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�ص البحث ملخَّ

ّ يف أبحاثه القرآنيَّة بعلم أس��باب النزول؛ لكوهنا تس��اعد املفسِّ  مة احِللِّ اهتمَّ العالَّ
عىل فهم مراد اهلل تعاىل، وُتبنيِّ سبَب نزول اآلية، والغرض منها.

ّ من أخبار أس��باب النزول، فظهر له  مة احِللِّ وقد س��عى الباحث لتتبُّع موقف العالَّ
أنَّ موقفه منها كان موقًفا واضًحا وعمليًّا، كاشًفا عن االهتمم به، فقد استدلَّ واستشهد 
وناقش أخبار أسباب النزول يف بحوثه االستدالليَّة، كاشًفا عن أمهيَّة هذا العلم يف مقام 
ة يف تطبيقاته ألخبار أس��باب  االس��تدالل، وقد اعتمد عىل عقليَّته األصوليَّة والتفس��رييَّ
الن��زول، حماواًل معاجل��ة حالة التعارض القائم��ة بني األخبار يف تفس��ري النصِّ القرآيّن، 
ح��ات، كموافقة الظه��ور القرآيّن، أو وجود ش��اهد عىل  وذل��ك من الرج��وع اىل املرجِّ

تها. صحَّ

م��ة كذل��ك ع��ىل رشط عدال��ة راوي الس��بب، وأن يك��ون س��امًعا   واعتم��د العالَّ
ل��رشوط  فاق��ًدا  لكون��ه  اخل��رب؛  ُيرف��ُض  ذل��ك  دون  وم��ن  ل��ه،  مش��اهًدا   للس��بب 
د الس��بب واخلرب  د األخبار يف الس��بب، أو تعدُّ مة إمكان تع��دُّ ��ة، ومل يمن��ع العالَّ  الصحَّ
��ة ال��راوي، فق��د تك��ون اآلي��ة نازل��ة لس��َببني ق��د تقارنا يف   واح��د، م��ع اعتب��ار صحَّ

احلدوث.

ّ عرب بحوثه االس��تدالليَّة بيان ه��ذا العلم، ال��ذي ُيعدُّ مورد  م��ة احِللِّ ح��اول العالَّ
؛ ألنَّه من التفس��ري األثرّي، الذي ال ُيس��تغنى عنه يف عمليَّة التفس��ري،  فهم النصِّ القرآينِّ
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ّ موضوعيًّ��ا يف اختي��اره إلخب��ار أس��باب الن��زول يف بحوث��ه  م��ة احِل��لِّ وق��د كان العالَّ
ّ من أخبار أس��باب  م��ة احِللِّ  االس��تدالليَّة، وق��د جاء ه��ذا البحث؛ ليب��نيِّ موقف العالَّ

النزول.
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Abstract

In his Qur'anic research, the scholar (Al-Allamma Al-Hili) is 

interested in the knowledge of the causes of the descent, as it 

helps the interpreter to understand the Almighty and shows the 

reason and purpose of the (Aya) verse of Quran.

The researcher sought to track the position of Al-Hilli on the 

news of the reasons for the descent, It appeared to the researcher 

that the scholar position on it was a clear and practical position 

revealing the interest in him, he inquired, cited and discussed the 

news of the reasons for the descent in his inference researches, 

revealing the importance of this science in the position 

of inference, also he has relied on his fundamentalist and 

explanatory mentality in his applications of news of the descent, 

attempting to address the state of inconsistency between the 

news in the interpretation of the Quranic text, so as to refer to 

the probabilities such as approval of the appearance of the holy 

Quran or the presence of a witness to its authenticity.

Al-Allamma also relied on the condition of narrator justice of 
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the reason and to be hearing the reason and a viewer, without 

it, the news is rejected; for lacking of conditions of its trustiness. 

No reason had prevented the possibility of multiple news in 

the cause, or multiple cause and news is one with regard to the 

trustiness of the narrator, the verse (Aya) may be coming down 

for two reasons may compare to us in the occurrence.

Through his evidentiary research, Al-Allmma scholar tried to 

demonstrate this science, which is the source of understanding 

the Qur'anic text, because it is an archaeological heritage 

for interpretation, which is indispensable in the process of 

interpretation. Al-Hili was objective in his choice of telling the 

reasons for his descriptive research. This research came to show 

his scholarly attitude in the news of the causes of the descent.
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مة البحث مقدِّ

ٍد وآل��ه الطاهري��ن أن جعَل  احلم��ُد هللِ ربِّ العامل��ني والص��الة والس��الم ع��ىل حممَّ
اًظا من أهل العلم حيفظون القرآن وأصوله، ويثريون دفائن العقول باملعرفة   للتش��يُّع حفَّ

القرآنيَّة.

أصبحت مدينة احِللِّة حموًرا وقطًبا علميًّا أواخر القرِن اخلامس اهلجرّي بعد مدرسة 
بغداد، إذ كانت متكاملة املعامل ألغلب املعارف اإلسالميَّة، وقد حرضها طلبة العلم من 
مدن العراق، والعامل اإلس��المّي، ومل تفارق القرآن الكري��م أبحاثهم العلميَّة يف خمتلف 

املراحل.

ّ )ت 726ه���( بأس��باب الن��زول؛ لكوهنا أحد  مة احِل��لِّ وق��د ب��رز اهت��مم العالَّ
أص��ول التفس��ري يف بحوث��ه االس��تدالليَّة، وقد اعتمد عىل تلك األس��باب يف تفس��ري 
الق��رآن الكري��م؛ ألمهيَّتها يف فهم أغراض��ه، فهي أحد األصول التي ال ب��دَّ من بياهنا 
 ِّ مة احِللِّ وتوضيحه��ا؛ ولذا كان ذل��ك مدعاة لعناية الباحث باس��تقراء موق��ف العالَّ
ّ من أسباب النزول، دراسة  مة احِللِّ من أس��باب النزول البحث بعنوان )موقف العالَّ
حتليليَّة(؛ لكون هذا العلم ُيبنيِّ حدود داللة روايات أسباب النزول يف عمليَّة التفسري، 
 ويقوم ببياٍن معريّف هلذا العلم، وذلك بلحاظ أنَّ رواياته متثِّل مس��ألة من مسائل علوم 

الق��رآن.

ل  ل مطلَبني، األوَّ وقد اش��تمل البحث عىل مبحَثني، ونتائجهم، وضمَّ املبحث األوَّ



204

مة احِللِّّي )ت726هـ( من اأ�سباب النزول- درا�سة حتليليَّة موقف العلَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

منه��ا يف تعريف أس��باب النزول لغ��ًة واصطالًح��ا، واملطلب الثاين يف رشوط أس��باب 
ل منها يف بيان  النزول، وقيمة هذه األس��باب، وجاء املبحث الثاين يف مطلَبني أيًضا، األوَّ
ة ترجيح أس��باب النزول  ّ من صيغ أس��باب النزول، والثاين يف أدلَّ مة احِللِّ موق��ف العالَّ

. ّ مة احِللِّ املتعارضة عند العالَّ
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املبحث الأوَّل

تعريف اأ�سباب النزول و�سروطها

ل: تعريف اأ�سباب النزول املطلب الأوَّ

تعريف أسباب النزول

ُل بِِه  ��َبُب: كلُّ يشٍء ُيَتَوصَّ اًل. الس��بب لغًة: قال ابن منظور )ت 711ه�(: »والسَّ أوَّ
ِه، َوَقْد َتَسبََّب إِليه، واجلمُع َأْسباٌب؛ وَجَعْلُت ُفالًنا لِ�ي َسَبًبا إىِل ُفالٍن يِف حاَجتي  إىِل َغرْيِ

َبُب: احلَْبُل«)1(. َوَوَدًجا َأي ُوْصلة وَذريَعة، والسَّ

وق��د ورد الس��بب يف الق��رآن الكريم بمعن��ى احلبل كم يف قول��ه تع��اىل: ﴿َفْلَيْمُدْد 
ْقف؛ َأي فْلَيْمُدْد َحْباًل  َبُب: احلَْبل. والسمُء: السَّ ��َِء﴾ )احلج: 15(، والسَّ بَِسَبٍب إىَِل السَّ
��َواِت﴾ )غافر: 36 (، قال  يِف َس��قِفِه)2(، وَقْوُلُه: ﴿َلَعليِّ َأْبُلُغ اأْلَْس��باَب َأْسباَب السَّ
ل  الراغب )ت 502ه�(: »أي لعلِّ أعرف الذرائع واألس��باب احلادثة يف السمء، فأتوصَّ
عيه موس��ى، واألس��باب التي توصلهم إىل الس��مء، وجائز أن يكون  هبا إىل معرفة ما يدَّ

فلريتقوا يف هذه األسباب التي ذكرت«)3(.

