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 ملخص البحث:

يعد السياق أهم معيار يف حتديد املعىن املراد من اللفظ، وينبغي أن ينظر إليه هبذه األمهية فيما يتعلق 

 ابحلكم على أسباب نزول القرآن.

 خذ بسياق كمعيار يف احلكم على أسباب النزول.وهذا البحث حماولة يف األ

مهد الباحث مقدمة نظرية حتدثت عن أمهية السياق، وأقسامه، وأقوال العلماء فيه، وكونه معياراً 

، وانقش رآن الكرمييف الق لتحديد املعىن املراد من اللفظ، ثن استعرض يف دراسة تطبيقية مناذج من أسباب نزول

أو عدمه، وخلص إىل أن الراوية إن ثبتت فال تتعارض مع السياق، بل تقويه، أو أهنا مدى توافقها مع السياق 

وردت كشاهد على حدث مشابه، وليست هي ذاهتا السبب الذي نزلت من أجله اآلية، وإما أن تكون الراوية 

لتفسري، وهللا ضعيفة أصاًل وختالف السياق، فال ميكن قبوهلا سببًا للنزول، وإن وردت يف كتب أهل احلديث وا

 أعلم.

 املقدمة:

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعد.

فقد انلت )علوم القرآن( حظوة عند العلماء، ولقيت خدمة جليلة لكوهنا ختدم كتاب هللا؛ ولعل من 

تشتمل على فوائد مجة، منها: "معرفة وجه احلكمة الباعثة أكثرها فائدة، وأعظمها نفعاً: أسباب النزول؛ ألهنا 

على تشريع احلكم، ومنها: ختصيص احلكم به عند من يرى أن العربة خبصوص السبب، ومنها: الوقوف على 
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القشريي: بيان معرفة سبب النزول: طريق قوي يف فهم معاين الكتاب العزيز، ومنها: دفع  املعىن، قال أبو الفتح

 .(1)اإلشكال"  ، ومنها: إزالةتوهم احلصر

ونظراً هلذه األمهية فقد كثر احلديث عنها يف كتب علوم القرآن، وأكثر العلماء من نقل الرواايت املثبتة 

، أمهها: خمالفة سياق اآلايت ةألسباب النزول، بيد أن األخذ ببعض هذه الرواايت يوقع يف إشكاالت كثري 

ومل  والذي يؤدي بدوره إىل ضعف املعىن واختالل النظم القرآين. رفضها. الذي هو معيار قوي لقبول الرواية أو

أر يف الدراسات اليت عنيت ابلسياق على كثرهتا دراسة أفردت هذا اجلانب خباصة؛ من أجل ذلك عنيت 

 دراسيت هذه ببيان أمهية السياق كمعيار يف احلكم على سبب النزول، وجاءت يف مقدمة وقسمني:

فتحدثت فيها عن أمهية أسباب النزول، وأسباب اختيار البحث ابختصار، وقد مرت فأما املقدمة: 

 قريباً.

، وأقسامه، وأمهيته، واهتمام العلماء به يف )فهو نظري(، وحتدثت فيه عن تعريف السياق القسم األول:وأما 

 املباحث التالية:

 املبحث األول: تعريف السياق لغة واصطالحاً.

 م السياق.املبحث الثاين: أقسا

 املبحث الثالث: اعتبار السياق كمعيار لتوجيه املعىن.

 والقسم الثاين: جعلته تطبيقياً وخصصته لدراسة بعض الرواايت الواردة يف أسباب النزول.

 مث اخلامتة وخلصت فيها النتائج اليت توصلت إليها أثناء البحث.

                                                 

 1/111الزركشي، الربهان يف علوم القرآن،   (1)
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زول، وما كان للسياق فيه أثر ظاهر، أما ما كان هذا، وقد اخرتت مناذج من الرواايت الواردة يف أسباب الن

مرفوضًا من قبل الرواية وحدها فلم أتعرض له، إذ تكلفت بذلك دراسات هي أقرب إىل نقد احلديث منها إىل 

 التفسري.

 املبحث األول

 تعريف السياق

 السياق لغة: .1

 سوقاطعاإلبل وغريها يسوقها  السياق يف اللغة: هو التتابع، جاء يف لسان العرب: "السوق معروف، ساق

وقد انساقت وتساوقت اإلبل إذا تتابعت، وكذلك تقاودت، فهي متقاودة ومتساوقة، ويف حديث أم  وسياقاً.

 .(2)معبد: فجاء يسوق أعنزاً ما تساوق، أي ما تتابع، واملساوقة: املتابعة، كأن بعضها يسوق بعضا"

هو يسوق احلديث أحسن سياق، وإليك يساق احلديث، يف أساس البالغة: "وتساوقت اإلبل: تتابعت، و 

 .(3)على سوقه: على سرده"  وهذا الكالم على مساقة إىل كذا، وجئتك ابحلديث

 السياق يف االصطالح: .2

هو التتابع، ويف احلديث: سرده وتتابعه، ويستعمل هذا املصطلح يف  –كما سبق بيانه   –السياق يف اللغة 

الذي يطلق ويراد به "احمليط اللغوي الذي تقع فيه  (context) للمصطلح اإليلليزي مقابالً  علم اللغة احلديث

 .(4)الوحدة اللغوية، سواء أكانت كلمة، أم مجلة، يف إطار من العناصر اللغوية أو غري اللغوية" 

                                                 

 4112/ 3ظور، لسان العرب، ابن من  (2)

 828/ 1الزخمشري، أساس البالغة،   (3)

 نقاًل عن كونرد. 11الطلحي، ص  (4)
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هو  ويف تعبري املفسرين، "يطلق السياق على الكالم الذي خرج خمرجًا واحداً، واشتمل على غرض واحد،

كلم، وانتظمت أجزاؤه يف نسق واحد، مع مالحظة أن الغرض من الكالم أو املعاين املقصود األصلي للمت

 .(5) املقصودة ابلذات هو العنصر األساس يف مفهوم السياق"

وقال بعضهم: " أما السياق القرآين فإننا نقصد به: األغراض واملقاصد األساسية اليت تدور عليها مجيع 

 .(6)آن، إىل جانب النظم اإلعجازي، واألسلوب البياين الذي يشيع يف مجيع تعبرياته" معاين القر 

، يف تفسري وال شك أن الكالم إذا كان لغرض واحد تتابع نظمه اللغوي وتساوق، ومن األمثلة على ذلك 

َّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم قرَبَل اْلَمْشررقر َواْلَمْغرر  ) قوله تعاىل ، اختار العالمة ابن جرير أن 111البقرة:  (بر لَْيَس اْلربر

 اآلية يف اليهود والنصارى ألن سياق اآلايت فيهم، قال ما نصه:

لَْيَس  )بتأويل اآلية: القول الذي قاله قتادة، والربيع بن أنس، أن يكون عىن بقوله: "وأوىل هذين القولني 

َّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم قرَبَل اْلَمْشرر  اليهود والنصارى، ألن اآلايت قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم  (قر َواْلَمْغرربر اْلربر

األمر كذلك، ليس الرب أيها  واخلرب عنهم وعما أعد هلم من أليم العذاب، وهذا يف سياق ما قبلها، إذ كان

َّ مَ  )اليهود والنصارى أن يوىل بعضكم وجهه قبل املشرق وبعضكم قبل املغرب،  َّللَّر َواْليَ ْومر َوَلكرنَّ اْلربر ْن َآَمَن ابر

رر َواْلَماَلئرَكةر َواْلكرَتابر   . وسيأيت بيان إن شاء هللا.(7) اآلية (اآْلَخر

                                                 

 11الطلحي، داللة السياق، ص  (5)
 88، نقال عن داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن الكرمي، ص41انظر، الشتوي، داللة السياق، ص (6)

  111/ 4الطربي، جامع البيان،   (7)
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 املبحث الثاني

 أقسام السياق

 ميكننا القول: إن السياق يف جممله ينسم إىل قسمني.

 وما بعدها. السياق اللغوي: هو السياق الداخلي الذي يعين ابللفظ أو اجلملة وما قبلها

 ويسمى بسياق املوقف. وسياق آخر خارج عن اللفظ وهو ما حييط به من ظروف ومالبسات

حممد علي اخلويل أبنه: "السياق الذي جرى يف إطاره التفاهم بني شخصني، ويشمل ذلك  د.وعرفه 

، ومساه د. (8)للمحادثة" بني املتحادثني والقيم املشرتكة بينهما والكالم السابق  زمن احملادثة ومكاهنا والعالقة

 متام حسان بسياق املقام، وعرفه أبنه:

 .(9)" الوجه الذي تتمثل فيه العالقات واألحداث والظروف االجتماعية اليت تسود ساعة أداء املقال  

ْلَنا َآيًَة َمَكاَن َآيَة   ): -تعاىل  –مثال ذلك: ما ذكره العالمة ابن عاشور عند قوله  ل: النح (َوإرَذا َبدَّ

، )مكان آية( منصوب على الظرفية املكانية، أبن أتيت آلية يف الدعوة واخلطاب يف مكان آية أخرى أتت 111

جمازي، وهو حالة الكالم واخلطاب، كما يسمى ذلك مقاماً، فيقال:  –هنا  –يف مثل تلك الدعوة، فاملكان 

 .(10)اح املصحف، وال إببداهلا حموها منه" هذا مقام الغضب، فال أتت فيه ابملزح. وليس املراد مكاانً من ألو 

 إىل أربعة أقسام: (11)أما السياق القرآين فقسمه د. الربيعة 

                                                 

، نقال عن معجم علم اللغة النظري، ص  1حممد سامل صاحل، النظرية احلديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية يف التوصل إىل املعىن، ص  (8)
412. 

 331متام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها، ص   (9)

 448/ 13ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (10)

 قرآن، جامعة القصيم، اململكة العربية السعوديةأستاذ التفسري وعلوم ال (11)
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 سياق القرآن: ويقصد به املعاين الكلية للقرآن الكرمي ومقاصده األساسية. .1

 سياق السورة: ويقصد به البناء الكلي للسورة، ووحدهتا املوضوعية. .4

رة، يكون غرضه وموضوعه واحداً لكنه يتناسق مع غرض السورة وسياق النص: وهو مقطع من السو  .3

 العام.

 سياق اآلية: وهو أن كل آية وإن ارتبطت مبا قبلها وما بعدها من اآلايت لكنها حتمل غرضاً مستقالً  .2

(12). 

 السياق القرآين إىل: (13)وفصل د. عبد الرمحن بودرع 

السورة وموقعها بني السابق من اآلايت السياق املكاين: ويعين سياق اآلية أو اآلايت داخل  .1

 والالحق.

 السياق الزمين لآلايت: أو سياق التنزيل، ويعين سياق اآلية بني اآلايت حبسب ترتيب النزول. .4

 السياق املوضوعي: ومعناه دراسة اآلية أو اآلايت اليت جيمعها موضوع واحد. .3

ل مقاصد القرآن الكرمي والرؤية القرآنية من خال السياق املقاصدي: ومعناه النظر إىل اآلايت .2

 القرآنية العامة للموضوع املعاجل.

السياق التارخيي: مبعنييه العام واخلاص؛ فالعام: هو سياق األحداث التارخيية القدمية اليت حكاها  .1

 .(14)القرآن الكرمي واملعاصرة لزمن التنزيل، واخلاص: هو أسباب 

                                                 

د. حممد الربيعة، علم السياق القرآين، مقال منشور علي موقع ملتقى أهل التفسري،   (12)
(http://tafsir.net/vb/showthread.php?=7414.) 
 أستاذ يف كلية اآلداب، جامعة عبد املالك السعدي، تطوان.  (13)



 246  
 

 املبحث الثالث

 وجيه املعىناعتبار السياق كمعيار لت

ري كالم هللا، وكالم العرب، وإن اختلفوا يف ال خالف بني العلماء على اعتبار داللة السياق يف جما

هنا األول، وعليه أدلة من السنة الشريفة، ومن أقوال أهل العلم،  –أتثريها يف استنباط األحكام، والذي يهمنا 

 من ذلك:

َوالَّذريَن يُ ْؤُتوَن )قالت: سألت رسول هللا عن هذه اآلية ي من حديث عائشة زوج النيب، ذما رواه الرتم

َلة   قالت عائشة: هم الذين يشربون اخلمر ويسرقون، قال: ) ال اي بنت الصديق؛ ولكنهم:  (َما َآتَ ْوا َوقُ ُلوبُ ُهْم َوجر

. قال (اخْلَي ْرَاتر أُولَئرَك ُيَساررُعوَن يفر  )الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون، وهم خيافون أال يقبل منهم( 

 .(15)ي: صحيح ذالرتم

َوَلْن جَيَْعَل اَّللَُّ لرْلَكافررريَن َعَلى  )يب طالب: اي أمري املؤمنني، أرأيت قول هللا: أقال رجل لعلي بن 

نرنَي َسبرياًل  ُ ) قالمث  أدنه!، ون ويقتلون، قال له علي: أدنه،، وهم يقاتلوننا  فيظهر 121:ء النسا (اْلُمْؤمر فَاَّللَّ

نرنَي َسبريالً  ْؤمر
ُ
ُ لرْلَكافررريَن َعَلى امل َنُكْم يَ ْوَم القرَياَمةر وَلن جَيَْعَل اَّللَّ  .(16)يوم القيامة"  (حَيُْكُم بَ ي ْ

ه، فقال: مل عن ابن عباس قال: "كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد يف نفس

تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقل عمر: أنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه 

فقال: بعضهم  1:النصر (إرَذا َجاَء َنْصُر اَّللَّر َواْلَفْتحُ )دعاين يومئذ إال لرييهم. قال: ما تقولون يف قوله تعاىل: 

                                                                                                                                                     

 .13، ص41فهم النص القرآين، جملة اإلحياء، العدد بودرع، أثر السياق يف   (14)
 .341/ 1، ج3111ي، رقم احلديث ذي، سنن الرتمذالرتم  (15)
 331/ 1الطربي، جامع البيان،   (16)
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كذاك تقول اي أنصران وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. فقال يل: أمران أن حنمد هللا ونستغفره إذا 

 (إرَذا َجاَء َنْصُر اَّللَّر َواْلَفْتحُ )قلت هو أجل رسول هللا أعلمه له. قال:  ابن عباس؟ .فقلت: ال. فما تقول؟.

َْمدر َرب رَك َواْستَ ْغفرْرُه إرنَُّه َكاَن تَ وَّا)وذلك عالمة أجلك  ، فقال عمر ما أعلم منها إال ما 3النصر: (ابً َفَسب رْح حبر

 .(17)تقول" 

ففي املثال األول ملن تنظر السيدة عائشة رضي هللا عنها إىل سياق اآلية، وظنت أهنا يف الذين يقرتفون  

، فنرى أن (أُولَئرَك ُيَساررُعوَن يفر اخْلَي ْرَاتر  )كبائر الذنوب، فلفت النيب عليه السالم نظرها إىل اآلية اليت بعدها 

يح املعىن اليت فهمته السيدة عائشة من اآلية، كما اعتمد النيب صلى هللا عليه وسلم استخدم السياق يف تصح

 عليه اإلمام علي وابن عباس يف تفسريمها لآليتني الكرميتني.

أما ما نقل عن السلف من اعتمادهم على السياق يف فهم كتاب هللا فأكثر من أن حيصى، من ذلك: 

 .(18)وي عن مسلم بن يسار البصري قوله: "إذا حدثت عن هللا فقف حىت تنظر ما قبله وما بعده" ما ر 

ْنُكْم َمرريًضا َأْو َعَلى َسَفر  َفعردَّة  )وقول ابن عبد الرب يف رده على من يستدل بقوله تعاىل:  َفَمْن َكاَن مر

م  ُأَخر ضان للمسافر عزمية، أبن السياق يدل على أنه رخصة ، البقرة. على أن الفطر يف رم182اآلية:  (مرْن َأايَّ

ُ برُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرريُد برُكُم اْلُعْسرَ )وهو قوله تعاىل:   البقرة. 181اآلية:  (19) (يُرريُد اَّللَّ

 وسيأيت املزيد من أقوال اللغة والتفسري يف أمهية السياق وأثره يف املعىن يف املبحث التايل.

