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نزول سورة األنعام مجلة واحدة أو نزوهلا على أسباب متفرقة دراسة وحتليل

*عطيه صدقي االطرش-كلية الشريعة-جامعة اخلليل-فلسطني

امللخـــ�ص:

هذا بحث نظري تطبيقي ،يقوم على �إزالة التعار�ض بني روايات أ��سباب نزول آ�يات �سورة أالنعام التي
تثبت نزول آ�ياتها عقب أ�حداث متفرقة ،وبني الروايات التي تثبت نزول ال�سورة نف�سها دفعة واحدة .وقد
ارت أ�يت أ�ن يكون هذا البحث يف ثالثة مباحث ،جعلت أالول منها لبيان �ضوابط �سبب النزول التي ا�صطلح عليها
أ�هل العلم من الناحية النظرية .ويف املبحث الثاين عر�ضت لدرا�سة الروايات املثبتة لنزول �سورة أالنعام دفعة
واحدة ،وموقف املف�رسين منها ،وعالقة ذلك مبفهوم �سبب النزول.
ويف اجلانب املقابل عر�ضت يف املبحث الثالث لدرا�سة بع�ض روايات أ��سباب نزول آ�يات �سورة أالنعام من
حيث ال�سند واملنت .وقد قمت بدرا�سة هذه الروايات بر�ؤى ع�رصية جديدة ،خرجت من خاللها بنتيجة مفادها:
أ�ن روايات نزول �سورة أالنعام جملة واحدة أ�قوى و أ�ثبت ،و أ�ن ما ذكر الرواة آلياتها من أ��سباب نزول على
أ�حداث متفرقة :بع�ضه ال ي�صح ،وبع�ضه يعد �شواهد حية من ال�سرية النبوية ،ي�شكل رافدا حيويا هاما يف تف�سري
آ�يات ال�سورة من امل أ�ثور وان ثبتت �صحته.
ف�سورة أالنعام �إذن :من ال�سور املكية التي نزلت دفعة واحدة ،وتناولت مناق�شة الوثنيني أالولني يف
كثري من أالقاويل وال�شبه التي أ�ثاروها.
Abstract :
This is a theoretical research, which concentrates mainly on clarifying and
taking out the conflict between the revealed forms of Surat Al-an’m which
–as many interpretators say- it was revealed as divided verses. The study
concentrates also on the other opinions that confirm the undivided revelation
of Sutat Al-an’am.
* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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The study is divided into three chapters. The first argues the theoreticcal values of revelation reasons. The second chapter focuses on the opinion
that Surat Al-an’am revealed as undivided and the relation with the revelattion reasons. The third chapter talks about the attitude of some narrations of
revelation reasons in accordance with the sanad and maten. The researcher
adopted the contemporary prophecy in his interpretation, and he concluded
that Surat Al-an’am was revealed as undivided, and the narrations that show
the separation of the surat are not accurate, the bibliography of the prophet
Muhammad peace be upon him- signifies and supports this opinion.
Surat Al-an’am thus, is a Meccan surat (revealed in Mecca), revealed as unddivided, and it criticizes the faults and defects that the pagans talked about.

املقدمة:

احلمد هلل العلي العظيم ،وبه ن�ستعني ،و أ��صلي
و أ��سلم على �سيدنا حممد النبي العربي أالمني ،وعلى
آ�له و�صحابته الغر امليامني ،ومن اهتدى بهديهم
ب�إح�سان �إىل يوم الدين .أ�ما بعد :فهذه واحدة من
الدرا�سات النظرية التطبيقية حول نوع من أ�نواع
علوم القر آ�ن الكرمي ،وهو علم أ��سباب النزول.
ر أ�يت أ�ن تكون بعنوان ،نزول �سورة أالنعام
جملة واحدة ،ونزولها على أ��سباب متفرقة ،درا�سة
وحتليل.
وقد بد أ�ت فكرة هذا البحث تراودين –بني احلني
وا آلخر – أ�ثناء �إلقائي حما�رضات التف�سري حول
هذه ال�سورة الكرمية –�سورة أالنعام – على طلبة
كلية ال�رشيعة يف اجلامعة.
فكنت أ�ت�ساءل يف نف�سي :كيف يقول أ�هل أالثر والنظر
من املف�رسين� :إن �سورة أالنعام نزلت جملة واحدة؟
ويف الوقت ذاته :يذكرون لكثري من آ�ياتها أ��سباب
نزول ،ت�شري ب أ�ن ال�سورة مل تنزل جملة واحدة،
و�إمنا نزلت على وفق هذه أال�سباب أ�و أالحداث
املتفرقة!!
أ
أ
أ
آ
هذا من جانب ،ومن جانب �خر :فقد �حببت �ن �قدم
–من خالل هذه الدرا�سة – ر�ؤى ع�رصية جديدة؛
لدرا�سة بع�ض مناذج مرويات أ��سباب النزول معتمدا
2

على ركيزتني اثنتني ،هما:
أ�والهما :دار�سة أ��سانيد هذه الروايات ،وهو ما
يعرف بالنقد اخلارجي للرواية ،واحلكم عليها من
حيث القبول والرد .وال �شك يف أ� َّن جهود الباحثني
–من قبلي  ،-كانت كثرية وجيدة يف هذا اجلانب.
والثانية :درا�سة متون هذه الروايات ،فيما يخ�ص
عملية النقد الداخلي ،وذلك عن طريق الت أ�مل يف منت
كل رواية من خالل القرائن املختلفة ،كدرا�سة جو
النزول ،وموافقته لتلك الرواية؛ من أ�جل احلكم على
كل رواية من هذه الروايات – �إن �صح �سندها – هل
هي من قبيل �سبب النزول ؟ أ�و من قبيل التف�سري؟.

خطة البحث:

بعد طول ت أ�مل يف فكرة هذا البحث ،ر أ�يت أ�ن أ�جعله
يف ثالثة مباحث �إ�ضافة �إىل املقدمة واخلامتة
والتو�صيات.

املبحث أالول:

�ضوابط معرفة �سبب النزول .وهو اجلانب النظري
الذي آ�ثرت أ�ن أ�بد أ� هذا العمل من خالله؛ للوقوف
على حقيقة �سبب النزول عند الكاتبني املتخ�ص�صني
يف هذا العلم� ،إ�ضافة �إىل جوانب أ�خرى تخ�ص هذا
العمل .وقد جعلته يف ثالثة مطالب ،هي:
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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املطلب أالول :تعريف �سبب النزول والت أ�ليف فيه.
املطلب الثاين :طريق معرفة �سبب النزول.
املطلب الثالث� :صيغ التعبري عن �سبب النزول وحكم
كل منها.
أ�ما اجلوانب النظرية أالخرى لهذا املو�ضوع ،فقد
أ��رضبت عنها ق�صد ًا؛ ألنها لي�ست من مق�صود هذا
العمل.

املبحث الثاين:

نزول �سورة أالنعام جملة واحدة ،وعالقته مبفهوم
�سبب النزول .وا�شتمل على مطلبني اثنني ،هما:
املطلب أالول :ا آلثار الواردة يف نزول �سورة أالنعام
جملة واحدة ،وموقف املف�رسين منها.
املطلب الثاين :تعار�ض نزول أالنعام جملة واحدة
مع املفهوم النظري والعملي ل�سبب النزول.

املبحث الثالث:

درا�سة تطبيقية لبع�ض النماذج من الروايات الواردة
حول أ��سباب نزول آ�يات �سورة أالنعام.
وقد قمت – من خالل هذا الق�سم – بدرا�سة �سبعة
مناذج من آ�يات �سورة أالنعام التي ذكروا لها أ��سباب
نزول؛ ألثبت  -يف نهاية املطاف – حقيقة نزول
�سورة أالنعام جملة واحدة ،كما أ�قر بذلك أ�هل
الرواية والدراية من املف�رسين.
أ
ثم كانت اخلامتة التي أ�وجزت من خاللها �هم
النتائج التي تو�صلت �إليها يف هذه الدرا�سة .وبعد
ذلك� ،سجلت أ�هم التو�صيات العلمية التي ميكن أ�ن
يفيد منها الباحثون يف مثل هذه الدرا�سات القر آ�نية،
واهلل املوفق.

منهجية البحث:

اعتمدت مناهج خمتلفة يف هذه الدرا�سة ،كالو�صف،
واال�ستقراء ،واال�ستنباط ،وذلك َوفْق ًا للخطوات
ا آلتية:
 .1بيان اجلهود العلمية يف التحديد الدقيق ل�سبب
النزول ،والت أ�ليف فيه ،وطريق معرفته.
3
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 .2ا�ستقراء ال�صيغ التعبريية لتي جرت على أ�ل�سنة
ال�صحابة واملف�رسين يف التعبري عن �سبب النزول،
وا�ستنباط احلكم عليها :هل هي من قبيل ال�سبب ؟
أ�و من قبيل التف�سري.
 .3ا�ستقراء الروايات الواردة يف نزول �سورة أالنعام
جملة واحدة على اختالفها وتنوعها ،وحتليلها
وا�ستخال�ص النتائج من ذلك كله.
 .4ا�ستقراء بع�ض روايات أ��سباب نزول آ�يات �سورة
أالنعام والعناية بتخريجها وحتليلها من حيث ال�سند
واملنت ،وا�ستخال�ص النتائج من ذلك كله.
أ
 .5العناية برتقيم ا آليات ،وتخريج الحاديث،
والتعريف أ
بالعالم غري امل�شهورين يف منت هذه
الدرا�سة .وقد حر�صت أ�ن يكون ترقيم ا آليات يف منت
هذا البحث؛ جتنب ًا ل إلطالة يف كرثة التهمي�ش ،واهلل
من وراء الق�صد.

الدرا�سات ال�سابقة:

مل أ�جد أ�حدا من الباحثني تناول احلديث عن هذا
املو�ضوع بال�شكل الذي بينته يف خطة البحث .ولكني
أ�فدت من نوعني هامني من امل�صادر ،هما:
أ�ولها :درا�سات علوم القر آ�ن حول مو�ضوع أ��سباب
النزول من حيث النظرية والتطبيق على روايات
أ��سباب النزول حول القر آ�ن كله.
ثانيها :جهود بع�ض املف�رسين املحدثني ،أ�مثال ما
كتبه �صاحب املنار ،أ
وال�ستاذ �سيد قطب –رحمهما
اهلل تعاىل– واهلل أ��س أ�ل أ�ن يكون عملي هذا خال�صا
لوجهه الكرمي ،و أ�ن يكون لبنة �صاحلة نافعة يف
ميدان الدرا�سات القر آ�نية .وعلى العموم ،فهذا جهد
املقل ،ف�إن أ��صبت ،فمن اهلل .و�إن أ�خط أ�ت فمني ومن
الل َع َل ْي ِه َت َو َّكلْ ُت َو ِ� إ َل ْي ِه
ال�شيطانَ } .و َما َت ْوفِيقِي ِ� إ َّال ِب هّ ِ
ِيب{ :هود.)88( :
أُ�ن ُ
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد ،وعلى آ�له و�صحبه
و�سلم.
Published by Arab Journals Platform, 2020
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املبحث أالول:
�ضوابط معرفة �سبب النزول

احلق أ�ن علماءنا – أ�ثابهم اهلل -أ�فا�ضوا يف درا�سة
أ��سباب النزول من الناحية النظرية ،لكني عمدت �إىل
هذه البداية؛ مل�سي�س احلاجة �إليها يف التقعيد النظري
لهذا البحث التطبيقي حول نزول آ�يات �سورة أالنعام،
وبناء عليه� ،س أ�در�س هذا املو�ضوع –خمت�رصا ما
أ�مكن – من حيث اجلوانب ا آلتية:
املطلب أالول :تعريف �سبب النزول والت أ�ليف فيه.
املطلب الثاين :طريق معرفة �سبب النزول.
املطلب الثالث� :صيغ التعبري عن �سبب النزول،
وحكم كل منها.
أ�ما ما عدا هذه اجلوانب ،فلي�س من مق�صود هذا
البحث .واهلل املوفق لل�صواب.

املطلب أالول :تعريف �سبب النزول والت أ�ليف
فيه

يقرر علما�ؤنا –رحمهم اهلل – أ�ن القر آ�ن الكرمي من
حيث ال�سببية وعدمها يف النزول ينق�سم اىل ق�سمني:
أ�حدهما :ما نزل ابتداء بدون �سبب –وهو أالكرث-
؛ ألنه كتاب هداية للنا�س جميعا ،والثاين :ما نزل
على �سبب( .)1وهو أ�قل من الق�سم أالول واملق�صود
يف بحث أ��سباب النزول.
وقد عرف العلماء �سبب النزول ب أ�نه :ما نزل القر آ�ن
ب� أش�نه وقت وقوعه كحادثة أ�و �س�ؤال(.)2

ف�سبب النزول �إذن يقت�صر على أ�مرين:

 .1أ�ن حتدث حادثة ،فينزل القر آ�ن ب� أش�نها ،مثال
ذلك :م�شهد االقتتال الذي كاد أ�ن يقع بني أالو�س
واخلزرج؛ ب�سبب حتري�ض اليهود .فنزلت آ�يات
من �سورة آ�ل عمران ب� أش�ن هذه احلادثة ومنها قوله
ِين آ� َم ُن َو ْا �إِن تُطِ ي ُعو ْا َفرِيق ًا ِّم َن
تعاىل } َيا أَ� ُّي َها ا َّلذ َ

4
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ِين{
َاب َي ُر ُّدو ُكم َب ْع َد ِ� إ َميا ِن ُك ْم َكا ِفر َ
ا َّلذ َ
ِين أُ�وتُو ْا ا ْل ِكت َ
()3
آ�ل عمران.)100( :
 .2أ�ن ي�س أ�ل ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
عن �شيء ،فينزل القر آ�ن ببيان حكمه .مثال ذلك:
�س�ؤال املجادلة( .)4حني ظاهر منها زوجها عن حكم
الظهار(.)5
ومن خالل هذا التعريف ميكن االحرتاز عن أ�مرين
اثنني ،هما:
 .1ما نزل القر آ�ن ب� أش�نه بعد وقوعه مبدة طويلة،
ك أ�خبار القرون املا�ضية ،فلي�س من ال�سبب يف �شيء،
قال ال�سيوطي( :والذي يتحرر يف �سبب النزول أ�نه:
ما نزلت ا آلية أ�يام وقوعه؛ ليخرج ما ذكره الواحدي
يف تف�سريه ل�سورة الفيل من أ�ن �سببها ق�صة قدوم
احلب�شة ،ف�إن ذلك لي�س من أ��سباب النزول يف �شيء،
بل هو من باب ا إلخبار عن الوقائع املا�ضية ،كذكر
()6
ق�صة نوح وعاد وثمود ،ونحو ذلك )
أ
 .2ما مل يكن حادثة أ�و �س�ؤاال ،بل حكما من الحكام
أ�و معنى من املعاين التي تروى عن ال�صحابة
والتابعني يف تف�سري كثري من ا آليات ،فلي�ست من
قبيل �سبب النزول –كما �سيتم تف�صيل ذلك يف املبحث
الثالث � -إن �شاء اهلل  -عند احلديث عن �صيغ التعبري
عن أ��سباب النزول .-

التـ أ�ليف يف أ��سباب النزول:

كانت عناية العلماء بارزة يف معرفة هذا الفن من حيث
ا�ستق�صا�ؤه ،أ�و التقعيد له من النواحي النظرية،
كدرا�سة معناه ،وفوائده ،و�صيغه ،وكل ما يتعلق
به.
و أ��سوق لك عبارة اجلالل ال�سيوطي يف بيان جهد
أالقدمني يف هذا الفن ،قال -رحمه اهلل ( :-أ�فرده
بالت�صنيف جماعة ،أ�قدمهم :علي بن املديني (� )7شيخ
البخاري .ومن أ��شهرها :كتاب الواحدي –على ما
فيه من �إعواز( .-)8وقد اخت�رصه اجلعربي(،)9
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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فحذف أ��سانيده ،ومل يزد عليه �شيئا و أ�لف فيه �شيخ
ا إل�سالم  -أ�بو الف�ضل بن حجر– كتابا مات عنه
م�سودة ،فلم نقف عليه كامال( .)10وقد أ�لفت فيه كتابا
حافال موجزا حمرر ًا ،مل ي�ؤلف مثله يف هذا النوع،
�سميته :لباب النقول يف أ��سباب النزول)(.)11
وكتاب ابن حجر الذي أ��شار �إليه ال�سيوطي مت
�إخراجه حديثا ،وا�سمه :العجاب يف أال�سباب .أ�ما
املحدثون ،فقد عنوا بالتقعيد مل�سائل هذا العلم من
حيث تعريفه وفوائده ،و�صيغه ،ا�ضافة �إىل العناية
با�ستق�صاء مروياته ،ودرا�سة أ��سانيدها من الناحية
التطبيقية العملية .وبرزت هذه العناية من خالل
اجتاهني اثنني ،هما:
أالول :اجتاه عام ،عني مب�سائل هذا العلم النظرية من
خالل كتب علوم القر آ�ن املختلفة التي �صدرت حديثا،
وهي كثرية غنية عن التعريف ،در�ست علم أ��سباب
النزول كنوع من أ�نواع علوم القر آ�ن املختلفة.
الثاين :اجتاه خا�ص ،رمى �إىل التخ�ص�ص يف م�سائل
هذا العلم ومروياته ،ودرا�ستها درا�سة حتليليه.
ف أ�لفت يف ذلك الكتب والر�سائل العلمية ،أ�ذكر منها:
كتاب ال�صحيح امل�سند من أ��سباب النزول ألل�ستاذ
مقبل بن هادي الوادعي اليماين .و أ��سباب النزول
لغازي عناية.
ور�سالة بعنوان :أ��سباب نزول القر آ�ن - ،درا�سة
وحتليل – ملحمد فار�س أ�بو علبه  .و أ��سباب النزول عن
ال�صحابة والتابعني لعبد الفتاح القا�ضي ،وال�صحيح
من أ��سباب النزول لع�صام احلميدان ،واملقبول من
أ��سباب النزول لنادي أالزهري . . .الخ.
ومن امللحوظ أ�ن معظم هذه الدرا�سات �صبت جل
اهتمامها على درا�سة أ��سانيد مرويات أ��سباب النزول
دون النظر يف حتليل متونها ،أ�و ما يعرف بالتوافق
بني ن�ص املنت من جهة ،أ
والجواء والظروف التي
نزلت فيها ا آليات من جهة ثانية ،مما ي�سهم يف م�س أ�لة
احلكم على الرواية – �إن �صح �سندها – هل هي من
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قبيل ال�سبب ؟ أ�و هي �شاهد من �شواهد التف�سري ؟
على وفق ما قعد علما�ؤنا –رحمهم اهلل – مل�سائلهذا الفن .و أ��س أ�ل اهلل العلي القدير أ�ن يكون ما أ�نفذه
يف هذا البحث حول �سورة أالنعام من املنارات الهادية
يف هذا الطريق ،واهلل املوفق.

املطلب الثاين :طريق معرفة �سبب النزول

علم معرفة أ��سباب النزول من العلوم النقلية ،التي ال
جمال لالجتهاد فيها ،فاملعتمد فيها النقل ال�صحيح
عن الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -أ�و ال�صحابة أ�و
التابعني.
()12
روى الواحدي ب�سنده عن ابن عبا�س  -ر�ضي
اهلل عنهما – قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم ( :-اتقوا احلديث �إال ما علمتم ف�إنه من كذب
علي متعمدا فليتبو أ� مقعده من النار ،ومن كذب على
َّ
القر آ�ن بغري علم فليتبو أ� مقعده من النار)( .)13ومن
هنا ف�إنه ال يحل القول يف أ��سباب النزول �إال بالرواية
وال�سماع ممن �شهدوا التنزيل ،ووقفوا على
أال�سباب ،وبحثوا عن علمها وجدوا يف الطلب(.)14
وعلى هذا ف�سبب النزول �إن روي عن ال�صحابي فهو
مقبول ،و�إن مل يعت�ضد ( أ�ي يعزز) برواية أ�خرى
تقويه؛ وذلك ألن قول ال�صحابي فيما ال جمال
لالجتهاد فيه ي أ�خذ حكم املرفوع �إىل النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم-؛ ألنه يبعد أ�ن يقول ال�صحابي ذلك من
تلقاء نف�سه ،فهو خرب ال مرد له �إال ال�سماع والنقل،
أ�و امل�شاهدة والر�ؤيا.
أ�ما قول التابعي يف �سبب النزول ،أ�ي �إذا �سقط
ال�صحابي ،فكان مر�س ًال ،فحكمه :أ�نه ال يقبل �إال �إذا
�صح ،واعت�ضد مبر�سل آ�خر ،وكان الراوي له من
أ�ئمة التف�سري ا آلخذين عن ال�صحابة ،كمجاهد(،)15
وعكرمة ( ،)16و�سعيد بن جبري(.)17
أ�قول :وهذا الذي تقدم عند علمائنا –رحمهم اهلل-
فيما يخ�ص رواية ال�صحابي أ�و التابعي ل�سبب
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النزول هو ر أ�ي جممل ،أ
والمر ال يخلو من تف�صيل.
فالعمدة �صحة الرواية عن ال�صحابة أ�و التابعني.
فقد ذكر العلماء أ�وثق الطرق عن ال�صحابة والتابعني
كطريق ابن أ�بي جنيح( )18عن جماهد عن ابن عبا�س.
فذكر احلافظ ابن حجر هذه الطريق ب أ�نها طريق
قوية عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما – �إ�ضافة �إىل
طرق أ�خرى وذلك يف مقدمة كتابه :العجاب ،يف ما
نقله عنه بع�ض املعا�رصين(.)19
ويف املقابل ،نبه علماء اجلرح والتعديل على أال�سانيد
الواهية وغري القوية عن ال�صحابة والتابعني ،كتلك
التي من (رواية الكلبي ( )20عن أ�بي �صالح ( )21عن
ابن عبا�س)(.)22
فقد �ضعفها أ�هل احلديث ،أ
وال�صل عدم اعتماد
الروايات من هذه الطريق وهي كثرية ،ومبثوثة يف
كتب كثري من املف�رسين.
و�س أ�عر�ض لبيان بع�ض هذه الطرق عند الكالم
التف�صيلي على بع�ض روايات أ��سباب نزول آ�يات
�سورة أالنعام كما �سي أ�تي (� - )23إن �شاء اهلل .-