ا معنى النزول: فاملراد من: »النون والزاء والالم كلمة صحيحة تدلُّ عىل هبوط  وأمَّ
يشء ووقوعه، والتنزيل ترتيب الشء ووضعه منزله«)4(، وقال اجلوهرّي )ت 393ه�(: 
«)5(، قال  »هبوط الشء ووقوعه، ونزل من علوٍّ إىل س��فل- انحدر، والنزول أيًضا احلِّلُّ
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الراغ��ب: »نزل: النزول يف األصل هو انحطاط من عل��ّو، يقال نزل عن دابَّته، ونزل يف 
م��كان كذا حطَّ رحله فيه، وإىل هذا املعنى إش��ارٌة لبعض اآلي��ات الكريمة، كم يف قوله 
َعْل َل��ُه ِعَوًجا َق�ييِّ�َ﴾ )الكهف:  تع��اىل: ﴿اْل�َحْمُد هللِ الَِّذي َأْن��َزَل َعَل َعْبِدِه اْلكَِتاَب َوَلْ َيْ
ّ واملكايّن من األعىل إىل األسفل«)6(، ومن ذلك يظهر  ا دلَّت عىل النزول احليسِّ 1(، إذ إهنَّ
االختالف يف داللة املعنى بني النزول واهلبوط يف االستعمل القرآيّن، فهو ليس من قبيل 

الرادف اللفظّي.

وم��ن داللة املف��ردات الركيبيَّة ظهور املعنى العام ألس��باب الن��زول، وهي كوهنا 
املقتضي��ات الت��ي م��ن أجلها نزل الق��رآن الكري��م، ولعلَّ ه��ذا املعنى أبلغ م��ن التعبري 
بالوس��ائل أو الطرائق، بلحاظ أنَّ األسباب هي يف احلقيقة جزء علَّة النزول، وليس متام 
ى املقتيض)7(، ولذا اخرُت يف بي��ان املعنى الركيبّي للمفرَدَتني  العلَّة، وجزء العلَّة يس��مَّ
ة لنزول آيات القرآن  لفظة املقتيض، فإنَّ الس��بب واحلادثة يف احلقيقة ليس مها العلَّة التامَّ
ة، ذلك أنَّ  ��م يوجد أغراض ما وراء الس��بب واحلادثة، وهو هداي��ة البرشيَّ الكري��م، وإنَّ
العربة بعموم اللَّفظ ال خصوص السبب، وإطالق السبب عليها عىل نحو املجاز لعالقة 

املسببيَّة)8(.

ثانًيا. أس��باب النزول اصطالًحا: الظاهر أنَّ أقدم تعريف ملصطلح أس��باب النزول 
��ام وقوعه«)9(؛  فه بأنَّه: »م��ا نزلت اآلية أيَّ كان عن��د الس��يوطّي )ت 911 ه�(، فق��د عرَّ
والس��بب يف ذل��ك التحديد؛ »ليخرج ما ذكره الواحدي يف س��ورة الفيل من أنَّ س��ببها 
ة قدوم احلبش��ة، فإنَّ ذلك ليس من أسباب النزول يف يشء، بل هو من باب اإلخبار  قصَّ
ة قوم نوح، وع��اد، وثمود، وبناء البيت، ونحو ذلك...  ع��ن الوقائع املاضية، كِذكر قصَّ

فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كم ال خيفى«)10(.

رق��ايّن )ت 1367ه�( بقول��ه: »ما نزلت اآلي��ة أو اآليات  ف��ه عب��د العظ��م الزُّ وعرَّ
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د باق��ر احلكيم  ف��ه الس��يِّد حممَّ ��ام وقوع��ه«)11(، وعرَّ ث��ة عن��ه أو مبيِّن��ة حلكم��ه أيَّ  متحدِّ
��ا أمور وقعت يف ع��ر الوحي واقتضت نزول الوحي بش��أهنا،  )ت 1424ه���(: »بأهنَّ

وذلك من قبيل ما وقع من بناء املنافقني ملسجد رضار بقصد الفتنة«)12(.

فه الش��يخ هادي معرفة )ت 1427ه�( بقوله: »السبب الداعي والعلَّة املوِجبة  وعرَّ
لنزول قرآن بش��أهنا، إن كانت هناك مش��كلة حارضة، س��واء أكانت حادثة أهبم أمرها، 
أم مس��ألة خفي وجه صواهبا، أم واقعة ضلَّ س��بيل خمرجها، فنزلت اآلية لتعالج ش��أهنا 

وتضع حالًّ ملشكلتها، فتلك هي أسباب النزول«)13(.

؛ألنَّه مل يك��ن يف صدد التصنيف يف  ّ مة احِللِّ ومل حيص��ل الباحث عىل تعري��ف للعالَّ
جمال علوم القرآن حتَّى يبنيِّ تعريفه لغًة واصطالًحا.

وم��ن جمموع هذه التعريفات يظهر أنَّ س��بب الن��زول موضوعه خصوص اآليات 
التي نزلت بس��بب حادثة معيَّنة يف عر الوحي دون غريه، ومعاجلتها، أو بيان حكمها، 
 أو كش��ف منقب��ة أو فضيل��ة، أو فض��ح املنافق��ني واملؤام��رات، وبذل��ك أخرج��وا كلَّ 

ما ال يتعلَّق به من هذا العلم كاآليات التي نزلت ابتداًء، فليس من أس��باب النزول، بل 
ها الش��يخ هادي معرفة )ت 1427ه�(- ويراد منه: »األمر  من ش��أن النزول- كم س��مَّ
الذي نزل القرآن- آية أو سورة- لتعالج شأنه بياًنا ورشًحا أو اعتباًرا بمواضع اعتباره، 

كم يف أكثريَّة قصص املاضني...«)14(، و ال ُبدَّ من متييز السبب عن شأن النزول.

ا ش��أن النزول: فهو أم��ٌر عامٌّ قد ينزل ابتداًء من دون س��بب، كقصص األنبياء  وأمَّ
قت قبل ن��زول القرآن الكري��م، ولذلك انتقد الس��يوطّي  وغريه��ا، وهي ح��وادث حتقَّ
الواح��دّي )ت 468ه���( لعدم التميي��ز بينها؛ إلدخاله س��ورة الفيل يف ضمن أس��باب 
ام وقوعه؛ ليخرج ما  ر يف س��بب النزول أنَّه م��ا نزلت اآلية أيَّ النزول قال: »والذي يتحرَّ
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ة قدوم احلبش��ة به؛ فإنَّ ذلك ليس من  ذكره الواحدّي يف س��ورة الفيل من أنَّ س��ببها قصَّ
ة قوم  أس��باب الن��زول يف يشء، بل هو من باب اإلخبار عن الوقائ��ع املاضية؛ كِذكر قصَّ
 ن��وح وعاد وثمود وبناء البي��ت، ونحو ذلك، وليس ذلك من أس��باب نزول القرآن كم 
ا من اآليات التي نزلت ابتداًء بال حادثٍة وسبٍب مسبق، ومع اختالفهم  ال خَيفى«)15(؛ ألهنَّ
ة للكمل  يف املوض��وع، فهم يش��ركان ويلتقيان يف اهلدف واحلكمة، وهي هداي��ة البرشيَّ

والرقّي ومعرفة اهلل تعاىل.

املطلب الثاين: �سروط اأ�سباب النزول

إنَّ البح��ث ع��ن رشوط أس��باب النزول يقع ضم��ن البحث ع��ن حجيَّة املوروث 
ة سنده مع اجتمع رشط أن يكون سبًبا للنزول ال تفسرًيا لآلية،  التفسريّي، وإثبات صحَّ

وسيكون احلديث يف هذا املطلب من ناحيَتني:

الناحية األوىل: يف شوط أسباب النزول

ل: السَع والشهادة للتنزيل األوَّ
اش��رط علمء احلديث يف ناقل الس��بب س��مع ومش��اهدة التنزيل، ليك��ون مقبواًل 
لدهي��م، وإالَّ كان عن حدٍس واجتهاٍد، وهذا ال جيوز يف أس��باب النزول؛ ألنَّه من الظنِّ 
وال��رأي، قال الواحدّي: »وال حيلُّ القول يف أس��باب النزول، إالَّ بالرواية والس��مع ممَّن 
وا يف الطِّاَلِب«)16(،  ش��اهدوا التنزيل، ووقفوا عىل األس��باب، وبحثوا عن علمها، وَجدَّ
 ويقول الشيخ هادي معرفة عن الرشط: »وهذا االشراط إنَّم هو من أجل االستيثاق بأنَّ 

ٍص بالغيب«)17(، ألنَّه ال ُيقبل؛  ما ينقله حكاية عن حسٍّ مشهوٍد، ال أنَّه من اجتهاٍد أو خترُّ
 

لكونه من التفسري االجتهادّي أو الكذب عىل اهلل تعاىل يف السبب.

