الباب الرابع
حتليل استخدام أسباب النزول يف اآلايت القرآنية لكتاب نور اليقني يف سرية سيد املرسلني مع
ختريج روايتها

ابب أساسي من ىذا البحث ،و ىو ابب حتليلي عن استخدام أسباب النزول يف
الباب ٌ
ىذا ُ
رتع اآلايت القرآنية يف كتاب نور اليقُت اظتتضمن على األسباب مع
كتاب نور اليقُت .ذكرت الباحثة َ
ختريج روايتها من الكتب األساسي ظتصادر األسباب.
أ .مجع اآلايت القرآنية يف كتاب "نور اليقني للشيخ دمحم اخلضري بك" مع أنواع سبب نزوهلا و
صيغها.
ِ
كان يف ىذا البحث ،ستقدم الباحثة
اآلايت القرآنيةَ يف كتاب نور اليقُت ،اليت عتا أسباب صرحيةٌ
لنزول اآلايت القرآنية و ال إىل غَتىا .و كان ىذا يُعرف أبن كيف كان األسلوب اظتستخدمة للشيخ دمحم
اطتضري بك يف عرض اآلايت القرآنية عتذا الكتاب ،و كيف كانت الصيغ اظتستعملة على أهنا تدل سبباً
صرحياً لنزول اآلية .و كانت الصيغة الصرحيةُ الدالةُ على سبب النزول ىي أن تكون نصاِّ يف السببية إما

يصرح بلفظ السبب بفاء داخلة على مادة نزول اآلية ،و إما يصرح بلفظ آخر و لكن تُفهم السببية
قطعاً من القائم .و قد بي نَ ِ
ت الباحثة ىذه الدراسة يف الباب الثاين.
ّ
فذكرت عن أسلوب نزول اآلية أيضاً ،إما أن يكون
بيد أن ذكرت الباحثةُ صيغ َة السبب،
ْ
ابضتدوث اليت يتنزل القرآن بشأهنا أو السؤ ِال عن شيء إىل رسول هللا صلى هللا عليو و سلم فينزل القرآن
ببيان ما سئل عنو .و قد شرحت الباحثة ىذه الدراسة يف الباب القدًن .و لتسهيل حتليل البحث و
ض َّم ُن على اآلايت القرآنية يف كتاب نور اليقُت اليت تدل
تفهيمها ،ستعرض الباحثة الطوالة ( (tableيتَ َ
بب لنزوعتا مع صيغ سببها ،و أسلوب نزوعتا ،و صفحة اآلايت القرآنية يف كتاب نور اليقُت
على أهنا س ٌ
للشيخ دمحم اطتضري بك.
الرقم

اآلايت

صيغة السبب

ٔ.

ك الَّ ِذ ْي
اقْ َرأْ ابِ ْس ِم َربِّ َ

الداللة على السببية

أسلوب نزول اآلية الصفحة و
الباب
حادثة

يف

بدء

ٕٙ

َخلَ ِق -إىل قولوَ -علَّ َم (فأخذه

جربيل

عليو الوحي لرسول هللا

ِْ
اْلنْ َسا َن َما ََلْ يَ ْعلَ ْم السالم فغطو اثنية مث ملسو هيلع هللا ىلص
(العلق.)٘-ٔ :

(يف بدء
الوحي)

أرسلو فقال اقرأْ ،قال :ما
أان بقارئ ،فأخذه فغطو
الثالثة مث أرسلو فقال)

ٕ

َاي أَيُّ َها الْ ُمدَّثُِّر إىل

فاء السببية

حادثة يف عود

قولوَ -و ُّ
اصتَْز فَ ْاى ُج ْر (فرجع رسول هللا صلى الوحي إىل رسول
(اظتدثر:

ٔ)٘-

هللا عليو و سلم و قال :هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٕٛ
(يف عود
الوحي)

دثروين ،دثروين .فأنزل هللا
تعاىل عليو)
ٖ.

ت يَ َدا أَِِب َعتَ ٍ
ب
ب َوتَ َّ
تَبَّ ْ

فاء السببية

حادثة يف إنكار

إىل -قولو تعاىلِ -يف (فقال أبو عتب :تبا لك أِب عتب برسالة

ٖٙ
(يف اصتهر

ِجْي ِدىاَ َحْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد أعتذا رتعتنا!! فأنزل هللا رسول هللا
(اللهب)٘-ٔ :
ٗ.

ِ
ك األَقْ َربِ ُْت
َوأَنْذ ْر َع ِشْي َرتَ َ

ابلتبليغ)

يف شأنو)
الداللة على السببية

حادثة يف األمر

ٖٙ

-إىل قولو تعاىل -فَِإ ْن (مث نزل عليو يف سورة ابلدعوة مع اصتهر

(يف اصتهر

ِ
يئ الشعراء ابألمر يف اصتهر
َع َ
ص ْو َك فَ ُق ْل إِّين بَر ٌ

ابلتبليغ)

ِِمَّا تَ ْع َملُ ْو َن (الشعراء :ابلتبليغ)
ٕٗٔ)ٕٔٙ-
٘.

َكال لَئِ ْن ََلْ يَْن تَ ِو لَنَ ْس َف ًعا

فاء السببية

حادثة يف كثَت

ٓٗ

ِابلن ِ
َّاصيَ ِة -إىل قولو (فأغلظ لو رسول هللا اْليذاء و عظيم (يف اْليذاء)
الزَابنِيَةَ ملسو هيلع هللا ىلص القول و ىدده فقال الشدة يف دعوة
ع َّ
تعاىلَ -سنَ ْد ُ
(العلق)ٜٔ-ٔ٘ :

أهتددين و أان أكثر أىل النيب صلى هللا عليو
الوادي فأنزل هللا هتديداً لو وسلم

يف سورة اقرأ)
.ٙ

ض الظّ ِاَلُ َعلَى
ّو يّ ْوّم يّ ّع ُّ

فاء السبببية

حادثة يف كثَت

ٔٗ

يَ َديِْو يَ ُق ْو ُل -إىل قولو( -فلما رأى عقبة رسول هللا اْليذاء و عظيم (يف اْليذاء)
َو

َكا َن

لِ ِْْلنْس ِ
ان
َ

الشَّْيطَا ُن فعل بو ذلك فأنزل هللا فيو الشدة يف دعوة
َخ ُذ ْوًال يف سورة الفرقان)

(الفرقان)ٕٛ-ٕٚ :
.ٚ

َوقَالُوا َما ِى َي إِال َحيَاتُنَا

النيب صلى هللا عليو
و سلم

الداللة على السببية

حادثة يف كثَت

ٕٗ

وت َوََْنيَا َوَما (و كان يقول العاص بن اْليذاء و عظيم (يف اْليذاء)
الدُّنْيَا ََنُ ُ
يُ ْهلِ ُكنَا إِال َّ
الد ْى ُر َو ماَ وائل السهمي القرشي :الشدة يف دعوة
ِ
ك إالَّ يَظُن ُّْو َن غر دمحم أصحابو أن حييوا النيب صلى هللا عليو
َعتُْم بِذال َ
(اصتاثية)ٕٗ :

بعد اظتوت و هللا ما و سلم

يهلكنا إال الدىر فقال

تعاىل رُدًا عليو يف دعواه
يف سورة اصتاثية)
.ٛ

الَّ ِذي َك َفَر

ت
أَفَ َرأَيْ َ

فاء السببية

حادثة يف كثَت

ٕٗ

ُت َماال (قال :فانظرين إىل ىذا اْليذاء و عظيم (يف اْليذاء)
ال ألوتَ َ َّ
ِِب َايتِنَا َوقَ َ
-إىل

قولو -اليوم فسأويت ماال و ولدا الشدة يف دعوة

َوَولَ ًدا

َوأيْتِْيناَ فَ ْرًدا

(مرًن :و أقضيك دينك ،فأنزل النيب صلى هللا عليو
هللا يف سورة مرًن)

)ٛٓ-ٚٚ

.ٜ

ذَ ْرِين

َوَم ْن

ت
َخلَ ْق ُ

فاء السببية

و سلم

حادثة يف كثَت

ٗٗ

يدا -إىل قولو( -فأنزل هللا يف شأن الوليد اْليذاء و عظيم (يف اْليذاء)
َو ِح ً
ص ْلي ِو َس َقَر (اظتدثر :يف سورة اظتدثر خماطبا الشدة يف دعوة
َسأُ ْ

ٔٔ)ٕٙ-

النيب صلى هللا عليو

لرسولو)

و سلم
َٓٔ .وِم َن الن ِ
َّاس َم ْن يَ ْش ًَِتي

الداللة على السببية

حادثة يف كثَت

٘ٗ

يث لِي ِ
َعتو ْ ِ ِ
ض َّل َع ْن (و كان النضر يقول ما اْليذاء و عظيم (يف اْليذاء)
اضتَد ُ
َْ
اَّللِ بِغَ َِْت ِع ْل ٍم أحاديث دمحم إأل أساطَت الشدة يف دعوة
َسبِ ِيل َّ
وي ت ِ
ك األولُت ،و فيو نزل يف النيب صلى هللا عليو
َّخ َذ َىا ُى ُزًوا أُولَئِ َ
ََ
ُت -إىل سورة لقمان)...
اب ُم ِه ٌْ
َعتُْم َع َذ ٌ

و سلم

قولو -فَبَ ِّش ْرهُ بِ َعذاَ ٍب
أَلِْي ٍم (لقمان)ٚ-ٙ :

ٔٔ .فَأَنْ َذ ْرتُ ُك ْم َان ًرا تَلَظَّى إىل

فاء السببية

حادثة يف عتق بالل

َّ ِ
ِ
يت ماّلَوُ (فاشًتاه منو و أعتقو و اشًتاه أبو بكر
قولو -الذ ْي يُ ْؤ ْ

ٗٙ
(يف إسالم

يَتَ َزَّكى (الليل -ٔٗ :فأنزل هللا فيو و يف أُمية يف من أمية
)ٔٛ

ٕٔ .من َك َفر ِاب َِّ
َّلل ِم ْن بَ ْع ِد
َْ َ

زتزة)

سورة الليل)...

الداللة على السببية

حادثة

يف قول

إِميَانِِو إِال َم ْن أُ ْك ِرَه َوقَ ْلبُوُ (فقال عليو السالم :عمار عمار بكفر مع
مطْمئِ ّّن ِابْلميَ ِ
ان َولَ ِك ْن ملئ إمياان من فرقو إىل إميان بقلبو
ُ َ

ٗٛ
(يف إسالم
زتزة)

ص ْد ًرا قدمو ،و أنزل هللا يف شأنو
َم ْن َشَر َح ِابلْ ُك ْف ِر َ
فَعلَي ِهم َغضب ِمن َِّ
اَّلل استناء يف حكم اظترتد
َْ ْ َ ٌ َ

اب َع ِظ ٌيم فقال جل ذكره يف سورة
َوَعتُْم َع َذ ٌ
(النحل)ٔٓٙ :

النحل)...

ٖٔ .اَل أ ِ
َّاس أ ْن الداللة على السببية
َ
َحس َ
ب الن ُ

حادثة يف شدة

ٜٗ

يُْت َرُك ْوا أَ ْن يَ ُق ْولُْو َآمنّا ّو (مث أنزل هللا تعاىل تثبيتا اْليذاء
ُى ْم الَ يُ ْفتَ نُ ْون َو لََق ْد للمؤمنُت

أول

ألول

سورة اظتسلمُت و مع

فَتَ نَّا الَذين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم العنكبوت)...

ذلك أنزل هللا ىذه

ذين
فَلَيَ ْعلَ َم َّن ّ
اَّلل الّ َ

اآلية تثبيتا للمؤمنُت

ص َدقُوا
َ

َو

(يف إسالم
زتزة)

لَيَ ْعلَ َم َّن

ِ
ُت (العنكبوت:
الكاَذبِ ْ َ
ٔ)ٖ-
ٗٔ .قُ ْل آي أيُّهاَ الْكاَفُِرْو َن -

فاء السببية

سؤال كفار قريش

ٖ٘

إىل قولو -لَ ُك ْم ِديْنُ ُك ْم (مث عرض الكافرون عليو للمشاركة يف العبادة

(يف إسالم

ِ
ِل ِديْ ِن (الكافرون :بعد ذلك أن يشاركهم يف مع رسول هللا صلى
َو َ

زتزة)

ٔ)ٙ-

عبادهتم و يشاركوه يف هللا عليو و سلم.

عبادتو ،فأنزل هللا يف ذلك

سورة الكافرون)
س َو تَ َوّىل -إىل
َ٘ٔ .عبَ َ

الداللة على السببية

حادثة يف إقبال عبد

ت َعْنوُ تَلَ َّهى (و خاف عليو السالم أن هللا ابن أم مكتوم
قولو -فَأَنْ َ
يكون

(عبس)ٔٓ-ٔ :

التفاتو

لذلك األعمى على رسول

ٖ٘
(يف إسالم
زتزة)

اظتسكُت ينفر عنو قلب هللا صلى هللا عليو و
أولئك األشراف فأعرض سلم.

عنو فعاتبو هللا على ذلك
بقولو أول سورة عبس)
الس َفهآءُ ِم َن
َ .ٔٙسيَ ُق ْو ُل ُّ

فاء السببية

حادثة يف حتويل

ٜ٘

النّاَ ِس ماَ َوّال ُى ْم َع ْن (و ليس ذلك القيل أقل القبلة من اظتسجد

(يف رجوع

كاَنُوا من حتويل القبلة إىل األقصى إىل الكعبة.

