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 خلفية البحث . أ

كافق  القرآف. آايت لنزكؿ اترخييَّة أسباب دبعىن القرأف علـو دراسة يف النزكؿ أسباب

القرآفأبفأسبابالنزكؿميًهٌمةيفتفسريالقرآف.كذلذاالديكنمعرفةتفسري الباحثوفيفعلـو

نقلو األسبابكما يف الواحدم قوؿ من ىذا نزكذلا. بياف ك قصتها الوقوؼعلى دكف اآلية

ُ.السيوطي

العالقة،كمن ذلا علىأفبنينصوصالقرآفكسياقها َثىَّبدىٍتكافادلفسركفاعرتفوا

يفتلكِأسبابالنزكؿ. نزؿ القرآف فكاف احلقيقة، ك بنيالوحي العالقةى أسبابالنزكؿ تدؿ
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صدفوىا. علىكلمسألة العرب ييهدلقريشى لريشدك
الصحيحيفّ ليحصلالفهم ذلذا، ك

ؿكزمانو.ألفيفتفسريآيةالقرآف،فالديكنأفيفهموإبمهاؿالتاريخكالإبمهاؿمكافالنزك

التارخي،مانزؿالقرآفيفالفراغبالزمافكالمكاف.

القرآفدبعرفةسببالنزكؿ،كدلسواشٌدةاحلاجةإليويفتفسري كقداعتىنالباحثوفيفعلـو

عليابنادلدين كمنأشهرىم منهمابلتأليف، البخارم-القرآففأفردهمجاعة َثٌ-شيخاإلماـ ،

الواحدم)ت كعنايتهمالكبريةْىجرية(،كاجلعربم،كابنحجر،كالسيوطي.ِْٕويفسنة

للواحدمكلإلماـ اخلاصألسبابالنزكؿكأسبابالنزكؿ بتأليفهم أٌكدكىا علىأسبابالنزكؿ

السيوطيأيضا.

بوضعأسبابالنزكؿ التفسريكافقوا القرآفك علـو كالشكعلىأفالعلماءيفدراسة

أ ساسياِّيفتفسريالقرآف.كهبذا،ذلاشركطكأحواؿيفتعينيالسبب.بعضادلفسرينمصدرا

يعتمدكفيفمعرفةالسببعلىصحةالركايةعنرسوؿهللاصلىهللاعليوكسلمكعنالصحابة
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كالعلىغريىا،اعتمدمنهاالواحدم.أماالسيوطيذىبإىلأفقوؿالتابعيإذاكافصرحيايف

النزكؿفإنويقبل.سبب

كمعذلك،إذاكافادلفسركفيصادفوفبتعددالركاايتاليتتشريسببانلنزكؿاآلية،فلها

شركطيفتعينيالركاايتاليتأصىحَّللقبوؿبسببالنزكؿ.الصيغة،كأحواؿالسند،كضبطالركاة

إذ أمكن إف الركاايت عي مجى بل السبب، تعيني يف  ادلهمة مباحثة تساكتيفمن كلها كاف ا

الرتجيح.

ينزؿكالسببكاحد.مثالويفالركايةاليت كمنادلمكنيفأسبابالنزكؿقديتعددما

ـٌسلمةزكجةالنيبصلىهللاعليوكسلمأهناسألٍتإىلالنيبملسو هيلع هللا ىلصعنآايتالقرآف تكلمتعنأ

،كُٓٗساء.فأنزؿهللاتعاىلسورةآؿعمرافلآليةاليتنزلتبذكرالرجاؿدائماكالبذكرالن

  ّٓاألحزابلآلية لآلية النساء ك أمّّ، اآلايتالثالثنزلتعلىسببكاحد، فهذه ،

ٓجواابلسؤاؿأـسلمةاهنع هللا يضر.

أماخالدبنسليمافادلزينيفكتابو"احملرريفأسبابالنزكؿ"قٌدـأبفمنالبواعثالرئيسة

ىاخلطإيفأسبابالنزكؿتنحصريفمخسة.السبباألكؿ،أفتقعادلخالفةبنيسببالنزكؿعل
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كآايتالقرآفابعتبارالتاريخ.الثاين،أفتقعادلخالفةبنيسببالنزكؿكآايتالقرآفابعتبار

الثالث،كقوعاخلطإيفاإلسنادأكالركاية.الرابع،أفتقعادلخالفةبنيسبب النزكؿكالسياؽ.