مة هبذا الرشط، فذكر روايات يف أس��باب النزول كان الناقل حارًضا  قد التزم العالَّ
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احلادث��ة، ون��زول اآلي��ة وس��معها، كم روى عن زي��د بن ثاب��ت أنَّه قال: »كان رس��ول 
اهلل يص��لِّ الظه��ر باهلاج��رة)18(، ومل يك��ن يصلِّ صالًة أش��دَّ عىل أصحاب رس��ول 
اَلِة اْلُوْس��َطٰى َوُقوُموا هللِ َقانِتنَِي﴾  َلَواِت َوالصَّ اهلل منه��ا، فنزلت:﴿َحافُِظوا َع��َل الصَّ
 )البقرة: 238(«)19(، وهو معروف بالصحبة لرس��ول اهلل، وقد شاهد سبب النزول 

وسمعه.

ة اخلرب سنًدا وداللًة الثاين: صحَّ
ُط أْن يك��ون اخلرب الناقل للس��بب معترًبا س��نًدا وداللًة، ف��ال قيمة للعقل يف  ُيش��رَّ
ه��ذا املج��ال)20(، أو كان الس��بب خمالًفا لظاهر الكتاب، أو الس��نَّة املعتربة، فإنَّه يس��قط 
مة هب��ذه الرشوط حينم اس��تدلَّ بأس��باب النزول عىل  ��ك العالَّ ع��ن االعتب��ار، وقد متسَّ
 نح��و التأس��يس أو التأيي��د حلكم، ومثال عىل ذل��ك ما ذكره من مناق��ب اإلمام عّل
كآي��ة التطه��ري يف إثبات اختصاصها بأه��ل البيت، فيأيت بالس��بب ليؤيِّد ظاهر اآلية 
ّ عن أب احلس��ن األندل��يّس )ت 686ه�( يف اجلمع بني  مة احِللِّ الكريم��ة، فقد نقل العالَّ
ََ ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب  حاح الس��تَّة)21(، عن أمِّ سلمة زوج النبّي، أنَّ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الصِّ
��ا نزلت يف بيتها،  َرُك��ْم َتْطِهًرا﴾ )االحزاب: 33( أهنَّ ْجَس َأْه��َل اْلَبْيِت َوُيَطهيِّ َعنُك��ُم الريِّ
قالت: »وأنا جالس��ة عند الباب، فقلت: يا رس��ول اهلل، ألس��ُت من أهل البيت؟ فقال: 
إنَّك عل خر، إنَّك من أزواج رسول اهلل. قالت: ويف البيت رسول اهلل وعّل وفاطمة 
جس  وحس��ن وحسني، فجلَّلهم بكس��اٍء وقال: اللَّهمَّ هؤالء أهل بيتي فأذِهب عنهم الريِّ

رهم تطهًرا«)22(. وطهيِّ

َس َعَل التَّْقوى ِمْن  مة يف بيان س��بب نزول قوله تعاىل: ﴿ل�َمْس��ِجٌد ُأسيِّ وروى العالَّ
ِريَن﴾ )التوبة:  ُروا َواهللُ ُيِبُّ اْل�ُمطَّهيِّ ِل َي��ْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فِيِه فِيِه ِرجاٌل ُيِبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ َأوَّ
108(، ع��ن أب هريرة، عن النب��ّي، قال: »نزلت هذه اآلية يف أه��ل قبا ﴿فِيِه ِرجاٌل 
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مة هذا الس��بب؛  ُروا﴾، قال: كانوا يس��تنجون باملاء«)23(. وإنَّم نقل العالَّ ُيِبُّ��وَن َأْن َيَتَطهَّ
لكون��ه موافًق��ا لقول أهل البيت، فقد روى العيَّايّش يف تفس��ريه بس��ند صحيح عن 
ُروا﴾  ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل َقاَل: َس��َأْلُتُه َعْن َق��ْوِل اهلل: ﴿فِيِه ِرجاٌل ُيِبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ احْلََلبِيِّ
ِء، َوَقاَل: َنَزَلْت َهِذِه  ََ ُروا ُنْظَف اْلُوُضوِء، َوُهَو ااِلْستِنَْجاُء بِاْل� َقاَل: »الَِّذيَن ُيِبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ

اآْلَيُة يِف َأْهِل ُقَبا«)24(.

ّ يذه��ب إىل القول هب��ذه الرشوط؛  مة احِل��لِّ ويظه��ر م��ن ه��ذه االس��باب أن العالَّ
 ة الس��بب الن��ازل، فت��ارًة نجده ينقل الس��بب ع��ن اإلم��ام الصادق�� إلثب��ات صحَّ
��ة س��ند  حي��ح(؛ الش��راطه صحَّ ح بذل��ك بقول��ه: )يف الصَّ مس��نًدا صحيًح��ا، وي��رَّ
��ة  اخل��رب ع��ن املعصوم.وت��ارًة ينقل��ه مرفوًع��ا ع��ن الصح��ابَّ كأب هري��رة يف قصَّ
مس��جد ِقْب��ا، وفي��ه دالل��ة ع��ىل أنَّ ناق��ل الس��بب- وإن كان حم��لَّ إش��كاٍل عن��ده من 
��ة أو واف��ق الكت��اب   حي��ث الَوَثاق��ِة- إالَّ أنَّ اخل��رب إذا اجتمع��ت في��ه رشوط الصحَّ

عمل به.

الناحية الثانية: قيمة قول الصحايّب والتابعّي يف سبب النزول

ق العلمء بني قول الصحاّب والتابعّي يف التريح بس��بب الن��زول، فمع وثاقة  ف��رَّ
الصحاّب واالطمئنان خلربه، يمكن األخذ بقوله يف السبب، مع رشط كون قوله رصحًيا 
يف الس��بب، بأن يقول: »س��بب ن��زول اآلية ك��ذا، أو يقول حدث ك��ذا، فنزلت اآلية«، 
ة معتربة؛ ألنَّ مجيع الصحاب��ة عندهم عدول، فيكون  يَّ��ة قول الصحابِّ عن��د العامَّ فحجِّ
حديثه��م- وإن مل يس��نده- بمنزل��ة املرفوع عن رس��ول اهلل؛ »ألنَّه ق��ول فيم ال جمال 
لل��رأي في��ه، وبعيد كلَّ الُبعد أنَّ يقول الصحاّب ذلك من تلقاء نفس��ه، فعدالته متنعه من 
م يش��رطون  ذلك، فذلك حممول عىل الس��مع أو املش��اهدة«)25(، بخالف اإلماميَّة، فإهنَّ
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ا ال تثبت العدالة. ثبوت وثاقة الصحاّب، وعدم االكتفاء بالصحبة؛ ألهنَّ

��ا قول التابعّي، فقوله يف س��بب النزول من باب أوىل غ��ري مقبول؛ لكونه فاقًدا  وأمَّ
 للح��سِّ من الس��مع واملش��اهدة للحادث��ة، فُحْكُم قوله يف نقل الس��بب حكُم املرس��ل، 
ة نقله مع وثقاته، أو أسنده إىل املعصوم أو الصحاّب  فال ُيعمل به إالَّ إذا دلَّ دليٌل عىل صحَّ
: »وليس من الرواي��ة الصحيحة يف هذا املجال قول التابعّي إالَّ إذا  الثقة، قال الس��يوطيُّ
ة التفسري الذين ثبت أخذهم عن الصحابة، كعكرمة  اعتضد بمرس��ل آخر رواه أحد أئمَّ
اك«)26(،  وجماهد وس��عيد بن جبري وعطاء واحلس��ن البرّي وسعيد بن املسيَّب والضحَّ

ته واعتباره. فال يؤخذ بقوهلم يف السبب إالَّ مع صحَّ

، فإنَّه إذا ق��ال: »نزلت يف كذا«، فحكمه حكم احتمليَّة الس��ببيَّة؛  ��ا ق��ول املفسِّ وأمَّ
��ه نابع عن حدس واجتهاد، فحاله حال الزبري يف قوله تعاىل: ﴿َفاَل َوَربيَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن  ألنَّ
ُموا  َّا َقَضْيَت َوُيَس��ليِّ ََ َش��َجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل َيِ��ُدوا يِف َأنُفِس��ِهْم َحَرًجا ميِّ ُم��وَك فِي َحتَّ��ٰى ُيَكيِّ
﴾ )النس��اء: 65(، ق��ال: »أْحِس��ُبها نزلْت في��ه«)27(، فال داللة للفظ��ة )يف( عىل  ًَ َتْس��لِي
كونه س��بًبا للن��زول، وإن دلَّت عليه ظاه��ًرا، فحكمها حكُم حمتمِل س��بب النزول، إالَّ 
��ت قرينة عىل رصاحة الس��بب)28(، ك��م لو نقلها بطريق مقبول، وحذف اإلس��ناد   إذا دلَّ

لالختصار.