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

مل يكتف علما�ؤنا بدرا�سة طرق روايات أ��سباب
النزول من حيث القبول والرد فح�سب ،بل ذهبوا �إىل
ما هو أ�بعد من ذلك ،فا�ستقر أ�وا أ�حوال املنت لروايات
أ��سباب النزول؛ من أ�جل ا�ستخال�ص قانون دقيق يف
احلكم على الرواية –�إن �صح �سندها – هل هي من
قبيل ال�سبب ؟
آ
أ�و من قبيل املعنى التف�سريي للية املراد بيانها ؟.
ومن خالل نظرة عامة يف م�صادر علوم القر آ�ن الكرمي
– القدمية واحلديثة منها – تبني يل أ�ن ال�صحابة
– ر�ضي اهلل عنهم – خا�صة ،واملف�رسين عامة عربوا
عن �صيغ أ��سباب النزول بطرائق وتعبريات خمتلفة،
ميكن �إجمالها فيما ي أ�تي(:)24
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 .1أ�ن ي�رصح الراوي أ�و املف�رس بال�سببية فيقول:
�سبب نزول ا آلية كذا ،فيذكر حادثة معينة .فهذه
الرواية � -إن �صحت – ف�إن العبارة تكون ن�صا يف
ال�سببية ،ال حتتمل غريها.
قلت :هذا ميكن أ�ن يكون مطردا يف عبارات قدامى
املف�رسين من ال�صحابة والتابعني دون غريهم؛ وذلك
لبعد املت أ�خرين عن م�شاهدة التنزيل �إال �إن َر َو ْوا
ال�سببية ب أ��سانيد �صح نقلها.
 .2أ�ن ال ي�رصح بلفظ ال�سبب ،ولكن ي أ�تي بفاء
داخلة على مادة نزول ا آلية عقب �رسد حادثة ،وهي
ن�ص يف الداللة على ال�سببية أ�ي�ضا .كرواية م�سلم عن
جابر( )25يف �سبب نزول قوله تعاىل }ن�سا�ؤكم حرث
لكم{( :البقرة ،)223 :و�سي أ�تي تف�صيل ذلك يف
ال�صيغ الالحقة.
 .3أ�ن ُي�س أ�ل الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم،-
فيوحى �إليه ،ويجيب مبا نزل عليه .فال يكون تعبريا
بلفظ �سبب النزول ،وال بتلك الفاء ،ولكن ال�سببية
تفهم قطعا من املقام ،كرواية ابن م�سعود ( )26عندما
ُ�سئِل النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -عن الروح(.)27
وحكم هذه أ�نها ن�ص يف ال�سببية.
 .4أ�ن ترد عبارتان يف مو�ضوع واحد� ،إحداهما ن�ص
يف ال�سببية للنزول ،أ
والخرى لي�ست كذلك ،بل تعرب
عن املعنى .في�ؤخذ مبا هو ن�ص يف ال�سببية ،وحتمل
أالخرى على التف�سري وبيان مدلول ا آلية؛ ألن الن�ص
أ�قوى يف الداللة من املحتمل.
مثال ذلك :ما أ�خرجه م�سلم عن جابر ر�ضي اهلل عنه
قال ( :كانت اليهود تقول :من أ�تى امر أ�ة من دبرها
يف قبلها جاء الولد أ�حو ًال ،ف أ�نزل اهلل( :ن�سا�ؤكم
حرث لكم ف أ�توا حرثكم أ�نى �شئتم ) :البقرة:
()29
( .)28()223وما أ�خرجه البخاري عن ابن عمر
قال ( :أ�نزلت }ن�سا�ؤكم حرث لكم{ يف �إتيان الن�ساء
يف أ�دبارهن)(.)30
فاملع ّول عليه يف بيان ال�سبب هو رواية جابر أالوىل؛
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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ل�رصاحتها يف الداللة على ال�سبب .و أ�ما رواية ابن
عمر فتحمل على أ�نها بيان حلكم �إتيان الن�ساء يف
أ�دبارهن ،فهي ا�ستنباط من معنى ا آلية.
 .5أ�ن يكون االختالف دائر ًا بني عبارات لي�س �شي ٌء
بع�ض املف�رسين:
منها ن�صا يف ال�سببية ،ك أ�ن يقول ِ
نزلت هذه ا آلية يف كذا .ويقول ا آلخر :نزلت يف كذا،
ثم يذكر �شيئا آ�خر غري ما ذكره أالول ،وكان اللفظ
يتناولهما وال قرينة ت�رصف أ�حداهما �إىل ال�سببية
ف�إن الروايتني كلتيهما حتمالن على بيان ما يتناوله
من املدلوالت .وال وجه حلملها على ال�سببية.
و أ�رجئ التمثيل ملثل هذه ال�صيغ التف�سريية �إىل باب
الدرا�سة التطبيقية على أ��سباب نزول آ�يات �سورة
أالنعام - ،مو�ضوع هذه الدرا�سة  ،-ف�إن الكثري من
()31
روايات أ��سباب نزولها من هذا القبيل.
ويف هذا ال�سياق يقول الزرك�شي( )32يف الربهان( :قد
عرف من عادة ال�صحابة والتابعني أ�ن احدهم �إذا
قال :نزلت هذه ا آلية يف كذا ،ف�إنه يريد بذلك أ�نها
تت�ضمن هذا احلكم ،ال أ�ن هذا كان ال�سبب يف نزولها،
فهو من جن�س اال�ستدالل على احلكم با آلية ،ال من
جن�س النقل ملا وقع)(.)33
 .6أ�ن يقول الراوي :أ�ح�سب أ�ن هذه ا آلية نزلت يف
كذا ،أ�و :ما أ�ح�سب هذه ا آلية �إال نزلت يف كذا (.)34
فهي املحتملة لل�سببية وعدمها.
وي�ست�شهد الكاتبون لهذه ال�صيغة املحتملة بحديث
الزبري -ر�ضي اهلل عنه )35(-حني خا�صم أالن�صاري
يف �سقي املاء ،ووجه ال�شاهد يف املو�ضوع قول
الزبرير�ضي اهلل عنه( :ما أ�ح�سب هذه ا آلية نزلت
اال فيه} :فال وربك ال ي�ؤمنون حتى يحكموك فيما
�شجر بينهم{ :الن�ساء.)36()65( :
 .7أ�ن يكون االختالف بني عبارتني أ�و عبارات كلها
ن�ص يف ال�سببية ،ففي ذلك تف�صيل:
أ�) أ�ن ت�صح رواية دون غريها ،فاملعتمد تقدميها على
ما عداها من الروايات ،ورد غري ال�صحيح.
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مثاله :ما أ�خرجه ال�شيخان وغريهما عن جندب
قال ( :ا�شتكى النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-فلم
يقم ليلة أ�و ليلتني ،ف أ�تته امر أ�ة فقالت :يا حممد ،ما
ال�ض َحى
أ�رى �شيطانك �إال قد تركك .ف أ�نزل اهللَ } :و ُّ
َوال َّل ْي ِل ِ� إ َذا َ�س َجى َما َو َّد َعكَ َر ُّبكَ َو َما َق َلى { :ال�ضحى
()38
(.) 1-3
و أ�خرج الطرباين وابن أ�بي �شيبة( )39ب أ��سانيدهما �نأ
جر ًوا دخل بيت النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فدخل
حتت ال�رسير ،فمات ،فمكث النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -أ�ربعة أ�يام ال ينزل عليه الوحي ،فقال( :
يا خولة ( ،)40ما حدث ببيت ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم-؟ جربيل ال ي أ�تيني .فقلت يف نف�سي:
لو هي أ�ت البيت وكن�سته ،ف أ�هويت باملكن�سة حتت
ال�رسير ،ف أ�خرجت اجلرو .فجاء النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم -ترعد حليته ،وكان �إذا نزل عليه أ�خذته
ال�ض َحى َوال َّل ْي ِل ِ� إ َذا َ�س َجى َما
الرعدة ،ف أ�نزل اهللَ ( :و ُّ
َو َّد َعكَ َر ُّبكَ َو َما َق َلى) :ال�ضحى (.)41()1-3
فاملعتمد الرواية أالوىل؛ ل�صحتها .أ�ما الرواية
الثانية ،ففي �إ�سنادها من ال ُيعرف ،كما ذكر
املحققون من أ�هل العلم(.)42
ب) أ�ن ت�صح كلتا الروايتني أ�و �سائر الروايات،
ولكن ألحدها مرجح ،فاملعتمد يف بيان ال�سبب :أالخذ
بالراجحة دون املرجوحة .ومن أ��سباب هذا الرتجيح:
أ�ن تكون �إحدى الروايات أ��صح من أالخرى مع
ا�شرتاكهما يف أ��صل القبول وال�صحة ،أ�و أ�ن يكون
احد الرواة �شاه ًدا على الق�صة.
مثال ذلك :ما أ�خرجه البخاري عن ابن م�سعود قال:
(كنت أ�م�شي مع النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف
املدينة- ،وهو يتوك أ� على ع�سيب ،-فمر بنفر من
اليهود ،فقال بع�ضهم لو �س أ�لتموه .فقالوا :حدثنا
عن الروح ،فقام �ساعة ،ورفع ر أ��سه ،فعرفت أ�نه
يوحى �إليه ،حتى �صعد الوحي ،ثم قالُ } :ق ِل
ال ُّرو ُح ِم ْن أَ� ْم ِر َر ِّبي َو َما أُ�وتِيتُم ِّمن ا ْل ِعلْ ِم ِ� إ َّال َقلِي ًال{

()37
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(ا إل�رساء.)43()85( :
وما أ�خرجه الرتمذي و�صححه عن ابن عبا�س قال:
قالت قري�ش ليهود :أ�عطونا �شيئا ن�س أ�ل عنه هذا
الرجل .قالوا� :سلوه عن الروح .ف�س أ�لوه ،ف أ�نزل
وح ُق ِل ال ُّرو ُح ِم ْن أَ� ْم ِر َر ِّبي
اهللَ } :و َي ْ�س أ�َ ُلو َنكَ َع ِن ال ُّر ِ
َو َما أُ�وتِيتُم ِّمن ا ْل ِعلْ ِم ِ� إ َّال َقلِي ًال {ا إل�رساء.)44()85 :
َفترُ َُّج ُح الرواية أالوىل على الثانية من وجهني:
احدهما :أ�نها رواية البخاري ،والثانية رواية
الرتمذي ،ومن املقرر أ� ّن ما رواه البخاري أ��صح مما
رواه غريه – وهذا على العموم .-
وا آلخر :أ�ن راوي اخلرب أالول -وهو ابن م�سعود-
كان م�شاهد ًا للق�صة من أ�ولها �إىل آ�خرها ،كما تدل
الرواية أالوىل – بخالف اخلرب الثاين – ،وهي رواية
ابن عبا�س – فال تدل على أ�نه كان حا�رض ًا للق�صة،
وال ريب يف أ�ن للم�شاهد قوة يف التحمل أ
والداء
للرواية ويف اال�ستيثاق لي�ست لغري امل�شاهد( ،)45فابن
عبا�س –ر�ضي اهلل عنهما – ولد قبل الهجرة بثالث
�سنني كما �سبق يف ترجمته ،فلم يكن حا�رض َا تلك
الق�صة ،ومن امل�ؤكد أ�نه حتمل الرواية عن غريه من
ال�صحابة – ر�ضي اهلل عنهم .-
ت) ال�صورة الثالثة :ما ا�ستوت فيه الروايتان �وأ
الروايات يف ال�صحة ،وال مرجح إلحداها ،لكن ميكن
اجلمع بينها؛ ألن كال من أال�سباب ح�صل ،ونزلت
ا آلية عقب ح�صول تلك االحداث جمتمعة؛ لتقارب
أ�زمانها ،فحكم هذه ال�صورة :أ�ن نحمل أالمر على
تعدد ال�سبب؛ ألنه الظاهر.
مثاله :ما أ�خرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن
عبا�س أ�ن هالل بن أ�مية( )46قذف امر أ�ته عند النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -ب�رشيك بن �سحماء .فقالالنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم( :-البينة ،أ�و حد يف
ظهرك) ،فقال يا ر�سول اهلل� ،إذا وجد أ�حدنا مع
امر أ�ته رج ًال ينطلق يلتم�س البينة ؟ ويف رواية :أ�نه
قال( :والذي بعثك باحلق �إين ل�صادق ،ولينزلن اهلل
8
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تعاىل ما يربئ ظهري من احلد ،فنزل جربيل  -عليه
ِين َي ْر ُمونَ � . . .إىل
ال�سالم – ،و أ�نزل عليهَ } :وا َّلذ َ
قوله �إال أ�نف�سهم { النور )6( :حتى بلغ } َوالخْ َ ام َِ�س َة
ني { :النور:
أَ� َّن غ َ
ال�صا ِد ِق َ
َ�ض َب اللهَّ ِ َع َل ْي َها �إِن َكانَ م َِن َّ
()47
(. )9
()48
أ
أ
و أ�خرج ال�شيخان ب��سانيدهما� ( :إن عومي ًرا �تى
عا�صم بن عدي ( ،)49وكان �سيد بني عجالن ،فقال:
كيف تقولون يف رجل وجد مع امر أ�ته رج ًال ،أ�يقتله
فتقتلونه ؟ أ�م كيف ي�صنع؟ �سل يل ر�سول اهلل �-صلى
اهلل عليه و�سلم -عن ذلك .ف أ�تى عا�صم النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم ،-فقال :يا ر�سول اهلل – ويف رواية
م�سلم  :-ف�س أ�ل عا�صم ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم ،-فكره ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
امل�ساءلة ،وعابها .فقال عومير :واهلل ال أ�نتهي حتى
أ��س أ�ل ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -عن ذلك.
فجاء عومير فقال :يا ر�سول اهلل ،رجل وجد مع
امر أ�ته رج ًال ،أ�يقتله؟ فتقتلونه ،أ�م كيف ي�صنع؟
فقال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم( -قد أ�نزل
القر آ�ن فيك ويف �صاحبتك) ف أ�مرهما ر�سول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم -باملالعنة( )50مبا �سمى اهلل يف
كتابه ،فالعنهما )(.)51
فهاتان الروايتان �صحيحتان ،وال مرجح إلحداها
على أالخرى .فيمكن أالخذ بهما؛ لقرب زمانهما
على اعتبار أ�ن أ�ول من �س أ�ل هالل بن أ�مية ،ثم قفاه
عومير قبل �إجابته .ف�س أ�ل بوا�سطة عا�صم مرة،
وبنف�سه مرة أ�خرى ،ف أ�نزل اهلل ا آلية �إجابة للحادثني
معا.
ويورد الزرقاين احتماال آ�خر يف تخريج هذا املثال
فيقول ( :وميكن أ�ن يفهم من الراوية الثانية :أ�ن
آ�يات املالعنة نزلت يف هالل أ�وال ،ثم جاء عومير،
ف أ�تاه الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -با آليات التي
نزلت يف هالل .قال ابن ال�صباغ ( ق�صة هالل تبني أ�ن
ا آلية نزلت فيه أ�وال ،و أ�ما قوله عليه ال�سالم لعومير:
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�إن اهلل أ�نزل فيك ويف �صاحبتك . . .معناه :ما نزل يف
ق�صة هالل؛ ألن ذلك حكم عام جلميع النا�س )(.)52
ث) وثمة �صورة رابعة لتعدد الروايات يف �سبب
النزول ذكرها الكاتبون من قدامى وحمدثني ،ولكن
مل يقبلها بع�ض الباحثني يف أ�يامنا(.)53
�صورة :ا�ستواء الروايتني يف ال�صحة دون مرجح
إلحداها ،ودون �إمكان أالخذ بها جميعها؛ لبعد
الزمان بني أال�سباب .فحكمها :أ�ن نحمل أالمر على
تكرار نزول ا آلية.
قال الزرك�شي( :وقد ينزل ال�شيء أ�كرث من مرة؛
تعظيما ل� أش�نه ،وتذكريا ب�سببه عند حدوثه؛ خوف
ن�سيانه)(.)54
مثال ذلك :ما أ�خرجه البيهقي والبزار عن أ�بي
هريرة ر�ضي اهلل عنه أ�ن النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -وقف على حمزة حني ا�ست�شهد ،وقد مثل
به ،فقال :أ
(لمثلن ب�سبعني منهم مكانك) .فنزل
جربيل  -والنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -واقف -
بخواتيم �سورة النحلَ } :و� إ ِْن َعا َق ْب ُت ْم َف َعا ِق ُبو ْا بمِ ِ ْث ِل
رين {
ل�صا ِب َ
َما ُعو ِق ْبتُم ِب ِه َو َلئِن َ�صبرَ ْ تمُ ْ َل ُه َو خَ يرْ ٌ ِّل َّ
النحل� )126( :إىل آ�خر ال�سورة )(.)55
()56
واخرج الرتمذي واحلاكم عن أ�بي بن كعب
قال( :ملا كان يوم أ�حد أ��صيب من أالن�صار أ�ربعة
و�ستون ،ومن املهاجرين �ستة ،منهم حمزة ،فمثلوا
به ،فقالت أالن�صار :لئن أ��صبنا منهم يوما مثل
هذا رُلنبينَّ َ عليهم) فلما كان يوم فتح مكة أ�نزل اهلل:
} َو� إ ِْن َعا َق ْب ُت ْم{ النحل.)57()126( :
ج) وثمة �صورة أ�خرى ذكرها العلماء ،وهي :تعدد
النازل وال�سبب واحد .فينزل أ�كرث من آ�ية لل�سبب أ�و
احلادثة الواحدة.
مثاله ما أ�خرجه احلاكم والرتمذي عن أ�م �سلمة -
ر�ضي اهلل عنها – قالت :يا ر�سول اهلل ،ال أ� ْ�سم ُع
اهلل َذ َك َرالن�ساء يف الهجرة ب�شيء! ،ف أ�نزل اهلل:
َا�ست ََج َاب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم أَ�نيِّ َال أُ� ِ�ضي ُع َع َم َل َعا ِم ٍل ِّمن ُكم
}ف ْ
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ِين َه َاج ُرو ْا
ِّمن َذ َك ٍر أَ� ْو أُ�ن َثى َب ْع ُ�ض ُكم ِّمن َب ْع ٍ�ض فَا َّلذ َ
َو أُ�خْ ر ُِجو ْا مِن ِد َيارِهِ ْم َو أُ�وذُو ْا فيِ َ�س ِبيلِي َوقَا َتلُو ْا
َو ُق ِتلُو ْا أُل َك ِّف َر َّن َع ْن ُه ْم َ�س ِّيئَا ِت ِه ْم َو أُل ْدخِ َل َّن ُه ْم َجنَّاتٍ
الل َو هّ
اللُ عِن َد ُه
تجَ ْ رِي مِن تحَ ْ ِت َها أَال ْن َها ُر َث َواب ًا ِّمن عِن ِد هّ ِ
اب { آ�ل عمران.)58()195( :
ُح ْ�س ُن ال َّث َو ِ
و أ�خرج احلاكم أ�ي�ضا أ�نها قالت :قلت( :يا ر�سول
اهلل تذكر الرجال ،وال تذكر الن�ساء) ف أ�نزلت� ( :إن
امل�سلمني وامل�سلمات) أالحزاب .)35( :ونزلت:
َا�ست ََج َاب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم أَ�نيِّ َال أُ� ِ�ضي ُع َع َم َل َعا ِم ٍل ِّمن ُكم
}ف ْ
ِين َه َاج ُرو ْا
ِّمن َذ َك ٍر أَ� ْو أُ�ن َثى َب ْع ُ�ض ُكم ِّمن َب ْع ٍ�ض فَا َّلذ َ
َو أُ�خْ ر ُِجو ْا مِن ِد َيارِهِ ْم َو أُ�وذُو ْا فيِ َ�س ِبيلِي َوقَا َتلُو ْا
َو ُق ِتلُو ْا أُل َك ِّف َر َّن َع ْن ُه ْم َ�س ِّيئَا ِت ِه ْم َو أُل ْدخِ َل َّن ُه ْم َجنَّاتٍ
الل َو هّ
اللُ عِن َد ُه
تجَ ْ رِي مِن تحَ ْ ِت َها أَال ْن َها ُر َث َواب ًا ِّمن عِن ِد هّ ِ
اب{ آ�ل عمران.)59()195( :
ُح ْ�س ُن ال َّث َو ِ
واخرج احلاكم أ�ي�ضا أ�نها قالت( :تغزو الرجال ،وال
تغزو الن�ساء ،و�إمنا لنا ن�صف املرياث) ،ف أ�نزل اهلل:
}وال تتمنوا ما ف�ضل اهلل به بع�ضكم على بع�ض{
ني َوالمْ ُ ْ�س ِل َماتِ {
الن�ساء .)31( :و أ�نزل }� إ َِّن المْ ُ ْ�س ِل ِم َ
أالحزاب.)60()35( :
وبعد :فهذه هي ال�صيغ التي ا�ستقر أ�ها علما�ؤنا
–رحمهم اهلل – يف التعبري عن �سبب النزول عند
حاولت أ�ن أ�تتبعها
ال�صحابة واملف�رسين ،وقد
ُ
بطولها دار�سا حمققا ،لكي أ�فيد من هذا املو�ضوع يف
احلكم على مرويات أ��سباب نزول آ�يات �سورة أالنعام
يف املبحث الثالث من هذه الدرا�سة ،وذلك فيما يخ�ص
متون تلك الروايات� -إن قبل �سندها.-
وقبل النفاذ �إىل هذا الغر�ض - ،أ�عني درا�سة مرويات
أ��سباب نزول آ�يات �سورة أالنعام درا�سة تطبيقية
من حيث ال�سند واملنت – ،قبل ذلك كله ،ال بد من
عر�ض مو�ضوع بالغ أالهمية يف هذا البحث ،أ�ال وهو:
نزول �سورة أالنعام جملة واحدة ،وعالقته مبفهوم
�سبب النزول و�ضوابطه التي تعرفنا عليها ،وهذا ما
�سيكون يف املبحث التايل � -إن �شاء اهلل.-
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املبحث الثاين:

نزول �سورة أالنعام جملة واحدة ،وعالقته مبفهوم
�سبب النزول.
عرفت  -فيما م�ضى – أ�ن �سبب النزول
متهيد:
َ
هو ما نزل القر آ�ن ب� أش�نه وقت وقوعه ،كحادثة أ�و
�س�ؤال ،و أ�نه ال بد أ�ن يكون النزول مقرتن ًا باحلادثة
أ�و ال�س�ؤال بياناَ حلكمها ،أ�و �إجابة عنها .وقد مر
التمثيل لذلك يف املبحث أالول من هذه الدرا�سة.
لكن الالفت يف املو�ضوع ،أ�ن هذا املفهوم ل�سبب
النزول يتعار�ض مع ما روي من أالحاديث الواردة
يف نزول �سورة أالنعام جملة واحدة .فلو كان ذلك
املروي ثابت ًا �صحيحا ،فكيف �سيتم التعامل مع
مرويات أ��سباب نزول �سورة أالنعام ؟ ال �سيما و أ�ن
ما يزيد على ال ُع�رش من آ�يات هذه ال�سورة أ�ورد لها
املف�رسون أ��سباب نزول ،أ�عني وقائع أ�و أ��سئلة نزلت
ا آليات تعقيبا عليها .فهذا  -بال ريب  -يتعار�ض
وا آلثار املروية يف نزول أالنعام جملة واحدة.
فهل نزول هذه ا آليات على أ��سبابها جاء من قبيل
اال�ستثناء من عموم ال�سورة نف�سها ؟ أ�م هل يحمل
ذلك على تكرار النزول ؟ -مرة مع ال�سورة جملة
ومرة على وفق أ��سبابها و أ�حداثها املقرتنة بها؟ -
أ�م �إن هذه الروايات من قبيل التف�سري ال من قبيل
ال�سبب ؟ أ�م �إنها روايات مل تثبت �صحتها من حيث
ال�سند ؟. . .
كل هذه الت�سا�ؤالت وغريها ميكن مناق�شتها من
خالل التطبيق على روايات أ��سباب نزول آ�يات �سورة
أالنعام يف املبحث الثالث أ
والخري من هذه الدرا�سة
�إن �شاء اهلل.-وقبل ذلك كله ،أ�عر�ض مل�س أ�لتني هامتني ترتبطان
ارتباط ًا وثيقا مبو�ضوع هذا البحث ،وذلك من خالل
مطلبني اثنني ،هما:
أ
املطلب أالول :ا آلثار الواردة يف نزول �سورة النعام
جملة واحدة ،وموقف املف�رسين منها.
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املطلب الثاين :تعار�ض نزول �سورة أالنعام جملة
واحدة مع املفهوم النظري والعملي ل�سبب النزول.

