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 ملخص الدراسة 

النزول  يتناول هذا البحث احلديث عن   القرآينلحداثيني  مصدرية هذا املبحث لمن حيث  أسباب  .  الذين يقولون بتارخيية النص 

هل   فنتساءلواألصول  قاعدة أساسية يف علوم القرآننستقرأ فيجدر لنا أن  ، الشريعة  ألحكام فكرة العموم واخلصوصب ذلكويرتبط 

وداللتها على عمومية وخصوصية   اآلايت القرآنية أبسباهبا   ارتباط  عن  فحصلذلك سن؟  العربة بعموم اللفظ أو خبصوص السبب

يورد البحث خامتة و   .على سبب  أن كل آية نزلتمن    آراءهم  حيللو أسباب النزول    علم  يذكر البحث موقف التارخييني من  األحكام.

 كمصدر للتارخيني.   مشروعية هذا املبحثليتضح  أسباب النزولناقش فيها قوهلم يف ي

 وابهلل التوفيق. 

 العموم واخلصوص ،يناترخيية النص القرآ ،أسباب النزول املفتاحية: الكلمات 
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Öz  

Bu çalışma ile, Ulumu’l-Kuran alanında öneme sahip olan, Esbab-ı Nuzül ve Umum Husus 

konularının Tarihselciliğin iddialarına kaynak oluşunun tahlilini hedeflemekteyiz. 

Tarihselciler, Esbab-ı Nuzül ilmini, iddialarını kuvvetlendirmek amacıyla, gelenekteki yerine 

muhalif şekilde, kendi yorumlarıyla yeniden ele almaktadırlar. Görüşlerinden biri; her ayetin 

bir sebebe bağlı olarak indiği ve ancak sebeb’i-nuzül ile sahih bir tefsirin mümkün olmasıdır.   

Klasik usul geleneğinde sebebin hususiyeti hükmün umumiyetine mâni olmaz iken, tarihselci 

yorum bu kaideye karşı çıkarak, ayetlerin nuzül sebeplerine farklı görevler yüklemiştir. Bu 

çalışmamız ile, bu kaide hakkında ortaya konulan görüşlere yer vererek, her birini delilleriyle 

incelemeye tabi tutacağız. Çalışmanın özeti olarak tarihselcilerin, tefsir ilminin bu bahisleri 

kapsamında sergiledikleri görüşlerinin tutarlılığını değerlendireceğiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Esbab-ı Nuzül, Tarihselcilik, Umumiyet ve Hususiyet 
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 املقدمة 
 

 والسالم على الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخامت النبيني حممد األمني وعلى آله أصحابه أمجعنياحلمد هلل وكفى والصالة 

 وبعد 

على  ُمفر ًقا على   ،وبشرى للمسلمني والناس أمجعني هدى ورمحة -صلى هللا عليه وسلم- رسولهالقرآن على  أنزل هللافإن  

كانوا   أسباب النزول و رفونواألسباب، وكان الصحابة يعاألحداث على حسب القرآن ثالث وعشرين سنة، وكان يتنَـزَّل  امتداد

- النيبتثبيًتا لقلب  تنجيم الوحي عينهم على فهم القرآن وتفسريه واستنباط األحكام منه، فكانلكي ت لفهمخل حيفظوهنا وينقلوهنا 

 من التحريف والتضييع إىل يوم احلساب.  القرآن . فتكفل هللا حبفظإبحسان من اتبعهوقلوب  -لى هللا عليه وسلم ص

 احلك ام من تقارهبمو هواء وأغراض رجال الدين بسبب األ ومن املعلوم أن الكتب السماوية السابقة قد تعرضت للتحريف 

راد مل ا خمالف سلكا م سلكتو الديين النص  بقراءة وتفسريالكنيسة  استأثرتوألجل منافعهم املشرتكة بني هذين الصنفني  مراءاأل

منهج النقد التارخيي، خصوصا ، واملساءلة، مبختلف املناهج النقدية تنقيدتعرض الكتاب املقدس لل الزمان مرور  ، ومعالنص األصلي

 االجتماعية. احلياة أانصرالدين عن كل  تفريقب حىت انتهى املقدسفأدى ذلك إىل جتاوز النص 

الفكر احلداثي املعاصر إىل تبين   رجالبعض ع سارَ ف، نقدية ابحلداثة الغربية ومناهجها الفلسفية ال العامل اإلسالميأتثر  قدو 

. وال  املقدس متطبيقه على القرآن الكرمي، كما طبقه الغرب املسيحي على كتاهب واأرادو   املناهج يف دراسة القرآن الكرميمثل هذه 

لكل زمان  ا كون القرآن حمفوظا من التبديل والتحريف، وصاحل  ، خصوصا يفكتاهبم والقرآن الكرميبني   بارزالفرق ال شك يف

وإنَّ أسباب النُّزول  والعلوم يف القرآن الكرمي هلا دور عظيم ال ينبغي لفقيٍه التغافل عنها، العلوم اإلسالميَّة كلٌّ ال يتجزَّأ،و   ومكان.

فْهم القرآن، وله أَثر يف املسائِّل الفقهيَّة ختصيًصا   على معِّيَنة مكانة  هبا مِّن حيث الدراية؛ إذ له هتماممن أهم ِّ العلوم اليت ينبغي اال

من   هجم احلداثيون. ييف الرتاث اإلسالمي شروعيةمبعدة عن القواعد املأقوال شاذة وآراء تعرض على  هذا الفن . لكنتعميًما و 

اليت تؤدي شبهات احملتمل عند إمهال امل ندرك اخلطرأن فبنا  .وقواعدها   على أصول علوم القرآن  خالل استغالل وتوظيف هذا الفن

 قانونيا كامال.   تشريعا وكونه  عاملية النصحىت ُيشك يف شرعية إىل إبطال أحكام 
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ي وجوه حاولت النظرة  فنفحص أبمبحَثي أسباب النزول والعموم واخلصوص فألجل األمهية البارزة عزمنا أن حنلل 

ن مصدرا ا شكل املبحثي هل أنه جوابإىل  نتوصل بعون هللا تعاىلهندف بذلك أن . املبحثني إلثبات دعواها تستغل التارخيية أن 

 أم ال؟للقراءة احلداثية التارخيية صحيحا انفذا 

 إشكالية البحث:    

 اخرتاق النص القرآين كاليةأنه يؤدي إىل إشاملفهوم احلداثي ملباحث علوم القرآن خيالف الرتاث اإلسالمي على مدى  

ع أحكام القرآن املعينة يسبب ضيا  اكومكان. فذ فإنه يتيح أن يكون معناه حمدودا بزمن اختصاص النص بظروف نزوله وأسبابهك

القرآن حيث يقال إن القرآن  عاملية ركنا لشبهات وكل ذلك يشكل مطلقا.   الوحييف فهم النصوص ما حيقق مقاصد حيث يعترب 

 اليت عاشها املسلمون. آايت مناسبة لألوضاع البدائية األوىل بل هو عبارة عن كاملة  جمموعة تشريعية قانونيةال يشكل 

   :أمهية البحث

يف اإلطالة . فال تبقى حاجة  املوضوعأن نقدم أوال إشكالية    كان من اجلدير  حبسب كِّرَب اإلشكاليةوألن األمهية تكون  

إذا يتعرض   ا خصوص  ٬هي  وتركها على ما   ال ميكن إمهاهلا ما جاء به الرتاث    كل ِّ   اآلراء اليت هتدف ردَّ   لتتضح أمهية هذا البحث.

قريبا من موقفهم كالذين يقولون بتارخيية املستشرقني أو من قبل من يكون  علم القرآن وتفسريه إىل حتريف من قبل  علم جليل ك

شكاالت اليت وردت يف عن بعض اإل فنحاول اإلجابة العلمية .يقتصر ادعاؤهم على أحكام املعامالت دون العباداتالنص ولو 

 ضمن هذا اجملال. العصر احلديث  

 اختيار البحث:  

داثي مناقشات الفكر الرتاثي والفكر احل وقد عزمت على كتابة هذا البحث لكي يكون وسيلة يل أن أتبحر وأتعمق يف

ذلك على مشريف الفاضل  . فعرضت مدار اخلالف بني الفكرينستقراء أن مبحث أسباب النزول علوم التفسري. فالحظت بعد ايف 

واآلراء املختلفة صلة اآلايت ابألسباب واتفقنا على أن حنلل  ابستشارة املركزات العلمية يف حبثي هذا. معي وأعجبه االقرتاح وقام

    مع مراجعة التاريخ والرتاث من كتب علوم القرآن. فيها 
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 الدراسات السابقة:

  . هودكتور أمحد حممد الفاضللل "االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن"من الدراسات املفيدة يف هذا اجملال كتاب 

عن "هل  لسؤال يف كتابه وتناول ا فصال مستقالوفس ح ألجل ذلك لتارخيية وتعاملهم أبسباب النزول اب واشتغل  قام بدراسة نقدية

وألقى بذلك نظرية عامة يف فهم هذه القاعدة اليت هلا أمهية كبرية يف أصول الفقه وعلوم   بعموم اللفظ أو خبصوص السبب؟" العربة

   القرآن.

موقف العلمانيني   تناول فيه عبد الرحيم. ألمحد قوشيت "التوظيف العلماين ألسباب النزول" أيضا  ومن الدراسات املهمة

يف النهاية عرض  و من أهم مسائل أسباب النزول، مث انتقل للحديث عن أهم جماالت التوظيف العلماين ألسباب النزول، 

 .التناقضات واإلشكاالت املنهجية يف املوقف العلماين من أسباب النزول

ئ  ميكن االستفادة منه ليتشكل لدى القار  مهمألمحد الطلبة أثر  "زول وازدواجية التوظيف احلداثيالكتاب "أسباب النو 

 تصوير عام يف اشتغال احلداثيني هبذا الفن. 