آايتالقرآفابعتباركقوعاإللتباسىفالتعبري.اخلامس،خمالفةالسببللمستقرالثابتمنحاؿ

 ٔرسوؿهللاصلىهللاعليوكسلمكأصحابو.

كافاالختالؼادلتنوعيفأسبابالنزكؿطالعوابقواعدخمتلفةاليتاستيعملتلًتيطارًدىصٌحةى 

لتكوفادلرجعيفمعرفةالسبب،منهاادلوافقةالركايةيفسببنزكؿاآلية. قدعنٌيالعلماءشركطان

جواب اآلية ك اآلية، احلديثسببلنزكؿ ألف احلديث، لفظ ك اآلية لفظ اللفظني،أم بني

ادلفسرين،ألفكجودالركايةكصحتهامهمةدلعرفةٕلذالك. فكافىذهالقواعداستعملهامعظمي

صحةأسبابالنزكؿ.

عذلك،ليسلكلركايةصحيحةتعتربسببانللنزكؿ.كماقيدًٌمتأفيفتعينيالسببكم

الركايةمناألمهيةفيو.ألفالركايةقد ليسرلردانيفأحواؿالركاية،بلاستخداـالصيغةكأنواعي
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ٖ.تيقرَّرىتسببانللنزكؿلكنصيغةالركايةكنوعهادلتتفسرياأكشىرحالآليةكالللسبب فمنَثى

كيف معرفة ذلذا، ك ادلفسرينيفتعينياألسباب. السيما العلماء من بدتالركاايتادلختلفة

استخداـأسبابالنزكؿادلختلفةمنالركاية،أسلوهبا،كصيغهامهمةيفتعينيصحةاألسباب.

االختالؼادلتنوعيفتعينيالسبب،ىيألف الواقعالباحثمنالعواملادلهمةاليتتيسىبًٌبي

ابلركاية ييرًفق أف ينبغي ك العصور، أقداـ يف عاشوا الذين أصحابو النيبملسو هيلع هللا ىلصك متعلقإىلسرية

الصحيحةدلعرفةصحةالواقع.كابإلضافةإىلادلؤلفاتمنالتفسريأكاألحاديثالنبوم،كانت

النزكؿ.الكتبالتارخيةمهمةأيضالًلمىرجعكالبحثيفأسباب

موافقاعلىالتصرحياتادلذكورة،فادلهمةلتفسريالقرآفادلتعلقأبسبابالنزكؿأفيبحثومن

خالؿسريةرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصكاترخيو.كافنوراليقنييفسريةسيدادلرسلنيللشيخدمحماخلضرم

اجملتم يف ادلشهورة األسطورية ادلؤلفاتالتارخيية الشيخدمحمبكمن ألفو األكاددييني. يف بل ع،

اخلضرمبكابللغةالعربية،كمعذلككانتاحملتوايتالواردةسهيلةىالفهمللتالميذكالطالب

الكتابمرجعامن ألفادلباحثةحسينٍتابحتياجاجملتمعكادلتعلمني.منكجوآخر،جيعلىذا
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إندكنيسٌي، يف ادلعهد من التاريخبكثري يفمعهدمراجع ك جنتور، السالـ دار يفمعهد منها

ٗالقدكس,كادلناريفمسارنج.

كقدخلصىذاالكتابعمرعبداجلباربعنواف"خالصةنوراليقني"يفثالثرللدات

كافكتابنوراليقنيمنادلؤلفاتالتارخييةالشاملةعلىَُبسياؽسهيلىفالفهملإلندكنيسيًٌني.

كاجملتمعيفتلكالزمافمنذكالدةالرسوؿحشاقصةخلفاءالراشدين.كىتبسريةرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص

األخرليفسريةرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص،ككتاباتريخالتشريعاإلسالـك الشيخدمحماخلضرمبكالكتبى

ك اليت ادلؤلفاتالتارخيية اليقنيمن كتابنور كاف ك عاملدركسالتارخيية، يف دراستو ثرتيف

اإلسالـ.

