقــع هــذه اآليــة يف هــذا املوقــع
ملناســبة قولــه﴿ :أُولَ ِئـ َ
ح ْك ـ َم وَال ّنُبُ ـ َّو َة َف ـ ِإ ْن يـَ ْك ُف ـ ْر بِ َهــا
ـاب وَا ْل ُ
ـك ا ّلَ ِذيــنَ آت َ ْينَا ُه ـ ُم ا ْل ِكتَـ َ
َه ـؤُ َاَلءِ َف َق ـ ْد َو َّك ْل َنــا ِب َهــا َق ْو ًمــا لَيْسُ ــوا ِب َهــا ِب َكا ِف ِريــنَ ﴾ [األنعــام.(((]٨٩ :

املثــال الثَّــاين :قولــه تعــاىل﴿ :نِ َســاؤُ ُك ْم َح ـ ْرثٌ لَ ُك ـ ْم َف ْأتُــوا َح ْرثـَ ُك ـ ْم أ َ ّنَــى ِش ـ ْئت ُ ْم
اهَّلل وَا ْعلَ ُمــوا أَنـَّ ُك ـ ْم م َُاَلقُــو ُه َوب َِّش ـ ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِنيــنَ ﴾ [البقــرة:
َو َق ِ ّد ُمــوا ِأِل ْن ُف ِس ـ ُك ْم وَاتَّ ُقــوا َّ َ
َ

 ،]٢٢٣فقــد روي يف نزوهلــا قــوالن:
ِ
الر ُجـ ُـل
ـود تـَُقـ ُ
َّ
ـول :إِ َذا أَتَــى َّ
األول :عــن جابــر بــن عبــد هللا  قــال( :كانـَـت اليـَُهـ ُ
ِ ِ ِ ِ
الولَـ ُـد أحـ َـوَل ،فـَنـََزلَــت﴿ :نِ َســاؤُ ُك ْم َحـ ْرثٌ لَ ُكـ ْم َف ْأتُــوا
امرأَتَــهُ مــن ُدبُرَهــا يِف قـُبُل َهــا ،كا َن َ
َ
َ
(((
َ
ُ
َح ْرثـَكـ ْم أ ّنــى ِشـ ْئت ُ ْم﴾ [البقــرة ]٢٢٣ :اآليــة)  ،ومعــى اآليــة بنــاءً عليــه :أُبيــح لكــم
إتيــان نســائكم كيــف شــئتم ،مقبلـةً ومدبــرةً إذا كان ذلــك يف موضــع احلــرث.

مصنفــات كثــرة تزيــد علــى األربعــن ،أعظمهــا تفســره( :جامــع البيــان عــن أتويــل آي القــرآن)،
ولــه كذلــك( :اتريــخ األمــم وامللــوك املشــهور) ب ــتاريخ الطــري ،و(آداب القضــاة) ،وغريهــا كثــر.
ينظــر :ايقــوت احلمــوي ،معجــم األدابء ،دار الغــرب ،ط1993 ،1م ،513/6 ،ابــن َخلِّــكان،
فيــات األعيــان .43/4
((( انظر :ابن جرير ،جامع البيان دار الرسالة ،ط2000 ،1م.524/11 ،
احملرر الوجيز ،دار الكتب العلمية ،ط2007 ،2م.265/2 ،
((( انظر :ابن عطيةَّ ،
((( انظر :اآللوسي ،روح املعاين ،دار الكتب العلمية ،ط2005 ،2م.207/4 ،
((( انظر :ابن عاشور ،التَّحرير والتَّنوير ،مؤسسة التاريخ العريب2000 ،م.362/7 ،
وانظــر لالســتزادة :ابــن أيب حــامت ،تفســر القــرآن العظيــم ،دار الفكــر2003 ،م ،1341/4 ،وأبــو
حيــان ،البحــر احمليــط ،دار الفكــر2005 ،م ،579/4 ،والنيســابوري ،غرائــب القــرآن ،دار
الكتــب العلميــة ،ط1996 ،1م.6 ،118/3 ،
ِ
ث لَ ُكـ ْـم فَأْتُـوا َح ْرثَ ُكـ ْـم أَىَّنَّ ِشـئـْتُ ْم
ـر
ـ
ح
م
ك
ؤ
ـا
ـ
س
ن
ُ
((( البخـ ُّ
ـاري ،صحيــح البخــاري ،يف التَّفســر ،اببٌ ْ َ ْ ُ َ :
ِ
[البقــرة ،]٢٢٣ :برقــم ( ،)4528ومســلم ،صحيــح مســلم ،يف النّــكاح ،ابب :ج ـواز مجاعــه
امرأتــه مــن قدَّامهــا ومــن ورائهــا مــن غــر تعـ ُّـرض ُّ
للدبــر ،برقــم ( ،)1435واللَّفــظ ملســلم.
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الثَّــاين :عــن عبـ ِـد ِ
هللا بـ ِن عُمــر  قــال :أنزلــت﴿ :نِ َســاؤُ ُك ْم َحـ ْرثٌ لَ ُكـ ْم َف ْأتُــوا
َْ َ
(((
َح ْرثـَ ُكـ ْم أ َ ّنَــى ِشـ ْئت ُ ْم﴾ [البقــرة ]٢٢٣ :يف إتيــان النســاء يف أدابرهــن .
ِ
األول للقرائن التَّالية:
وقد َّ
السبب َّ
املفسرين َّ
رجح مجاهري ّ
أن (احلرث) هو مزدرع ُّ
الذِّريَّة ،واملعلوم َّ
َّأوًاًلَّ :
أن زرع الولد ال يكون إَّاَّل يف ال ُقبُل(((.

اثنيًــاَّ :
اهَّلل
ـث أ َ َم َر ُكـ ُم َّ ُ
الســابقة ُختمــت بقولــه تعــاىلَ ﴿ :ف ْأت ُو ُهـ َّـن ِمــنْ َح ْيـ ُ
أن اآليــة َّ
ـب ا ْل ُمتَ َط ِّه ِريــنَ ﴾ [البقــرة ،]٢٢٢ :وقــد ِ
ـب التَّ َّوا ِبيــنَ َوي ُِحـ ّ ُ
اهَّلل ي ُِحـ ّ ُ
َّطهــر
ِإ َّن َّ َ
فســر الت ُّ

