
  أسباب النزول في الكتاب المجید
 
 

الصحابة من والخیال القصص أصحاب فیھا تابعنا بحث وھي دراسة ھي المقالة              ھذه
أو النزول شأن - موضوعة أو - النزول أسباب - مقولة لنا أخترع ممن التابعین                 ومن
جاءتنا - النزول أسباب - ومقولة ، - البرھان في الزركشي رأي على النزول                مناسبة
من جماعة فیھا ألف وقد (ص)، هللا رسول صحابة بعض إلى ُتنسب أقوال خالل                من
النیسابوري الواحدي أحمد بن علي الحسن أبي ھؤالء بین من األشھر وكان              العلماء
األخرى والمؤلفات الكتب بین من شھرًة األوسع - النزول أسباب - كتابه ُيعد والذي ،               

 في ھذا الفن بحسب شھادة جالل الدين السیوطي في ذلك .
إبانة ، الكتاب بعلوم المتسترين المبتدئین إفادة إلى بنا األمر فآل - : الواحدي                يقول
تصرف ما وأولى ، علیھا الوقوف يجب ما أوفى ھي إذ ، األسباب من فیه أنزل                  ما
قصتھا على الوقوف دون ، سبیلھا وقصد اآلية تفسیر معرفة المتناع ، إلیھا               العناية

 وبیان نزولھا - .
 

، اآليات فھم على يعین النزول سبب معرفة إن - : بقوله تیمیة ابن ذلك في                  ويؤيده
 فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب - .

بقوله ذلك نقرأ بالمناسبة فقال بالسبب يقتنع لم البرھان كتابه في الزركشي              ولكن
، كذا في اآلية ھذه نزلت قال إذا أحدھم أن والتابعین الصحابة عادة من عرف قد - :                  
من فھو ، نزولھا في السبب كان ھذا أن ال ، الحكم ھذا تتضمن أنھا بذلك يريد                   فإنه
وعبارة ، - وقع لما النقل جنس من ال ، باآلية الحكم على االستدالل                جنس
- قوله في السالم علیه علي اإلمام إلى ُينسب ما إلى إشارة ھذه               الزركشي
ال واضح فرق والسبب المناسبة بین والفرق ، - النزول أسباب ال - النزول                مناسبات

 يخفى على أھله ولمن أحاط بعلوم اللغة وداللتھا .
 

إال ضرورة النزول يتم ال أن : ھو تابعھا أو الزمھا للنزول السبب بوجود القول                 وجدلیة
و با� الظن إساءة قبیل من ھو : اإللزام ھذا أو القول وھذا ، !! لذلك السبب                   بوجود
للعقل مخالفا المذكور السبب يكون الغالب ففي ، - با� نعوذ - إلیه الجھل                نسبة
- القول تھافت بیان أجل ومن ، لإلسالم الصحیحة العقیدة لنفي ومستلزم              وللمنطق
نوع بأنفسكم لترون التعیین على ال النصوص بعض لكم نورد ، - النزول               بسبب
كتب أوساط في وساد أستشرى الذي ، الجھل وھذا التھافت ھذا             وطبیعة
إلى بحاجة نحن كم كذلك تعلمون سوف ومنه ، والمحدثین والفقھاء             المفسرين



والتفسیر البحث دھالیز في اإلنسیاق قبل واألحكام النصوص قراءة في الدقة             مراعاة
. 
 