للقاضي الشفاء الغزايلك الدينلإلماـ علـو كإحياء إىلالكتبادلشهورة كابإلضافة

اإلماماف ركاه الشريفكصحيحالسنة القرآف اليقنيىو األساسيلكتابنور ادلرجع عياض،
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أيضا. الكتابشاماليفشرحسريُُالبخارمكمسلم كافىذا النيبملسو هيلع هللا ىلصادلشرتؾكلذلك، ة

ابآلايتالقرآنيةكاألحاديثالنبويةمؤكًٌدةنلصحةالركاايتكالتاريخاليتقيدمت.

بناءعلىىذهالتصرحيات،كيفكافيقدـالشيخدمحماخلضرمبكتفسريىآايتالقرآفيف

الذم أساسيا أفتبحثو.صاراستخداـأسبابالنزكؿنقاطنا كتابنوراليقنياجتذبالباحثةى

الشيخاخلضرمبكما اليتقدمتها  ألفآايتالقرآفادلتنوعة البحث، الباحثةيفىذا تبحثها

ٍتبكلالواقعةادلتتابعةأكسببنزكلو،كىيسريةرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصكأصحابو.األحاديثاستقلٌ

الصحيحةكادلصادراألخرلاليتقدمهاالشيخاخلضرمبكذبتذبللبحثمساعدةنيفدراسة

البحثمنحيثت كافىذا هبذا، ك أبسبابالنزكؿ. التفسريادلتعلقة القرآفك صميمهاعلـو

ضرماخلدمحمللٌشيخيبحثعناستخداـأسبابالٌنزكؿلتفسريآايتالقرآفيفكتابنوراليقني

 .بك

 أسئلة البحث . ب

ىذا  يف الباحثة تبحثها اٌليت األساسٌية فاألسئلة قيدًٌمت، اٌليت البحث خلفٌية على بناء

البحثتشتملعلى:
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التفسريآايتالقرآفيفكتابنوراليقنيكيفكافاستخداـأسلوبأسبابالٌنزكؿكصيغه .ُ

؟ضرمبكاخلدمحمللٌشيخيفسريةسٌيدادلرسلني

اليقنيللشيخدمحماخلضرم .ِ عنأسبابالنزكؿيفكتابنور كيفكانتادلركايتادلذكورة

بك؟

  أهداف البحث و أمّهياته ج. 

 أىداؼالبحث.ُ

ادلذكورة،فاألىداؼمنىذاالبحثىي:موافقاعلىخلفٌيةالبحثكاألسئلة

معرفةكيفكافاستخداـأسبابالٌنزكؿيفتفسريآايتالقرآفعموما. .أ

دمحميفسريةسٌيدادلرسلنيللٌشيخمعرفةأنواعمركايتأسبابالنزكؿمنكتاب"نوراليقني .ب

 "مجعاكزبرجيا.ضرمبكاخل

أمهٌياتالبحث .ِ

قسمإىلقسمني:فاألمهٌياتمنىذاالبحثتن

 منكجواألكادديي .أ



ٗ 
 

 

لً (ُ القرآفكأفيكوفمفيدا منحيثعلـو البحثاآلخر كابخلصوصالٌتفسري،مواٌد

الذمفيولكل العلم حبثعنأسبابالنزكؿمنكجو كأسلوهبا قواعدىا ك كصيغها

 غريىا.

لكلاألكاد (ِ القرآفكالتفسري,كيكوفمفيدا دلطبوعاتعلـو مينيمنأفيكوفمزيدا

 حيثتفسريالقرآفكتىطىوُّره.