من  تنتجحىت ال  أقوال العلمانينيخطورة إمهال و  دافعا للتأمل يف أمهية املوضوعهذا البحث املتواضع وأرجو أن يكون 

 القرآن الكرمي. الشبهة يف عامليةاإلمهال 

 :الشكر

مث أشكر أستاذي  . أوال وآخراإجناز هذا العمل املتواضع فله احلمد حيث أمكن يل على فضله  تعاىلفإين أشكر هللا 

اجلديدة  ملمناقشة األفكار  وكنت أزوره يف مكتبه الذي بذل كل اجلهد والعناية يف إرشادي الدكتور منجد أمحدعلى الرسالة املشرف 

كل التقدير. ابرك هللا فيه  . فله من هللا أجر ومين  ويقوي عزمييت وكان يشوقين على البحث ويزودين ابلكتب النافعة  خالل الدراسة

 ابلعافية والسعادة يف الدارين. ومت عه 
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 مقدمات عامة عن أسباب النزول  املطلب األول:

 ا ة واصطالحلغ النزول أسبابتعريف  1.1

مبحث أسباب النزول تركيب إضايف ويتشكل من كلمتني )أسباب( و )النزول( ويفيد هذا الرتكيب علما مستقال يف  

 علوم القرآن. فمن اجلدير أن ننظر يف الكلمتني على حدة.

 السبب: 

ومنه قول هللا   وردت كلمة )سبب( يف القرآن الكرمي يف مثانية مواضع، والسبب يف اللغة: احلبل، .أسباب مجع سببلغة:  -أ

َرةِّ فـَْلَيْمُدْد بَِّسَبٍب إِّىَل السََّماءِّ مُثَّ  ُ يفِّ الدُّنـَْيا َواآلخِّ َكْيُدُه  لِّيَـْقَطْع فـَْلَينُظْر َهْل يُْذهََِّبَّ  تعاىل: ﴿َمْن َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن يَنُصرَُه اَّللَّ

َقطُِّع   ]١٥سورة احلج  [ َما يَغِّيُظ﴾ أي: فليمدد حباًل يف سقف السماء. ويف احلديث: "َوإِّنَّ األَْنَساَب يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ تـَنـْ

" فالسبب ابلزواج والنسب ابلوالدة.  1َغرْيَ َنَسيبِّ َوَسَبيبِّ

 2إىل احلكم غري مؤثر فيه.  ما يكون طريقا للوصولاصطالحا:  -ب

سيلة اليت توصلنا إىل ألهنا الو  اليت من أجلها نزلت اآليةللحادثة تستخدم  (سبب)أن كلمة يف كتب التفسري فنرى كثريا 

 العلة معىن متولد.  بل ،العلة وال يراد ابلسبب تساعدان حلل اإلشكال فيها.معىن اآلية وحقيقة تفسريها و  فهم

 النزول: 

من  هو االحنطاط  : نزول يف األصل: "الالراغب األصفهاين قال واحللول يف مكان االحنطاط من األعلى وهو  ،نزول نزل ينزلمن  

 3وأنزله غريه" ، حط رحله فيه ونزل يف مكان كذا ،: نزل عن دابتهيقال ،علو

 : مستقل يف علوم القرآنكمصطلح يسمى به علم ف أسباب النزول  نعر  يف جزئيه فنا الرتكيب عر  بعد أن 

 4" أايم وقوعه  عنه أو مبينة حلكمه أو اآلايت متحدثة ما نزلت اآلية سبب النزول هو: "يف تعريفه: لزرقاينقال ا

 
 79ابن منظور: لسان العرب احمليط ص:   1
 117انظر التعريفات للجرجاين ص:  2
   799 املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص: 3
 1/166مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين  4
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 5كحادثة أو سؤال" وقت وقوعه  نزل القرآن بشأنه  :"هو ما تعريفه فيقول ويذكر الشيخ مناع القطان 

أو  املتعلقة حبادثة اإلفك كاآلايت   فرتة قصرية أو بعد و  ه مباشرةبعداآلايت تنزل  "وقت وقوعه" أو "أايم وقوعه" أنوالقصد من 

وعما ما نزل متقدما كالقصص عن األنبياء واألمم السابقة فيحرتز بذلك التعبري ع. كالسؤال عن ذي القرننياآلايت اجمليبة لسؤال  

ما يتعلق ابلقصص أسباب النزول  قبيل أنه ال يعد من فيتضح لنا  القيامة واآلخرة. أحوال يومليت تتحدث عن كاآلايت انزل متأخرا  

 6وما حيتوي على األوضاع يف املستقبل.حداث املاضية خبار عن األواإل

العناية . و تتجلى بني علوم القرآن أفردوا ألسباب النزول اباب مستقال  حيث كبريةعناية العلماء هبذا العلم    من الظاهر أن

خارجا من كتب علوم القرآن صن ف العلماء  إن كان موجودا. النزول سببَ  آلية ذكرون أثناء تفسريهمي به أيضا من أن املفسرين

 : يف هذا العلم  فتاليت أل ِّ  أشهر الكتبفمن . يتناولون فيها أسباب النزول كتبا مستقلة

 السيوطي.الل الدين جل لباب النقول يف أسباب النزول •

 أسباب النزول للواحدي. •

 العجاب يف بيان األسباب البن حجر العسقالين، وهو تتميم لكتاب الواحدي.  •

 أسباب النزو للنيسابوري. •

 تنزيل القرآن البن شهاب الزهري. •

  إذ هي علم يعتمد على روايتها  ةأسانيد أسباب النزول من حيث صح طرق دراسات كثيفة يف  دإضافة إىل ذلك جن

 العناية فتبدأ تكرب حبسب األمهية.من الطبيعي أن العناية  كما هو املنهج يف علم احلديث.  الرواايت اليت جيب تقومي درجة صحتها 

ا نزلت آية  أنه قال:"وهللا م رضي هللا عنه لي بن أيب طالبروي عن عومن ذلك ما  من زمن الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم. به

   7." سؤوال عقوال ولساان إن ريب وهب يل قلبا  فيم أنزلت؟ وأين أنزلت؟وقد علمت إال 

 
 78مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان ص:   5
 137  انظر دراسات يف علوم القرآن لفهد الرومي ص: 6
 68- 67ص:   1ج:  أخرجه أبو نعيم يف احللية 7
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مدى أمهية هذا الفن   -وهو أول كتاب يصل إلينا يف هذا العلم-الواحدي يف كتابه "أسباب النزول"  لنا  ضحو يو 

دون الوقوف  وقصد سبيلها  معرفة تفسري اآليةالمتناع   ما تصرف العناية إليها  الوقوف عليها وأوىلإذ هي أوىف ما جيب :"فيقول

 8وبيان نزوهلا."على قصتها 

)...( ومعرفة   ملن أراد علم القرآنأسباب النزول الزمة معرفة ويقول:"أسباب النزول  معرفةأمهية   عنفالشاطيب يتحدث 

موقع يف  )...( واجلهل أبسباب التنزيل  الكتاب بال بدفهي من املهمات يف فهم  من هذا النمط.  األسباب رافعة لكل مشكل

 9الشبه واإلشكاالت."

أنه ال طائل حتت هذا  يف املسألة األوىل:"زعم زاعم يف اإلتقان حتت عنوان معرفة أسباب النزول  وقال العالمة السيوطي

)...( ومنها الوقوف  معرفة وجه احلكمة الباعثة على تشريع احلكم  منها: ،بل له فوائد ذلكوأخطأ يف  ،جلريانه جمرى التاريخ ٬الفن

 10املعىن وإزالة اإلشكالعلى 

وإن مما حيسن علمه يف أسباب النزول : أن عبارات النزول من أشد ِّ مسائل علوم القرآن إشكااًل، إذ ال يلزم أن تدل صيغ  

، وهذه الصيغ إمنا هي قرائن قوية يف إرادة  ا على السببية مطلقنزلت يف كذا، نزلت يف فالن(    ،هللاالنزول الصرحية )فنزلت، فأنزل  

 يُبحث يف قضااي أخرى تتعلق ابآلية كسياقها ووقت نزوهلا وغري ذلك ألجل ثبوت السببية. ويف ما بعد السببية 

 مدى ارتباط القرآن أبسبابه  2.1

كل العامل  اإلنسان.   أو احليوان أو تالنباات وأ اتاجلماد من جنس وجودملأكان هذا اسواء  ،سببإال ب وجود ملوجود  ال

يتصور وجود الشيء إال بسبب يوجده. وهذا النظام يتعلق فال  .خلوقاتيف مجيع امل انفذ . وهذا النظامالسببية نظام ينبين على

 فليس يف الدنيا واآلخرة شيء إال بسبب:"اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىلقال شيخ بني الناس. لعالقات واالجتماعية اب أيضا 

 11."وهللا خالق األسباب واملسببات

 
 10 أسباب النزول ص: 8
 146ص:  4ج: املوافقات للشاطيب  9

 71اإلتقان يف علوم القرآن ص:  10
 44ص:  8جمموعة فتاوى البن تيمية ج:  11



8 
 

إذ القرآن خطاب للبشر وينبغي اندماجه لطبيعة البشر حىت   ،القرآن الكرمييف  أيضا  ظهرومما ال خيفى أن هذا النظام ي

نوع  ألي احتمال فيه ال  "سنة هللاب"يف القرآن الكرمي  يسمى شامل النافذ يف كل زمان ومكانوهذا القانون اإلهلي ال يهتدي به.

.  سعادة البشر واجلنلمن هللا  ونعمة حكمة وهذا القانون. النتائج ابملقدماتربط قوم على  ت سنة هللافإن  .من التبدل والتحريف

يف  اعتنواالعلماء و  ؟خاص ظرفينزل يف لله سبب كل جزء من القرآن جيب أن يكون   هل معىن كل.  من اجلدير أن نتساءل لكن

وألجل ذلك اهتموا أن يصلوا   .الشرعية  األحكام حتتوي علىلآلايت اليت والعلل كم وجوه احلِّ  يذكروا ويوضحواأن على تفسريهم 

 : إىل قسمني من حيث نزوله الكرمي القرآن ون يفرفق هملكن إىل معرفة أسباب نزول اآلايت.