 النص األول :
 

: تعالى قوله في الواردة - الضرر أولي غیر - جملة حول المفسرين بعض أدعاه ما                  ھو
هللا سبیل في والمجاھدين ( الضرر أولي غیر ) المؤمنین من القاعدون يستوي ال -               
كتاب في موجودة تكن لم إنھا عنھا قالوا والتي ، 95 النساء – وأنفسھم                بأموالھم
ثم ومن ، ومنفصل مستقل نحو وعلى حقاً ال نزلت أو جاءت ثم النص ھذا مع                  هللا

 أدمجت مع ھذا النص .
إلیه وتضرع با� استغاث - مكتوم أم بن عبدهللا – إن : نزولھا سبب تعلیل في                  وقالوا
إن قالوا فھم ، - الضرر أولي غیر - قوله هللا فأنزل - فرخص ضرير إني اللھم - :                     قائالً
وإن ، الجھاد من العاجزين يستثن لم - .. المؤمنین من القاعدون يستوي ال - :                  قوله
أم أبن فقال ، القاعدين على للمجاھدين مطلق نحو وعلى الفضل أعطى              النص
- مكتوم أم أبن : قال ، ال : قال ؟ رخصٌة مالي هللا رسول يا : هللا لرسول                     مكتوم
فكتبھا الكاتب هللا رسول وأمر ( الضرر أولي غیر ) هللا فأنزل – فرخص ضرير إني                  اللھم
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القاعد ولیس سبب غیر من القاعد عن يتحدث النساء سورة من 95 النص إن                والحق
بما أخذنا ولو ، القتال وعن الجھاد عن القعود لھم فمرخص السبب أھل وأما ،                 بعذر
هللا إلى الجھل نسبة أو القول يستلزم ذلك فإن ، النص ھذا نزول سبب عن                 يقولونه
من الكثیر يفوته هللا إن أي علم غیر من يضعھا إنما أحكامه يضع وھو هللا إن أي ،                  
أحكامه يضع حینما فا� واضحة مغالطة وھذه !!!!!! الناس يذَكره حتى             االحكام
إلى تحتاج ال فھي وبالتالي ، نسیان أو نقص فیھا لیس تامة كاملة شاملة                يضعھا
التكلف ھذا كل إلى يحتاج ال ھو كما والنص ، يجب ال وفیما يجب فیما أحد من                   تذكیر
، بالفعل وعجز علة به لمن شرعي عذر إيجاد هللا على يتعذر بحیث التعقید                وھذا
علیه بما يذَكره من ينتظر هللا ويكأن ، عنه والقعود الجھاد لترك العجز ذلك                يدعوه
الكثیر يولد المفھوم ذلك ألن وللمنطق للعقل مخالف قول ترون كما وھذا ، !!!!!                فعله

 من التوالي والتوابع الفاسدة ، والتي تستلزم جھل هللا بأحكامه وقوانینه للحیاة .
 

 النص الثاني :
 



أحد على تصل وال - : تعالى قوله نزول سبب في عمر بن عبدهللا عن البخاري                  روى
 منھم مات أبداً وال تقم على قبره - التوبة 84 .

هللا رسول إلى عبدهللا بن عبدهللا أبنه جاء ، أبي بن عبدهللا توفي لما : عمر أبن                   قال
الخطاب بن عمر فأخذ ، علیه ُيصلي قام ثم ، فیه يكفنه أن وأمره قمیصه                 فأعطاه
: قال ، ؟ لھم تستغفر أن هللا نھاك وقد ، !!! منافق ھو و علیه ُتصلي : فقال ،                      بثوبه
سبعین لھم تستغفر إن ، لھم تستغفر ال أو لھم أستغفر - : فقال هللا خیرني                  إنما
رسول علیه فصلى : قال ، سبعین على سأزيده : فقال ، - لھم هللا يغفر فلن                   مرة
تقم وال أبداً مات منھم أحد على تصل وال - : علیه هللا أنزل ثم ، معه وصلینا                    هللا
ص86 ج4 البخاري صحیح - فاسقون وھم وماتوا ورسوله با� كفروا إنھم ، قبره                على

. - 
 

 ونحن نرى إن في سبب النزول ھذا تھافت واضح ومنه ما يلي :
 

رسول من أعلم الخطاب بن عمر وكأن الرواية ھذه في لنا يظھر األولى للوھلة :                 أوالً
هللا رسول على أعترض أو منع الخطاب بن عمر إن ذلك ، ونصوصه هللا بأحكام                 هللا
وقانونه هللا لحكم المخالفة بمثابة النبي صالة معتبراً ، المنافقین على ُيصلي أن               في

. !!!! 
 