ّ
هنــا بعــدم اإلتيــان يف األدابر ،وقــد ذكــر يف احملـ َّـرر الوجيــز هــذا ال ـرأي مثَّ قــال:
«كأنـَّـه نظــر إىل قولــه تعــاىل حكايــة عــن قــوم لــوط﴿ :أ َ ْخ ِرجُو ُهـ ْم ِمــنْ َق ْريَ ِت ُكـ ْم ِإ ّنَ ُهـ ْم
ـاس يَتَ َط َّهـ ُرو َن﴾ [األعـراف.(((»]٨٢ :
أُنَـ ٌ
اثلثًّــا :األحاديــث النَّبويـَّـة الَّــي وردت يف حتــرمي إتيــان املـرأة يف دبرهــا ،وهــي مــن
«ملْعُــو ٌن َمـ ْـن أَتَــى ْامـ َـرأَ ًة ِيِف ُدبُ ِرَهــا»(((.
القرائــن املنفصلــة ،ومنهــا قولــه َ :
«اَل يـَْنظُُر هللاُ إِ َىَل َر ُج ٍل َج َام َع ْام َرأَتَهُ ِيِف ُدبُ ِرَها» (((.
وقوله َ :
ِ
ـول علــى أن
املفسـرين أبنـَّـه حممـ ٌ
و َّأمــا مــا روي عــن ابــن عمــر َّ 
فتأولــه بعــض ّ
ـود َّ
أبن
اجعــا للقــول َّ
األول((( ،وذلــك معضـ ٌ
أيتيهــا يف قبلهــا مــن ُدبرهــا ،فيكــون ر ً
ـاري ،صحيــح البخــاري ،كتــاب التفســر ،ابب نســاؤكم حــرث لكــم برقــم (-4253
((( البخـ ُّ
.)4254
((( انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن  ،93/3واآللوسي ،روح املعاين .518/1
احملرر الوجيز .299/1
((( انظر :ابن عطيةَّ ،
((( أمحـ ـ ــد ،مســند أمحــد ،مــن حديــث أيب هريــرة  ،برقــم ( ،)10206وأبــو داود يف ُســننه يف
ِ
ِ
ـائي ،الســنن الكــرى ،دار الرســالة،
النّكـ ـ ــاح ،ابب :يف جامــع النّــكاح ،برقــم ( ،)2162والنَّسـ ُّ
ط2001 ،1م ،يف آداب إتيــان النِّســاء ،ابب :ذكــر اختــاف ألفــاظ النَّاقلــن خلــر أيب هريــرة
وضعفــه ابــن القطَّــان يف بيــان الوهــم واإليهــام .761/5
 ،برقــم ( ،)8966واللَّفــظ هلــمَّ ،
((( أمحـ ـ ــد ،مســند أمحد ،،من حديث أيب هريرة  ،برقم ( ،)8532وابن ماجه ،يف ســننه ،دار
ـارهن ،برقــم (،)1923
الكتــب العلميــة ،يف النِّــكاح ،ابب :النَّهــي عــن إتيــان النِّســاء يف أدبـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـائي ،الســنن الكربى يف آداب إتيان النِّســاء ،ابب :ذكر اختالف ألف ـ ـ ـ ـ ـ ــاظ النَّاقلني خلرب
والنَّسـ ُّ
ـري يف مصبــاح
أيب هريــرة  ،برقــم ( ،)8965واللَّفــظ ألمحــد وابــن ماجــهَّ ،
وصححــه البوصـ ُّ
ـح رجالــه ثقــات».
ُّ
الزجاجــة  110/2وقــال« :هــذا إســناد صحيـ ٌ
((( انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم .592/1
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الثَّابــت عــن ابــن عمــر  حتــرمي إتيــان امل ـرأة يف دبرهــا بــا شــك((( ،أو َّ
أن قولــه
( :نزلــت) يريــد بــه املعــى الَّــذي انتهــى إليــه منهــا ابجتهــاده(((.
َ
يل َّ ِ
اهَّلل أ َ ْموَاتًــا
املثــال الثَّالــث :قولــه تعــاىل﴿ :و ََاَل ت َ ْح َسـب ََّن ا ّل ِذيــنَ قُ ِتلُــوا ِفــي َسـ ِب ِ
بَـ ْـل أ َ ْح َيــا ٌء ِع ْن ـ َد َربِّ ِه ـ ْم يُ ْر َزقُــو َن﴾ [آل عم ـران ،]١٦٩ :ويف ســبب نزوهلــا ثالثــة

أق ـوال:
األول :أ َّهَّنا نزلت يف شهداء ٍ
عامة((( ،وكانوا سبعني رجاًلً((( ،أو يف عبد
َّ
أحد َّ
هللا بن حرٍام  ،من شــهداء ٍ
خاصة(((.
أحد َّ
رجاًل(((.
الثَّاين :أ َّهَّنا نزلت يف ُشهداء بدر ،وكانوا أربعة عشر ً
الثَّالــث :أ َّهَّنــا نزلــت يف شــهداء بئــر معون ــة ،وكانـوا ســبعني رج ـ ـ ًـا ،قــال أنــس
ـرآاًن :بلِّغـوا قومنــا عنَّــا أ َّاَّن قــد
بــن مالــك ( :أنـ ـ ــزل فيهــم يعــي أهــل بئــر معونــة ـ ـ قـ ً
ـااًن ،وأنــزل
لقينــا ربنــا فرضــي عنَّــا ورضينــا عنــه ،مثَّ نُ ِســخت ُفرفِعــت بعــد مــا قـرأانه زمـ ً
يل َِّ
هللا﴿ :وَاَل َحَتْس َّ َّ ِ
ين قُتِلُوا ِيِف َسبِ ِ
َحيَاءٌ ِع ْن َد َرّهِّبِِ ْم يـُْرَزقُو َن﴾
َ ََ
اهَّلل أ َْم َو ًااًت بَ ْل أ ْ
نَب الذ َ
(((
[آل عمـران. )]١٦٩ :
توسع احلافظ ابن حجر يف اآلاثر الواردة عن ابن عمر  يف حترمي ذلك يف التَّلخيص احلبري
((( َّ
 395/3ومــا بعدهــا ،فليُنظــر.
((( كما ذكر ُشعيب األرنؤوط يف خترجيه لشرح مشكل اآلاثر للطَّحاوي .410/15
((( أمحـ ـ ــد ،مســند أمحــد ،مــن حديــث عبــد هللا بــن عبَّـ ٍ
ـاس  ،برقــم ( ،)2388وأبــو داود يف
وصححــه احلاكــم يف املســتدرك علــى
ُســننه يف اجلهــاد ،ابب :فضــل َّ
الشــهادة ،برقــم (َّ ،)2520
شــرط مســلم  ،27/2ووافقــه َّ
وحســنه شــعيب األرنــؤوط يف ختريــج أحاديــث
ـي علــى ذلــكَّ ،
الذهـ ُّ
ســنن أيب داود.
((( انظر :السيوطي ،الدُّر املنثور ،دار الفكرـ بريوت.371/2 ،
الشــهادة يف ســبيل هللا ،مــن حديــث
((( ابــن ماجــهُ ،ســنن ابــن ماجــه ،يف اجلهــاد ،ابب :فضــل َّ
ـذي يف جامعــه يف تفســر القــرآن عــن رســول هللا
الرِّتمـ ُّ
جابــر بــن عبــد هللا  ،برقــم ( ،)2800و ِّ
 ،ابب :ومــن ســورة آل عم ـران ،برقــم ( ،)3010وقــال عنــه« :حسـ ٌـن غريــب».
((( انظــر :الثعلــي ،الكشــف والبيــان ،دار الكتــب العلميــة ،ط2004 ،1م ،200/3 ،والقرطــي،
اجلامــع ألحــكام القــرآن .278/4
ِ
ُّر املنثــور  372/2ونســبه
((( أخرجــه الطَّـ ُّ
ـري يف تفســره بســنده  ،393/7وذكــره ُّ
السـ ُّ
ـيوطي يف الــد ّ
البــن املنــذر ،وقــال عنــه ســليم اهلــايل وحممــد آل نصــر يف االســتيعاب يف بيــان األســباب
ـح رجالــه رجــال مســلم).
( :329/1وســنده صحيـ ٌ
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ِ
ـص بعضهــم علــى احتمــال أن
املفســرون هــذه األســباب الثَّالثــة ،ونـ َّ
وقــد أورد ّ
يكــون نزوهلــا بســبب اجملمــوع علــى مــا اقتضتــه اآليــة مــن املعــاين((( ،والَّــذي يبــدو َّ
أن
نزوهلــا يف شــهداء أحـ ٍـد أرجــح للقرائــن التَّاليــة:
ِ
الرَّتجيــح((( ،فســابق اآلايت
الســياق قرينــة قويـَّـة يف َّ
َّأوًاًل :ســياق اآلايت ،و ّ
والحقهــا مجيعــه يف ذكــر أُحـ ٍـد ،وليــس فيهــا ذكـ ٌـر لبــد ٍر وال لبئــر معونــة(((.