قسم نزل ابتداء؛ أي: من غري سبب ظاهر عرَفه الصحابة أو حتدثوا فيه وهو أكثر القرآن. ومن ذلك آايت العقائد واخللق  -١

 من أسباب النزول.  عتربفهذا القسم ال ي وغريها.

  12وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. فهذا القسم مما اعتىن به العلماء الذين ألفوا يف أسباب النزول. -٢

أمهية هذا التقسيم:"وراء هذا  االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن عن الدكتور أمحد حممد الفاضل يف كتابه  وقال

وسن ها وهذا يتطلب ابتداء التشريعات  ،مجعاء يهديها لليت هي أقوم لكرمي كتاب هداية للبشريةفإن القرآن ا ة،التقسيم حكمة ابلغ

اقبوا كل سبب ر أن ي" أي ال يتمكن الناس . ابعتبار كونه بشرا بعيدا عن معاينته نزول الوحي أو عدم انطالقا من حاجة اإلنسان

فعاملية اإلسالم ودميومة تشريعاته تستوجب التخفيف من الدكتور فيقول:"هو حرج يف نفسه. ويستمر ورود خلف كل آية إذ 

. ويضيف الدكتور إىل الدين يسر وخيفف عن تكليف الناس أن على ذلك بين" فيحبقبة معينة أو أمة بذاهتا. التصاق أحكامه

ويشري بذلك أن   ذلك ونزل ابتداء."من القرآن على سبب مزيد مزية يف وجوب امتثاله على ما مل يرتبط مبثل ذلك:"وليس ملا نزل 

 13ولو ما عرف احلكمة أو السبب خلفه. يصدق ويطبق ما أنزل هللا املسلم هلل 

فأحياان حيتاج إىل سؤال بشكل أسهل ويزيل الغموض يف ذهنه. من فهمه علِّم اإلنسان سبب شيء حدث يتمكن إذا 

 . خلقه هللا عليها فهذا طبيعة اإلنسان  احلقيقة أو العلة أو احلكمة. الغموض فينكشف له ابجلواب حىت ميحو  

ك يربط الشارع وبكل ذلك أشران إىل درجة ارتباط القرآن ابألسباب وعرفنا أن القرأن يندمج يف أسلوبه بطبيعة اإلنسان، ألجل ذل

  الضمنية.  بعض األحكام ابلسبب ليتضح للمخاطب املعىن املراد واحلكمة

 
 78انظر: مباحث يف علوم القرآن ص:  12
 255 انظر: االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن ص: 13
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 أتثري أسباب النزول يف النص القرآن  3.1

هلا أتثري   فهذه العالقة . القرآين النص ظ ومعاينمعرفة أسباب النزول تعني املفسر يف تعميم وختصيص ألفا مما ال خيفى أن 

  ضربوميكن أن ن ،إلشكالا و دفع الوهموي املعىن الصحيح للمفسر أن يصل إىلفيمكن  مهم من حيث الفهم الصحيح لآلايت.

ٌع َعلِّيمَوَّللِّ ِّ اْلَمْشرُِّق َواْلَمْغرُِّب فَأَيـَْنَما تـَُولُّواْ فـَثَمَّ ﴿تعاىل:  قال هللا مكانتها يف التفسري لآلية:ظهر لنا له مثاال يُ    ﴾َوْجُه اَّلل ِّ إِّنَّ اَّلل َ َواسِّ

على ظاهرها  اآلية  فيؤدي فهمبعذر أو بغري عذر،  أكان سواء شاء املصلي الصالة إىل أي  جهة جيو زفظاهر اآلية  ]115البقرة: [

ابلنسخ   خذالنسخ، واال أبخذ إال ل ِّهحلَ سبيل  ال تعارض  ينتج من ذلكقد و ، وسوء التفاهم اإلشكال إىلسبب النزول  دون معرفة 

إىل سبب النزول، وهو حيصر معىن اآلية يف الس فر، وحكم االجتهاد يف القبلة، وحكم من اجتهد   رجوعإال ال  يصحفال ال يفضل،

 14.وأخطأ يف القبلة

  ، مثاله قوله تعاىل:يةاآل يفيده ظاهر  قد توه م احلصر الذي دفعمن اجلدير أن نذكر أن املعرفة هبذا العلم ينفع املفسَر يف و 

ُد يفِّ َما ﴿ نزِّيٍر ُقل الَّ َأجِّ َتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو حلََْم خِّ َي إِّيَلَّ حُمَرًَّما َعَلى طَاعٍِّم َيْطَعُمُه إِّالَّ َأن َيُكوَن َميـْ َفإِّنَُّه رِّْجٌس َأْو فِّْسًقا أُهِّلَّ  أُْوحِّ

يم إىل  رجع -رمحه هللا-الشافعي  فإن اإلمام. ]145األنعام: [ ﴾لَِّغرْيِّ اَّلل ِّ بِّهِّ َفَمنِّ اْضُطرَّ َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد َفإِّنَّ رَبََّك َغُفوٌر رَّحِّ

إنَّ الكفار ملا حرَّموا ما أحلَّ هللا، وأحلُّوا ما حرَّم هللا، وكانوا على "، فقال:  املوهوم ، ورأى أنه رافٌع للحصرلآلية سبب النزول

حالل إال ما حرَّمتموه، وال حرام إال ما أحللتموه؛ انزال منزلَة من  املضادَّة واحملادَّة، جاءت اآلية مناقِّضة لغرضهم، فكأنه قال: ال 

يقول: ال أتكل اليوم حالوة، فتقول: ال آكل اليوم إال احلالوة، والغرض املضادة ال النفي واإلثبات على احلقيقة، فكأنه قال: ال  

ل  ما وراءه؛ إذ القصد إثبات التحرمي ال إثبات  به، ومل يقصد حِّ حرام إال ما حلَّلتموه من امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهلَّ لغري هللا 

 15." لاحلِّ 

معرفة من نزلت فيه اآلية، فيتعني الوعيد فيه قطًعا، كما هو احلال يف حادثة اإلفك،   إضافة إىل ذلك يعطينا سبب النزول

 16. ليست حادثة مسجلة ضد جمهول يف القرآنهي ف

 

 
 157 ص: 1انظر: تفسري املاوردي ج:  14
 23ص:  1الربهان يف علوم القرآن ج:  15
 150ص:   10انظر: تفسري القرطيب ج:  16
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 يف الرتاث اإلسالميمفهوم أسباب النزول  4.1

 عملونهبلفظه وال مبعناه االصطالحي، وإمنا كانوا يست الصحابة والتابعني عند  شهورام مصطلح "أسباب النزول" ما كان

أو التابعي  على أن اآلية نزلت يف كذا ويكون   املناسبة، فينص  الصحايب ظهارمن أوجه التفسري أو إ ا مبعناه اللغوي ، فيكون وجه

قد ُعرف من عادة الصحابة والتابعني  ": يف ذلك هذا حمتمال لكونه سبًبا وحمتمال لكونه داخال يف معناها، يقول الزركشي رمحه هللا

 أن هذا كان السبَب يف أن أحَدهم إذا قال: نزلت هذه اآليُة يف كذا، فإنه يريد بذلك أن هذه اآلية تتضمَّن هذا احلكَم، ال

هي العلة  قد يكون السبب  مفهومهما بعضه على بعض.يلتبس إذ  فمن هنا نالحظ الفرق املهم بني العلة وسبب النزول 17".نزوهلا 

 لكنه ليس بينهما تالزم مطلق.

وقوهلم: نزلت هذه اآلية يف كذا يراد به  "أسباب النزول مع أن النازَل واحد: رواايت وقد قال ابن تيمية رمحه هللا يف تعدُّد

  18)...(" اترة أنه سبب النزول، ويراد به اترة أن ذلك داخل يف اآلية وإن مل يكن السبَب كما تقول: عىن هبذه اآلية كذا

املفهوم العام إىل ما يتَّصل ابآلية من القضااي لقًبا لعِّلم من علوم القرآن، ويرجع جعل املصطلح  هم منن منو املتأخر و 

 19من انحية الظروف الزمانية أو املكانية. ا واحلوادث، سواء كان علة نزلت اآلية ألجلها، أو قضية ارتبطت هبا ارتباط 

هنجوا منهج   النزولسباب املشتغلني أب العلماء . فإنفمن املهم أن نذكر أن هذا العلم مستند على الرواية والدراية معا 

شهِّد التنزيل، وال جمال لالجتهاد فيها إال ابلرتجيح عند    و ينظرون يف ضبط وعدالة من صحَّتها على  الرواايت شونيفت  احملدثني ف

قام صحيح. فقد إىل استنباط حكم  هناية فيصل بدراية احملتوى على تناسب السبب ابآليةالعامل . مث حيكم تعد د الرواايت واختالفها 

 تعريف هذا املبحث. منمث لنا لكتب الدراية يف ما مضى قد و  ألسباب النزول رواية ودراية.العلماء يف هذا الفن بتصنيف كتب 

وأيضا ميكننا أن نالحظ أن أسباب النزول وإن مسيت ب"أسباب" فهي أصال عبارة عن مناسبات فال يفهم منها اقتصار  

و وقائع أسباب النزول ال تكون منشئة وال علة    .ليها حيث يلزم من وجود السبب وجود املسبب ومن عدمه العدماآلايت ع

على الفهم الصحيح لآلايت. فلذلك نرى من التعريفات املعاصرة هلذا  يساعد تناسبلتشريع األحكام بل هي تقرب من أن تكون 

 
 31ص:  1 الربهان يف علوم القرآن ج: 17
 340ص:  13جمموعة فتاوى البن تيمية ج:  18
 30انظر: اتريخ القرآن الكرمي لعبد الصبور شاهني ص:  19
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أي  .اطبنيكم فيما استشكل على احملاحل لتبني   خاصةماعية اليت نزلت فيها آايت اإلجتاملوضوع أهنا املناسبات الزمانية واملكانية و 

 ن اآلية. هي مبثابة بيان حلكم تزيل االستشكال من حيث تناسب الواقع ابملعىن املراد م

 مفهوم أسباب النزول عند احلداثيي  5.1

فإن أقواهلم تبيان املمفهوم   يف هذا اجملال حىت يتضح لنا مفهومهم. املفكرين املعاصرينلنلقي نظرة إىل ما يقوله بعض 

الرتاثي متاما. وتتغري النظرة العلمية على هذا الفن من منظور معاصر ال يراعي القواعد الثابتة ويسلك مسلكا مزدوجا ابلفسلفة  

يقول حممد سعيد العشماوي: “إن كل آايت القرآن  العقلية. فالعقل يكون األصل يف االعتبار ويفتح جماال جديدا لالجتهاد. 