��كه برشوط أسباب النزول، وعمله هبا، فقد  ّ متسُّ مة احِللِّ ويظهر من تطبيقات العالَّ
ّي )ت 329ه���( يف قوله تعاىل: ﴿وَجَعْلنَا ِمن َبنْيِ َأْيِدهيِْم  روى ع��ن عّل بن إبراهيم القمِّ
ّي: »نزلت يف  وَن﴾ )يس: 9(، قال القمِّ ا َفَأْغَشْينَاُهْم َفُهْم الَ ُيْبرِصُ ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ َس��دًّ
، وقد حلف أبو  أب جهل بن هش��ام، ونف��ر من أهل بيته، وذلك أنَّ النبّي ق��ام يصلِّ
، فجعل كلَّم رفع   قائٌم يصلِّ جهل لِئن رآه يص��لِّ ليدمغنَّه، فجاء ومعه َحَجَر والنبيُّ
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احلََجَر لريمَيُه أثبت اهلل يده إىل عنقه، وال يدور احلََجُر بيده، فلمَّ رجع إىل أصحابه س��قط 
احلََج��ُر من يده، ث��مَّ قام رجل آخر، وهو من رهط��ه أيًضا فقال: أنا أقتل��ه، فلمَّ دنا منه، 
فجعل يسمع قراءة رسول اهلل أرعب فرجع إىل أصحابه فقال: حال بيني وبينه كهيئة 
��ه وإن مل يذكر الصحاّب الذي رويْت  م«)30(، فإنَّ العج��ل خيطر بذنبه)29(، فخفت أن أتقدَّ
 ،ة السبب، وهي روايته عن أب اجلارود عن الباقر عنه، إالَّ أن القرينة قائمة عىل صحَّ

.فحكمه حكم املرفوع عن رسول اهلل

��ة يف ذكر  ي العامَّ ّ إىل أنَّ الش��هرة واإلمج��اع عن��د مف��سِّ م��ة احِل��لِّ ويذه��ب العالَّ
ون  س��بب الن��زول قرين��ة رصحية عىل ك��ون اخلرب س��بًبا للن��زول، ق��ال: »أمج��ع املفسِّ
، فجعله  عىل أنَّ )َأْبنَاَءَنا( إش��ارة إىل احلس��ن واحلس��ني، و)َأنُفَس��نَا( إش��ارة إىل علٍّ
ف أكم��ل  ��د، وامل��راد املس��اواة، ومس��اوي األكم��ل األَوىل بالت��رُّ اهلل نف��س حممَّ
ف«)31(، فمث��ل ه��ذا اإلمج��اع ال��ذي ُيع��دُّ إمجاع أه��ل اخل��ربة دليٌل عىل  وَأوىل بالت��رُّ
م��ة يف حتدي��د املعنى امل��راد من آي��ة املباهلة بس��بب  ��ك ب��ه العالَّ  الس��ببيَّة، ولذل��ك متسَّ

النزول.

 ،ومن املالَحظ هلذه الروايات أنَّ ألفاظ السبب خمتلفة يف استعمالت املعصومني
ة«، ويف مورد آخر استعمل  ففي األوىل استعمل اإلمام »نزلت هذه اآلية يف أهل الذمَّ
قال الصادق: »أنزل اهلل«. فاملدار صحة صدور اخلرب مهم اختلفت ألفاظ السبب، 
فال يش��رط لفًظا حمدوًدا، ما دام صحيح الس��ند، وداالًّ عىل الس��ببية، ويدلُّ عىل اعتبار 
 ما رواه الكلينّي بس��نده ع��ن أب عبد اهلل الصادق ،هم حديثه��م، أنَّه حديُث جدِّ
ي حديث  ي، وحديث ج��ديِّ يق��ول: »حديث��ي حدي��ث أيب، وحدي��ث أيب حدي��ث ج��ديِّ
 ،احلس��ني، وحديث احلس��ني حديث احلسن، وحديث احلس��ن حديث أمر املؤمنني
 ،)32(»وحديث رس��ول اهلل ق��ول اهلل ،وحدي��ث أمر املؤمنني حديث رس��ول اهلل
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مة يذهب إىل القول بأنَّ سبب النزول عند اإلماميَّة إذا وردَّ عن املعصوم بسنٍد  فالعالَّ
 صحي��ٍح، وفيه داللة عىل الس��ببيَّة، فإنَّه ُيَعدُّ س��بًبا رصحًيا يف الن��زول؛ ألنَّ املعصوم 

ال يروي عن حدٍس واجتهاٍد.
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املبحث الثاين

مة احِللِّّي من �سيغ اأ�سباب النزول،  موقف العلَّ
وقواعد ترجيح اأ�سباب النزول عنده

مة من �سيغ اأ�سباب النزول ل: موقف العلَّ املطلب الأوَّ
ثني،  ين أو املحدِّ يمكن اإلفادة من صيِغ أس��باب النزول من األخبار وأقوال املفسِّ

مت صيغه إىل قسَمني: مة من هذه الصيغ، وقد قسِّ وسنبنيِّ موقف العالَّ

ا رصًيا يف السببيَّة الصيغة األوىل: أن تكون نصًّ
وامل��راد م��ن النصِّ الريح أن يق��ول الراوي: »س��بب نزول هذه اآلي��ة كذا«، أو 
ة النزول بعد ِذكر احلادثة أو الس��ؤال، كم إذا قال:  إذا أت��ى بف��اء التعقيب داخلة عىل مادَّ
»حدث كذا«، أو »ُسِئَل رسول اهلل عن كذا، فنزلت اآلية(، فهاتان صيَغتان رصحَيتان 
مة  يف الس��ببيَّة)33(، فال خيفى النّص الريح يف ذكر الس��ببيَّة، وبلح��اظ ذلك التزام العالَّ
ّ هبذه الصيغة، كم ذكر يف بيان س��بب نزول قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَِّذي��َن آَمنُوا َوَعِمُلوا  احِل��لِّ
مْحَُٰن ُودًّا﴾ )مريم: 96(، في��م رواه عن ابن عبَّاس، قال:  الِ�َح��اِت َس��َيْجَعُل َل�ُهُم الرَّ الصَّ

: املحبََّة يف قلوب املؤمنني«)34(. »نزلت يف أمري املؤمنني، قال: الودُّ

الصيغة الثانية: احتَل السببيَّة
وذل��ك فيم لو رويْت ع��ن صحاّب أو غريه، كم لو قال ال��راوي: »نزلت هذه اآلية 
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 يف كذا«، فذلك ُيراد به تارًة س��بب النزول، ويراد به تارًة آخرى أنَّه داخل يف معنى اآلية
- أي تفس��ريها- وكذلك إذا قال: »أحس��ب هذه اآلية نزلت يف كذا«، أو »ما أحس��ب 
هذه اآلية نزلت إالَّ يف كذا«، فإنَّ الراوي هبذه الصيغة ال يقطع بالسبب، فهاتان صيغتان 

حتتمالن السببيَّة، وغريها كذلك«)35(.

��ل ممَّ��ا مرَّ أنَّ حكَم حمتمل الس��ببيَّة ال يك��ون دلياًل عىل س��بب النزول، بل  فاملحصَّ
ا ظنيًّا، يقول الدكتور منَّاع قطَّان )ت 1420ه�(: »وكذلك قوهلم:  يكون تفسرًيا اجتهاديًّ
)أحسب هذه اآلية نزلت يف كذا، أو ما أحسب هذه اآلية إالَّ نزلت يف كذا(، فإنَّ الراوي 
هب��ذه الصيغة ال يقطع بالس��بب«)36(، فعبارة )أحس��ب( ال داللة فيها عىل الس��بب، بل 
حدس واجتهاد، ومثال عىل ذلك ما رواه السيوطّي )ت 911ه�( بسنده عن الزهرّي أنَّ 
 :ة، فقال النبّي ع��روة بن الزبري قال: »خاصم الزبرُي رجاًل من األنصار يف رِشاج احلرَّ
»اس��ِق يا ُزبر ثمَّ أرس��ِل املاء إىل جارك«، فق��ال األنصارّي: يا رس��ول اهلل، أن كان ابَن 
ن وجهه... احلديث. قال الزبري: فم أحسب هذه اآليات إالَّ نزَلت يف ذلك:  تِك! فتلوَّ عمَّ
ََ َشَجَر َبْينَُهْم﴾ )النساء: 65(«)37(، فإنَّ داللة  ُموَك فِي ﴿َفاَل َوَربيَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُي�َحكيِّ
ا ليس��ت رصحية فيه، فيكون قول الزبري من باب  )يف( وإن كانت ُتش��عر بالسبب، إالَّ أهنَّ

التفسري االجتهادّي الظنِّّي، وإنَّ الرجل أحد مصاديق عموم اآلية الكريمة.

مة املطلب الثاين: قواعد ترجيح اأ�سباب النزول عند العلَّ

األوىل: قاعدة العرض عل كتاب اهلل تعاىل

واملراد من هذه القاعدة هي أنَّه إذا ورد سبب النزول مسنًدا صحيًحا، ولكن داللته 
ختالف ظاهر القرآن الكريم، وقول رس��ول اهلل، فإنَّه يس��قط عن االعتبار، والدليل 
ع��ىل هذه القاعدة ما روي عن ابن أب يعفور قال: س��ألت أب��ا عبد اهلل عن اختالف 
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احلديث يرويه َمْن نثُق به، ومنهم َمْن ال نثق به؟ قال: »إذا ورد عليكم حديث، فوجدتم 
 له ش��اهًدا م��ن كتاب اهلل، أو من قول رس��ول اهلل، وإالَّ فالذي جاء ب��ه أوىل به«)38(، 
اج ع��ن أب عب��د اهلل أنَّه قال: »ف��َ وافق كت��اب اهلل فخذوه،   وم��ا رواه مجي��ل بن درَّ

وما خالف كتاب اهلل فدعوه«)39(.