ص ْبت ُـ ْم ِم ْثلَ ْي َهــا ...قُـ ْـل َفــا ْد َر ُءوا
ُصي َبـةٌ َقـ ْد أ َ َ
فقولــه تعــاىل قبلهــا﴿ :أ َ َولَ َّمــا أ َ َ
صابَتـْ ُكـ ْم م ِ
ْت ِإ ْن ُك ْنت ُ ـ ْم َصا ِد ِقيــنَ ﴾ [آل عم ـران 165 :ـ ـ ُ ،]168ك ُّل
َعــنْ أ َ ْن ُف ِس ـ ُك ُم ا ْلمَ ـو َ

ذلــك يف خــر معركــة أحـ ٍـد ومــا نــزل ابملســلمني فيهــا ،ومــا كان مــن املنافقــن عندئـ ٍـذ
مــن التَّثبيــط واالخنــذال(((.

وكذلــك قــال تعــاىل بعدهــا﴿ :ا ّلَ ِذيــنَ َقـ َ
ـاس َق ـ ْد جَمَ ُعــوا
ـال لَ ُه ـ ُم ال َّنـ ُ
ـاس ِإ َّن ال َّنـ َ
اهَّلل َونِ ْع ـ َم ا ْل َو ِكيـ ُـل﴾ [آل عم ـران:
ش ـ ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ـ ْم ِإيمَ انًــا َو َقالُــوا حَسْ ـبُنَا َّ ُ
لَ ُك ـ ْم َفا ْخ َ

 ،]١٧٣وذلــك يف ختويــف رْكـ ِ
ـب عبــد قيـ ٍ
ـس ،أو بعــض املنافقــن ،أو نُعيــم بــن
َ
َّ
الكرة الســتئصاهلم
ا
و
اد
ر
أ
ذين
ل
ا
كني
ـر
ـ
ش
امل
مجوع
من
ـلمني
مســعود األشــجعي للمسـ
َّ
ُســد بُعيـ َـد أحـ ٍـد(((.
يف مح ـراء األ ُ
الرواايت يف كوهنا يف شهداء ٍ
أن ِّ
اثنيًاَّ :
أحد متضافرة(((.
اثلثًــا :قــد يُســتأنس لرتجيــح كوهنــا نزلــت يف أحـ ٍـد دون معركــة بــد ٍر بق ـراءة:
احملرر الوجيز  ،541/1والقرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن .279/4
((( انظر :ابن عطيةَّ ،
((( قال ابن جزيء يف التَّسهيل لعلوم التَّنزيل  13/1يف معرض ذكره ألوجه الرَّتَّجيح« :السادس:
بصحــة القــول ســياق الــكالم ويـ َّ
ـدل عليــه مــا قبلــه أو مــا بعــده».
ـهد َّ
أن يشـ َ
احملرر يف أسباب النُّزول .186/1
احدي،
و
((( انظر :ال
َّ
((( انظر :ابن حيان ،البحر احمليط  ،419/3وابن كثري ،تفسري القرآن العظيم .563/1
((( انظر :ابن جرير ،جامع البيان  406/7ـ ـ  ،410والقرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،288/4
واآللوسي ،روح املعاين .336/2
أن دعــوى نزوهلــا يف معركــةٍ
ـيوطي َّ
((( قــال ذلــك األلوسـ ُّـي يف روح املعــاين  ،333/2ونقــل عــن ُّ
السـ ِّ
بــد ٍر غلــط.
ـدي يف أســباب النُّــزول ص 128ـ ـ  ،135وابــن حجــر يف العجــاب
وممــن مجــع تلــك الــرواايت :الواحـ ُّ
يف بيان األســباب  784/2ـ ـ .789
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(قـُتِّلــوا) بتشــديد اليــاء((( ،ووجــه التَّشــديد كثــرة املقتولــن(((؛ وقــد قُتِــل يف أحـ ٍـد
ســبعون ،ـ ويف بــد ٍر أربعــة عشــر رجـ ًـا كمــا تقــدَّم.
ـك َاَل ي ُ ْؤ ِمنُــو َن َحتَّــى ي ُ َح ِّك ُمـ َ
الرابــع :قولــه تعــاىلَ ﴿ :فـ َـا َو َر ِّبـ َ
ـوك ِفيمَ ــا
املثــال َّ
ـت َوي َُس ـ ِلّمُوا تَسْ ـ ِليمًا﴾
ض ْيـ َ
َش ـ َج َر بَ ْي َن ُه ـ ْم ث ُـ َّم َاَل ي َِج ـ ُدوا ِفــي أ َ ْن ُف ِس ـ ِه ْم َح َر ًجــا ِم َّمــا َق َ
[النِّســاء ،]٦٥ :ويف ســبب نزوهلــا قــوالن:
ـودي
َّ
ـودي مــع رجـ ٍـل مــن املنافقــنَّ ،
فأمــا اليهـ ُّ
األول :أ َّهَّنــا نزلــت يف خصومــة يهـ ٍّ
ـي  لعلمــه أنـَّـه ال أيخــذ ِّ
الرشــوة ،و َّأمــا املنافــق فدعــاه
فدعــاه للتَّحاكــم إىل النَّـ ِّ
إىل حـ َّ
ـكام اليهــود ،فأنــزل تعــاىل﴿ :أَلَ ـ ْم تَ ـ َر ِإلَــى ا ّلَ ِذيــنَ يَ ْز ُع ُمــو َن أ َ ّنَ ُه ـ ْم آ َمنُــوا بِمَ ــا
ـك يُري ـ ُدو َن أ َ ْن يَتَحَا َك ُمــوا إلَــى ال َّ
ُ
أ ُ ْن ـ ِز َل ِإلَ ْيـ َ
ـوت َو َق ـ ْد أ ُ ِم ـ ُروا
طا ُغـ ِ
ِ
ـك َو َمــا أ ْن ـ ِز َل ِمــنْ َق ْب ِلـ َ ِ
ـت
ض ْيـ َ
أ َ ْن يـَ ْك ُف ـ ُروا بِ ـ ِه ﴾...إىل قولــه﴿ :ث ُ ـ َّم َاَل ي َِج ـ ُدوا ِفــي أ َ ْن ُف ِس ـ ِه ْم َح َر ًجــا ِم َّمــا َق َ

