
 (اسباب النزولالمحاضرة الثالثة عمم )

 مبينة لحكمو أيام وقوعو  لت اآلية أو اآليات متحدثة عنو أواسباب النزول  : ىو ما نز 

والمعنى أنو حادثة وقعت في زمن النبي أو سؤال وجو إليو فنزلت اآلية أو اآليات من اهلل تعالى ببيان ما يتصل بتمك  
الحادثة أو بجواب ىذا السؤال   سواء أكانت تمك الحادثة خصومة دبت كالخالف الذي شجر بين جماعة من األوس 

تنادوا السالح السالح ونزل بسببو تمك اآليات الحكيمة في سورة آل  وجماعة من الخزرج بدسيسة من أعداء اهلل الييود حتى
إلى اِفِريَن( ) َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفِريقًا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب َيُردُّوُكْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم كَ عمران من أول قولو سبحانو 

 ا ينفر من االنقسام والشقاق ويرغب في المحبة والوحدة واالتفاق آيات أخرى بعدىا ىي من أروع م

  

أم كانت تمك الحادثة خطأ فاحشا ارتكب كذلك السكران الذي أم الناس في صالتو وىو في نشوتو ثم قرأ السورة بعد الفاتحة 
الَة َوَأْنتُْم }َيا َأفقال قل يا أييا الكافرون أعبد ما تعبدون وحذف لفظ ال من ال أعبد فنزلت اآلية  يَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْقَرُبوا الصَّ

 ُسَكاَرى َحتَّى تَْعَمُموا َما تَُقوُلوَن{

 

 تعريف السبب:

 وسبب النزول بعد ىذا التحقيق يكون قاصًرا عمى أمرين:

ْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبيَن{  أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنيا، وذلك كالذي ُرِوي عن ابن عباس قال: }َوَأْنذِ  -1
حتى صعد الصفا، فيتف: "يا صاحباه" ، فاجتمعوا إليو، فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن  -صمى اهلل عميو وسمم-خرج النبي 

؟" قالوا: ما جربنا عميك كذًبا، قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" ، فقال  خياًل تخرج بسفح ىذا الجبل أكنتم ُمَصدِِّقيَّ
{  2أبو ليب  : تبٍّا لك، إنما جمعتنا ليذا؟ ثم قام، فنزلت ىذه السورة: }تَبَّْت َيَدا َأِبي َلَيٍب َوَتبَّ

عن شيء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيو، كالذي كان من خولة بنت  -صمى اهلل عميو وسمم-أن ُيسأل رسول اهلل   -2
ت، فذىبت تشتكي من ذلك، عن عائشة قالت: "تبارك الذي وسع سمعو منيا زوجيا أوس بن الصام 4ثعمبة عندما ظاىر

 -صمى اهلل عميو وسمم-كل شيء، إني ألسمع كالم خولة بنت ثعمبة ويخفى عمي بعضو وىي تشتكي زوجيا إلى رسول اهلل 
إني أشكو إليك، وىي تقول: يا رسول اهلل، أكل شبابي ونثرُت لو بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاىر مني! الميم 

 امت"قالت: فما َبِرَحْت حتى نزل جبريل بيؤالء اآليات: }َقْد َسِمَع المَُّو َقْوَل الَِّتي تَُجاِدُلَك ِفي َزْوِجَيا{ وىو أوس بن الص

  

 



 ابرز من صنف في عمم اسباب النزول 

حدي عمى ما فيو من إعواز وقد أفرده بالتصنيف جماعة أقدميم عمي بن المديني شيخ البخاري ومن أشيرىا كتاب الوا
اختصره الجعبري فحذف أسانيده ولم يزد عميو شيئا وألف فيو شيخ اإلسالم أبو الفضل بن حجر كتابا مات عنو مسودة فمم 
نقف عميو كامال وقد ألفت فيو كتابا حافال موجزا محررا لم يؤلف مثمو في ىذا النوع سميتو: "لباب النقول في أسباب النزول 

." 