مهاجرى

قِْب لَتِ ِه ُم

الَِّ ْيت

َعلَْيهاَ...اخل

(البقرة :الكعبة و ىذا قالوا فيو ما

اضتبشة)

قالوا حىت شتاىم هللا

ٕٗٔ)

سفهاء و أنزل فيهم يف
سورة البقرة)
ِ
ِ
اب
 .ٔٚالَّذيْ َن آتَْي ُ
ناى ُم الْكتَ َ

فاء السببية

حادثة يف أن أسلم

ِمن قَبلِ ِو ىم بِِو ِ
يؤمنُ ْو َن (فقال الرجل لرسول هللا عشرون رجال من
ْ ْ ُْ
-إىل

قولو-

َسالٌَم ملسو هيلع هللا ىلص :سالم عليكم ال جنران و ابيعوا على

َعلَْي ُك ْم

الَ

نَْب تَغِى جناىلكم لكم ما أنتم عليو رسول هللا صلى هللا

ْ ِِ
ُت
اصتَاىل ْ َ

(القصص( :يعٍت أبو جهل) و لنا ما عليو و سلم.

ٕ٘)٘٘-

اخًتانه فأنزل هللا يف ذلك

ٖٙ
(يف وفود
جنران)

قولو يف سورة القصص)
َّك الَ تَ ْهدى َم ْن
 .ٔٛإن َ

الداللة على السببية

حادثة يف وفاة أبو

أَحب بت و ِ
لك َّن هللا (كان أبو طالب ال طالب ،و ىو عم
ْ َْ َ َ

٘ٙ
(يف زواج

يَ ْه ِد ْي َم ْن يَشآءُ َو ُى َو يكذب رسول هللا صلى رسول هللا صلى هللا عائشة رضي
أعلَ ُم
ْ

ِ ِ
ين هللا عليو و سلم فيما جاء عليو و سلم.
ابلْ ُم ْهتَد َ

(القصص)٘ٙ :

هللا عنها)

بو بل يعتقد صدقو َل
ينطق ابلشهادتُت حىت

آخر ضتظة من حياتو و
فيو

نزل

يف

سورة

القصص)
َّه ِر
 .ٜٔيَ ْسئَ لُ ْونَ َ
ك َع ِن الش ْ

فاء السببية

حادثة يف قتال

اضتَرِام قِتَ ٍال فِْيو -إىل (و قال عليو السالم :ما اظتشركُت يف األشهر
ْ
قولو تعاىلُ -ى ْم فِْي َها أمرتُكم بقتال يف األشهر اضترم

َخالِ ُد ْو َن (البقرة )ٕٔٚ :اضترم فندموا ،فأنزل هللا يف
سورة البقرة)

٘ٓٔ
(يف سرية)

ك َع ِن ْاألَنْ َف ِال
ٕٓ .يَ ْسئَ لُ ْونَ َ

الداللة على السببية

حادثة يف اختالف

ال ََِّّللِ َو (و يزرع االختالف يف قسمة الغنائم
قُ ِل ْاألَنْ َف ُ
رس ْوِل فَاتَّ ُقوا هللاِ َو القلوب العداوَة و البغضاء
الَّ ُ

ٔٔٛ
(يف غزوة
بدر الكربى)

أ ِ
ات بَْينِ ُك ْم َو اظتؤدين إىل تشتت الشمل
َصل ُح ْوا ذَ َ
ْ

أ َِطْي عُوا هللاَ َو َر ُس ْولَوُ إِ ْن أنزل هللا حسما عتذا
ِِ
ُت (األنفال :اطتالف أول سورة األنفال
ُكْن تُ ْم ُم ْؤمن ْ َ
ٔ)
ِِ
يب أَ ْن يَ ُك ْو َن
ٕٔ .ماَ كاَ َن لنَ ٍّ

الداللة على السببية

حادثة يف ُت فداء

َسَرى َح ّىت يُثْ ِخ َن ِيف (و ظتا ُت الفداء أنزل هللا األسرى
لَوُ أ ْ
ْاأل َْر ِ
ض

-إىل

قولو يف شأنو)...

اب
َخ ْذ ُُْت َع َذ ٌ
تعاىل -أ َ
َع ِظْي ٌم(األنفال-ٙٚ :

ٕٗٔ
(العتاب يف
الفداء)

)ٙٛ
ٕٕ .قُ ْل

لِلَّ ِذيْ َن

َك َف ُرْوا

حادثة يف إنكار

فاء السببية

ٕٔٙ

إىل (قال :لو لقيتنا اي دمحم اليهود من قينقاع (يف غزوة بٍت
َستُ ْغلَبُ ْو َن َو ُْحت َش ُرْو َن َ
َج َهنَّم -إىل قولو -إِ َّن لتعلمن أان َنن الناس ،و لتنذير الرسول

قينقاع)

ِ
ك لَعِ ِْربًة ِأل ِ
ُوىل كانوا أشجع اليهود،
ِ ْيف ذل َ
صا ِر(آل
األَبْ َ

عمران :فأنزل هللا يف سورة آل
عمران)

ٕٔ)ٖٔ-
ٖٕ .آيأَيُّهاَ الَّ ِذيْ َن َآمنُ ْوا الَ
تَت ِ
َّخ ُذ ْوا

الْيَ ُه ْوَد

َو (و

فاء السببية
قال

َّصارى ْأولِيآء -إىل الصامت:
الن َ

عبادة
إين

حادثة يف حلف

بن عبد هللا بن أِب و (يف غزوة بٍت
رجل ىو أحد اظتنافقُت

صبِ ُح ْوا َعلَى َمآ أخشى الدوائر ،فأنزل هللا مع
قولو -فَيُ ْ
َسُّرْوا
أَ

ِ ْيف

ٕٔٚ

أنو

ِِ
ُت تعليما للمسلمُت يف سورة للمسلمُت
ندم ْ َ

عدو

قينقاع)

(اظتآئدة)ٕ٘-٘ٔ :
ِِ
ُت
ٕٗ .فَماَ لَ ُك ْم ِيف الْ ُمناَفق ْ َ

اظتائدة)

فاء السببية

حادثة يف اختالف

فِئَ تَ ْ ِ
ُت َو هللاُ ْأرَك َس ُه ْم ِِبَا (و قد افًتق اظتسلمون بٍت حارثة و بٍت
َك َسبُ ْوا أَتُِريْ ُد ْو َن أَ ْن فرقتُت (اطتزرج و األوس) سلمة،

و

ىذا

ٖٔٙ
(يف غزوة
أحد)

أض َّل هللاُ َو فريقتُت فيما يفعل اليهود ألجل اظتنافقُت
تَ ْه ُد ْوا َم ْن َ

ضلِ ِل هللا فَلَ ْن ََِت َد ابظتنخذلُت ،فأنزل هللا يف
َم ْن يُ ْ
لَوُ َسبِْيالً (النساء )ٛٛ :سورة النساء)
ك ِم َن األ َْم ِر
س لَ َ
ٕ٘ .لَْي َ

فاء السببية

شج وجو
حادثة يف ِّ

ب َعلَْي ِه ْم (و قال حينئذ عليو النيب صلى هللا عليو
َش ْيءٌ ْأو يَتُ ْو َ
ْأو

يُ َع ِّذبَ ُه ْم

ِ
كسر
فَإن َُّه ْم السالم :كيف يفلح قوم و سلم و ْ

ظاَلِ ُم ْو َن (آل عمران :خضبوا وجو نبيهم؟ فأنزل رابعيتو من فعل
)ٕٔٛ

هللا يف سورة آل عمران)

اظتشركُت

ٖٜٔ
(يف غزوة
أحد)

َ .ٕٙو لََق ْد َ
ص َدقَ ُك ُم هللاُ

الداللة على السببية

حادثة يف ابتالء

ٕٗٔ

َو ْع َدهُ إِ ْذ َحتُ ُّس ْونَ ُه ْم ِبِِ ْذنِِو (و ىؤالء أرادوا عرض اظتسلمُت يف غزوة

(يف غزوة

َح َّىت إِذَا فَ ِش ْلتُ ْم َو الدنيا و التهوا ابلغنائم أحد مع العربة

أحد)

تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف اْأل َْم ِر -إىل حىت عوقبوا ،و يف ذلك اظتهمة فيها

ض ٍل أنزل هللا يف سورة آل
قولوَ -و هللاُ ذُو فَ ْ
ِِ
ُت (آل عمران اليت فصلت غزوة
َعلَى الْ ُم ْؤمن ْ َ

أحد

عمران)ٕٔ٘ :
 .ٕٚإِ َّن الَّ ِذين جآءوا ِابْ ِْلفْ ِ
ك
ْ َ ُْ
صبَةُ ِمْن ُك ْم
عُ ْ

الداللة على السببية

-إىل (مث حتولت عائشة و

اَّللُ َِشتْي ٌع َعلِْي ٌم اضطجعت على فراشها و
قولوَ -و ّ
(النور)ٕٔ-ٔٔ :

َل يزاول رسول هللا صلى
هللا عليو و سلم غتلسو

يف حديث اْلفك

ٔ٘ٛ
(يف حديث
اْلفك)

حىت نزلت عليو اآلايت
من سورة النور برباءة
السيدة اظتطهرة عائشة
الصدّيقية)
ض ِل
َ .ٕٛوالَ أيْتَ ِل أُولُو الْ َف ْ

فاء السببية

حادثة يف قطع

ٓٔٙ

الس ّع ِة أّ ْن ْيؤتُ ْوا (و كان أبو بكر ينفق النفقة من أِب بكر (يف حديث
ِمْن ُك ْم َو َّ
ِ
أ ِ
ُت على مسطح بن أاثثة ظتسطح بن أاثثة ،و
ُوىل الْ ُق ْرََب َو الْ َم َساك ْ َ
إىل قولوَ -و هللاُ َغ ُف ْوٌر لقرابتو منو ،فلما تكلم ىوَرِحْي ٌم (النور)ٕٕ :

ِمن

اْلفك)

صرح

ابْلفك قطع عنو النفقة ابْلفك.
فأنزل هللا)...

َ .ٕٜو إِذَا َسأَلْتُ ُم ْوُى َّن َمتاَعاً

حادثة يف حب

ٖٔٚ

الداللة على السببية

ِ
عمر يَقول :لو عمر بن اطتطاب و
فَ ْ
اسأَلُْوُى َّن َم ْن َورآء (كان ُ

(يف

ِحجاَ ٍب ذلِ ُك ْم أَطْ َه ُر أطاع فيكن ما رأتكن ذكره كثَتا
لُِقلُ ْوبِ ُك ْم

من

اضتجاب)

قُلُ ْوِبِِ َّن عُت :فًتل يف سورة اضتجاب ،و ىذا

َو

(األحزاب)ٖ٘ :

األحزاب)

ىو خاص بنساء
الرسول

َٖٓ .و َما كاَ َن لَ ُك ْم أَ ْن تُ ْؤذُ ْوا

بعض

ٕٔٚ

الداللة على السببية

سؤال

َر ُس ْو َل هللا َو آل أ ْن (فقال بعضهم :أننهى أن الصحاِب بعد تنزيل

(يف

ِ
اجوُ ِم ْن نكلم بنات عمنا إال من آية اضتجاب
تَْنك ُح ْوآ أ َْزَو َ

اضتجاب)

بَ ْع ِد ِه أبَداً إِ َّن ذَالِ ُك ْم ورآء حجاب؟ لئن مات

َكا َن ِعْن َد هللا َع ِظْي ًما دمحم ألتزوجن عائشة! فًتل
(األحزاب)ٖ٘ :
ٖٔ .آيأيُّ َها الَّ ِذيْ َن آمنُوا إِذا
جآءَ ُك ُم

بعد اآلية اظتتقدمة)
فاء السببية

حادثة يف ىجرة أم

ِ
ت (فقالت أم كلثوم بنت كلثوم إىل اظتدينة
الْ ُم ْؤمناَ ُ

ٕٜٔ
(يف صلح

ِ ٍ
ِ
وى َّن عقبة :اي رسول هللا إىن فسأل اظتشركون أن
ُم َهاجَرات فَ ْامتَحنُ ُ
رجعت إليهم يُ ْعيدىا
هللا أ َْعلَ ُم ِبِِْمياهنِِ َّن -إىل امرأة و إن
ُ

اضتديبية)

اظتسلمون

قولوَ -والَ ُىم َِحيلُّ ْو َن َعتُ َّن فتونوين يف ديٍت فأنزل هللا إىل مكة
(اظتمتحنة)ٔٓ :
ك فَ ْتحاً
َّٕٖ .إان فَتَ ْحنَا لَ َ
ُمبِْيناً (الفتح)ٔ :

يف سورة اظتمتحنة)
الداللة على السببية

حادثة يف رجوع

ٖٜٔ

(و يف رجوعو عليو السالم الرسول من اضتديبية

(يف صلح

من اضتديبية نزلت عليو بعد فتح مكة

اضتديبية)

سورة الفتح ،و قال
سبحانو و تعاىل يف أوعتا)
َٖٖ .والَ تَ ُق ْولُْوا لِ َم ْن أَلْ َقى

الداللة على السببية

حادثة يف شهادة

ت (قال عليو السالم :فكيف اظتشرك اظتوت يف يد
إِلَْي ُك ُم َّ
الس َال َم لَ ْس َ
ِ
ض بال إلو إال هللا؟! فما زال أسامة فظن أن
ُم ْؤمناً تَْب تَ غُ ْو َن َعَر َ