مة يف حتديد املراد من الصالة الوس��طى من أخبار  ومثال هذه القاعدة ما ذكره العالَّ
ة ما وافق القرآن الكريم وأخبار اإلماميَّة يف حتديدها بالظهر،  أس��باب النزول عند العامَّ
في��م رواه اجلمهور عن زيد بن ثابت قال: »كان رس��ول اهلل يص��لِّ الظهر باهلاجرة، 
ومل يك��ن يصلِّ صالًة أش��ّد عىل أصحاب رس��ول اهلل منها فنزل��ت: ﴿َحافُِظوا َعَل 
مة  اَلِة اْلُوْس��َطٰى َوُقوُموا هللِ َقانِتنَِي﴾ )البقرة: 238(«)40(، واستدلَّ العالَّ َلَواِت َوالصَّ الصَّ
ة الس��بب يف حتديده��ا بصالة الظهر فيم رواه  ّ بمجموعة من األَخبار إلثبات صحَّ احِللِّ
الرمذّي وأبو داود عن عائشة عن رسول اهلل: »أنَّه قرأ حافظوا عىل الصالة والصالة 
ة ما رواه الشيخ الطويّس )ت 460ه�( يف  الوس��طى وصالة العر«، ومن طريق اخلاصَّ
الصحيح عن زرارة عن أب جعفر قال: »حافظوا عل الصلوات والصالة الوس��طى 
ها رس��ول اهلل، وهي وس��ط النهار ووس��ط  ل صالة صالَّ ه��ي صالة الظهر، وهي أوَّ
صالتني بالنهار صالة الغداة، وصالة العرص، ويف بعض القراءة، حافظوا عل الصلوات 

والصالة الوسطى وصالة العرص وقوموا هلل قانتني«)41(.

ة دعواه بواو العطف الذي يقتيض املغايرة بني املعطوف  مة عىل صحَّ واستدلَّ العالَّ
 واملعطوف عليه قال: »والعطف يقتيض املغايرة، وقد ورد يف روايتي عائش��ة والباقر
ُس��وَل اهللِ َوَخاَتَم النَّبِييِّنَي﴾؛ ألنَّا نقول  ال يقال )الواو( زائدة كم يف قوله تعاىل: ﴿َوَلكِن رَّ
الزي��ادة منافي��ة لألصل، فال يص��ار إليها إالَّ لواج��ب، واملثال الذي ذك��روه يمنع زيادة 
ا أش��قُّ الصلوات فعاًل، ال يقال: س��لمنا  )ال��واو( فيه، ب��ل هي للعطف عىل باهبا، وألهنَّ
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يف اهلاجرة وقُت ش��دٍة ُينازُع اإلنس��ان إىل النوم والراحة، فيكون األمُر باملحافظة عليها 
ة عىل غريها؛ ملوافقتها لظاهر الكتاب،  مة بعض أخب��ار العامَّ ح العالَّ أوىل«)42(، فق��د رجَّ

.ووجود الشاهد ِمْن قوِل الرسول

مة يف بحثه القرآيّن يف التحليل، واملوازنة بني أخبار سبب النزول،  وتظهر قدرُة العالَّ
مة  وتوجيهها بم يتناس��ب وظاهر القرآن الكريم، وهذا أحد األساليب التي اتَّبعها العالَّ

ّ يف ترجيح أخبار أسباب النزول؛ لالستدالل هبا. احِللِّ

الثانية: اجلمع بني األسباب لرفع التعارض

دة يف َأسباب النزول متوافقة  قد جيد الباحث يف أخبار أس��باب النزول أخباًرا متعدِّ
ُ ترجيح أحد األس��باب، أو اجلمع بينهم ق��در اإلمكان،   أو متعارض��ة، فيحاول املف��سِّ
ف��ال ُبدَّ للمفسِّ أن يكون خبرًيا بعلم األصول؛ ليمكنه ح��لَّ التعارض بينها للعمل هبا، 
د  الّل، وقد ذكر الس��يِّد حممَّ ة قاعدة اجلْمَع الُعريّف، أو اجلمع الدَّ ومن هذه القواعد املهمَّ
باقر الصدر هذه القاعدة األصوليَّة ملعاجلة التعارض بني الروايات، قال: »ِمَن املمكن 
د سبب النزول آلية  فهم االختالف بني الروايتني والتوفيق بينهم، عىل أساس إمكان تعدُّ
د اآليات النازلة بسبٍب واحد، فال يوجد بني الرواَيَتني تعارض عىل هذا  واحدة، أو تعدُّ
األساس«)43(، فيمكن اجلمع بينهم بدعوى أنَّ اآلية نزلت يف موِرَدين مًعا، كم يف سورة 

الفاحتة والتوحيد، فإنَّ هلم موِرَدين للنزول.

ُ بني هذه األخبار املتعارضة يف استدالله بأسباب النزول؛ إلبطال  مة احِللِّ مجع العالَّ
االس��تدالل عىل حكم الصالة لغري جهة القبلة م��ع فقدها، وناقش دليل القائلني به، ثمَّ 
وجهه بم يتناس��ب مع قواعد اجلمع العريّف بني الدليَلني الذي ظاهره التعارض، يف قوله 
تعاىل: ﴿َفَأْينََ ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللِ﴾ )البقرة: 115(، فقد استدلَّ بعضهم يف إثبات سقوط 
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ه إىل القبلة مع العس يف حتديدها، وينتقل حكمه للتخيري أليِّ جهة،  حكم وجوب التوجُّ
قال: »ُيس��قط عنه فرض القبلة ويصلِّ إىل حيث شاء)44(؛ لقوله تعاىل: ﴿َفَأْينََ ُتَولُّوا َفَثمَّ 
ّ عىل اس��تدالهلم باآلية الكريمة  مة احِللِّ َوْج��ُه اهللِ﴾ )البق��رة: 115(«)45(، وقد ردَّ العالَّ
ه للقبلة قال: »وهو غلط؛ لقوله  مستش��هًدا بسبب النزول يف عدم سقوط وجوب التوجُّ
مُة  ه العالَّ تعاىل: ﴿َوَحْيُث ما ُكنُْتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه﴾ )البقرة: 144(«)46(، ثمَّ يوجِّ
ا »نزلت يف النافلة، وفيها جيوز  ّ ما اس��تدلَّ به أب داوود من اآلية الكريمة بقوله: إهنَّ احِللِّ
الص��الة إىل غري القبلة«)47(، وممَّا يؤيِّد كالمه يف اختصاصها بالنافلة قول ابن دقيق العيد 
)ت 702 ه���()48( يف اآلي��ة الكريمة ﴿َفَأْينََ ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْج��ُه اهللِ﴾ )البقرة: 115(، قال: 
ة، أو فيم��ن صىلَّ باجتهاد ثمَّ باَن ل��ه خطُؤه، فمرادها  »فق��د نزلت يف نافلة الس��فر خاصَّ

التخفيف عىل هؤالء«)49(.

ّ س��بًبا آخر لآلية الكريمة رواه الصحابُّ عامر بن ربيعة)50(،  مة احِللِّ وقد ذكَر العالَّ
ق��ال: »كنَّا مع النبّي يف ليلة س��وداء مظلمة، فلم نع��رف القبلة، فجعل كلُّ واحٍد منَّا 
يص��لِّ وبني يدي��ه أحجار، فلمَّ أصبحن��ا إذا نحن عىل غري القبلة، فذكرنا ذلك لرس��ول 
ُق َواْل�َمْغِرُب َفَأْينََ ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللِ﴾ )البقرة:  اهلل، فأن��زل اهلل تعاىل: ﴿َوهللِ اْل�َمرْشِ
م��ة هب��ا عىل ع��دم وج��وب القضاء مع اجله��ل هبا عند  115(«)51(، وق��ِد اس��تدلَّ العالَّ
ال��رضورة، فيم لو صىلَّ إىل غري القبلة، قال: »وألنَّه ص��ىلَّ إليها للعذر، فإذا زال العذر مل 
جتب اإلعادة، كاخلائف«)52(، وال تناقض بني الدليَلني والسبَبني؛ وذلك الحتمل تكرار 
مة قد مجع بني  نزول اآلية بتكرار السبب واحلادثة يف زماَنني خمتلَفني، وبذلك يكون العالَّ

السبَبني، ومل ُيسقط أحدمها؛ إلمكان اجلمع املوافق لظاهر القرآن الكريم.