َويُ َس ـ ِلّمُوا تَسْ ـ ِليمًا﴾ [النســاء ٦٠ :ـ ـ .(((]٦٥
الزبــر بــن العـ َّـوام  يف ش ـراج
الثَّــاين :أ َّهَّنــا نزلــت يف رجـ ٍـل مــن األنصــار خاصــم ُّ
فتلون
للزبري ،فقال
احلرة ،فقضى رسول هللا ُّ 
األنصاري( :أن كان ابن َّ
ُّ
عمتك؟)َّ ،
َّ
(((
الزبــر( :وهللا مــا أحســب هــذه اآليــة نزلــت إَّاَّل يف ذلــك) .
وجــه رســول هللا  ،قــال ُّ
ِ
الســياق((( ،وذلــك ابعتبــار
رجــح َّ
وقــد َّ
املفس ـرين الســبب َّ
عامــة َّ
األول بقرينــة ّ
ـري((( رمحــه
ســابق اآلايت كمــا تقــدَّم ،ويف ترجيــح ذلــك يقــول ابــن جري ـ ٍر الطـ ُّ
ابلصـواب؛ َّ
ـك َاَل يـُْؤِمنُــو َن َحـ َّـى
هللا« :وهــذا القــول ...أوىل َّ
ألن قولــه﴿ :فَـ َـا َوَربِّـ َ
ُحُي ِّكم َ ِ
ـج َر بـَيـْنـَُه ْم﴾ يف ســياق قصة الَّذين ابتدأ هللا اخلرب عنهم بقوله:
يما َشـ َ
وك ف َ
َ ُ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ـك﴾ ،وال داللــة تـ ُّ
ـدل علــى
آمنُــوا مِبَــا أُنْـ ِز َل إلَْيـ َ
﴿أََمَلْ ت ـَ َـر إ َىَل الذيـ َـن يـَْزعُ ُمــو َن أَنـَُّهـ ْـم َ
((( وهي قراءة ابن عامر .انظر :معاين القراءات لألزهري .280/1
للقراء السبعة ،دار املأمون ،ط1992 ،2م.98/3 ،
((( انظر :أيب علي الفارسيَّ ،
احلجة َّ
الضحــاك ،وغريهــم .انظــر :جامــع البيــان
ـروي عــن ابــن عبَّــاس  ،وجماهــد ،وقتــادة ،و َّ
((( وذلــك مـ ٌّ
 508/8ـ ـ .514
الصلــح يف ال ِّديـَّـة ،ابب :إذا أشــار اإلمــام ابلصلــح فــأىب ،برقــم
ـاري ،صحيــح البخــاري ،يف ُّ
((( البخـ ُّ
(.)2708
((( انظر :ابن العريب ،أحكام القرآن ،دار الكتب العلمية ،ط2003 ،3م.578/5 ،
((( تقدَّمت ترمجته ص10

 58أثر القرائن يف الرَّتَّجيح بني أسباب النُّزول

قصتهــم ،فإحلــاق بعــض ذلــك ببعـ ٍ
ـض ـ ـ مــا مل أتت داللــة علــى انقطاعــه ـ ـ
انقطــاع َّ
أوىل»(((.
تنزهلــا لــه ،بــل َحَي ِتمــل أنـَّـه
قاطعــا يف ُّ
كالم ُّ
و َّأمــا َّ
الزبــر ً 
الســبب الثَّــاين فليــس ُ
عــى بذلــك َّ
ـاري وتنهــى عنــه ،مبعــى أنـَّـه يدخــل يف
أن اآليــة تتنــاول فعــل األنصـ ِّ
عمومهــا(((.
ـاري لعلمــه
ويضــاف إىل ذلــك قرين ـةٌ أخــرى ،وهــي أنـَّـه  أقــال عثــرة األنصـ ِّ
بصحــة يقينــه ،وعـ َّـد ذلــك منــه فلتَ ـةً ،ومــا يف اآليــة مــن احلكــم بكفــر مــن ا َّهَّتــم
َّ
رســول هللا  يف قضائــه ال يتَّفــق مــع حالــه(((.
املثــال اخلامــس :قولــه تعــاىلِ ﴿ :إ ّنَــا نَ ْحـ ُن نُح ِْي ا ْلمَ ْوت َى َونـَ ْكت ُُب َمــا َق َّدمُوا وَآثَا َر ُه ْم
ـام ُم ِبيـ ٍـن﴾ [يــس ،]١٢ :فقــد ُرِوي أ َّهَّنــا نزلــت يف بــي
َو ُك َّل َشـ ْـيءٍ أَح َ
ْص ْي َنــا ُه ِفــي ِإ َمـ ٍ

ِ
قوم كانوا يســكنون يف انحية املدينة ،فأرادوا النُّقلة إىل قرب املســجد،
َســلمة ،وهم ٌ
«إن آاثرَكــم تُكتَــب فــا تَ ِ
ـي َّ :
نتقلُـوا» (((.
فنزلــت اآليــة ،فقــال هلــم النَّـ ُّ
ِ
املفس ـرين نزوهلــا يف بــي َســلِ َمة ،وســكتوا عــن مناقشــتها ،ومل
وقــد نقــل بعــض ّ
رجــح َّ ِ
الســبب ،وقالـوا:
يتعقَّبوهــا بشــيء((( ،بينمــا َّ
املفسـرين عــدم نزوهلــا هلــذا َّ
عامــة ّ
ِ
رده تعــاىل علــى املشــركني يف إنكارهــم البعــث وإصرارهــم
إَّمَّنــا جــاءت يف ســياق ّ
الرَّتجيــح ابلقرائــن التَّاليــة:
علــى الكفــر((( ،و ُّ
احتج ـوا هلــذا َّ
َّأوًاًلَّ :
وقصــة بــي َســلِمة إَّمَّنــا وقعــت يف املدينــة املنـ َّـورة ،وال
الســورة مكيَّـةٌَّ ،
أن ُّ
قرينــة تـ ُّ
الســورة.
ـدل علــى نــزول هــذه اآليــة يف املدينــة دون ابقــي ُّ

((( انظر :ابن جرير ،جامع البيان 524/8
((( انظــر :ابــن جريــر ،جامــع البيــان  ،524/8والقرطــي ،اجلامــع ألحــكام القــرآن  ،268/5وابــن
حيــان ،البحــر احمليــط 694/3
((( انظر :أحكام القرآن البن العريب 578/5
مذي ،سنن الرتمذي ،يف أبواب تفسري القرآن عن رس ــول هللا  ،ابب :ومن سورة يس،
الرِّت ُّ
((( ِّ
مــن حديــث أيب ســعيد اخلــدري  ،برقــم ( ،)3226وقــال« :حسـ ٌـن غريــب».
((( انظــر :ابــن جريــر ،جامــع البيــان  ،498/20و ابــن أيب حــامت ،تفســر القــرآن العظيــم
 ،3190/10والبغــوي ،معــامل التَّنزيــل ،دار الكتــب العلميــة ،ط1995 ،1م.7/4 ،
((( انظــر :ابــن عطيــة ،احملـ َّـرر الوجيــز  ،445/4وابــن حيــان ،البحــر احمليــط  ،47/9وابــن كثــر،
تفســر القــرآن العظيــم ل  ،567/3واآللوســي ،روح املعــاين .391/11
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اثنيًــا :قولــه تعــاىل﴿ :إِ َّاَّن َْحَنـ ُـن ُْحُنـ ِي ال َْم ْوتَــى﴾ ،وهــذه قرينـةٌ لفظيَّــة ،فاحلديــث
هنــا عــن األمـوات ،ومــا حيصــي تعــاىل عليهــم مــن األعمــال.
ِ
الســياق يف ســابق اآليــة والحقهــا،
اثلثًــا :تنافــر القــول بنزوهلــا يف بــي ســلمة مــع ّ
إذ ليــس يف شـ ٍ
ـيء مــن ذلــك مــا يـ ُّ
ـدل علــى َّ
أن املـراد هبــا اخلُطــا إىل املســاجد.
أن الـ ِّـرواايت يف نزوهلــا يف بــي َســلِمة ضعيفـةٌ((( ،و ِّ
ابعــاَّ :
الصحيحــة يف
الروايــة َّ
رً
ســلِمة ليــس فيهــا ذكــر نــزول اآليــة((( ،فــا يبعــد أن يكــون رســول هللا 
َّ
قصــة بــي َ
فتوهــم الـ َّـراوي أ َّهَّنــا نزلــت فيهــم.
ـج عليهــم هبــا حــن أرادوا النُّقلــةَّ ،
قــد احتـ َّ