ميثل  و  20"وشريعته نزلت على أسباب، أي: ألسباب تقتضيها، سواء تضمَّنت حكًما شرعيًّا أم قاعدة أصولية أم نظًما أخالقية

وبذلك أييت برأي خمالف يوس ع به يف األسباب اليت كانت حمدد   بذلك موقف املعاصرين أن لكل آية يف القرآن سبب خاص.

   العدد يف الرتاث اإلسالمي.

لتجديد الفكر اإلسالمي مفهومهم هلا. ومن امللحوظ أن   اشتغل عديد من املعاصرين أبسباب النزول وبي نوا يف مصنفاهتم

املعاصرين حاولوا التجديد يف األصول وعلوم التفسري كما حاولوه يف علم الكالم. لكن ال نرى االحتاد يف فهمهم ومنهجهم كي  

ونشاهد يف تعريفهم هلذا الفن أهنم يشددون على العالقة بني الواقع ونزول    ول الكالسيكي.نثبت هلم أصوال جديدا بديال من األص

التشريع على مدى أنه ال ميكن فصل األحكام عن ظروف معينة وقعت يف اتريخ معني. وعلى هذا ينزل الوحي جميبا ومؤيدا  

أو احلداثة أو البيئة اليت الظرف "عبارة عن:  ن حنفي حس ملقرتحات بشرية حىت ال يبقى للوحي أي قداسة. فإن أسباب النزول عند

ويقول يف مكان آخر: "فهو ليس عطاًء من الوحي بقدر ما هو فرٌض من الواقع وأتييد الوحي، وهذا هو   21." نزلت فيها اآلية

 .مقرتحات من البشر هي أسباب النزول يف النزول، وإمنا يتبىن   ا يرى أن الوحي ال يضيف تشريعفبذلك  22."معىن أسباب النزول

حياولون جتديد االسم وفقا لتصورهم ويسمونه أولوية الواقع على الفكر.  فنرى أيضا تصويرا اترخييا يف اسم هذا الفن. فهم 

مطابقا هلذا التجديد يف االسم:"ما عرب عنه القدماء ابسم أسباب النزول هلو يف احلقيقة أسبقية الواقع على الفكر   حنفي قال حسن

 
 197جوهر اإلسالم ص:   20
 20ص:   1مهوم الفكر والوطن ج:  21
 136- 135الرتاث والتجديد ص:  22
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الفكر يتجدد طبقا لقدرات الواقع وبناء على كما أن ما عرب عنه القدماء ابسم الناسخ واملنسوخ ليدل على أن   ومناداته له

ومبثل هذا القول يراد الوصول إىل اترخيية النص؛ ألنه ال   23إن تراخى الواقع تراخى الفكر وإن اشتد الواقع اشتد الفكر."  ،متطلباته

سياق اجتماعي  عبارة عننزول ويرى آخرون أن أسباب ال   ميكن أن تتكرَّر أسئلة املاضي يف احلاضر، وال أن تتكرَّر األجوبة عليها.

هت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وتطلَّب اجلواب عليها تشريًعا و  للنصوص  24. أن أسباب النزول أسئلة صرحية أو ضمنية وج ِّ

  جتيب عنعلى مدى ثالٍث وعشرين سنة نزلت آايته أن  يرونابتداء و  نزل ه أن القرآن يف معظم فمعظمهم يرفض

نزلت بسبب  ، وبعُضهم ادَّعى اإلطالق أن كل آيةالبيئةذلك اجملتمع و ب تص األحكامختوعلى هذا   .ومشكالت بشريةجات حا 

قال سعيد العشماوي يف ذلك:"كل آايت القرآن نزلت على األسباب سواء تضمنت حكما  .الواقعة بذاهتا هذه واقعة لتعاجل  

فإنه ال يفرق بني آايت العقائد واملعامالت والعقوابت والقواعد األصولية والقصص  25عيا أم قاعدة أصولية أم نظما أخالقية."يشر ت

وقال به أيضا الدكتور نصر حامد أبو زيد مع استثناء  عرفهم.ألن كلها تتشكل وفقا حلال اجملتمع املخاطب، وهم العرب وعاداهتم و 

بعض اآلايت:"إن احلقائق االمربيقية املعطاة عن النص تؤكد أنه نزل منجما على بضع وعشرين سنة وتؤكد أيضا أن كل آية أو 

وهو يعكس بذلك قول   26" .جمموعة من اآلايت نزلت عند سبب خاص استوجب إنزاهلا وأن اآلايت اليت نزلت ابتداء قليلة جدا

يف هذا السياق أن ذكر أسباب النزول يف كتب التفسري يدل على   وهم أيضا يرون العلماء أبن ما نزلت ابتداء هو أكثر القرآن.

 .االرتباط الشديد بني الواقع وإنزال الوحي ويشريون إىل اعتماد الظروف التارخيية كما فعله الطربي

فنرى مبثل تلك العبارات أن احلداثيني يرون أن كل آايت القرآن هلا أسباب تتعل ق هبا، وليس هناك ما ليس له سبب 

حيث يصل موقفهم إىل درجة أهنم يعطون   ،نزول، إضافة إىل ذلك يدافعون عن العالقة الشديدة بني النص والواقع وارتباطه به

   األولوية للواقع احملصور بزمن ومكان النزول يف فهم النص.

شديدة   اآلايت ابلنسبة هلم .أبسباب النزول . ويثبتون ذلك من خاللالتاريخحمصورة على  حسب آرائهمفاآلايت   

تعميم اآلايت والتجاوز هبا إىل ما هو  نبغي، ولذلك ال يوجيب مراعاة السياق االجتماعياإلرتباط ابألحداث اليت نزلت من أجلها 

 
 15الرتاث والتجديد ص:  23
   200انظر: نقد اخلطاب الديين ص:  24
 197جوهر اإلسالم ص:   25
 97مفهوم النص ص: 26
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العلل على وف للنزول، وذلك يقتضي الوق األصليةمن األحداث والظروف اليت نزلت بسببها، فأسباُب النزول هي العلل  وسعأ

النزول اليت  أسباب  لتعميم ألنه يتجاوزتفسريها اب وزلو صيغت ألفاظ اآلايت يف قوالب عامة فإنه ال جيابعتبار السياق التارخيي. و 

 سباب النزول.من خالل أنسبية وخمتصة  عانيها مطلق يف اآلايت بل كل م   يوجدفالكانت العلل األصلية. 

ها وسيلًة إلثبات وقتية الشريعة، فهم مع ذلك يشك ِّكون يف كثري من أسباب النزول، النزول وجعلمع متس كهم أبسباب  

وحممد أركون يرى   27ويدَّعون اختالقها من طرف الفقهاء واحملدثني، فمحمد شحرور ينفي العالقَة مطلقا بني القرآن وأسباب النزول. 

 28.هإىل وضعها بعد تشكُّل املصحف وكتابتذلك أدى  فدل يف القرن األول اهلجري جل يجةنت ظهرتأن أسباب النزول 

 الفرق بي املفهومي  6.1

  يف الرتاث اإلسالمي يعرفون أسباَب النزول مبا يتناسب مع عالقتها ابلوحي الفرق األول يف تعريف هذا الفن. نالحظ 

به إىل مصطلحات قانونية ال  نيصلو على شكل  التعريف عند احلداثيني، بينما يكون راد الشارعمل ناسبحكم ملكي يصلوا إىل 

  على الرواية عند علماء التفسري أسباب النزولقوم معرفة تبينما  ،يف طرق معرفة األسباب آخر ا فرقجند  . يمة شرعيةأبي ق شعرت

 ،فيمكن عندهم استنباط النزول عقال ودون النظر يف الرواايت والرجوع إليها  ،ارتباط الفكر ابلواقع فحسب ا يفهم احلداثيون منه

 .واقع التارخييإذ ميكن تثبيته مبجرد العقل ويسهل ربط وحصر النص ابل ادعاؤهم أن لكل آية سبب قفينتج من هذا املو فرمبا 

 خالل علم أسباب النزول ومن .  من منظور زمينيُنَظر إليه الوحي  صبحويالسياق التارخيي  ضمن أسباب النزول وهذه النظرة جتعل

 اهم.إلثبات دعو  يتم  فتح انفذة جديدة

 

 

 

 
 92الكتاب والقرآن ص:  27
 74من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي ص:   انظر: 28
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 غرض اشتغال احلداثيي أبسباب النزول  7.1

ربط القرآن ابلظروف   هدفهم فمن وقفهم،مل مساعدة  قوية أدلةأن تنال دف هتألسباب النزول  التارخيية النظرة املعاصرة

  عبارة عنالقرآن من األوامر والنواهي  تويه، فيكون ما حتعلى تلك الظروف املعينة األحكام وحصر  ربطا غري منفكالتارخيية 

 .النفوذ حمصورة تشريعات حمدودة الصالحية،

وسيلة  تكون أسباب النزول ف .ومصدرهاترخيية داللته وفهمه النص القرآين و  اترخيية تشكُّل ومن لوازم مثل هذا النظرة

النصوص الدينية ذاهتا نصوٌص اترخيية، نشأت يف ظروف اجتماعيٍة خاص ة،  ": يف هذا املنوال حنفي حسن يقولفتحقق املقصد، ل

 29" .عرفت ابسم: أسباب النزول

  . ال ملشكالته، وحَ حاجاتهدليل هلم على أنه كان تفاعال مع سياق اجتماعي معني، وإجابة على  فر قا فنزول القرآن م

ن املفسرين مارسوا  قولون إو  .ذلك حبثهم يف أسباب النزول يف  مسَندهميف اترخيية القرآن، و  مهم يوافقوهنأن املفسرين أنفسَ  ونفري 

 .بل ب"أسباب النزول" يسموها بنفس االسمومل   وشعور  دون وعي التارخيانية راءةقلاب العملية

 ،اآلايت نزولأنه ينبغي معرفة الظروف التارخيية اليت نشأ فيها القرآن، وأسباب النزول اليت أدت إىل منهم من يرى و 

ونالحظ من هنا أن أسباب  30".ألسباب تنزيلها  ا لظروفها التارخيية وتبع ا الذي يفس ر اآلايت وفق"هو:  صحيحأن املنهج ال ونفري 

النزول مصدر أساسي هلم يف أتسيس دعواهم ألن أسباب النزول هي َعنُي الظروف التارخيية وأهنا عبارة عن إجابة تستدعيها 

 العالقات والوقائع يف اجملتمع املخاطب ابلقرآن. 