ٕٓٔ
(يف سرية)

اضتياةِ الدُّنْيا فَعِْن َد ِ
هللا يكررىا حىت دتٌت أسامة َع ُد َّوهُ إَنا قال ذلك
َ
ََْ
َمغَ ِانُ َكثِْي َرةٌ (النساء :أنو َل يسلم قبل ذلك ختلصا فقتلو

اليوم و أنزل هللا يف ذلك

ٗ)ٜ

يف سورة النساء)
ٖٗ .ايَ أَيُّهاَ الَّ ِذيْ َن َآمنُ ْوا الَ
تَت ِ
َّخ ُذ ْوا

َع ُد ِّو ْي

الداللة على السببية

حادثة يف إخبار

َو (فقال رسول هللا صلى هللا حاطب

ٕٕٔ

لِقريش (غزوة الفتح

بعض
َع ُد َّوُك ْم أ َْوليآءَ -إىل عليو و سلم :اعملوا ما برسالة فيها
ُ

األعظم)

قولوَ -و َم ْن يَ ْف َع ْلوُ شئتم فقد غفر لكم ،و يف أمر رسول هللا صلى
ِ
ض َّل َسوآءَ ذلك أنزل هللا يف سورة هللا عليو و سلم
مْن ُك ْم فَ َق ْد َ
السبِْي ِل (اظتمتحنة)ٔ :
َّ
ِ
ك ِم ْن
ٖ٘ .إِ َّن الَّذيْ َن يُناَ ُد ْونَ َ

اظتمتحنة)
الداللة على السببية

لغزوة الفتح
حادثة يف منادي

ٕٔٗ

ور ِآء ا ْضتجراَ ِ
ت أ ْكثَ ُرُى ْم (فخرج إليهم عليو السالم وفود دتيم مع ذَ ِّم ِهم (يف وفود بٍت
ُُ
ََ

الَ يَ ْع ِقلُ ْو َنَ .و لَ ْو أَن َُّه ْم و قد أتذى من صياحهم لرسول هللا صلى هللا

دتيم)

صبَ ُرْوا َح َّىت َختُْر ُج إِلَْي ِه ْم و فيهم نزل يف أوائل سورة عليو و سلم بصوت
َ
لَكاَ َن َخ َْتاً َعتُْم َو هللاُ اضتجرات)

جاف

َغ ُف ْوٌر َرِحْي ٌم (اضتجرات:
ٗ)٘-
 .ٖٙايَ أَيُّهاَ الَّ ِذيْ َن َآمنُ ْوا إِ ْن
جآءَ ُك ْم

فَ ِ
اس ٌق

الداللة على السببية

حادثة يف بعثة

بِنَ بٍَإ (فأخرب عليو السالم عتم الوليد بن عقبة

فَتَ ب يَّ نُوا أَ ْن تُ ِ
صْي بُ ْوا قَ ْوماً غَت
َ ْ

الوليد

ألخذ ألخذ صدقات بٌت

ِ ٍ
صبِ ُح ْوا َعلَى ماَ الصدقات و يف الوليد نزل اظتصطلق،
ّتَهاَلَة فَتُ ْ
فَ َع ْلتُ ْم
(اضتجرات)ٙ :

ِ
مُت يف أوائل اضتجرات)
انَد ْ َ

نَظََرُى ْم

فلما
و

ىم

سالحهم
متقلدون
َ
ظَنَّهم يريدون حربة،

ٕٕٗ
(يف سرية)

و مع ذلك أرسل
الرسول الكتشاف
اطترب
 .ٖٚإِ َّن مثل ِعيسى ِعْن َد ِ
هللا
ََ َ ْ َ

فاء السببية

سؤال نصارى جنران

ٕٓٙ

آد َم َخلَ َقوُ ِم ْن (قالوا فمن مثل عيسى لرسول هللا صلى هللا
َك َمثَ ِل َ

(يف وفود

تُر ٍ
اب ُمثَّ قاَ َل لَوُ ُك ْن من غَت أب؟ فأنزل هللا عليو و سلم فيمن
َ

جنران)

فَيَ ُك ْو َن (آل عمران :يف ذلك يف سورة آل مثل خلقو لو
)ٜ٘

عمران)

شيخ دمحم

ب .مجع مروايت أسباب النزول من كتاب "نور اليقني يف سرية سيّد املرسلني لل ّ
اخلضري بك" و خترجيها

استخدام أسباب النزول يف كتاب نور اليقُت للشيخ دمحم اطتضري بك من
بعد أن تشرح الباحثةُ
َ
ِ
مروايهتا مع خترهجها .أما اظتروايت اظتذكورة يف ىذا
صيغها و أسلوِبا ،فكان يف ىذا الفصل ستذكر
الفصل ىي اظتروايت اظتتعلقة أبسباب النزول يف كتاب نور اليقُت اليت رتعْتها الباحثة يف الفصل القدًن.

ٔ

ستذكر مروايهتا من األحاديث اليت رواه اْلمامان -البخاري و مسلم -كما ذكره الشيخ اطتضري
بك أبن ىذا الكتاب –نور اليقُت يف سَتة سيد اظترسلُت -معظم مرجعو من ىذان الكتاابن .و ستذكر
مروايهتا يف كتب األُخرى اليت فيها رواية كثَتة عن سبب نزول اآلية ،تعٍت مصدرا أساسيا ظتعرفة السبب
بعد الصحيحُت .فهذه ىي اظتروايت عن أسباب النزول ّتمعها مع خترهجها كما ُرتعت آايهتا يف كتاب
نور اليقُت.
ٔ .قولو تعاىل :اقْ رأْ ِابس ِم ربِ ِ
ك األ ْكَرُم (ٖ)الَّ ِذي
)خلَ َق اْلنْ َسا َن ِم ْن َعلَ ٍق (ٕ)اقْ َرأْ َوَربُّ َ
َ ْ َّ َ
ك الَّذي َخلَ َق (ٔ َ
)علَّ َم اْلنْ َسا َن َما ََلْ يَ ْعلَ ْم (٘)( .العلق)٘-ٔ :
َعلَّ َم ِابلْ َقلَ ِم (ٗ َ

 1أنظر إىل فصل "رتع آايت القرآنية يف كتاب نور اليقُت للشيخ دمحم اطتضري بك مع أنواع سبب نزوعتا و صيغها.

الرواية :حدثنا حيِت بن بكَت قال :حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبَت عن عائشة
أم اظتؤمنُت قالت :أول مابُدئ بو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الوحي الرؤاي الصاضتةُ يف النوم ،فكان ال يرى رؤاي
اللياِل ذوات
جاءت مثل فلق الصبح ،مث ُخبِّب إليو اطتالءُ فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيو
إال
ْ
َ
العدد ،قبل أن يرجع إىل أىلو و يتزود ذلك مث يرجع إىل خدهجة فيتزود ِبثلها حىت ِ
فجئو اضتق و ىو يف
ك الَّ ِذ ْي َخلَ َق َخلَ َق ِْ
ك ْاألَ ْكَرُم).
اْل نْساَ َن ِم ْن َعلَ َق اقْ َرأ َو َربُّ َ
غار حراء فجاءه اظتلك فقال( :اقْ َرأْ ابِ ْس ِم َربِّ َ
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٔ\٘ يف بدء الوحي ،ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى
هللا عليو و سلم ،برقم ٖ ،و أطرافو يف رقم ٕ.ٜٕٙٛ ،ٜٗ٘ٚ ،ٜٗ٘ٙ ،ٜٗ٘٘ ،ٜٖٗ٘ ،ٖٖٜ
ِ
ِ
ك فَ َكِّرب (ٖ)وثِيَابَ َ ِ
الر ْجَز فَ ْاى ُج ْر
)و ُّ
ك فَطَ ّه ْر (ٗ َ
)وَربَّ َ ْ َ
ٕ .قولو تعاىلَ :اي أَيُّ َها الْ ُمدَّثُّر (ٔ)قُ ْم فَأَنْذ ْر (ٕ َ
(٘).
(اظتدثر)٘-ٔ :
الرواية :قال ابن شهاب :و أخربين أبو سلمة بن عبد الرزتن أن جابر بن عبد هللا األنصاري قال :و ىو
ِ
فرفعت بصري
شتعت صوات من السماء،
ُحيَ ّد ُ
ُ
ث عن فًتة الوحي -فقال يف حديثو(( :بينا أان أمشي ،إذ ُ

ِ
فقلت
ت منو،
فإذا اظتلك الذي جاءين ْتراء
فرجعت ُ
ُ
جالس على كرسي بُت السماء و األرضُ ،فرعْب ُ
ٌ
ِ
(اي أَيُّ َها الْ ُمدَّثُِّر -إىل قولوَ -والُّر ْجَز فاَ ْى ُج ْر) فحمي الوحي و تتابع.
َزّملُ ْوِين ،فأنزل هللا تعاىلَ :
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٔ\٘ يف بدء الوحي ،ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى
هللا عليو و سلم ،برقم ٗ ،و أطرافو يف .ٕٙٔٗ ،ٜٕٗ٘ ،ٜٕٗٗ ،ٜٕٖٗ ،ٜٕٕٗ ،ٖٕٖٛ
ات َعتَ ٍ
ت يَ َدا أَِِب َعتَ ٍ
ب
ب َوتَ َّ
ٖ .قولو تعاىل :تَبَّ ْ
صلَى َان ًرا ذَ َ
)سيَ ْ
ب (ٔ َ
ب (ٕ َ
)ما أَ ْغ ٌَت َعْنوُ َمالُوُ َوَما َك َس َ
ب (ٗ ِ)يف ِج ِ
اضتَطَ ِ
يد َىا َحْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد (٘)( .اللهب.)٘-ٔ :
)و ْامَرأَتُوُ َزتَّالَةَ ْ
(ٖ َ
عمربن مرة عن سعيد بن جبَت
الرواية :حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا األعمش حدثنا ُ
ك األَقْ ربُِت ،و رىطَ َ ِ
ِ ِ
ِ
ُت)
(و أَنْذ ْر َعشْي َرتَ َ َ ْ َ َ َ ْ
ك مْن ُه ُم الْ ُم ْخلَص ْ َ
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :ظتاَّ نزلت َ
خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت صعد الصفا فهتف( ،اي صباحاه) فقالوا :من ىذا؟ فاجتمعوا إليو ،فقال:
جربنا عليك كذابً.
ص ِّدقِي؟) قالوا :ما َّ
كم أن خيالً خترج من سفح ىذا اصتبل أ ُكْنتم ُم َ
(أرأيتُ ْم إن أخربتُ ْ
قال ( :فإين نذير لكم بُت يدي عذاب شديد) .قال أبو عتب :تبا لك ،ما رتعتَنا إال عتذا؟ مث قام
ت يَ َدا أَِِب َعتَ ٍ
ب) و قد تب .ىكذا قرأىا األعمش يومئذ.
ب َوتَ َّ
لت( :تَبَّ ْ
فنز ْ

ت يَ َدا أَِِب َعتَ ٍ
ب)،
ب َوتَ َّ
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٖ\ ٖٕٗ يف تفسَت القرآن ،ابب سورة (تَبَّ ْ
برقم ٔ ٜٗٚو طرفو يف ٗ.ٖٜٔ
ٗ .قولو تعاىل :وأَنْ ِذر ع ِشَتتَك األقْ ربُِت (ٕٗٔ)و ِ
ِِ
ك لِم ِن اتَّب ع َ ِ
ُت
َ ْ َ َ َ
َ ْ
اخف ْ
ك م َن الْ ُم ْؤمن َ
َ َ
اح َ َ َ َ
ض َجنَ َ
ص ْو َك فَ ُق ْل إِِّين بَِريءٌ ِِمَّا تَ ْع َملُو َن (( .)ٕٔٙالشعراء)ٕٔٙ-ٕٔٗ :
(ٕ٘ٔ)فَِإ ْن َع َ
بن عبد
الرواية :حدثنا أبو اليمانْ ،
أخربان شعيب عن الزىري قال ،أخربين سعيد بن اظتسيب و أبو سلمة ُ
الرزتن أن أاب ىريرة قال :قام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُت أنزل هللا ِ
ك األَقْ َربِ ُْت ) قال" :اي معشر
(وأَنْذ ْر َع ِشْي َرتَ َ
َ
قريش" -أو كلمة َنوىا" -اشًتوا أنف َسكم ال أُغٍت عنكم من هللا شيئا .اي بٍت عبد مناف ،ال أُغٍت عنكم
من هللا شيئا ،اي عباس بن عبد اظتطلب ال أغٍت عنكم من هللا شيئا ،و اي صفيةُ عم َة رسول هللا صلى هللا
عليو و سلم ال أغٍت عنك من هللا شيئا ،و اي فاطمةُ بنت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص سليٍت ما ِ
شئت من ماِل ،ال أُغٍت
ِ
يونس عن ابن شهاب.
أص ُ
عنك من هللا شيئا" .اتبعو ْ
بغ عن بن وىب عن َ
ِ
ين يَ ْوَم يُْب َعثُ ْون) برقم
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٖ\ ٔٚٙيف كتاب تفسَت القرآن ،ابب َ
(والَ ُختِْز ْ
ٔ ٗٚٚو طرفو يف ٖ٘.ٕٚ