الســادس﴿ :أَلَـ ْم ت َـ َر ِإلَــى ا ّلَ ِذيــنَ ِقيـ َـل لَ ُهـ ْم ُك ّ ُفــوا أَي ِْديـَ ُكـ ْم وَأ َ ِقي ُمــوا َّ
الصـ َـا َة
املثــال َّ
ـاس َكخَشْ ـ َي ِة َّ ِ
اهَّلل
شـ ْو َن ال َّنـ َ
ـب َعلَ ْي ِهـ ُم ا ْل ِقتَــا ُل ِإ َذا َف ِريـ ٌق ِم ْن ُهـ ْم يَ ْخ َ
وَآتُــوا الـ َّز َكا َة َفلَ َّمــا ُك ِتـ َ
ـت َعلَ ْي َنــا ا ْل ِقتَـ َ
ـب قُـ ْـل
أ َ ْو أ َ َشـ َّد خَشْ ـ َي ًة َو َقالُــوا َربَّ َنــا لِـ َم َكتَ ْبـ َ
ـال لَـو َْاَل أ َ َّخ ْرت َ َنــا ِإلَــى أ َ َجـ ٍـل َق ِريـ ٍ
ْ
َمتَــا ُع ال ّ ُد ْن َيــا َق ِليـ ٌـل وَاآْل ِخـ َر ُة َخ ْيـ ٌر لِمَ ـ ِـن اتَّ َقــى و ََاَل ت ُ ْظلَ ُمــو َن َف ِتيـ ًـا﴾ [النســاء،]٧٧ :

ويف ســبب نزوهلــا ثالثــة أقـوال:
األول :أ َّهَّنــا نزلــت يف مجاعــة مــن املؤمنــن ،عــن ابــن عبَّـ ٍ
ـاس ( :أ َّ
َن َعْبـ َـد
َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ـول هللا إ َّاَّن ِيِف
ـي  مِبَك ـةَ فـََقالُـواَ :اَي َر ُسـ َ
َّ
ـااًب لَــهُ أَت ـَ َـوا النَّـ ِ َّ
الر ْمْحَـ ِن بْـ ِن َعـ ْـوف َوأ ْ
َص َحـ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت اِبل َْع ْفـ ِو فَـ َـا
ِعـ ٍّـز َوَْحَنـ ُـن ُم ْشـ ِرُكو َن ،فـَلَ َّمــا َآمنَّــا صـ ْـرَاَن أَذلَّـةً ،فـََقـ َ
ـال « :إِّيِّن أُمـ ْـر ُ
تـ َقاتِلُوا» ،فـلَ َّما ح َّولَه هللا إِ َىَل الْم ِدينَ ِة أ ُِمر ِاِبلْ ِقتَ ِ
ال فَ َك ُّفوا ،فَأَنـَْزَل هللاُ تعاىل﴿ :أَلَ ْم
ُ
َ َ ُ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
(((
ُ
َ
َ
ّ
َ
ت َـ َر ِإلــى ال ِذيــنَ ِقيــل ل ُهـ ْم ُك ّفــوا أي ِْديـَ ُكـ ْم وَأ ِقي ُمــوا َّ
الصـ َـا َة﴾ اآليــة) .
((( انظر :ابن حجر ،إحتاف املهرة ،جممع امللك فهد ،ط1994 ،1م.431/5 ،
ـول ال ــم ِ
ِ ِ
سج ِد ،فَـأ ََر َاد بـَنُــو
ونصهــا كام ـاًَ :عـ ْـن َجابِـ ِر بْـ ِن َعْبـ ِـد ِهللا  قَـ َ
((( ُّ
ـالَ :خلَــت البقــاعُ َحـ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َهَلُْم(( :إنَّهُ بـَلَغَِيِن أَنَّ ُك ْم
ـول هللا  ،فـََق َ
ك َر ُسـ َ
َســل َمة أَن يَنتَقلُوا إ َىَل قُرب ال ـ َـمسجد ،فـَبـَلَ َغ َذل َ
ِ
يدو َن أَ ْن تـنـت ِقلُوا قـرب الْمس ِج ِد)) ،قَالُوا :نـعم ،اَي رس َ ِ
((اَي بَِيِن
ك ،فـََق َ
تُِر ُ
ول هللا قَ ْد أ ََرْد َاَن َذل َ
الَ :
ََ ْ َ َ ُ
َ َْ ُْ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ـب آ َاَث ُرُكـ ْـم)).
ـب آ َاَث ُرُكـ ْـم ،د َاَي َرُكـ ْـم تُكْتَـ ْ
َســل َمةَ د َاَي َرُكـ ْـم تُكْتَـ ْ
ـلم ،صحيــح مســلم ،يف صــاة اجلماعــة ،ابب :فضــل كثــرة اخلطــا إىل املســاجد ،برقــم
مسـ ٌ
( .)665
ِ
ِ
ِ
َّ
ىَل الذيـ َـن قيـ َـل ُهَلـَ ْـم ُك ُّفـوا
ـائيُّ ،
((( النَّسـ ُّ
الســنن الكــرى يف وجــوب اجلهــاد ،ابب :قولــه تعــاىل :أَْمَلَ ت ـََـر إ َ
ِ
َّ
ـي يف
أَيْديَ ُكـ ْـم ،برقــم ( ،)4279وقــال عنــه احلاكــم يف املســتدرك  ،76/2ووافقــه عليــه الذهـ ُّ
ـاري» ،وأقـ َّـره ابــن حجــر يف إحتــاف املهــرة .306/7
التَّلخيــص« :صحيـ ٌ
ـح علــى شــرط البخـ ِّ
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َّ
أيب وأصحابه.
الثَّاين :أهَّنا نزلت يف املنافقني ،عبد هللا بن ٍّ
الثَّالث :أ َّهَّنا نزلت يف اليهود.
ِ
املفســرون األق ـوال الثَّالثــة ،واختــار بعضهــم نزوهلــا يف املنافقــن أو
وقــد ذكــر ّ
ـت
احتجـوا بقرينــة لفظيَّــة يف اآليــة ،وهــي قولــه تعــاىلَ ﴿ :و َقالُــوا َربَّ َنــا لِـ َم َكتَ ْبـ َ
اليهــود ،و ُّ
َعلَ ْي َنــا ا ْل ِقتَـ َ
ـال﴾ وقالـوا :هــذا الــكالم تشــكيك ابحلكمــة ،وذلــك ال يليــق ابملؤمنــن،
ظهر يف آي القــرآن.
وقــد عُـ ِرف مثــل ذلــك عــن املنافقــن واليهــود كمــا هــو ُمســتَ ٌ
ِ
الســياقيَّة ،فقــد قــال تعــاىل بعدهــاَ ﴿ :و ِإ ْن ت ُِص ْب ُه ـ ْم
و ُّ
احتج ـوا كذلــك ابلقرينــة ّ
َس ـ َنةٌ يَ ُقولُــوا َهـ ِـذ ِه ِمــنْ ِع ْنـ ِـد َّ ِ
اهَّلل َو ِإ ْن ت ُِص ْب ُه ـ ْم َس ـ ِّيئَةٌ يَ ُقولُــوا َهـ ِـذ ِه ِمــنْ ِع ْنـ ِـد َك﴾
ح َ
أيضــا.
[النســاء ،]٧٨ :والتَّشــاؤم أبهــل اإلميــان معـ ٌ
ـروف عــن املنافقــن واليهــود ً
لصحة إســناد احلديث،
األول َّ
والَّذي عليه مجهور أهل التَّفســر ترجيح القول َّ
وللقرائن التَّالية:
ِ
تضمــن أمــر املؤمنــن ابلقتــال وحتريضهــم عليــه،
الســياق ،فســابق اآلايت َّ
َّأوًاًلّ :
يل َّ ِ
اهَّلل﴾ [النســاء ،]٧٥ :وقولــه:
وذلــك قولــه تعــاىلَ ﴿ :و َمــا لَ ُكـ ْم َاَل ت ُ َقاتِلُــو َن ِفــي َسـ ِب ِ
الشـ ْي َ
ان ِإ َّن َك ْيـ َد َّ
﴿ َف َقاتِلُــوا أ َ ْولِ َيــا َء َّ
الشـ ْي َط ِان َكا َن َض ِعي ًفــا﴾ [النســاء.]٧٦ :
ط ِ
وكذلــك دعــا تعــاىل املؤمنــن إىل القتــال بعدهــا فقــال﴿ :فـ َقاتـِـل ِيِف سـبِ ِيل َِّ
اهَّلل
َ ْ َ
ـك وحـ ِـر ِ ِ ِ
َاَل تُ َكلَّـ ُ َِّ
ـن﴾ [النســاء.]٨٤ :
ض الْ ُم ْؤمنـ َ
ـف إاَّل نـَْف َسـ َ َ َ ّ
اثنيًا :أنَّه تعاىل ذكر عن املؤمنني رغبتهم عن القتال يف بدء مشروعيَّته فقال:
﴿ َكمَ ــا أ َ ْخ َر َجـ َـك َربُّـ َـك ِمــنْ بَ ْي ِتـ َـك بِا ْل َحـ ِ ّـق َو ِإ َّن َف ِري ًقــا ِمــنَ ا ْل ُم ْؤ ِم ِنيــنَ لَ َكا ِر ُهــو َن﴾....
ات َّ
اهَّلل أ َ ْن ي ُِحـ َّـق ا ْل َحـ َّـق
الشـ ْو َك ِة تـَ ُكــو ُن لَ ُكـ ْم َوي ُ ِريـ ُد َّ ُ
إىل أن قــالَ ﴿ :وت َـ َو ّدُو َن أ َ َّن َغ ْيـ َر َذ ِ
بِ َك ِلمَ اتِـ ِه َويَ ْق َطـ َع دَابِـ َر ا ْل َكا ِف ِريــنَ ﴾ [األنفــال ٥ :ـ ـ  ،]٧وهــذه قرينة لفظيَّة منفصلة.
اثلثًــا :أنـَّـه تعــاىل أثبــت هلــم يف اآليــة اخلشــية منــه فقــالَ ﴿ :كخَشْ ـ َي ِة َّ ِ
اهَّلل﴾ ،وال
خيفــى َّ
أخــرت ذكرهــا ،فقــد يُقــال :معناهــا أ َّهَّنــم خيشــون
أن هــذه قرينــة ضعيفـةٌ ولــذا َّ
النَّــاس كخشــية املؤمنــن مــن هللا ،وذلــك يصــدق علــى املنافقــن واليهــود.
ـت َعلَ ْي َنــا ا ْل ِقتَـ َ
و َّأمــا احتجــاج اآلخريــن َّ
ـال﴾ ال يليق ابملؤمنني،
أبن قــول﴿ :لِـ َم َكتَ ْبـ َ