 منكجواإلجتماعي .ب

القرآفكالتىفسريكتفىهُّم (ُ ,كليسىذامقصوراهاأفيكوفحثاللمجتمعيفدراسةعلـو

  القرآفكالتفسري.منيفالبحثالذمقدمتهاالباحثة,بللكلحبثآخرلوعلـو

القرآفك (ِ  التفسريذلاحبثعنأسبابالنزكؿ.أفيكوفمساعداللمجتمعيفتفهمعلـو

 حتديد املوضوع . د

ادلصطالحات ليكوفىذاالبحثكاضحاكاليقعاخلطأيفتػىفىهًُّمًوستشرحالباحثةتعريفى

كماتلي:

 استخداـأسبابالٌنزكؿ .ُ
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استعمل. أك أفاد دبعىن القاموس يف  أصلو  يستخدـ" "استخدـ، من االستخداـ

أك العملٌية ىو استعمالو.االستخداـ الشيئأك يفاستخداـ ابستخداـُِالطريقة ادلراد أما

أسبابالنزكؿيفىذاالبحثىيالطريقةاليتكافيستخدمهاالشيخدمحماخلضرلبكحينما

يفسرآايتالقرآفاليتذلاأسبابالنزكؿ.

 تفسريآايتالقرآف .ِ

ُّئالذممليظهرمعناه.التفسريأصلودبعىنالتوضيح،كيفالقاموسىوتوضيحالشي

ر,تفسريا"دبعىناإلابنةأكالكشفأكاإلظهار. كماُْالتفسرييفاللغةىومنلفظ"فٌسر,يفسًٌ

 الفرقاف: سورة يف تعاىل ّّقاؿ ".ار  ي   س  ف  ت   نىسىحٍأىكىقًٌحلٍىابًؾىناىئٍجًالَّإًلوثٍدبًكىنىوٍتػييىٍالىكى."

(ّّ)الفرقاف:

ادلعىنمنآايتالقرآفأكاألخرل.كادلراديفىذاالبحثىوالكيفيةيأكالتفسريىوإابنة

أماتفسريآايتالقرآفىيالعمليةيفُٓالعمليةيفتفسريالشيئكتوضيحالذممليظهرمعانيو.
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توضيحمعاينآايتالقرآف،كيفىذا،ينبغيلكلمفسرأفيعلمطريقةالتفسريكمنهجومن

القرآ فكالتفسريلكياليقعاخلطأفيو.أمايفىذاالبحثستبحثالباحثةمنحيثحيثعلـو

 استخداـأسبابالنزكؿكعالقتوبتفسريآايتالقرآف.

 السابقة الدراسات . ه

عنأسبابالنزكؿ،كابخلصوصيفتصنيف قدكثرالباحثوفمنالعلماءكغريىمحبثوا

ميعى يفاببو إما القرآف، علـو دراسة ستتكلمالذملو القسم، أكيفالكتابإمجاالن.يفىذا و نيَّ

ادلوضوعكمقاالتأكرلالتاليتتشملفيها اليتتتعلقهبذا الدراساتالسابقة بعضى الباحثة

التفسري. دراسةعنشخصيةيفىذاالبحثكعنأسبابالنزكؿأكغريىامنعلـو

 Asbāb An-Nuzūl dalam Tafsir Ibnu Katsirادلقالةاليتكتبهادمحمرفاععليبعنواف" .ُ

(Seputar Ayat Khamar dan Bencana Alam)” .تركزىذهالرسالةدراسةىأسبابالنزكؿيف

آايتاخلمركاجلائحةبرأمابنكثرييفكتابو"تفسريابنكثري".ككافىذهادلقالةتبحثعن
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يدؿعلىخطواتنزكؿآايتالقرآفيفربرمياخلمركأتثرياآلايت اليتنيزلتخبيطيواًِتا،كىذا

 ُٔحكمةديناإلسالـ.

ِ. " بعنواف الدين اتج أمحد كتبها اليت  Konsep Asbāb An-Nuzūl Menurutادلقالة

Nashr Hamid Abu Zayd”.حبثأمحداتجالدينالدراسةبتصويررأمنصرحامدأبوزيديف

 أسبابالنزكؿكأتثريىالتفسريآايتالقرآف.