الثالثة: قاعدة العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
ا تفيد يف  ��ة يف علوم الق��رآن وأصول الفق��ه، فإهنَّ وه��ي من القواع��د القرآنيَّة املهمَّ
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توسعة دائرة احلكم املستفاد من سبب النزول، والسيم يف مقام الترشيع، فيشمل األفراد 
املوجودة وغريها؛ ليتناس��ب مع خل��ود القرآن الكريم، وهذا جي��ري يف آيات األحكام 
غالًب��ا، وبذلك يس��تنبط الفقيه منها حك��ًم كليًّا بلحاظ داللة ألفاظ العموم يف الس��بب، 
ا  ، وكان اللفظ فيها عامًّ د باقر الصدر: »إذا نزلت اآلية بس��بٍب خ��اصٍّ يقول الس��يِّد حممَّ
فالعربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب، فال يتقيَّد باملدلول القرآيّن يف نطاق السبب 
اخل��اص للن��زول، أو الواقعة الت��ي نزلت اآلية بش��أهنا، بل يؤَخذ به ع��ىل عمومه«)53(. 
ويقول الش��يخ معرف��ة )ت 1427ه�(: »ذل��ك أنَّ لآلية وجًها مرتبًط��ا باحلادثة الواقعة 
يًّا جيري عليه  ا، تكون اآلية، بذلك، دس��توًرا كلِّ التي اس��تدعت نزوهلا، ووجًها آخر عامًّ
ا- بوجهها  - مشكلة حارضة، فإهنَّ ا، وأنَّ اآلية عاجلت- بوجهها اخلاصِّ املس��لمون أبديًّ

ة عىل َمرِّ األيام«)54(. - سوف تعالج مشاكل األمَّ العامِّ

ّ هذه القاع��دة عىل أحد موارد أس��باب النزول، وذلك يف  مة احِللِّ وق��د طبَّ��ق العالَّ
، وس��بب النزول إىل  تعِدي��ة حكم حرمة إزالة ش��عر ال��رأس للمحرم من م��ورد النصِّ
لُِقوا ُرُؤَسُكْم َحتّٰى َيْبُلَغ اْل�َهْدُي  ��ًكا بعموم قوله تعاىل: ﴿َواٰل حَتْ غريه من ش��عر البدن متسُّ
ّ عن حريز عن أب عبد اهلل، قال: »مرَّ  مة احِللِّ لَُّه﴾ )البقرة: 196(، فقد روى العالَّ حَمِ
رس��ول اهلل عىل كعب بن عجرة األنصارّي، والقمل يتناثر من رأسه، فقال: أتؤذيك 
هوام��ك؟ فقال: نعم. قال: فأنزلت ه��ذه اآلية ﴿َفَمْن ٰكاَن ِمنُْكْم َمِريًض��ا َأْو بِِه َأذًى ِمْن 
َرْأِس��ِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصٰياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك﴾ )البقرة: 196(، فأمره رسول اهلل فحلق 
ان،  ام، والصدقة عىل س��تَّة مساكني، لكلِّ مسكني ُمدَّ رأس��ه، وجعل عليه صيام ثالثة أيَّ

والنسك شاة«)55(.

ّ باحلكم من َش��عر الرأس إىل غريه ِم��َن البدن لعموم اآلية  مُة احللٍّ ��َع العالَّ وقد َوسَّ
الكريم��ة ق��ال: »وال ف��رق بني َش��ْعِر الرأس يف ذل��ك، وبني َش��ْعِر الب��دن يف قول أهل 
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العل��م«)56(، ثمَّ ي��أيت بدليل العموم من األلف والالم الدالة ع��ىل العموم يف قول اإلمام 
��عر«، وهو يتناول َش��عر  م يف قول الصادق: »وال يلق الشَّ ��ْعر( ق��ال: »ما تق��دَّ )الشَّ
��واء؛ وألنَّه حيصل له التنظيف والرفُّه بحلق َش��ْعِر بدنه، فلزمته  الرأس والبدن عىل السَّ
الفدي��ة، كَش��ْعِر الرأس، بل حيصل به م��ن التنظيف والرفُّه أكثر ممَّ��ا حيصل ِمَن الرأس، 
ي احلكم   ف��إذا ثبت احلك��م يف الرأس، فثبوته فيم ه��و أوىل باملناط أوىل«)57(، فج��از تعدِّ

للجسم.

ُص ال��وارد من أه��مِّ القواعد املش��ركة بني عل��وم القرآن  فقاع��دة امل��ورد ال خيصِّ
، فالقاعدة ال تعارض سبب  واألصول يف إثبات عموم احلكم وشموله لغري مورد النصِّ
الن��زول، وال تلغي فائدته، ويبقى الس��بب عاماًل مس��اعًدا يف معرف��ة تفاصيل احلادثة، 
ي من  ر العموم فيها، وكيفي��ة التعدِّ وأس��باب نزول احلك��م، حتَّى يمكن للمفسِّ تص��وُّ

املورد إىل غريه.
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اخلامتة ونتائج البحث

ّ باعتمده أس��باب . 1 م��ة احِللِّ ��ريي عند العالَّ كش��ف البحث ع��ن اجلانب التفسِّ
ة يف النصوص القرآنيَّة. النزول؛ لبيان الدالالت التفسرييَّ

ة يف تفسري معنى اآلية، بعد . 2 مُة أخبار أسباب النزول من العوامل املهمَّ عدَّ العالَّ
ة صدور اخلرب بالسمع، ومشاهدة احلادثة لناقل اخلرب. التسليم بصحَّ

مة عىل األسباب يف توسعة نطاق احلكم من مورد نزوهلا إىل غريه؛ . 3 اعتمد العالَّ
ًكا بعموم النزول، وكون املورد ال ُيقيُِّد الوارد. متسُّ

مة بأس��باب النزول بموضوعيَّة بعيدة ع��ن املذهبيَّة والطائفيَّة، فقد . 4 اهتمَّ العالَّ
اعتم��د عىل أخبار بع��ض الصحاب��ة والتابعني، ب��رشط العدالة والس��مع، أِو 

املشافهة للسبب.

مة التعارض القائم بني أس��باب النزول، وترجيحه هلا بالرجوع إىل . 5 عالج العالَّ
موافقة اخلرب لظاهر القرآن الكريم.

دة من أس��باب النزول للتأصيل حلكٍم فقهيٍّ . 6 مة عىل ش��واهد متعدِّ اعتمد العالَّ
. يف موضوٍع معنيَّ

م��ة بقاعدة العربة بعموم اللفظ ال بخصوص الس��بب؛ الس��تفادة . 7 اهت��مَّ العالَّ
ٍّ من أخبار أسباب النزول. حكٍم كلِّ
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مة بتوس��عة داللة أخبار أس��باب النزول عرب تعميم داللة الس��بب، . 8 اهتم العالَّ
وعدم اختصاصها بعر نزوهلا.

ثبَت أنَّه ال يمكن االس��تغناء عن املوروث الروائّي ألس��باب النزول يف عمليَّة . 9
فه��م النصِّ القرآيّن؛ وعزهل��ا عنه؛ لكونه أحد القرائن املتَّصلة التي تس��اعد يف 

فهم القرآن الكريم.

ٍد وآلِه الطاهرين. واحلمُد هللِ ربِّ العاملني والصالُة عىل حممَّ
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هوام�ص البحث

ة )سبب(، ظ: ابن فارس أبو احلسن أحد بن فارس )ت 395ه�(،  )1( ابن منظور، لسان العرب: مادَّ
سة الرسالة، بريوت، ط2،  معجم مقاييس اللغة: 456، حتقيق زهري عبد املحس��ن س��لطان، مؤسَّ
1986م، والزخمرشّي أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر )ت 538ه�(، أساس البالغة: 432/1، 

د باسل، نرش دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، سنة 1998م. حتقيق حممَّ
��د ب��ن عب��د ال��رزاق )ت 1205ه���(، تاج الع��روس من  ��د ب��ن حممَّ )2( ظ:املرت��ىض الزبي��دّي، حممَّ
م العلمّي، ط2،  س��ة الكويت للتق��دُّ جواه��ر القام��وس: 65/2، حتقيق جمموعة علمء، نرش مؤسَّ

1422ه�/2001م.
ة )سب(: 247. )3( األصفهايّن، الراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادَّ

ة )نزل(: 986. )4( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادَّ
حاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة: 1829/4، حتقيق  )5( اجلوهرّي، إسمعيل بن حَّاد )ت 393ه�( الصِّ
 أحد عبد الغفور عطَّار،  نرش دار العلم للماليني، بريوت، ط4، 1990م، والقاموس املحيط: 1062، 

سة الرسالة، بريوت، ط 8، 2005م. د نعيم العرقسويّس، نرش مؤسَّ حتقيق حممَّ
)6( الراغب األصفهايّن، معجم مفردات ألفاظ القرآن: 543.