                                                 

َْمدر َرب رَك َواْستَ ْغفرْرُه( حديث   (17)  131/ 14، الطربي، 221أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، ابب: قوله: )َفَسب رْح حبر
 442، نقاًل عن فضائل القرآن أيب عبيد، ص 111انظر العنزي، داللة السياق، ص   (18)
 112/ 4، نقاًل عن ابن عبد الرب، التمهيد، 111العنزي، ص   (19)
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 املبحث الرابع

 همية السياق، واهتمام العلماء بهأ

ميكن القول: أبن أمهية السياق تتجلى يف أنه هو الذي حيدد قيمة الكلمة ومعناها يف اجلملة، إذ 

الكلمات خيتلف معناها ابختالف سياقها. وقد رد اإلمام عبد القاهر اجلرجاين على من زعم أن الفصاحة 

ن الكالم الذي هي فيه، وجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة ملأللفاظ وحدها فقال: "ومجلة األمر: أان ال ن

ولكنا نوجبها هلا موصولة بغريها، ومعلقًا معناها مبعىن ما يليها. فإذا قلنا يف لفظة )اشتعل( من قوله تعاىل: 

ًبا) ولكن موصوال : إهنا يف أعلى املرتبة من الفصاحة، مل توجب تلك الفصاحة هلا وحدها، (َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشي ْ

 (20)هبا الرأس، معرفاً ابأللف والالم، ومقروانً إليها الشيب، منكراً منصوابً" 

اتضاحًا ال يدع للشك جمااًل أن األلفاظ ال تتفاضل من  –إذن  –ويقول يف موضع آخر: فقد اتضح 

يف مالئمة معىن حيث هي ألفاظ جمردة، وال من حيث هي كلم مفردة، وأن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة وخالفها 

 .(21)اللفظة ملعىن اليت تليها أو ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظ" 

: ما ذكره الزركشي يف الربهان" أنه يرشد إىل تبيني اجململ والقطع بعدم -أيضا  –ومن فوائد السياق 

 احتمال غري املراد، وختصيص العام، وتقييد املطلق، وتنوع الداللة.

                                                 

 214عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص   (20)
 21عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص  (21)
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القرائن الدالة على مراد املتكلم، فمن أهله غلط يف نظره وغالط يف مناظراته. وانظر إىل وهذا من أعظم 

، كيف جتد سياقه يدل على أنه الذليل 22سورة الدخان:  (ُذْق إرنََّك أَْنَت اْلَعزريُز اْلَكررميُ )قوله تعاىل 

 .(22)احلقري"

ل إىل املعىن، وأوالده املفسرون وعلماء وقد اهتم العلماء ابلسياق؛ ألنه يشكل حجر الزاوية يف الوصو 

القرآن عناية خاصة، فعلم املكي واملدين مثاًل، يضيف للنص بعداً زمنياً ومكانياً ميكن اإلفادة منه يف توجيه معىن 

النص، وتطبيقه يف األزمنة اليت تناسب احلال الذي نزل فيها؛ لذا مل يقف احلذاق من املفسرين على حتديد معىن 

إمنا جتاوزوه إىل ربطه ابلسابق والالحق من اآلايت، ومن هنا نشأ ما يعرف بعلم املناسبات، وفائدته  اللفظ، و 

التأليف  كما ذكر الزركشي" جعل أجزاء الكالم بعضها آخذًا أبعناق بعض، فيقوى بذلك االرتباط، ويصري

 .(23)حاله حال البناء احملكم، املتالئم األجزاء" 

عي يف كتابه نظم الدر يف تناسب اآلايت والسور، قال يف التعريف به: هو وأشهر من اعتىن به البقا

علم تعرف به علل الرتتيب، ومثرته االطالع على الرتبة اليت يستحقها اجلزء بسبب ماله مبا وراءه وما أمامه من 

ه وهو من االرتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب، فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائ

 .(24)سر البالغة؛ ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال" 

                                                 

 14، ونقله بودرع، عن ابن القيم، انظر أثر السياق يف فهم النص القرآين، جملة اإلحياء، ص 4/431الزركشي، الربهان،   (22)

 1/131الزركشي، الربهان،   (23)
 1/1مقدمة الكتاب.  البقاعي، نظم الدرر،  (24)
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، وأفرد (25)ويف السياق ذاته أييت علم أسباب النزول ، فهو "طريق قوي يف فهم معاين الكتاب العزيز" 

كثري من هذه له بعض العلماء كتبًا خاصة، كالواحدي، والسيوطي، وابن حجر العسقالين، وغريهم. بيد أن ال

)األسباب( ال ختلو من اعرتاض، ولعل أهم معيار ميكن به إثبات سبب النزول أو رفضه بعد ثبوته أو نفيه هو 

السياق. فقد أييت سبب النزول متفقًا متامًا مع السياق، ابلتايل يكون السياق مقواًي للرواية وداعمًا هلا، وقد ال 

ظر يف الرواية بتأويلها إن أمكن أو عدم قبوهلا كسب للنزول، وخباصة يتفق السبب مع السياق وابلتايل ميكن الن

أن اآلية نزلت يف حكم كذا، فنقلت على أهنا  أن بعض الرواايت تكون اجتهادًا من الصحايب، أو يقصد هبا

 سبب للتنزيل، وهللا أعلم.

الذين اعتمدوا على  هذا وقد اعتىن املفسرون ابلسياق، وأييت العالمة ابن جرير يف مقدمة املفسرين

السياق يف اختيار املعىن األصح لآلية، ويرى أنه من غري اجلائز صرف الكالم عما هو يف سياقه إىل غريه، إال 

حبجة جيب التسليم هلا من داللة ظاهر التنزيل، أو خرب عن الرسول صلى هللا عليه وسلم تقوم به حجة، فأما 

: "توجيه الكالم إىل ما كان نظريًا ملا يف سياق اآلية، أوىل من تتعذر على أحد، وقال أيضًا  الدعاوي فال

، وينقل ابن جرير عن علماء متقدمني اعتمادهم على السياق يف تفسري (26)توجيهه إىل ما كان منعداًل عنه "

َسائرق  َوَجاَءْت ُكلُّ نَ ْفس  َمَعَها  )أن املراد ابلنفس يف قوله تعاىل  (27)بن كيسان  اآلايت، فنقل عن صاحل

 –معتمداً على السياق  –إمنا هو الكافر، مث قال: اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك. مث يرجح ابن جرير  (َوَشهريد  

                                                 

 1/111نسب هذا القول إىل القشريي، انظر الزركشي، الربهان،   (25)
 أمحد شاكر()نسخة  1/21الطربي، جامع البيان،   (26)

 صاحل بن كيسان: املدين، اإلمام احلافظ، الثقة، مؤدب أوالد عمر بن عبد العزيز، يقال موىل بين غفار، ويقال: موىل بين عامر ، ويقال :  (27)
وموسى بن عقبة،  موىل آل معيقيب الدوسي، رأي عبد هللا بن الزبري، وعبد هللا بن عمر، قال بن معني : ومسع منهما ، روى عنه عمرو بن دينار 

 11-11/ 11، النبالءكان جامعاً من احلديث والفقه واملروءة. انظر الذهيب، سري أعالم 
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ْنَسانَ )أن املقصود هبا الرب والفاجر، ألن هللا أتبع هذه اآلايت قوله  . وقد تبني يف هذا (28)" (َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلر

 مني على السياق يف اختيارهم املعىن املناسب لآلايت.النقل مدى اعتماد األئمة املتقد

ومن الذين أولوا هذا الباب عناية هامة: الراغب األصفهاين، يف كتابه املفردات، فقد ذكر يف مقدمته 

، وكال املوضوعني يعتمد على السياق اعتمادًا كبرياً (29)أنه ألف كتااًب عن مناسبة األلفاظ، وآخر عن الرتادف 

 ع فيه الراغب.وهو أمر بر 

التوصل إىل فهمه: النظر إىل قال الزركشي: "أن من القرآن ما مل يرد فيه نقل عن املفسرين وطريق 

مفردات األلفاظ من لغة العرب، ومدلوالهتا، واستعماهلا، حبسب السياق، وهذا يعتين به الراغب كثرياً يف كتاب 

 .(30)تفسري مدلول اللفظ؛ ألنه اقتنصه من السياق" ( ، فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة يف املفردات)

والزركشي نفسه يرى يف السياق ما يراه الراغب من ذلك قوله: "ليكن حمط نظر املفسر مراعاة نظم 

كالم الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز، وهلذا نرى صاحب الكشاف جيعل لا

 .(31)نه غريه مطروح" الذي سيق له الكالم معتمداً، حىت كأ

                                                 

 11/212انظر ابن جرير، جامع البيان،   (28)
هما من فروق( اسم الكتاب األول كما يف مقدمة املفردات )حتقيق مناسبات األلفاظ( واآلخر )األلفاظ املرتادفة على املعىن الواحد، وما بين  (29)

 11انظر مقدمة املفردات، ص
، ويف املفردات أمثلة كثرية على اعتماد الراغب على السياق يف اختيار املعىن، كما يف تفسريه لقوله تعاىل 4/313، الربهان، الزركشي  (30)

َكْت( هود:  ( إىل قوله  ، قال "وضحكها للتعجب بدليل قوله )أَتَ ْعَجبرنيَ 11)َواْمَرأَتُُه َقائرَمة  َفَضحر ْن أَْمرر اَّللَّر(، ويدل على ذلك قوله )أَأَلرُد َوَأاَن َعُجوز  مر
(، هود:  يب  َكْت( كما تصوره بعض املفسرين..." انظر املفردات، ص 14)َعجر ، 114، وقول من قال حاضت فليس ذلك تفسرياً لقوله )َفَضحر

 مادة ضحك.

 241/ 1الزكرشي، الربهان،   (31)
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ومن األمثلة على اعتماد الزركشي على السياق :قوله يف فصل : "قد يكون اللفظ مقتضيا ألمر وحيمل 

عن أهل الكسل " هؤالء أهل بييت  –عليه السالم  –على غريه :  ألنه أوىل بذلك االسم منه ، مثل قوله 

  (33)ن يدل على إرادة األزواج وفيهن نزلت." قال: وسياق القرآ (32) عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً هب ذفأ

ومن الذين نوهوا أبمهية السياق يف التفسري: شيخ اإلسالم ابن متيمة، ففي معرض حديثه يف الرد على 

ومن اكتفى بتفسري األلفاظ دون النظر غلي السياق قاله ما نصه:  من محل ألفاظ القرآن على معىن ال يسوغ،

دي االختالف، فهو ما يعلم ابالستدالل ال ابلنقل، فهذا أكثر ما فيه اخلطأ من "وأما النوع الثاين من مستن

جهتني حدثتا بعد تفسري الصحابة والتابعني واتبعيهم إبحسان، فإن التفا سري اليت يذكر فيها كالم هؤالء صرفاً 

 هاتني اجلهتني. من يءال يكاد يوجد فيها ش

 ألفاظ القرآن عليها. إحدامها: قوم اعتقدوا معاين مث أرادوا محل

والثانية: قوم فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من كان من الناطقني بغلة العرب، ومن 

غري نظر إىل املتكلم ابلقرآن، واملنزل عليه، واملخاطب به. فاألولون راعوا املعىن الذي رأوه من غري نظر إىل ما 

ان. واآلخرون راعوا جمرد اللفظ وما جيوز أن يريده به عندهم العريب، تستحقه ألفاظ القرآن من الدالالت والبي

 .(34)من غري نظر ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكالم" 

ومن أجلة علماء القرآن الذين أولوا السياق عناية كربى وجعلوه أصال مهما يف تقرير أحكام الشريعة: 

لسياق اللغوي: قوله: "كالم العرب على اإلطالق البد سحاق الشاطيب، ومما جاء يف كالمه عن اإاإلمام أبو 

                                                 

 118، ص3، ج2111، واحلاكم يف املستدرك، رقم احلديث 311، ص1، ج3411، رقم احلديث، يذأخرجه الرتم( 32)

 4/331انظر الربهان،  (33)

 14-11ابن متيمة، مقدمة يف أصول التفسري، ص   (34)



 253  
 

أسد، أو محار، أو  فيه من اعتبار معىن املساق يف داللة الصيغ وإال صار ضحكة وهزأة، أال ترى إىل قوهلم فالن

. لو اعترب اللفظ (35)عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وفالنة بعيدة مهوى القرط، وما ال ينحصر من األمثلة 

  يكن له معىن معقول. فما ظنك بكالم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم؟.مبجرده مل

وقال عن سياق املقام: إن املساقات ختتلف ابختالف األحوال واألوقات والنوازل، وهذا معلوم يف علم 

ضية املعاين والبيان. فالذي يكون على ابل من املسمع واملتفهم وااللتفات إىل أول الكالم و آخره، حبسب الق

وما اقتضاه احلال فيها ال ينظر يف أوهلا دون آخرها، وال يف آخرها دون أوهلا، فإن القضية وإن اشتملت على 

واحد حميص للمتفهم عن رد آخر الكالم على  يءمجل فبعضها متعلق ببعض؛ ألهنا قضية واحدة انزلة يف ش

ف فإن فرق النظر يف أجزائه فال يتوصل به آخره وإذ ذاك حيصل مقصود الشارع يف فهم املكلأوله، و أوله على 

إىل مراده، وال يصح االقتصار يف النظر على بعض أجزاء الكالم دون بعض إال يف موطن واحد وهو النظر يف 

 .(36) "..فهم الظاهر حبسب اللسان العريب وما يقتضيه

 وقد اتسع مفهوم السياق عند الشاطيب ليشمل سياق السورة كله، 

، قال: فإن 84سورة األنعام/  (الَّذريَن َآَمُنوا َوملَْ يَ ْلبرُسوا إرميَانَ ُهْم برظُْلم  )وله تعاىل وذلك عن تفسري ق

سياق الكالم يدل على أن املراد ابلظلم أنواع الشرك على اخلصوص، فإن السورة من أوهلا إىل آخرها مقررة 

اآلية قصة إبراهيم عليه السالم يف حماجته لقواعد التوحيد، وهادمة لقواعد الشرك وما يليه، والذي تقدم قبل 

                                                 

مثاله: فالن محار، أي هذه األلفاظ اجملاز الذي يستخدمه العرب يف كالمهم، فزيد أسد: يشبه زيد ابألسد يف صفاته، فهو تشبيه بليغ ، و   (35)
ؤذي أن فالانً يشبه احلمار يف صفاته، وعظيم الرماد، كناية عن الشخص الكرمي املضياف، وجبان الكلب، كناية عن الكرم أيضاً، ألن كلبه ال ي

خمتصر املعاين، سعد  األضياف بصوته، وفالنة بعيدة مهوى القرط، كناية عن طول الرقبة، وهو أمر مستحسن يف صفة النساء عند الرعب، انظر،
 111 -112، 211الدين التفتازاين ، ص 

 411/ 2الشاطيب، املوافقات،   (36)
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َفَمْن َأْظَلُم ممرَّنر )لقومه ابألدلة اليت أظهرها هلم يف الكوكب والقمر والشمس، وكان قد تقدم قبل ذلك قوله 

اَيترهر  اخلليتني وظهر فبني أنه ال أحد أظلم ممن ارتكب هاتني  41سورة األنعام  (افْ تَ َرى َعَلى اَّللَّر َكذراًب َأْو َكذََّب ِبَر

 .(37)أهنما املعىن هبما يف سورة األنعام إبطااًل ابحلجة، وتقريراً ملنزلتهما يف املخالفة.." 

هذا، وقد جعل اإلمام عبد القاهر السياق أصاًل عظيمًا يف جتلية املعىن املراد فقال: "اعلم أن ها هنا 

وهو أن أللفاظ اليت هي أوضاع اللغة مل توضع أصال أنت ترى الناس فيه يف صورة من يعرف جانباً وينكر آخر، 

علم شريف وأصل عظيم"  لتعرف معانيها يف أنفاسها، ولكن ألن يضم بعضها إىل بعض فيعرف فيما بينها وهذا

(38). 

السياق إذن: هو احملور الذي يدور عليه املعىن، وهو حمط أنظار علماء اللغة عراًب كانوا أم غري عرب، 

ليل اخلطاب، وفهم النص، وعليه ميكن للباحث أن جيعل السياق وخباصة القسم األول منه، عليه يف حت واعتمدوا

الذي من أجله ورد الكالم، مث تساوق وتتابعها خلدمة هذا الغرض، معيارًا يف قبول سبب نزول  وهو الغرض

ت وكانت صرحية يف سبب اآلية إذا توافق مع سياقها، أو رفضه إذا تعارض معه، هذا ما مل تثبت الرواية، فإن ثبت

 النزول، فحينئذ ال ميكن معارضته ابلسياق، وسيأيت بيان ذلك يف الدراسة التطبيقية.