اطئ ٍة ()ٔٙفَ ْلي ْد ِ
َّاصي ِة (٘ٔ َ ٍ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
)ان ِصيَة َكاذبَة َخ َ
َ ُ
ع َانديَوُ
٘ .قولو تعاىلَ :كال لَئ ْن ََلْ يَْن تَو لَنَ ْس َف ًعا ِابلن َ
ِ
()ٔٚسنَ ْدع َّ ِ
ب (( .)ٜٔالعلق)ٜٔ-ٔ٘ :
َ ُ
اس ُج ْد َواقْ ًَِت ْ
الزَابنيَةَ (َ )ٔٛكال ال تُط ْعوُ َو ْ
الرواية :حدثنا حيِت ،حدثنا عبد الرزاق ،عن معمر ،عن عبد الكرًن اصتزري ،عن عكرمة :قال ابن
َّ
ألطأن على عُنُقو ،فبلغ النيب صلى هللا عليو و
أيت دمحما يصلى عند الكعبة
عباس :قال أبو جهل :لئن ر َ
سلم فقال (( :لو فعلو ألخ َذتْوُ اظتالئكةُ)) .اتبعو عمر بن خالد عن عبيد هللا عن عبد الكرًن.
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٖ\٘ ٕٛيف كتاب التفسَت ،ابب ( َكال لَئِن ََل ي ْن تَ ِو لَنَس َفعا ِابلن ِ
َّاصيَ ِة،
ْ ً
ْ َْ
انَ ِصي ٍة َك ِاذب ٍة خ ِ
اطئَ ٍة) ،فكان يف ىذه الرواية كر السبب أصال ،لكن فيها بيان لآلية.
َ َ َ
ت مع َّ ِ
َّ
)اي َويْلَ َىت
ض الظَّ ِاَلُ َعلَى يَ َديِْو يَ ُق ُ
 .ٙقولو تعاىلَ :ويَ ْوَم يَ َع ُّ
الر ُسول َسبِيال (َ ٕٚ
ول َاي لَْي تٍَِت اختَ ْذ ُ َ َ
ِ
ِ
لَي تٍَِت ََل أ َِّ
الذ ْك ِر ب ع َد إِ ْذ جاءِين وَكا َن الشَّيطَا ُن لِْلنْس ِ
ان َخ ُذوال
َخت ْذ فُ ً
الان َخليال ()ٕٛلََق ْد أ َ
َضلٍَِّت َع ِن ّ َ ْ
ْ
ْ ْ
َ
ََ َ
(( .)ٕٜالفرقان)ٕٜ-ٕٚ :
الرواية :حدثنا اضتسن قال ،أخربان عبد الرزاق ،قال :أخربان معمر ،عن قتادة و عن عثمان اصتزري ،عن
مقسم يف قولو (و ي وم ي ع ُّ ِ
ِ
ت َم َع الَّ ُس ْوِل َسبِْيالً) ،قال اجتمع عقبة
ض الظّاَلُ َعلَى يَ َديْو يَ ُق ْو ُل ايَلَْي تٍَِت َّاختَ ْذ ُ
َ َْ َ َ َ

فاستمعت
أتيت دمحما
ُ
بن أِب معيط ،و أِب بن خلف ،و كاان خليلُت ،فقال أحدمها لصاحبو :بلغٍت أنك َ
منو ،و هللا أرضى عنك حىت تتفل يف وجهو و تك ِّذبو ،فلم يسلطو هللا على ذلك ،فقتل عقبة يوم بدر
(و يَ ْوَم
صربا .و أما أِب بن خلف فقتلو النيب ملسو هيلع هللا ىلص بيده يوم أحد يف القتال ،و مها اللذان أنزل هللا فيهما َ
ي ع ُّ ِ
ِ
ت َم َع الَّ ُس ْوِل َسبِْيالً).
ض الظّاَلُ َعلَى يَ َديْو يَ ُق ْو ُل ايَلَْي تٍَِت َّاختَ ْذ ُ
ََ
ختريج الرواية :أخرجو عبد الرزاق عن معمر عن عثمان بو موصال عن ابن عباس أبطول منو ،و ذكره
السيوطي ٘\ٕ٘ٔ و نسبو عبد الرزاق ،و ابن جرير ،و ابن منذر ،عن مقسم ،عن ابن عباس موصالً.
ِ
ِ
ِ
ك إالَّ
َّى ُر َو ماَ َعتُْم بِذال َ
وت َوََْنيَا َوَما يُ ْهل ُكنَا إِال الد ْ
 .ٚقولو تعاىلَ :وقَالُوا َما ى َي إِال َحيَاتُنَا الدُّنْيَا ََنُ ُ
يَظُن ُّْو َن( .اصتاثية)ٕٗ :
الرواية :حدثنا اضتميدي حدثنا سفيان حدثنا الزىري عن سعيد بن اظتسيب عن أِب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب
ِ
النهار)).
ب اللَّيل و َ
ملسو هيلع هللا ىلص قال :قال هللا تعاىل(( :يؤذيٍت بن آدم ،يسب الدىربيد األمر أُقَلّ ُ
ِ
ش الْبَطْ َشةَ الْ ُكْب َرى َّإان
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٖ\ٖ ٜٔيف تفسَت القرآن ،ابب (يَ ْوَم نَْبط ُ
ُمْن تَ ِق ُم ْو َن) برقم  .ٕٗٛٙو أخرجو مسلم يف كتاب ألفاظ من األدب و غَتىا ،ابب النهي عن سب

الدىر برقم  . ٕٕٗٙو قال العلماء أن ىذا اضتديث كما أخرجو البخاري و مسلم َل يتعلق بنزول سورة
اصتاثية ،بيد أن كما أخرجو الطربي يف جامع البيان ٕٕ\ ٜٚبنسبة إىل إِب كريب عن سفيان بن عيينة
عن الزىري عن سعيد بن اظتسيب عن أِب ىريرة ،فذلك يدل على السبب.
َّ
الر ْزتَ ِن
ال ألوتَ َ َّ
ت الَّ ِذي َك َفَر ِِب َايتِنَا َوقَ َ
ب أَِم َّاختَ َذ ِعْن َد َّ
 .ٛقولو تعاىل :أَفَ َرأَيْ َ
ُت َماال َوَولَ ًدا ()ٚٚأَطلَ َع الْغَْي َ
ِ
ِ
ول َو َأيْتِينَا فَ ْرًدا (ٓ.)ٛ
)ونَِرثُوُ َما يَ ُق ُ
ب َما يَ ُق ُ
ول َوََنُُّد لَوُ م َن الْ َع َذاب َمدِّا (َ ٜٚ
َع ْه ًدا (َ )ٚٛكال َسنَكْتُ ُ
(مرًن.)ٛٓ-ٚٚ:
الرواية :حدثنا حيِت حدثنا وقيع عن األعمش عن أِب الضحى عن مسروق عن خباب قال :كنت رجال
قينا و كان ِل على العاص بن وائل دين فأتيتُو أتقاضاه فقال ِْل :ال أقضيك حىت تكفر ِبحمد قال:
رجعت إىل مال
تلت لن أكفر بو دتوت مث تبعث قال :و إين ظتبعوث من بعد اظتوت فسوف أقضيك إذا
ُ
ُ
ٍ
(وأيْتِْيناَ فَ ْرًدا).
ال ألوتَ َ َّ
ت الَّ ِذي َك َفَر ِِب َايتِنَا َوقَ َ
و ولد قال فنزلت( :أَفَ َرأَيْ َ
ُت َماال َوَولَ ًدا) إىل قولو َ
ب َما يَ ُق ْو ُل َو ََنُُّد لَوُ َمدِّا)
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٖ\ٖ ٔٙيف تفسَت القرآن ،ابب ( َك َّال َسنَكْتُ ُ
برقم ٖ٘ ٗٚو طرفو يف ٔ.ٕٜٔ

يدا (ٔٔ)وجع ْلت لَو ماال ِمَْ ُدودا (ٕٔ ِ
ودا
ت َو ِح ً
ُت ُش ُه ً
ً
)وبَن َ
 .ٜقولو تعاىلَ :ذ ْرِين َوَم ْن َخلَ ْق ُ
َ ََ ُ ُ َ
َ
)مثَّ يطْمع أَ ْن أَ ِزيد (٘ٔ) َكال إِنَّو َكا َن آلايتِنا عنِيدا (ِ ٔٙ
ََ َ ً
َ
ت لَوُ دتَْ ِه ً
)وَم َّه ْد ُ
)سأ ُْرى ُقوُ
ُ
َ
يدا (ٗٔ ُ َ َ ُ
(ٖٔ َ
صعودا ()ٔٚإِنَّو فَ َّكر وقَدَّر ()ٔٛفَ ُقتِل َكيف قَدَّر (ِ ُ ٜٔ
)مثَّ
)مثَّ نَظََر (ٕٔ ُ
َّر (ٕٓ ُ
)مثَّ قُت َل َكْي َ
َُ ً
ف قَد َ
َ ْ َ َ
ُ َ َ َ
ال إِ ْن َى َذا إِال ِس ْحٌر يُ ْؤثَ ُر (ٕٗ)إِ ْن َى َذا إِال قَ ْو ُل الْبَ َش ِر
استَكْبَ َر (ٖٕ)فَ َق َ
س َوبَ َسَر (ٕٕ ُ
)مثَّ أ َْدبََر َو ْ
َعبَ َ
ُصلِ ِيو َس َقَر (( .)ٕٙاظتدثر)ٕٙ-ٔٔ :
)سأ ْ
(ٕ٘ َ
الرواية :حدثنا أبو كريب قال ،حدثنا وقيع ،عن دمحم بن شريك ،عن ابن أِب جنيح عن غتاىدَ ( :ذ ْرِين
يدا) قال :نزلت يف الوليد بن اظتغَتة ،و كذلك اطتلق كلهم.
ت َو ِح ً
َوَم ْن َخلَ ْق ُ
ختريج الرواية :ذكره السيوطي يف الدر اظتنثور برقم ٖ٘ٗ ،و نسبو إىل عبد بن زتيد ،و ابن جرير ،و ابن
اظتنذر ،و ابن أِب حاُت .و قيل إسناده صحيح إال أنو مرسل.
ٓٔ.

ِ
اَّلل بِغَ َِت ِع ْل ٍم وي ت ِ
ِ
َّاس من ي ْش ًِتي َعتو ْ ِ ِ ِ ِ
َّخ َذ َىا ُى ُزًوا
اضتَديث ليُض َّل َع ْن َسبِ ِيل َّ ْ
ََ
قولو تعاىلَ :وم َن الن ِ َ ْ َ َ َْ

ِ
)وإِذَا تُْت لَى َعلَْي ِو َ َّ
ْربا َكأَ ْن ََلْ يَ ْس َم ْع َها َكأ َّ
َن ِيف أُذُنَْي ِو َوقْ ًرا
أُولَئِ َ
اب ُم ِه ٌ
ك َعتُْم َع َذ ٌ
ُت (َ ٙ
آايتُنَا َوىل ُم ْستَك ً
فَب ِّشره بِع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم (( .)ٚلقمان)ٚ-ٙ :
َ ُْ َ

الرواية :عن أِب أمامة هنع هللا يضر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال( :ال تبيعوا القينات و ال تشًتوىن و ال تعلموىن و ال
اضت ِد ِ
خَت يف َتارة فيهن و ذتنهن حرام) .يف مثل ىذا أنزلت ىذه اآلية ( َوِم َن الن ِ
يث
َّاس َم ْن يَ ْش ًَِتي َعتَْو َْ
لِي ِ
اَّللِ بِغَ َِْت ِع ْل ٍم).
ض َّل َع ْن َسبِ ِيل َّ
ُ
ختريج اضتديث :أخرجو الًتمذي ٕ\ ٘٘ٛكتاب البيوع ،ابب ماجاء يف كراىية بيع اظتغنيات ،برقم
ٕ . ٖٜٔو الظاىر أن ىذا اضتديث ليس سببا لنزول اآلية أبنو ليس صرحيا يف النزول لقولو يف مثل ىذا.
و ذكره الواحدي يف األسباب ،ابب سورة لقمان بصفحة ٕ ٜٔبرواية آخر.
ٔٔ.

ِ
ص َ ِ
ب َوتَ َوَّىل
قولو تعاىل :فَأَنْ َذ ْرتُ ُك ْم َان ًرا تَلَظَّى (ٗٔ)ال يَ ْ
الىا إال األ ْش َقى (٘ٔ)الَّذي َك َّذ َ
)و َسيُ َجنَّبُ َها األتْ َقى ()ٔٚالَّ ِذي يُ ْؤِيت َمالَوُ يَتَ َزَّكى (( .)ٔٛالليل)ٔٛ-ٔٗ :
(َ ٔٙ

الرواية :عن دمحم بن عبد هللا بن أِب عتيق عن عامر بن عبد هللا بن الزبَت عن أبيو قال :قال أبو قحافة
ألِب بكر :أراك تعتق رقااب ضعافا ،فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجاال جلدا مينعونك و يقومون
دونك .فقال أبو بكر :اي أبت إَنا أريد ما أريد .فنزلت ىذه اآلية فيو و يف أبيو.
ختريج الرواية :ذكره الواحدي يف األسباب بصفحة ،ابب سورة الليل بصفحة ٕٔ٘.

ٕٔ.

