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 اخلامتة

 النتائج . أ

قد شرحت الباحثة يف ىذه الرسالة حبثًا عاما عن أسباب نزول اآلايت القرآنية مع حتليل 

اسِتْخدامها يف كتاب نور اليقني للشيخ دمحم اخلضري بك و مجع مروايتها مع خترجيها. و ىذه ىي النتائج 

 ادلهمة ادلتعلقة هبذا البحث.

النزول يف كتاب نور اليقني ىو يعتمد على الصيغة الصرحية و األسلوب الدالة  كان استخدام أسباب. 1

لِنزوذلا ىي اآلايت اليت  آلايت القرآنية يف كتاب نور اليقني الدالة على أنَّ ذلا سبباً على األسباب، فا

نَ ادل ادثةحلها الشيخ دمحم اخلضري بك بذكر قصتها إما ابيشرح يتنزل  ذيسول الِة أو السؤال يف عهد الر َعي َّ

(، و بذكر الصيغة الصرحية على السببية إما بفاء داخلة أسلوب نزول اآليةالقرآن بشأهنا )و ىذه ىي 

 .ى السببية )و ىذه ىي صيغة السبب(دل عليالصرحية للسبب، و إما بلفظ آخر  على مادة نزول اآلية



.كانت ادلروايت ادلذكورة يف كتاب نور اليقني اليت تتعلق أبسباب النزول ىي ادلروايت الواردة من 3

أخرجها األئمة من و اليت ( )البخارى و مسلمالصحيحني من  اإلمامان هاحلديث الشريف، أخرجا

ادلنثور  أو كتب أسباب النزول كما وجدهتا يف كتاب الدر يف كتب التفسري السنن و ذكرىا العلماء

( رواية أهنما مل 33للسيوطي و أسباب النزول للواحدي. فوجدت الباحثة روايتنْي من سبع و ثالثني )

 تُذكرا سببا لنزول اآلية.

 التوصيات . ب

نور اليقني، و لذلك كان ىذا البحُث ىو حبثًا ُُمتِصرًا عن استخدام أسباب النزول يف كتاب 

ني ادلهمة اليت ينبغي لآل بحوثقد كثُرت ال خرين أن يبحثوىا. و اقرتحت الباحثة على الباحثني و ادلهتمِّ

بدراسة علوم القرآن و التفسري أن يسعوا يف إكمال حتقيق كتاب نور اليقني و يف حبث عن األسباب، 

 منها: 

قواعد أسباب النزول اليت توجد يف كتاب نور اليقني، كان يف ىذا البحث، حبثت الباحثة .حبث عن 1

 بب و أسلوبو و روايتو و ليس فيها دراسة عن قواعده.عن صيغ الس



 اهقني، و يف ادلثال ىو حبث عن اجتحبث عن العلوم اليت تتعلق بتفسري آايت القرآن من كتاب نور الي .2

 .أو اعتبار أساليبو من ىذا الكتاب التفسري

 

 