بة م��ن العلَّة الفاعلة، والعلَّة  ة مركَّ )7( املقتيض: باملصطلح الفلس��فّي، وهو ج��زء علَّة، فإنَّ العلَّة التامَّ
ة. بداية احلكمة، السيِّد الطباطبائّي: 100. واملقيض هو العلَّة  ة والعلَّة الغائيَّة، والعلَّة الصوريَّ املاديَّ
الغائيَّة، وقد عربَّ عنها السيِّد السبزوارّي بقوله: املقتيض عبارة عن مقدار قابليَّة الشء للبقاء، سواء 
كان��ت القابليَّة تكوينيَّ��ة أو ترشيعيَّة، أي مالك املجعول أو حكمة نفس اجلعل ثبوًتا، املستكش��ف 

ة الرشعيَّة أو االستظهارات العرفيَّة. هتذيب األصول: 249/2. ذلك كلُّه باألدلَّ
)8( وامل��راد من املس��ببيَّة: هي أن يكون املنقوُل عنه مس��بًِّبا، وأثًرا لشء آخر، وذل��ك فيم إذا ذكر لفظ 
ِء ِرْزًقا﴾ )غافر: 13(، أي: مطًرا يسبِّب  ََ ُل َلُكْم ِمَن السَّ املس��بِّب، وُأريَد منه السبب، نحو: ﴿َوُينَزيِّ

الرزق. اهلاشمّي جواهر البالغة: 165، التفتازاين، خمتر املعاين: 56.
)9( الس��يوطّي، جالل الدين عبدالرحن بن أب بكر )ت 911 ه�(، لباب النقول يف أس��باب النزول: 

44، نرش دار الرسالة العامليَّة، دمشق، ط1، 1431ه�/2010م.
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)10( املصدر نفسه: 44.
د عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القران: 108/1. )11( الزرقايّن، حممَّ

د باقر، مدرسة القرآنيَّة: 228، نرش العارف  د باقر، علوم القران: 44، الصدر، حممَّ )12( احلكيم، حممَّ
للمطبوعات، بريوت، ط1، 1433ه�/2012م.

��د هادي، التمهي��د يف علوم الق��رآن: 267/1، نرش دار التع��ارف، بريوت، ط1،  )13( معرف��ة، حممَّ
1432ه�.

)14( املصدر نفسه: 267/1.
)15( السيوطّي، اإلتقان يف علوم القرآن: 90/1، ولباب النقول يف أسباب النزول: 44.

)16( الواحدّي، أسباب النزول: 10.
د هادي، التمهيد يف علوم القرآن: 262/1. )17( معرفة، حممَّ

، َوُيَقال: طبختُه اهلاجرة. املعجم الوسيط ملجموعة من  )18( اهلاجرة: نصف النََّهار ِعنْد اشتداد اْل�حرِّ
املؤلِّفني: 973/2، واملرتىض، الزبيدّي، تاج العروس من جواهر القاموس: 609/7.

، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب: 159/4، تقديم د. حممود البس��تاين، نرش جممع  ّ مة احِللِّ )19( العالَّ
سة، ط1، سنة 1412ه�. البحوث اإلسالمية، مشهد املقدَّ

)20( باعتبار أس��باب النزول من قس��م األخبار التي جيب أْن ُتنقل لفًظا ومعنًى، فال جمال العتقاد أنَّ 
اآلية سبب نزول كذا ظنَّا وختمينًا.

حاح الس��تَّة: هي صحيح البخارّي، وصحيح مس��لم، وس��نن الرمذّي، وسنن أب داوود،  )21( الصِّ
وسنن ابن ماجة، وسنن النسائّي.

ر )ت 726 ه�(، منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة:  ، احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهَّ ّ مة احِللِّ )22( العالَّ
س��ة عاش��وراء، ق��م، ط1، 1429ه���، ظ: الواحدّي، أس��باب الن��زول: 134،  103، ن��رش مؤسَّ
النيسابوري، املستدرك عىل الصحيَحني: 481/2، تفسري الطربّي: 14/28، خصائص النسائّي: 
39، كفاية الطالب: 135، الس��يوطّي، الدّر املنثور: 185/6، مس��ند أح��د بن حنبل: 107/4، 

ح17029.
، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب: 270/1. ّ مة احِللِّ )23( سنن أب داوود: 11/1، العالَّ

مة س��يِّد هاش��م  د بن مس��عود بن عيَّاش، تفس��ري العيَّايّش: 112/2، حتقيق العالَّ )24( العيَّايّش، حممَّ
سة األعلمّي للمطبوعات، لبنان، بريوت، ط1، 1991. يّت، منشورات مؤسَّ املحالَّ

)25( الس��يوطّي، اإلتقان يف عل��وم القرآن: 553/1، د. صبحي الصال��ح، مباحث يف علوم القرآن: 
134، نرش دار العلم للماليني، بريوت، ط10، 1977م.
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)26( املصدر نفسه: 553/1
)27( ظ: السيوطّي، لباب النقول يف أسباب النزول: 43.

ة:  )28( ظ: الدهي��ّش، الدكت��ور عمر بن عبد العزيز عبد املحس��ن، علوم الق��رآن يف األحاديث النبويَّ
.222

ة ورضب به فخذيه. اجلوهرّي، إسمعيل بن حَّاد: 648/2. ة بعد مرَّ )29( خطر العجل بذنبه: رفعه مرَّ
س��ة املهدّي، قم، ط1،  ّي: 212/2، حتقيق مؤسَّ ��ّي، عّل بن إبراهيم )ق3ه�(، تفس��ري القمِّ )30( القمِّ
1435ه���، احلوي��زاوّي، عبد عّل )ت 1112ه�(، تفس��ري ن��ور الثقَلني: 376/4، حتقيق هاش��م 
الرس��وّل، نرش انتشارات إسمعيليان، قم، ط1، الش��افعّي، عّل بن برهان الدين احللبّي الشافعّي 
)ت 1044ه�(، السرية احللبيَّة: 410/1، نرش املكتبة اإلسالميَّة، بريوت، 1382ه�، ابن اجلوزّي، 

مجال الدين، زاد املسري يف علم التفسري: 518/3، نرش دار الفكر، ط1، 1987م.
، هنج احلقِّ وكشف الصدق: 216-177. ّ مة احِللِّ )31( العالَّ

د جعفر ش��مس  ��د بن يعقوب )ت 329ه���(، أصول الكايف: 53/1، حتقيق حممَّ )32( الكلين��ّي، حممَّ
الدين، نرش دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط1، 1430ه�.

)33( الصال��ح، صبح��ي إبراهي��م )ت 1407 ه�(، مباحث يف عل��وم القران: 142، ن��رش دار العلم 
للماليني، بريوت، ط10، 1977م.

، هنج احلقِّ وكشف الصدق: 180. ّ مة احِللِّ )34( العالَّ
)35( مباحث يف علوم القرآن: 85، نرش مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 2000م.

)36( املصدر نفسه: 85.
)37( السيوطّي، تفسري الدرِّ املنثور: 546/2.

)38( الكلينّي، أصول الكايف: 69/1.
)39( املصدر نفسه: 69/1.

، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب: 159/4. ّ مة احِللِّ )40( العالَّ
)41( املصدر نفسه: 159/4.
)42( املصدر نفسه: 217/1.

د باقر الصدر )ت 1400ه�(، املدرسة القرآنيَّة: 231. )43( الصدر، حممَّ
)44( األصفه��ايّن، أبو نعيم أحد بن عبد اهلل )ت 430ه�(، حلية العلمء وطبقات األصفياء: 64/2، 

نرش مطبعة السعادة، مر، ط1، 1416-1996 م.
، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب: 217/1. ّ مة احِللِّ )45( العالَّ
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)46( املصدر نفسه: 217/1.

)47( املصدر نفسه: 217/1.
)48( العيد: هو موس��ى بن عّل بن وهب بن مطيع القش��ريّي، رساج الدين ابن دقيق العيد: فقيه، له 
شعر حسن. انتهت إليه رئاسة الفتوى بقوص )يف صعيد مر(، ومولده ووفاهتا فيها. له )املغني( 
يف فقه الش��افعيَّة، قال األدف��وي: ما أظنُّه أكمله. وهو أخو تقّي الدي��ن أحد بن عّل املعروف مثله 

بابن دقيق العيد، وذاك أعلم وأشهر. األعالم للزركّل، خري الدين: 325/7.
)49( الزرقايّن، مناهل العرفان يف علوم القرآن: 100/1.

)50( َعاِم��ُر ْب��ُن َربِيَع��َة ْبِن َكْعِب ْبِن َعِمرَيَة ْبِن َمالِ��ِك ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َس��ْعِد ْبِن َعْبِد اهلل من قبيلة 
مذحج. األصفهايّن، أسد الغابة يف معرفه الصحابة: 2049/4.

 )51( الرم��ذّي، س��نن الرم��ذّي: 176/2-345، الدارقطنّي، أبو احلس��ن عّل بن عم��ر البغدادّي 
)ت 385ه�(، سنن الدارقطنّي: 272/1-5، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وحسن عبد املنعم شلبي، 
س��ة الرس��الة، بريوت، ط1، 1424ه�/2004م،  وعبد اللطيف حرز اهلل، أحد برهوم، نرش مؤسَّ

، منتهى املطلب: 197/4. ّ مة احِللِّ سنن البيهقّي: 11/2، العالَّ
، تذكرة الفقهاء: 30/3. ّ مة احِللِّ )52( العالَّ

د باقر، املدرسة القرآنيَّة: 232. )53( الصدر، حممَّ
)54( معرفة، التمهيد يف علوم القران: 104/1.