  .ثبات األحكام ميزة يف الوحي ال ختفى  القرآن مع أن ثبات أحكام إظهار امتناعأسباب النزول  هلم من  فغرض آخر

كان جمرد حلٍ  ملشكالت وقتية مقرتحة ممن    أن القرآنَ  ونفسعوا إىل نفي التعايل املطلق للنصوص، وثبات مرجعيتها يف كل وقت، ير 

حسني أمحد أمني أن   الرأي يدافعمعل ِّقا على هذا و  .-صلى هللا عليه وسلم-وهم الصحابة املخاطبون يف زمن النيب  شهدوا التنزيل

 
 73ص:   1مهوم الفكر والوطن ج:  29
 48حقيقة احلجاب وحجية احلديث ص:  30
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ألهنا زالت بزوال أصحاهبا، ومل تعد هلا صفة   ا،فإنه ينبغي اطراحه عالقة أسباب النزول ابلتشريعات هي عالقة العلة مبعلوهلا، 

 31.الدوام

فكرة النسخ  ونعلى أن التشريعات مل تنزل مرة واحدة، وإمنا كانت تنزل مىت ما وجدت أسباهبا، ويستغل ونيؤكدوأيضا   

ومن خالل   .ا أبسباب النزول، مبعىن أن النسخ انتج عن تبد ل الوقائع وتغريها؛ ليلغي بذلك صالحية األحكام لكل زمن وهنويربط

 . ابلفسلفة الغربيةمثل هذه االقوال يريدون إثبات فكرهتم اليت أتثرت 

 السبب ابلعموم واخلصوصعالقة املطلب الثان: 

التفسري ابملأثور، وهو أن يعتمد املفسر يف تفسريه لكتاب هللا على نص من   قالتفسري يكون إما بطري أن  علوممن امل

لرأي  اب أو يكون بطريق التفسريكتاب هللا، أو سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، أو أثر ثبت عن السلف الصاحل رضي هللا عنهم، 

املختلفة  ناهجامل بني منأيضا جند  و  .قرآن وم اليف عل ألفمن  ندع  مشهورقواعد الشريعة ومقاصدها. وهذا التقسيم على  ستندامل

 . ابلعموم التفسريَ  بني املفسرين

يف مصنفات أصول الفقه   جندأبصول الفقه؛ لذلك  قوي ارتباط ا العموم واخلصوص هل باحثأن م هم أن نذكرمن امل

عن  نقل يف كتاب اإلتقانالسيوطي  نيف أ يظهر االرتباط القوي بينهما و  العموم واخلصوص متناوال يف ابب خاص. وعلوم القرآن 

فمن اجلدير أن نفتح انفذة صغرية   ."الربهان يف أصول الفقه" إلمام احلرمني، وعن "املستصفى" للغزايلكتب أصول الفقه مثل 

وجيب اإلشارة إىل أنه مل يرد عن السلف مصطلح العموم وما يقابله من  كي نفهم ماهية التفسري ابلعموم.   العام بلفظ نتعرفل

 .اخلصوص، وهذان املصطلحان من تقييدات املتأخرين

 

 

 

 

 
 75حول الدعوة إىل تطبيق الشريعة ص:   31
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 عريف اللفظ العام  ت 1.2

 32" .عرفه السيوطي أبنه: "لفظ يستغرق الصاحل له من غري حصر 

منها: )كل( و )الذي( و)اليت( وتثنيتهما، ومجعهما، و)أي( و)ما( و)من( شرطاً، واستفهاماً، وموصوالً،  ف، عديدةالعموم   صيغو  

واسم  275] :بقرةال[  ﴾وأحل هللا البيع﴿واملعرَّف أبل حنو:  ]11النساء:[ ﴾يوصيكم هللا يف أوالدكم﴿واجلمع املضاف حنو: 

فال ﴿أي: كل أمر هللا، والنكرة يف سياق النفي والنهي حنو:  ]63النور:[ ﴾أمرهفليحذر الذين خيالفون عن ﴿اجلنس املضاف حنو: 

وإن أحد من املشركني  ﴿ويف سياق الشرط حنو:  ]2البقرة:[ ﴾ذلك الكتاب ال ريب فيه﴿ ]23اإلسراء:[ ﴾تقل هلما أف

 ذكر السيوطي أن اللفظ العام على ثالثة أقسام:  و  .]6التوبة:[ ﴾استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا

 األول: الباقي على عمومه.  

 الثاين: العام املراد به اخلصوص.  

 الثالث: العام املخصوص. وقد مثَّل السيوطي هلذه األقسام الثالثة للعموم.  

 عند علماء الرتاث اإلسالمي مباحث العموم املتعلق ابلتفسري  2.2

 على العموم، ويلحق هبا األخبار. اجلرايناألحكام الشرعية األصل يف أن  املتعلقة ابلعموم، بني القواعد سلَّماتمن امل

على   -صلى هللا عليه وسلم-وا يرون أن حكم هللا فيما أمر وهنى يف كتابه وعلى لسان رسوله نفقد نص  الطربي على أن السلف كا 

إن   من الصحابة والتابعني واخلالفني بعدهم من قوهلم -ها : "وهذه األقوال اليت ذكرانالعموم الظاهر؛ قال يف تعليقه على قصة البقرة

من أوضح الداللة على أن القوم   -بين إسرائيل لو كانوا أخذوا أدىن بقرة فذحبوها، أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد هللا عليهم

دون اخلصوص   كانوا يرون أن حكم هللا فيما أمر وهنى يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم على العموم الظاهر

 33."الباطن

وذلك   أن أسباب النزول ال ختصص األلفاظ العامة، بل العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب. ونشاهد موقف العلماء

اجلواب النازل   يتيقصد بعموم اللفظ أن أي أن أحكام القرآن هي أحكام عامة لكل زمان ومكان، وليست خاصة أبفراد معينني.

 
 402اإلتقان يف علوم القرآن ص:  32
 207ص:   2تفسري الطربي ج: 33
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  أللفاظخبصوص السبب أن يكون سبب النزول أمرا خاصا ابلنسبة إىل ا قصدوي  ،أفرادا متعددين شملبصيغة أعم من السبب ت

 . ةالعام

 كما سنرى فيما بعد.  من يرى أن العربة خبصوص السبب ال بعموم اللفظ، لكن املعول عليه هو القول األول هناكو   

 .خالفتفاق وهي: أنه إذا اتفقت اآلية مع سبب نزوهلا يف العموم أو يف اخلصوص فال االصورة هي حمل وهناك 

فالصحيح الذي عليه اجلمهور وبه جزم يف الكتاب أن العربة بعموم اللفظ ال  "للخالف يف املسألة:شارحا قال السبكي رمحه هللا  

ًصا لعموم اللفظخبصوص السبب. وخالف يف ذلك مالك واملزين  وأبو ثور، فقالوا: إن خ  34" .صوص السبب يكون خمص ِّ

فأما ما حيتمله النص  ، ألجلها على الواقعة اليت نزل النص  ةاآلية مقصور  ألفاظوالذين قالوا أبن العربة خبصوص السبب قصدوا أن 

 استيفاء الشروط.مثل القياس عند  ،بدليل مستأنف  نصل إليهبل  ،اللفظ عرب نصل إىل حكمهمن غري أشخاص السبب فال 

حيث مر بشاة  -صلى هللا عليه وسلم  - كقوله:   ورود العام على سبب خاص ال يسقط دعوى العموم، قال اإلمام الغزايل:"

ميمونة »أميا إهاب دبغ فقد طهر« وقال قوم: يسقط عمومه، وهو خطأ، نعم يصري احتمال التخصيص أقرب، ويقنع فيه بدليل 

بقرينة اختصاصه ابلواقعة كما إذا قيل كلم فالان يف واقعة، فقال: وهللا ال أكلمه أبدا فإنه يفهم ابلقرينة  أخف، وأضعف، وقد يعرف 

  والدليل على بقاء العموم أن احلجة يف لفظ الشارع ال يف السؤال أنه يريد ترك الكالم يف تلك الواقعة ال على اإلطالق. 

ة األصلية فهو حمل االعتبار. والسؤال أو السبب ال أولوية هلما بل مها ملحقان  ويعين بذلك أن كالم الشارع هو احلج 35" .والسبب

 كأداة لفهم املعىن.

