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 السادسة احملاضرة
 صيغة سبب النزول:

 لو سأل سائل ما هي الصيغ اليت ترد فيها أسباب النزول يف الرواايت اليت يعرب هبا الراوي؟
 نقول: هي: على قسمني: 
صريح، وهو: أن يقول الراوي، الصحايب يعين مثالً، يذكر قصة، أو واقعة، أو هو ال األول: قسمال

مث يقول: فأنزل هللا كذا وكذا، أو يقول: فنزلت هذه اآلية، يعين:  سؤال، أو حادثة، أو حنو ذلك،
يعقب الواقعة أو السؤال بقوله: فنزلت، أو فأنزل هللا، أو يقول: سبب نزول اآلية الفالنية كذا وكذا، 

ألنه ال حيتمل أن يكون من قبيل  ؛ملسو هيلع هللا ىلصفهذا يكون من قبيل الصريح، وله حكم الرفع إىل النيب 
ايب حىت حنكم له أنه من قول الصحايب، ال، فنقول: هذا سبب نزول لقضية التفسري من الصح

 ،ملسو هيلع هللا ىلص-إىل آخره، فهذه هلا شأن، فنلحقها أبحاديث رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصتتعلق بنزول الوحي على النيب 
 املرفوعة، فلها حكمها. ألحاديثأو اب

يف الرجل يفعل كذا  وهو: غري الصريح، وهو: ما يعربون عنه بقوهلم: نزلت هذه اآلية الثاين القسم
وكذا، نزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار، نزلت هذه اآلية مثال، أو يف هؤالء نزلت:  رَِجاٌل اَل 

اآلية انزلة قبل بسنني طويلة، يعين:  أن[، مع 51[]73تُ ْلِهيِهْم ِِتَارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعْن ذِْكِر اَّللِه ]النور:
، فغري الصريح ليس له حكم الرفع، وأما الصريح فهو: يف أن هذا مما يدخل يف عمومها ومعناها

 حكم املرفوع.
فعبارة )فأنزل هللا، فَنزلت: ( أَْدَخُل يف السببية من عبارة )نزلت يف كذا، أُنزلت يف كذا(؛ إذ  لذلك

غالب ما يرد هبذه الصيغة يدخل يف سبب النُّزول املباشر خبالف عبارة )نزلت يف كذا، أُنزلت يف  
 كذا(
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قرأ يف آاثر السلف ظهر له أهنم قد يتوسعون يف إطالق عبارات النُّزول، وال يريدون هبا بيان  ومن
سبب النُّزول، وإمنا يريدون معىن آلخر؛ كالتفسري وغريه، ومن أمثلة ذلك ما رواه الطربي يف قوله 

ًدا َوُقولُوا ِحطهٌة{ ]البقرة:  أيب الكنود عن عبد هللا:  [، فعن15تعاىل: }َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجه
َل الهِذيَن »} ًدا َوُقوُلوا ِحطهٌة{ قالوا: حنطة محراء فيها شعرية فأنزل هللا: }فَ َبده َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجه

َر الهِذي ِقيَل هَلُْم{ ال يعين سبب النُّزول كما هو ظاهر من « فأنزل هللا»فقوله: «. ظََلُموا قَ ْواًل َغي ْ
 يصحُّ محل هذه العبارة على إرادة سبب النُّزول املباشر، وهللا أعلم. األثر؛ ألنه ال

أمثلة ما ورد من هذه العبارة، وأريد به سبب النُّزول املباشر ما رواه البخاري يف أمر حتويل  ومن
أن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم صلى إىل بيت املقدس ستة »القبلة عن الرباء بن عازب هنع هللا يضر: 

عشر شهرًا أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته ِقَبَل البيت، وأنه صلى أو صالها 
صالة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه، فمر على أهل املسجد وهم 
راكعون، قال: أشهد ابهلل لقد صليت مع النيب صّلى هللا عليه وسّلم ِقَبَل مكة، َفَداروا كما هم قبل 
البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن حُتَوهَل ِقَبَل البيت رجاٌل قتلوا مل ندر ما نقول فيهم، 

ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإْن اَّللهَ اِبلنهاِس َلَرُؤوٌف َرِحيٌم{ ]البقرة:   (.5[« )547فأنزل هللا: }َوَما َكاَن اَّلله
 :: عبارة )نزلت يف كذا، أُنزلت يف كذا(اثنياً 

يف هذه العبارة إرادة التفسري، وما أييت منها لبيان سبب النُّزول املباشر قليل ابلنسبة للعبارة  يكثر
 األوىل.