 القسم التطبيقي : -اثنياً 

بعد استعراض مجلة من املباحث النظرية يف السياق القرآين، جيدر بنا إيراد مجلة من األمثلة التطبيقية 

يما يلي مجلة من اآلايت اليت تدل على السياق القرآين على عدم صحة جتلي لنا املوضوع، وتزيده وضوحاً، وف

 ما قيل أنه سبب لنزوهلا، ومن هذه اآلايت:
                                                 

 41/ 2الشاطيب، املوافقات،  (37)
 132عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص    (38)
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يمر ) -1 ريًا َوَنذريرًا َواَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحابر اجلَْحر حلَْق ر َبشر  112البقرة:  (إرانَّ أَْرَسْلَناَك ابر

، وقرأ مجهور العشرة بضم التاء ورفع ال انهيةقرأ انفع ويعقوب بفتح التاء وسكون الالم على أن 

، والذين أتولوا القراءة األوىل ذكروا أن سبب نزوهلا ما أخرجه عبد الرزاق عن حممد (39) الفعل بعدها

إرانَّ ))ليت شعري ما فعل أبواي( فنزلت بن كعب القرظي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

حلَْق ر َبشر  يمر أَْرَسْلَناَك ابر . فما ذكرها حىت توفاه هللا 112البقرة (ريًا َوَنذريرًا َواَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحابر اجلَْحر

 مرسل.

وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج، قال: أخربين داود بن أيب  عاصم أن النيب صلى هللا عليه 

 .(40)وسلم قال ذات يوم )أين أبواي( فنزلت ]مرسل[ أيضاً 

 تصلح أن تكون سبباً لنزول اآلية لوجوه:وهذه الرواية ال 

وتنعتهم على هللا، وأن كفار قريش يقومون  األول: أن سياق اآلايت يتحدث عن اليهود والنصارى

لنبيه عليه السالم، أن واجبك اي حممد تبليغ  ابلدور ذاته )تشاهبت قلوهبم(، فكان من تسلية هللا

ى هذا توجه قراءة الرقع. أما قراءة اجلزم اليت قرأ هبا الرسالة، وأنت غري مسئول عن كفر من كفر، وعل

انفع ويعقوب، فيمكن توجيهها أن النيب عليه السالم هنى عن السؤال عن أحوال الكفار، إن كان 

النهي على احلقيقة، وإما أن يقال: إن النهي ليس على حقيقته، بل جاء على سبيل تعظيم ما وقع فيه 

قول: "كيف حال فالن" إذا كان وقع فيه بليه، فيقال لك: "ال تسأل أهل الكفر من العذاب، كما ت

                                                 

 183/ 1انظر حممد سامل حميسن، املغين يف توجيه القراءات العشر،   (39)
، 181، ابن حجر، العجاب يف بيان األسباب، ص 1/113الطربي، جامع البيان،  1/12ري عبد الرازق، انظر عبد الرازق، تفس(  40)

   38السيوطي، أسباب النزول، ص 
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الطربي أي داللة لقراءة اجلزم، قال: والواجب أن يكون أتويل ذلك اخلرب على  ومل ير اإلمام (41)عنه" 

ما مضى ذكره قبل هذه اآلية، وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصارى وغريهم من أهل الكفر، دون 

ة عنهم، وأن النظم ال يساعد على هذه القراءة، ذلك أنه لو أراد النهي لوصل اآلية النهي عن املسأل

أوضح داللة على أن اخلرب )وال تسأل( أوىل من النهي، والرفع ابلفاء )فال تسأل(، وترك الوصل ابلفاء 

. ورد هذه القراءة الصحيحة، أمر غري مستساغ، خاصة وأهنا منسجمة مع نظم (42)أوىل من اجلزم 

: "إيذان بكمال شدة عقوبة الكفار وهتويل هلا كأهنا -كما قال العالمة أبو السعود   –اآلية، وأهنا 

على لسانه، أو ال يستطيع السامع أن يسمع خربها، ومحله  لغاية فظاعتها ال يقدر املخرب على أجرائها

 .(43)لنظم الكرمي" على هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه مما ال يساعده ا

  –معرتضة بني حكاايت أحوال املشركني وأهل الكتاب، القصد منها  ويرى ابن عاشور أن اآلية

مما مياثل ما أتنيس الرسول عليه الصالة والسالم من أسفه على ما لقيه من أهل الكتاب  –كما ذكران 

اإلسالم على املشركني فإذا هو من املشركني، وقد كان يود أن يؤمن به أهل الكتاب فيتأيد هبم  هلقي

 .(44)من املشركني أو أشد"  ييلقى منهم ما لق

اثلثاً: ابإلضافة إىل السياق فإن هذه الرواية اليت جيعلوهنا سببًا لتزول اآلية ضعيفة واهية، فقد نقل 

 األلوسي عن العراقي أنه مل يقف عليها.

                                                 

 183/ 1سامل حميسن، املغين يف توجيه القراءات العشر،  دد. حممانظر   (41)

 112/ 1الطربي، جامع البيان،   (42)

 114/ 1أبو السعود، أرشاد العقل السليم،   (43)

 113/ 1ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (44)
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، قال (45)إلسناد فال يعول عليه وقال السيوطي: إنه مل يرد يف هذا إال أثر معضل ضعيف ا

األلوسي: "والذي يقطع به أن اآلية يف كفار أهل الكتاب كاآلايت السباقة عليها والتالية هلا ال يف 

 .(46)أبويه صلى هللا عليه وسلم"

نستطيع اجلزم أبن هذه الرواية ال تصلح أن تكون سببًا لنزول اآلية؛ ألن الغرض من بعد هذا 

يس الرسول عليه السالم ال إدخال احلزن عليهن بل إن اآلية ليس هلا نزول خاص سياق اآلايت أتن

 وهي منسجمة متاماً مع سياقها املذكور، على القراءتني مجيعاً، وهللا أعلم.

ْنُكْم مرْن ذََكر  َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكْم مرنْ ) -4 يُع َعَمَل َعامرل  مر بَ ْعض  فَالَّذريَن  فَاْسَتَجاَب هَلُْم َرب ُُّهْم َأين ر اَل ُأضر

ُهْم َسي رَئاهتررْم  ْم َوأُوُذوا يفر َسبريلري َوقَاتَ ُلوا َوقُترُلوا أَلَُكف رَرنَّ َعن ْ َلن َُّهْم َجنَّات  َهاَجُروا َوُأْخررُجوا مرْن دراَيررهر َوأَلُْدخر

ُ عرْندَ  ْن عرْندر اَّللَّر َواَّللَّ  121آل عمران:  (ُه ُحْسُن الث ََّوابر جَتْرري مرْن حَتْترَها اأْلَنْ َهاُر ثَ َوااًب مر

 سبب النزول:

عن أم سلمة أهنا قالت: "اي رسول هللا، ال أمسع هللا ذكر النساء يف اهلجرة  أخرج الرتمذي

فأنزل هللا )فاستجاب هلم رهبم إين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 

 .(47)بعض("

 ا أن نذكر ابآلايت اليت قبل هذه اآلية، يقول هللا يف سورة آل عمران:وقبل أن نناقش هذه الرواية حيسن بن

                                                 

 1/412، وانظر الدر املنثور، 38السيوطي، ابب النقول، ص (45)
 4/311األلوسي، روح املعاين، (46)
(، 1131: 3ر يف س  ننه )، وأخرج  ه س  عيد ب  ن منص  و 3143الرتم  ذي، س  نن الرتم  ذي، يف أب  واب التفس  ري، ابب )وم  ن س  ورة آل عم  ران(، رق  م:(47)

 (311: 4، )واحلاكم يف املستدرك
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ُويلر اأْلَْلَبابر ))  ( الَّذريَن َيْذُكُروَن اَّللََّ 121إرنَّ يفر َخْلقر السََّماَواتر َواأْلَْرضر َواْختراَلفر اللَّْيلر َوالن ََّهارر آَلَاَيت  ألر

يفر َخْلقر السََّماَواتر َواأْلَْرضر َرب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبطراًل ُسْبَحاَنَك َفقرَنا قرَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهبررْم َويَ تَ َفكَُّروَن 

ْن أَْنَصار  )121َعَذاَب النَّارر ) لر النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما لرلظَّالرمرنَي مر ْعَنا 124( َرب ََّنا إرنََّك َمْن ُتْدخر ( َرب ََّنا إرن ََّنا مسَر

َََمنَّا َرب ََّنا فَاْغفرْر لََنا ُذنُوبَ َنا وََكف رْر َعنَّا َسي رَئاترنَ ُمَنادرايً  ُنوا برَرب رُكْم َف ( َرب ََّنا 123ا َوتَ َوف ََّنا َمَع اأْلَبْ رَارر ) يُ َنادري لرْْرميَانر َأْن َآمر

يَعاَد )َوَآترَنا َما َوَعْدتَ َنا َعَلى ُرُسلرَك َواَل خُتْزراَن يَ ْوَم اْلقرَياَمةر إرنَّ  ( فَاْسَتَجاَب هَلُْم َرب ُُّهْم َأين ر اَل 122َك اَل خُتْلرُف اْلمر

ْنُكْم مرْن ذََكر  َأْو أُنْ َثى يُع َعَمَل َعامرل  مر   121 - 121آل عمران:  (ُأضر

اآلايت جمتمعة ال أظنه سيبقى يف نفسك شك أبن اآلية األخرية، جاءت جواابً  عندما تقرأ هذه

يف اآلايت قبلها. وأهنا ال ميكن أن تكون حبال مقطوعة  املخبئتنيإلحلاح من هؤالء الداعني للسؤال والتضرع وا

ومن  عن سياقها أبن تكون جوااب لسؤال أم سلمة رضي هللا عنها أو غريها من الصحابيات. هذا من جهة،

عين سرعة اإلجابة للمطلوب، ت (فَاْسَتَجاَب هَلُمْ )جهة أخرى فإن نظم اآلية أيىب هذه الرواية، فالفاء يف قوله 

، ولوال هذه الرواية وأمثاهلا مل يكن (48)وهذا العطف كما قال أبو السعود: مرتتب على ما يف حيزه من األدعية" 

 هناك مساغ للقول بغري ما تقدم.

قال الطربي: يعين تعاىل ذكره: فأجاب هؤالء الداعني مبا وصف هللا عنهم أهنم دعوا به رهبم، أبين ال 

 .(49)يع عمل عامل منكم خرياً، ذكراً كان العامل أو أنثى"أض

                                                 

 133/ 4أبو السعود، إرشاد العقل السليم، (48)
 111/ 3الطربي، جامع البيان،  ( 49)
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وقد يعرتض معرتض، أبنه كان األمر على ما قلتم، فما احلاجة إىل قوله )من ذكر أو أنثى(؟ واجلواب 

أفضل أعماهلم من اإلميان،  : أن هللا أعقب هذه االستجابة بتفصيل-كما قال ابن عاشور   –عن ذلك 

 واهلجرة، واجلهاد،

راً خيف أن يتوهم أن النساء ال حظ هلن يف حتقيق الوعد الذي وعد هللا على وملا كان اجلهاد أكثر تكر 

هلن حظهن ألسنة رسله، فدفع هذا أبن للنساء حظهن يف ذلك فهن يف اإلميان واهلجرة يساوين الرجال، وهن 

به استبقاء  يف ثواب اجلهاد ألهنن يقمن على املرضى ويداوين الكلمى، ويسقني اجليش، وذلك عمل عظيم

 .(50) نفوس املسلمني، فهو ال يقصر عن القتال الذي به إتالف نفوس عدو املؤمنني

رضي  –مة على أن هذه الرواية مل تصح عن أم سلمة جلهالة الراوي عنها، ومل يثبت مساعه عن أم سل

قبول هذه الرواية سببًا لنزول اآلية؛ لعدم ثبوهتا أواًل، وخمالفتها  . وعليه ميكن القول : إنه ال ميكن(51) هللا عنها

 للسياق اثنياً، وهللا أعلم.

 (َّللَّر فَ َقدر افْ تَ َرى إرمْثًا َعظريًماإرنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغفرُر َأْن ُيْشَرَك برهر َويَ ْغفرُر َما ُدوَن َذلرَك لرَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشررْك ابر ) -3

 28النساء: 

 سبب النزول :

أخرج ابن أيب حامت والطرباين عن أيب أيوب األنصاري قال: جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 

، () فقال: إن يل ابن أخ ال ينتهي عن احلرام قال: )وما دينه( قال: يصلي، ويوحد هلل. قال )استوهب منه دينه

                                                 

 312/ 3ر، انظر ابن عاشور، التحرير والتنوي(50)
 314 -311/ 1خالد املزيين، احملرر يف أسباب النزول،  انظر د.(51)
()2242/ 1عن األعواض واألغراض، واالستيهاب، سؤال اهلبة. ابن منظور، لسان العرب، مادة )وهب(،  اهلبة: العطية اخلالية 
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. فطلب الرجل ذلك منه فأىب عليه فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال:  () فإن أىب فابتعه منه(

 .(52)(إرنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغفرُر َأْن ُيْشَرَك برهر َويَ ْغفرُر َما ُدوَن َذلرَك لرَمْن َيَشاءُ )وجدته شحيحاً على دينه فنزلت 

محزة وكان قد جعل له على  وأصحابه، وذلك أنه ملا قتل (53)قال الكليب: نزلت يف املشركني: وحشي 

قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه، فكتبوا إىل رسول هللا صلى هللا 

َوالَّذريَن )مبكة  ، وليس مينعنا عن اإلسالم إال أان مسعناك تقول وأنتعليه وسلم إان قد ندمنا على الذي صنعناه

حلَْق ر َواَل يَ ْزنُونَ اَل َيْدُعوَن َمَع اَّللَّر  اآليتان وقد دعوان مع هللا إهلاً  (إرهَلًا َآَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيتر َحرََّم اَّللَُّ إرالَّ ابر

ًا)آخر وقتلنا النفس اليت حرم هللا وزنينا فلوال هذه التبعناك فنزلت اآلية:   (إرالَّ َمْن اَتَب َوَآَمَن َوَعمرَل َصاحلر

إىل وحشي وأصحابه، فلما قرأمها كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد  اآليتني، فبعث هبما رسول هللا 11ان: الفرق

اآلية فبعث هبا إليهم  (إرنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغفررُ )خناف أن ال نعمل عماًل صاحلًا فال نكون من أهل هذه اآلية فنزلت: 

ْم اَل )ئة فنزلت: فقرؤوها فبعثوا إليه أان خناف أن ال نكون من أهل مشي هر اَي عرَبادرَي الَّذريَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفسر

يًعا ، فبعث هبا إليهم فلما قرؤوها دخل هو وأصحابه يف 13: الزمر (تَ ْقَنطُوا مرْن َرمْحَةر اَّللَّر إرنَّ اَّللََّ يَ ْغفرُر الذُّنُوَب مجَر

نهم، مث قال لوحشي: "أخربين كيف قتلت محزة" اإلسالم ورجعوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقبل م

 .(54)وكان هبا إىل أن مات"فلما أخربه قال: "وحيك غيب شخصك عين" فلحق وحشي بعد ذلك ابلشام، 

                                                 

()وابتاع الشيء: اشرتاه. ابن منظور، لسان العرب، مادة )بيع(، االشرتاء: البيع: ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضاً، وهو من األضداد، واالبتياع ،
1 /211 
 2/111(، 2113، والطرباين يف الكبري، رقم احلديث )211/ 2، 1242انظر، أبو حامت الرازي، تفسري ايب حامت، رقم احلديث (52)
بن مطعم بن عدي، ويكىن أاب دمسة، وهو الذي قت ل مح زة ة بن عدي، ويقال: هو موىل جلبري ابن حرب من سودان مكة، موىل لطعيموحشي  ( 53)

مح زة، وزع م أن ه أص ابه. انظ ر،  بن عبد املطلب يوم أحد، وكان يومئذ ك افراً، أس لم بع د ذل ك، وش هد اليمام ة، ورم ي مس يلمة حبربت ه ال يت قت ل هب ا
 1112/ 2ابن عبد الرب، االستيعاب، 