ِ
َّلل ِمن ب ع ِد إِميَانِِو إِال من أُ ْك ِره وقَ ْلبو مطْمئِ ّّن ِابْلميَ ِ
ان َولَ ِك ْن َم ْن َشَر َح
قولو تعاىلَ :م ْن َك َفَر ِاب َّ ْ َ ْ
َ ْ َ َ ُُ ُ َ

ِابلْ ُك ْف ِر ص ْدرا فَعلَي ِهم َغضب ِمن َِّ
ِ
يم( .النحل)ٔٓٙ :
اَّلل َوَعتُْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َ ً َْ ْ َ ٌ َ
الرواية :قال ابن عباس :نزلت يف عمار بن ايسر ،و ذلك أن اظتشركُت أخذوه و أابه ايسرا و أمو شتية و
صهيباً و بالال و َخباابً و ساظتا ،فأما شتية :فإهنا ربطت بُت بعَتين و وجىء قبلها ْتربة ،و قيل عتا :إهنا
ِ
ت و قتل زوجها ايسر ،و مها أول قتيلُت قتال يف اْلسالم .و أما عمار:
أسلمت من أجل الرجال ،ف ُقتلَ ْ
فإنو أعطاىم ما أرادوا بلسانو مكرىا ،فأُخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبن عمارا كفر ،فقال( :كال إن عمارا ملئ إمياان
من قرنو إىل قدمو و اختلط اْلميان بلحمو و دمو) ،فأتى عمار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و ىو يبكى ،فجعل
فعد عتم ِبا قلت) ،فأنزل هللا تعاىل
رسول هللا عليو الصالة و السالم ميسح عينيو ،و قال( :إن عادوا لك ُ
ىذه اآلية.
ختريج الرواية :ذكره الواحدي يف األسباب ،ابب سورة النحل بصفحة ٘.ٔٚ
ٖٔ.

قولو تعاىل :اَل أ ِ
َّاس أ ْن يُْت َرُك ْوا أَ ْن يَ ُق ْولُْو َآمنّا ّو ُى ْم الَ يُ ْفتَ نُ ْون َو لََق ْد فَتَ نَّا الَذين ِم ْن
َ
َحس َ
ب الن ُ

ِ
ِ
ُت (العنكبوت)ٖ-ٔ :
ص َدقُوا َو لَيَ ْعلَ َم َّن الكاَذبِ ْ َ
قَ ْبل ِه ْم فَلَيَ ْعلَ َم َّن ّ
ذين َ
اَّلل الّ َ

الرواية :نزلت يف أانس كانوا ِبكة قد أقروا ابْلسالم ،فكتب إليهم أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص من اظتدينة ،أنو ال
يقبل منكم إقرار و ال إسالم حىت هتاجروا ،فخرجوا عامدين إىل اظتدينة ،فاتبعهم اظتشركون ،فآذوىم،
فنزلت فيهم ىذه اآلية.
ختريج الرواية :ذكره الواحدي يف األسباب ،ابب سورة العنكبوت بصفحة .ٜٔٛ
ٗٔ.

ِ
ِ
)وال
)وال أَنْتُ ْم َعاب ُدو َن َما أ َْعبُ ُد (ٖ َ
قولو تعاىل :قُ ْل َاي أَيُّ َها الْ َكاف ُرو َن (ٔ)ال أ َْعبُ ُد َما تَ ْعبُ ُدو َن (ٕ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِل ِدي ِن (( .)ٙالكافرون)ٙ-ٔ :
أ ََان َعاب ٌد َما َعبَ ْد ُُْت (ٗ َ
)وال أَنْتُ ْم َعاب ُدو َن َما أ َْعبُ ُد (٘)لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ
الرواية :نزلت يف رىط من قريش ،قالوا :اي دمحم ،ىلم اتبع ديننا ،و نتبع دينك ،تعبد آعتتنا سنة ،و نعبد
إعتك سنة ،فإن كان الذي جئت بو خَتا ِما أبيدينا ،قد شركناك فيو و أخذان ْتظنا منو ،و إن كان
الذي أبيدينا خَتا ِما يف يدك ،قد شركت يف أمران و أخذت ْتظك ،فقال( :معاذك هللا أن أشرك بو
غَته) فأنزل هللا تعاىل (قُ ْل َاي أَيُّ َها الْ َكافُِرو َن) إىل آخر السورة.
ختريج الرواية :ذكره الواحدي يف األسباب ،ابب سورة الكافرون بصفحة ٘.ٕٛ

٘ٔ.

)وَما يُ ْد ِر َ
س َوتَ َوَّىل (ٔ)أَ ْن َجاءَهُ ْ
يك لَ َعلَّوُ يََّزَّكى (ٖ)أ َْو يَ َّذ َّك ُر فَتَ ْن َف َعوُ
األع َمى (ٕ َ
قولو تعاىلَ :عبَ َ

ِّ
)وأ ََّما َم ْن َجاءَ َك يَ ْس َعى
)وَما َعلَْي َ
استَ ْغ ٌَت (٘)فَأَنْ َ
الذ ْكَرى (ٗ)أ ََّما َم ِن ْ
ت لَوُ تَ َ
ك أَال يََّزَّكى (َ ٚ
صدَّى (َ ٙ
ت َعْنوُ تَلَ َّهى (ٓٔ)( .عبس)ٔٓ-ٔ :
)وُى َو ََيْ َشى ()ٜفَأَنْ َ
(َ ٛ
ي قال :حدثٍت أِب قال :ىذا ما عرضنا على ىشام بن
الرواية :حدثنا سعيد بن حيِت بن سعيد األ ََم ِو ُّ
س َو تَ َوّىل) يف ابن أم مكتوم األعمى أتى رسول هللا صلى
عروة ،عن أبيو ،عن عائشة قالت :أُنزل َ
(عبَ َ
هللا عليو وسلم فجعل يقول :اي رسول هللا ِ
أرش ْدِين ،و عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجل من عظماء اظتشركُت،
ض عنو و يُقبل على اآلخر و يقول ( :أ ترى ِبا أقول أبساً؟) فيقول :ال ،ففي
فجعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يُ ْع ِر ُ
ىذا أنزل.
ختريج اضتديث :أخرجو الًتمذي ٗ\ٕ ، ٕٚيف كتاب تفسَت القرآن ،ابب و من سورة عبس ،برقم
ٖٖٖٔ.
.ٔٙ

الس َفهآء ِمن النّاَ ِس ماَ وّالىم عن قِب لَتِ ِهم الَِّيت كاَنُوا علَيهاَ قُل ِ ِ
َّلل الْ َم ْش ِر ُق َو
َْ ْ ّ
قولو تعاىلَ :سيَ ُق ْو ُل ُّ ُ َ
َ ُْ َْ ْ ُ ْ

اْظت ْغ ِرب ي ه ِدي من ي َشاء إِىل ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقْي ٍم( .البقرة)ٕٔٗ :
َ ُ َْ ْ َ ْ َ ُ َ َ

الرواية :حدثنا عبد هللا بن رجاء قال :حدثنا إسرائيل عن أِب إسحاق عن الرباء بن عازب رضي هللا
عشر شهراً -أو سبعة عشر شهراً ،و كان
عنهما قال :كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلى َنو بيت اظتقدس ستة َ
ُّ
السماَء) فتوجو
ك يف َّ
ب َو ْج ِه َ
رسول هللا حيب أن يوجو إىل الكعبة ،فأنزل هللا عز و جل ( :قَ ْد نََرى تَ َقل َ
َنو الكعبة ،و قال السفهاء من الناس -و ىم اليهود( -ماَ وّالىم عن قِب لَتِ ِهم الَِّيت كاَنُوا علَيهاَ قُل ِ ِ
َّلل
َْ ْ ّ
َ ُْ َْ ْ ُ ْ
ِ
الْم ْش ِر ُق و اْظت ْغ ِرب ي ه ِدي من ي َشاء إِ ِ ٍ
فمَّر
ىل صَراط ُم ْستَقْي ٍم) فصلى مع النيب رجل ،خرج بعد ما صلى َ
َ
َ َ ُ َْ ْ َ ْ َ ُ َ
على قوم من األنصار يف صالة العصر َنو بيت اظتقدس فقال :ىو يشهد أنو صلى مع رسول هللا و أنو
القوم حىت توجهوا َنو الكعبة.
توجو َنو الكعبة ،فتحرف ُ
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٔ\ٓٓٔ يف كتاب الصالة ،ابب التوجو َنو القبلة حيث كان برقم
 ٖٜٜو طرفو يف ٓٗ.
ِ
 .ٔٚقولو تعاىل :الَّ ِذين آتَي نَاىم الْ ِكتَ ِ ِ ِ ِِ ِ
)وإِ َذا يُْت لَى َعلَْي ِه ْم قَالُوا َآمنَّا بِو إِنَّوُ
َ
اب م ْن قَ ْبلو ُى ْم بو يُ ْؤمنُو َن (ٕ٘ َ
َ ْ ُُ
ِ
ْ ِ
ك ي ْؤتَو َن أَجرىم مَّرتَ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
صبَ ُروا َويَ ْد َرءُو َن
ُت (ٖ٘)أُولَئ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ
اضتَ ُّق م ْن َربِّنَا إِ َّان ُكنَّا م ْن قَ ْبلو ُم ْسلم َ
ُت ِبَا َ

ِ
ِ
ِ
ضوا َعْنوُ َوقَالُوا لَنَا أ َْع َمالُنَا َولَ ُك ْم
ِاب ْضتَ َسنَ ِة َّ
)وإِذَا َشتعُوا اللَّ ْغ َو أ َْعَر ُ
السيِّئَةَ َوِمَّا َرَزقْ نَ ُ
اى ْم يُْنف ُقو َن (ٗ٘ َ
أَعمالُ ُكم سالم علَي ُكم ال نَب تغِي ْ ِ ِ
ُت (٘٘)( .القصص)٘٘-ٕ٘ :
ْ َ ْ َ ٌ َ ْ ْ َْ
اصتَاىل َ
ِ ِ
ِ
َّك الَ تَهدى من أَحب بت و ِ
ين.
لك َّن هللا يَ ْهد ْي َم ْن يَشآءُ َو ُى َو ْ
 .ٔٛقولو تعاىل :إن َ
ْ َ ْ ْ َْ َ َ
أعلَ ُم ابلْ ُم ْهتَد َ
(القصص)٘ٙ :
الرواية :عن أِب ىريرة هنع هللا يضر قال ،قال رسول هللا صلى هللا عليو و سلم لعمو(( :قل ال إلو إال هللا ،أُش ِهد
لك ِبا يوم القيامة)) قال :لو ال أن تُ َعَِّتين قريش يقولون إَنا زتلو على ذلك اصتزع ألقررت ِبا عينك.
ِ ِ
ِ
َّك الَ تَهدى من أَحب بت و ِ
ين).
لك َّن هللا يَ ْهد ْي َم ْن يَشآءُ َو ُى َو ْ
فأنزل هللا ( :إن َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ
أعلَ ُم ابلْ ُم ْهتَد َ
ختريج اضتديث :أخرجو مسلم ٔ\٘٘ يف كتاب اْلميان ،ابب الدليل على اْلسالم َمن حضره اظتوت برقم
ٕ٘.
اضترِام قِتَ ٍال فِ ِيو قُل قِتَ ٌ ِ ِ
ك َع ِن الش ْ ِ
اَّللِ َوُك ْفٌر بِِو
ص ّّد َع ْن َسبِ ِيل َّ
 .ٜٔقولو تعاىل :يَ ْسأَلُونَ َ
ال فيو َكبَِتٌ َو َ
ْ
َّهر ََْ
ِِ
اضترِام وإِخراج أَىلِ ِو ِمْنو أَ ْكب ر ِعْن َد َِّ
اَّلل َوالْ ِفْت نَةُ أَ ْكبَ ُر ِم َن الْ َقْت ِل َوال يََزالُو َن يُ َقاتِلُونَ ُك ْم َح َّىت
َوالْ َم ْسجد ََْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ

ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِِ ِ
ت
ت َوُى َو َكافٌر فَأُولَئِ َ
ك َحبِطَ ْ
استَطَاعُوا َوَم ْن يَ ْرتَد ْد مْن ُك ْم َع ْن دينو فَيَ ُم ْ
يَ ُرُّدوُك ْم َع ْن دين ُك ْم إِن ْ
أ َْعما ُعتم ِيف الدُّنْيا و ِ
اب النَّا ِر ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن( .البقرة)ٕٔٚ :
اآلخَرِة َوأُولَئِ َ
ك أَ ْ
ص َح ُ
َ ُْ
َ َ
الرواية :حدثنا اضتسن بن حيِت قال ،أخربان عبد الرزاق عن معمر ،عن الزىري ،و عن عثمان اصتزري،
عمر بن اضتضرمي يف أول ليلة من رجب
عن مقسم -موىل ابن عباس -قال :لقد لقي واقد بن عبد هللا َ
و ىو يرى أنو من رتادي فقتلو ،و ىو أول قتيل من اظتشركُت ،فعَت اظتشركون اظتسلمُت ،فقالوا :أتقتلون
اضتَرِام قِتَ ٍال فِْيو -إىل قولو تعاىلُ -ى ْم فِْي َها َخالِ ُد ْو َن) -
َّه ِر ْ
يف الشهر اضترام؟ فأنزل هللا (يَ ْسئَ لُ ْونَ َ
ك َع ِن الش ْ
البقرة-ٕٔٚ :
ختريج الرواية :ذكره السيوطي يف الدر اظتنثور ٔ\ ،ٜٗٗو نسبو إىل الفرايين و عبد زتيد و بن جرير و
ابن اظتنذر.
َّلل و الَّرسوِل فَاتَّ ُقوا هللاِ و أ ِ
ٕٓ .قولو تعاىل :يسئ لُونَك ع ِن ْاألَنْ َف ِال قُ ِل ْاألَنْ َف ُ ِ ِ
ات بَْينِ ُك ْم َو
َ َْ ْ َ َ
َصل ُح ْوا َذ َ
َ ْ
ال َّ َ ُ ْ
ِِ
ِ
ُت( .األنفال)ٔ :
أَطْي عُوا هللاَ َو َر ُس ْولَوُ إِ ْن ُكْن تُ ْم ُم ْؤمن ْ َ