السنة اخلامسة جملد  8العدد الثامن 1443ه2022/م جملة املرقاة

61

ـرد عليــه اجلمهــور َّ
أبن هــذا كان منهــم علــى ســبيل طلــب التَّأخــر حــى تقــوى
فـ َّ
شــوكتهم ويــزداد عددهــم ،وليــس تشــكي ًكا يف احلكمــة ،أو رغبـةً عــن القتــال مطل ًقــا،
ـب﴾((( ،وهــو غالبًــا أمـ ٌـر دار يف
ويشــهد لــه قوهلــم﴿ :لَ ـو َْاَل أ َ َّخ ْرت َ َنــا ِإلَــى أ َ َجـ ٍـل َق ِريـ ٍ
ويعززه قوهلمَ ﴿ :ربَّنَا﴾ وهذا ُّ
َخلَدهم ومل يقولوه أبلسنتهمِّ ،
يدل على أ َّهَّنم مؤمنون.
و َّأمــا اعتمــاد القائلــن أب َّهَّنــا يف اليهــود أو املنافقــن علــى مــا جــاء بعــد اآليــة
ِ
مــن ذكــر التَّطـ ُّـر ابملؤمنــن فــا يســلم هلــم؛ وذلــك َّ
الســياق يف دعــوة
ألن حضــور ّ
املؤمنــن إىل القتــال أظهــر ،ويكــون ذكــر التَّطـ ُّـر بعدهــا علــى ســبيل التَّحذيــر
للمؤمنــن مــن التَّخلُّــق أبخــاق املنافقــن يف ذلــك ،وإي ـراد هــذا التَّحذيــر يف هــذا
املوضــع حسـ ٌـن ،فكأنـَّـه تعــاىل ش ـبَّه حــال املســتثقلني للقتــال واعتقادهــم إ َّاَّيه شـ ًّـرا
للشــر واجلــدب(((.
حبــال املنافقــن واليهــود يف رؤيــة املؤمنــن ســببًا َّ
اخلامتة ونتائج البحث:
َّ
متخضــت عنهــا مجلــة مــن
إن هــذه اجلولــة املتواضعــة يف املصــادر واملراجــع َّ
النَّتائــج أخلِّصهــا فيمــا أييت:
َّأوًاًلَّ :
أن أهــل التَّفســر اعتنـوا أبســباب النُّــزول عنايــة ابلغـةً يف ســياق خدمتهــم
لكتــاب هللا ،ومل تقتصــر تلــك العنايــة علــى ذكــر األســباب ونقلهــا ،بــل َّ
تعدتــه إىل
الرَّتجيــح فيمــا بينهــا.
التدبـُّـر و َّ
اثنيًــاَّ :
الرَّتجيــح بــن أســباب النُّــزول مــن الوجــوه العظيمــة
أن إعمــال القرائــن يف َّ
الســبب احلقيقـ ِّـي لتنـ ُّـزل اآلايت ،ومــن مثَّ االهتــداء إىل املعــى
يف الت ُّ
َّوصــل إىل َّ
الصحيــح لآليــة.
َّ
اثلثًا :ي ُّ ِ
ِ
َّ
املفسرون يف ترجيحهم
ُ
عد ّ
السياق من أعظم القرائن اليت اعتمد عليها ّ
أن اختــاف أنظارهــم يف مالحظــة ِ
َّ
ُّ
ـر
ـ
غ
ـزول،
ـ
ن
ال
ـباب
بــن أسـ
الســياق وفهمــه َّأدى
ّ
السبب.
يف الكثري من املواطن إىل اختالفهم يف ترجيح َّ
فســر القائلــون َّ
أبن اآليــة يف اليهــود أو املنافقــن األجــل القريــب أبنـَّـه املــوت ،وكأهَّنـَّـم قالـوا :لــو
((( وقــد َّ
تركتنــا إىل أن منــوت آبجالنــا دون أن نقتــل علــى أيديهــم .انظــر :ابــن عطيــة ،احملـَّـرر الوجيــز .80/2
((( انظــر األق ـوال ومناقشــتها يف :ابــن جريــر ،جامــع البيــان  547/8ـ ـ  ،550والبغــوي ،معــامل
التَّنزيــل  663/1ـ ـ  665وابــن حيــان ،البحــر احمليــط  ،712/3وابــن كثــر ،تفســر القــرآن
العظيــم  ،660/1وابــن عاشــور ،التَّحريــر والتَّنويــر  124/5ـ ـ .127
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ـرا :فـ َّ
ـإن هــذا املوضــوع حيتــاج إىل زايدة العنايــة بــه مــن خــال مالحظــة
وأخـ ً
الصحيــح
أكــر قــد ٍر ممكـ ٍن مــن َّ
َّوصــل إىل الفهــم َّ
الشـواهد والتَّطبيقــات ،هبــدف الت ُّ
لــكالم هللا ســبحانه وتعــاىل.