 ام عمم اسباب النزول والفائدة منو اقس

 قال الجعبري: نزول القرآن عمى قسمين: قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال  

 فوائد معرفة عمم اسباب النزول  

 منيا معرفة وجو الحكمة الباعثة عمى تشريع الحكم.  -1

 ومنيا: تخصيص الحكم بو عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. -2

ومنيا: أن المفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل عمى تخصصو فإذا عرف السبب قصر التخصيص عمى ما عدا  -3
خراجيا باالجتياد ممنوع كما حكى اإلجماع عميو القاضي أبو بكر في التقريب وال  صورتو فإن دخول صورة السبب قطعي وا 

 التفات إلى من شذ فجوز ذلك.

زالة اإلشكال قال الواحدي: ال يمكن تفسير اآلية دون الوقوف عمى قصتيا وبيان ومنيا: الوقوف عمى المعنى وا   -4
: معرفة سبب النزول يعين عمى فيم الننزوليا. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فيم معاني القرآن. 

 اآلية فإن العمم بالسبب يورث العمم بالمسبب.

عمرو بن معدي كرب أنيما كانا يقوالن: الخمر مباحة ويحتجان بقولو تعالى: }َلْيَس وحكي عن عثمان بن مظعون و       
اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا{ اآلية ولو عمما سبب نزوليا لم يقوال ذلك وىو أن ناسا  قالوا لما حرمت َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

 ا وكانوا يشربون الخمر وىي رجس ؟ فنزلت. أخرجو أحمد والنسائي وغيرىما.الخمر: كيف بمن قتموا في سبيل اهلل وماتو 

 ومنيا: دفع توىم الحصر   -5

 ومنيا: معرفة اسم النازل فيو اآلية وتعيين المبيم فييا    -6

 طرق معرفة أسباب النزول :  

ال طريق لمعرفة أسباب النزول إال النقل الصحيح ،قال الواحدي: ) ال يحل القول في أسباب النزول إال بالرواية والسماع 
ممن شاىدوا التنزيل ووقفوا عمى األسباب وبحثوا عن عمميا وجدوا في الطمب(  وقد ورد في الشرع الوعيد بالنار لمجاىل 



رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : )اتقوا الحديث إال ما عممتم فإنو من كذب عمي المتكمم في ىذا الباب بغير عمم ، قال 
 متعمدا فميتبوأ مقعده من النار ومن كذب عمى القرآن من غير عمم فميتبوأ مقعده من النار(  

 السمف الماضون رحميم اهلل كانوا من أشد الناس احترازا عن القول في نزول اآلية .

 عبيدة عن آية من القرآن فقال اتق اهلل وقل سدادا ذىب الذين يعممون فيما أنزل اهلل قال ابن سيرين: سألت

 وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختمق إفكًا وكذبا ممقيًا زمامو إلى الجيالة غير مفكر في الوعيد لمجاىل بسبب نزول اآلية

   

 صيغة سبب النزول:

ا صريًحا ما أن تكون محتممة. صيغة سبب النزول إما أن تكون نصِّ  في السببية، وا 

ا صريًحا في السببية إذا قال الراوي: "سبب نزول ىذه اآلية كذا"، أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخمة عمى مادة النزول  فتكون نصِّ
 -اآلية"  عن كذا فنزلت -صمى اهلل عميو وسمم-بعد ذكر الحادثة أو السؤال، كما إذا قال: "حدث كذا" أو "ُسِئَل رسول اهلل 

 .1فياتان صيغتان صريحتان في السببية سيأتي ليما أمثمة

وتكون الصيغة محتممة لمسببية ولما تضمنتو اآلية من األحكام إذا قال الراوي: "نزلت ىذه اآلية في كذا" فذلك يراد بو تارة 
 سبب النزول، ويراد بو تارة أنو داخل في معنى اآلية.

ة نزلت في كذا" أو "ما أحسب ىذه اآلية نزلت إال في كذا" فإن الراوي بيذه الصيغة ال وكذلك إذا قال: "أحسب ىذه اآلي
  فياتان صيغتان تحتمالن السببية وغيرىا  -يقطع بالسبب 

 