الرواية :حدثنا وىب بن بقية قال :أخربان خالد ،عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال :قال رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :من فعل كذا و كذا فلو من النفل كذا و كذا) .قال فتقدم الفتيان و لزم اظت ْشيَ َخةُ الراايت فلم
يربحوىا .فلما فتح هللا عليهم قالت اظتشيخةُ :كنا ردءا لكم لو اهنزمتم لَِفْئتم إلينا فال تذىبوا ابظتغنم و
ك َع ِن ْاألَنْ َف ِال قُ ِل
نبقى ،فأَب الفتيا ُن و قالوا :جعلوُ ُ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لنا .فأنزل هللا تعاىل( :يَ ْسئَ لُ ْونَ َ
َّلل و الَّرسوِل فَاتَّ ُقوا هللاِ و أ ِ
ْاألَنْ َف ُ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ُت) إىل قولو
ات بَْين ُك ْم َو أَطْي عُوا هللاَ َو َر ُس ْولَوُ إِ ْن ُكْن تُ ْم ُم ْؤمن ْ َ
َصل ُح ْوا ذَ َ
َ ْ
ال َّ َ ُ ْ
ِِ
ِ
ُت لَ َكا ِرُى ْو َن) .يقول فكان ذلك خَتا عتم،
ك ِم ْن بَْيتِ َ
ك َربُّ َ
َخَر َج َ
َ ( :كماَ أ ْ
ك ِاب ْضتَ ِّق َو إِ ْن فَ ِريْ ًقا م َن الْ ُم ْؤمن ْ َ
فكذلك أيضا :فأطيعوين فإين أعلم بِعاقبة ىذا منكم.
ختريج اضتديث :أخرجو أبو داود ٕ\ٕ ،ٕٛيف كتاب اصتهاد ،ابب فيمن أسهم لو سهم ،برقم .ٕٖٚٚ
ِ
األر ِ
ِِ
يد
ض الدُّنْيَا َو َّ
اَّللُ يُِر ُ
ض تُِر ُ
يدو َن َعَر َ
يب أَ ْن يَ ُكو َن لَوُ أ ْ
َسَرى َح َّىت يُثْخ َن ِيف ْ
ٕٔ .قولو تعاىلَ :ما َكا َن لنَ ٍّ
ِ
اَّلل ع ِزيز ح ِكيم ()ٙٚلَوال كِتاب ِمن َِّ
ِ
ِ
يم (( .)ٙٛ
َخ ْذ ُُْت َع َذ ٌ
يما أ َ
اب َعظ ٌ
اآلخَرَة َو َُّ َ ٌ َ ٌ
اَّلل َسبَ َق لَ َم َّس ُك ْم ف َ
ْ َ ٌ َ
األنفال.)ٙٛ-ٙٚ :

نوح قال :أخربان عكرمة بن عمار قال :حدثنا
بن دمحم بن حنبل قال :حدثنا أبو ٍ
الرواية :حدثنا أزتد ُ
شتاك اضتنفي قال :حدثٍت ابن عباس قال :حدثٍت عمر بن اطتطاب قال :ظتا كان يوم بدر فأخذ -بعٍت
ِِ
َسَرى َح ّىت يُثْ ِخ َن ِيف
َّ
يب أَ ْن يَ ُك ْو َن لَوُ أ ْ
النيب صلى هللا عليو و سلم -الفداءَ أنزل هللا عز و جل (ماَ كاَ َن لنَ ٍّ
ِ
ْاأل َْر ِ
الغنائم.
َخ ْذ ُُْت) من الفداء مث أحل هللا عتم
ض) إىل قولو (لَ َم َّس ُك ْم فْيمآ أ َ
َ
ختريج اضتديث :أخرجو أبو داود ٕ\٘ ، ٕٙيف كتاب اصتهاد ،ابب يف فداء األسَت ابظتال ،برقم ٓ.ٕٜٙ
و أخرجو مسلم يف اصتاىاد ،ابب اْلمداد ابظتالئكة يوم بدر ،برقم ٕ.ٖٔٛ
ٕٕ .قولو تعاىل :قُل لِلَّ ِذين َك َفروا ستُ ْغلَبو َن وُْحت َشرو َن إِ َىل جهنَّم وبِْئ ِ
اد (ٕٔ)قَ ْد َكا َن لَ ُك ْم آيَةٌ ِيف
س الْم َه ُ
ْ َ ُ َ ُ َ ُ
ََ َ َ َ
ِ
ُت الْت َقتا فِئةٌ تُ َقاتِل ِيف سبِ ِيل َِّ
ُخرى َكافِرةٌ يَرْونَ ُهم ِمثْ لَْي ِهم رأْي الْ َع ْ ِ
ص ِرهِ َم ْن
فئَ تَ ْ ِ َ َ َ
ُت َوا ََّّللُ يُ َؤيِّ ُد بِنَ ْ
ُ َ
َ َ ْ
َْ َ
اَّلل َوأ ْ َ
ِ ِ ِ
ك لَعِْب رًة ِ
صا ِر (ٖٔ)( .آل عمران)ٖٔ-ٕٔ :
ألوِل األبْ َ
يَ َشاءُ إ َّن يف َذل َ َ
الرواية :حدثنا ِّ
بن إسحاق،
مصر ُ
بن عمرو األايمي ،أخربان يونس -يعٍت ابن بكَت -قال :أخربان دمحم ُ
ف ُ
حدثٍت دمحم بن أِب دمحم موىل زيد بن اثبت ،عن سعيد بن جبَت و عكرمة ،عن ابن عباس قال :ظتا أصاب
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قريشا يوم بدر و قدم اظتدينة رتع اليهود يف سوق بٍت قينقاع فقال( :اي معشر يهود

ِ
من نفسك أنك قتلت نفراً من
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً) .قالوا :اي دمحم ال يغَُّرنَّك ْ
تلق مثلنا ،فأنزل هللا
أغمارا ال يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا
َ
الناس و أنك َل َ
قريش كانوا ً
لعرفت اانَّ َنن ُ
ِ
ِ ِ ِ
تعاىل ( :قُل لِلَّ ِذيْ َن َك َفرْوا َستُ ْغلَبُ ْو َن) قرأ ِّ
ُخَرى
(و أ ْ
مصرف إىل قولو (فئَةٌ تُ َقات ُل ْيف َسبْي ِل هللا) ببدر َ
ْ
ُ
كاَفَِرةٌ).
ختريج اضتديث :أخرجو أبو داود ٕ\ٕ ،ٖٙيف كتاب اطتراج و الفيئ و اْلمارة ،ابب كيف كان إخراج
اليهود من اظتدينة؟ ،برقم ٖٔٓٓ.
ِ
َّ ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَتَ َوَّعتُْم
َّص َارى أ َْوليَاءَ بَ ْع ُ
ين َآمنُوا ال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
ٖٕ .قولو تعاىلَ :اي أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ض يُ َسا ِرعُو َن فِي ِه ْم
ِمْن ُك ْم فَِإنَّوُ ِمْن ُه ْم إِ َّن َّ
ين ِيف قُلُوِب ْم َمَر ٌ
اَّللَ ال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ُت (ٔ٘)فَتَ َرى الذ َ
ِ
ِ
اَّلل أَ ْن َأيِْيت ِابلْ َفْت ِح أ َْو أ َْم ٍر ِم ْن ِعْن ِدهِ فَيُ ْ ِ
َسُّروا
صب ُحوا َعلَى َما أ َ
يَ ُقولُو َن ََنْ َشى أَ ْن تُصيبَ نَا َدائَرةٌ فَ َع َسى َُّ
َ
ِِ
ِ
ُت (ٕ٘)( .اظتآئدة)ٕ٘-٘ٔ :
ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َاندم َ
الرواية :قال عطية

ِِ
ِ
ُت فِئَ تَ ْ ِ
أض َّل هللاُ َو
ُت َو هللاُ ْأرَك َس ُه ْم ِبَا َك َسبُ ْوا أَتُِريْ ُد ْو َن أَ ْن تَ ْه ُد ْوا َم ْن َ
ٕٗ .قولو تعاىل :فَماَ لَ ُك ْم ِيف الْ ُمناَفق ْ َ
ضلِ ِل هللا فَلَ ْن ََِت َد لَوُ َسبِْيالً (النساء)ٛٛ :
َم ْن يُ ْ
يد
شتعت ز َ
الرواية :حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن اثبت عن عبد هللا بن يزيد قالُ :
بن اثبت هنع هللا يضر يقول :ظتا خرج النيب صلى هللا عليو و سلم إىل أحد رجع انس من أصحابو ،فقالت فرقة:
ِِ
ُت فِئَ تَ ْ ِ
ُت) ،و قال النيب صلى هللا عليو و
نقتُلُهم ،و قالت فرقة :ال نقتُلهم ،فنز ْ
لت( :فَماَ لَ ُك ْم ِيف الْ ُمناَفق ْ َ
خبث اضتديد)).
سلم(( :إهنا تنفي
َ
النار َ
الرجال كما تنفي ُ
اطتبث برقم
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٔ\ٖ ،ٖٜيف كتاب فضائل اظتدينة ،ابب اظتدينة تنفي
َ
ٖ ٔٛٛو طرفاه يف ٓ٘ٓٗ .ٜٗ٘ٛ ،و أخرجو مسلم يف كتاب صفات اظتنافقُت برقم .ٕٚٚٙ
ٕ٘ .قولو تعاىل :لَيس لَ َ ِ
ب َعلَْي ِه ْم ْأو يُ َع ِّذبَ ُه ْم فَِإن َُّه ْم ظاَلِ ُم ْو َن( .آل عمران:
ك م َن األ َْم ِر َش ْيءٌ ْأو يَتُ ْو َ
ْ َ
.)ٕٔٛ
ف يُ ْفلِ ُح قَ ْوٌم َش ُّج ْوا نَبِيَّ ُه ْم))
ُح ٍد فَ َق َ
اضتديث :قال زتي ٌد و اثبت عن أنس ُ :ش َّج النِ ُّ
الَ (( :كْي َ
َّيب يَ ْوَم أ ُ
ك ِم َن األ َْم ِر َش ْيءٌ)).
س لَ َ
فَنَ َزلَ ْ
ت (( :لَْي َ

خترهجو :أخرجو البخاري ٖ\ٕ٘  ،يف اظتغازي ،ابب (ليس لك من األمر شيء) برقم  ،ٜٗٓٙو أطرافو
يف ٓ .ٖٚٗٙ ،ٜٗ٘٘ ،ٗٓٚو أخرجو مسلم ٖ\٘ٔٗٔ ،يف كتاب اصتهاد ،ابب غزوة أحد برقم
ٔ.ٜٔٚ
ِ
ِِ
صْي تُ ْم
ص َدقَ ُك ُم َّ
اَّللُ َو ْع َدهُ إِ ْذ َحتُ ُّسونَ ُه ْم ِبِِ ْذنو َح َّىت إِذَا فَش ْلتُ ْم َوتَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف ْ
األم ِر َو َع َ
 .ٕٙقولو تعاىلَ :ولََق ْد َ
ِ ِ
يد الدُّنْيا وِمْن ُكم من ي ِر ُ ِ
ِ ِ
صَرفَ ُك ْم َعْن ُه ْم لِيَ ْب تَلِيَ ُك ْم
يد اآلخَرَة ُمثَّ َ
م ْن بَ ْعد َما أ ََرا ُك ْم َما ُحتبُّو َن مْن ُك ْم َم ْن يُِر ُ َ َ ْ َ ْ ُ
ِِ
ُت( .آل عمران)ٕٔ٘ :
َولََق ْد َع َفا َعْن ُك ْم َو َّ
اَّللُ ذُو فَ ْ
ض ٍل َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
الرواية :عن الرباء بن عازب رضي هللا عنهما أنو قال :جعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على الرماة -و كانوا ستسُت
رجال -عبد هللا بن جبَت يوم أحد ،و قال :إن أريتم العدو و رأيتم الطَت ختطفنا فال تربحوا! فلما رأ َْوا
صْي تُ ْم ِم ْن
قالوا عليكم
(و َع َ
الغنائم ،فقال عبد هللا :أ َل يقل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ال تربحوا ؟ قال غَته ،فنزلت َ
َ
الغنائم و ىزمية العدو.
بَ ْع ِد مآ أ ََرا ُك ْم ماَ ُِحتبُّ ْو َن) ،يقول :عصيتم الرسول من بعد ما أراكم
َ
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٕ\ ، ٕٓٙيف كتاب اصتهاد و السَت ،ابب دواء اصترح ِبحراق اضتصَت
برقم  ٖٖٜٓو أطرافو يف .ٗ٘ٙٔ ،ٗٓٙٚ ،ٖٗٓٗ ،ٖٜٛٙ

