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كان يف أسباب النزول حبوٌث مهمة عن صيغ نزول اآلية و أسلوبو و روايتو و قواعده. فاتفق 
أسلوب دالة على السببية، و قد اختلفوا يف وضع  العلماء يف معرفة السبب بناء على صيغة صرحية و

على صحة الرواية من الصحابة، سباب األعرفة روايتو و قواعده. فكان العلماء ادلتقدمون يعتمدون دل
منهم الواحدي. و بعضهم اعتمدوا على أن قول التابعي إذا كان صرحيا فإنو يُقبل، ىذا كما فعلو 

إىل عموم لفظ اآلية و ذىب بعضهم إىل  ل، فذىب مجاعة فيهاالسيوطي. فأما يف قواعده ذلا أقوا
خصوص السبب. فكان يف ىذا البحث، ذكرت الباحثة حبثا مهما عن استخدام أسباب النزول من 

كان نور اليقني يف سرية سيد ادلرسلني صيغها و أسلوهبا ادلوجودة يف كتاب نور اليقني مع ختريج روايتها.  
رت الباحثة ىذا الكتاب لتحليل او فيو كثري من اآلايت القرآنية. فاختمن أىم كتب سرية الرسول 

 اليت تُوجد فيو.  نيةآاآلايت القر استخدام أسباب النزول من 

قامت الباحثة جبمع اآلايت القرآنية يف   ،(library research)ىذا البحث ىو حبث مكتيب  
و حتليل الصيغة للشيخ دمحم اخلضري بك  (0116 يف جاكرات بسنة احلرمني )طبعو كتاب نور اليقني

. الشيخ دمحم اخلضري يف ىذا الكتابىا ذكر الصرحية السببية مع أسلوب نزول اآلايت من اآلايت الىت 
كتب احلديث أو التفسري لآلايت اليت الرواية الواردة ابستخراجها من  و بعد ذلك، ذكرت الباحثة 

بياانت ادلستعملة  يف ىذا البحث ىي كتاب نور اليقني يف ها يف كتاب نور اليقني. فلهذا، كان المجعت  



سرية سيد ادلرسلني مع كتب التفسري و احلديث لتحصل الفهم الصحيح عن استخدام األسباب يف  
 كتاب نور اليقني مع ختريج روايتها.

رىا آايٍت قرآنية ذك، و جدت الباحثة أن يف كتاب نور اليقني البياانت ادلستعملة و حتليلهافمن  
إما يصرح بلفظ  أوفاء داخلة على مادة نزول اآلية، إما بالشيخ اخلضري بك ابستخدام صيغة سببية 

و ذكرىا الشيخ أبسلوب نزول اآلية ادلتضمنة على السببية إما بسؤال عنها أو  ،دالة على السببية آخر
سبعا و ثالثني بلغت ذلا إما حبادثة يف عهد الرسول. فوجدت الباحثة اآلايِت ادلتضمنة على أسباب نزو 

من الصحيحني و اليت أخرجها األئمة يف السنن و كتب التفسري و كتب  مع روايتها ةآي (79)
 األسباب. فمن سبع و ثالثني رواية، ُو جدت روايتان أهنما مل تُذكرا صرحيا على السببية.

 