أستغفر - المنافقین في خیرني هللا إن لعمر قال هللا رسول إن : الرواية تقول :                  وثانیاً
لھم تستغفر إن لھم تستغفر ال أو لھم أستغفر - : قوله وتال - لھم أستغفر ال أو                    لھم
دال النص ھذا في المعنى إن حین في ، 80 التوبة - لھم هللا يغفر فلن مرة                   سبعین
إن أعني - للمنافقین بالنسبة هللا عند سواء اإلستغفار عدم أو اإلستغفار إن               على
سبعین العدد وذكر ، - له معنى ال للمنافقین اإلستغفار عدم أو للمنافقین               اإلستغفار
إن ھذا ومعنى ، العددي الحصر ال والكثرة المبالغة نحو على جاء إنما البین                في
قول وأما ، ذلك عن منھي إنه بل للمنافقین األستغفار في مخیراً لیس هللا                رسول
في وداللته الكالم مفاد يعلم ال هللا رسول يكون أن زمه فال إلیه ُينسب ما أو عمر                   أبن
نعوذ - فیه وماجاء المجید الكتاب معاني يعلم ال فھو وبالتالي ، وقواعدھا العرب                لغة

 با� من ذلك - .
 

فسیغفر مرة سبعین من أكثر الرسول لھم أستغفر لو أن : القول تريد والرواية :                 وثالثاً
كلمة إن مع !! - االستغفار وعدم األستغفار بین - الحد ھي السبعین وكأن ، لھم                  هللا
ومعناه ، المحسوب المعین العدد على دلیالً ال الكثرة عن كناية ھنا وردت - سبعین -                

 : إن اإلستغفار للمنافقین ال معنى له وإن كُثر و زاد .



 
 النص الثالث :

 
- : تعالى قوله نزول سبب في أبیه عن المسیب بن سعید عن البخاري روى                 وأيضاً
ما بعد من ُقربى أولي كانوا ولو للمشركین يستغفروا أن آمنوا والذين للنبي كان                ما

 تبین لھم إنھم أصحاب الجحیم - التوبة 113 .
علیه دخل الوفاة طالب أبا حضرت لما : قال أبیه عن المسیب بن سعید عن                 روي
هللا إالّ إله ال : قل عم أي : النبي فقال ، أمیه أبي بن وعبدهللا جھل أبو وعنده                     النبي
عن أترغب طالب أبا يا : أمیه أبي بن وعبدهللا جھل أبو فقال ، هللا عند بھا لك أحاج ،                    
كان ما - : فنزلت ، عنه ُأنه مالم لك ألستغفرن : النبي فقال ؟ عبدالمطلب                  ملة
تبین ما بعد من ُقربى أولي كانوا ولو للمشركین يستغفروا أن آمنوا والذين               للنبي
يريد ھذا النزول شأن ويكأن ، 87 ص ج8 البخاري صحیح - الجحیم أصحاب أنھم                 لھم
ھو ھذا !! - الجحیم أھل من و مشركاً طالب أبو موت - وھو أالّ معین معنا يقصد                    أو

 المقصود وھذا ھو الُمراد ، ونقول : إن ھذا القول باطل من األساس بدلیل :
 

في فكانت طالب أبو وفاة وأما ، للھجرة التاسعة السنة في نزل النص ھذا إن :                  أوالً
أبو وفاة إن أي ، - 416 ص ج1 ھشام أبن سیرة أنظر - الھجرة قبل الثالثة                   السنة
تصح ال الحالة ھذه وفي ، سنة عشر بأثني النص ھذا نزول قبل كانت                طالب

 المقارنة إذ ال مناسبة بینھما .
 