د حسن، األحكام: 333/5 ح 1147. )55( الطويّس، حممَّ
، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب: 90/12. ّ مة احِللِّ )56( العالَّ

)57( املصدر نفسه:90/12.
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امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم.
ابن األثري، عّز الدين، أبو احلسن، عّل بن أب الكرم )ت 630ه�(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، . 1

نرش دار الفكر، بريوت، ط1، 1409ه�.
د، زاد املسري يف علم التفسري، نرش دار الفكر، . 2 ابن اجلوزّي، مجال الدين عبد الرحن بن عّل بن حممَّ

بريوت، ط1، 1987م.
اب��ن فارس، أبو احلس��ن أح��د )ت 395ه�(، معج��م مقاييس اللغ��ة، حتقيق زهري عبداملحس��ن . 3

سة الرسالة، بريوت، ط2، 1986م. سلطان، مؤسَّ
حاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة، حتقيق أحد عبد . 4 اجلوهرّي، إس��معيل بن حَّاد )ت 393ه�( الصِّ

الغفور عطَّار، نرش دار العلم للماليني، بريوت، ط4، 1990 م.
ة، النارش . 5 الدهي��ّش، الدكتور عمر بن عبد العزيز عبد املحس��ن، علوم القرآن يف األحاديث النبويَّ

كريس القرآن وعلومه، الرياض، ط1، 1436ه�.
ل )ت 503ه���(، معجم مفردات . 6 د ب��ن املفضَّ الراغب األصفهايّن، أبو القاس��م احلس��ني بن حممَّ

ألفاظ القرآن، ضبطه ابراهيم شمس الدين، نرش دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط3، 1429ه�.
س��نن الدارقطنّي، حتقيق: ش��عيب األرنؤوط، وحسن عبد املنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز اهلل، . 7

سة الرسالة، بريوت، ط1، 1424ه�/2004 م. أحد برهوم، نرش مؤسَّ
السيوطّي، جالل الدين، عبد الرحن بن أب بكر، الدّر املنثور يف التفسري باملأثور، نرش دار الكتب . 8

العلميَّة، بريوت، ط1، 1411ه�.
دمش��ق، ط1، . 9 العامليَّ��ة،  الرس��الة  دار  ن��رش  الن��زول،  أس��باب  النق��ول يف  لب��اب  الس��يوطّي، 

1431ه�/2010م.
د باقر، مدرسة القرآنيَّة، نرش العارف للمطبوعات، بريوت، ط1، 1433ه�/2012م.. 10 الصدر، حممَّ
د باق��ر إس��معيل )ت 1400ه�(، املدرس��ة القرآنيَّ��ة، نرش الع��ارف للمطبوعات، . 11 الص��در، حممَّ

بريوت، لبنان، ط1، 1433ه�.
د جعفر ش��مس الدين، ن��رش دار التعارف للمطبوعات، . 12 الط��ويّس، هتذيب األحكام، حتقيق حممَّ
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مة احِللِّّي )ت726هـ( من اأ�سباب النزول- درا�سة حتليليَّة موقف العلَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

بريوت، ط1، 1430ه�.
، منته��ى املطلب يف حتقيق املذهب، تقديم د. حممود البس��تايّن، نرش جممع البحوث . 13 ّ م��ة احِللِّ العالَّ

سة، ط1، 1412ه�. اإلسالميَّة، مشهد املقدَّ
سة عاشوراء، قم، ط1، 1429ه�.. 14 ، منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة، نرش مؤسَّ ّ مة احِللِّ العالَّ
يّت، . 15 مة س��يِّد هاش��م املحالَّ ��د بن مس��عود بن عيَّاش، تفس��ري العيَّايّش، حتقيق العالَّ العيَّ��ايّش، حممَّ

سة األعلمي للمطبوعات، لبنان، بريوت، ط1، 1991. منشورات مؤسَّ
د ب��ن يعقوب )ت 817ه�(، القام��وس املحيط، حتقيق . 16 الفريوزآب��ادّي، جم��د الدين أب طاهر حممَّ

سة الرسالة، بريوت، ط8، 1427ه�. د نعيم العرقسويّس، نرش مؤسَّ حممَّ
سة املهدّي، قم، ط1، 1435ه�.. 17 ّي، حتقيق مؤسَّ ّي، عّل بن إبراهيم )ق 3ه�(، تفسري القمِّ القمِّ
ال��زركّل، خري الدين بن حممود الدمش��قّي )ت 1396ه�( دار العل��م للماليني، بريوت، ط15، . 18

.2002
خمت��ر املعاين، مس��عود ب��ن عمر التفت��ازايّن )ت 792ه�( ن��رش مكتبة الب��رشى، كراتش، ط1، . 19

2010 م.
الصال��ح، صبح��ي إبراهيم )ت 1407ه���(، مباحث يف علوم القران، ن��رش دار العلم للماليني، . 20

بريوت، ط10، 1977م.
د جعفر ش��مس الدين، نرش . 21 د بن يعقوب )ت 329ه�(، أصول الكايف، حتقيق: حممَّ الكلينّي، حممَّ

دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط1، 1430ه�.
د بن عيس��ى بن َس��ْورة )ت 279 ه�(، س��نن الرمذّي، حتقيق عب��د الوهاب عبد . 22 الرم��ذّي، حممَّ

اللطيف، نرش دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، ط1، 1400ه�.
األصفهايّن، أبو نعيم أحد بن عبد اهلل )ت 430ه�(، حلية العلمء وطبقات األصفياء، نرش مطبعة . 23

السعادة، مر، ط1، 1416ه�/1996م.
الواحدّي، أبو احلسن عّل بن أحد النيسابورّي )ت 468ه�(، أسباب النزول، حتقيق كمل بسيوين . 24

زغلول، نرش دار الكتب العلميَّة، ط1، 1411ه�.
د باسل، . 25 الزخمرشّي، أبو القاس��م جار اهلل حممود بن عمر )ت 538ه�( أساس البالغة، حتقيق حممَّ

نرش دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، 1998م.
د بن مكرم بن منظور األفريقّي )ت 711ه�(، لس��ان العرب، حتقيق عامر أحد، . 26 ابن منظور، حممَّ

نرش دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، ط1، 1426ه�.
سة . 27 ر )ت 726ه�( تذكرة الفقهاء، حتقيق ونرش مؤسَّ ، احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهَّ ّ مة احِللِّ  العالَّ
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آل البيت إلحياء الراث، قم، ط1، 1374ه�.
الس��يوطّي، جالل الدين، عبد الرحن بن أب بك��ر )ت 911ه�(، اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق . 28

ة للكتاب، ط1، 1394ه�. ة العامَّ د أبو الفضل إبراهيم، نرش اهليئة املريَّ حممَّ
الش��افعّي، عّل بن برهان الدين احللبّي )ت 1044ه�(، الس��رية احللبيَّة، نرش املكتبة اإلس��الميَّة، . 29

بريوت، 1382ه�.
احلويزاوّي، عبد عّل )ت 1112ه�(، تفس��ري نور الثقَلني، حتقيق هاشم الرسوّل، نرش انتشارات . 30

إسمعيليان، قم، ط1.
اق )ت 1205ه�(، تاج العروس م��ن جواهر القاموس، . 31 د بن عبد ال��رزَّ ��د بن حممَّ الزبي��دّي، حممَّ

م العلمّي، ط2، 1422ه�/2001م. سة الكويت للتقدُّ حتقيق جمموعة علمء، نرش مؤسَّ
از أحد . 32 د عبد العظي��م )ت 1367ه�(، مناهل العرفان يف علوم الق��رآن، حتقيق فوَّ الزرق��ايّن، حممَّ

زمرل، نرش دار الكتاب العرّب، بريوت، ط1، 1995م.
الصال��ح، صبح��ي إبراهيم )ت 1407ه���(، مباحث يف علوم القرآن، ن��رش دار العلم للماليني، . 33

بريوت، ط10، 1977م.
سة . 34 السبزوارّي، السيِّد عبد األعىل عّل رضا املوسوّي )ت 1414ه�(، هتذيب األصول، نرش مؤسَّ

املنار، قم، ط1، 1413ه�.
القطَّ��ان، منَّاع خليل )ت 1420ه�(، مباحث يف علوم القرآن، ن��رش مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، . 35

2000 م.
د باقر )ت 1424ه�(، علوم القرآن، نرش دار التعارف، بريوت، ط3، 1415ه�.. 36 احلكيم، حممَّ
د )ت 1427ه�(، التمهيد يف عل��وم القرآن، نرش دار التعارف، بريوت، ط2، . 37 معرف��ة، هادي حممَّ

1432ه�/2011م.