املطلب أالول آالثار الواردة يف نزول �سورة
أالنعام جملة واحدة ،وموقف املف�سرين منها.

ورد �رضبان من ا آلثار التي تبني نزول �سورة أالنعام
جملة واحدة على قلب ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم ،-وذلك يف مكة ،ومعها �سبعون أ�لف ملك،
لهم زجل بالت�سبيح .وهذان ال�رضبان هما:

أالول:

ا آلثار الدالة على نزول �سورة أالنعام جملة واحدة
من غري ا�ستثناء ل�شيء من آ�ياتها ،فقد روي ذلك
عن عدد من ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنهم ،كابن عمر،
و أ�ن�س( ،)61و أ��سماء بنت يزيد( )62وابن عبا�س.
فقد روى الطرباين ب�سنده عن ابن عمر -ر�ضي
اهلل عنهما – قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
علي �سورة أالنعام جملة واحدة،
و�سلم( :-نزلت ّ
ي�شيعها �سبعون أ�لف ملك ،لهم زجل بالتّ�سبيح
والتحميد)(.)63
وعن أ�ن�س ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم( :-نزلت �سورة أالنعام ومعها
موكب من املالئكة ي�سد ما بني اخلافقني ،لهم زجل
بالت�سبيح والتقدي�س ترجت ) .ور�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم -يقول�( :سبحان اهلل العظيم� ،سبحان
اهلل العظيم )(.)64
وعن أ��سماء بنت يزيد قالت ( :نزلت �سورة أالنعام
على النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -جملة واحدة،
وكادت من ثقلها لتك�رس عظم الناقة )( .)65ويف رواية
أ�خرى عنها قالت ( :نزلت �سورة أالنعام على النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -جملة ،و أ�نا آ�خذة بزمام ناقةالنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� ،-إن كادت من ثقلها
لتك�رس عظام الناقة)(.)66
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كما روى الطرباين عن ابن عبا�س قال( :نزلت
أالنعام مبكة ليلة جملة واحدة ،حولها �سبعون أ�لف
ملك يج أ�رون حولها بالت�سبيح )(.)67

الثاين:

ا آلثار الدالة على نزول �سورة أالنعام جملة واحدة
مع اال�ستثناء لبع�ض آ�ياتها من هذا النزول ،وهذا
ال�رضب من ا آلثار منه ما روي عن بع�ض ال�صحابة
–ر�ضي اهلل عنهم – ،كابن عبا�س .ومنه ما روي
عن مف�رسي التابعني أ�و تابعيهم ،ومن الوا�ضح أ�ن
هذه ا آلثار مل يتوفر لها من الثبوت ما كان للنوع
أالول الذي قدمنا عن ابن عمر و أ�ن�س وغريهما ،فقد
قوى بع�ضها بع�ضا ،و أ�خذ بع�ضها حكم املرفوع �إىل
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم.-
ومن جهة ثانية ،ف�إن روايات اال�ستثناء مروية
باملعنى على  -أالظهر  .-ويف كثري من احلاالت
ب�صيغة التمري�ض «قيل».
فمن هذه الروايات :ما قيل� :إنها مكية� ،إال �يةآ
واحدة ،وهي قوله تعاىلَ } :و َل ْو أَ� َّننَا َن َّز ْلنَا ِ� إ َل ْي ِه ُم
المْ َ آل ِئ َك َة { أالنعام ،)111( :ف�إنها مدنية(.)68
وقيل� :إال آ�يتني نزلتا يف املدينة يف رجل من اليهود
قال ( :ما أ�نزل اهلل على ب�رش من �شيء ) .فنزل فيهم:
اللَ َحقَّ َق ْد ِر ِه ِ� إ ْذ قَا ُلو ْا َما أَ�ن َز َل هّ
} َو َما َق َد ُرو ْا هّ
اللُ َع َلى
َب�شرَ ٍ ِّمن �شَ ْيء {والتي بعدها ،أ
(النعام.)69()91( :
وقيل هماُ } :ق ْل َت َعا َل ْو ْا أَ� ْت ُل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم. .
�إىل آ�خر ا آليتني{ أالنعام .)152 ،151( :وقيل:
 �إال �ست آ�ياتَ } :و َما َق َد ُرو ْا هّاللَ َحقَّ َق ْد ِر ِه ِ� إ ْذ قَا ُلو ْا
اللُ َع َلى َب�شرَ ٍ ِّمن �شَ ْيءٍ {. .أ
َما أَ�ن َز َل هّ
النعام91( :
اىل آ�خر ا آليتني بعدها ) .و قوله تعاىلُ } :ق ْل َت َعا َل ْو ْا
أَ� ْت ُل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم� . .إىل آ�خر ا آليتني أ
{النعام:
( ،)153- 151وهو جمع بني أالقوال ال�سابقة
كلها .و�صح عن ابن عبا�س :أ�ن �سورة أالنعام
نزلت مبكة جملة واحدة ،فهي مكية� ،إال ثالث آ�يات
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منها نزلت باملدينةُ } :ق ْل َت َعا َل ْو ْا أَ� ْت ُل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم
َع َل ْي ُك ْم� . .إىل آ�خر ا آليتني { أالنعام� 151( :إىل متام
ا آليات الثالث)( .)70وقيل غري ذلك  ،ففي امل�صحف
أالمريي �إن ا آليات ،114 ،92 ،91 ،23 ،20 :
 151-153 ،141مدنية .والذي حمل القائلني
على القول مبدنية هذه ا آليات أ�ن بع�ضها جاءت حديثا
عن أ�هل الكتاب كما مر يف ا آليتني  .92 ،91وهذا
من خ�صائ�ص القر آ�ن املدين وكذا ا آليات ،23 ،20
 .114وبع�ضها تتحدث عن أ��صول بع�ض الت�رشيعات
االقت�صادية أ
والخالقية ،كقول اهلل تعاىلَ } :و آ�تُو ْا
َح َّق ُه َي ْو َم َح َ�صا ِدهِ{ أالنعام .)141( :ومثله احلديث
عن أ��صول الت�رشيعات أالخالقية يف الو�صايا ال َع�رش
وهي ا آليات  .151-153وهي قوله تعاىلُ } :ق ْل
َت َعا َل ْو ْا أَ� ْت ُل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم . . .لعلكم تتقون {
أالنعام .)151-153( :فهذا من خ�صائ�ص القر آ�ن
املدين.
أ
وقد أ�ورد �صاحب الظالل هذه القوال تف�صيال ُمث ِبتاَ
مكية هذه ا آليات ،و أ�نها من�سجمة ملتئمة مع �سياق
ال�سورة نف�سها – ،أ�ي مع ما قبلها وما بعدها من
ا آليات  .-وال داعي للقول مبدنيتها؛ ألن القر آ�ن
املكي حتدث أ�ي�ضا عن أ�هل الكتاب وعن أ��صول بع�ض
الت�رشيعات متهيدا إلكمال هذه املو�ضوعات يف القر آ�ن
املدين (.)71
ويف هذا ال�سياق نقل ال�سيوطي يف ا إلتقان عن ابن
احل�صّ ار( )72قوله( :ا�ستثني منها ت�سع آ�يات(،)73
وال ي�صح به نقل خ�صو�صا مع ما قد ورد أ�نها نزلت
جملة)(.)74
وبعد أ�ن أ�ورد �صاحب املنار  -ال�شيخ  -ر�شيد ر�ضا
– هذه أالقوال ،ور أ�ي ابن احل�صار فيها ،و أ�نه مل
ي�صح بها نقل باملقارنة مع ما ثبت من كونها نزلت
جملة ،بعد ذلك كله ،أ�ورد ال�شيخ حتقيق ًا :هاما ودقيقا
يف تف�سريه ،أ�حر�ص على نقله بطوله؛ لنفا�سته.
قال  -رحمه اهلل  ( :-أ�قول :قد ثبت ان بع�ض ا آليات
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كانت ت�صدق على وقائع كانت حتدث بعد نزولها ،أ�و
قبله ،فتذكر لال�ست�شهاد أ�و االحتجاج بها يف الواقعة
منها ،فيظن من �سمعها حني �إذ من ال�صحابة -
ر�ضي اهلل عنهم  ،-ومل يكن �سمعها من قبل أ�نها
نزلت يف تلك الواقعة.
آ
وكثريا ما كان يقول ال�صحابي� :إن �ية كذا نزلت يف
كذا ،وهو يريد أ�نها نزلت يف �إثبات هذا أالمر وحكمه،
أ�و دالة عليها ،فيظن الراوي عنه أ�نها نزلت عند
حدوث ذلك أالمر .وال�صحابي ال يريد ذلك .وقد نقل
ال�سيوطي هذا املعنى عن ابن تيمية والزرك�شي(.)75
والتحقيق - :والكالم لل�شيخ ر�شيد – أ�ن هذا يعد
من التف�سري ال من احلديث امل�سند .وملا كان وجود
آ�يات مدنية يف �سورة مكية ،أ�و آ�يات مكية يف �سور
مدنية خالف أال�صل ،فاملختار عدم قبول القول به
�إال اذا ثبت برواية �صحيحة ال�سند� ،رصيحة املنت،
�ساملة من املعار�ضة واالحتمال.
و�إننا مل نَرهم �صححوا مما رووه من اال�ستثناء
اال رواية ابن عبا�س يف ا�ستثناء ثالث آ�يات ،هن
من مو�ضوع ال�سور املكية( ،)76ولعلهم لو ذكروا
لنا الرواية بن�صها ملا وجدنا فيها حجة على ما
قالوا)(.)77
ثم يتابع �صاحب املنار كالمه يف ترجيح كفة ال�رضب
أالول من الروايات التي أ�ور ْد ُت قبل قليل ،والقائلة
بنزول أالنعام جملة واحدة من غري ا�ستثناء ل�شيء
من آ�ياتها ،فيقول ( :و أ�ما ما روي يف نزول أالنعام
جملة واحدة ،فقد أ�خرجه غري واحد من املحدثني،
عن غري واحد من ال�صحابة والتابعني).
ففي ا إلتقان� - :إنه أ�خرجه أ�بو عبيد ،والطرباين عن
ابن عبا�س ،والطرباين عن طريق يو�سف بن عطية -
وهو مرتوك – عن ابن عمر مرفوعا ،وعن جماهد،
وعطاء( .)78ويف كل رواية من هذه الروايات� :إنها
نزلت ي�شيعها �سبعون أ�لف ملك� ،إال أ�ثر جماهد ف�إنه
قال فيه :خم�سمائة ملك.
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قال ال�سيوطي ( :فهذه �شواهد يقوي بع�ضها بع�ضا).
ثم نقل عن ابن ال�صالح انه روي ذلك عن طريق أ�بي
ابن كعب ب�سند �ضعيف .وعزاه يف الدر املنثور �إىل
آ�خرين أ�خرجوه أ�ي�ضا ك أ�ن�س ،و أ�بي ابن كعب ،وابن
م�سعود ،و أ��سماء بنت يزيد ،و أ�بي جحيفة ،وعلي
املرت�ضى.
أ
أ
فكرثة الروايات يف م�س�لة ال جمال فيها للر�ي،
فتكون اجتهادية ،وال للهوى ،فتكون مو�ضوعة،
وال لغلط الرواة ،فتكون معلولة ،ال بد أ�ن يكون لها
أ��صل �صحيح.
ونقول� :إنه مل يرو أ�حد أ�نها مل تنزل جملة واحدة
بهذا اللفظ املناق�ض لتلك الروايات امل�رصحة بنزولها
جملة واحدة ،كحديث ابن عمر( :نزلت علي �سورة
أالنعام جملة واحدة ،ي�شيعها �سبعون أ�لف ملك)(.)79
و�إمنا مراد ابن ال�صالح بذلك ما روي من ا�ستثناء
بع�ض ا آليات ،فقد علمت أ�نه لي�س فيه ن�ص �صحيح
�رصيح يدل على ذلك.
فرواية نزولها جملة واحدة أ�رجح؛ ملوافقتها
ألل�صل ،ولكونها مثبته ،وروايات اال�ستثناء نافية،
واملُثبت مقدم على النايف .وقد جمع بينهما من قال:
�إنها نزلت جملة واحده ،وا�ستثنى ابن عبا�س،
واال�ستثناء معيار العموم.
و�إذا كان ما �صححه ال�سيوطي من ا�ستثناء ثالث
()80
آ�يات عن ابن عبا�س ،وهو ما رواه ابن النحا�س
عنه يف نا�سخه ،فقد انحل ا إل�شكال ،ف�إن ن�ص عبارته:
�سورة أالنعام نزلت مبكة جملة واحدة ،فهي مكية
�إال ثالث آ�يات منها نزلن باملدينةُ } :ق ْل َت َعا َل ْو ْا أَ� ْت ُل
َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم� {. .إىل آ�خر ا آليتني أالنعام:
(� 151إىل متام ا آليات الثالث .أ� .هـ.)81().
ثم يتابع �صاحب املنار قائال( :فقد �صح بهذه
الرواية �إذن �إن هذه ال�سورة الطويلة نزلت جملة
واحدة ،وهذا ن�ص توقيفي ،عرف أ��صله املرفوع،
فهو ال يحتمل الت أ�ويل على أ�ن ا�ستثناء ا آليات الثالث
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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فيه يحتمل الت أ�ويل  -كما تقدم – وابن عبا�س مل يكن
مبكة ممن يحفظ القر آ�ن ،ويروي احلديث ،ف�إنه ولد
قبل الهجرة بثالث �سنني أ�و خم�س ،و�إمنا روى ذلك
عن غريه ،فيحتمل أ�ن يكون اال�ستثناء من ر أ�يه ،أ�و من
ر أ�ي من روى هو عنه ،و أ�ن يكون مروي ًا عنه باملعنى،
ويكون بع�ض الرواة هو الذي عرب باال�ستثناء.
و�إذا كان هذا اال�ستثناء �صحيح ًا ،فق�صاراه� :نأ
ال�سورة بعد أ�ن أ�نزلت جملة واحدة ،أ�حلق بها ثالث
آ�يات مما نزل باملدينة ،فبطل بذلك ما قد يتوهم من
كالم ابن ال�صالح ،وما يظنه كثري من النا�س من أ�نه
مل ينزل �شيء من ال�سور الطوال ،وال �سور املئني
جملة واحدة؛ ألن ما ا�شتهر نزوله جملة واحدة غري
هذه ال�سورة كله من املف�صل)(.)82
ومما تقدم ،أ��ستطيع أ�ن أ��سجل من كالم �صاحب
املنار –رحمه اهلل – اخلال�صات ا آلتية:
� .1إن الروايات الواردة يف نزول �سورة أالنعام جملة
واحدة من غري ا�ستثناء ل�شيء من آ�ياتها أ�وثق من
الروايات التي ن�صت على ا�ستثناء ت�سع آ�يات� ،إذ مل
ي�صح بذلك نقل كما ذكر ال�سيوطي عن ابن احل�صار.
� .2إن روايات نزول أالنعام جملة واحدة من غري
ا�ستثناء و�إن رويت ب أ��سانيد �ضعيفة� ،إال أ�نه يقوي
بع�ضها بع�ضا ،ال �سيما أ�ن منها ما أ�خذ حكم املرفوع
�إىل ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم .-وقد ن�صت
على م�س أ�لة توقيفية ال جمال لالجتهاد فيها ،فال بد
من أ�ن يكون لها أ��صل �صحيح.
� .3إن أالقوال الواردة يف ا�ستثناء بع�ض آ�يات
أالنعام من النزول مبكة ،بل يف املدينة ،هذه ا آليات
يف معظمها أ�قوال وردت عن ال�صحابة واملف�رسين
باملعنى ،أ�ي ك�شواهد على تف�سري بع�ض هذه ا آليات،
فقد نظروا �إليها من حيث مو�ضوعاتها التي تتحدث
عنها ،كاحلديث عن بع�ض الت�رشيعات ،أ�و عن أ�هل
الكتاب ،فح�سبوا أ�نها مدنية ،والتحقيق :خالفه.
هذا عدا أ�ن بع�ض هذه أالقوال من مرا�سيل ال�صحابة
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التي ي أ�خذ بها ك�شواهد على التف�سري ولي�س على
النزول ،ال �سيما و أ�ن �صغار ال�صحابة – ر�ضي اهلل
عنهم – مل يعا�رصوا التنزيل يف مكة ،كما يفهم من
كالم ال�شيخ ر�شيد عن ابن عبا�س –ر�ضي اهلل عنهما
.وهذا ال يحط  -بحال -من قدر ال�صحابة – ر�ضي
اهلل عنهم  ،-فكلهم عدول ،ومرا�سيلهم مقبولة،
ولكن على أ�نها �شواهد على التف�سري ،ولي�ست أ��سبابا
بالنزول أ�و تاريخ ًا له.
فخال�صة القول �إذن� :إن �سورة أالنعام نزلت جملة
واحدة ،وذلك يف مكة على قلب ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم ،-كما ا�شتهر يف الروايات التي ذكرت
من قبل .وال �صحة أللقوال التي ا�ستثنت بع�ض هذه
ا آليات وقالت �إنها نزلت يف املدينة.
وهذا الر أ�ي الذي خل�ص �إليه بع�ض املف�رسين
املح َدثني ،أ�مثال� :صاحب املنار ،و�سيد قطب،
وال�شيخ حممد ح�سني ف�ضل اهلل يف تف�سريه(.)83
ومن قبلهم جميعا الفخر الرازي والقرطبي ،فقد قال
الفخر يف تف�سريه ما ن�صه ( :قال أال�صوليون يعني
علماء العقيدة« :هذه ال�سورة اخت�صت بنوعني من
الف�ضيلة أ�حدهما :أ�نها نزلت دفعة واحدة .والثاين
أ�نها �شيعها �سبعون أ�لفاَ من املالئكة؛ وال�سبب يف ذلك
أ�نها م�شتملة على دالئل التوحيد والعدل والنبوة
واملعاد ،و�إبطال مذاهب املبطلني وامللحدين ،وذلك
يدل على أ�ن علم أال�صول يف غاية اجلاللة والرفعة،
ف�إنزال ما يدل على أالحكام قد تكون امل�صلحة أ�ن
ينزله اهلل تعاىل قدر حاجتهم ،وبح�سب احلوادث
والنوازل» .و أ�ما ما يدل على علم أال�صول « أ�ي
العقيدة» فقد أ�نزله اهلل – تعاىل  -جملة واحدة،
وذلك يدل على أ�ن تعلم علم أال�صول واجب على الفور
ال على الرتاخي )(.)84
وي�ضيف �صاحب املنار منا�رص ًا هذا الر أ�ي عند
مف�رسين آ�خرين فيقول ( :ويف فتح البيان :قال
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القرطبي :قال العلماء :هذه ال�سورة أ��صل يف حماجة
امل�رشكني وغريهم من املبتدعني ،ومن كذب بالبعث
والن�شور ،وهذا يقت�ضي �إنزالها جملة واحدة؛
ألنها يف معنى واحد من احلجة ،و�إن ت�رصف ذلك
بوجوه كثرية ،وعليها بنى املتكلمون أ��صول الدين.
أ� .هـ.)85().
ويف هذا ال�سياق ،يتابع ال�شيخ ابن عا�شور متحدث ًا
عن حكمة نزول ال�سورة جملة واحدة ،فيقول( :فلعل
حكمة انزالها جملة واحدةً :قطع تع ّلل امل�رشكني يف
قولهم} :لوال نزل عليه القر آ�ن جملة واحدة{( ،
الفرقان) ،)32( :توهم ًا منهم أ�ن تنجيم نزوله
يناق�ض كونه كتاب ًا ،ف أ�نزل اهلل �سورة أالنعام ،وهي
يف مقدار كتاب من كتبهم التي يعرفونها ،كاالجنيل
والزبور؛ ليعلموا أ�ن اهلل قادر على ذلك ، . . .وكذلك؛
ليح�صل االعجاز مبختلف أ��ساليب الكالم من ق�رص
وطول وتو�سط ،ف�إن طول الكالم قد يقت�ضيه
املقام)(.)86
غري أ�ن أال�ستاذ الزحيلي  -رحمه اهلل  -عند تقدميه
لتف�سري أالنعام ر أ�ى غري هذا الر أ�ي فقال( :ولكن ال
مانع من أ�ن يكون بع�ض آ�ياتها مدنيا ،ثم أ�مر النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -بو�ضعه يف مو�ضعه منال�سورة)(.)87
وهذا الر أ�ي ال ينطبق على آ�يات �سورة أالنعام؛ ملا
تقرر من قبل ب أ�نه مل يرد من روايات اال�ستثناء نقل
�صحيح ي�رصح مبدنية بع�ض آ�ياتها ،هذا عدا عن
كون هذا الر أ�ي فيه خمالفة ال تنه�ض أ�مام ما تقرر
لدى كثري من حمققي املف�رسين من قدامى وحمدثني
كالذي تقدم عند الفخر الرازي ،والقرطبي ،وابن
احل�صار ،وال�سيوطي ،وال�شيخ ر�شيد ر�ضا ،وابن
عا�شور ،و�سيد قطب -رحمهم اهلل جميعا .-واهلل
املوفق ،والهادي �إىل ال�صواب.
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املطلب الثاين :تعار�ض نزول �سورة أالنعام
جملة واحدة مع املفهوم النظري والعملي
ل�سبب النزول.