مات وقد ، بذلك مؤمناً وكان وبرسالته محمد بنبوة يعتقد كان طالب أبا إن :                 وثانیاً
األول الجزء في سیرته في ھشام أبن إن بدلیل ، اإلعتقاد وھذا اإليمان ھذا                على

 ص 247 يورد أشعارا ألبي طالب يقول فیھا :
 

 ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبیاً كموسى ُخط في أول الكتب
يحثه وھو علیاً لولده قال لما به ومعتقداً باإلسالم مؤمناً طالب أبو يكن لم لو                 وكذلك
ھشام أبن سیرة - فالزمه خیر إلى إالّ يدعك لم إنه - : هللا رسول خلف السیر                   على
على ولده حث لما وبنبوته هللا برسول مؤمناً طالب أبو يكن لم فلو ، - 352 ص                   ج1
شأن في نرى فنحن إذن ، خیر دعوة يمثل بإعتباره خلفه والسیر بنھجه               التمسك
وذلك والده خالل من علي اإلمام شأن من للحط المقصود والغمز الدس ھذا               النزول
من وھو المیل ھذا فمالوا ، مثلبه أو نقصاً علي اإلمام في يجدوا أن عجزوا                 حینما

 عمل السیاسة بكل تأكید .
 



 النص الرابع :
 

االبیض الخیط لكم يتبین حتى واشربوا وكلوا - : تعالى قوله نزل لما إنه الطبري                 يقول
إذا المؤمنین من رجال فكان ، - الفجر من - قوله معھا ينزل ولم - االسود الخیط                   من
االسود الخیط االخرى وفي االبیض الخیط الیمنى رجله في أحدھم ربط الصیام              أرادو
فعلموا - الفجر من - هللا فأنزل : قال ، رؤيتھما له يتبین حتى ويشرب يأكل يزال وال ،                   

 إنما يعني اللیل والنھار - تفسیر الطبري ج3 ص172
 

واضح وھذا ( الصادق الفجر ) معنى عن كناية ھو - االبیض الخیط - مفھوم إن مع -                  
- جملة بان قال ومن ، الدارج بمفھومه االبیض الخیط يعني وال ، العرب لسان                 في
، هللا إلى الجھل نسبة الزمه القول فھذا ، النص في موجودة تكن لم - الفجر                  من
وال - الفجر من - قوله بأھمیة يعلم يكن لم هللا ان يستدعي تلك مقولتھم ووفق                  ألنه
الناس من السذج لدى واإلشتباه الشك سیستدعي ذلك ذكر عدم إن كذلك              يعلم
فیه الذي الوقت يعلمون ال أعني ، !! ؟ يفعلون ماذا و كیف في ويحیرون                 فیضیعون
كلمة إن إذ ، مردود قول ترى كما وھذا ، رمضان لیالي في والشرب األكل عن                  ينتھون
فیه ولتدل النص من جزء إنھا أعني ، عنه تتأخر لم النص مع نزلت - الفجر من -                  
الصحابي قول نرد إنما ھنا ونحن ، مضطرب وغیر منتظم الفعل يكون ان وجوب                على
للدقة مراعاة دون - النزول شأن - تلفیق في المفسرون أعتمده الذي              ومذھبه
من الغاية عن للناس تضییع ھو هللا وبمراد بالوحي التالعب إن نعم ، والكیفیة                والعلم
ھي - المجید الكتاب في النزول أسباب - مقولة إن : نقول ولذلك ، والنبوة البعثة                  سر
بل ، الصحیحة وعقیدته اإلسالم ألصول مخالفة وألنھا موضوعھا بإنتفاء سالبة             مقولة
أي وھي ، وللشريعة وللطبیعة وللفطرة العقلیة هللا لمبادئ مخالفة كذلك             وھي
 مقولة أسباب النزول إنما أبتدعتھا السیاسة والسیاسیین تبعاً ألغراضھم ونواياھم .