 11/111رازي، مفاتيح الغيب، ، ال434/ 4انظر البغوي، معامل التنزيل،  ( 54)
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 ملناقشة هذين السببني نقول ما يلي :

ثانية: أواًل: يف سورة النساء آيتان متشاهبتان يف اللفظ مع اختالف يف الفاصلة، هذه األوىل منهما، وال

 هي قوله تعاىل:

َّللَّر فَ َقْد َضلَّ ) النساء:  ( َضاَلاًل بَعريًداإرنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغفرُر َأْن ُيْشَرَك برهر َويَ ْغفرُر َما ُدوَن َذلرَك لرَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشررْك ابر

111 
يًبا )أما األوىل: فسياقها يف أهل الكتاب، واآلايت اليت قبلها هي قوله تعاىل:  أملَْ تَ َر إرىَل الَّذريَن أُوُتوا َنصر

لُّوا السَّبريَل ) َن اْلكرَتابر َيْشتَ ُروَن الضَّاَلَلَة َويُرريُدوَن َأْن َتضر ْعَدائر 22مر َّللَّر ( َواَّللَُّ َأْعَلُم أبَر َّللَّر َولريًّا وََكَفى ابر ُكْم وََكَفى ابر

ريًا ) َر ُمْسَمع  21َنصر َنا َوامْسَْع َغي ْ ْعَنا َوَعَصي ْ عرهر َويَ ُقوُلوَن مسَر َورَاعرَنا لَيًّا  ( مرَن الَّذريَن َهاُدوا حُيَر رُفوَن اْلَكلرَم َعْن َمَواضر

ْم َوَطْعًنا يفر الد رينر َوَلْو أَ  َنترهر َْلسر ُ أبر رًا هَلُْم َوأَقْ َوَم َوَلكرْن َلَعنَ ُهُم اَّللَّ ْعَنا َوَأَطْعَنا َوامْسَْع َواْنظُْراَن َلَكاَن َخي ْ ن َُّهْم قَاُلوا مسَر

ُنوَن إرالَّ قَلرياًل ) ْم َفاَل يُ ْؤمر َا نَ زَّْلَنا ُمَصد رقًا لر 21برُكْفررهر ُنوا مبر ْن قَ ْبلر َأْن ( اَي أَي َُّها الَّذريَن أُوُتوا اْلكرَتاَب َآمر َما َمَعُكْم مر

 – 22النساء:  (َمْفُعواًل  َنْطمرَس ُوُجوًها فَ نَ ُردََّها َعَلى أَْداَبررَها أَْو نَ ْلَعنَ ُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبتر وََكاَن أَْمُر اَّللَّر 

21 
 واستمر احلديث عن أهل الكتاب يف اآلايت اليت بعدها 

( اْنظُْر َكْيَف يَ ْفتَ ُروَن 22ذريَن يُ زَكُّوَن أَنْ ُفَسُهْم َبلر اَّللَُّ يُ زَك ري َمْن َيَشاُء َواَل يُْظَلُموَن فَترياًل )أملَْ تَ َر إرىَل الَّ )

ُنوَن 11َعَلى اَّللَّر اْلَكذرَب وََكَفى برهر إرمْثًا ُمبريًنا ) َن اْلكرَتابر يُ ْؤمر يًبا مر جلْرْبتر َوالطَّاُغوتر ( أملَْ تَ َر إرىَل الَّذريَن أُوُتوا َنصر ابر

َن الَّذريَن َآَمُنوا َسبرياًل   .11 – 22النساء  (َويَ ُقوُلوَن لرلَّذريَن َكَفُروا َهُؤاَلءر َأْهَدى مر

فالغرض الذي من أجله سيقت اآلايت، كما هو ظاهرها، هو مناقشة أهل الكتاب، واليهود بصفة 

عهم بعد ذلك يف املغفرة، ذلك بزعمهم أهنم أبناء هللا خاصة، يف كفرهم ِبايت هللا وحتريفهم لكتابه، وطم
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اإلميان ابحلق ابهلل وبرسله، وآخرهم النيب حممد عليه السالم الذي جاء مصدقًا ملا  وأحباؤه، فالقرآن يدعوهم إىل

 معهم من الكتاب، وهذا اإلميان هو معيار قبول العمل، ومعيار قبول التوبة وحصول املغفرة، أما وهم على هذا

 احلال من الكفر ابهلل وبرسله، وحتريفهم آلايت هللا، فال مطمع واحلال هذه يف املغفرة.

كالم مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيد   (إرنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغفرُر َأْن ُيْشَرَك برهر )قال أبو السعود: 

هنم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف وأتكيد وجوب االمتثال ابألمر ابإلميان ببيان استحالة املغفرة بدونه فإ

ْم َخْلف  َوررثُوا اْلكرَتاَب أَيُْخُذوَن َعَرَض َهَذا اأْلَْدنَ )ويطمعون يف املغفرة كما يف قوله تعاىل:  ْن بَ ْعدرهر  (َفَخَلَف مر

اد ابلشرك مطلق ، واملر 112األعراف اآلية  (َويَ ُقوُلوَن َسيُ ْغَفُر لََنا)، أي على التحريف 112األعراف اآلية 

الكفر املنتظم لكفر اليهود انتظامًا أوليًا فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة وقضى خبلود 

وهو األنسب بسباق النظم الكرمي  –كما قال مقاتل   –أصناف الكفرة يف النار ، ونزوله يف حق اليهود 

هم عليه تعجيب من حاهلم املنافية ملا  (الَّذريَن يُ زَكُّوَن أَنْ ُفَسُهمْ  أملَْ تَ َر إرىَل )وسياقه... وقال يف تفسري قوله تعاىل 

 .(55)من الكفر والطغيان، واملراد هبم اليهود الذين يقولون: حنن أبناء هللا وأحباؤه.."

قال البقاعي "وملا كانوا مع ارتكاهبم العظائم يقولون: سيغفر لنا، وكان امتثاهلم لتحريف أحبارهم 

، قال 31التوبة:  (اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَ ُهْم أَْراَباًب مرْن ُدونر اَّللَّ ) كما قال سبحانه وتعاىل  –شركًا ابهلل  ورهباهنم

معلاًل لتحقيق وعيدهم، معلمًا أن ما أشري إليه من حتريفهم أداهم إىل الشرك ) إن هللا ال يغفر إن يشرك  –

 .(56) به..(

                                                 

 181/ 4أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  ( 55)
 انظر البقاعي، نظم الدرر، تفسري اآلية، موقع موسوعة التفسري وعلوم القرآن، مؤسسة آل البيت، األردن .(56)
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واية املذكورة ظاهرها التشجيع على ارتكاب الكبائر، والفحشاء، إذ كيف ميكن ملثل اثنياً: إن ظاهر الر 

هذا الرجل أن ميارس القبيح من املعاصي، )ال ينتهي عن احلرام( كما هو تعبري الرواية، مث أتيت اآلايت تؤيده 

غرض القرآن الكرمي ع على فعله، وتقول له: افعل ما شئت منها فإن هللا يغفر ما دون الشرك، فهذا يتعارض م

 من إصالح حال العباد، وتربيتهم على التقوى والفضيلة.

يف املعصية، لكنه ما  اثلثاً: اإلميان احلق الصادق مينع صاحبه من ارتكاب احلرام، نعم قد يقع املؤمن

 يلبث أن يتوب ويستغفر، وال يصر عليها، وهذا )ال ينتهي عن احلرام(، فماذا بقى له من إميان؟ !

ابعاً: عجيب أن أيمر النيب عليه السالم من جاءه ) أن يستوهب منه دينه(، فهل هذا ميكن أن يكون ر 

 معياراً للمغفرة؟ !

ما ذكرته عن السياق ميكن أن يقال عن الرواية الثانية، ابإلضافة إىل استهجان هذه االشرتاطات و 

 )واملراجعات، وكأن هذا مين على هللا ورسوله بقبوله الدخول يف الدين، وقد أنكر هللا ذلك على األعراب فقال 

ُتْم َصادرقرنيَ مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل اَل مَتُنُّوا َعَليَّ إرسْ   (اَلَمُكْم َبلر اَّللَُّ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لرْْرميَانر إرْن ُكن ْ

 .11احلجرات: 

قال الرازي: "وطعن القاضي يف هذه الرواية وقال: إن من يريد اإلميان ال جيوز منه املراجعة على هذا 

يًعاإرنَّ اَّللََّ يَ ْغفرُر الذُّنُوَب  )احلد؛ وألن قوله  ، لو كان على إطالقه لكان ذلك إغراء هلم ابلثبات 13الزمر:  (مجَر

 .(57)على ما هم عليه"

                                                 

 111/ 11الرازي، مفاتيح الغيب (57)



 264  
 

بعموم اللفظ ال  –كما قيل   –على أن ورودها يف أهل الكتاب ال يعين أهنا ال تشمل غريهم فالعربة 

مة يف جاهليته وعلى هذا ميكن أن يقال: إن اآلية تشمل من فعل القبائح واآلاثم العظي خبصوص السبب،

 وخشي أن ال تقبل له توبة فاآلية تشري إىل أن اإلميان جيب ما قبله.

َر يفر َكثرري  مرْن يَلَْواُهْم إرالَّ َمْن أََمَر )أما اآلية األخرى فسياقها يف املنافقني وقبلها قوله تعاىل  اَل َخي ْ

( 112يَ ْفَعْل َذلرَك ابْترَغاَء َمْرَضاةر اَّللَّر َفَسْوَف نُ ْؤتريهر َأْجرًا َعظريًما ) برَصَدَقة  َأْو َمْعُروف  َأْو إرْصاَلح  بَ نْيَ النَّاسر َوَمنْ 

نرنَي نُ َول رهر َما ت َ  َر َسبريلر اْلُمْؤمر َ َلُه اهْلَُدى َويَ تَّبرْع َغي ْ ْن بَ ْعدر َما تَ بَ نيَّ َوىلَّ َوُنْصلرهر َجَهنََّم َوَساَءْت َوَمْن ُيَشاقرقر الرَُّسوَل مر

َّللَّر فَ َقْد ضَ 111ريًا )َمصر  لَّ َضاَلاًل ( إرنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغفرُر َأْن ُيْشَرَك برهر َويَ ْغفرُر َما ُدوَن َذلرَك لرَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشررْك ابر

 111- 112النساء :  (بَعريًدا

عنها ما قيل يف وقد وردت الرواايت يف سبب نزول األوىل ومل ترد يف الثانية، وعلى هذا ميكن أن يقال 

 اآلية اليت قبلها.

نَ ُهَما ُصْلًحا)قوله تعاىل:  -2 َما َأْن ُيْصلرَحا بَ ي ْ ْن بَ ْعلرَها ُنُشوزًا َأْو إرْعرَاًضا َفاَل ُجَناَح َعَلْيهر  َوإرنر اْمَرأَة  َخاَفْت مر

ُنوا َوتَ ت َُّقوا فَ  َرتر اأْلَنْ ُفُس الشُّحَّ َوإرْن حُتْسر َا تَ ْعَمُلوَن َخبرريًاَوالصُّْلُح َخي ْر  َوُأْحضر النساء :  (إرنَّ اَّللََّ َكاَن مبر

148 
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 سبب النزول :

أخرج أبو داوود والرتمذي عن عائشة قالت: "فرقت سودة أن يفارقها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني 

ْن بَ ْعلرَها ُنُشوزًاَوإرنر اْمَرأَ  )فأنزل هللا  أسندت فقالت: يومي لعائشة، اآلية وروي الرتمذي مثله عن ابن  (ة  َخاَفْت مر

 .(58)عباس )ك("

وأخرج احلاكم يف املستدرك، وابن جرير، عن رافع بن خديج أنه كانت حتته امرأة قد خال من سنها 

ىت إذا بقى من فتزوج عليها شابة، فأثر البكر عليها، فأبت امرأته األوىل أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة ح

أجلها يسري قال: إن شئت راجعتك وصربت على األثرة، وإن شئت تركتك حىت خيلو أجلك. قالت: بل 

ْن  )راجعين أصرب على األثرة، فراجعها، مث آثر عليها، فلم تصرب على األثرة فطلقها األخرى  َوإرنر اْمَرأَة  َخاَفْت مر

نَ ُهَما ُصْلًحابَ ْعلرَها ُنُشوزًا أَْو إرْعرَاًضا َفاَل جُ  َما َأْن ُيْصلرَحا بَ ي ْ  . (َناَح َعَلْيهر

ابلنسبة للرواية األوىل فيمكن  (59)يح على شرط الشيخني ومل خيرجاه"قال احلاكم: "هذا حديث صح

 مناقشتها كما يلي:

كان أو شراً، ودخل يف هذا   أواًل : وردت هذه اآلية يف سياق أن كل إنسان حماسب على عمله خرياً 

إىل النيب عليه  تزوج ابليتامى، مث تالها احلديث عن نشوز الزوج. وعلى هذا فسياقها ليس فيه إشارةحكم ال

 السالم.

                                                 

لرتمذي، كتاب تفسري الق رآن، ابب، وم ن س ور ، وا4131، واحلديث أخرجه أبو داوود ، يف النكاح، رقم 121السيوطي، أسباب النزول، ص (58)
 3121النساء، رقم 

 311/ 2، ابن جرير الطربي، جامع البيان ، 3411احلاكم، املستدرك، رقم احلديث (59)
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غريها، أثره عليها، وارتفاعاً واثنيًا : فسر اإلمام الطربي النشوز يف اآلية" ابالستعالء بنفسه عنها إىل 

ك من هبا عنها، إما لبغضة، وإما لكراهة منه بعض أشياء هبا، إما دمامتها، وإما سنها وكربها، أو غري ذل

 . واإلعراض: االنصراف عنها بوجهه أو ببعض منافعه، اليت كانت هلا منه.(60)أمورها"

ذلك، فقد تزوج خدجية على   وكل هذا جيل عنه النيب عليه السالم، وسريته عليه السالم شاهد على

ها؟ .. كرب، ومل يكره منها كرب سن، بل كان أشد وفاء هلا بعد وفاهتا، فهل ميكن أن حيدث هذا مع غري 

وأخالق املؤمن أجل من أن يستمتع ابملرأة يف شباهبا مث يرتكها يف كربها، وعهد الزوجية يف اإلسالم أوثق من أن 

يتعرض لالحنالل هبذه الصورة، نعم قد يرغب اإلنسان يف امرأة أخرى غري اليت عنده خاصة إذا كرب سنها، 

لت نفسه للثانية يف املعاشرة الزوجية، وهذا ال يسمى ولكنه يبقي على وفائه لألوىل، مؤداًي حلقها، وإن ما

 نشوزاً.

ْن بَ ْعلرَها ُنُشوزًا َأْو إرْعرَاًضا)عن عائشة رضي هللا عنها  روي البخاري :اثلثاً  : قالت (َوإرنر اْمرَأَة  َخاَفْت مر

 ل؛ فنزلت اآليةالرجل تكون عنده املرأة ليس مبستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأين يف ح

(61). 

ابن جرير هبذه الصيغة، وليس يف هذه الرواية ذكر النيب عليه السالم وال سودة  –أيضًا  –وأخرجها 

 .(64) ، وآخرين(63)، وقتادة  (62)خاري أصح. ومثله عن علي وابن عباس، وسعيد بن جبري، وعبيدة بورواية ال

                                                 

 312/ 2الطربي، جامع البيان، (60)
 islam.com-al، موقع 2431البخاري، كتاب التفسري، قوله تعاىل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا.. رقم  ( 61)
علي ه الس الم بس نتني، ومل يلق ه، م ات  عبد هللا بن قيس ب ن عم رو الس لماين، امل رادي الك ويف، أس لم قب ل وف اة الن يببن عمرو، ويقال: هو: عبيدة (62)

 1سنة اثنتني وسبعني، أو ثالث وسبعني. انظر، السيوطي، طبقات احلفاظ، ص
 2/343، قتادة بن دعامة السدوسي/ كان من أوعية العلم، الذهيب، سري أعالم النبالء(63)
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ت السيما أهنا هي اليت طلبت الطالق مرتني، مث تطلب أما رواية رافع: فأهنا ال تتعارض مع سياق اآلاي

خديج؛ إذ ليس فيها ما يتعارض مع السياق، وال مع شيء من  العودة. وعليه فإنه ميكن قبول رواية رافع بن

 أصول الدين واألخالق؛ ولعل هذه احلادثة وأمثاهلا كانت جمتمعة سبباً لنزول اآلية، وهللا أعلم.