فهــرس املصـ ــادر واملراجـ ــع

القرآن الكرمي.
إحتــاف اخلــرة املهــرة ،حتقيــق ايســر إبراهيــم ،دار الوطــن ،الـ ِّـرايض ،الطَّبعــة األوىل،
1420ه1999/م.
جممــع امللــك فهــد،
إحتــاف املهــرة ،البــن حجــر العســقالين ،حتقيــق د .زهــر انصــرَّ ،
الطَّبعــة األوىل1415 ،ه1994/م.
حممــد إبراهيــم ،دار اهليئــة املصريــة للكتــاب،
للســيوطي ،حتقيــق َّ
اإلتقــان يف علــوم القــرآنُّ ،
1394هـ1974/م.
َّمــام ،الطَّبعــة
أســباب النُّــزول ،للواحــدي ،حتقيــق عصــام احلميــدان ،دار اإلصــاح ،الد َّ
الثَّانيــة1412 ،ه1992/م.
أثر القرائن يف العقود يف الفقه اإلســاميُّ ،
للدكتور فادي شــحيرب ،أطروحة دكتوراه يف
الشـريعة يف جامعة دمشــق ،ســنة 2013م.
الفقه اإلســامي وأصوله بكليَّة َّ
أحــكام القــرآن ،البــن العــريب املالكــي ،حتقيــق حممــد عطــا ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
الطبعة الثالثة1424 ،ه2003/م.
االســتيعاب يف بيــان األســباب ،لســليم اهلــايل وموســى آل نصــر ،دار ابــن اجلــوزي،
الـ ِّـرايض ،الطَّبعــة األوىل1425 ،ه2006/م.
الســعادة ،القاهرة ،الطَّبعة
االســتيعاب يف معرفة األصحاب ،لإلمام ابن عبد الرب ،دار َّ
األوىل1328 ،هـ1907/م.
السرخســي ،تصويــر دار املعرفــة لل ِطّباعــة والنَّشــر ،بــروت،
السرخســي ،لإلمــام َّ
أصــول َّ
1393ه1973/م.
األعالمِّ ،
للزركلي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطَّبعة الثَّامنة1989 ،م.
إيضــاح املكنــون ،إلمساعيــل ابشــا البغــدادي ،دار الكتــب العلميَّــة ،بــروت،
1412هــ1992 /م.
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حممــد مجيــل ،دار الفكــر،
البحــر املحي ــط ،أليب حيَّ ــان األندلســي ،اعتــى بــه ص ــدقي َّ
بــروت1426 ُ ،هــ2005/م.
الربهــان يف أصــول الفقــه ،لإلمــام اجلويــي ،دار الكتــب العلميَّــة ،بــروت ،الطَّبعــة األوىل،
1997م.
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،املكتبــة
الرُبهــان يف علــوم القــرآن ،لإلمــام َّ
الزركشــي ،حتقيــق َّ
ُ
العصريـَّـة ،بــروت1427 ،هــ2006/م.
بيــان الوهــم واإليهــام ،لإلمــام ابــن القطَّــان ،حتقيــق د .احلســن ســعيد ،دار طيبــة،
الـ ِّـرايض ،الطَّبعــة األوىل1418 ،هــ1997/م.
للزبيدي ،دار اهلداية.
اتج العروس من جواهر القاموسُّ ،
التَّحرير والتَّنوير ،البن عاشور ،مؤسسة التَّاريخ العريب ،بريوت1420 ،هـ2000/م.
التَّســهيل لعلــوم التَّنزيــل ،البــن جــزيء ،حتقيــق د .عبــد هللا اخلالــدي ،دار األرقــم،
بــروت ،الطبعــة األوىل1416 ،ه1996/م.
تفســر الق ــرآن العظي ــم ،لإلم ــام ابــن أيب ح ــامت ،حتقيــق أسع ــد الطَّيِّــب ،دار الفكــر،
بــروت1424 ،هــ2003/م.
الســام،
تفســر القــرآن العظيــم ،لإلمــام ابــن كثــر ،قــدَّم لــه عبــد القــادر األرانؤوط ،دار َّ
الـِّـرايض ،الطَّبعــة الثَّانيــة1418 ،هــ1998/م.
التلخيــص احلبــر ،البــن حجــر العســقالين ،دار الكتــب العلميَّــة ،بــروت،
1419ه1989 /م.
مؤسســة
جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن ،البــن جريــر الطَّــري ،حتقيــق أمحــد شــاكرَّ ،
ِّ
الرســالة ،الطَّبعــة األوىل1420 ،هــ2000/م.
حممــد ابراهيــم احلفنــاوي ،و د.
اجلامــع ألحــكام القــرآن ،لإلمــام القرطــي ،حتقيــق دَّ .
حممــود حامــد عُثمــان ،دار احلديــث ،القاهــرة ،الطَّبعــة الثَّانيــة1416 ،هــ1996/م.
بشــار معروف ،دار الغرب اإلســامي ،بريوت،
الرِّتمذي ،حتقيق َّ
اجلامع الكبري ـ ـ ســنن ِّ
1998م.
الســبعة ،أليب علــي الفارســي ،حتقيــق بــدر الديــن قهوجــي ،دار املأمــون،
َّ
احلجــة للقـ َّـراء َّ
َّ
بــروت ،الطبعــة الثَّانيــة1413 ،ه1993/م.
حممــد ضــان،
الــدُّرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة ،البــن حجــر العســقالين ،حتقيــق َّ