وعلى ذلك درجت القوانني يف الدنيا كلها، فإن القانون :" موضحا لعالقة السبب بعمومية احلكم وقال نور الدين عرت

فمن العادي أن يكون لشيء سبب مهما اختص،   36." عيصدر ألسباب خاصة يف أحيان كثرية مث يكون حكمه عاما على اجلمي

لكن احلاكم يطبق احلكم على كل من دخل يف مضمون هذه القضية، إما ابلقطع وإما ابلقياس. لكن لو قمنا ابلتخصيص وقطعنا 

   النظر عن العموم فال جدوى للشارع أن يستخدم ألفاظا عامة. 

 التعميم جار ولو ورد النص على سبب خاص: نريد اآلن أن منثل من خالل آية و حديث أن 

 
 158ص:  2اإلهبام يف شرح املنهاج  ج:  34
 236 املستصفى ص: 35
 53  علوم القرآن الكرمي ص: 36
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ئِّي َولـَْدهَنُمْ  ﴿ :قولـه تعـاىل اهُتُْم إِّالَّ الالَّ اهتِِّّْم إِّْن أُمَّهـَ ا ُهنَّ أُمَّهـَ ائِّهِّْم مـَ ــــــــــــــَ [؛ فـاللفظ عـام،  2: ﴾ ]اجملـادلـة الَـّذِّيَن يُظـَاهُِّروَن مِّْنُكْم مِّْن نِّسـ

لَّى هللا نزلت يف امرأة امسها خولة، وقال عكرِّمة:   وســببها خاص؛ امسها خويلة ابنة ثعلبة، وزوجها أوس بن الصــامت جاءت النيب  صــَ

لَّم "ما أرَاكِّ إال َقْد َحُرْمتِّ  ــَ لَّى هللا َعَلْيهِّ َوسـ ــَ لَّم، فقالت: إن زوجها جعلها عليه كظهر أمه، فقال النيب  صـ ــَ  َعَلْيهِّ، وهو حينئذ َعَلْيهِّ َوسـ

ـــــــه، فقالت: انظر ُجعلت فداك اي نيب   ـــــــل رأسـ ـــــــول هللا، يغسـ ـــــــأين اي رسـ  هللا، فقال: ما أرَاكِّ إال َقْد َحُرْمتِّ َعَلْيهِّ، فقالت: انظر يف شـ

ــــــلة:  ــــــله، فتحو لت من اجلانب اآلخر، فقالت: انظر جعلين هللا فداك اي نيب  هللا، فقالت الغاسـ ــــــه ليغسـ فجعلت جتادله، مث حو ل رأسـ

لَّم مرتبدا ليوحى إليه، فأنزل هللا   أقصـري حديثك وخماطبتك اي خويلة، أما ترين وجه رسـول هللا ُ قـَْوَل ﴿صـَلَّى هللا َعَلْيهِّ َوسـَ َقْد مسَِّع اَّللَّ

َها  فمن البارز أن املفسرين يشريون إىل ضرورية األخذ بعموم األلفاظ مهما اختص السبب، إذ   37]1اجملادلة:[﴾الَّيتِّ جُتَادُِّلَك يفِّ َزْوجِّ

ــتعمال   ــارع للعموم مع أن الســـبب أمر خاص يف حق ال يبقى أي فائدة يف اسـ ــتعماهلا يظهر مراد الشـ كلمات عامة. والعدول إىل اسـ

 .امرأة

 عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حاهلم قد جاء انس من األعراب إىل رسول هللا صلى هللاويف حديث شريف أنه  

أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة، فأبطئوا عنه حىت رئي ذلك يف وجهه. قال: مث إن رجال من األنصار جاء بصرة من 

سنة حسنة،   من سن يف اإلسالم " ورق، مث جاء آخر، مث تتابعوا حىت عرف السرور يف وجهه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فعمل هبا بعده، كتب له مثل أجر من عمل هبا، وال ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة، فعمل هبا بعده،  

 38." كتب عليه مثل وزر من عمل هبا، وال ينقص من أوزارهم شيء

إنه يشمل كل من دعا إىل سنة حسنة  فهذا احلديث ورد يف مناسبة معينة، ولكن لفظه عام، فهنا العربة بعموم اللفظ؛ أي:  

 .بفعله أو قوله، وليست العربة خبصوص السبب يف حق هذا األنصاري الذي بدأ ابلصدقة

إذا سئل سؤال   قصده،إىل العموم دليل على  اخلاصعدول اجمليب عما سئل عنه أو عدول الشارع عما اقتضاه حال السبب فإن 

  .ل على أنه قصد هذا العام ألن األصل قاعدة: مطابقة اجلواب للسؤالخاص فعدل عن اجلواب اخلاص إىل لفظ عام د

 
 224ص:   23انظر تفسري الطربي ج:   37
 2059ص:   4ج:  1017مسلم ابب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة رقم صحيح  38
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املراد  نواستدلوا أب عن مالك والشافعي وأمحد، وأيب ثور، واملزين وغريهم أبن العربة خبصوص السبب وقد نقل املذهب

ه ممتنع، وإذا كان املقصود بيان حكم ر بيان احلكم إىل زمن وقوع الواقعة ألنهبذا اللفظ بيان حكم السبب فقط، ولوال ذلك ملا أخ  

ن وقوع الواقعة يف هذا الوقت أمر تقتضيه حكمة هللا اليت استأثر بعلمها ذا أبوُأجيب عن ه .السبب فقط وجب قصر اللفظ عليه

الظهار خمتصة أنه يلزم منه أن تكون العمومات الواردة على أسباب خاصة كآية ة أو احلكمة و دون غريه، فرمبا تفوت املصلح

، وقد مثلنا آلية الظهار من تفسري الطربي يف ما سبق، وال  خالف اإلمجاع هذا احلالأبسباهبا ألنه أخر البيان إىل وقوع الواقعة و 

 خالف بني املفسرين فيما قاله الطربي. 

ني داللة السياق وب ،يفرق بني ورود العام على سبب خاص، فإن ذلك ال خيصصه على الصحيحأن نشري إىل أنه  مهِّم  و 

وقد نبه على ذلك العالمة ابن دقيق العيد رمحه، فيما نقله عنه اتج الدين السبكي  ، والقرائن على ختصيص العام فإن ذلك خيصصه

وبني ورود العام على   ،جيب أن يتنبه للفرق بني داللة السياق والقرائن على ختصيص العام وعلى مراد املتكلم"رمحه هللا، فقال:

وهي املرشدة  دفإن جمرد ورود العام على سبب ال خيصصه، وأما السياق والقرائن فإهنا الدالة على املرا ،وال جتري جمرى واحد  ،سبب

 39"إىل بيان اجملمالت وتعني احملتمالت.

   واخلصوص من انحية أسباب النزول لعموملاحلداثيي  فهم 3.2

 لنا من مات. وذلك يتبني  يف هذا اجملال يباين الفهم الرتاثي من حيث القواعد واملسل  من امللحوظ أن فهم احلداثيني 

يرون ضياع احلِّكم الشرعية يف اعتبار العموم من النصوص. ويتمسكون بشدة على  هم خالل عباراهتم يف تناوهلم هلذه املبحاث. 

عتبار خبصوصية األحكام املستنبطة من اآلايت واألخبار. وميكن لنا أن نذكر على سبيل املثال بعض العبارات ليتضح لنا  اال

 موقفهم لنالحظ الفرق يف النظرية العلمية. 

:"إن أخطر هذه النتائج للتمسك بعموم اللفظ مع إهدار خصوص  يف حق هذه القاعدة يقول انصر حامد أبو زيد

السبب أنه يؤدي إىل إهدار حكمة التشريع يف قضااي احلالل واحلرام يف جمال األطعمة واألشربة. هذا إىل جانب أن التمسك بعموم 

 
 135ص:  2األشباه والنظائر للسبكي كتاب العموم واخلصوص ج: 39
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هنا يصو ر يف اعتبار العمومات. و  فعلى هذا يرون إشكاال كبريا 40" اللفظ يف كل النصوص اخلاصة ابألحكام يهدد األحكام ذاهتا.

ا كأن العلماء يهملون اخلصوصيات ويعتصمون بال استثناء على العموم.   انصر حامد تصويرا مومهِّ

اآلايت أبسباب  معاينبتخصيص  عترببه القائلون بلزوم ختصيص اآلايت أبسباب النزول هو أنه لو مل ن اعتصمالذي و 

النزول ألدى ذلك إىل الغاء حكمة التدرج يف التشريع كما يف اآلايت اليت نزلت يف اخلمر، فإن البناء على العمل بعموم اآلايت  

ويستشكلون أيضا  الداللة،  املعىن و يف  تلفة دون النظر إىل أسباب النزول يفضي إىل العمل بكل اآلايت اليت نزلت يف اخلمر وهي خم

فإن عدم ختصيص اآلية بسبب النزول يؤدي إىل البناء على لزوم العمل بعموم اآلايت   ،يف اآلايت الناسخة املنسوخة احلال

بعموم اللفظ  :"هل من املنطقي بعد ذلك أن يتمسك العلماءانصر حامد   فيقول شارع.ال غري مقصودالناسخة واملنسوخة وهذا 

هو األساس يف اكتشاف داللة النصوص ألمكن أن يتمسك البعض ابلآلية دون مراعاة خلصوص السبب؟ إذا كان عموم اللفظ 

وقد مثل بذلك على ضياع  41األوىل أو ابآلية الثانية وألدى ذلك يف النهاية إىل القضاء على التشريعات واألحكام كلها."

 فعهو غري مراد وغري مقبول.  إذ يفضي ذلك إىل جتويز املخايرة بني آايت التحرمي. ،حني يعترب العمومالتشريعات 

ويستمر ويقول:"ومن هنا يكون الوقوف عند أحد جانيب الداللة يف النص خطرا على مستوى النصوص الدينية من حيث إنه  

 يؤدي إىل  خلق تعارضات داخل النص ال ميكن حلها وهي تعارضات انشئة عن إهدار اخلصوص حلساب العموم.  