ِ َّ ِ
ِ
صبَةٌ ِمْن ُك ْم ال َْحت َسبُوهُ َشِّرا لَ ُك ْم بَ ْل ُى َو َخْي ٌر لَ ُك ْم لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ
ين َجاءُوا ِابْلفْك عُ ْ
 .ٕٚقولو تعاىل :إ َّن الذ َ
ِمْن هم ما ا ْكتسب ِمن ِْ ِ
ِ
ِ ِ
يم (ٔٔ)لَ ْوال إِ ْذ َِشت ْعتُ ُموهُ ظَ َّن
اْلمث َوالَّذي تَ َوَّىل كْب َرهُ مْن ُه ْم لَوُ َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
ُْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ُت (ٕٔ)لَ ْوال َجاءُوا َعلَْي ِو ِأب َْربَ َع ِة ُش َه َداءَ فَِإ ْذ
ات ِأبَنْ ُف ِس ِه ْم َخْي ًرا َوقَالُوا َى َذا إِفْ ٌ
ك ُمبِ ٌ
الْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ِ
ََل أيْتُوا ِابلشُّه َد ِاء فَأُولَئِك ِعْن َد َِّ
اَّللِ َعلَْي ُك ْم َوَر ْزتَتُوُ ِيف الدُّنْيَا
ض ُل َّ
)ولَ ْوال فَ ْ
َ
َ
ْ َ
اَّلل ُى ُم الْ َكاذبُو َن (ٖٔ َ
ِ
اآلخرِة لَم َّس ُكم ِيف ما أَفَ ْ ِ ِ
ِ
يم (ٗٔ)إِ ْذ تَلَق َّْونَوُ ِأبَلْ ِسنَتِ ُك ْم َوتَ ُقولُو َن ِأبَفْ َو ِاى ُك ْم َما
ضتُ ْم فيو َع َذ ٌ
َو َ َ ْ َ
اب َعظ ٌ
لَيس لَ ُكم بِِو ِع ْلم وَْحتسبونَو ىيِنًا وىو ِعْن َد َِّ ِ
)ولَ ْوال إِ ْذ َِشت ْعتُ ُموهُ قُ ْلتُ ْم َما يَ ُكو ُن لَنَا أَ ْن
اَّلل َعظ ٌ
ْ َ ْ
يم (٘ٔ َ
ٌ َ َُ ُ َّ َ ُ َ
ِ
ِِ
اَّلل أَ ْن تَع ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُت
نَتَ َكلَّ َم ِبَ َذا ُسْب َحانَ َ
ُُ
ودوا لمثْلو أَبَ ًدا إِ ْن ُكْن تُ ْم ُم ْؤمن َ
يم ()ٔٙيَعظُ ُك ُم َُّ
ك َى َذا بُ ْهتَا ٌن َعظ ٌ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
اَّلل علِيم ح ِكيم ()ٔٛإِ َّن الَّ ِذ ِ
ين
ُت َّ
)ويُبَُِّ
اَّللُ لَ ُك ُم َ
ين ُحيبُّو َن أَ ْن تَش َ
اآلايت َو َُّ َ ٌ َ ٌ
(َ ٔٚ
يع الْ َفاح َشةُ يف الذ َ
َ
ضل َِّ
آمنُوا َعتم ع َذاب أَلِيم ِيف الدُّنْيا و ِ
اَّلل َعلَْي ُك ْم
اآلخَرِة َو َّ
َ ُْ َ ٌ ٌ
اَّللُ يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم ال تَ ْعلَ ُمو َن (َ ٜٔ
َ َ
)ولَ ْوال فَ ْ ُ
وف رِحيم (ٕٓ)اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ال تَتَّبِعوا خطُو ِ
ات الشَّيطَ ِ
َوَر ْزتَتُوُ َوأ َّ
ان َوَم ْن يَتَّبِ ْع
َن َّ
ْ
َ َ
َ َ
اَّللَ َرءُ ٌ َ ٌ
ُ ُ َ
ِ
ضل َِّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل َعلَْي ُك ْم َوَر ْزتَتُوُ َما َزَكا ِمْن ُك ْم ِم ْن
ُخطَُوات الشَّْيطَان فَإنَّوُ َأيْ ُم ُر ابلْ َف ْح َشاء َوالْ ُمْن َكر َولَ ْوال فَ ْ ُ
اَّلل َِشت ِ
أَح ٍد أَب ًدا ولَ ِك َّن َّ ِ
يم (ٕٔ)( .النور)ٕٔ-ٔٔ :
اَّللَ يَُزّكي َم ْن يَ َشاءُ َو َُّ ٌ
يع َعل ٌ
َ َ َ

شتعت عروة بن الزبَت و سعيد بن اظتسيب و علقمة بن وقاص و عبيد هللا بن
الرواية :عن الزىري قال:
ُ
عبد هللا بن عتبة عن حديث عائشة زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص حُت قال عتا أىل اْلفك ما قالوا فربَّأىا هللا ِما قالوا
ِ َّ ِ
ِِ ِ
العشر اآلايت
كلّّ حدثٍت طائفة من اضتديث فأنزل هللا ( :إ َّن الذيْ َن جآءُ ْوا ابْْلفْك) -النورَ ،ٕٔ-ٔٔ :
كلَّها يف براءيت.
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٗ\ ، ٔٚٙيف كتاب األميان و النذور ،ابب اليمُت فيما ال ميلك و يف
اظتعصية و يف الغضب برقم  ٜٙٙٚو طرفو يف ٖ .ٕٜ٘و أخرجو مسلم يف كتاب التوبة ،ابب اضتديث
اْلفك برقم ٓ.ٕٚٚ
ِ
ِ
الس َع ِة أَ ْن يُ ْؤتُوا أ ِ
ين ِيف
ض ِل ِمْن ُك ْم َو َّ
 .ٕٛقولو تعاىلَ :وال َأيْتَ ِل أُولُو الْ َف ْ
ُوِل الْ ُق ْرََب َوالْ َم َساك َ
ُت َوالْ ُم َهاج ِر َ
سبِ ِيل َِّ
اَّلل َغ ُف ِ
يم( .النور)ٕٕ :
ص َف ُحوا أَال ُِحتبُّو َن أَ ْن يَ ْغ ِفَر َّ
اَّلل َولْيَ ْع ُفوا َولْيَ ْ
اَّللُ لَ ُك ْم َو َُّ ٌ
َ
ور َرح ٌ
الرواية :فقال أبو بكر الصديق :و كان ينفق على ِمسطح لقرابتو منو و هللاِ ال أُنفق على مسطح شيئا
الس ّع ِة أّ ْن ْيؤتُ ْوا أ ِ
ُوىل الْ ُق ْرََب) اآلية.
ض ِل ِمْن ُك ْم َو َّ
(والَ أيْتَ ِل أُولُو الْ َف ْ
أبداً بعد الذي قال لعايشة ،فأنزل هللا َ

قال أبو بكر بلى و هللاِ إين أل ِ
ب أن يغفر هللاُ ِْل ،فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليو ،و قال
ُح ُّ
و هللاِ ال أن ِزعُها أبداً.
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٗ\ ، ٔٚٙيف كتاب األميان و النذور ،ابب اليمُت فيما ال ميلك و يف
اظتعصية و يف الغضب برقم  ٜٙٙٚو طرفو يف ٖ .ٕٜ٘و أخرجو مسلم يف كتاب التوبة ،ابب اضتديث
اْلفك برقم ٓ.ٕٚٚ
َّ ِ
ِ
ٍ
ِ
وت النِ ِ ِ
ين إِ َانهُ
َّيب إال أَ ْن يُ ْؤ َذ َن لَ ُك ْم إ َىل طَ َعام َغْي َر َانظ ِر َ
 .ٕٜقولو تعاىلَ :اي أَيُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا ال تَ ْد ُخلُوا بُيُ َ ّ
ِ
ِ
ولَ ِكن إِ َذا د ِعيتُم فَ ْادخلُوا فَِإذَا طَعِمتُم فَانْتَ ِشروا وال مستَأْنِ ِس ِ ِ ٍ
َّيب
ُت ضتَديث إِ َّن َذل ُك ْم َكا َن يُ ْؤذي النِ َّ
َ
َ ْ ُ ْ ُ
ْْ
ُ َ ُْ
وى َّن ِمن ور ِاء ِحج ٍ
اب َذلِ ُك ْم
اَّللُ ال يَ ْستَ ْحيِي ِم َن ْ
فَيَ ْستَ ْحيِي ِمْن ُك ْم َو َّ
وى َّن َمتَ ً
اضتَ ِّق َوإِ َذا َسأَلْتُ ُم ُ
اعا فَ ْ
اسأَلُ ُ ْ َ َ َ
ول َِّ
ِ
اجوُ ِم ْن بَ ْع ِد ِه أَبَ ًدا إِ َّن
أَطْ َه ُر لُِقلُوبِ ُك ْم َوقُلُوِبِِ َّن َوَما َكا َن لَ ُك ْم أَ ْن تُ ْؤذُوا َر ُس َ
اَّلل َوال أَ ْن تَْنك ُحوا أ َْزَو َ
َذلِ ُكم َكا َن ِعْن َد َِّ ِ
يما (ٖ٘)( .األحزاب)ٖ٘ :
ْ
اَّلل َعظ ً
شتعت أِب يقول ،حدثنا أبو ِ ْغتلَز
الرواية :حدثنا دمحم بن عبد هللا الرقاشي حدثنا معتمر بن سليمان قالُ ،
القوم فطعموا مث جلسوا
عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قال :ظتا تزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زينب ابنة جحش ،دعا َ

يتحدثون ،و إذا ىو كأنو يتهيَّأُ للقيام ،فلم يقوموا ،فلما رأى ذلك قام ،فلما قام ،قام من قام و قعد
فأخربت النيب
ت
جلوس ،مث إهنم قاموا،
ثالثة نف ٍر ،فجاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليدخل فإذا القوم
فانطلقت ْ
ُ
فجئ ُ
ُ
ٌ
اضتجاب بيٍت و بينو،
أدخل فألقى
فذىبت
صلى هللا عليو و سلم أهنم قد انطلقوا فجاء حىت دخل،
ُ
َ
ُ
فأنزل هللا (آيأَيُّهاَ الَّ ِذيْ َن َآمنُوا الَ تَ ْد ُخلُ ْوا بُيُ ْو َ ِ
َّيب) اآلية.
ت الن ِّ
َّيب إِالَّ
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٖ\ٔ ٔٛيف كتاب تفسَت القرآن ،ابب قولو (الَ تَ ْد ُخلُ ْوا بُيُ ْو َ ِ
ت الن ِّ
أَ ْن يُ ْؤذَ َن لَ ُك ْم) برقم ٔ ،ٜٗٚو أطرافو يف ٕ،٘ٔٙٙ ،ٖ٘ٔٙ ،٘ٔ٘ٗ ،ٜٗٚٗ ،ٜٖٗٚ ،ٜٗٚ
 .ٕٚٗٔ ،ٕٙٚٔ ،ٕٖٜٙ ،ٕٖٙٛ ،٘ٗٙٙ ،٘ٔٚٔ ،٘ٔٚٓ ،٘ٔٙٛو أخرجو مسلم يف كتاب
النكاح ،ابب زواج زينب ابنة جحش برقم .ٕٔٗٛ
ِ
اجوُ ِم ْن بَ ْع ِدهِ أبَداً إِ َّن َذالِ ُك ْم
ٖٓ .قولو تعاىلَ :و َما كاَ َن لَ ُك ْم أَ ْن تُ ْؤذُ ْوا َر ُس ْو َل هللا َو آل أ ْن تَْنك ُح ْوآ أ َْزَو َ
َكا َن ِعْن َد هللا َع ِظْي ًما (األحزاب)ٖ٘ :
تقدمت.
الرواية و ختريج اضتديث كما
ْ

َّ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
اَّللُ أ َْعلَ ُم ِبِِميَاهنِِ َّن فَِإ ْن
وى َّن َّ
ين َآمنُوا إِذَا َجاءَ ُك ُم الْ ُم ْؤمنَ ُ
ات ُم َهاجَرات فَ ْامتَحنُ ُ
ٖٔ .قولو تعاىلَ :اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
وى ْم َما أَنْ َف ُقوا
وى َّن إِ َىل الْ ُكفَّا ِر ال ُى َّن ح ّّل َعتُْم َوال ُى ْم َحيلُّو َن َعتُ َّن َوآتُ ُ
وى َّن ُم ْؤمنَات فَال تَ ْرجعُ ُ
َعل ْمتُ ُم ُ
ِ
ِ ِِ
ِ
اسأَلُوا َما أَنْ َف ْقتُ ْم
وى َّن إِذَا آتَْي تُ ُم ُ
اح َعلَْي ُك ْم أَ ْن تَْنك ُح ُ
ص ِم الْ َك َواف ِر َو ْ
ورُى َّن َوال دتُْس ُكوا بع َ
وى َّن أ ُ
ُج َ
َوال ُجنَ َ
اَّللِ َحي ُكم ب ي ن ُكم و َّ ِ
ِ
ِ
يم( .اظتمتحنة)ٔٓ :
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
ْم َّ ْ ُ َْ َ ْ َ
َولْيَ ْسأَلُوا َما أَنْ َف ُقوا ذَل ُك ْم ُحك ُ
بن الزبَت أنو شتع
الرواية :حدثنا حيِت بن بكَت حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال :أخربين عروة ُ
بن
مروا َن و اظتسور بن خمرمة رضي هللا عنهما َيربان عن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال :ظتا كاتب ُس َهْي ُل ُ
عمرو و يومئذ كان فيما اشًتط سهيل بن عمرو على النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن ال أيتيَك منا أحد -و إن كان على
ت بيننا و بينو .فكره اظتؤمنون ذالك و امتعضوا منو ،و أَب ُسهيل إالّ
دينك -إالّ رددتو إلينا و خلَّْي َ
فرد يومئذ أاب جندل إىل أبيو ُسهيل بن عمرو ،و َل أيتو أح ٌد من
ذالك فكاتبو النيب ملسو هيلع هللا ىلص على ذالكَّ ،
بنت
الرجال إال َّ
رده يف تلك اظتدة و إن كان مسلما ،و جاء اظتؤمنات مهاجرات ،و كانت أ ُُّم كلثوم ُ
عُقبة بن أِب ُم َعيط ِمن خرج إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ -ىي عاتق -فجاء أىلها يسألون النيب صلى هللا