�إزاء ما تقرر من قبل ،وهو أ�ن جميع آ�يات �سورة
أالنعام نزلت جملة واحدة ،وقد ثبت ذلك بطريق
التوقيف والرواية عن بع�ض ال�صحابة –ر�ضي اهلل
عنهم– مما ال جمال لالجتهاد فيه .وقد أ�خذ بع�ض
هذه الروايات حكم املرفوع �إىل ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم ،-كما يف حديث ابن عمر و أ�ن�س –ر�ضي
اهلل عنهم .-
من الوا�ضح أ�ن هذه النتيجة تتعار�ض واملفهوم
النظري والتطبيقي الذي تقدم من قبل ل�سبب
النزول.
فكيف ميكن أ�ن يقال� :إن �سورة أالنعام نزلت جملة
واحدة ،وبعد ذلك كله ،تذكر كتب التف�سري و أ��سباب
النزول وقائع وحوادث آ�نية ،نزلت ا آليات ب�سببها،
أ�و مقرتنة بها؟
يجيب �صاحب املنار عن هذا ا إل�شكال ،وذلك من
خالل مناق�شة ر أ�ي ال�شهاب أاللو�سي –رحمه اهلل
– يف هذه امل�س أ�لة فيقول( :وقد مال ال�سيد أاللو�سي
يف روح املعاين �إىل القول ب�ضعف ما ورد يف نزول
أالنعام جملة واحدة ،ونقل عن ا إلمام « أ�ي الفخر
الرازي» حكاية االتفاق على القول بنزولها جملة.
و أ�نه ا�ست�شكل ذلك :كيف ميكن أ�ن يقال  -حينئذ
– يف كل واحدة من آ�ياتها� :إن �سبب نزولها أالمر
الفالين ؟ مع أ�نهم يقولونه ،ثم أ��شار �إىل �ضعف
حكاية ا إلمام االتفاق)(.)88
ويتابع ال�شيخ ر�شيد قائال( :وميكن أ�ن يدفع ا إل�شكال
 أ�وال  :-ب أ�نه مل يقل أ�حد ب أ�ن لكل آ�ية من آ�ياتهذه ال�سورة �سبب ًا ،و�إمنا قيل ذلك يف زهاء ال ُع�شرْ ٍ
من آ�ياتها .و -ثانيا� :-إن ما قيل يف أ��سباب نزول
تلك ا آليات بع�ضه ال ي�صح ،والبع�ض ا آلخر ال يدل
على نزول تلك ا آليات متفرقة .و�إمنا قالوا �إن آ�ية كذا
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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نزلت يف كذا أ�و يف قول امل�رشكني كيت وكيت ،وهذا
هو أالكرث .ف�إذا �صح كان معناه� :إن تلك ا آليات نزلت
بعد تلك الوقائع أ
والقوال مبينة حكم اهلل فيها ،وهذا
()89
ال ينايف نزولها دالة على ذلك يف �ضمن ال�سورة) .
فمق�صود ال�شيخ �إذ ًا :أ�نه ال حقيقة لوجود �سبب
النزول باملفهوم النظري والعملي ألي من آ�يات
�سورة أالنعام ،أ�عني مفهوم ال�سبب الذي تعارف
عليه املحققون من الكاتبني يف علوم القر آ�ن من
قدامى وحمدثني – كما مر يف املبحث أالول – أ�مثال
ال�سيوطي ،والزرقاين ،والقطان.
آ
وبعبارة أ�خرى :ال جمال للقول بنزول �يات �سورة
أالنعام على احداث متفرقة ،و أ��سباب نزلت ا آليات
على وفقها أ�و مقرتنة بها؛ ذلك أ�ن جميع آ�يات هذه
ال�سورة قد ثبت نزولها جملة واحدة – كما مر
�سابقا.-
وبنا ًء على ما تقرر ،ف�إن كل ما ورد من روايات
أ��سباب النزول آليات �سورة أالنعام� ،إمنا ت�سري يف
أ�حد احتمالني:
أ�ولهما :أ�ن تكون الروايات غري �صحيحة ال�سند
وغري مقبولة.
أ
وا آلخر :أ�نها جمرد �شواهد على التف�سري� ،و وقائع
وحوادث ت�صدق معاين آ�يات ال�سورة من غري أ�ن
تكون مقرتنة بها.
وقد أ�راد ال�صحابة – ر�ضي اهلل عنهم – الذين قاموا
بروايتها أ�ن ذلك من قبيل التف�سري ولي�س من قبيل
ال�سبب ،وجرت عادتهم بذلك كما مر معنا من عبارة
الزرك�شي و�صاحب املنار فيما م�ضى.
ويتابع ال�شيخ ابن عا�شور قائ ًال :يف �إزالة هذا التعار�ض
بني النزول جملة واحدة ،والنزول على أ��سباب
متفرقة( :واعلم أ�ن نزول هذه ال�سورة جملة واحدة
–على ال�صحيح -ال يناق�ض ما يذكر لبع�ض آ�ياتها
من أ��سباب نزولها؛ ألن أ��سباب نزول تلك ا آليات-
�إن كان حلوادث قبل الهجرة -فقد تتجمع أ��سباب
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كثرية يف مدة ق�صرية قبل نزول هذه ال�سورة ،فيكون
نزول تلك ا آليات ُم�سبب ًا على تلك احلوادث .و�إن كان
بعد الهجرة ،جاز أ�ن تكون تلك ا آليات مدنية ،أ�حلقت
ب�سورة أالنعام؛ ملنا�سبات ،على أ�ن أ��سباب النزول ال
يلزم أ�ن تكون مقارنة لنزول آ�يات أ�حكامها ،فقد يقع
ال�سبب ويت أ�خر ت�رشيع حكمه)( ،)90ومع جاللة قدر
ال�شيخ� ،إال أ�ن بع�ض هذه االحتماالت التي أ�وردها
متكلفة ،وغري معقولة .أ
والوىل ما أ�ثبته قبل قليل
– من كالم �صاحب املنار يف حل هذا التعار�ض ،واهلل
أ�علم ب أ��رسار كتابه.
وقد يرد احتمال آ�خر يف حل هذا التعار�ض يعود
اىل القول بتكرار النزول �-إن �صحت الرواية.-
مبعنى أ�ن ا آلية تنزل مرتني ،مرة على وفق أ��سبابها
أ
والحداث املقرتنة بها ،ومرة مع �سورة أالنعام حني
نزلت جملة واحدة ،وهذا حمل جدال بني أ�هل العلم،
ال أ��ستطيع �إثباته أ�و نفيه.
غري ان هذا الذي أ�ثبته ا آلن ،قد تقرر لدى علمائنا
من قبل ،يبقى يف �إطار الدعاوى النظرية التي ال بد
لها من تطبيق عملي تف�صيلي ،وهذا الذي �س أ��سلكه
من خالل املبحث التايل يف درا�سة تطبيقية حول بع�ض
مناذج روايات أ��سباب النزول الواردة لنزول بع�ض
آ�يات �سورة أالنعام ،فتقوى بذلك احلجة ،ويزول كل
ما ميكن أ�ن يطر أ� من �إ�شكاالت أ�و ت�سا�ؤالت ،واهلل
املوفق.
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املبحث الثالث:
درا�سة تطبيقية لنماذج من الروايات الواردة
يف أ��سباب نزول آ�يات �سورة أالنعام.

متهيد :ان�شغل علما�ؤنا  -منذ فرتة لي�ست بالقليلة-
بدرا�سة أ��سانيد روايات أ��سباب النزول من حيث
القبول والرد ،فحكموا ب�صحة بع�ضها ،أ�و قبوله
ب�شكل عام ،وردوا البع�ض ا آلخر .و أ�ب َل ْوا بال ًء ح�سنا
يف هذا امل�ضمار.
غري أ�نهم  -يف الوقت ذاته -مل يعريوا جوانب النقد
الداخلي لن�صو�ص مرويات أ��سباب النزول كبري
اهتمام ومتحي�ص ،وبقي أالمر بحاجة �إىل التدقيق
والنظر و�إطالة الت أ�مل يف متون هذه الروايات؛ لنحكم
على هذا الن�ص – �إن قبل �سنده – ،هل هو من قبيل
ال�سبب أ�و لي�س كذلك؟
فهذا يحتاج من املف�رس أ�ن يبذل جهدا حثيثا من
خالل الت أ�مل يف منت الرواية – �إن كانت مقبولة ،-
فيت أ�مل – أ�و ًال– :يف مو�ضوع الرواية وق�صتها،
ومطابقتها ملعنى ا آلية أ�و ا آليات النازلة ب�سببها.
ويت أ�مل –ثانيا – :هل �سياق ا آلية يحتمل هذه
الق�صة أ�و هذا ال�سبب؟ ويت أ�مل – ثالثا – :يف تاريخ
النزول و أ�جوائه ،فرمبا تكون ق�صة مدنية آلية مكية
أ�و العك�س.
فال بد من التمحي�ص والتدقيق يف ذلك كله ،م�ستعينني
باملبادئ النظرية لعلم أ��سباب النزول ،واملكي واملدين،
والنا�سخ واملن�سوخ ،وغريها من امل�سائل التي متت
درا�ستها نظريا يف مباحث علوم القر آ�ن املختلفة.
واحلق أ�ن بع�ض املف�رسين املح َدثني أ�مثال :ال�شيخ
ر�شيد ر�ضا يف تف�سري املنار ،و�سيد قطب يف تف�سري
الظالل ،قدموا جهودا طيبة من خالل التف�سري لبع�ض
آ�يات القر آ�ن الكرمي ،فنلحظ أ�نهم كانوا يت أ�ملون يف
روايات أ��سباب النزول ،ويف تواريخ تلك أال�سباب
واحلوادث.
16