ُ َوَرُسولُُه َوالَّذريَن َآَمُنوا الَّذريَن يُقريمُ ) .1 َا َولريُُّكُم اَّللَّ  .11املائدة:  (وَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاكرُعونَ إرمنَّ

 سبب النزول:

وقف على علي بن أيب طالب  أخرج الطرباين يف األوسط بسند فيه جماهيل عن عمار بن ايسر قال:  

َا َولريُُّكُم اَّللَُّ َوَرسُ )سائل وهو راكع يف تطوع فنزع خامته فأعطاه السائل، فنزلت  . وأخرج ابن (65) اآلية (ولُهُ إرمنَّ

جرير عن جماهد وابن أيب حامت عن سلمة بن كهيل مثله، قال السيوطي: "فهذه شواهد يقوي بعضها 

 .(66)بعضاً"

عند النظر إىل هذه اآلية يلد أهنا جاءت يف سياق النهي عن اختاذ اليهود والنصارى أولياء، ابتداء من 

ُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولرَياَء بَ ْعُضُهْم أَْولرَياءُ اَي أَي َُّها الَّذري)قوله تعاىل  اَي أَي َُّها الَّذريَن )وحىت اآلية  (َن َآَمُنوا اَل تَ تَّخر

ْن قَ ْبلرُكْم وَ  َن الَّذريَن أُوُتوا اْلكرَتاَب مر ُذوا الَّذريَن اختََُّذوا دريَنُكْم ُهُزًوا َوَلعرًبا مر  11اآلايت  (اَر َأْولرَياءاْلُكفَّ َآَمُنوا اَل تَ تَّخر

َا َولريُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوالَّذريَن َآَمُنوا)، وبني هذه اآلايت جاء تعريف الويل احلق 11 – مث وصف املؤمنني  (إرمنَّ

أبحسن أوصافهم أهنم يقيمون الصالة، ويؤتون الزكاة، مث أراد أن يبني حاهلم وسلوكهم أبهنم يفعلون ذلك وهم 

                                                                                                                                                     

 311/ 2الطربي، جامع البيان، (64)
 418 /ص 1، ج1434الطرباين، املعجم األوسط، رقم احلديث (65)
 111، السيوطي، أسباب النزول، 2/148الطربي، جامع البيان، (66)
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ن، متواضعون هلل، ليسوا أبهل أشر أو تكرب أو عجرفة كما هو حال غريهم ممن تقدم ذكرهم. فموقع خاشعو 

 .(67) وليس للثاين منهما فحسب (يُقريُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاةَ )حال من فاعل الفعلني  (َوُهْم رَاكرُعونَ )

فإذا كانت اآلايت تنهى عن والية األعداء مث تقصر هذه الوالية على هللا ورسوله واملؤمنني الذين 

 عينه، وإال مل حتقق الغرض الذي سيقت من أجله.عرفت حاهلم، فيبعد جداً أن يكون املقصود هبا إنسان ب

اثنياً: عندما تقرتن الصالة ابلزكاة وخباصة يف موضع الثناء على املؤمنني فإهنا تنصرف إىل الزكاة املعلومة 

اليت حددها الشارع وأثىن على أصحاهبا، وفعل اإلمام على هذا غري داخل فيه، وإمنا هو صدقة، والثناء على 

 املفروض أوىل يف مثل هذا املقام.أداء الواجب 

مصلون، ال آتون ابجلزء من الصالة املسمى ابلركوع، ووجه  (َوُهْم رَاكرُعونَ )وعليه يكون املراد جبملة 

، ركوع النوافل أي يقيمون الصلوات اخلمس إما أبن يكون املراد ابلركوع –كما جزم ابن عاشور   –العطف 

املراد به الدوام واالستمرار، أي يدميون إقامة الصالة، وعقبه أبهنم يؤتون الزكاة  املفروضة، ويتقربون ابلنوافل، وإما

 .(68) مبادرة ابلتنويه ابلزكاة، كما هو دأب القرآن

 الرواية: –اثلثاً 

وأنه  (َويُ ْؤُتوَن الزََّكاةَ )ميكن أن تكون حااًل من ضمري  (َوُهْم رَاكرُعونَ )يف معرض الرد على القول أن مجلة 

معىن له؛ إذ ال تؤيت الزكاة يف حالة الركوع، قال ابن عاشور: وركبوا هذا املعىن على خرب تعددت رواايته وكلها  ال

                                                 

 ، بتصرف14/ 3أبو السعود، إرشاد العقل السليم، (67)
 ، بتصرف1/138ابن عاشور، التحرير والتنوير، (68)
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. وقال ابن عطية: (69) ضعيفة. قال ابن كثري: وليس يصح شيء منها ابلكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاله

 .(70)يف هذا القول، أي الرواية، نظر" و 

اب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم سئل عن ونقل القرطيب" أن أ

ُ َوَرُسولُُه َوالَّذريَن َآَمُنوا)معىن  َا َولريُُّكُم اَّللَّ هو علي بن أيب طالب؟ فقال: علي من املؤمنني؛ يذهب إىل أن هل  (إرمنَّ

ومحل  –أي القرطيب  –. قلت (71) املؤمنني. قال النحاس: وهذا قول بني؛ ألن "الذين" جلماعة هذا جلميع

لزكاة املفروضة، وأيضاً لفظ الزكاة على التصدق ابخلامت فيه بعد؛ ألن الزكاة ال أتيت إال بلفظها املختص هبا وهو ا

ومعىن يقيمون الصالة أيتون هبا يف أوقاهتا جبميع حقوقها، واملراد صالة الفرض. مث  (َويُقريُموَن الصَّاَلةَ )فإن قبله 

 .(72) أي النفل. وقيل: أفرد الركوع ابلذكر تشريفاً" (َوُهْم رَاكرُعونَ )قال: 

الذي من أجله وردت اآلية يف سياقها، وعليه فإن بعد هذا كله يتبني أن الرواية تتعارض مع الغرض 

 القول: أبن لآلية سبب نزول ليس عليه دليل صحيح، وال يتفق مع السياق، وهللا أعلم.

ذري َجاَء برهر  الَّ َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدررهر إرْذ قَاُلوا َما أَنْ َزَل اَّللَُّ َعَلى َبَشر  مرْن َشْيء  ُقْل َمْن أَنْ َزَل اْلكرَتابَ ) .1

أَنْ ُتْم َواَل َآاَبؤُُكْم ُقلر ُموَسى نُورًا َوُهًدى لرلنَّاسر جَتَْعُلونَُه قَ َراطريَس تُ ْبُدونَ َها َوخُتُْفوَن َكثرريًا َوُعل رْمُتْم َما ملَْ تَ ْعَلُموا 

ْم يَ ْلَعُبونَ  هر ُ مُثَّ َذْرُهْم يفر َخْوضر  .21األنعام :  (اَّللَّ

                                                 

 4/18ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، (69)
 بتصرف 1/138ابن عاشور، التحرير والتنوير ، (70)
 4/48النحاس، إعراب القرآن، (71)
 1/441القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ، (72)
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 سبب النزول:

، (73)ابن أيب حامت عن سعيد ابن جبري قال: جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الصيف  أخرج

فخاصم النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له النيب: )أنشدك ابلذي انزل التوراة على موسى هل جتد يف التوراة أن 

شر من شيء فقال أصحابه وحيك هللا يبغض احلرب السمني؟( وكان حرباً مسينًا فغضب وقال: ما أنزل هللا على ب

 .(74) اآلية مرسل (َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدررهر )وال على موسى! فأنزل هللا 

 أهنا نزلت يف فنحاص اليهودي (75)وأخرج ابن جرير حنوه عن عكرمة، وأضاف أقوااًل أخرى هي: 

(76). 

 آايت موسى. وقيل يف مجاعة من اليهود سألوا النيب عليه السالم آايت مثل

 قريش. يهنا يف مشركإوقيل 

الَّذريَن )إال قوله  –اآلايت  واحلق أن سياق آايت األنعام من أوهلا وحىت هذه اآلية وما بعدها من 

َناُهُم اْلكرَتاَب يَ ْعررُفونَُه َكَما يَ ْعررُفوَن أَبْ َناَءُهمْ  يتحدث عن كفار قريش، وال يشري من قريب أو  -، 41آية:  (َآتَ ي ْ

جَتَْعُلونَُه قَ رَاطريَس )بعيد إىل أهل الكتاب، لكن ومها سرى إىل املفسرين يف تفسريهم لآلية؛ إذ جعلوا قوله 

 ق اآلايت.اليت ال تنسجم مع سيا هي من صفات اليهود، واستندوا إىل هذه الرواية (تُ ْبُدونَ َها َوخُتُْفوَن َكثرريًا

                                                 

 4/441، مالك بن الصيف: رئيس من رؤساء اليهود يف املدينة، انظر السرية احللبية(73)
 184، وانظر السيوطي، أسباب النزول،  2/1324، 1121 أخرجه ابن أيب حامت الرازي يف تفسريه، رقم احلديث(74)
 412-414/ 1انظر الطربي، جامع البيان، (75)
حللبي ة فنحاص بن عازوراء : رئيس من رؤساء بين قينقاع، وحرب من أحبارهم، انفرد ابلعلم والس يادة بع د إس الم عب د هللا ب ن س الم، انظ ر الس رية ا(76)

4 /123 
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ينادي على أهنا نزلت  –كما قال ابن عاشور   –على أن وجود واو العطف يف صدر هذه اجلملة 

متناسقة مع اجلمل اليت قبلها، وأهنا وإايها وارداتن يف غرض واحد هو إبطال مزاعم املشركني، وعليه تكون اآلية 

َا َهُؤاَلءر )معطوفة على مجلة  والضمري يف قوله )قدروا( عائد على ما عاد إليه اسم  82األنعام:  (فَإرْن َيْكُفْر هبر

اإلشارة يف قوله : )هؤالء(، ذلك أن املشركني ملا استشعروا هنوض احلجة عليهم يف نزول القرآن أبنه ليس بدعاً 

توغلوا يف املكابرة  ،1الفرقان:  (َلْواَل أُْنزرَل إرلَْيهر َمَلك  فَ َيُكوَن َمَعُه َنذريرًا)ودحض قوهلم  مما نزل على الرسل،

ْن َشْيء  )واجلحود فقالوا  وجتاهلوا ما كانوا يقولونه عن إبراهيم عليه السالم، وما  (َما أَنْ َزَل اَّللَُّ َعَلى َبَشر  مر

 .(77)يعلمونه من رسالة موسى عليه السالم وكتابه"

  -ليس مما تدين به اليهود،  ابإلضافة إىل هذا فإن إنكار أن يكون هللا تعاىل أنزل على بشر من شيء،

كما يقرر اإلمام الطربي، بل املعروف من دين اليهود اإلقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود، وعقب 

الطربي على هذا الرأي بقوله: "وإذا مل يكن مبا روي من اخلرب أبن قائل ذلك كان رجاًل من اليهود خرب صحيح 

عليه من أهل التأويل إمجاع، وكان اخلرب من أول السورة ومبتدئها إىل هذا املوضع خرباً  متصل السند، وال كان

موصواًل بذلك غري مفصول منه، مل جيز  (َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدررهر )عن املشركني من عبدة األواثن، وكان قوله: 

، وإىل (78)سليم هلا من خرب أو عاقل" لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به موصول، إال حبجة جيب الت

 .(79) هذا ذهب العالمة ابن كثري

                                                 

 111/ 3قل السليم، شن وانظر أبو السعود، إرشاد الع 1/411انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير (77)
 1/412 الطربي، جامع البيان،(78)
 ( مؤسسة آل البيت4/128انظر تفسري، ابن كثري )(79)
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، فيمكن أن يكون خطااًب لليهود (80)اآلية، على القراءة ابلفوقية  (جَتَْعُلونَُه قَ رَاطريَس تُ ْبُدونَ َها)أما قوله 

وإن مل يكونوا حاضرين،  على طريقة اإلدماج ) أي اخلروج من خطاب إىل غريه(، تعريضًا ابليهود، وإمساعًا هلم

إىل طريق اخلطاب،  من ابب إايك اعين وأمسعي اي جارة، أو هو التفات من طريق الغيبة الذي هو مقتضى املقام

وأما أن يكون خطااًب للمشركني، ومعناه أهنم سألوا اليهود عن نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم فقرؤوا هلم ما يف 

ا ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي أييت بعد، فأسند اإلخفاء واإلبداء التوراة من التمسك ابلست، وكتمو 

 .(81) إىل املشركني جمازاً؛ ألهنم كانوا من مظاهر ذلك اإلخفاء واإلبداء

ويرى صاحب املنار أن يساق اآلايت يف املشركني؛ خالفًا ملن يرى غري ذلك، وأول قراءة الياء يف 

التوراة هدى ونوراً للناس حىت اتبع اليهود األهواء فصاروا يبدون ما يتفق مع أهوائهم  األفعال الثالثة أن هللا أنزل

وخيفون الكثري مع أحكامها، قال : وكانت اآلية تقرأ هكذا يف مكة، وكذا ابملدينة، إىل أن أخفى اليهود الرجم 

  .(82) والبشارة ابلنيب عليه السالم، فنزلت القراءة ابلتاء مع عدم نسخ األوىل"

ذا يتبني يل أنه ال إشكال على قراءة الياء، أما القراءة ابلتاء فيمكن توجيهها على االلتفات يف هب

 اخلطاب، هبذا ينجلي اإلشكال الذي تومهه بعض املفسرين من أن اآلية نزلت يف اليهود وهللا أعلم.

ْنُكمْ  اْلُمْستَ ْقدرمرنيَ  ا( َوَلَقْد َعلرْمنَ 43ُن اْلَواررثُوَن )َوإرانَّ لََنْحُن حُنْيري َومنُريُت َوحنَْ ) .1 ررينَ  َعلرْمَنا َوَلَقدْ  مر  اْلُمْسَتْأخر

 .41-43احلجر  (َعلريم   َحكريم   إرنَّهُ  حَيُْشُرُهمْ  ُهوَ  رَبَّكَ  َوإرنَّ ( 42)

 

                                                 

 4/12، قرأ ابن كثري، وأبو عمرو )جيعلونه، يبدوهنا، وخيفون( األفعال الثالثة ابلياء، وقرأ الباقون بتاء اخلطاب. د.حممد سامل حميسن، املغين(80)
 1/413ابن عاشور، (81)
 ، بتصرف118-111/ 1، املنار، رشيد رضا(82)
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 سبب النزول :

صلي خلف رسول هللا صلى هللا روى الرتمذي والنسائي وغريهم عن ابن عباس: قال "كانت امرأة ت

عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حىت يكون يف الصف األول؛ لئال يراها، 

َوَلَقْد َعلرْمَنا )خر بعضهم حىت يكون يف الصف املؤخر فإذا ركع نظر من حتت إبطيه، فأنزل هللا أويست

ْنُكْم َوَلَقْد َعلرْمنَ  ررينَ اْلُمْستَ ْقدرمرنَي مر  .(83) (ا اْلُمْسَتْأخر

َوَلَقْد َعلرْمَنا اْلُمْستَ ْقدرمرنَي ) (85)أنه سأل سهل بن حنيف األنصاري  (84)وأخرج ابن مردويه عن داود بن صاحل 

ررينَ  ْنُكْم َوَلَقْد َعلرْمَنا اْلُمْسَتْأخر  .(86) أنزلت يف سبيل هللا؟ قال: ولكنها يف صفوف الصالة" (مر

األمم اليت كذبت رسلها وما فعل هللا  وهلا تتحدث عنأياق اآلايت يلد أن سورة احلجر من عند النظر إىل س

ُرونَ ( َما َتْسبر 2إرالَّ َوهَلَا كرَتاب  َمْعُلوم  ) َوَما َأْهَلْكَنا مرْن قَ ْريَة  )هبم قال تعاىل:  ْن أُمَّة  َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأخر ، ويف (ُق مر

السياق نفسه حتدثت اآلايت عن مظاهر قدرة هللا وأنه رب األرض والسماء، وأنه وحده احملي واملميت، مث إليه 