"ادل .ّ بعنواف برنية كتبتها اليت  Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitabقالة

Nurul Yaqin Karya Syekh Muhammad al-Hudhari Bek”. كافىذهادلقالةذلاأغراض

إللقاءالصفاتأكاألحواؿاألخرليفركحتربيةاإلسالـلتحقيقاألخالؽالكرديةفيها.كىذه

كمراجعذلذاالبحث،منهايفترمجةكسريةالشيخدمحمادلقالةمنالدراس اتالسابقةاليتذلاعلـو

 ُٕاحلضرمبككعنكتابونوراليقنيالذمستبحثالباحثة.
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الرسالةاليتكتبهاحسنبندمحمبنعليدبوضوع"أسبابالنزكؿالواردةيفكتابجامع .ْ

ىذهالرسالةتتضمنعلىمجعكربليلالبيافلإلماـابنجريرالطربم:مجعاكزبرجياكدراسة".

 ُٖالركاايتالصرحيةالسببيةيفجامعالبيافلإلماـابنجريرالطربم.

كتبها .ٓ اليت "ادلقالة بعنواف  Asbabun Nuzul dan Urgensinya dalamدمحمأليفالدين

Memahami Makna Qur‟an”. عٌرؼدمحمأليفالديننقاطاألساسيةيفأسبابالنزكؿ

 بتعريفهاكأمهًٌيتهاكمنهجها.

 ,Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-macamادلقالةاليتكتبهافافسعيدمبعنواف" .ٔ

Redaksi dan Urgensi”. كتبفافسعيدمىذهادلقالةأكسعحبثومنادلقالةاليتكتبهادمحم

فاف قٌدمها ك أسبابالنزكؿ، دراسة يف ميًهمَّةه معانيها ك الصيغة قدَّمٍت. كما أليفالدين

 ُٗسعيدميفىذهادلقالةبشرحبسيطكفهمسهيل.
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 و. مناهج البحث

منهجكاضحيفرب لو لكلحبثعلمي الذميستعملوإف التحليل ادلنهجىيكيفية ليلو.

الباحثيفدراستوليحصلالنتائجفيها.كليسهلىذاالبحث،تستعملالباحثةادلناىجكماتلي.

 نوعالبحثكشكلو .ُ

  مكتبيا البحثحبثا أمالبحثالذمجيمع(library research) كافشكلىذا ،

كادلقركءاتادلتنوعاتيفموضع الباحثةيفىذاَِحبثو.الكتبى فكافادلصدرالذمتستعملها

الشكلىيادلؤلفاتمنالكتبأكحنوىابالمراقبةكالستطالعيفمكافما.

معمن كافىذاالبحثأيضاحبثانوعيا،كبذالكالبياانتادلستعملةيفىذاالبحثذبي

بابنزكؿالقرافالكرميمنكتابالكتبأكادلؤلفات.قامتالباحثةابستخراجكمجعمركايتأس

العلماء للصيغاليتاعتمدىا "نوراليقنييفسريةسيدادلرسلني"للشيخدمحماخلضرمبك،كفقا

ألسبابالنزكؿ،كأسلوهبا،كالتخريجإىلالركاايتاليتتصلحذلاأكمليفصحفيهاعنسبب

النزكؿ.
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 البياانتكمصادرىا .ِ

 البياانت (أ

البحثكنوعوالذمقدمتهاالباحثة،فالبياانتادلرادةيفىذاالبحثىوبناءعلىشكل

دراسةعنأسبابالنزكؿمنكتبالتفسريأكحنوىامعدراسةعنركايةأسبابالنزكؿمنكتب

احلديثأكغريىا.

مصادرالبياانت (ب

أمامصادرىاتنقسمإىلقسمني:

 مصدرالبياانتاألساسية (ُ

ىذاالبحثىو"كتابنوراليقنييفسريةسيدادلرسلنيللشيخدمحمادلصدراألساسيةيف

احلضرمبك"ككلكتابأكمصدرآخرالذميتعلقدبوضوعاألصوؿيفىذهالدراسة.