100

ولي�س هذا العمل �إال ك�شفا للنقاب عن بع�ض هذه
اجلهود من جهة ،ومتابعة لل�سري يف هذا الطريق
بخطوات أ�خرى من جهة ثانية.
و أ��ستطيع القول  -يف هذه املرحلة� :-إنني -عند بداية
الكتابة يف هذا املو�ضوع ،-كنت قد عقدت العزم على
درا�سة ا�ستقرائية تطبيقية �شاملة من حيث ال�سند
واملنت لروايات أ��سباب نزول آ�يات �سورة أالنعام،
ولكني وبعد االنتهاء من املبحث ال�سابق ،وملا و�صلت
�إىل النتيجة التي و�صل �إليها بع�ض حمققي املف�رسين
من قبلي القدامى واملحدثني ،والقا�ضية بنزول
علي  -بعد ذلك
أالنعام جملة واحدة� ،صار لزام ًا َّ
كله ،-أ�ن أ�قدم درا�سة تطبيقية حتليلية من حيث
ال�سند واملنت لبع�ض رويات أ��سباب النزول ل�سورة
أالنعام� ،سعيا منّي �إىل دعم وتثبيت هذه الفكرة -
أ�عني النزول جملة واحدة -أ�و �إلغائها ،و�إثبات
نزول ا آليات متفرقة ولي�ست جملة واحدة ،وفق ًا ملا
تقت�ضيه أ�مانة البحث العلمي.
وال �شك ب أ�ن اال�ستقراء التحليلي جلميع مناذج
ال�سورة أ�مر مطلوب ،تقت�ضيه أ�مانة البحث العلمي،
ولكن حمل هذا :الدرا�سات التف�سريية املطولة
ال�شاملة جلميع أ��سباب النزول حول آ�يات القر آ�ن
كله ،وح�سبي هنا التمثيل والربهنة على ما أ�ريد وفق ًا
ملا تقت�ضيه م�ساحة هذا البحث من جهة ،وجتنبا
ل إلطالة يف هذا املو�ضوع من جهة ثانية .هذا عدا عن
�إمكانية القيا�س يف احلكم على النماذج التي مل تتم
درا�ستها على ما متت درا�سته من جهة ثالثة .وهذا
ما �سيت�ضح يف نهاية املطاف ب�إذن اهلل.
أ�ما من حيث عدد روايات أ��سباب نزول آ�يات �سورة
أالنعام التي أ�وردها املف�رسون ،فقد تفاوتت كتب
أ��سباب النزول والتف�سري على اختالفها يف عدد آ�يات
�سورة أالنعام التي ذكروا لها أ��سباب النزول.
ففي حني عد الواحدي –وهو من أ�قدم امل�صادر
املتخ�ص�صة يف هذا املو�ضوع – عد �ستة ع�رش مو�ضعا
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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من موا�ضع آ�يات ال�سورة ،فقد اكتفى ال�سيوطي يف
لباب النقول بثالثة ع�رش مو�ضعا ،ع�رشة منها وردت
عند الواحدي با إل�ضافة �إىل ثالثة موا�ضع جديدة
أ��ضافتها .وعليه ،ف�إن عدد موا�ضع ا آليات التي
ذكرها ا إلمامان –الواحدي وال�سيوطي – على
اختالف بينهما ي�صبح ت�سعة ع�رش مو�ضعا.
ومن خالل مراجعات أ�خرى يف م�صادر التف�سري
و أ��سباب النزول  -القدمي منها واجلديد على حد
�سواء  ،-فقد تبني يل أ� َّن ثمة موا�ضع ،أ�خرى من
آ�يات �سورة أالنعام ذكر لها املف�رسون أ��سباب نزول
بلغت أ�ربعة موا�ضع �إ�ضافة �إىل ما ذكره الواحدي
وال�سيوطي –رحمهما اهلل  ،-وعليه تكون عدة
املوا�ضع التي تكلموا عليها يف هذه ال�سورة فيما يخ�ص
أ��سباب النزول قرابة الثالثة والع�رشين مو�ضعا من
آ�يات هذه ال�سورة.
ومن خالل نظرة عامة يف هذه الروايات و�شواهدها
الواردة يف تف�سري هذه ا آليات ،يت�ضح أ�ن البع�ض
منها غري مقبول من حيث ال�سند ،أ�و �إنه م�ضطرب
من حيث املنت ،و أ�نه �إن �صحت بع�ض هذه الروايات
فتحمل على أ�نها �شواهد على التف�سري لي�س �إال ،مت
اال�ست�شهاد بها من واقع ال�سرية النبوية ،أ
والجواء
العامة التي نزلت ا آليات يف التعقيب عليها.
وبعد :فهذه نظرة عامة ،ال تغني عن الدرا�سة
التطبيقية لبع�ض مرويات أ��سباب النزول آليات
�سورة أالنعام ،و�س أ�بد أ� بهذه الدرا�سة م�ستمدا من
اهلل العون ،وذلك على النحو ا آلتي:
ا آلية أالوىل :قوله تعاىل} :الحْ َ ْم ُد للِ هّ ِ ا َّلذِي خَ َلقَ
ال�س َما َواتِ َو أَال ْر َ�ض َو َج َع َل ُّ
ِين
الظلُ َماتِ َوالنُّو َر ُث َّم ا َّلذ َ
َّ
َك َف ُرو ْا ِب َر ِّبهِم َي ْع ِد ُلونَ { أالنعام.)1( :
أ�خرج ابن أ�بي حامت ب�إ�سناده عن أ�بي أ�بزة( )91عن
علي ر�ضي اهلل عنه أ�نه أ�تاه رجل من اخلوارج ،فقال:
ال�س َما َواتِ َو أَال ْر َ�ض َو َج َع َل
}الحْ َ ْم ُد للِ هّ ِ ا َّلذِي خَ َلقَ َّ
ُّ
ِين َك َف ُرو ْا ِب َر ِّبهِم َي ْع ِد ُلونَ {، .
الظلُ َماتِ َوالنُّو َر ُث َّم ا َّلذ َ
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أ�لي�س كذلك؟ قال :بلى .فان�رصف عنه ثم قال :ارجع
أ�ي قل� :إمنا أ�نزلت يف أ�هل الكتاب(.)92
و أ�خرج عبد بن حميد ،وابن جرير ،و أ�بو ال�شيخ،
عن عبد الرحمن ابن أ�بزة عن أ�بيه أ�نه أ�تاه رجل
من اخلوارج فقر أ� عليه} :الحْ َ ْم ُد للِ هّ ِ ا َّلذِي خَ َلقَ
ال�س َما َواتِ َو أَال ْر َ�ض َو َج َع َل ُّ
الظلُ َماتِ َوالنُّور{ ثم
َّ
أ
قال� :لي�س الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال :بلى.
فان�رصف عنه الرجل فقال له رجل من القوم :يا ابن
أ�بزة ،هذا أ�راد تف�سري ا آلية غري ما ترى� ،إنه رجل
علي .فلما جاء ،قال:
من اخلوارج .قال :ردوه ّ
أ�تدري فيمن أ�نزلت هذه ا آلية؟ قال :ال .قال :نزلت يف
أ�هل الكتاب ،فال ت�ضعها يف غري مو�ضعها.)93( .
من الوا�ضح أ�ن هاتني الروايتني املنقولتني عن
ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنهم -أ�عني –علي وابن
أ�بزة – حتمل على التف�سري ال على ال�سبب ألكرث من
اعتبار:
أ
 .1أ�ن هاتني الروايتني مل تذكرا ق�صة �و حادثة نزلت
ا آلية ب�سببها.
 .2أ�ن قول ال�صحابي :نزلت ا آلية يف كذا تارة يحمل
على ال�سبب ،و أ�خرى على التف�سري أ�و احلكم ،وهو
أالقرب ها هنا؛ لعدم وجود حادثة اقرتنت بنزول
ا آلية.
 .3ومن جهة ثالثة ،ف�إن الروايتني ذكرتا حادثة بعد
ع�رص النبوة ،وهو ع�رص اخلوارج ،فقد أ�راد ا إلمام
علي ر�ضي اهلل عنه -كما يفهم من �سياق الرواية
أالوىل – وابن أ�بزة –كما يفهم من الثانية – أ�رادا
أ�ن ي�صححا مفهوما خاطئ ًا لدى فرقة اخلوارج ،وهو
أ�ن عموم الذنوب من الكبائر التي يكفر مرتكبها.
فذكرا وجها من وجوه التف�سري وهو أ�ن ا آلية نازلة
يف أ�هل الكتاب .وال�صحيح أ�ن ا آلية عامة ،ت�شمل
جميع الكفار الذين أ��رشكوا بربهم ،وعدلوا به آ�لهة
أ�خرى.
قال يف البحر ( :ومن خ�ص�ص الذين كفروا باملانوية،
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كقتادة أ�و بعبدة أال�صنام ،أ�و باملجو�س . . .أ�و
ب أ�هل الكتاب كابن أ�بي أ�بزة ،فال يظهر له دليل على
التخ�صي�ص )(.)94
وبا إل�ضافة �إىل ما تقدم ،فا آلية جاءت يف مطلع �سورة
أالنعام التي نزلت يف مكة جملة واحدة ،ومل يرد أ�ي
نقل ي�ستثني ا آلية من عموم هذا النزول ،عدا عن أ�ن
ال�سورة جاءت يف حجاج امل�رشكني الوثنّيني ،فهي
�شاملة عامة لكل من أ��رشك من الوثنيني و أ�هل الكتاب
علي وابن أ�بزة ال يعدو كونه
وغريهم .وما نقل عن ّ
وجها من وجوه التف�سري لهذه ا آلية الكرمية ،ولي�س
�سببا للنزول.
ا آلية الثانية :قوله تعاىلَ } :و َل ْو َن َّز ْلنَا َع َل ْيكَ ِكتَاب ًا
ِين َك َف ُرو ْا � إ ِْن
فيِ ِق ْر َط ٍ
ا�س َف َل َم ُ�سو ُه ِب أَ� ْيدِي ِه ْم َلقَا َل ا َّلذ َ
نيَ وقَا ُلو ْا َل ْوال أُ�ن ِز َل َع َل ْي ِه َم َل ٌك َو َل ْو
َهـ َذا ِ� إ َّال �سِ ْح ٌر ُّم ِب ٌ
أَ�ن َز ْلنَا َم َلك ًا َّلق ُِ�ض َي أال ْم ُر ُث َّم َال ُي َ
نظ ُرونَ { ،أالنعام:
(.)8 ،7
أ
آ
قال الواحدي يف ��سباب النزول –فيما يخ�ص الية
أالوىل من هاتني ا آليتني( :-قال الكلبي� :إن
م�رشكي مكة قالوا :يا حممد ،واهلل ال ن�ؤمن لك حتى
ت أ�تينا بكتاب من عند اهلل ،ومعه أ�ربعة من املالئكة
ي�شهدون أ�نه من عند اهلل ،و أ�نك ر�سوله ،فنزلت هذه
ا آلية.)95().
وروى ال�سيوطي يف الدر عن ابن املنذر وابن أ�بي
حامت عن حممد بن ا�سحق قال يف �سبب نزول ا آلية
الثانيةَ } :وقَا ُلو ْا َل ْوال أُ�ن ِز َل َع َل ْي ِه َم َلكٌ { . .قال ( :دعا
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -قومه اىل ا إل�سالم،
وكلمهم ،ف أ�بلغ �إليهم .فقال له زمعة بن أال�سود بن
املطلب ،والن�رض بن احلارث ابن كلدة ،وعبدة بن
عبد يغوث ،وابي بن خلف بن وهب ،والعا�ص بن
وائل بن ه�شام :لو جعل معك يا حممد ملك يحدث
عنك النا�س ،و ُيرى معك .ف أ�نزل اهلل يف ذلك قولهم:
} َوقَا ُلو ْا َل ْوال أُ�ن ِز َل َع َل ْي ِه َم َل ٌك { ،أالنعام.)96()8( :
أ�ما بالن�سبة للرواية أالوىل ،فهي من طريق الكلبي
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وال ت�صح ،فقد مر أ�ن هذه الطريق من أ�وهى الطرق
يف التف�سي.
أ�ما الرواية الثانية فقد ذكرال�شيخ ر�شيد هذه الرواية
يف تف�سري املنار وتعقبها بالقول ( :وال ت�صح هذه
الرواية يف �سبب نزول ا آلية ،وقد ذكرها ال�سيوطي
يف الدر املنثور ،ومل يذكرها يف لباب النقول يف أ��سباب
النزول .واقرتاح معاندي امل�رشكني �إنزال امللك مع
الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -ذكر يف الفرقان(،)97
وهود ( ،)98وا إل�رساء( .)99وقد روي أ�ن هذه ال�سور
الثالث نزلت قبل أالنعام( ،)100أ
والنعام نزلت جملة
واحدة- ،على ما تقدم بيانه يف أ�ول تف�سريها -
 ،فما فيها من الرد عليهم يف هذه امل�س أ�لة �إمنا هو
رد على �شبهة �سبقت لهم ،وحكيت عنهم .وكذلك
اقرتاح �إنزال كتاب من ال�سماء ،و�إنزال القر آ�ن جملة
واحدة ،فهو يف �سورة الفرقان)(.)101
فاخلال�صة �إذن :أ�ن الروايتني ال تعدان من قبيل
ال�سبب ألمرين اثنني :احدهما :عدم �صحة ال�سند
يف رواية كل منهما .وا آلخر :أ�ن ا آليات جاءت يف
معر�ض تلخي�ص �شبهات �سبقت لدى امل�رشكني،
وهي مطالبتهم ب�إنزال كتاب تارة ،و�إنزال ملك
تارة أ�خرى .وتولت هذه ا آليات مناق�شة هذه املطالب
والرد عليها ،وهي متحدة وملتئمة مع �سياق ال�سورة
كلها الذي نزل جملة واحدة.
ا آلية الثالثة :قوله تعاىل } َو َل ُه َما َ�س َك َن فيِ ال َّل ْي ِل
ال�سمِي ُع ا ْل َعلِي ُم { ،أالنعام.)13( :
َوال َّن َها ِر َو ُه َو َّ
أ
قال الكلبي عن ابن عبا�س� ( :إن كفار مكة �توا
ر�سول -اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم ،--فقالوا :يا
حممد� ،إنا قد علمنا أ�نه �إمنا يحملك على ما تدعو
�إليه احلاجة ،فنحن جنعل لك ن�صيب ًا يف أ�موالنا حتى
تكون أ�غنانا رجال ،فرتجع عما أ�نت عليه ،فنزلت
هذه ا آلية)(.)102
وقد �سبق أ�ن هذه الطريق يف الرواية ال ت�صح ،هذا من
جهة ،ومن جهة ثانية ،ف�إن ا آلية ملتئمة مع �سياقها
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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الذي وردت فيه ،وهي ا آلية ال�سابقة على هذه ا آلية
التي حتدثت عن ملكيته �سبحانه ملا يف املكان ،و أ�وقفت
امل�رشكني املجادلني على هذه احلقيقة} :قُل لمِّ َن َّما فيِ
ال�س َما َواتِ َو أَال ْر ِ�ض قُل للِ هّ ِ{ ،أالنعام .)12( :وبعد
َّ
آ
هذا التقرير يتابع ال�سياق القر�ين يف �إثبات ملكيته
تعاىل ملا يف الزمان فقالَ } :و َل ُه َما َ�س َك َن فيِ ال َّل ْي ِل
َوال َّن َهارِ{ ،أالنعام.)13( :
قال يف البحر –يف معر�ض احلديث عن التنا�سب بني
هاتني ا آليتني – ما ن�صه ( :ملا ذكر تعاىل أ�نه له ملك
ما حوى املكان من ال�سماوات أ
والر�ض ،ذكر ما
حواه الزمان من الليل والنهار ،و�إن كان كل واحد
من الزمان واملكان ي�ستلزم ا آلخر ،لكن الن�ص عليهما
أ�بلغ يف امللكية .وقدم املكان ألنه أ�قرب �إىل العقول
أ
والفكار من الزمان )(.)103
أ
فالظهر أ�ن ا آلية مل ت�ستقل يف النزول عن �سياقها
متابعة لل�سبب املذكور من رواية الكلبي ،هذا مع أ�ن
لهذه الرواية أ��ص ًال مروي ًا يف ال�سرية النبوية ،فقد
روى ابن ه�شام وغريه يف ال�سرية كيف أ�ن عتبة بن
ربيعة فاو�ض النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -على
امللك واملال والطب وغري ذلك( .)104ولكن هذا ال يعني
أ�ن يكون �سببا لنزول ا آلية الكرمية.
وعالوة على ذلك كله :يلحظ �إغفال ال�سيوطي يف اللباب
لهذه الرواية ،ومل يتابعها أ�ي�ضا معظم املف�رسين.
ا آلية الرابعة :قوله تعاىل } ُق ْل أَ� ُّي �شَ ْي ٍء أَ� ْكبرَ ُ �شَ َهاد ًة
الل �شَ هِي ٌد ِب ْينِي َو َب ْي َن ُك ْم{ ،أ
(النعام).)19( :
ُق ِل هّ ِ
قال الكلبي� ،إن ر�ؤ�ساء مكة قاال :يا حممد ،ما نرى
أ�حد ًا ي�صدقك مبا تقول من أ�مر الر�سالة ،ولقد �س أ�لنا
عنك اليهود والن�صارى ،فزعموا أ�ن لي�س عندهم ذكر
وال �صفة ،ف أ�رنا من ي�شهد لك أ�نك ر�سول كما تزعم،
ف أ�نزل اهلل تعاىل هذه ا آلية )(.)105
وقال يف لباب النقول ( :أ�خرج ابن ا�سحق وابن جرير
من طريق �سعيد أ�و عكرمة عن ابن عبا�س قال :جاء
النحام بن زيد ،وكروم بن كعب ،وبحري بن عمرو،
19
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فقالوا :يا حممد ،ما نعلم مع اهلل �إله ًا غريه .فقال:
ال �إله �إال اهلل ،بذلك بعثت ،واىل ذلك أ�دعو ،ف أ�نزل اهلل
يف قولهمُ } :ق ْل أَ� ُّي �شَ ْي ٍء أَ� ْكبرَ ُ �شَ َهاد ًة { ،أ�النعام:
(.)106()19
فهاتان روايتان ال ي�صلح أ�ن يقال �إنهما أ��سباب نزول
لهذه ا آلية .أ�ما أالوىل :فمن طريق الكلبي ،وهي غري
�صحيحة ،وقد أ�غفلها الكثري من حمققي املف�رسين.
أ�ما الرواية الثانية ،فقد وقع اخلالف عند املحدثني
يف ردها أ�و قبولها .فقد جاء يف تف�سري املنار -بهذا
اخل�صو�ص -ما ن�صه ( :كذا يف لباب النقول ،وهذه
الرواية ال ت�صح؛ ففي �سندها حممد بن حممد موىل
زيد بن ثابت ،قال احلافظ يف تهذيب التهذيب :مدين
جمهول ،تفرد عنه ابن ا�سحق أ� .هـ .وابن جرير
رواه من طريق ابن ا�سحق.
والتحقيق :أ�ن ال�سورة نزلت مبكة دفعة واحدة� ،إال
ما ا�ستثني منها ،ومل ي�صح أ�ن هذه ا آلية منه ،كما
علمت مما كتبناه يف مقدمة تف�سري ال�سورة )(.)107
غري أ�ن بع�ض املعا�رصين ممن كتبوا يف أ��سباب النزول
أ�و�صلوا هذه الرواية �إىل رتبة احلديث احل�سن؛ وذلك
لرواية ابن �إ�سحق لهذا اخلرب ب أ�كرث من طريق يقوي
بع�ضها بع�ضا(.)108
فق�صارى ما يف أالمر أ�ن هذه الرواية عن ابن عبا�س
يف �س�ؤال اليهود للنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� ،-إن
و�صلت �إىل رتبة املقبول « أ�ي احلديث احل�سن « فهي
حممولة على أ�نها تف�سري آ
للية الكرمية ،ولي�ست �سببا
لنزولها ،ذلك أ�ن ا آلية مكية ،ومل يرد نقل –كما قال
�صاحب املنار – با�ستثنائها والقول ب أ�نها مدنية.
ولعل مراد ترجمان القر آ�ن يف ذكر هذا احلدث
اال�ست�شهاد على التف�سري ال على ال�سببية كما جرت
بذلك عادة ال�صحابة والتابعني كما نقل ذلك عن ابن
تيمية و الزرك�شي ،ال �سيما و أ�ن ا آلية مكية ،وهذه
الق�صة �إن قبلت ،فهي من أ�حداث العهد املدين ،وال
داعي للقول بتكرار النزول� ،إذ مل يرد فيه ن�ص ،واهلل
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أ�علم ب أ��رسار كتابه.
ا آلية اخلام�سة :قوله تعاىلَ } :ق ْد َن ْع َل ُم ِ� إ َّن ُه َل َي ْح ُز ُنكَ
ا َّلذِي َيقُو ُلونَ َف ِ� إ َّن ُه ْم َال ُي َك ِّذ ُبو َنكَ َو َلك َِّن َّ
ني ِب�آ َياتِ
الظالمِ ِ َ
الل َي ْج َح ُدونَ { ،أالنعام.)33( :
هّ ِ
قال الواحدي ( :قال ال�سدي :التقى أالخن�س بن
�رشيق و أ�بو جهل بن ه�شام ،فقال أالخن�س ألبي
جهل :يا أ�با احلكم ،أ�خربين عن حممد ،أ��صادق
هو أ�م كاذب؟ ف�إنه لي�س ها هنا من ي�سمع كالمك
غريي .فقال أ�بو جهل :واهلل �إن حممدا ل�صادق ،وما
كذب حممد قط ،ولكن �إذا ذهب بنو ق�صي باللواء
وال�سقاية واحلجابة والندوة والنبوة ،فماذا يكون
ل�سائر قري�ش؟ ف أ�نزل اهلل تعاىل هذه ا آلية )(.)109
و أ�خرج الرتمذي واحلاكم وابن جرير عن علي
ر�ضي اهلل عنه أ�ن أ�با جهل قال للنبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم�} :-إنا ال نكذبك ،ولكن نكذب ما جئت به)
ف أ�نزل اهللَ :ف ِ� إ َّن ُه ْم َال ُي َك ِّذ ُبو َنكَ َو َلك َِّن َّ
الل
ني ِب�آ َياتِ هّ ِ
الظالمِ ِ َ
()110
َي ْج َح ُدونَ { ،أالنعام.)33( :
وقال مقاتل بن �سليمان(( :)111نزلت يف احلارث بن
عامر بن نوفل بن عبد مناف بن ق�صي بن كالب ،كان
يكذب النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف العالنية ،و�إذا
خال مع أ�هل بيته قال :ما حممد من أ�هل الكذب ،وال
أ�ح�سبه �إال �صادقا ف أ�نزل اهلل تعاىل هذه ا آلية )(.)112
هذه ثالث روايات أ�وردها املف�رسون و أ�هل احلديث
بطرق خمتلفة على أ�نها أ��سباب نزول آ
للية الكرمية:
} َق ْد َن ْع َل ُم ِ� إ َّن ُه َل َي ْح ُز ُنكَ ا َّلذِي َيقُو ُلون{ ،أالنعام:
(.)33
أ
أ
والظهر �نها جميعها ال تعدو كونها �شواهد حية من
واقع ال�سرية النبوية على تف�سري ا آلية التي جاءت
حتكي ما كان يقوله أ�هل ال�رشك يف مكة حول الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ،-والر�سالة التي جاء بها.بيان ذلك :أ�ن الرواية أالوىل التي وردت عن ال�سدي
عند ابن جرير وغريه ،ف�إن الذي يت أ�ملها بطولها،
يتبني أ�ن كالم أالخن�س بن �رشيق مع أ�بي جهل كان
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يوم بدر ،ومل يكن يف العهد املكي ،مع أ�نه وردت
أ�طراف و�شواهد أ�خرى تذكر أ�ن ذلك كان مبكة
أ�ي�ضا.
وهذا يعزز فكرة أ� ّن هذه أالقوال من امل�رشكني عن
الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -والر�سالة كانت
تتكرر يف مواقف خمتلفة كما ت�شهد بذلك أ�حداث
ال�سرية املكية واملدنية .قال يف املنار  -تعقيبا على
خرب ال�سدي وغريه  ( :-وما ذكر �سببا لنزول ا آلية
ي�صح أ�ن يكون �سببا لنزولها يف �ضمن ال�سورة ،وال
ي�صح ن�ص بنزولها منفردة ،و�إال فهو من قبيل
التف�سري كخرب أالخن�س مع أ�بي جهل يوم بدر ،وذلك
ي�ستثن
بعد الهجرة قطعا ،وال�سورة مكية قطعا ،ومل
ِ
أ�حد هذه ا آلية فيما ا�ستثني)(.)113
والرواية الثانية الواردة عن علي ر�ضي اهلل عنه فهي
أالخرى من ال�شواهد احلية من واقع ال�سرية النبوية
على تف�سري ا آلية الكرمية حتكي ما كان يقوله أ�بو
جهل خا�صة للنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم�( :-إنا ال
نكذبك ،و�إنك عندنا ل�صادق ،ولكن نكذب ما جئت
به) .ف أ�راد ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنهم – تف�سري
ا آلية مبثل هذه ال�شواهد من واقع ال�سرية .وقد بينت
يف أ�كرث من مرة يف هذه الدرا�سة أ�ن كالم ال�صحابي
يحتمل التف�سري ،ويحتمل ال�سببية ،كما قرر ذلك
علما�ؤنا  -رحمهم اهلل – أ�عني ابن تيمية و الزرك�شي
وغريهما.
وها هنا ف�إن القرائن ت�شري �إىل أ�ن هذه الرواية – و�إن
�صحت بطرق خمتلفة – فهي أ�قرب �إىل التف�سري منها
�إىل ال�سببية ،ومن القرائن احلاملة على هذا الرتجيح:
ما �سبق بيانه من ترجيح نزول �سورة ا إلنعام جملة
واحدة ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ،ف�إنه مل يرد
ن�ص أ�ن هذه ا آلية التي نتحدث عنها أ�نها نزلت منفردة
بنف�سها – واهلل أ�علم ب أ��رسار كتابه – .
أ�ما رواية مقاتل ،فهي أالخرى حممولة على كونها
من �شواهد ال�سرية الواردة يف تف�سري ا آلية الكرمية.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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لكن أ��صح هذه الروايات الثالث املتقدمة :الرواية
الثانية التي أ�وردها الرتمذي واحلاكم وغريهما عن
علي ر�ضي اهلل عنه ،وقد اعتمدها الكثريون ممن
كتبوا يف أ��سباب النزول من قدامى وحمدثني أ�كرث من
غريها من الروايات.)114( .
ِين
ا آلية ال�ساد�سة :قوله تعاىلَ } :و أَ�ن ِذ ْر ِب ِه ا َّلذ َ
َيخَ ا ُفونَ أَ�ن ُي ْح�شرَ ُ و ْا ِ� إلىَ َر ِّب ِه ْم َل ْي َ�س َل ُهم ِّمن ُدو ِن ِه َوليِ ٌّ
ِين َي ْد ُعونَ
َو َال �شَ فِي ٌع َّل َع َّل ُه ْم َي َّت ُقونَ ِ * َو َال ت َْط ُر ِد ا َّلذ َ
َر َّب ُهم ِبا ْل َغ َدا ِة َوا ْل َع�شِ ِّي ُيرِي ُدونَ َو ْج َه ُه َما َع َل ْيكَ ِم ْن
حِ َ�سا ِبهِم ِّمن �شَ ْي ٍء َو َما ِم ْن حِ َ�سا ِبكَ َع َل ْيهِم ِّمن �شَ ْي ٍء
َفت َْط ُر َد ُه ْم َف َت ُكونَ م َِن َّ
ني * َو َك َذ ِلكَ َف َتنَّا َب ْع َ�ض ُهم
الظالمِ ِ َ
أ
ِب َب ْع ٍ�ض ِّل َيقُولو ْا أَ� َهـ ُ� ؤالء َم َّن هّ
اللُ َع َل ْيهِم ِّمن َب ْي ِننَا َ� َل ْي َ�س
هّ
ِين َو ِ� إ َذا َج َ
ِين ُي ْ� ؤ ِمنُونَ ِب�آ َيا ِتنَا
اءك ا َّلذ َ
اللُ ِب أَ� ْع َل َم ِبال�شَّ ا ِكر َ
َف ُق ْل َ�س َال ٌم َع َل ْي ُك ْم َكت ََب َر ُّب ُك ْم َع َلى َنفْ�سِ ِه ال َّر ْح َم َة أَ� َّن ُه َمن
َاب مِن َب ْع ِد ِه َو أَ� ْ�ص َل َح
َع ِم َل مِن ُك ْم ُ�سوء ًا ِب َج َها َل ٍة ُث َّم ت َ
ني
َف أ�َ َّن ُه َغفُو ٌر َّرحِ ي ٌم * َ ك َذ ِلكَ نف َِّ�ص ُل ا آل َياتِ َو ِلت َْ�س َت ِب َ
ني{ ،أالنعام.)51-55( :
َ�س ِبي ُل المْ ُ ْج ِر ِم َ
ذكر أ�هل احلديث والتف�سري و أ��سباب النزول نحو ًا
من خم�س روايات ب�شواهد ومتابعات خمتلفة يف
�سبب نزول هذا ال�سياق من ا آليات الكرمية .وميكن
�إجمال هذه الروايات فيما ي أ�تي:
 .1روى م�سلم وغريه من أ��صحاب ال�سنن عن �سعد
بن أ�بي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه قال ( :نزلت يف �ستة،
أ�نا وابن م�سعود منهم ،ورجل من هذيل ،ورجلني
ن�سيت أ��سماءهما .قال امل�رشكون :انظروا يدين
ه�ؤالء دوننا ،فوقع يف نف�س ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم ،-وحدت به نف�سه ،ف أ�نزل اهلل عز وجل
ِين َي ْد ُعونَ َر َّب ُهم ِبا ْل َغ َدا ِة َوا ْل َع�شِ ِّي{،
} َو َال ت َْط ُر ِد ا َّلذ َ
()115
أالنعام. )52( :
 .2وروى أ�حمد والطرباين والبزار وابن أ�بي حامت
وغريهم ،عن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال( :مر
أ
املل من قري�ش على ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم ،-وعنده خباب بن االرت ،و�صهيب ،وبالل،
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وعما ،فقالوا :يا حممد ،أ�ر�ضيت به�ؤالء وه�ؤالء
من اهلل عليهم من بيننا ؟ لو طردت ه�ؤالء التبعناك،
ِين َيخَ ا ُفونَ
فانزل اهلل فيهم القر آ�نَ } :و أَ�ن ِذ ْر ِب ِه ا َّلذ َ
أَ�ن ُي ْح�شرَ ُ و ْا{ ،أالنعام� .)51( :إىل قوله تعاىل:
ني{ ،أالنعام.)116()55( :
}�س ِبي ُل المْ ُ ْج ِر ِم َ
َ
أ
 .3و�خرج ابن جرير عن عكرمة قال( :جاء عتبة
ابن ربيعة ،و�شيبة بن ربيعة ،ومطعم بن عدي،
واحلارث بن نوفل يف أ��رشاف بني عبد مناف من أ�هل
الكفر �إىل أ�بي طالب فقالوا :لو أ�ن ابن أ�خيك يطرد
عنه ه�ؤالء أالعبد ،كان أ�عظم يف �صدورنا ،و أ�طوع له
عندنا ،و أ�دنى التباعنا �إياه .فكلم أ�بو طالب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،-فقال عمر بن اخلطاب :لوفعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون ،ف أ�نزل اهلل:
ِين َيخَ ا ُفونَ { ،أالنعام� .)51( :إىل
} َو أَ�ن ِذ ْر ِب ِه ا َّلذ َ
قوله } :أَ� َل ْي َ�س هّ
ِين{ ،أالنعام:
اللُ ِب أ�َ ْع َل َم ِبال�شَّ ا ِكر َ
( .)53وكانوا بال ًال ،وعما َر بن يا�رس ،و�سامل موىل
أ�بي حذيفة ،و�صبيح ًا موىل أ��سيد ،وابن م�سعود،
واملقداد بن عبد اهلل ،وواقد بن عبد اهلل احلنظلي،
و أ��شباههم .ف أ�قبل عمر واعتذر من مقالته ،فنزل:
} َو ِ� إ َذا َج َ
ِين ُي ْ� ؤ ِمنُونَ ِب�آ َيا ِتنَا ،{ . . .أالنعام:
اءك ا َّلذ َ
(.)117()54
 .4و أ�خرج ابن جرير وابن أ�بي حامت وغريهما عن
خباب قال( :جاء أالقرع بن حاب�س ،وعيينة بن
ح�صن ،فوجدا ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
مع �صهيب وبالل وعمار وخباب قاعدا يف نا�س من
ال�ضعفاء من امل�ؤمنني ،فلما ر أ�وهم حول النبي -
�صلى اهلل عليه و�سلم -حقّروهم .ف أ�توه ،فخلوا به،
فقالوا� :إنا نريد أ�ن جنعل لنا منك جمل�سا تعرف لنا به
العرب ف�ضلنا ،ف�إن وفود العرب ت أ�تيك ،فن�ستحي أ�ن
ترانا العرب مع هذه أالعبد ،ف�إذا نحن جئناك ف أ�قمهم
عنا ،ف�إذا نحن فرغنا فاقعد معهم �-إن �شئت .-قال:
ِين َي ْد ُعونَ { ،أالنعام:
نعم ،فنزلتَ } :و َال ت َْط ُر ِد ا َّلذ َ
( .)52ثم ذكر أالقرع و�صاحبه فقالَ } :و َك َذ ِلكَ
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َف َتنَّا َب ْع َ�ض ُهم ِب َب ْع ٍ�ض{ ،أالنعام .)53( :وكان
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يجل�س معنا ،ف�إذا
ا�صبرِ ْ َنف َْ�سكَ
أ�راد أ�ن يقوم قام وتركنا ،فنزلَ } :و ْ
()118
ِين َي ْد ُعونَ ربهم{ ،الكهف. )28( :
َم َع ا َّلذ َ
 .5واخرج الفريابي وابن أ�بي حامت عن ماهان
احلنفي( )119قال ( :جاء نا�س �إىل النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم ،-فقالوا� :إنا أ��صبنا ذنوب ًا عظاما.
فما رد عليهم �شيئا ،ف أ�نزل اهللَ } :و ِ� إ َذا َج َ
ِين
اءك ا َّلذ َ
ُي ْ� ؤ ِمنُونَ ِب�آ َيا ِتنَا{ ،أالنعام.)120()54( :
هذه خم�س روايات ذكرت على أ�نها أ��سباب نزول
ل�سياق ا آليات اخلم�س املتقدمة من �سورة أالنعام،
أ
والظهر أ�ن الروايتني
وقد مر ذكرها بطولها،
– أالوىل والثانية – عن �سعد وابن م�سعود ر�ضي اهلل
عنه أ��صح من غريهما من الروايات .فقد اكتفى بهما
بع�ض املعا�رصين(.)121
أ�ما الرواية الثالثة التي أ�خرجها ابن جرير وغريه
عن عكرمة ،فهي من �شواهد ال�سرية املقبولة يف
تف�سري ا آلية على ما فيها من مقال – كما �سي أ�تي بعد
قليل .-
والرواية الرابعة - ،وهي  -حديث خباب – فيها
غرابة من حيث املنت – كما ذكر احلافظ بن كثري ؛
ألنها حتكي حدثا من أ�حداث املرحلة املدنية ،فقد
ذكرت أالقرع بن حاب�س وعيينة ابن ح�صن ،وقد
أ��سلما بعد الهجرة.
والرواية اخلام�سة عن ماهان احلنفي ي�ستبعد أ�ن
تكون �سبب نزول ذلك ال�سياق؛ لبعد مو�ضوعها عن
�سياق ا آليات من جهة ،أ
ولنه مل يذكرها الكثريون
ممن كتبوا يف أ��سباب النزول من جهة ثانية.
وبالرغم من هذه املوازنة املجملة التي ذكرتها بني هذه
الروايات اخلم�س ،وبالرغم من �صحة بع�ضها� ،إال
أ�ن هذا ال مينعني من القول� :إن جميع هذه الروايات
–على تفاوتها يف ال�صحة – ي�صلح أ�ن تكون �شواهد
حية من واقع ال�سرية النبوية على تف�سري �سياق هذه
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ا آليات من �سورة أالنعام التي نزلت جملة واحدة.
فقد حتدثت هذه ا آليات عن معار�ضي ر�سالة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -الذين طلبوا منه �إبعادأ�تباعه من الفقراء وامل�ست�ضعفني ،وقد كرث هذا
يف واقع ال�سرية النبوية خا�صة ،وكانت �سنة اهلل
يف أ�تباع املر�سلني عامة ،فقد كانوا من أالراذل
وامل�ست�ضعفني كما كان ي�صفهم املرتفون املعار�ضون
لهذه الر�ساالت.
فحني كان ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنهم – يقولون:
�إن مثل هذه ا آليات نزلت فيهم ،ف�إنهم يعنون بذلك أ�ن
ا آليات كانت حتكي واقعهم حني كانوا م�ست�ضعفني،
وتبني حكم القر آ�ن فيهم .فهي أ�قرب �إىل التف�سري
وبيان احلكم منها �إىل �سبب النزول الذي ينزل القر آ�ن
فيه عقب احلادثة مبا�رشة.
هذا وقد نزلت آ�يات أ�خرى حتكي هذا الواقع مثل
ا�صبرِ ْ
تلك التي وردت يف الكهف وهي قوله تعاىلَ } :و ْ
ِين َي ْد ُعونَ َر َّب ُهم ِبا ْل َغ َدا ِة َوا ْل َع�شِ ِّي
َنف َْ�سكَ َم َع ا َّلذ َ
ُيرِي ُدونَ َو ْج َه ُه { ،الكهف.)28( :
وقد اكتفى ال�شيخ ر�شيد ر�ضا يف تف�سريه بذكر
الروايتني الثانية والثالثة –وفق الرتتيب الذي ذكرت
– أ�ي تلك التي رويت عن ابن م�سعود وعكرمة ،ثم
تابع قائال ( :وال ينايف هذا نزول ال�سورة دفعة واحدة،
وكون هذه ا آليات لي�ست مما ا�ستثناه بع�ضهم ،وبيناه
يف الكالم عليها قبل ال�رشوع يف تف�سريها؛ ألن قولهم:
�إن كذا نزل يف كذا ،ي�صدق بنزوله وحده ،وبنزوله
يف �ضمن �سورة كاملة ،أ�و �سياق من �سورة .لكن
ظاهر ما زاده عكرمة من نزولَ } :و ِ� إ َذا َج َ
ِين
اءك ا َّلذ َ
ُي ْ� ؤ ِمنُونَ ِب�آ َيا ِتنَا { ،أالنعام .)54( :يف عمر ،يدل
على أ�ن نزولها كان بعد اعتذاره ،و أ�ن اعتذاره بعد
نزول ما قبلها.
ويعار�ض هذا الظاهر ما ورد يف نزولها دفعة واحدة،
وكون هذه ا آلية لي�ست مما ا�ستثني ،وهو أ�ثبت من
هذه الرواية .وما ورد يف �سبب نزول ا آلية أ�ي�ضا.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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وحني �إذ يقال� :إما أ�ن الزيادة غري مقبولة « أ�ي كالم
عمر .و�إما أ�ن ظاهر العبارة غري مراد .و�إمنا مل
نَر ّد الرواية من أ��صلها مع أ�ن يف �سندها من املقال ما
فيه()122؛ ألن نزول ا آليات أالوىل يف �ضعفاء ال�صحابة
هو الواقع الذي ال مندوحة عنه ،والروايات فيه
مبينة للواقع ،ي�ؤيد فيه بع�ضها بع�ضا ،فال ي�رض يف
مثله �ضعف الراوي ببدعة أ�و تدلي�س أ�و حتديث بعد
اختالط ،أ�و نحو ذلك من العلل التي يف رجال هذه
الرواية )(.)123
ِين آ� َمنُو ْا َولمَ ْ َيلْ ِب ُ�سو ْا
ا آلية ال�سابعة :قوله تعاىل} :ا َّلذ َ
ِ� إ َميا َن ُهم ِب ُظلْ ٍم أُ� ْو َلـ ِئكَ َل ُه ُم أَال ْم ُن َو ُهم ُّم ْه َت ُدونَ {،
أالنعام.)82( :
قال ال�سيوطي ( :أ�خرج ابن أ�بي حامت ب�سنده عن
بكر بن �سوادة( )124قال :حمل رجل من العدو على
امل�سلمني فقتل رجال ،ثم حمل فقتل آ�خر ،ثم حمل
فقتل آ�خر ،ثم قال :أ�ينفعني ا إل�سالم بعد هذا ؟ فقال
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم :-نعم .ف�رضب
فر�سه ،فدخل فيهم ،ثم حمل على أ��صحابه ،فقتل
رجال ،ثم آ�خر ،ثم آ�خر ،ثم قتل .قال :فريون
ِين آ� َمنُو ْا َولمَ ْ َيلْ ِب ُ�سو ْا
أ�ن هذه ا آلية نزلت فيه} :ا َّلذ َ
ِ� إ َميا َن ُهم ِب ُظلْ ٍم{ ،أالنعام.)125()82( :
وهذا � -إن �صح – ي�صلح أ�ن يكون من ال�شواهد يف
تف�سري ا آلية ،وال يكون  -بحال – �سببا ًيف نزولها؛
ألن ا آلية مكية ،ومل يرد ن�ص با�ستثنائها من عموم
�سورة أالنعام املكية كما قيل يف غريها ،وقد مر.
وملا مل يكن ثمة قتال يف العهد املكيَ ،ب ُع َد أ�ن يكون
هذا احلدث �سببا لنزول هذه ا آلية املكية؛ ألن معارك
ا إل�سالم كانت من مالمح ال�سرية النبوية يف العهد
املدين.
ومن جهة ثانية ،ف�إن �سياق ا آلية الكرمية الذي
وردت فيه ي�ستبعد أ�ن يكون لها �سبب نزول من هذا
القبيل؛ ألن ا آلية جاءت يف التعقيب على ق�صة �إبراهيم
عليه ال�سالم حني كان يناظر قومه يف حقيقة ا إلميان
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وعدم ال�رشك ،و أ�ن ا إلميان ونبذ ال�رشك باهلل هو
الذي يورث أالمن و الهداية ،حيث قال تعاىل يف ذلك
ال�سياق على ل�سان �إبراهيم خماطبا قومهَ } :و َك ْيفَ
الل َما
أَ�خَ افُ َما أَ��شرْ َ ْك ُت ْم َو َال تَخَ ا ُفونَ أَ� َّن ُك ْم أَ��شرْ َ ْكتُم ِب هّ ِ
لمَ ْ ُي َن ِّز ْل ِب ِه َع َل ْي ُك ْم ُ�سلْ َطان ًا َف أ�َ ُّي ا ْل َفرِي َقينْ ِ أَ� َحقُّ ِب أَال ْم ِن
ِين آ� َمنُو ْا َولمَ ْ َيلْ ِب ُ�سو ْا ِ� إ َميا َن ُهم
�إِن ُكن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ * ا َّلذ َ
ِب ُظلْ ٍم أُ� ْو َلـ ِئكَ َل ُه ُم أَال ْم ُن َو ُهم ُّم ْه َت ُدونَ * َو ِتلْكَ ُح َّج ُتنَا
آ� َت ْينَا َها ِ� إ ْب َراهِ ي َم َع َلى َق ْو ِم ِه َن ْر َف ُع َد َر َجاتٍ َّمن نَّ�شَ اء � إ َِّن
َر َّبكَ َحكِي ٌم َعلِي ٌم { ،أ
(النعام).)81-83( :
فبطل بذلك كوذن هذا احلدث �سببا لنزول ا آلية
الكرمية ،وجاز أ�ن يكون وجها من الوجوه يف
تف�سريها.
وبعد :فهذه ب�ضعة مناذج من روايات أ��سباب نزول
آ�يات �سورة أالنعام املكية .وقد عر�ضتها دار�سا
حمققا ،تارة من حيث ال�سند ،و أ�خرى من حيث
املنت ،وموافقته للجو العام لنزول ال�سورة الكرمية.
ومما تقدم ،أ��ستطيع أ�ن أ��سجل النتائج ا آلتية:
� .1إن معظم روايات أ��سباب نزول آ�يات �سورة أالنعام
لي�ست �إال أ�حداث ًا م�ستقاة من واقع ال�سرية النبوية
وم�شاهدها يف املرحلة املكية .فقد كرثت أالقاويل
وال�شبه التي كان يرجف بها امل�رشكون أالولون حول
الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -والر�سالة ،أ�و حول
�صحابته –ر�ضي اهلل عنهم  .-فكانت ال�سورة تعقب
على كل هذه أالحداث ،وتر�سم ال�صورة أال�صيلة
لت أ��سي�س املجتمع امل�سلم الذي ينبغي أ�ن ينطلق من
أ��سا�س التوحيد يف عقيدته ا إلميانية.
 .2غري أ�ن هذه أالحداث كانت تروى بطرائق متفاوتة
من حيث ال�صحة وال�ضعف ،غري أ�نها يف جمملها
م�ستقاة من الواقع احلي لل�سرية النبوية ،وال تنزل
عن رتبة االعتبا.
أ
 .3واحلقيقة الهامة التي �ود الرتكيز عليها ها هنا
 مرة أ�خرى  -هي :أ�ن �سورة أالنعام نزلت جملةواحدة  -من أ�ولها �إىل آ�خرها ،-ومل تنزل على
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أ��سباب أ�و أ�حداث متفرقة كما يتوهم البع�ض حني
يطالع ما ورد من روايات أ��سباب النزول.
فالذي أ��ستطيع تقريره ا آلن – من غري مرية أ�و �شك
– أ�ن هذه ال�سورة – وهلل املثل أالعلى – أ��شبه ما
تكون بالق�صيدة الطويلة ،أ�و مثل تلك املعلقات التي
كانت تعقب على الواقع الذي يعا�رصه ال�شاعر من
خالل املجتمع الذي يعي�ش فيه.
وبعبارة أ�خرى :ملا كان القر آ�ن الكرمي كتاب الهداية
الكربى للعرب خا�صة ،وللنا�س كافة ،لزم أ�ن يعقب
على تلك أالحداث امل�ضللة التي كان يعي�شها النا�س
�إذ ذاك يف املجتمع اجلاهلي املعا�رص لنزول �سورة
أالنعام ،وغريها من ال�سور املكية التي كانت ت�سعى
�إىل بناء عقيدة التوحيد يف نفو�س امل�ؤمنني.
وهذا ال يلزم منه نزول آ�يات ال�سورة متفرقة على
وفق كل حدث من أالحداث بعينه ،و�إمنا أ�جملت
ال�سورة من  -أ�ولها �إىل آ�خرها – جملة هذه أالحداث
بعر�ض �شائق أ�خاذ ،متني البناء ،متما�سك أالطراف،
ي�ؤكد ب�صورة قاطعة ال لب�س فيها أ�نه من كالم احلكيم
اخلبري.
وهذا كله يتفق مع ما تقرر عند أ�هل الرواية والدراية
 من قبل – وهو أ�ن �سورة أالنعام نزلت جملةواحدة ،واحلمد هلل.
وال أ�ود اال�سرت�سال ب أ�كرث من هذا يف ا�ستق�صاء
مرويات أ��سباب نزول آ�يات هذه ال�سورة �-سورة
أالنعام  ،-خ�شية ا إلطالة من جهة ،أ
ولنه ميكن فهم
النماذج أالخرى لباقي الروايات مبثل هذا أال�سلوب
من جهة ثانية .فهي �إما أ�ن تكون روايات تف�سريية
من واقع ال�سرية ،و�إما أ�ن تكون مروية بطرق غري
�صحيحة ،و�إما أ�ن تكون غري موافقة للجو العام
لنزول ا آليات . . .الخ ،غري أ�نه  -واحلق يقال:-
�إن ا�ستقراء الروايات جميعها حول �سورة أالنعام
خا�صة ،وباقي �سور القر آ�ن عامة ،بهذه الطريقة من
الدرا�سة ال يخلو من فوائد جمة ،ولكن حمل هذا:
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الدرا�سات القر آ�نية ال�شاملة ملرويات أ��سباب النزول
بهذا الثوب اجلديد حول القر آ�ن كله ،واهلل املوفق
والهادي �إىل �سواء ال�سبيل.