ْنُكْم َوَلَقْد َعلرْمَنا ( َوَلَقْد َعلرْمنَ 43َوإرانَّ لََنْحُن حُنْيري َومنُريُت َوحَنُْن اْلَواررثُوَن ))مرجع اخلالئق مجيعًا  ا اْلُمْستَ ْقدرمرنَي مر

رريَن ) ، ولوال هذه الرواية اليت ستعلم 41- 2احلجر:  (( َوإرنَّ رَبََّك ُهَو حَيُْشُرُهْم إرنَُّه َحكريم  َعلريم  42اْلُمْسَتْأخر

 عيد بصفوف الصالة.غري ما ذكران وليس هلا صلة من قريب وال ب حاهلا مل خيطر ببال أي قارئ لآلايت أهنا يف

                                                 

 221، والنسائي يف السنن الكربى رقم احلديث 3144أخرجه الرتمذي، كتاب التفسري، رقم (83)
موىل األنصار، روى عن أيب أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وسامل بن عبد هللا بن عمر، وأبيه صاحل ب ن داود بن صاحل بن دينار التمار املدين، (84)

 8/214يب بكر، قال امحد بن حنبل: ال اعلم به أبسا، وذكره بن حبان يف الثقات" املزي، هتذيب الكمال، أدينار، والقاسم بن حممد بن 
شهد بدرا واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وس لم، وروى ع ن الن يب علي ه الس الم وع ن سهل بن حنيف بن واهب األنصاري األوسي، (85)

 14/182زيد بن اثبت، وروى عنه ابنه أبو أمامة أسعد بن سهل وغريه. املزي، هتذيب الكمال، 
 421- 432السيوطي، أسباب النزول، ص (86)
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قال ابن عطية: "هذه اآلايت مع اآلايت اليت قبلها تضمنت العربة والداللة على قدرة هللا تعاىل وما 

جيب توحيده وعبادته، فمعين هذه: وإان لنحن حني من نشاء إبخراجه من العدم إىل وجود احلياة، وبرده عن 

، أي ال يبقى شيء سواان، وكل شيء (وحنن الوارثون)حياً  البعث من مرقده ميتاً، ومنيت إبزالة احلياة عمن كان

هالك إال وجهه، ال رب غريه، مث اخرب تعاىل إبحاطة علمه مبن تقدم من األمم، ومبن أتخر يف الزمن، من لدن 

أهبط آدم إىل األرض إىل يوم القيامة، وأعلم أنه هو احلاشر هلم، اجلامع لعرض القيامة على تباعدهم يف األزمان 

 واألقطار، وأن حكمته وعلمه أيتيان هبذا كله على أمت غاايته اليت قدرها وأرداها.

 قال القاضي أبو حممد هبذا سياق معىن اآلية، وهو قول مجهور املفسرين" وقال احلسن: معىن قوله:

ستأخرين( ابملعاصي. قال ، والبدار إىل اإلميان واخلريات، و )املأي يف الطاعة (َوَلَقْد َعلرْمَنا اْلُمْستَ ْقدرمرنيَ )

القاضي أبو حممد: وإن كان اللفظ يتناول كل تقدم وأتخر على مجيع وجهه فليس يطرد سياق معىن اآلية إال  

اآلية، يف قوم   (ولقد علمنا): نزل قوله: (88) اجلوزاء وأبو (87)كما قدمنا، وقال ابن عباس ومروان ابن احلكم 

كانوا يصلون مع النيب صلى هللا عليه وسلم وكانت تصلي وراءه امرأة مجيلة، فكان بعض القوم يتقدم يف 

فنزلت اآلية. قال القاضي أبو حممد:  الصفوف لئال تفتنه، وكان بعضهم يتأخر ليسرق النظر إليها يف الصالة،

، يضعف هذه التأويالت، (وإن ربك هو حيشرهم)وما أتخر من قوله:  (وحنن الوارثون)تقدم اآلية من قوله:  وما

 .(91) (90) ون بن عبد هللا لع (89)ألهنا تذهب اتصال املعىن، وقد ذكر حممد بن كعب القرظي 

                                                 

، وقي ل أبرب ع، ومل يص ح ل ه مس اع م ن رس ول هللا مروان ب ن احلك م ب ن أيب الع اص ب ن أمي ة ب ن عب د د س ب ن عب د من اف، ول د بع د اهلج رة بس نتني(87)
صلى هللا عليه وسلم، روي عن زيد بن اثبت، وعثمان بن عفان، وعلى ابن أيب طالب، وأب و هري رة، وروي عن ه س عيد ب ن املس يب وآخ رون، ويل 

 382-381 / 41إمرة املدينة ملعاوية، وبويع له ابخلالفة بعد موت معاوية بن يزيد. املزي، هتذيب الكمال، 
 33/414هتذيب الكمال، أبو اجلوزاء، الربعي، امسه: أوس بن عبد هللا، روى عن عبد هللا بن عباس، وغريه، روى له مجاعة. املزي، (88)
 3/1311ابن عبد الرب، االستيعاب،  حممد بن كعب القرظي، يكين أاب محزة، قيل: إنه ولد يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم. انظر(89)
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 –كما قال  –وهذا الذي قرره ابن عطية هو القول الفصل يف اآلية، وإليه ذهب مجهور املفسرين 

وغريه، وال حاجة لنا إىل  (92)واختاره اإلمام الطربي، على أنه رويت لآلية أتويالت أخرى ذكرها الطربي 

 ذكرها، فكلها ال ينسجم مع سياق اآلية، وهللا أعلم.

أما الرواية: فقد ذكر ابن كثري اهنا وردت عن اإلمام أمحد وابن أيب حامت يف تفسريه، وأخرجها الرتمذي 

ثقه أمحد وأبو سائي يف كتاب التفسري من سننيهما، وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس احلداين، وقد و والن

داود وغريمها، وحكي عن ابن معني تضعيفهن فأخرج له مسلم وأهل السنن، قال: ابن كثري: وهذا احلديث فيه 

وهو النكري: أنه مسع أاب نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرازق عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك 

ْنُكمْ )اجلوزاء يقول يف قوله:  يف الصفوف يف الصالة، و )ملستأخرين( فالظاهر أنه  (َوَلَقْد َعلرْمَنا اْلُمْستَ ْقدرمرنَي مر

اجلوزاء فقط، ليس فيه البن عباس ذكر، وقد قال الرتمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس،  من كالم أيب

لم، وهكذا روى ابن جرير عن حممد بن أيب مشعر، عن أبيه أنه مسع عون بن عبد هللا يذكر حممد بن  وهللا أع

ررينَ )كعب يف قوله:  ْنُكْم َوَلَقْد َعلرْمَنا اْلُمْسَتْأخر وأهنا يف صفوف الصالة، فقال حممد  (َوَلَقْد َعلرْمَنا اْلُمْستَ ْقدرمرنَي مر

ْنُكمْ َوَلَقْد َعلرْمنَ )بن كعب: ليس هكذا  َوإرنَّ َربََّك )امليت واملقتول )ملستأخرين( من خيلق بعد  (ا اْلُمْستَ ْقدرمرنَي مر

 .(93) فقال عون بن عبد هللا: وفقك هللا وجزاك خرياً  (ُهَو حَيُْشُرُهْم إرنَُّه َحكريم  َعلريم  

                                                                                                                                                     

عيب، وأب وه عتب ه، وروى عون بن عبد هللا بن عتبة ب ن مس عود، اهل ذيل، اب و عب د هللا الزاه د، روى ع ن مجاع ة م نهم س عيد ب ن املس يب، وع امر الش (90)
 بتصرف 211-211/ 44عن خلق كثري، قال حيي بن معني: ثقة. املزي، 

 143-11/144ابن عطية، احملرر الوجيز، (91)
 114-118/ 1انظر الطربي، جامع البيان، (92)
 4/131ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، (93)
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 .(94) من التفاسري الضعيفةوقال عنها ابن عاشور: إهنا خرب واه، ال يالقي انتظام هذه اآلايت، وال يكون إال 

 هبذا يتبني ضعف هذه الرواية، وأهنا ال تصلح سبباً لنزول اآلية، وهللا أعلم.

ُتْم برهر َولَئرْن َصبَ ْرمُتْ هَلَُو َخي ْر  لرلصَّابررريَن )) .8 ُتْم فَ َعاقرُبوا مبررْثلر َما ُعوقرب ْ ُرَك إرالَّ 141َوإرْن َعاقَ ب ْ ْ َوَما َصب ْ ( َواْصربر

َّللَّر  ْم َواَل َتُك يفر َضْيق  ممرَّا مَيُْكُروَن )ابر ُنونَ 141 َواَل حَتَْزْن َعَلْيهر  (( إرنَّ اَّللََّ َمَع الَّذريَن ات ََّقْوا َوالَّذريَن ُهْم حُمْسر

 .148 -141النحل 

 سبب النزول:

وسلم وقف على  عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه (96)والبيهقي يف الدالئل  (95) أخرج احلاكم 

والنيب صلى هللا عليه  –جربيل محزة حني استشهد وقد مثل به، فقال: )ألمثلن بسبعني منهم مكانك( فنزل 

ُتْم برهر )خبواتيم سورة النحل  –وسلم واقف  ُتْم فَ َعاقرُبوا مبررْثلر َما ُعوقرب ْ السورة. فكيف رسول هللا  آخرإىل  (َوإرْن َعاقَ ب ْ

وحسنه واحلاكم عن أيب بن كعب قال: ملا كان  (97)أراد. وأخرج الرتمذي  سك عماصلى هللا عليه وسلم وأم

صيب من األنصار أربعة وستون، ومن املهاجرين ستة، منهم: محزة، فمثلوا هبم، فقالت األنصار: لئن يوم أحد أ

ُتْم فَ َعاقرُبوا )أصبنا منهم يومًا مثل هذا لنربني عليهم، فلما كان يوم فتح مكة أنزل هللا  اآلية، وظاهر  (َوإرْن َعاقَ ب ْ

زوهلا أبحد، ومجع ابن احلصار أبهنا نزلت أواًل مبكة، مث اثنيا هذا أتخر نزوهلا إىل الفتح، ويف احلديث الذي قبله ن

 .(98) أبحد، مث اثلثاً يوم الفتح؛ تذكرياً من هللا لعباده"

                                                 

 33/ 13ابن عاشور، التحرير والتنوير، (94)
 4/321، 3318احلاكم، املستدرك، رقم احلديث (95)
 482، 488، 481البيهقي ، دالئل النبوة، ص (96)
 4132الرتمذي، كتاب التفسري، رقم  ( 97)
 428النزول، ص أسبابالسيوطي،  (98)
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 ملناقشة هذه الرواية لنا يف اآلايت وقفات:

حلْرْكَمةر َواْلَمْوعرظَةر ا)أواًل: وردت هذه اآلية بعد قوله تعاىل:  َي ادُْع إرىَل َسبريلر َرب رَك ابر لَّيتر هر حلََْسَنةر َوَجادرهْلُْم ابر

ْلُمْهَتدريَن ) َْن َضلَّ َعْن َسبريلرهر َوُهَو َأْعَلُم ابر ُتْم 141َأْحَسُن إرنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبر ُتْم فَ َعاقرُبوا مبررْثلر َما ُعوقرب ْ ( َوإرْن َعاقَ ب ْ

 .141 -141لنحل ا (برهر َولَئرْن َصبَ ْرمُتْ هَلَُو َخي ْر  لرلصَّابرررينَ 

وهذا توجيه من هللا لنبيه الكرمي وللمؤمنني من بعده إىل استكمال احلكمة واملوعظة احلسنة يف دعوهتم إىل 

هللا وجمادلة خصومهم ابحلسىن، فالناس ينفرون ممن يعاملهم ابلشدة والقسوة، وحيبون اخللق احلسن ولني اجلانب 

 لم وأصحابه رضوان هللا عليهم.وهذا ما كان عليه الرسول صلى هللا عليه وس

أما لو تعرض املسلم إىل عدوان أو ظلم فعندئذ يكون من حقه رد العدوان مبثله، وال جيب عليه اإلغضاء 

واستخفاف ابملعتدي عليه. على أن رد العدوان هذا ال ينبغي أن  على الظلم والعدوان، ففي ذلك جترؤ للظامل

ىل انتقام هنت عنه اآلايت. ومحل اآلية على قصة محزة ال ينسجم مع يتجاوز  حد االعتداء األول؛ فينقلب إ

 سياق اآلية، وهذا الذي قرره اإلمام الرازي بعد ذكره لألقوال الواردة يف اآلية: قال:

سوء الرتتيب يف كالم هللا تعاىل، "وأقول: إن محل هذه اآلية على قصة ال تعلق هبا قبلها يوجب حصول 

وذلك يطرق الطعن إليه، وهو يف غاية البعد، بل األصوب عندي أن يقال: املراد أنه تعاىل أمر حممداً صلى هللا 

عليه وسلم أن يدعو اخللق إىل الدين احلق أبحد الطرق الثالثة، وهي: احلكمة، واملوعظة احلسنة، واجلدال 

ق األحسن، مث تلك الدعوة تتضمن أمرهم ابلرجوع عن دين آابئهم وأسالفهم، وابإلعراض عنه واحلكم ابلطري

عليه ابلكفر والضاللة، وذلك مما يشوش القلوب ويوحش الصدور، وحيمل أكثر املستمعني على قصد ذلك 

تلك السفاهات، ومسع تلك الداعي ابلقتل اترة، وابلضرب اثنياً، وابلشتم اثلثاً، مث إن ذلك احملق إذا شاهد 
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السفهاء، اترة ابلقتل، واترة ابلضرب، فعند هذا األمر  املشاغبات، البد وأن حيمله طبعه على أتديب أولئك

احملقني يف هذا املقام برعاية العدل واإلنصاف وترك الزايدة، فهذا هو الوجه الصحيح الذي جيب محل اآلية 

 .(99) عليه"

لة مبا قبلها أمت اتصال، وحسبك وجد العاطف فيها، وهذا تدرج يف رتب وعليه تكون" هذه اآلية متص

املعاملة من معاملة الذين يدعون ويوعظون إىل معاملة الذين جيادلون، مث إىل معاملة الذين جيازون على أفعاهلم، 

 .(100) وبذلك حصل حسن الرتتيب يف أسلوب الكالم

والقول بسبب النزول هذا جيعلها مكية إال هاتني  –املفسرون  كما يقرر  –اثنياً: حنن نعلم أن السورة مكية 

مع اتساقها مع ما قبلها، والقول مبكية السورة كلها: هو قول اإلمام جابر بن زيد،   اآليتني، وهذا بعيد، وخباصة

 .(102) ، وفخر الدين الرازي(101)كما نقل ابن عاشور، وهو اختيار النحاس، وابن عطية 

ُركَ )اثلثاً: الذين قالوا بسبب النزول هذا زعموا أن اآلية منسوخة مبا بعدها  ْ َوَما َصب ْ َّللَّر  َواْصربر ، وأن (إرالَّ ابر

هللا عزم على نبيه ابلصرب، وهذا خيالف ما كان عليه رسول هللا وأصحابه بعد هجرهتم إىل املدينة من املبادرة إىل 

السكوت على االعتداء إغراء مبثله، ولذا رد  رد العدوان يف مواطن كثرية، وهو من السياسة واحلكمة مبكان، ألن

 هذا القول ، ورأوا أن اآلية حمكمة وليست منسوخة. –الطربي وغريه كاإلمام   –أكثر املفسرين 

                                                 

 41/113اتيح الغيب، الرازي، مف(99)
 13/412ابن عاشور، التحرير والتنوير، (100)
؛ مل أجده يف إع راب الق رآن للنح اس، وذك ره اب ن عطي ة أن ه اختي ار النح اس، ق ال اب ن عطي ة:" واملع ىن متص ل مب ا قبله ا م ن املك ي اتص اال حس ناً (101)

جي ازي عل ى فعل ه، ولك ن م ا رواه اجلمه ور أثب ت" انظ ر اب ن عطي ة، احمل رر ، إىل ال ذي الذي يدعى وي وعظ إىل ال ذي جي ادلألهنا تتدرج الرتب من 
 414-411/ 11الوجيز، 

 13/412، وانظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، 41/113الرازي، مفاتيح الغيب، (102)
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رابعاً: أما الرواية: فقد ذكر ابن عاشور أن قصة التمثيل حبمزة يوم أحد، مروي حبديث ضعيف للطرباين. 

