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 اخلامسة احملاضرة 
 أمهيتها وفوائدها، أنواعها، وكيفية معرفتها(أسباب النزول ) تعريفها، 

 : تعريف أسباب النزولأواًل: 
أسباب النزول من كلمتني ُمركَّبتني، األوىل "أسباب" ومفردها سبب وهو كل ما يُتَوصل  يتكون لفظ

به إىل غريه، واألسباب يف موضوعنا هي ما يَتوصل املسلم عن طريقه إىل تفسري اآلايت القرآنية وفهم 
أي َحلَّ  قصتها وإزالة اإلشكال عنها. أما الكلمة الثانية فهي "النزول" وهو مصدر للفعل نزل ينزل

من أعلى إىل أسفل، ومعناه يف موضوعنا نزول القرآن الكرمي على سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من السماء إىل 
األرض. وينقسم هذا النزول على قسمني؛ األول هو ما نزل ابتداء من غري سبب، وهو أكثر القرآن، 

لنزول بشكل عام هي احلوادث اليت والثاين هو ما نزل مرتبطا بسبب، وهو أقل القرآن. وأسباب ا
وقعت يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، واليت نزلت بشأهنا اآلايت القرآنية لتبيان حكمها أو اإلجابة على األسئلة 

 املرتبطة هبا.
اآلية، أو السورة عقبه بيااًن له، قال : الواقعة، أو السؤال الذي نزلت أيضًا أبنه النزول  وُعرف سبب

اجلعربي، كما يف اإلتقان: نزول القرآن على قسمني: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة، أو 
 سؤال. أي: إثر سبب خاص.

  وفوائدها: أمهية أسباب النزولاثنياً: 
 :ومن ذلك نذكر على سبيل املثال ال احلصر ملعرفة أسباب النزول أمهية كبرية وفوائد عظيمة،

 قال السيوطي يف  .معرفة التشريعات واألحكام اليت جاء هبا القرآن الكرمي بشكل دقيق
ختصيص احلكم به عند من يرى و ، احلكمة الباعثة على تشريع احلكم : معرفة وجه-اإلتقان

 خبصوص السبب، ولكن الصحيح أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب. أن العربة
  االطالع على أسباهبا عن قرب، واالستعانة أبسباب النزول لفهم اآلايت وتفسريها، وإزالة

القرآن على فهمه فهًما  ئتُعني قار فهي  الغموض عنها بتحليلها يف ضوء الواقعة اليت نزلت بشأهنا،
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ال ميكن تفسري اآلية » يقول الواحدي: يورث العلم ابملسبب.  ألن العلم ابلسبب؛  صحيًحا سليًما
  «.صتها وبيان نزوهلا دون الوقوف على ق

  كما تكتسي معرفة أسباب النزول أمهية ابلغة ألن لفظ اآلايت القرآنية يكون يف الغالب
 عاما، فتأيت أسباب النزول لتخصصه وتبينه للناس بشكل أفصح وصورة أوضح. 

 حلوادث واألشخاص واألزمنة أهنا تُيس ُِّر حفظ القرآن وتُ ثَب ُِّت معناه، ألن ربط األحكام اب
 واألمكنة يساعد على استقرار املعلومة وتركيزها.

 .أهنا متك ِّن من معرفة وجه احلكمة الباعثة على تشريع احلكم الوارد يف آية معينة يف القرآن 
  هذا ابإلضافة إىل معرفة أمساء وسري األشخاص الذين نزلت فيهم اآلايت القرآنية وعالقتهم

 ملسو هيلع هللا ىلص وابلصحابة الكرام وأبدوارهم اليت لعبوها إاجابية كانت أو سلبية، ويف ذلك تنوير للمسلم ابلنيب
 وتطوير لثقافته عن اتريخ اإلسالم واملسلمني.

 أنواع أسباب النزولاثلثاً: 
 :أسباب النزول مخسة أنواع 

نَ زَّل واحد كقوله تعاىل: }والذين: أوهلا 
ُ
يَ ْرُمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال  تعدد األسباب وامل

أنفسهم{ َردًّا على هالل بن أمية ملا قذف امرأته عند النيب، وردًّا على عومير العجالين وسؤاله النيب 
 عن الرجل اجد مع امرأته رجاًل. 

تعدد نزول النص لتعدد األسباب ومن ذلك قوله تعاىل: }قل الروح من أمر ريب{، ردا على  :واثنيها
يام اليهود بسؤال النيب عن الروح وهو يف املدينة، وردا على قيام املشركني يف مكة بطرح نفس ق

 السؤال على النيب. 
تعدد النزول مع وحدة السبب ومن ذلك قوله تعاىل: }أين ال أضيع عمل عامل منكم من  :واثلثها

ذكر النساء يف اهلجرة  ذكر أو أنثى{ ردا على أم سلمة عندما قالت: )ايرسول هللا، ال أمسع هللا
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بشيء(. وقوله تعاىل: }إن املسلمني واملسلمات{ ردا على أم سلمة عندما قالت: )اي رسول هللا ما 
 لنا ال نذكر يف القرآن كما يذكر الرجال(. 

 .تقدُّم نزول اآلية على احلكم :ورابعها
 تعدد ما نزل يف شخص واحد. :وخامُسها 

 كيفية معرفة أسباب النزولرابعاً:  
سباب النزول مرتبطة بشكل وثيق بزمان ومكان احلادثة اليت نزلت بشأهنا اآلايت القرآنية، مبا أن أ

يرى العلماء أن معرفة أسباب النزول ال ختضع للرأي واالجتهاد وإمنا تتم معرفتها ابلعودة للصحابة 
ا، وحبثوا يف والتابعني الذين شهدوا تلك األحداث وآايت تنزيلها، أو مسعوا عنها، ووقفوا على أسباهب

علمها، وثبتت صحة رواايهتم عنها. لذلك، مُينع على أهل العلم وغريهم استخدام آراءهم 
واجتهاداهتم يف مسألة أسباب النزول والقول مثال إن اآلية الفالنية نزلت يف احلادثة الفالنية، ما مل ترد 

أو مسع عنها من مصدر  بذلك رواية صحيحة عن أحد الصحابة أو التابعني ممن حضر تلك احلادثة
موثوق. ويف هذا الصدد، يُنبِّه أهل العلم إىل ضرورة احلذر والتيقظ وعدم خلط أسباب النزول مبا 
ليس منها، حيث حيدث أن يقول أحدهم: نزلت آية كذا يف كذا، ويكون قصده يف تلك احلالة هو 

 بها.موضوع اآلية أو ما دلت عليه من احلكم، وليس احلادثة اليت نزلت بسب
 

 
 .إلى لقاء آخر في محاضرات قادمة بإذنه تعالى

 