ِ ٍ
ِ
ِ
وى َّن
يرجعها إليهم ظتا أنزل هللا (إِذا جآءَ ُك ُم الْ ُم ْؤمناَ ُ
عليو و سلم أن يرجعها إليهم فلم ْ
ت ُم َهاجَرات فَ ْامتَحنُ ُ
هللا أ َْعلَ ُم ِبِِْمياهنِِ َّن -إىل قولوَ -والَ ُىم َِحيلُّ ْو َن َعتُ َّن).
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٕ\ٓٗٔ ،يف كتاب الشروط ،ابب ما هجوز من الشروط يف اْلسالم
و األحكام و اظتبايعة برقم ٔٔ ،ٕٕٚٔ ،ٕٚو طرفامها يف ٗ.ٜٔٙ٘ ،ٜٔٙ
ك فَ ْتحاً ُمبِْيناً( .الفتح)ٔ :
ٕٖ .قولو تعاىلَّ :إان فَتَ ْحنَا لَ َ
حبيب بن
الرواية :حدثنا عبد هللا بن دمحم حدثنا حيِت بن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيو حدثنا
ُ
أِب اثبت قال :حدثٍت أبو وائل قال( :كنا َ ِ
سهل بن ُحنَيف فقال :أيها الناس اهتموا
بصف َُّْت ،فقام ُ
عمر بن اطتطاب فقال :اي
أنفسكم ،فإان كنا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يوم اضتديبية و لو نرى قتاالً لقاتَ ْلنا ،فجاء ُ
ألسنَا على اضتق و ىم على الباطل؟ فقال( :بلى) ،فقال :أليس قَتالان يف اصتنة و قَتالىم يف
رسول هللا ْ
أنرجع و ظتا حيكم هللا بيننا و بينهم؟ فقال( :اي
النار؟ قال( :بلى) ،قال :فعلى ما نُعطى الدَّنيةَ يف ديننا؟ ُ
ابن اطتطاب إين رسول هللا ،و لن يضيعٍت هللا أبداً) .فا نطلق عمر إىل أِب بكر فقال لو مثل قال النيب

لت سورة الفتح ،فقرأىا رسول هللا
صلى هللا عليو و سلم ،فقال :إنو رسول هللا ،و لن يضيعو هللا أبداً ،فنز ْ
فتح ىو؟ قال( :نعم).
عمر :اي رسول هللا َأو ٌ
صلى هللا عليو و سلم على عمر إىل آخرىا ،فقال ُ
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري ٕ\ ، ٕٖٙيف كتاب اصتزية و اظتوادعة ،ابب إمث من عاىد مث غدر برقم
ٕ ،ٖٔٛو طرفو يف ٔ .ٖٔٛو أخرجو مسلم يف كتاب اصتهاد و السَت ،ابب صلح اضتديبية برقم
٘.ٔٚٛ
اضتي ِاة الدُّنْيا فَعِْن َد هللاِ
ِ
ٖٖ .قولو تعاىلَ :والَ تَ ُق ْولُْوا لِ َم ْن أَلْ َقى إِلَْي ُك ُم َّ
الس َال َم لَ ْس َ
ت ُم ْؤمناً تَْب تَ غُ ْو َن َعَر َ
َ
ض ََْ
َمغَ ِانُ َكثِْي َرةٌ (النساء)ٜٗ :
(والَ
الرواية :حدثٍت علي بن عبد هللا حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما َ
ت ُم ْؤِمناً) قال
تَ ُق ْولُْوا لِ َم ْن أَلْ َقى إِلَْي ُك ُم َّ
الس َال َم لَ ْس َ
ٖٗ .قولو تعاىل :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ال تَت ِ
َّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَاءَ تُْل ُقو َن إِلَْي ِه ْم ِابلْ َم َوَّد ِة َوقَ ْد َك َف ُروا ِِبَا
َ َ
َ َ
ول وإِ َّاي ُكم أَ ْن تُؤِمنوا ِاب َِّ
َّلل َربِّ ُك ْم إِ ْن ُكْن تُ ْم َخَر ْجتُ ْم ِج َه ًادا ِيف َسبِيلِي
َجاءَ ُك ْم ِم َن ْ
اضتَ ِّق َُيْ ِر ُجو َن َّ
ُْ
الر ُس َ َ ْ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َّل
َخ َفْي تُ ْم َوَما أ َْعلَْن تُ ْم َوَم ْن يَ ْف َع ْلوُ مْن ُك ْم فَ َق ْد َ
َوابْتغَاءَ َم ْر َ
ض ِايت تُسُّرو َن إِلَْي ِه ْم ِابلْ َم َوَّدة َوأ ََان أ َْعلَ ُم ِبَا أ ْ
السبِ ِيل( .اظتمتحنة)ٔ :
َس َواءَ َّ
بن سعيد ،حدثنا سفيا ُن بن عمر بن دينار قال :أخربين اضتسن بن دمحم أنو شتع عُبيد
الرواية :حدثنا قتيبة ُ
شتعت عليا هنع هللا يضر يقول :بعثٍت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أان و الزبَت و اظتقداد فقال :انطلقوا
هللا بن أِب رافع يقولُ :
خي لُنا حىت أتينا
حىت أتتوا روضة خاخ ،فإن ِبا طغينة معها كتاب فخذوا منها ،قال :فانطلقنا تعادى بنا ْ
الروضة فإذا َنن ابلظعينة قلنا عتا أخرجى الكتاب قالت :ما معي كتاب فقلنا لَتُ ْخ ِر َج َّن الكتاب أو
لنلقُت الثياب ،قال :فأخرجتو من عقاصها ،فأتينا بو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فإذا فيو من حاطب بن أِب بلتعة
إىل انس ِبكة من اظتشركُت َيربىم ببعض أمر رسول هللا صلى هللا عليو و سلم ،فقال رسول هللا صلى هللا
كنت امرأً ملصقا يف قريش
عليو و سلم ((اي حاطب ما ىذا؟)) قال :اي رسول هللا ال تعجل َّ
علي إين ُ
يقول :كنت حليفا وَل أكن من أنفسها ،و كان َمن معك من اظتهاجرين من عتم قراابت ميحون أىليهم و
فأحببت إ ْذ فاتٍت ذلك من النسب فيهم أن أختذ عندىم يدا ميحون قراابيت و َل أفع ْلو ارتداداً عن
أمواعتم،
ُ
ديٍت و َل رضا ابلكفر بعد اْلسالم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليو و سلم(( :إنو صدقكم)) فقال عمر

يك لعل هللا اطَّلع على من
اي رسول هللا دعٍت أضرب عنق ىذا اظتنافق ،فقال(( :إنو شهد بدرا ،و ما يدر َ
شهد بدرا ،قال :اعملوا ما شئتُم فقد غفرت لكم؟ فأنزل هللا السورة (ايَ أَيُّهاَ الَّ ِذين آمنُوا الَ تَت ِ
َّخ ُذ ْوا
ُ
َْ َ ْ
ْ
السبِْي ِل).
ض َّل َسوآءَ َّ
َع ُد ِّو ْي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْوليآءَ ) إىل قولو (فَ َق ْد َ
ختريج اضتديث :أخرجو البخاري  ،ٖ\ٜ٘يف اظتغازي ،ابب غزوة الفتح و ما بعث فيو حاطب بن أِب
بلتعة برقم ٗ ،ٕٗٚو طرفو يف ٓ .ٜٗٛو أخرجو مسلم ٗ\ٔٗ ،ٜٔيف فضائل الصحابة ،ابب أىل
بدربرقم ٗ.ٕٜٗ
ِ
ٖ٘ .قولو تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين يناَدونَك ِمن ور ِآء ْ ِ
صبَ ُرْوا َح َّىت َختُْر ُج
اضتُ ُجراَت أ ْكثَ ُرُى ْم الَ يَ ْعقلُ ْو َنَ .و لَ ْو أَن َُّه ْم َ
ْ َ ُ ُْ َ ْ ََ
إِلَْي ِه ْم لَكاَ َن َخ َْتاً َعتُْم َو هللاُ َغ ُف ْوٌر َرِحْي ٌم( .اضتجرات)٘-ٗ :
عمار اضتسُت بن حري ٍ
ث ،حدثنا الفضل بن موسى ،عن اضتسُت ابن واقد ،عن أِب
الرواية :حدثنا أبو َّ
ُ َْ
ِ
اضتُ ُجراَ ِت أ ْكثَ ُرُى ْم الَ يَ ْع ِقلُ ْو َن) قال:
ك ِم ْن َوَر ِآء ْ
إسحاق ،عن الرباء بن عازب يف قولو ( إِ َّن الَّذيْ َن يُناَ ُد ْونَ َ
ِ
شُت فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص( :ذاك هللا).
ين و إن َذ ّمي ٌ
رجل ،فقال :اي رسول هللا إن زتدي ز ٌ
فقام ٌ

ختريج اضتديث :أخرجو الًتمذي ٗ\ٖٕٔ ،يف كتاب تفسَت القرآن ،ابب :و من سورة اضتجرات ،برقم
.ٖٕٙٚ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
صبِ ُح ْوا َعلَى
 .ٖٙقولو تعاىل :ايَ أَيُّهاَ الَّذيْ َن َآمنُ ْوا إِ ْن جآءَ ُك ْم فَاس ٌق بِنَ بٍَإ فَتَ بَ يَّ نُ ْوا أَ ْن تُصْي بُ ْوا قَ ْوماً ّتَهاَلَة فَتُ ْ
ِ
مُت (اضتجرات)ٙ :
ماَ فَ َع ْلتُ ْم انَد ْ َ
الرواية :نزلت يف الوليد بن عقبة بن أِب معيط ،بعثو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل بٍت اظتصطلق مصدقا ،و كان بينو
و بينهم عداوة يف اصتاىلية ،فلما شتع القوم تلقوه تعظيما هلل تعاىل و لرسولو فحدثو الشيطان أهنم يريدون
قتلو فهاِبم ،فرجع من الطريق إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و قال :أن بٍت اظتصطلق قد منعوا صدقاهتم و أرادوا
قتلي ،فغضب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و ىم أن يغزوىم ،فبلغ القوم رجوعو ،فأتوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و قالوا شتعنا
برسولك ،فخرجنا نتلقاه و نكرمو و نؤدي إليو ما قبلنا من حق هللا تعاىل ،فبدا لو يف الرجوع ،فخشينا
أن يكون إَنا رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبتو علينا ،و إان نعوذ ابهلل من غضبو و
غضب رسولو ،فأنزل هللا تعاىل( :ايَ أَيُّهاَ الَّ ِذين آمنُوا إِ ْن جآء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَ بٍَإ فَتَ بَ يَّ نُ ْوا) ،يعٍت :الوليد بن
َْ َ ْ
َ ْ
عقبة.

ختريج الرواية :ذكره الواحدي يف األسباب ،ابب سورة اضتجرات بصفحة .ٕٔٚ
 .ٖٚقولو تعاىل :إِ َّن مثل ِعي ِ ِ
آدم َخلَ َقوُ ِمن تُر ٍ
اب ُمثَّ قاَ َل لَوُ ُك ْن فَيَ ُك ْو َن (آل عمران:
سى عْن َد هللا َك َمثَ ِل َ َ
ْ َ
ََ َ ْ َ
.)ٜ٘
الرواية :أخربان أبو بكر أزتد بن دمحم اضتارثي ،قال :أخربان عبد هللا بن دمحم ،بن جعفر ،أخربان أبو حيِت
الرازي ،أخربان سهل بن عثمان ،أخربان حيِت و وكيع ،عن مبارك عن اضتسن ،قال :جاء رىباء جنران إىل
النيب ملسو هيلع هللا ىلص فعرض عليهما اْلسالم ،فقال أحدمها :إان قد أسلمنا قبلك ،فقال( :كذبتما إنو مينعكما من
اْلسالم ثالث :عباد تكم الصليب ،و أكلكم اطتنزير ،و قولكم هلل ولدا) ،قاال :من أبو عيسى؟ و كان
ِ
ِ َّ
سى) اآلية.
هجعل حىت أيمره ربو ،فأنزل هللا تعاىل( :إن َمثَ َل عْي َ
ختريج الرواية :ذكره الواحدي يف األسباب ،ابب سورة آل عمران بصفحة .٘ٙ
بعد رتع اظتروايت و خترهجها من الكتب األساسية للسببية ُوجدت روايتان من سبع و ثالثُت
رواية أهنما َل تذكرا صرحيا على السببية ،رواية من سورة العلق لآلية ٘ٔ ،ٜٔ-و رواية من سورة لقمان
ِ
ت من ستس و ثالثُت رواية فهي صرحية داللة على أسباب نزول اآلية.
لآلية  ،ٚ-ٙفما بَقيَ ْ