 
 النص الخامس :

 
فأذن علیه، فاستأذن النبي إلى جبريل جاء : قوله ، رافع أبي عن الطبراني رواه                 ما
ال ولكنا أجل قال: لك. أذنا قد فقال: بالباب قائم وھو إلیه فخرج رداءه فأخذ فأبطأ،                  له،
ال أن رافع أبا فأمر ، جرو بیوتھم بعض في فإذا فنظروا ، كلب وال صورة فیه بیتاً                    ندخل
ھذه من لنا يحل ماذا هللا رسول يا : فقالوا ناس فأتاه ، قتلته إال المدينة في كلباً                    تدع
َوَما الطَّیِّبَاُت لَُكْم ُأِحلَّ ُقْل لَُھْم ُأِحلَّ َماَذا يْسأَُلونََك - : فنزلت بقتلھا أمرت التي                 األمة

 َعلَّْمُتْم ِمْن اْلَجَواِرحِ - المائدة 4.
 



على يزدھم ولم القیامة ووصف الناس فذكر يوماً هللا رسول جلس المفسرون              قال
مظعون بن عثمان بیت في الصحابة من عشرة فاجتمع ، وبكوا الناس فرق ،                التخويف
هللا وعبد مسعود بن هللا وعبد طالب أبي بن وعلي الصديق بكر أبو وھم ،                 الجمحي
وسلمان األسود بن والمقداد حذيفة أبي مولى وسالم الغفاري ذر وأبو عمر              بن
على يناموا وال النھار ويقوموا اللیل يصوموا أن على واتفقوا مضر بن ومعقل               الفارسي
هللا رسول ذلك فبلغ ، المذاكیر ويجبوا ويترھبوا الودك وال اللحم يأكلوا وال               الفرش
هللا رسول يا بلى فقالوا وكذا كذا على اتفقتم أنكم أنبأكم ألم : فقال فجمعھم                 (ص)
فصوموا حقاً علیكم ألنفسكم إن بذلك أومر لم إني : فقال ، الخیر إال أردنا وما ،                 
رغب ومن والدسم اللحم وآكل وأفطر وأصوم وأنام أقوم فإني وناموا وقوموا              وأفطروا
حرموا أقوام بال ما : فقال وخطبھم الناس إلى خرج ثم ، مني فلیس سنتي                 عن
تكونوا أن آمركم لست إني أما ، الدنیا وشھوات والنوم والطیب والطعام              النساء
وإن ، الصوامع اتخاذ وال والنساء اللحم ترك ديني في لیس فإنه رھباناً وال                قسیسین
وحجوا شیئاً به تشركوا وال هللا واعبدوا الجھاد ورھبانیتھا الصوم أمتي             سیاحة
قبلكم كان من ھلك فإنما رمضان وصوموا الزكاة وآتوا الصالة وأقیموا             واعتمروا
الديارات في بقاياھم فأولئك علیھم هللا فشدد أنفسھم على شددوا            بالتشديد
المائدة - لَُكْم اللَُّه أََحلَّ َما طَیِّبَاتِ ُتَحرُِّموا َال آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّھا يَا - هللا: فأنزل ،                   والصوامع
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 ونالحظ فیما رواه الطبراني أمور منھا ما يلي :
 

وھم فیه القول وھذا ، !! كلب وال صورة فیه بیتاً تدخل ال المالئكة أن قوله :                   أوالً
مكة من بعثته سنیین عبر النبي مع جبرئیل رحلت ومع ، أوالً هللا كتاب مع                 وتناقض
بھا ينزل التي األولى المرة ھي ھذه لیس إذ ، المدينة في النص ھذا نزول يوم                  وإلى
مدنیة سورة ھي المائدة سورة إن ومعلوم ، الوضع من فیصطدم علیه              جبرئیل
أعوام مدى على تمثاالً وال صورة وال كلباً جبريل يصادف ال أن يعقل وال ،                 بإجماع

 رحلته مع النبي كل ھذه السنیین كما قلنا .
 