 بني النصوص املختلفة.  وينب ه بذلك إىل أن االعتبار للعموم يسب ب إشكاالت وتناقضات

هج العلماء كطريقة  نحيث يصفون م على تنقيد من قبل االلنظرة التارخيية الرتاث اإلسالمي وأصوله وكثريا ما يتعرض

حتاول  يف   همتغض النظر عن وجود سبب خمصص للنص القرآين. و كأهنا فيها اآلايت و تقليدية ال هتتم ابلواقعة والبيئة اليت نزلت  

 رياعي به املقصود واملراد حسب الواقع.لالنظر إىل املعترب األصلي وهو ابلنسبة هلم القصد من الشارع الذي أنزل اآلية  والفتيأن 

تتسق قاعدة العربة بعموم اللفظ مع الطابع البياين أن العربة يف بيان القصد ال يف عموم اللفظ فيقول:"حيىي حممد لذا قال و 

قة التقليدية وإمهاهلا للواقع الذي تنزل فيه اخلطاب مع أن الصحيح أن يقال: العربة يف بيان القصد اإلطالقي الذي امتازت به الطري

 
 104مفهوم النص ص:  40
 105- 104مفهوم النص ص:  41
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واألساس عنده هو الكشف عن القصد األصلي، واللفظ يلعب دورا  42واستكشافه ال يف عموم اللفظ وال يف خصوص السبب." 

 اثنواي ال دْخَل له يف املعىن بشكل مباشر. 

شري إىل مسلك وفقا ملقاصد الشريعة. وكأهنا تلغي جانب اللغة اليت هي يف اخلطاب الشرعي العام وترتكز فقط  مثل هذه املقولة ت

 على الواقع الذي ينبع منه املقصود واملراد.

وذلك مرتبطا بزمان ومكان وربط بعض احلِّكم ابملناسبات اليت   ،هللا أنزل القرآن هدى ورمحة للناس كافةوال شك أن 

وقعت ضمن اتريخ وظروف لكنه مل يقصر خطابه ألفراد متعينني بل جعل يف أحكامه عربة ليتعظ هبا كل الناس. وال يعين ذلك  

ق التاريخ والواقع وفصل القرآن عنه  إن القول بعموم اللفظ فيه لوي لعنإهدار قيمة ومكامة التاريخ كما يقوله طيب تيزيين. فإنه قال 

 43وفصمه عن التاريخ.

. وهذا اإلطالق  خاصعلى إطالق معىن احلكم ولو جاء مقرتان بسبب  تأسسي عند العلماء املتأخرين القول ابلعموم

يوضح عالقة ب يُفَهم من اخلطاب العام الذي يتكون من ألفاظ دالة على العموم وال أثر للسبب املعني يف ختصيصه إال أن السب 

. لكن جند احلداثيني يرفضون اإلطالق يف املعىن ويقولون بعدمه ويستندون  سديدبذلك الفهم ال سهلالتناسب بني الواقع واحلكم وي

مؤيدا هلذه  وقال العشماوي   يف دعواهم على أن االحكام ليست جمرد تشريع بل هلا خلفية واقعية اترخيية فال ينبغي اإلعراض عنها.

كل األحكام نسبية وينفي عنها اإلطالق فيقول:"فأحكام التشريع يف القرآن ليست مطلقة ومل تكن جمرد تشريع  ن  الفكرة إ

 ويعين بذلك أن كل آية تتعلق حبادثة بذاهتا فهي خمصصة بسبب التنزيل وليست مطلقة.44مطلق." 

فقال خليل عبد الكرمي:"ويف رأينا أن هذه القاعدة   ،فمنهم من يت هم الفقهاء بوضع هذه القاعدة دون أي مسند مشروع

املعايري لن تنضبط إال إذا عدلنا عن هذه القاعدة ووضعنا نصب   نتدخل يف ابب احليل اليت جلأ إليها عديد من الفقهاء ونؤكد أ

ض األحكام. وهو يريد  وعلى هذا يرى أن هذه القاعدة ابب اللجوء للفقهاء يف إثبات بع 45أعيننا السبب وحنن نفسر النصوص."

 السبب كأساس يعتمد عليه يف تفسري كل النصوص.

 
 89جدلية اخلطاب والواقع ص:  42
 126انظر: اإلسالم والعصر ص:  43
 120: معامل اإلسالم ص 44
 109األسس الفكرية لليسار اإلسالمي ص:  45
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أن البحث  وهو ووجه اثلث، ويذهب إىل أمر جديد ابلكل فمنهم من خيرج من القول ابلعموم ومن القول ابخلصوص

الناس واختالف   عن الغاية يتعني من النص الشرعي مبراعاة املقاصد وأن يف هذا البحث جمال الختالف التأويل حبسب حاجات

وهذا املقصد مفتوح للتغري مبرور الزمان وتغري الظروف االجتماعية  ثقافتهم وظروفهم مع جمال للتطور. أي العربة للغاية واملقصد.

 والثقافية.

وما ، حىت يف أوصافه للجنة والنار أجزائهيريدون أن يصلوا إىل غاية هي أن القرآن الكرمي أتثر ابلبيئة يف كل بكل ما قالوا 

.  ، وإذا كان كذلك، فتارخيية القرآن يلزم فيها أن ما جاء فيه ال ينبغي أن يتعدى العصر الذي نزل فيهيتعلق هبما من وعد ووعيد 

لكل    ، وحجتهم أن هذه األحكامعلى الشكل الذي نزل يف هذا العصر املاضي  داباآلحكام و ابأل  كلفنيواملسلمون إذن ليسوا م

واألسباب ال تنحصر على زمان و مكان معني فيجب   منها سببه الذي نزل من أجله وهذه األسباب، كانت نتيجة بيئة خاصة.

 تغيري احلكم بتغري الظروف. 
 

 

 املطلب الثالث: حتليل وتقومي آراء القراءة التارخيية ضمن أسباب النزول وداللتها على العموم واخلصوص  

فيما سبق قد قمنا بعرض منهج الرتاث اإلسالمي ومقباال له تعرفنا على منهج وموقف النظرة احلداثية ووصلنا إىل درجة 

 اجملال. ميكن لنا أن نقو م مدى صالحية أقواهلم يف هذا 

 قضية ربط األحكام ابألسباب  1.3

قد قمنا بتناول مسألة مدى ارتباط القرآن ابألسباب وذكران أنه ال بد لكل موجود من سبب يوجده، وأن هذا النظام هو  

بب وهي انفذة غ=يف كل زمان ومكان وال تتعرض للتبديل. واعرتفنا أن هللا يربط بعض األحكام بسسنة هللا يف السماء واألرض، 

يف حني إنزاهلها للناس كافة ليتعظ به اإلنسان ويدرك وجه احلكمة خلف التشريع. لكن هذا األمر ليس يف عالقة مالزمة. ال  

يعتمد النزول ابلتمام على وجود سبب ألن هللا هو الشارع وهو ليس حمدودا يف تشريعه وليس تشريعه حمتاجا إلبداع سبب جييز 

مة ونعمة من هللا للبشر أنه يظهر لعباده املناسبة بني الوقائع والشريعة ليسهل لإلنسان أن يتعظ إنزال احلكم. بل هذا األمر حك

ويعترب وميشي على الصراط السديد. وهذا األمر ليس الزما على الشارع، ألن أحكامه النازلة قد تتعلق مسائل شىت من اآلداب  

صلة ابألحداث واألسئلة االجتماعية كما رام، وليس كل تلك املسائل يف واملعامالت والعقوابت واحلالل واحل والعقائد والعبادات
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كمة ومصلحة  هو احلال يف أسباب النزول. فال ينبغي القول أبن لكل حكم سبب، بينما ميكن لنا أن نقول إن لكل حُ  كم حِّ

    توف ر لإلنسان الرشاد واهلداية. خلفية،

اشتغل بربط تفسري   بَعينه. فإنه ما   بضبط وحفط أسباب النزول  مرقد أ  -وسلمصلى هللا عليه  -النيب  ال نشاهد أنلكننا  

وهو   دون الرجوع إىل سبب. شرحها ب قومويعظ ويقضي هبا ويفحسب  صحابةبل كان يتلو اآلايت على ال ،اآلايت أبسباب النزول

  ليس كلو ادهتا من حيث املكان أو الزمان.  حيصر السبُب اآليَة يف إف  مكة. فالوهو يف    دينةكان يستشهد ابآلية اليت نزلت يف م

م  أسباب النزول، كما يؤكد هذا يعرفون كانوا  الصحابة  الكثيف بروايته وتناقله. عدم اشتغاهلِّ

 فإنه  ألسبابأنزهلا مقرتنة اب  لكنهنزال اآلايت ابتداء  إهللا تعاىل كان قادرا على  أبن   ربط اآلايت أبسباب النزولوإذا تصوران  

ن نزول اآلايت على األسباب ال تنحصر فائدته إبرادة ربط  من أ  جوابه  يتضحفقد  من ذلك ربط مفاد اآلية بسبب النزول،    إذن  أراد

النزول،   الوقائع  تعليقيف  ا  عديدة ميكن أن تكون سبب  فهناك أمثلةاآلايت وختصيصها بسبب    ومنها   .نزول بعض اآلايت ببعض 

  القرآن وأن  أمر من األمور األحكام من عند نفسه بل ينتظر كلما اسُتفيت يف  تلقال خي -عليه وسلمصلى هللا -أن النيب التأكيد على 

  -صلى هللا عليه وسلم-  لكن الرسول  من قبل  النزول كان حيدث مثلها   ابشر بهاليت    حداثمن األ  وكثري  .قبل لبيان حكمه  ال يتداخل

صلى هللا عليه  -فيتصدى النيب  مبثابة ما وقع من قبل  ة بعد حدوث واقعةمث تنزل آي يقوم ببيان أي حكمعنها وال   يسكت عن ذلك

 . لتبليغها  -وسلم

فلماذا جاءت معظم اآلايت يف قوالب   املطلق ابألسباب  ربطال  الشارع أرادلو كان    ولنا أن نشري إىل نقطة ال ينبغي إمهاهلا،

القاعدة أن العربة للعموم يف األحكام    ؟عامة دليل كاف إلثبات    ه يف ما سبق.كما بيَّنافهذا العدول إىل استعمال قوالب عامة 

كتب أسباب   واجلواب جنده يف  يظهر بعد استقراء.جواب إحصائي    خاص  سببنزلت على    اآلايتكل    القول أبناجلواب عن  و 

. وقد  الواحديمن بني الكتب املشهورة كتاب    .أسباب النزوليف    املنقولة  رواايتالكل    فيها   الكتب اليت مجع  . وهيالنزول نفسها 

نسبة اآلايت    . فعندما نقوم حبسابآية من جمموع آايت القرآن 46246ل  روى أسباب نزول    فإنه  ذكرانه يف تعريف أسباب النزول.