 .(103) ولعله اشتبه على الرواة تذكر النيب اآلية حني توعد املشركني أبن ميثل بسبعني منهم إن أظفره هللا هبم

ونقلها ابن كثري عن حممد بن إسحاق وقال عنه: وهذا مرسل، وفيه رجل مبهم، مل يسم، وقد روي هذا من 

وجه آخر متصل، فقال احلافظ أبو بكر البزار: حدثنا احلسن بن حيي، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا صاحل 

وذكره مث قال: وهذا إسناد فيه املري، عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان، عن أيب هريرة رضي هللا عنه، 

 .(104) ضعف؛ ألن صاحلاً هو ابن بشري املري ضعيف عند األئمة، وقال البخاري: هو منكر احلديث

 بعد هذا نستطيع القول: إن السورة كلها مكية، وإن اآلايت متساوقة مع ما قبلها وإن الرواية أبن سبب

ن عاشور: إن النيب عليه السالم تذكرها حني توعد نزوهلا قصة محزة ضعيفة، ولو صحت تكون كما قال اب

 املشركني، فاشتبه على الرواة، فظنوها سبباً للنزول وهللا أعلم.

ْلقري َسُخ اَّللَُّ َما ي ُ َوَما أَْرَسْلَنا مرْن قَ ْبلرَك مرْن َرُسول  َواَل َنيبر   إرالَّ إرَذا مَتىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن يفر أُْمنريَّترهر فَ يَ نْ ) .2

ُ َعلريم  َحكريم   ُ َآاَيترهر َواَّللَّ   .14احلج:  (الشَّْيطَاُن مُثَّ حُيْكرُم اَّللَّ

 بب النزول:س

ذكر يف سبب نزول اآلية ابن جرير عن سعيد بن ُجبري، قال: "ملا نزلت هذه اآلية: أفرأيتم الالت 

 زى( قرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: "تلك الغرانيق العلي، وإن شفاعتهن لرتجتي". فسجدوالع

 فأنزل معه، فسجد املشركون خبري؛ اليوم قبل آهلتكم يذكر مل إنه املشركون: فقال هللا عليه وسلم، صلى هللا رسول

                                                 

 املرجع نفسه. (103)
 4/113ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، (104)
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ْيطَاُن يف أُْمِنياِتهِ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل هللا: )  - أخرجها ، والقصة)105((َنِبٍي ِإالا ِإَذا َتَََّنا أَْلَقى الشا

 إما "وكلها السيوطى: قال ، وآخرون،)107(املختارة يف املقدسي ، والضياء)106(الكبري املعجم يف أيضًا الطرباين

 األوىل. بن جبري سعيد طريق سوى منقطعة، أو ضعيفة

 صحيحني طريقني أن هلا مع أصالً  للقصة ان على تدل الطرق كثرة لكن حجر: ابن احلافظ قال

 هشام بن احلارث بن الرمحن عبد بن بكر أيب الزهري، عن طريق من أحدمها جرير: ابن أخرجهما مرسلني

 ابطلة ال الرواايت هذه إن وعياض: العريب ابن يقول عربة وال العالية، أىب عن هند بن داود طريق من واآلخر

 .)108(هلا" لأص

 يلى: فيما النظر من لنا البد الرواية هذه حقيقة على لنقف

 (أمنية) و ،(متين) معىن أواًل:

 .)109(ابلقراءة( واألمنية)و وقرأ، (تال) ب     ( متين) تفسري إىل الرواية هذه إىل استناداً  املفسرين أكثر ذهب

 عند جتري املعىن معرفة بال إن التالوة يثح من. املعرفة عن اجملردة التالوة هي( األمنية) الراغب قال
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنِبٍي ِإالا ِإَذا َتَََّنا أَْلَقى وقوله: ) على التخمني، متنيتها أمنية جمرى صاحبها

ْيطَاُن يف ُأْمِنياِتهِ   يكون فقد وظن ختمني عن يكون التمين كما أن تقدم فقد تالوته، ، أي: يف14( احلج: الشا
 األمني الروح به نزل ما إىل يبادر كان ما كثريا وسلم عليه هللا النيب صلى كان وملا أصل، على وبناء روية عن

، 11( القيامة: اَل ُُتَرِيْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبهِ ، و )112( طه: َواَل تَ ْعَجْل ِِبْلُقْرَآنِ له: ) قيل قلبه حىت على
                                                 

 .111-2/112( الطربي، جامع البيان، 105)
 .32/ص2، ج8311( الطرباين يف الكبري عن عروة، رقم احلديث 106)
وابن مردويه،  . ونسبها السيوطي يف الدر املنثور إىل عبد بن محيد، والرباز،82/421( الضياء املقدسي، األحاديث املختارة، رقم احلديث، 107)

 .2/111وابن ايب حامت، وابن املنذر وغريهم، انظر الدر املنثور، 
 .481( السيوطي، أسباب النزول، ص 108)
 .1/322( انظر البغوي، معامل التنزيل، 109)
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 من العجلة أن بني حيث من وذلك أمنيته، يف مثله تسلطًا على للشيطان أن تالوته على ذلك متنياً، ونبه مسى
 .)110(الشيطان

 عذاب آية إىل انتهى وإذا متىن حصوهلا، رمحة آية إىل انتهى إذا القارئ ألن أمنية القراءة مسيت إمنا وقيل:
 .)111(هبا يبتلى ال أن متىن

 .)112(الكالم بتأويل أشبه هذا الطربي وقال ،املفسرين أكثر قول وهذا

 يف شيء تقدير وهو عند العرب، املستعمل املعىن وهو اللغة، وضع إىل أقرب للتمين آخر معىن هناك
 .)113(الشيء متين من النفس احلاصلة يف الصورة( األمنية)و. فيها وتصويره النفس

 والسالم، الصالة عليه للنيب تكذيب املشركني عن احلديث سياق يف بعدها واليت اآلية هذه وردت اثنياً:
َلُهْم قَ ْوُم نُوح  َوَعاد  َومَثُودُ )  تعاىل قوله من َبْت قَ ب ْ ُقْل اَي أَي َُّها النَّاُس ، حىت قوله )24( احلج: َوإرْن ُيَكذ ربُوَك فَ َقْد َكذَّ

َا َأاَن َلُكْم َنذرير  ُمبرني  ) لُ 22إرمنَّ َاتر هَلُْم َمْغفرَرة  َوررْزق  َكررمي  )( فَالَّذريَن َآَمُنوا َوَعمر ( َوالَّذريَن َسَعْوا يفر َآاَيترَنا 11وا الصَّاحلر
يمر  زريَن أُولَئرَك َأْصَحاُب اجلَْحر . وهي تسلية للنيب عليه السالم، وجرب خلاطره؛ ملا عساه أن 11-22احلج:  (ُمَعاجر

فيقول له: أهنم ليسوا وحدهم من فعل ذلك، بل يكون قد أصابه من هم وكدر بسبب إعراض قومه وتكذيبهم، 
هذا شأن األمم قبلهم، قوم نوح وعاد ومثود وقوم إبراهيم وقوم لوط. كل هؤالء كذبوا رسلهم. وليس على الرسل 
إال البالغ. على أنه ما من رسول وال نيب إال وحيب اخلري لقومه، وكلهم كانوا حريصني على هداية أقومهم، 

ُنوا : )سبيل هذه الغاية، مصداق ذلك قوله تعاىل ويبذلون وسعهم يف ْم إرْن ملَْ يُ ْؤمر ع  نَ ْفَسَك َعَلى َآاَثررهر فَ َلَعلََّك اَبخر
ََذا احلَْدريثر َأَسًفا ع  نَ ْفَسَك َأالَّ َيُكونُوا ُمْؤمرنرنيَ ، )1( الكهف: هبر  .3الشعراء:  (َلَعلََّك اَبخر

ن لبين آدم ابملرصاد، ويستعمل كل ما مكنه هللا منه من وسائل لكن ما كل ما يتمىن املرء يدركه، فالشيطا
الغواية والصد عن سبيل هللا، وجيد يف أقوام األنبياء أرضًا خصبة ألعماله هذه، وهذا ما خيالف أماين األنبياء 

                                                 

 .181( األصفهاين، املفردات، 110)
 .43/21( الرازي، مفاتيح الغيب، 111)
 .2/118( الطربي، جامع البيان، 112)
 .181، املفردات، ( األصفهاين113)
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حلق وحبهم اخلري ألقوامهم، على أن سلطانه حمدود، وكثري من فعله منسوخ مردود، فحكمة هللا قاضية ببقاء ا
 وثباته، ودحض الباطل وزواله.

( والذي ينسجم متاماً ...َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنِبيٍ هذا هو املعىن اليت أشارت إليه اآلايت )
 مع سياق اآلايت اليت قبلها، وقرره أبو حيان أحسن تقرير فقال:

تعاىل أذن للمؤمنني يف القتال، وأهنم كانوا أخرجوا من "ملا ذكر تعاىل أنه يدفع عن الذين آمنوا، وأنه 
دايرهم، وذكر مسالة رسوله صلى هللا عليه وسلم بتكذيب من تقدم من األمم ألنبيائهم وما آل إليه أمرهم من 
اإلهالك إثر التكذيب وبعد اإلمهال، وأمره أن ينادي الناس وخيربهم أنه نذير هلم بعد أن استعجلوا ابلعذاب، 

ليس له تقدمي العذاب وال أتخريه، ذكر له تعاىل مسالة اثنية ابعتبار من مضى من الرسل واألنبياء، وهو  وأنه
أهنم كانوا حريصني على إميان قومهم، متمنني لذلك، مثابرين عليه، وأنه ما منهم أحد إال وكان الشيطان يراغمه 

أنه صلى هللا لعيه وسلم كان من أحرص الناس بتزيني الكفر لقومه وبث ذلك إليهم وإلقائه يف نفوسهم، كما 
يلقون لقومه وللوافدين عليه شبهاً يثبطون هبا عن  )114(على هدي قومه، وكان فيهم شياطني كالنضر بن احلارث

زرينَ اآلية )اإلسالم، ولذلك جاء قبل هذه  ، وسعيهم إبلقائه الشبه يف 11( احلج: الَّذريَن َسَعْوا يفر َآاَيترَنا ُمَعاجر
وب من استمالوه، ونسب ذلك إىل الشيطان ألنه هو املغوي واحملرك شياطني اإلنس لْغواء، كما قال قل
مُثَّ ( أي يزيل تلك الشبه شيئًا فشيئًا حىت يسلم الناس.. )فَ يَ ْنَسُخ اَّللَُّ َما يُ ْلقري الشَّْيطَانُ (، ومعىن )أَلُْغوريَ ن َُّهمْ )

ُ َآاَيترهر   )115(..."هرها حمكمة ال لبس فيها( معجزاته يظحُيْكرُم اَّللَّ

وممن ذهب إىل هذا التفسري: ابن عاشور، وقال: إن تقدير الكالم: أدخل الشيطان يف نفوس األقوام 
ضالالت تفسد ما قاله األنبياء من اإلرشاد، وهللا تعاىل يعيد اإلرشاد ويكرر اهلدى على لسان النيب، ويفضح 

اَي َبينر َآَدَم اَل يَ ْفترنَ نَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبَ َوْيُكْم : )ح، كقوله تعاىلوساوس الشيطان وسوء فعله ابلبيان الواض
َن اجْلَنَّةر   1فاطر:  (إرنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَّرُذوُه َعُدوًّا، وقوله: )41( األعراف: مر

                                                 

( النضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بين عبد الدار، من قريش، صاحب لواء املشركني ببدر، كان من شجعان قريش 114)
 .8/33عالم، ووجوهها وشياطينها، وهو ابن خالة النيب عليه السالم، وملا ظهر اإلسالم آذى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. انظر الزركلي، اإل

 .1/314( أبو حيان، البحر احمليط، 115)
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 نسبة الشاهد الشعري إىل حسان، وقال: ورد ابن عاشور تفسري )التمين( و )األمنية( ابلتالوة، وشكك يف
ولو قبلناه على سبيل اجلدل فإن املعىن أن النيب إذا قرأ على الناس ما أنزل إليه ليهتدوا به ألقي الشيطان يف 
أمنيته، أي يف قراءته، أي وسوس هلم يف نفوسهم ما يناقضه وينافيه بوسوسته للناس التكذيب واإلعراض عن 

 الشيطان بوسوسته للكافرين عدم امتثال النيب إبلقاء شيء يف شيء خللطه وإفساده.التدبر. فشبه تسويل 
وهذا املعىن ال ينسجم مع سياق اآلايت، وما نقلته إال ليعلم القارئ أن ما ذكر من سبب نزول ال صلة له 

 ابآلية حىت على أضعف األقوال.
لى ذلك فلقى منهم العناد، ومتىن حصول وجيوز أن يكون املعىن أن النيب إذا متىن هدى قومه أو حرص ع

هداهم؛ عسى أن يقصر النيب من حرصه أو أن يضجره، وهي خواطر تلوح يف النفس، ولكن العصمة تعرتضها، 
فال يلبث ذلك اخلاطر أن ينقشع، ويرسخ يف نفوس الرسول ما كل ف به من الدأب على الدعوة واحلرص على 

 جه ملوحاً إىل قوله تعاىل:الرشد. فيكون معىن اآلية على هذا الو 
َتغرَي نَ َفًقا يفر اأْلَْرضر َأْو ُسلًَّما يفر السَّمَ ) يَة  َوَلْو َوإرْن َكاَن َكبُ َر َعَلْيَك إرْعرَاُضُهْم فَإرنر اْسَتَطْعَت َأْن تَ ب ْ اءر فَ َتْأتريَ ُهْم ِبَر

ُ جلَََمَعُهْم َعَلى اهْلَُدى َفاَل َتُكوَننَّ مرَن اجلَْ   .)116(31( األنعام: اهرلرنيَ َشاَء اَّللَّ
 الرواية: -اثلثاً 

أما الرواية فقد ذكر غري واحد من املفسرين أهنا ال تصح، قال ابن كثري: طرقها كلها مرسلة، ومل أرها 
مسندة من وجه صحيح، وسئل عنها ابن خزمية، وحممد بن إسحاق جامع السرية النبوية، فقاال: هي من وضع 

غري اثبتة من جهة النقل، وأن رواهتا مطعون عليهم، وليس يف الصحاح وال يف الزاندقة، وقال البيهقي: 
التصانيف احلديثية شيء مما ذكروه، فوجب اطراحه، ونقل القرطيب عن القاضي عياض أن هذا احلديث مل 

ون خيرجه أحد من أهل الصحة، وال رواه بسند صحيح سليم متصل ثقة؛ وإمنا أولع به ومبثله املفسرون واملؤرخ
 املولعون بكل غريب، املتلق فون من الصحف كل صحيح وسقيم. قال أبو بكر الرباز:

وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم إبسناد متصل جيوز ذكره؛ إال ما رواه 
 شعبة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، فيما أحسب، الشك يف احلديث أن النيب صلى هللا

                                                 

 .411-11/411( ابن عاشور، التحرير والتنوير، 116)
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عليه وسلم كان مبكة... وذكر القصة. ومل يسنده عن شعبة إال أمية بن خالد، وغريه يرسله عن سعيد بن جبري. 
وإمنا يعرف الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس؛ فقد بني لك أبو بكر رمحه هللا أنه ال يعرف من طريق جيوز 

ي ذكرانه فيه، الذي ال يوثق به وال حقيقة ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه، مع وقوع الشك الذ
معه. وأما حديث الكليب: فما ال جتوز الرواية عنه، وال ذكره؛ لقوة ضعفه وكذبه؛ كما أشار إليه من البزار رمحه 

املسلمون  معه وسجد فسجد مبكة "والنجم" قرأ وسلم عليه هللا هللا. والذي منه يف الصحيح: أن النيب صلى
 .)117(واإلنس واجلن واملشركون

 من الذي الغرض ختالف مع ضعفها فهي املذكورة، الرواية قبول إىل مساغ ال أنه فاعلم هذا عرفت إذا
 .أعلم وهللا واملعىن، متساوقة النظم وكلها قبلها، اليت اآلايت وردت أجله

ُموا َوَآاَثَرُهْم وَُكلَّ َشيْ ) .11 َناُه يفر إرَمام  ُمبرني  إرانَّ حَنُْن حُنْيري اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ  .14( يس: ء  أْحَصي ْ