اخلامتة:

 .1أ��سباب النزول هي جمموعة احلوادث أ�و أال�سئلة
التي نزل القر آ�ن فيها وقت وقوعها.
 .2ال يحل معرفة �سبب النزول �إال بالرواية ال�صحيحة
عن ال�صحابة والتابعني –ر�ضي اهلل عنهم  ،-وينبغي
رد كل ما دون ذلك من الروايات التي ال ي�صح نقلها،
وهي كثرية مبثوثة يف كتب كثري من املف�رسين من
أ�هل أالثر.
 .3تعبريات ال�صحابة وقدامى املف�رسين عن �سبب
النزول ،منها ما هو ن�ص يف ال�سببية ،ومنها ما هو
حمتمل بني ال�سببية والتف�سري - ،وهو أالكرث.-
ومنها ما يراد به التف�سري .وال �شك يف أ�ن هذه ال�صيغ
التعبريية ت�ساعد املف�رس ب�شكل عام يف احلكم على
الرواية –�إن �صح �سندها – هل هي من قبيل ال�سبب
أ�و من قبيل التف�سري.
 .4الروايات الواردة يف نزول �سورة أالنعام جملة
واحدة ،و�إن وردت بطرائق �ضعيفة� ،إال أ�نه يقوي
بع�ضها بع�ضا ،ال �سيما و أ�ن بع�ضها ي أ�خذ حكم
املرفوع �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .فم�س أ�لة
ال جمال للر أ�ي فيها ،فتكون اجتهادية ،وال للهوى،
فتكون مو�ضوعة ،وال لغلط الرواة ،فتكون معلولة،
ال بد أ�ن يكون لها أ��صل �صحيح.
 .5كما يرتجح أ�ي�ضا أ�نه ال �صحة ألي من الروايات
القائلة با�ستثناء بع�ض آ�يات أالنعام من النزول جملة
واحدة ،ذلك أ�ن معظمها مروي باملعنى ،وال ي�صح.
ورمبا وقع االجتهاد يف تقريره نتيجة م�شابهة بع�ض
ا آليات املكية ملو�ضوعات القر آ�ن املدين ،كاحلديث
عن أ�هل الكتاب ،أ�و تقرير بع�ض أال�صول الت�رشيعية
التي هي من اخت�صا�ص القر آ�ن املدين غالبا ،غري أ�ن
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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هذا كله ال مينع من اخرتاق هذه القاعدة ،و أ�ن يكون
ذلك موجودا يف القر آ�ن املكي أ�ي�ضا.
 .6وعالوة على ما قرره أ�هل أالثر من نزول أالنعام
جملة واحدة ،فقد وافق على هذه احلقيقة الكثري من
قدامى املحققني من املف�رسين أ�مثال الفخر الرازي،
والقرطبي ،وابن احل�صار ،وال�سيوطي ،وغريهم.
وكذلك احلال بالن�سبة للمحدثني أ�مثال :ال�شيخ ر�شيد
ر�ضا ،أ
وال�ستاذ �سيد قطب وغريهما.
وقد كانت حجة أ�ولئك جميعا :أ�ن �سورة أالنعام
مبثابة القطعة الواحدة من أ�ولها �إىل آ�خرها،
جاءت يف �إبطال حجج امل�رشكني املعاندين املكذبني
بعقيدة التوحيد والبعث والنبوة وغريها من أ��صول
االعتقاد.
� .7إن نزول أالنعام جملة واحدة والذي تقرر لدى أ�هل
أالثر والنظر ،ال يعار�ض ما روي من أ��سباب نزول
آليات �سورة أالنعام على أ�حداث متفرقة ،فبع�ضه ال
ي�صح ،وبع�ضه و�إن �صح فيحمل على التف�سري ،وهي
يف معظمها جملة أ�حداث ال�سرية املكية التي نزلت هذه
ال�سورة يف مناق�شتها والتعقيب عليها.
كما أ�ن جز ًء ي�س ًريا ثالثا من هذه الروايات أ
والحداث
يوجد يف متنها غرابة ،ك أ�ن تكون من أ�حداث املرحلة
املدنية ،أ
والنعام من ال�سور املكية ،فتكون غري
موافقة جلو النزول ،فرتد من هذا الوجه .وقد مت
تف�صيل مثل هذه االحتماالت يف املبحث الثالث من هذه
الدرا�سة.
تلك هي أ�هم النتائج التي تو�صلت �إليها ،وثمة حقائق
أ�خرى أ�غفلتها بغية ا إليجاز واالخت�صار ،وميكن
حلظها بو�ضوح من خالل املراجعة العامة يف أ�وراق
هذا البحث ،واهلل املوفق.
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التو�صيات:

بالرغم من كل ما أ��صدرته املكتبة ا إل�سالمية حول
علم أ��سباب النزول من حيث الدراية والرواية �إال
أ�ن املجال ما يزال ف�سيح ًا رحبا أ�مام الباحثني يف هذا
النوع من أ�نواع علوم القر آ�ن املختلفة .وميكن ح�رص
ذلك  -يف ر أ�يي -من خالل جهتني اثنتني هما:
أالوىل :درا�سة تعبريات ال�سلف عن مرويات أ��سباب
النزول ،أ�عني ال�صحابة والتابعني ب�شكل أ�كرث عمقا
وا�ستقراء .ومقارنة ذلك مبا عند املت أ�خرين من
العلماء ،ف�إن أالمثلة على هذه ال�صيغ التعبريية تكاد
تكون مت�شابهة لدى الكثري من م�صادر علوم القر آ�ن
الكرمي ،هذا عدا عن م�سي�س احلاجة �إىل درا�سة
هذه أالمثلة درا�سة فاح�صة من حيث ال�سند واملنت،
با إل�ضافة �إىل درا�سة بع�ض املو�ضوعات مثل تكرار
النزول ،وتعدد النازل على �سبب واحد ،فالروايات
الواردة يف هذا امل�ضمار بحاجة �إىل مزيد من التحليل
والدرا�سة من أ�جل احلكم عليها ،هل هي من قبيل
ال�سبب أ�و من قبيل التف�سري؟ واحلق أ�نني أ��رضبت
عن التعليق على مثل هذه املو�ضوعات ،ألنها لي�ست
من مو�ضوع البحث الذي أ�قوم بتنفيذه حول �سورة
أالنعام.
الثانية� :إن روايات أ��سباب النزول حول �سورة
أالنعام خا�صة ،وحول �سور القر آ�ن عامة ،بحاجة
�إىل املزيد من الدرا�سة التحليلية الفاح�صة بالرغم
من كل ما �سطره الباحثون من الدرا�سات حول هذا
الفن ،فاملجال ما يزال رحبا يف دار�سة ا�ستقرائية
�شاملة ملرويات أ��سباب النزول حول القر آ�ن كله من
حيث ال�سند واملنت ،مثل الذي أ�وردته حول مناذج
روايات أ��سباب نزول آ�يات �سورة أالنعام فيما يخ�ص
الت أ�مل يف متون الروايات �إىل جانب درا�سة أ��سانيدها،
فيكتمل بذلك احلكم على الرواية من اخلارج والداخل.
واهلل املوفق ،والهادي �إىل �سواء ال�سبيل ،واحلمد هلل
الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،و�صلى اهلل على �سيدنا
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حممد ،وعلى آ�له و�صحبه و�سلم.
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�ص.78
 )3انظر مناهل العرفان  .1/107واخلرب مروي
بطوله ،انظر . . .الطربي ،حممد ،جامع البيان
عن ت أ�ويل آ�ي القر آ�ن ،حتقيق :أ�حمد حممد �شاكر،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط االوىل1420 ،هـ2000 ،م،
.6/55-58
أ
 )4وهي خولة بنت ثعلبة بن ��رصم بن فهر بن
ثعلبة بن غنم بن عوف وهي املجادلة التي أ�نزل اهلل
فيها القر آ�ن ،ابن �سعد ،حممد ،الطبقات الكربى،
حتقيق� :إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت ،ط
االوىل1968 ،م.3/547 ،
أ
 )5والظهار هو :أ�ن يقول الرجل لزوجته �نت علي
كظهر أ�مي ،انظر خمت�رص املزين ،املزين ،ا�سماعيل،
دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.1/203 ،
وانظر مباحث يف علوم القر آ�ن� ،ص ،78وخرب
املجادلة أ�خرجه أالئمة عن عائ�شة –ر�ضي اهلل عنها
– انظر ابن ماجة ،حممد� ،سنن ابن ماجة ،دار
احياء الكتب العلمية1987 ،م ،حديث رقم ،184
باب فيما أ�نكرت اجلهمية ،الطالق حديث رقم
 .3406والبيهقي ،أ�حمد ،ال�سنن الكربى ،دار
الفكر ،7/384 ،كتاب الظهار ،باب (املظاهر الذي
يلزمه الكفارة ).
 )6ال�سيوطي ،االتقان.1/67 ،
26
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 )7هو علي بن عبد اهلل بن جعفر ال�سعدي بالوالء
املديني ،الب�رصي ،حمدث م�ؤرخ (161-234هـ)،
الزركلي ،خري الدين ،أالعالم ،دار العلم للماليني،
بريوت ،ط التا�سعة.4/303 ،
 )8وهو الفقر وال�ضيق ،ابن منظور ،حممد ،ل�سان
العرب ،دار �صادر بريوت ،ط االوىل- ،5/385 ،
ويف ذلك كناية عن افتقار كتاب الواحدي �إىل كثري من
روايات أ��سباب النزول .-
 )9هو ابراهيم بن عمر بن ابراهيم بن خليل اجلعربي
 ،أ�بو ا�سحق :عامل بالقر آ�ن وفنون أ�خرى660- ،
 732هـ ،الزركلي ،االعالم.1/55 ،
 )10يعني بذلك كتاب العجاب يف اال�سباب للحافظ بن
حجر الع�سقالين.
 )11ال�سيوطي ،االتقان.1/61 ،
 )12هو :عبد اهلل بن عبا�س بن عبد املطلب القر�شي
الها�شمي ،أ�بو العبا�س :حرب االمة ،ال�صحابي
اجلليل .ولد مبكة ،قبل الهجرة بثالث �سنني ،ون� أش�
يف بدء ع�رص النبوة ،فالزم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم وروى عنه االحاديث ال�صحيحة ،تويف �سنة
 68هـ بعد أ�ن كف ب�رصه ( ،الزركلي ،االعالم،
.)4/95
أ
 )13الواحدي ،علي�� ،سباب النزول ،حتقيق:
أ�مين �صالح �شعبان ،دار احلديث ،القاهرة� .ص،12
واحلديث أ�خرجه الرتمذي ،حديث رقم ،2875
كتاب تف�سري القر آ�ن ،ما جاء يف الذي يف�رس القر آ�ن
بر أ�يه ،الرتمذي ،حممد ،ال�سنن ،املكتبة اال�سالمية،
ط 1983م ،واحلديث أ��صله متواتر ورد بطرق عدة
كثرية يف ال�صحيحني وعند ا�صحاب ال�سنن.
 )14الواحدي أ��سباب النزول� ،ص.12
 )15هو :جماهد بن جرب ،أ�بو احلجاج املكي،
موىل بني خمزوم :تابعي ،مف�رس من أ�هل مكة .قال
الذهبي� :شيخ القراء واملف�رسين .ولد �سنة  21هـ،
وتويف �سنة 104هـ ،ابن �سعد ،الطبقات الكربى،
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 ،5/466الزركلي أالعالم.5/278 ،
 )16هو :عكرمة بن عبد اهلل الرببري املدين ،أ�بو عبد
اهلل ،موىل عبد اهلل بن عبا�س :تابعي ،كان من أ�علم
النا�س بالتف�سري واملغازي .ولد يف �سنة  25هـ وتويف
يف �سنة  105هـ( .الزركلي ،أالعالم.)4/244 ،
 )17هو� :سعيد بن جبري أالزدي ،بالوالء ،الكويف،
أ�بو عبد اهلل :تابعي ،كان أ�علمهم على االطالق .ولد
�سنة  45هـ ،وتويف �سنة  95هـ تتلمذ لعبد اهلل بن
عبا�س( .الزركلي ،أالعالم.) 3/93 ،
والزرقاين ،مناهل العرفان.1/114 ،
أ
 )18هو عبد اهلل بن أ�بي جنيح ي�سار املكي �بو ي�سار
الثقفي موالهم ،ثقة ،رمي بالقدر ،تويف �سنة 131هـ،
(الداودي ،حممد ،طبقات املف�رسين ،حتقيق:
حممد علي عمر ،مكتبة وهبة ،الطبعة أالوىل� ،سنة
1392هـ1972م.)1/252 ،
 )19أالزهري ،نادي حممود ،املقبول من ا�سباب
النزول ،أ��سوان ،مطبعة أالمانة ،ط أالوىل1997 ،م،
انظر تف�صيل املو�ضوع �ص .52-57
 )20هو :أ�بو الن�رض حممد بن ال�سائب بن ب�رش
الكلبي املف�رس ،عامل أ
بالن�ساب ،وهو �شيعي مرتوك
احلديث ،تويف �سنة 164هـ( ،الذهبي ،حممد ،ال�سري،
حتقيق� :شعيب االرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة
احلادية ع�رشة.)6/248 ،
 )21هو :باذام أ�و يقال باذان ،حدث عن ابن عبا�س
وطائفة ،و�إذا حدث عنه الكلبي فلي�س ب�شيء (الذهبي،
ال�سري.)5/37 ،
أ
أ
 )22فقد ذكر العلماء �ن هذه الطريق من �وهى طرق
التف�سري يف ر أ�ي املحدثني عن ابن عبا�س ،و�إذا ان�ضم
�إليها مروان ال�صغري فهي �سل�سلة الكذب ،ر�ضا،
حممد ،تف�سري املنار ،دار املعرفة بريوت ،ط الثانية،
.5/166
أ
 )23انظر ما �سي�تي �ص 16 ،15من هذه الدرا�سة.
 )24انظر يف تف�صيل ذلك – مثال -ال�سيوطي،
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االتقان  ،1/67والزرقاين ،مناهل العرفان،
 ،1/114-121والقطان ،مناع ،مباحث يف علوم
القر آ�ن. 85-91 ،
 )25هو :جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام
اخلزرجي االن�صاري� ،صحابي ،من املكرثين يف
الرواية عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وروى عنه
جماعة من ال�صحابة .ولد �سنة  16قبل الهجرة تويف
�سنة  78هـ (الزركلي ،أالعالم.)2/104 ،
 )26هو :عبد اهلل بن م�سعود بن غافل بن حبيب
الهذيل ،أ�بو عبد الرحمن� ،صحابي .من أ�كابرهم
ف�ضال وعقال ،وقربا من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم وهو من أ�هل مكة ،ومن ال�سابقني �إىل اال�سالم،
و أ�ول من جهر بقراءة القر آ�ن مبكة .تويف �سنة  32هـ
( الزركلي ،أالعالم.)4/137 ،
 )27انظر البخاري ،حممد ،اجلامع ال�صحيح،
مكتبة االميان ،املن�صورة1419 ،هـ1998 ،م،
 ،3/217حديث رقم ،4721 :باب :وي�س أ�لونك عن
الروح.
� )28صحيح م�سلم ب�رشح النووي ،الطبعة أالوىل،
دار الفجر1420 ،هـ1999 ،م ،كتاب النكاح ،باب
جواز جماع امر أ�ته يف قبلها من قدامها ومن ورائها
من غري تعر�ض للدبر 5/230 ،حديث رقم1435 :
 )29هو :عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب العدوي ،أ�بو
عبد الرحمن� ،صحابي ،من أ�عز بيوتات قري�ش يف
اجلاهلية ،ولد �سنة  10قبل الهجرة وتويف �سنة 73
هـ( .الزركلي ،أالعالم.)4/108 ،
 )30البخاري ،حممد ،اجلامع ال�صحيح،3/148 ،
باب :ن�سا�ؤكم حرث لكم ،حديث رقم.4527 :
 )31انظر ما �سي أ�تي �ص  ،16-18فكل الروايات
املذكورة من قبيل التف�سري ،وال حتمل على �سبب
النزول .وانظر -اي�ضا  -ما يرويه الواحدي حول
ا آلية ( ) 26من �سورة االنعام(وهم ينهون عنه
وين أ�ون عنه) ،فقد روي ان االيه نزلت يف ابي طالب،
Published by Arab Journals Platform, 2020
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ويف قول اخر :يف عموم الكافرين .وهذا يحمل على
التف�سري( ،الواحدي ،ا�سباب النزول �ص.)176
 )32هو :حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�شي ،أ�بو
عبد اهلل ،بدر الدين :عامل بفقه ال�شافعية واال�صول.
تركي اال�صل ،م�رصي املولد والوفاة .ولد �سنة 745
وتويف �سنة  794هـ ( .الزركلي ،أالعالم.)6/60 ،
 )33الزرك�شي ،حممد ،الربهان يف علوم القر آ�ن،
حتقيق :حممد أ�بو الف�ضل ابراهيم ،املكتبة الع�رصية،
بريوت ،ط1972 ،2م1391 ،هـ.1/31 ،
 )34القطان ،مناع ،مباحث يف علوم القر آ�ن،
�ص.89
 )35هو :الزبري بن العوام بن خويلد اال�سدي
القر�شي ،أ�بو عبد اهلل :ال�صحابي ال�شجاع ،أ�حد
الع�رشة املب�رشين باجلنة ،و أ�ول من �سل �سيفه يف
اال�سالم ،ابن عمة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم أ��سلم
وله � 12سنة .ولد �سنة  28قبل الهجرة وتويف �سنة
36هـ .أ
(العالم ،الزركلي.)3/43 ،
 )36البخاري ،حممد ،اجلامع ال�صحيح،3/169 ،
باب :فال وربك ال ي�ؤمنون ،حديث رقم.4585 :
 )37هو جندب بن جنادة بن �سفيان بن عبيد ،من
بني غفار ،من كنانة بن خزمية ،أ�بو ذر� :صحابي،
من كبارهم .تويف �سنة  32هـ ( ،الزركلي ،أالعالم،
.)2/140
 )38البخاري ،حممد ،اجلامع ال�صحيح،3/309 ،
باب :ما ودعك ربك وما قلى ،حديث رقم.4950 :
 )39هو عثمان بن حممد بن أ�بي �شيبة الكويف
العب�سي ،أ�بو احل�سن :من حفاظ احلديث ،ولد �سنة
 156هـ ،وتويف �سنة  239هـ ( ،الزركلي ،أالعالم،
( ،)4/213الذهبي ال�سري.)11/122 ،
 )40وهي خولة بنت حكيم ،وكان النبي تزوجها
و أ�رج أ�ها فيمن أ�رج أ� من ن�سائه( ،الذهبي ،ال�سري،
.)2/260
 )41رواه الطرباين يف الكبري ،الطرباين� ،سليمان،
28
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املعجم الكبري ،حتقيق :حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي،
مكتبة العلوم واحلكم ،املو�صل ،طـ 1404 ،2هـ،
1983م ،24/249 ،حديث رقم ،63600
والهيثمي ،علي ،جممع الزوائد ،دار الريان للرتاث،
القاهرة ،ودار الكتاب العربي ،بريوت،7/138 ،
قال الهيثمي :رواه الطرباين ،وام حف�ص مل أ�عرفها.
كما أ�ورده الع�سقالين ،احمد بن حجر ،اال�صابة يف
متييز ال�صحابة ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار
اجليل ،بريوت 1412 ،هـ1992 ،م ،طـ،7/628 ،1
حديث رقم  ،11133قال ابن حجر :ولي�س ا�سناده
مما يحتج به.
 )42انظر الزرقاين ،مناهل العرفان،1/117 ،
.118
� )43سبق تخريجه يف الهام�ش  27من هذه
الدرا�سة.
 )44قال الرتمذي :هذا حديث ح�سن �صحيح غريب
من هذا الوجه ،الرتمذي ،حممد ،ال�سنن ،دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية1403 ،هـ1983 ،م،
 ،4/366حديث رقم.5148 :
 )45الزرقاين ،مناهل العرفان .1/118 ،
 )46هالل بن أ�مية بن عامر بن قي�س بن عبد االعلم
بن عامر بن كعب بن وقف وا�سمه مالك ،وهو احد
الثالثة الذين تخلفوا عن تبوك (ابن أالثري ،علي،
ا�سد الغابة ،حتقيق :م أ�مون خليل �شيحا ،دار
املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1428 ،هـ،
2007م.)4/278 ،
 )47البخاري ،حممد ،اجلامع ال�صحيح،3/233 ،
باب :ويدر أ� عنها العذاب ،حديث رقم.4747 :
 )48أ�بو الدرداء عومير بن عامر ،ويقال عومير
بن زيد بن قي�س حكيم هذه أالمة ،تويف �سنة 31هـ
(الذهبي ،ال�سري)2/335 ،
 )49هو :عا�صم بن عدي بن اجلد بن العجالن بن
حارثة بن �ضبيعة العجالين ،تويف �سنة  45هـ ( ،ابن
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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عبد الرب ،يو�سف بن عبد اهلل ،اال�ستيعاب يف معرفة
أ
ال�صحاب ،املكتبة ال�شاملة ،موقع الوراقhttp:-
.)//www. alwarraq. com ، 1/236
 )50وهي ما يحدث من رمي بالزنى بني أالزواج يف
حالة عدم ال�شهود ،قال اجلرجاين :وهي �شهادة
م�ؤكدة أ
بالميان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف
يف حقه ،ومقام حد الزنى يف حقها( ،اجلرجاين ،علي،
التعريفات ،مكتبة لبنان1985 ،م� ،ص .)303
 )51البخاري ،حممد ،اجلامع ال�صحيح،3/232 ،
باب :والذين يرمون أ�زواجهم ،حديث.4745 :
وم�سلم ،يف كتاب اللعان� ،صحيح م�سلم ب�رشح
النووي ،5/338 ،حديث رقم.1492 :
 )52الزرقاين ،مناهل العرفان.1/119 ،
 )53انظر عبا�س ،ف�ضل ،اتقان الربهان يف علوم
القر آ�ن ،دار الفرقان ،عمان1417 ،هـ1997 ،م،
.285 ،1/284
آ
 )54الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�ن.1/29 ،
 )55أ�ورده ابن كثري يف تف�سريه  ،2/593وقال
عنه :ا�سناده فيه �ضعف؛ الن �صاحلا هو ابن
ب�شري امل ّري �ضعيف عند االئمة ،وقال البخاري:
هو منكر احلديث ،كما ن�ص على �ضعفه الهيثمي
يف جممع الزوائد ،6/119 ،وابن حجر يف فتح
الباري ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي وحمب
الدين اخلطيب ،دار املعرفه ،بريوت 1379 ،هـ،
 ،7/371ورواه الطرباين يف الكبري ،3/143
حديث رقم .2937 :وابن عدي ،عبد اهلل ،الكامل يف
�ضعفاء الرجال ،حتقيق :يحيى خمتار غزاوي ،دار
الفكر ،بريوت ،طـ1409 ،3هـ1988 ،م،4/63 ،
وابن حزم ،علي بن احمد ،املحلى ،حتقيق :جلنة
احياء الرتاث العربي ،دار االفاق اجلديده ،بريوت،
.10/377
 )56هو :أ�بي بن كعب بن قي�س بن عبيد ،من بني
النجار ،من اخلزرج ،أ�بو املنذر� :صحابي أ�ن�صاري،
29
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تويف �سنة  21هـ( .الزركلي ،أالعالم.)1/82 ،
 )57قال الرتمذي :حديث ح�سن غريب من حديث
أ�بي بن كعب ،الرتمذي ،ال�سنن ،4/362 ،حديث
رقم
 ،5135 :وقال فيه احلاكم� :صحيح اال�سناد،
ومل يخرجاه ،احلاكم ،حممد ،امل�ستدرك على
ال�صحيحني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
الطبعة الثانية1422 ،هـ2002 ،م،2/391 ،
حديث رقم.3368 :
 )58رواه الرتمذي يف ال�سنن ،كتاب التف�سري،
 ،4/304حديث رقم  .5012قال احلاكم :حديث
�صحيح على �رشط البخاري ،ومل يخرجاه ،امل�صدر
ال�سابق ،2/328 ،حديث رقم .3174
 )59قال احلاكم :حديث �صحيح اال�سناد ،امل�صدر
ال�سابق ،2/391 ،حديث رقم .3350
 )60قال احلاكم :حديث �صحيح اال�سناد ،امل�صدر
ال�سابق ،2/335 ،حديث رقم.3195 :
 )61هو أ�ن�س بن مالك بن الن�رض بن �ضم�ضم
النجاري اخلزرجي االن�صاري ،أ�بو ثمامة ،ولد �سنة
 10قبل الهجرة ،وتويف �سنة 93هـ ( ،الزركلي،
أالعالم.)2/24 ،
 )62هي :أ��سماء بنت يزيد بن ال�سكن االن�صارية
االو�سية ثم اال�شهلية ،من أ�خطب ن�ساء العرب
ومن ذوات ال�شجاعة واالقدام .توفيت نحو  30هـ،
(الزركلي ،أالعالم.)1/306 ،
 )63رواه الطرباين ،وفيه يو�سف بن عطية ال�صفار،
وهو �ضعيف ،الطرباين� ،سليمان ،الرو�ض الداين،
حتقيق :حممد �شكور ،املكتب اال�سالمي ،بريوت،
1405هـ1985 ،م ،1/145 ،حديث رقم.220 :
ورواه ابن كثري يف تف�سريه ،حتقيق :طه عبد الر�ؤوف
�سعد ،مكتبة االميان ،املن�صورة ،طـ1417هـ،
1996م.2/147 ،
 )64رواه الطرباين عن �شيخه حممد بن عبداهلل
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بن عر�س بن أ�حمد بن حممد بن أ�بي بكر ال�ساملي،
الطرباين� ،سليمان ،املعجم أالو�سط ،دار احلديث،
القاهرة ،حتقيق :أ�مين �صالح �شعبان ،الطبعة
أالوىل1417 ،هـ1996 ،م ،6/370 ،حديث رقم
 .6447وابن كثري يف تف�سريه .2/147
 )65أ�ورده ابن كثري يف تف�سريه،2/147 ،
وال�سيوطي يف الدر املنثور ،دار الكتب العلمية،
بريوت لبنان ،الطبعة أالوىل 1411هـ1990 ،م،
.3/3
 )66أ�ورده ابن كثري يف تف�سريه،2/147 ،
وال�سيوطي يف الدر املنثور .3/4 ،وقال ال�شيخ ابن
عا�شور يف معر�ض تعليقه على هذا اخلرب الوارد عن
أ��سماء بنت يزيد( :ومل يعينوا هذا امل�سري وال زمانه،
غري أ�ن أ��سماء هذه ال ُيعرف لها جميء للر�سول -
�صلى اهلل عليه و�سلم -قبل هجرته .وال هي معدودة
فيمن تابع يف العقبة الثانية ،حتى يقال� :إنها لقيته
قبل الهجرة .وامنا املعدودة أ��سماء بنت عمرو بن
عدي ،فحال هذا احلديث غري بني .ولعله التب�س فيه
قراءة ال�سورة يف ذلك ال�سفر ب أ�نها نزلت حينئذ) (ابن
عا�شور ،حممد ،التحرير والتنوير ،م�ؤ�س�سة التاريخ
العربي ،بريوت ،لبنان ،ط1،1420هـ،2000 ،
.)6/6
 )67امل�صدر ال�سابق  ،3/4كما رواه ابن كثري يف
تف�سريه.2/147 ،
 )68رواه ابن املنذر عن أ�بي جحيفة ،امل�صدر
ال�سابق.3/4 ،
 )69امل�صدر ال�سابق.3/4 ،
 )70امل�صدر ال�سابق.3/4 ،
 )71انظر قطب� ،سيد ،يف ظالل القر آ�ن ،دار ال�رشوق،
ط الثانية والع�رشون.1022 ،2/1021 ،
 )72هو عبد الرحمن بن حممد بن عبا�س جو�شن بن
�إبراهيم بن �شعيب بن خالد أالن�صاري .املعروف
بابن احل�صار « أ�و احلطار « ولد �سنة  351هـ،
30
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وتويف �سنة  438هـ( .الزركلي ،أالعالم،22 /1 ،
.)21
 )73وهي جمموع ا آليات التي قيل مبدنيتها يف
أالقوال املتقدمة ،
 )74ال�سيوطي ،االتقان.27 /1 ،
 )75انظر ما تقدم �ص .6
 )76أ�عني ا آليات من  151اىل  153من �سورة
االنعام( .قل تعالوا أ�تلو ) يف مو�ضوع الو�صايا
الع�رش.
 )77ر�ضا ،حممد ،تف�سري املنار.7/284 ،
 )78هو :عطاء ابن أ�بي رباح ،من مواليد اجلند،
ن� أش� مبكة ،وعلم الكتاب بها ،وكان موىل بني فهر،
يكنى ب أ�بي حممد ،تويف �سنة 15هـ ،أ
(الدنوي،
طبقات املف�رسين ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة أالوىل،
1417هـ1997 ،م� ،ص.) 14
� )79سبق تخريجه ،انظر هام�ش  63من هذه
الدرا�سة.
 )80هو :احمد بن حممد بن �إ�سماعيل املرادي
امل�رصي ،من علماء أالدب ،واللغة ،والتف�سري،
واحلديث ،تويف �سنة  338هـ ( .الزركلي ،أالعالم،
.)1/49
 )81ال�سيوطي ،االتقان.1/17 ،
 )82ر�ضا ،حممد ،تف�سري املنار.285 ،7/284 ،
 )83انظر ف�ضل اهلل ،حممد ،تف�سري من وحي القر آ�ن،
دار املالك ،ط الثانية1419 ،هـ1998 ،م،9/7 ،
حيث يروي نزول ال�سورة جملة واحدة عن أ�ئمة أ�هل
البيت ب�إ�سانيدهم عن ابي بن كعب ،وعكرمة ،وقتادة.
وانظر يف ذلك أ�ي�ضا :الطباطبائي ،حممد ،امليزان يف
تف�سري القر آ�ن ،م�ؤ�س�سة أالعلمي للمطبوعات ،ط
أالوىل1411 ،هـ1991 ،م.7/13 ،
 )84الرازي ،حممد ،التف�سري الكبري –مفاحت الغيب
 ،دار الفكر1995 ،م-1415هـ.11/149 ، )85ر�ضا ،حممد ،تف�سري املنار.7/287 ،
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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ابن عا�شور ،حممد ،التحرير والتنوير،