 أخرى على غري الصريح وغري الصريح وما احتمل األمرين: أمثلة
َّللِه َواَل تُ ْلُقوا َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل ا يف قوله تعاىل: هنع هللا يضرأخرج البخاري من حديث حذيفة بن اليمان  

ْهُلَكِة ]البقرة: [، هل هذا صريح أو غري صريح؟ 51[، قال: نزلت يف النفقة]591أِبَْيِديُكْم ِإىَل الت ه
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: النفقة، َوأَْنِفُقوا يِف َسِبيِل اَّللِه معناهاهذا غري صريح، قال: نزلت يف النفقة، يعين: أن مما يدخل يف 
 [، قال: نزلت يف النفقة.591َواَل تُ ْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل الت هْهُلَكِة ]البقرة:

آخر: أخرج البخاري أيًضا من حديث انفع، عن ابن عمر هنع هللا يضر: أنه كان إذا قرأ القرآن مل  مثال
ه يوًما، فقرأ سورة البقرة حىت انتهى إىل مكان؛ قال: يتكلم حىت يفرغ منه، يقول: فأخذت علي

 النزول،[، يعين: ليس بسبب 53تدري فيم أنزلت؟ قلت: ال، قال: أنزلت يف كذا وكذا، مث مضى]
 وإمنا مما يدخل يف معناها.

 تنبيه البد منه: وهو أن هذه الرواية اليت نقول: إهنا وردت بصيغة صرحية؛ قد جندها إذا استقرأان وهنا
الرواايت أحيااًن يف بعض املواضع غري صرحية، فلو مجعنا الرواايت أحياان نكتشف أهنا يف بعض 

آخرها بصيغة غري  ويفالرواايت جاءت بطريقة غري صرحية، بل أحيااًن قد أتيت يف أول الرواية صرحية، 
ه اآلية كذا، صرحية، أو العكس، وهلذا حنن نقول: إن هذا هو الغالب، أنه إذا قال: سبب نزول هذ

أو يذكر احلادثة، مث يقول: فنزلت هذه اآلية، الغالب أن هذا هو: سبب النزول، وليس مقصوده 
كل قاعدة هلا   أنالتفسري، هذا الغالب، لكن قد يكون األمر على خالف ذلك، وحنن نعرف 

 شواذ، فالقواعد أغلبية، هذا غاية ما يقال يف هذا األمر.
 :انمثال على ما ورد فيه األمر 

أيتيك يف بعض الرواية بصيغة صرحية، يف نفس الرواية، ويف املوضع الثاين بصيغة غري صرحية، مثاله:  
أثر ابن عمر السابق، الذي قال فيه: نزلت يف كذا وكذا، يقصد اآلية: ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم 

احدة، فهذا يف آخر بصيغة صرحية، وهي: قضية و  وضع[، فهذا األثر جاء يف م55[]227]البقرة:
 روايتني.

يف قوله  يف نفس الرواية، فخذ هذا املثال، وهو: ما أخرجه البخاري يف صحيحة، عن الرباء  أما
[، قال: نزلت هذه اآلية فينا، هل هذا 559تبارك وتعاىل:  َوأْتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواهِبَا  ]البقرة:-

 صريح أو غري صريح؟
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قلنا هذا من قبيل التفسري، وليس من قبيل سبب النزول، قال: نزلت صريح، لو بقينا معه؛ ل غري
هذه اآلية فينا، مث قال: كان األنصار إذا حجوا فجاؤوا مل يدخلوا من قبل أبواب بيوهتم، ولكن من 
ظهورها، فجاء رجل من األنصار فدخل من قبل اببه، فكأنه ُعرّي بذلك، فنزلت: َولَْيَس اْلربُّ أِبَْن 

[، قوله: فنزلت، بعد ذكر الواقعة، هذا يكون من قبيل 59[]559اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُهورَِها ]البقرة: أَتُْتوا
 الصريح، وأنه يف نفس الرواية، يف أوهلا غري صريح، ويف آخرها صريح.

 :على الصريح فقطمثاٌل 
أو جاء يف وقد أعطيناكم أمثلة على غري الصريح، وعلى ما اجتمع فيه األمران يف رواية واحد،  

قال: ملا نزل  روايتني لنفس احلديث، فاملثال على الصريح: ما أخرجه البخاري، من حديث الرباء 
ُ  الصوم رمضان كانوا ال يقربون النساء رمضان كله، وكان رج خيونون أنفسهم، فأنزل هللا:  َعِلَم اَّلله

ُتْم ََتَْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم ]البقرة:  [، فقوله: فأنزل هللا، هذا من قبيل الصريح.22[]553أَنهُكْم ُكن ْ
 
 

 إلى لقاء آخر في محاضرات قادمة بإذنه تعالى.

 