 :النزول سبب

 انحية يف )118(سلمة بنو قال: كانت اخلدري سعيد أيب عن وصححه واحلاكم وحسنه الرتمذي، أخرج
ُموااآلية ) فنزلت هذه املسجد قرب إىل النقلة فأرادوا املدينة،  النيب فقال (إرانَّ حَنُْن حُنْيري اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ

 .)119(تنتقلوا فال تكتب، آاثركم إن وسلم عليه صلى هللا

 ينفع ال اإلنذار إذ من إمياهنم، السالم عليه النيب وتيئيس مكة مشركي هتديد سياق يف اآلية هذه وردت
 ق،احل عن الباحثة اهلدى، إىل املتعطشة القلوب يثمر يف ولكنه اخلري، من اخلالية القاسية القلوب هذه مثل يف

 اآلخر. واليوم ابهلل املؤمنة

 يف يعملوهنا اليت نتيجة أعماهلم، هلم وتوضح املَل، للفريقني لرتسم اآلية هذه جاءت السياق هذا يف
رًا يَ َرُه )) شرا، أم كانت خرياً  األعمال هذه وآاثر الدنيا ثْ َقاَل َذرَّة  َخي ْ ثْ َقاَل َذرَّة  1َفَمْن يَ ْعَمْل مر َشرًّا  ( َوَمْن يَ ْعَمْل مر

 يلي: ملا ؛فمردود اآلية نزول سبب هي املذكورة الرواية أبن القول: ( أمايَ َرهُ 

                                                 

 .14/81، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، 1/314. أبو حيان، البحر احمليط، 3/444( انظر، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، 117)
 .1/412، وانظر، أسد الغابة، 3/113انية، منهم بعض األنصار، الزركلي، األعالم، ( هم بنو سلمة بن سعد، بطن من اخلزرج، من القحط118)
-11/242، وانظر الطربي، جامع البيان 4/211، 3112، واحلاكم يف املستدرك، رقم 3441( أخرجه الرتمذي، كتاب التفسري، رقم 119)

 .322، والسيوطي، أسباب النزول، ص231
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 فاآلية وجه، من كانت حتتمله وإن الرواية، مع ينسجم ال اآلايت سياق أن لك ذكرته فيما علمت قد
 عني يستول األعمال، آاثر فهي اآلاثر: شرًا "أما أم كانت خرياً  عليهم مسجلة البشر أعمال أن تفيد

ُموا) ب       مقابلته بقرينة األعمال، فاآلاثر ... النفوس ويف الناس بني يثري أو خري من يرتكون ما ( مثلَما َقدا
 عليها يرتتب دينية فائدة حتصل منه ال ذلك ألن عملوه؛ ما كل املراد كتابة وليس. هبا عملوا أسباب مسببات

 .)120(همن حبظه أيخذ كلُّ  ووعيد وعد فهذا. اجلزاء

 السعود: أبو قال

ُموا)  احلسنات، من ألقوها اليت (َوَآاَثَرُهمْ وغريها ) الصاحلة األعمال من أسلفوا ما أي (َوَنْكُتُب َما َقدَّ
 ذلك وغري والقناطر والرابطات، املساجد، من بناء بنوه، أو حبيس وقفوه، أو ألفوه، كتاب أو علموه، كعلم

 العباد، بني فيما الشر والفساد مبادئ وترتيب والعدوان، الظلم قوانني كتأسيس السيئات ومن وجوه الرب من
 إىل املشائني إىل آاثر هي وقيل املفسدين. من بعدهم وسنوها ملن أحدثوها اليت الشرور فنون من ذلك وغريه

 أبن القول عقب على مث بنصه الكالم هذا األلوسي ونقل .)121(مجلة اآلاثر من أهنا ولعل املراد املساجد،
 بقوله: املساجد، إىل اخلطأ ابآلاثر: املقصود

 من أهنا عليه يدل ما غري وقصارى ال اخلطأ هي اآلاثر أن على ذكر فيما داللة ال أنه تعلم "وأنت
 .)122(يعمها وغريها" ما على اآلاثر فلتحمل اآلاثر،

 الرواية: -اثنياً 

 من يتحولوا أن أرادوا بين سلمة أن غهبل وسلم عليه هللا صلى النيب أن جابر عن مسلم اإلمام أخرج
" اي بين  وسلم عليه هللا صلى النيب هلم فقال خالية، وقالوا: البقاع املسجد قرب إىل املدينة أقصى يف منازهلم

ُموا : )عليهم قرأ أنه زاد: سعيد أيب عن الرتمذي رواية وىف مرتني، )123(سلمة دايركم تكتب آاثركم" َوَنْكُتُب َما َقدَّ

                                                 

 .44/412 ( ابن عاشور، التحرير والتنوير،120)
 .1/111( ابو السعود، إرشاد العقل السليم، 121)
 .44/418( األلوسي، روح املعاين، 122)
 .1112إىل املساجد، رقم  اخلطأ( أخرجه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، فضل كثرة 123)
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 خيالفه اآلية وسياق ذلك يف نزلت اآلية هذه أن عن الرتمذي احلديد راوي وتوهم عاشور: ابن ( قالَرُهمْ َوَآاثَ 
 .)124(تنافيه ومكيتها

 وليس هلم تكتب اليت من اآلاثر خطاهم وجعل اآلية، عليهم قرأ قد النيب أن :الرواية يف ما وخالصة
 احلدث أن إىل تشري والرواية مكية، يس سورة أن أيضاً: لسبب النزو  يف يقدح ومما النزول، سبب أهنا ذكر فيها
 يف نزلت -وحدها-اآلية  هذه إن يقال: أن إال اللهم السورة، مبكية القول مع يتناسب ال املدينة، وهذا يف كان

 .ذلك يف دليل وال صريح صحيح بدليل إال مبكية السورة القول مع به التسليم أو قبوله ميكن ال وهذا املدينة

 عزمهم بلغة حني سلمة على بين قرأها السالم عليه النيب وإن مكية اآلايت إن القولة نستطيع عليهو 
 .أعلم وهللا تكتب، اليت األاثر مجلة املسجد من إىل خطاهم وعد بيوهتم، من االنتقال على

َنا قَاُلوا أَْنَطَقَنا اَّللَُّ الَّ ) .11 ْدمُتْ َعَلي ْ ُُلودرهرْم ملرَ َشهر ذري أَْنَطَق ُكلَّ َشْيء  َوُهَو َخَلَقُكْم َأوََّل َمرَّة  َوإرلَْيهر َوقَاُلوا جلر
ُتْم 41تُ ْرَجُعوَن ) ُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم مَسُْعُكْم َواَل أَْبَصارُُكْم َواَل ُجُلودُُكْم َوَلكرْن ظَنَ ن ْ ُتْم َتْسَترتر َأنَّ ( َوَما ُكن ْ

 .44-41( فصلت: ْعَمُلونَ اَّللََّ اَل يَ ْعَلُم َكثرريًا ممرَّا ت َ 
 النزول: سبب

 ثقفيان أو قرشيان وثقفي، نفر، ثالثة البيت عند اختصم قال: مسعود ابن عن الشيخان أخرج
وقال  أخفينا، إن يسمع وال جهران، إن اآلخر: يسمع فقال نقول: ما يسمع هللا أترون أحدهم فقال وقرشي،

ُتْم َتْسَتِِتُونَ ) هللا فأنزل خفينا،أ إذا يسمع جهران فهو إذا يسمع اآلخر: إن كان  ..)125(( اآليةَوَما ُكن ْ
َوقَ يَّْضَنا هَلُْم ( إىل قوله )َويَ ْوَم حُيَْشُر َأْعَداُء اَّللَّر إرىَل النَّارر فَ ُهْم يُوَزُعونَ قوله )لو نظران إىل اآلايت ابتداء من 

ْم َوَما خَ  ، لوجدان أن السياق يف احلديث عن املشركني 41-12 ( فصلت...ْلَفُهمْ قُ َراَنَء فَ َزي َُّنوا هَلُْم َما بَ نْيَ أَْيدريهر
وإعراضهم عن الدين وفعلهم الفواحش، فهم ما كانوا يرتكون ركوب الفواحش حذرًا أن يشهد عليهم مسعهم 

ئهم وأبصارهم وجلودهم؛ ألهنم ال يؤمنون ابآلخرة أصاًل، والعتقادهم السيئ أن هللا ال يعلم ما يفعلون، فيفاج
يوم القيامة شهادة جوارحهم عليهم. قال الزخمشري: "واملعين: أنكم كنتم تسترتون ابحليطان واحلجب عند 

                                                 

 .44/412( ابن عاشور، التحرير والتنوير، 124)
 .311، انظر، السيوطي، أسباب النزول، ص 4111سلم، يف صفات املنافقني، رقم ، وم2811( أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، رقم 125)
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ارتكاب الفواحش، وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد عليكم جوارحكم؛ ألنكم كنتم غري عاملني بشهادهتا 
َأنا اَّللاَ اَل يَ ْعَلُم َكِثريًا ِماا مت لظنكم )عليكم، بل كنتم جاحدين ابلبعث واجلزاء أصاًل، ولكنكم إمنا استرت 

 ")126(( وهو اخلفيات من أعمالكم، وذلك الظن هو الذي أهلككمتَ ْعَمُلونَ 
بني اآلايت  -كما قال ابن عاشور-ولو أخذان ابلرواية لكان املقصود هبا أانس معينني، فيكون موقعها 

ا مبا قيل، فإن القصة قد وقعت بعد فتح مكة، والسورة كلها مكية  . وأيضاً لو سلمن)127(اليت قبلها وبعدها غريباً 
كما ذكر املفسرون، وال خمرج إال ما ذكره ابن عطية، وهو أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ اآلية متمثاًل هبا، 

 .)128(فإن ذلك يؤول قول ابن مسعود: فأنزل هللا تعاىل اآلية"

 اخلامتة

 الرواايت من عدداً  اجلمل، وانقشت أو األلفاظ، معىن حتديد يف نواعهأب السياق أمهية الدراسة خلصت
 يلي: ما إىل وخلصت سياق اآلايت مع انسجامها ومدى النزول أسباب يف الواردة

 السلف وعند الصحابة. ويف تفسري النبوية السنة يف املعىن توجيه يف السياق على االعتماد ورد  -1
 .الصاحل

 .صحيح حديث ذلك يف مل يرد ما نزوهلا سبب يف ورد ما بدعوى ياقهاس عن اآلايت برت جيوز ال  -4

 أسباب على للحكم السياق كمعيار تعريف يف املفسرون إليه ذهب الذي املعىن الدراسة اعتمدت  -3
 التالية: ابلنتائج وخرجت التنزيل،

 يف الواردة اايتالرو  بعض مع وقد يتفق اآلية، نزول سبب يف الواردة للرواية مقوايً  السياق يرد قد  -1
 اآلخر. مع بعضها وخيتلف ذاهتا، اآلية

                                                 

 .1/121( الزخمشري، الكشاف، 126)
 .41/21( ابن عاشور، 127)
 .12/111( ابن عطية، احملرر الوجيز، 128)
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 وسلم عليه هللا صلى النيب والصحيح أن النزول، أسباب يف عد ما الصحيحة: الرواايت من هناك  -4
َوَنْكُتُب )تعاىل  قوله يف كما آخر سياق يف وردت وإن املوقف املذكور، يف هبا مستشهداً  اآلية قرأ

ُموا َوَآاَثَرهُ   (.مْ َما َقدَّ

 وحده السياق ويكفي نفسها، صحت يف وإن للتنزيل كسبب قبوهلا ميكن مل ما الرواايت من هناك -3
ْنُكْم ) تعاىل نزول قوله سبب يف ورد كما لردها، يُع َعَمَل َعامرل  مر فَاْسَتَجاَب هَلُْم َرب ُُّهْم َأين ر اَل ُأضر

 .121( آل عمران: مرْن ذََكر  َأْو أُنْ َثى

 نزول سبب يف ورد كما سبباً للتنزيل، الرواية قبول عدم يف السياق تعضد أخرى عوامل تدخل قد  -2
 املعصية وإقرارها على السكوت فيها فإن ،28( النساء: إرنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغفرُر َأْن ُيْشَرَك برهر ) تعاىل قوله

 يف ماك املعهود، خمالفة أيضاً،- ومن ذلك. اآلخرة يف صاحبها حال سيكون عما النظر بغض
 على موسى التوراة إنزال ينكرون ال اليهود فإن اآلية، (...َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدررهر ) تعاىل قوله

احلج:  آية نزول سبب يف الغرانيق الواردة رواية مثل ضعيفة، طرقها مجيع من الرواية نتكو  قد  -1
إليه  ذهب كما الرواية، لتقوية اراألعذ التماس املقبول من مل يكن السياق إليها أضيف فإذا ،14

 العالمة ابن حجر العسقالين.

 َوإرنر ) تعاىل قوله يف كما سبب نزوهلا، يف روايته خيالف ما اآلية تفسري يف الصحايب عن يرد قد  -1
 أهنا يف الصحيح يف عائشة عن ورد فقد ،148( النساء: اْمَرأَة  َخاَفْت مرْن بَ ْعلرَها ُنُشوزًا َأْو إرْعرَاًضا

 .سودة يف نزلت أهنا ينقض روايتها وهذا منها...اخل، مستكثر غري الرجل مع تكون املرأة
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 املصادر واملراجع

ابن األثري، أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين، أسد الغابة، ت: عادل  -1
 م.1221ه/1211، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1الرفاعي، ط

(، مجادي 41بان، إبراهيم، السياق بني علماء الشريعة واملدارس اللغوية، جملة اإلحياء، العدد )أص  -4
 م، املغرب.4111/ يوليو 1248الثانية، 

، دار القلم، دمشق، 1األصفهاين، الراغب األصفهاين، املفردات، ت: صفوان داوودي، ط  -3
 م.1224ه/1214

 م.1281ه/1211رتاث العريب، بريوت، ، دار إحياء ال2األلوسي، روح املعاين، ط  -2

، دار الكتب العلمية، 1البيهقي، أمحد بن احلسني، دالئل النبوة، ت: عبد املعطي قلعجي، ط  -1
 ه.1211بريوت، 

 .1228متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب، بريوت،   -1

، ت: أمحد حجازي، 1التفسري، ط ابن تيمية، شيخ اإلسالم، أمحد بن عبد احلليم، مقدمة يف أصول  -1
 م.1211ه/1321مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 

، مكتبة اخلايلي، القاهرة، 4اجلرجاين، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، تعليق، حممود حممد شاكر، ط  -8
 م.1282ه/1211

دار  ،1احلاكم، حممد بن عبد هللا، املستدرك على الصحيحني، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط  -2
 م.1221ه/1211الكتب العلمية، بريوت، 

 احلليب، علي بن برهان الدين، السرية احللبية، دار املعرفة، بريوت. -11
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، دار الكتب العلمية، 1أبو حيان، البحر احمليط، ت: عادل عبد املوجود، وعلي معوض، ط  -11
 م.1223ه/1213بريوت، 

(، مجادي 41جملة اإلحياء، العدد ) بودرع، أثر السياق يف فهم النص القرآين، حبث منشور يف  -14
 م، املغرب.4111/ يوليو 1248الثانية، 

الذهيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد، سري أعالم النبالء، ت: جمموعة من احملققني إبشراف: شعيب   -13
 ، مؤسسة الرسالة.األرانؤوط

ريوت، ، دار الكتب العلمية، ب1الرازي، فخر الدين حممد بن عمر، التفسري الكبري، ط  -12
 م.1221ه/1211

الرازي، عبد الرمحن بن أيب حامت، تفسري ابن أيب حامت الرازي، ت: أسعد حممد الطيب، املكتبة   -11
 العصرية، بريوت.

 ، دار الفكر، د.ت.4رشيد رضا، تفسري املنار، ط  -11

فة، ، ت: يوسف املرعشلي وزمالئه، دار املعر 1الزركشي، حممد عبد هللا، الربهان يف علوم القرآن، ط  -11
 م.1221ه/1211بريوت، 

 م.1224، دار العلم للماليني، 11الزكلي، خري الدين، األعالم، ط  -18

، دار 4الزخمشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل، ت: حممد مرسي عامر، ط  -12
 .1211املصحف، القاهرة، 
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