)86
.6/6
 )87الزحيلي ،وهبة ،التف�سري املنري يف العقيدة
وال�رشيعة ،دار الفكر املعا�رص ،بريوت1411 ،هـ،
1991م ،م .7/126 ،4
 )88مل اجد هذا يف عبارة االلو�سي يف روح املعاين
حول مقدمة �سورة االنعام ،ولعله ذكره يف ثنايا
تف�سريه لهذه ال�سورة ،وهذا ما أ�ورده ال�شيخ ر�شيد
يف تف�سري املنار.7/287 ،
 )89ر�ضا ،حممد ،تف�سري املنار.7/286 ،
 )90ابن عا�شور ،حممد ،التحرير والتنوير.6/7 ،
 )91هو :عبد الرحمن بن أ�بزة اخلزاعي موالهم،
�صحابي �صغري ،ويل خر�سان يف عهد علي( ،عواد،
ب�شار ،و أالرن�ؤوط� ،سعيد ،حترير تقريب التهذيب،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة أالوىل 1997م،
.)2/305
أ
 )92ا�سناده �صحيح ،رواه ابن �بي حامت يف تف�سريه،
 ،4/1260رقم  ،7086ورجاله ثقات با�ستثناء
جعفر ابن أ�بي املغرية ،فقد ذكروا أ�نه �صدوق َي ِه ْم،
روى له البخاري يف التاريخ ،وابو داود والرتمذي
والن�سائي ،التقريب 1/137
 )93حديث ح�سن ،رواه ابن جرير يف تف�سريه،
 ،7/93وال�سيوطي يف الدر املنثور .3/6 ،و�شيخ
الطربي عبد بن حميد فيه مقال .وله �شاهد آ�خر رواه
ابن حبان يف الثقات 8/308 ،عن العالء بن زيادة
مر�سال( .انظر الدرا�سة التف�صيلية أل�سانيد هذه
الرواية والتي قبلها و�شواهدها ،أالزهري ،نادي،
املقبول من أ��سباب النزول� ،ص.)317 ،316
 )94أالندل�سي ،حممد ،البحر املحيط ،دار الفكر،
1992م 1412 ،هـ.4/430 ،
 )95الواحدي ،علي ،أ��سباب النزول� ،ص  ،76وقد
مر أ�ن هذه من أ�وهى طرق التف�سري يف ر أ�ي املحدثني.
 )96ال�سيوطي ،عبد الرحمن ،الدر املنثور.3/8 .
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َ
 )97وهو قوله
تعاىلً }:وقَا ُلوا َمالِ َه َذا ال َّر ُ�سولِ
أ
أ
َي أ�ْ ُك ُل َّ
الط َعا َم وَيمَ ْ �شِ ي فيِ ْ َال ْ�س َو ِاق َل ْو اَل ُ�ن ِز َل ِ� إ َل ْي ِه َم َل ٌك
َف َي ُكونَ َم َع ُه َنذِيرا { :الفرقان.7 :
وحى
 )98وهو قوله تعاىلَ } :ف َل َعلَّكَ تَار ٌِك َب ْع َ�ض َما ُي َ
ِ� إ َل ْيكَ َو َ�ض�آئِقٌ ِب ِه َ�ص ْد ُر َك أَ�ن َيقُو ُلو ْا َل ْو َال أُ�ن ِز َل َع َل ْي ِه َكن ٌز
نت َنذِي ٌر َو هّ
اللُ َع َلى ُك ِّل �شَ ْي ٍء
أَ� ْو َجاء َم َع ُه َم َل ٌك ِ� إنمَّ َا أَ� َ
َوكِي ٌل { :هود.12 :
 )99وهو قوله تعاىل } :أَ� ْو َي ُكونَ َلكَ َب ْي ٌت ِّمن زُخْ ُر ٍف
ال�س َماء َو َلن ُّن ْ� ؤم َِن ِل ُر ِق ِّيكَ َحتَّى ُت َن ِّز َل
أَ� ْو َت ْرقَى فيِ َّ
نت َ� إ َّال َب�شرَ ًا
َع َل ْينَا ِكتَاب ًا َّن ْق َر ُ� ؤ ُه ُق ْل ُ�س ْب َحانَ َر ِّبي َه ْل ُك ُ
َّر ُ�سو ًال{ :ا إل�رساء.93 :
 )100راجع يف ترتيب ال�سور ،ال�سيوطي ،االتقان،
 ،54 ،53 /1حيث يروي ترتيب ال�سور وفق تاريخ
النزول من طريق أ�بي بكر ابن احلارث عن جابر بن
زيد.
 )101ر�ضا ،حممد ،تف�سري املنار.309 ،7/310 ،
 )102الواحدي ،أ��سباب النزول� ،ص.176
 )103أالندل�سي ،حممد ،البحر املحيط.4/449 ،
 )104انظر اخلرب بطوله ،ابن ه�شام ،عبدامللك،
ال�سرية النبوية ،حتقيق :حممد البيومي ،مكتبة
االميان ،املن�صورة ،ط 1995 ،1م -1416هـ،
.1/182
 )105الواحدي ،أ��سباب النزول� ،ص.177
والبغوي ،احل�سني ،معامل التنزيل.2/344 ،
 )106ال�سيوطي ،عبد الرحمن ،لباب النقول
يف أ��سباب النزول ،دار احياء العلوم ،بريوت.
ط 1978م� ،ص .100والطربي ،حممد ،جامع
البيان .11/293 ،وال�شوكاين ،علي ،فتح القدير،
 .2/106وال�سيوطي ،الدر .3/7 ،وابن ا�سحق،
حممد� ،سرية ابن ا�سحق – املبتد أ� واملبعث،-
.2/372
 )107ر�ضا ،حممد ،املنار.7/338 ،
 )108انظر تف�صيل ذلك :أالزهري ،نادي ،املقبول
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من أ��سباب النزول� ،ص .318وممن قبلها – أ�ي�ضا
– من املعا�رصين انظر :احلميدان ،ع�صام ،ال�صحيح
من أ��سباب النزول ،دار الذخائر ،م�ؤ�س�سة الريان ،ط
االوىل ،بريوت ،لبنان1999،م� ،ص  .179والقا�ضي،
عبد الفتاح ،ا�سباب النزول عن ال�صحابة واملف�رسين،
ط الثامنة2003 ،م 1424 ،هـ� ،ص. 102
 )109الواحدي ،أ��سباب النزول� ،ص ،177
وروى هذا اخلرب بطوله الطربي يف جامع البيان
.11/333
� )110صحيح اال�سناد� ،سنن الرتمذي ،كتاب
التف�سري ،رقم  ،5059 ،5058ورواه مر�سال عن
ناجية ،ومل يذكر فيه عن علي ،وقال :هذا أ��صح ،يعني
املر�سل .وكذا رواه الطربي يف تف�سريه 11/334
مو�صوال ومر�سال .و أ�خرجه احلاكم 2/315
مو�صوال ب�إ�سناد آ�خر غري ا�سناد الرتمذي ،و�صححه
على �رشط ال�شيخني ،قال ال�شيخ أ�حمد �شاكر يف
عمدة التف�سري  5/25فالو�صل زيادة من ثقتني،
فهي مقبولة عل اليقني .وقد تعقب الذهبي ت�صحيح
احلاكم اياه على �رشط ال�شيخني ب أ�نهما مل يخرجا
لناجية �شيئا ،وهذا �صحيح ف�إن ال�شيخني مل يخرجا
لناجية بن كعب �شيئا ،لكنه تابعي ثقة ،فاحلديث
�صحيح و�إن مل يكن على �رشطهما( .املقبول من
أ��سباب النزول�،ص.)320،319
 )111هو مقاتل بن �سليمان بن ب�شري االزدي
بالوالء ،البلخى ،أ�بو احل�سن :من أ�عالم املف�رسين،
تويف �سنة  150هـ ( ،الزركلي ،أالعالم.)7/281،
 )112الواحدي ،أ��سباب النزول� ،ص .177
والطربي ،جامع البيان.11/334،
 )113ر�ضا ،حممد ،املنار.7/374،
 )114ممن اعتمدوا هذا اخلرب عن علي –ر�ضي اهلل
عنه – انظر ال�سيوطي ،لباب النقول� ،ص .100
واحلميدان ،ع�صام ،ال�صحيح من أ��سباب النزول،
�ص .180والقا�ضي ،عبد الفتاح ،أ��سباب النزول عن
32
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ال�صحابة واملف�رسين� ،ص .103أ
والزهري ،نادي،
املقبول من أ��سباب النزول� ،ص .320،319
 )115ا�سناده �صحيح� ،صحيح م�سلم ،كتاب
مناقب ال�صحابة 4/1878 ،ح  .2413والن�سائي،
أ�حمد ،ال�سنن الكربى ،كتاب املناقب ،5/62 ،رقم
 .8220وابن ماجه يف الزهد ،باب جمال�سة الفقراء،
رقم  .4128و أ�بو يعلى يف م�سنده،2/141 ،
رقم ،826والبيهقي يف �شعب االميان.7/334 ،
والواحدي يف أ��سباب النزول� ،ص ،178والطربي
جامع البيان  .7/202و أ�بي نعيم يف احللية،
 .1/423وال�سيوطي يف لباب النقول� ،ص .100
 )116اخرجه أ�حمد يف امل�سند .1/420،والهيثمي،
جممع الزوائد . 7/21 ،ورجال أ�حمد رجال
ال�صحيح غري كردو�س وهو ثقة .ورواه الطرباين،
املعجم الكبري ،رقم  .10520والبزار يف ك�شف
اال�ستار ،209،ومل يعزه الهيثمي يف الزوائد.
والواحدي يف أ��سباب النزول� ،ص ،178،179
وابن أ�بي حامت يف تف�سريه ،4/1300،رقم ،7345
والطربي يف تف�سريه  .11/374،375وقال ال�شيخ
�شاكر يف عمدة التف�سري ( )5/34عن رواية االمام
احمد والطربي :ا�سنادهما �صحيحان .و أ�خرجه
اخلطيب يف تاريخ بغداد ،14/110،ويف ا�سناد
البزار واخلطيب أ��شعث بن �سوار ،وال�سيوطي يف
لباب النقول� ،ص100،101
 )117اخرجه الطربي يف تف�سريه.11/375 ،
والواحدي يف أ��سباب النزول �ص  .180وال�سيوطي
يف لباب النقول�،ص .101وابن ماجة يف ال�سنن ح
 .4127واحلديث يف هذه الطريق مر�سل؛ ألنه مل
يذكر ال�صحابي الذي روى عنه عكرمة.
 )118أ�خرجه الطربي يف تف�سريه.11/376،
وقال ابن كثري يف تف�سريه ( :هذا حديث غريب ،ف�إن
ا آلية مكية ،أ
والقرع وعيينة �إمنا أ��سلما بعد الهجرة
بدهر ).ابن كثري ،ا�سماعيل ،تف�سري القر آ�ن العظيم،
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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 ،2/161وانظر الواحدي أ��سباب النزول�،ص
 ،180وال�سيوطي ،لباب النقول� ،ص .101وابن
أ�بي حامت يف تف�سريه.
 )119هو :أ�بو �صالح الكويف أالعور ،ثقة عابد،
قتله احلجاج �سنة 83هـ ،حترير تقريب التهذيب،
1997م.3/344 ،
أ
 )120الواحدي�� ،سباب النزول�،ص .180
ال�سيوطي  ،لباب النقول� ،ص .102وابن أ�بي حامت
يف تف�سريه  ،5/246،حديث رقم.7377 :
 )121انظر – مثال – أالزهري ،املقبول من
أ��سباب النزول� ،ص  .320،321احلميدان ،ع�صام،
ال�صحيح من أ��سباب النزول� ،ص .182 ،181
 )122قال ابن جرير :حدثنا القا�سم ،حدثنا
احل�سني ،عن حجاج ،عن ابن جريج عن عكرمة،
وذكره ( أ�ي احلديث ) فر أ��س هذا ال�سند عكرمة،فيه
مقال من حيث البدعة والر أ�ي ،وابن جريج كان-على
ف�ضله  -مدل�سا ،وقد عنعن هنا .وممن روى عنه من
ال�ضعفاء:حجاج بن روح وحجاج بن فروخ ،ومن
الثقات حجاج بن حممد امل�صي�ص أالعور ،لكنه خلط
أ�خريا.
 )123ر�ضا ،حممد ،املنار.7/434،
 )124بكر بن �سوادة بن ثمامة اجلذامي
امل�رصي ،أ�بو ثمامة :تابعي ،من رجال احلديث،
ثقة ،من أ�هل م�رص.تويف �سنة  128هـ ( ،الزركلي،
أالعالم.)2/64،
)125حديثمر�سل،رواهال�سيوطييفلبابالنقول�،ص
 .102وابن ابي حامت يف تف�سريه ،5/301،حديث
رقم .7577
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امل�صادر و املراجع:

 .1القر آ�ن الكرمي.
 .2ابن أ�بي حامت ،عبد الرحمن ،تف�سري القر آ�ن
االعظيم ،املكتبة ال�شاملةwww. ahlalhd . ،
deeth. com
 .3ابن ا�سحق ،حممد ،املبتد أ� واملبعث واملغازي،
حتقيق :حممد حميد اهلل ،الرباط ،ط  1396هـ -
1976م.
 .4ابن أالثري ،علي ،ا�سد الغابة ،حتقيق :م أ�مون
خليل �شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
الثانية1428 ،هـ2007 ،م.
ؤ
 .5أالدنوي ،طبقات املف�رسين ،م��س�سة الر�سالة،
الطبعة أالوىل1417 ،هـ1997 ،م.
 .6أالزهري ،نادي حممود ،املقبول من ا�سباب
النزول ،أ��سوان ،مطبعة أالمانة ،ط أالوىل،
1997م.
أ
أ
 .7أال�صفهاين� ،حمد ،حلية الولياء ،دار الكتب
العربية ،بريوت ،ط الرابعة1405 ،هـ.
 .8أالندل�سي ،حممد ،البحر املحيط ،دار الفكر،
1412هـ1992 ،م.
 .9البخاري ،حممد ،اجلامع ال�صحيح ،مكتبة
االميان ،املن�صورة1419 ،هـ1998 ،م.
 .10البزار ،أ�حمد بن عمر ،م�سند البزار ،حتقيق:
د .حمفوظ الرحمن زين اهلل ،م�ؤ�س�سة علوم القر آ�ن،
مكتبة العلوم واحلكم ،بريوت1405 ،هـ.
 .11البغدادي ،اخلطيب ،تاريخ بغداد ،دار الكتب
العلمية.
 .12البغوي ،احل�سني ،معامل التنزيل ،حتقيق:
حممد عبد الرحمن العك ومروان �سوار ،دار املعرفة،
بريوت ،ط أالوىل1406 ،هـ1986 ،م.
 .13البيهقي ،أ�حمد ،ال�سنن الكربى ،دار الفكر.
 .14البيهقي ،أ�حمد� ،شعب ا إلميان ،حتقيق :حممد
�سعيد ب�سيوين زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
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ط أالوىل 1410 ،هـ1990 ،م.
 .15الرتمذي ،حممد ،ال�سنن ،املكتبة اال�سالمية،
ط 1983م ،وطـ ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية،
1403هـ1983 ،م.
 .16اجلرجاين ،علي ،التعريفات ،مكتبة لبنان،
1985م.
ؤ
 .17ابن حبان ،حممد ،الثقات ،م��س�سة الكتب
الثقافية.
 .18ابن حزم ،علي بن احمد ،املحلى ،حتقيق :جلنة
احياء الرتاث العربي ،دار ا آلفاق اجلديده ،بريوت.
 .19ابن حنبل ،أ�حمد ،امل�سند ،حتقيق :أ�حمد حممد
�شاكر ،املكتب اال�سالمي.
 .20احلاكم ،أ�حمد ،امل�ستدرك على ال�صحيحني،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية،
1422هـ2002 ،م.
أ
 .21احلميدان ،ع�صام ،ال�صحيح من ��سباب
النزول ،دار الذخائر ،م�ؤ�س�سة الريان ،ط االوىل،
بريوت ،لبنان1999 ،م.
 .22الداودي ،حممد ،طبقات املف�رسين ،حتقيق:
حممد علي عمر ،مكتبة وهبة ،الطبعة أالوىل� ،سنة
1392هـ1972 ،م.
 .23الذهبي ،حممد ،ال�سري ،حتقيق� :شعيب
االرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة احلادية
ع�رشة.
 .24ر�ضا ،حممد ،تف�سري املنار ،دار املعرفة بريوت،
ط الثانية.
 .25الرازي ،حممد ،التف�سري الكبري –مفاحت الغيب
 ،دار الفكر1995 ،م-1415هـ. .26الزحيلي ،وهبة ،التف�سري املنري يف العقيدة
وال�رشيعة ،دار الفكر املعا�رص ،بريوت1411 ،هـ،
1991م.
 .27الزرقاين ،حممد ،مناهل العرفان يف علوم
القر آ�ن ،دار �إحياء الكتب العربية.
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 .28الزرك�شي ،حممد ،الربهان يف علوم القر آ�ن،
حتقيق :حممد أ�بو الف�ضل ابراهيم ،املكتبة
الع�رصية ،بريوت ،ط1972 ،2م1391 ،هـ.
 .29الزركلي ،خري الدين ،أالعالم ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،ط التا�سعة.
ابن �سعد ،حممد ،الطبقات الكربى،
.30
حتقيق :اح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت ،ط
االوىل1968 ،م.
 .31ال�سيوطي ،عبد الرحمن ،االتقان يف علوم
القر آ�ن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،طـ
الثانية1411 ،هـ1991 ،م.
 .32ال�سيوطي ،عبد الرحمن ،الدر املنثور ،دار
الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،الطبعة أالوىل
1411هـ1990 ،م.
 .33ال�سيوطي ،عبد الرحمن ،لباب النقول يف أ��سباب
النزول ،دار احياء العلوم ،بريوت .ط 1978م.
� .34شاكر ،احمد ،عمدة التف�سري ،دار املعارف،
م�رص1377 ،هـ.
 .35ال�شوكاين ،علي ،فتح القدير ،اجلامع بني فني
الدراية والتف�سري ،دار املعرفة ،بريوت.
آ
 .36الطباطبائي ،حممد ،امليزان يف تف�سري القر�ن،
م�ؤ�س�سة أالعلمي للمطبوعات ،ط أالوىل1411 ،هـ،
1991م.
 .37الطرباين� ،سليمان ،الرو�ض الداين ،حتقيق:
حممد �شكور ،املكتب اال�سالمي ،بريوت1405 ،هـ،
1985م.
أ
 .38الطرباين� ،سليمان ،املعجم الو�سط ،دار
احلديث ،القاهرة ،حتقيق :أ�مين �صالح �شعبان،
الطبعة أالوىل1417 ،هـ1996 ،م.
 .39الطرباين� ،سليمان ،املعجم الكبري ،حتقيق:
حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،مكتبة العلوم واحلكم،
املو�صل ،طـ 1404 ،2هـ1983 ،م.
 .40الطربي ،حممد ،جامع البيان عن ت أ�ويل آ�ي
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/4
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القر آ�ن ،حتقيق :أ�حمد حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،ط االوىل1420 ،هـ2000 ،م ،وطبعة دار
الفكر.
.41عبا�س ،ف�ضل ،اتقان الربهان يف علوم القر آ�ن،
دار الفرقان ،عمان1417 ،هـ1997 ،م.
 .42عواد ،ب�شار ،و أالرنا�ؤوط� ،سعيد ،حترير
تقريب التهذيب ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة أالوىل،
1997م.
 .43ابن عا�شور ،حممد ،التحرير والتنوير ،م�ؤ�س�سة
التاريخ العربي ،بريوت ،لبنان ،ط1420 ،1هـ،
2000م.
 .44ابن عبد الرب ،يو�سف بن عبد اهلل ،اال�ستيعاب يف
معرفة أال�صحاب ،املكتبة ال�شاملة ،موقع الـوراق-:
.http //www. alwarraq. com
 .45ابن عدي ،عبد اهلل ،الكامل يف �ضعفاء الرجال،
حتقيق :يحيى خمتار غزاوي ،دار الفكر ،بريوت،
طـ1409 ،3هـ1988 ،م.
 .46الع�سقالين ،أ�حمد بن حجر ،اال�صابة يف متييز
ال�صحابة ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار اجليل،
بريوت ،ط أالوىل 1412 ،هـ1992 ،م.
 .47الع�سقالين ،أ�حمد بن حجر ،تقريب التهذيب،
دار املعرفة.
 .48الع�سقالين ،أ�حمد بن حجر ،فتح الباري،
حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي وحمب الدين
اخلطيب ،دار املعرفه ،بريوت1379 ،هـ.
آ
 .49ف�ضل اهلل ،حممد ،تف�سري من وحي القر�ن ،دار
املالك ،ط الثانية1419 ،هـ1998 ،م.
 .50قطب� ،سيد ،يف ظالل القر آ�ن ،دار ال�رشوق،
الطبعة الثانية والع�رشون.
 .51القا�ضي ،عبد الفتاح ،ا�سباب النزول عن
ال�صحابة واملف�رسين ،ط الثامنة1424 ،هـ،
2003م.
 .52القطان ،مناع ،مباحث يف علوم القر آ�ن،
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م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط التا�سعة1400 ،هـ،
1980م.
 .53ابن كثري ،ا�سماعيل ،تف�سري القر آ�ن العظيم،
حتقيق :طه عبد الر�ؤوف �سعد ،مكتبة االميان،
املن�صورة ،طـ1417هـ1996 ،م.
 .54م�سلم ،ابن احلجاج� ،صحيح م�سلم ب�رشح
النووي ،الطبعة أالوىل ،دار الفجر1420 ،هـ،
1999م.
 .55ابن ماجة ،حممد� ،سنن ابن ماجة  ،دار احياء
الكتب العلمية1987 ،م .وطبعة دار الكتب العلمية.
 .56ابن منظور ،حممد ،ل�سان العرب ،دار �صادر
بريوت ،ط االوىل.
 .57املزين ،ا�سماعيل ،خمت�رص املزين ،دار املعرفة،
بريوت ،لبنان.
 .58املو�صلي ،أ�حمد ،م�سند أ�بي يعلى ،دار الكتب
العلمية.
أ
 .59الن�سائي� ،حمد بن �شعيب� ،سنن الن�سائي،
الدار امل�رصية اللبنانية.
 .60ابن ه�شام ،عبدامللك ،ال�سرية النبوية ،حتقيق:
حممد البيومي ،مكتبة االميان ،املن�صورة ،ط ،1
1995م -1416هـ.
 .61الهيثمي ،علي ،جممع الزوائد ،دار الريان
للرتاث ،القاهرة ،ودار الكتاب العربي ،بريوت.
 .62الواحدي ،علي ،أ��سباب النزول ،حتقيق :أ�مين
�صالح �شعبان ،دار احلديث ،القاهرة.
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