في - الكلب صغیر وھو - الجرو عن الكالم في إطالق فیھا الطبراني رواية إن : ثانیاً                   و
بیوت من بیت أي في لنا تحديدھا بعدم واضح الرواية في واإلطالق ،               البیت
للرواية العام المفھوم من ومعلوم ، ؟ !!! الجرو فیه كان الذي البیت ھذا                المسلمین
المالئكة نزول من ضیر فال كذلك ذلك كان وإذا ، هللا رسول بیت في يكن لم الجرو                   إن

 وجبريل على النبي .
 



المرأة كلب ضمنھا ومن الكالب كل بقتل أمر النبي إن أعاله الرواية في ورد : ثالثاً                  و
كلب إقتناء صحة في وللحكم للفتوى مخالف األمر وھذا ، لحراستھا جعلته              التي
قصة ودلیلھم األصحاب فتوى من المشھور علیه ما وھذا ، الحراسة وكلب              الصید

 أصحاب الكھف .
 

تصیدھا التي اللحوم أكل اجاز الذي الصريح النص مع تتعارض الرواية وھذه :               ورابعاً
 الكالب الُمعلمه ، فكیف يأمر هللا بشيء وينه عنه النبي ؟ !! .

 
، الكتاب نزول أسباب في القول يحل وال … : ص4 النزول أسباب في الواحدي                 يقول
علمھا عن وبحثوا ، األسباب على ووقفوا التنزيل شھدوا ممن والسماع بالرواية              إال
، بالنار العلم ھذا في ، العثار ذي للجاھل بالوعید الشرع ورد وقد ، الطلب في                  وجدوا
علمتم ما إال الحديث اتقوا - : هللا رسول قال قال، عباس ابن عن جبیر بن سعید                   عن
غیر من القرآن على كذب ومن ، النار من مقعده فلیتبوأ متعمداً علي كذب من                 فإنه

 علم فلیتبوأ مقعده من النار - .
 

لَُكْم ُأِحلَّ - تعالى: قوله نزول 155 ص النزول” أسباب - كتابه في السیوطي                ويورد
یَاِم الرََّفُث إِلَى نَِسائُِكْم - البقرة 187 قال :  لَْیلََة الصِّ

عیناه ووقعت النوم من فانتبه ونام لیلة أفطر الخطاب بن عمر أن ھريره ابي عن                 روي
واغتسل ندم فرغ فلما ، فواقعھا الشھوة وغلبته فأستحسنھا إزار بغیر امرأته              على
بذلك فاغتم بالقصة فأخبره هللا رسول إلى ابتكر ثم ، الصباح إلى وبكى               فصلى
بھذه السالم علیه جبرائیل فنزل عمر، يا بھذا جديراً كنت ما فقال (ص) هللا                رسول
رضي لعمر كرامًة نسائكم.. إلى الرفث الصیام لیلة لكم أحل محمد: يا أقرأ فقال                اآلية
أنفسكم تختانون كنتم أنكم هللا علم السالم، علیه محمد ألمة ورخصًة عنه              هللا
وخاطبه باشروھن واآلن الخطاب، بن عمر يعني علیكم فتاب الخطاب بن عمر              يعني

 بلفظ الجماعة إكراماً له فھي إباحة بصورة األمر - تفسیر ابن كثیر ج1 ص 220 – .
 

عن ھذا روي ، الصیام لیلة في الجماع تحلیل ھو النص ھذا نزول شأن إن :                  فقیل
الجماع إن عازب بن البراء يرى ذلك وفي ، - 198 ص ج1 المنثور الدر – لیلى أبي                    أبن
الخبر تكرار سبب إن وقیل ، العشاء صالة بعد أو النوم بعد محرماً كان الصیام لیلة                  في
، عازب بن البراء عن جبل بن معاذ وعن لیلى أبي أبن وعن ھريره أبي عن مرات                   أربع
لعمري وتلك وتعظیماً، تكريماً الجماعة بلفظ خاطبه هللا وأن لعمر كرامة كان              إنما
في الناس، أذھان في الصحابة من غیره على عمر فضل لترسیخ الطرق              أسخف

 زمن كانت حرب التفضیل على أشدھا بین الطوائف.



 
 وللحديث بقیة

 