 مصدرالبياانتالثانوية (ِ
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ك علـو ذلا البحثىوكلمؤلَّفمنالكتبأكادلقاالتكحنوىا ادلصدرالثانويةيفىذا

القرآفكالتفسريالذميتعلقأبسبابالنزكؿ،كتستعملالباحثةبياانتأكدرا ساتمنحيثعلـو

الثانويةاآلخرليكوفىذاالبحثسهالن. أيضانادلصدرى

 أسلوبمجعالبياانت .ّ

استخداـ عن يعىن أكال، ادلوضوع إبثبات البياانت الباحثة البحثذبمع ىذا يف كاف

َثذبمعمصادرىااألساسيةمنكتبالتفسريادلتعلقةبدراسةأسبابالنزكؿيفكتابنوراليقني.

أسبابالنزكؿ.كبعدمٍجًعىذهالدراسة،ذبمعاآلايتالقرآنيةيفكتابنوراليقنيمعمركايِتا

الصرحييةالسببيةيفكتبالتفسريكاحلديث.

ا البياانتاألخرلمنادلقاالتأكالرساالتالقددية دلتعلقةأبسبابالنزكؿذبمعالباحثة

للتأكيديفالتحليل.

 ربليلالبياانت .ْ

لًٌلالبابعدأفذبمعالباحثةالبياانت، فالطريقةادلستخدمةيفىذاالتحليل.حثةالبياانتربي

الشركط عن تصفالباحثة األسباب، عن البياانًت ذبمع أف فػىبػىٍعدى ربليلية. كصفية طريقة ىي
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للالباحثةاآلايتالقرآنيةيفنوراليقنياليتتتضمنالصحةاآليةالدالةعلى أسبابالنزكؿ.َثربي

علىالصيغةالصرحيةكاألسلوبالدالةعلىأهناسببلنزكذلا،كربللركايتهابتخرجيهالتحصيل

االستنباطالصحيح.

 ترتيب البحث . ح

البحثالعلمٌيعلىمخسةأبواب،لكلابب ىذا ،يػيرىتَّبي ذمفصوؿ.كىذايفالعمـو

ىوترتيبالبحثليكوفانتظاماكمواجها.

:ادلقدمة،يتكوفىذاالبابعلىسبعةفصوؿكىي:خلفيةالبحث،كأسئلةالباب األول

مناىج ك الدراساتالسابقة، ك ادلوضوع، ربديد ك أمهيتها، أىداؼالبحثك ك البحث،

البحث،كترتيبالبحث.

البابعلىثالثةفصوؿكىي:األكؿ،البحثيفالباب الثاين:  أسبابالنزكؿ،يتكوفىذا

الثاين، معرفتو. فؤائد ك معرفتو، طريقة تعريفالسبب، على يتضمن أسبابالنزكؿ، معرفة

.يفأسبابالنزكؿكضوابطالرتجيحفيهامصادرسببالنزكؿكصيغها.الثالث،قواعد
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ككخلفيةأتليفكتابنوراليقنييفسريةالتعريفابلشيخدمحماخلضرمبالباب الثالث: 

سيدادلرسلني،يتكوفىذاالبابعلىفصلنيكىي:األكؿ،ترمجةالشيخدمحماحلضرمبكك

عملٌيةيوميتو،كمؤلفاتو.الثاين،شرحموجزعنكتابنوراليقنييفسريةسيدادلرسلنيك

يتيستخدمهاالشيخدمحماحلضرمبكىذايشملعلىخلفيتو،كترتيبو،كطريقةالتفسريال

فيو.

ادلرسلنيالباب الرابع:  سٌيد سرية اليقنييف كتابنور يف أسبابالٌنزكؿ استخداـ ربليل

الذميتكوفعلىفصلنيكىي:األكؿ،مجعللٌشيخاحلضرمبك .ىذاالباباببأساسيّّ

يف ادلرسلنياآلايتالقرآنية سٌيد اليقنييفسرية صيغةكتابنور للشيخاخلضرمبكمع

اليقني كتاب"نور من مركايتأسبابالنزكؿ الثاين، نزكذلا. أنواع ك سٌيدسببها يفسرية

"مجعاكزبرجيا.ضرمبكاخلدمحمادلرسلنيللٌشيخ

البحثالباب اخلامس:  ىذا من االقرتاحات ك النتائج تشمل اليت .اخلاسبة
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