 64أثر القرائن يف الرَّتَّجيح بني أسباب النُّزول

دار صيــدر أابد ،اهلنــد ،الطَّبعــة الثَّانيــة1392 ،ه1972/م.
للسيوطي ،دار الفكر ،بريوت.
الد ُّ
ُّر املنثور يف التَّفسري ابملأثورُّ ،
روح املعــاين ،للعالَّمــة األلوســي ،حتقيــق علــي عبــد البــاري عطيَّــة ،دار ال ُكتــب العلميَّــة،
بــروت ،الطَّبعــة الثَّانيــة1426 ،هــ2005/م.
زاد املســر ،البــن اجلــوزي ،حتقيــق أمحــد مشــس ال ِّديــن ،دار ال ُكتــب العلميَّــة ،بــروت،
الطَّبعــة الثَّانيــة1422 ،هــ2002/م.
حممــد اخلالــدي ،دار ال ُكتــب العلميَّــة،
ُســنن أيب داوود ،لإلمــام أيب داوود ،حتقيــق َّ
بــروت ،الطَّبعــة الثَّانيــة1426 ،هــ2006/م.
حممــد ف ـؤاد عبــد الباقــي ،دار ال ُكتــب
ُســنن ابــن ماجــه ،لإلمــام ابــن ماجــه ،حتقيــق َّ
العلميَّــة ،بــروت.
الســنن الكــرى ،للنَّســائي ،حتقيــق حســن شــليب ،دار الرســالة ،الطَّبعــة األوىل،
ُّ
1421ه2001 /م.
شــرح مشــكل اآلاثر ،للطَّحــاوي ،حتقيــق ُشــعيب األرنــؤوط ،دار الرســالة ،بــروت،
1415ه1994/م.
ِ
الصحــاح ،للجوهــري ،حتقيــق خليــل شــيحا ،دار املعرفــة ،بــروت ،الطَّبعــة الثَّانيــة،
ّ
1428ه2007/م.
صحيــح البُخــاري ،لإلمــام البُخــاري ،دار أيب حيَّــان ،القاهــرة ،الطَّبعــة األوىل
1416هــ1996 /م.
الشــيخ خليــل مأمــون شــيحا ،دار املعرفــة،
صحيــح ُمســلم ،لإلمــام ُمســلم ،حتقيــق ِّ
بــروت ،الطَّبعــة العاشــرة1425 ،هــ2004/م.
حممــد
طبقــات َّ
الســبكي ،حتقيــق د .حممــود الطَّناجــي ،ودَّ .
الشــافعيَّة الكــرى ،لإلمــام ُّ
احللــو ،دار هجــر ،القاهــرة ،الطَّبعــة الثَّانيــة1413 ،هــ1992/م.
العجــاب يف بيــان األســباب ،البــن حجــر العســقالين ،حتقيــق عبــد احلكيــم األنيــس،
دار ابــن اجلــوزي.
غرائــب القــرآن ،للنَّيســابوري ،حتقيــق زك ـرَّاَّي عم ـرات ،دار ال ُكتــب العلميَّــة ،بــروت،
الطَّبعــة األوىل1416 ،هــ1996/م.
فتــح البــاري بشــرح صحيــح البُخــاري ،لإلمــام ابــن حجــر العســقالين ،دار أيب حيَّــان،
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القاهــرة ،الطَّبعــة األوىل 1416هــ1996/م.
الســيِّد ،املكتبــة التَّوفيقيَّــة،
القامــوس احمليــط ،لإلمــام الفــروز أابدي ،حتقيــق جمــدي فتحــي َّ
القاهرة.
الكليَّات ،أليب البقاء الكفوي ،دمشق ،الطبعة الثَّانية1982 ،م.
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التَّنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التَّأويــل ،لإلمــام
َّ
الزخمشــري ،حتقيــق الــدَّاين بــن منــر آل زهــوي ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت ،الطَّبعــة
َّ
األوىل1427 ،هــ2006/م.
كشــف اخلفــاء ،لإلمــام العجلــوين ،حتقيــق د .عبــد احلميــد هنــداوي ،املكتبــة العصريـَّـة،
بــروت ،الطَّبعــة األوىل1427 ،هــ2006/م.
الكشــف والبيــان ،لإلمــام الثَّعلــي ،حتقيــق ســيِّد كســروي ،دار الكتــب العلميَّــة ،بــروت،
الطَّبعة األوىل1425 ،ه2004/م.
الشــايف ،دار الكتــب
للســيوطي ،حتقيــق أمحــد عبــد َّ
لُبــاب النُّقــول يف أســباب النُّــزولُّ ،
العلميَّــة ،بــروت.
حممــد كــرو ،دار صــادر ،بــروت،
لســان العــرب ،البــن منظــور ،حتقيــق أيب القاســم َّ
الطَّبعــة الثَّانيــة1423 ،هــ2003/م.
لســان املي ـزان ،لإلمــام ابــن حجــر العســقالين ،دار األعلمــي للمطبوعــات ،بــروت،
الطَّبعــة الثَّالثــة1406 ،هــ1986/م.
مباحث يف علوم القرآن ،ملنَّاع القطَّان ،دار املعارف ،الطَّبعة الثَّالثة1421 ،ه2000/م.
حممــد عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميَّــة،
جممــع َّ
الزوائــد ،لإلمــام اهليثمــي ،حتقيــق َّ
بــروت ،الطَّبعــة الثَّانيــة1428 ،هــ2009/م.
حرر يف أســباب النُّــزولُّ ،
للدكتــور خالــد املزيــي ،دار ابــن اجلــوزي ،الـِّـرايض ،الطَّبعــة
ال ـ ُـم َّ
األوىل1427 ،ه2007/م.
حممــد ،دار الكتــب العلميَّــة،
الســام َّ
ال ـ ُـم َّ
حرر الوجيــز ،لإلمــام ابــن عطيَّــة ،حتقيــق عبــد َّ
بــروت ،الطَّبعــة الثَّانيــة1428 ،هــ2007/م.
الزرقــا ،دار الفكــر ،بــروت ،الطَّبعــة التَّاســعة،
املدخــل الفقهــي العــام ،لألســتاذ مصطفــى َّ
1986م.
الصحيحــن ،للحاكــم ،حتقيــق مصطفــى عطــا ،دار الكتــب العلميَّــة،
املســتدرك علــى َّ
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بــروت ،الطَّبعــة األوىل1411 ،ه1990/م.
املســند ،لإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،حتقيــق ُشــعيب األرنــؤوط ،دار ِّ
الرســالة ،الطَّبعــة األوىل،
1421ه2001/م.
مصبــاح الزجاجــة ،للبوصــري ،حتقيــق حممــد الكشــناوي ،دار العربيَّــة ،بــروت ،الطَّبعــة
الثَّانيــة1403 ،ه1983/م.
حممــد شــاهني ،دار الكتــب العلميَّــة،
الســام َّ
معــامل التَّنزيــل ،للبغــوي ،حتقيــق عبــد َّ
بــروت ،الطَّبعــة األوىل1415 ،هــ1995/م.
معــاين الق ـراءات ،لألزهــري ،مركــز البحــوث يف جامعــة امللــك ســعود ،الطبعــة األوىل،
1412ه1991/م.
الرشــد ،الـ ِّـرايض ،الطَّبعــة
ُشــعب اإلميــان ،للبيهقــي ،حتقيــق د .عبــد العلــي حامــد ،دار ُّ
األوىل1423 ،ه2003/م.
معجــم األدابء ،لياقــوت احلمــوي ،حتقيــق إحســان عبــاس ،دار الغــرب اإلســامي،
بــروت ،الطبعــة األوىل1414 ،هــ1993/م.
الســلفي ،دار ابــن تيميــة ،القاهــرة ،الطَّبعــة
املعجــم الكبــر ،للطَّـراين ،حتقيــق محــدي َّ
الثانيــة1415 ،ه1994/م.
معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،دار الفكر ،بريوت1979 ،م.
املفــردات يف غريــب القــرآن ،لألصفهــاين ،حتقيــق صفـوان الــدَّاودي ،دار القلــم ،بــروت،
الطَّبعة األوىل1412 ،ه.
للزرقاين ،مطبعة عيسى البايب احلليب ،الطَّبعة الثَّالثة.
مناهل العرفان يف علوم القرآنُّ ،
احلجــاج ،للنَّــووي ،حتقيــق خليــل شــيحا ،دار املعرفــة،
املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن َّ
بــروت ،الطَّبعــة العاشــرة1425 ،هــ2004/م.
الســول شــرح
منهــاج الوصــول يف علــم األصــول ،للقاضــي البيضــاوي ،مطبــوع مــع هنايــة َّ
منهــاج الوصــول لألســنوي ،مطبعــة التَّوفيــق األدبيَّــة ،مصــر.
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن خلكان ،دار الثقافة ،بريوت.