السيوطي وهو معروف    كتاب  وحينما نلقي نظرة يف  .% من كل آايت القرآن  7,5  ن من اجملموع نصل إىل معدل م  املتعلقة ابألسباب

 
 نظر: أسباب النزول للواحدي ا 46
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النقول . واحلال أن معظم اآلايت حبسب  جملموع% من ا14آية يعين نسبته تقريبا   88847  ابالستكثار قد مجع يف كتابه لباب 

 املعطيات التارخيية. ون هبذا القولفال يستقيم قوهلم وخيالف الرواايت مل يرد يف حقها أهنا نزلت على األسباب.

 التدرج يف حترمي اخلمر قضية  2.3

ناقض أو إىل الت  ديcلن يفأسباب نزوهلا    إىل  نرجع مل    بينها، ولو  وال يوجد نسخ   ببعضها إن آايت اخلمر ليست متنافية  

مبثابة  ليست ]41النساء: [ ﴾آَمُنواْ اَل تـَْقرَبُواْ الصَّالََة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحىتََّ تـَْعَلُمواْ َما تـَُقوُلونَ ﴿اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن  :، قوله تعاىلسوء الفهم

 يف حالة السكر.الصالة ال تصح  أن هي لبيانبل حالل أو حرام إلعالن   نةبيم ليست اآليةبيان احلكم لشرب اخلمر ف  يف األصل

ُلوْا﴾:  هذه اآلية بقوله  هللا تعلى  استأنفولذلك   فإذا كانت هذه اآلية غري   ]41النساء:  [  ﴿َواَل ُجنـًُبا إِّالَّ َعابِّرِّي َسبِّيٍل َحىتََّ تـَْغَتسِّ

موضوع هذه اآلية   يعين  ،حلرمة اخلمر  بينةآلايت املاب  تناقضللحرمة لعدم كوهنا بصدد البيان من هذه اجلهة، فهي إذن ال ت  مقتضية

النظر عن    من حيث الصحةهو الصالة يف حالة السكر   َعنِّ اخلَْْمرِّ     :وأما قوله تعاىل  .حرام   مرشرب اخل  أن بقطع  ﴿َيْسأَُلوَنَك 

رِّ ُقْل فِّيهَِّما إِّمْثٌ َكبِّرٌي َوَمَنافُِّع لِّلنَّاسِّ َوإِّمْثُُهَمآ َأْكرَبُ مِّن نَـّْفعِّهَِّما  أو اإلابحة.  إن مل يكن ظاهرا يف التحرمي    فهو ] 219 البقرة: [﴾َواْلَمْيسِّ

ُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِّْجٌس م ِّْن َعَملِّ الشَّْيطَانِّ   :لقوله تعاىل  هو ليس متنافيا   لكن مع ذلك َا اخلَْْمُر َواْلَمْيسِّ  ﴿اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنواْ إِّمنَّ

بل هي ومؤكدة   لعدم التنايف. ثانيةهذه اآلية ليست انسخة لآلية ال أنولذلك فالصحيح ] 90: املائدة [َفاْجَتنُِّبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفلُِّحوَن﴾

معلال    فأمرت مباشرة ابجتنابه  الثةابجتنابه وجاءت اآلية الث  بشكل مباشروصفت اخلمر ابإلمث الكبري ولكنها مل أتمر    ثانيةهلا، فاآلية ال

القرآن   إىل أن  يذهبيقف على سبب نزول فإنه    ندون أ  ت يف حق اخلمراآلاي  قرأفإن املكلف لو    .من عمل الشيطان  أنه رجس

 . ذلك الفهم شيئا سبب النزول يف ال يغري ، و دون أي نوع من التشويش حكم حبرمة اخلمر

األحكاَم تتبدَّل  يرون أنفهم أبسباب النزول،  أساسيا ، وهي فكرة مرتبطة ارتباطا ااضطرااب شديد فكرة فهم مضطربون يف

بسبب تغري الواقع، فتنسخ، وهذا استخدام مزدوج لفكرة أسباب النزول وللنسخ، وغفل هؤالء أن الزم القول ابلنسخ أن ما مل ينسخ 

. فال يستقيم القول أبن االعتبار بعموم األلفاظ يف األحكام من األحكام فهو ابٍق وصاحل لكل زمان ومكان، هذا هو الطبيعي

 التعارض بني اآلايت التدرجيية من حيث احلرمة واإلابحة.  يفضي إىل

 
 انظر: لباب النقول للسيوطي  47
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 ؟ حقا  هل يؤدي القول ابلعموم إىل إمهال التخصيص 3.3

إهدار السبب أو عدم مراعاته بل إهنم يستأنسون بسبب   ال يقصدونإن القائلني بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 

على سبب النزول ال يعين قطع النظر   حصرها العمل بعموم اآلايت النازلة على األسباب وعدم  .النزول وجيعلونه مرشدا لفهم النص

ومل يصح التجاوز هبا   اخلصوصالتخصيص مبورد النزول تعنيَّ محلها على  القرائن فإن اقتضت ،لنصاب  ملتعلقةعن مالحظة القرائن ا

 فال غموض فيه. ،املأثور لآلية بيان، فلم يقل أحد أنه يُقطع النظر عن مجيع اآلايت والقرائن لآلية وعن العمإىل ما هو أ

 حق يف يت نزلتال سدلشخصية كسورة املا القضيةفإن بعض اآلايت ال ميكن تعديتها عن مورد نزوهلا، فهي أساسا قد صيغت على 

 . نزوهلا  داللةيدَّعِّ أحد تعديتها ملا هو أوسع من  هذه اآلايت مل فإن مثل. أيب هلب وزوجته

هل يصح إهدار املعاين القطعية للنص القرآين القطعي الثبوت لسبب نزول هو حديث آحاد ظين   وابملقابل لنا أن نسأل

 .الثبوت؟ فاملنهج األصح واألوىف هو اجلمع بني معاين األلفاظ ودالالهتا مع االستعانة ابلدالالت التفسريية ألسباب النزول

 

 تردد احلداثيي بي العموم واخلصوص 4.3

نالحظ يف حتليل أقوال احلداثيني يف هذا املوضوع أنه ال يوجد منهج مستقيم بينهم. يف بعض احلني يثبتون القواعد 

املسلَّمة يف الرتاث اإلسالمي ويف بعض احلني يرفضوهنا. بعضهم يفهم من أسباب النزول أمرا خمالفا للتعريف املشهور وبعضهم يقول  

علمي يف موضوع ما فعليه أن  لفقهاء لتأكيد وإثبات آرائهم الفقهية. وحني يقوم اإلنسان بتنقيد إن أسباب النزول خمتلقة من قبل ا

أييت أبدلة قوية مقنعة ضد األصل املوجود، إضافة إىل ذلك عليه أن يقد م منهجا جديدا أو قاعدة بديلة. لكنه يصعب للحداثيني 

وحىت يظهر    هلم منهجا أو مسلكا مستقيما دون أي تعارض أو تردد.هذا الشرط يف التجديد ولذلك جند أيضا صعوبة يف أن جند 

 لنا ما قلنا ميكننا التمثيل هلذه القضية.

التناقض يف أقواله فهو يقدم رأيني متناقضني حيث يقول بعموم الآلايت اليت نزلت يف أهل  يقع يف العشماوي  فإن

فإنه قال:"ويف خطاب   ،لها خاصة أبهل الكتاب اليت نزلت خطااب هلمالكتاب للمسلمني مثل آية النهي عن الغلو يف الدين وال جيع
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 بعده لكنه يرفض 48"]77املائدة: [ ﴾قل اي أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم﴿أهل الكتاب ابلقرآن ما قد يعترب مثال للمؤمنني 

أن آايت القرآن:   -الصادر عن النيب وعن املفسرين العمد الثقات-ومؤدي الرأي الصحيح "تعميم إنذار أهل الكتاب ويقول: 

َا أَنَزَل اللَـُّه فَُأولَـٰئَِّك ُهُم اْلَكافُِّروَن...﴿ ُقونَ ... الظَّالُِّمونَ َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبِّ إمنا أنزلت يف أهل  ]47-45-44املائدة: [ ﴾اْلَفاسِّ

 49الكتاب وليس ألمة اإلسالم منها شيء وال خياطب هبا حاكم مسلم أو شعب مسلم أو فرد مسلم." 

فنتسائل ملاذا جيوز يف بعض اآلايت التخصيص ويف أخرى التعميم. ما هو الضابط هلذه العملية األصولية. وهل هلذه  

ول إن عدم تتب ع قاعدة أصولية يفضي إىل الفوضى يف التفسري لآلايت وينتج أصال؟ فنق قاعدةالعملية اليت يققوم هبا العشماوي 

 منه تشويش املنهج. فال يقبل ذلك أحد إال وهو غري منتسب ألي منهج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 56معامل اإلسالم ص:  48
 60معامل اإلسالم ص:  49
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 اخلامتة

وأن مناهجهم شاذة  أن  العموم واخلصوص  و عند التعامل مع أسباب النزول    ة التارخييةاحلداثي  نظرةالنتيجة الرئيسة أنه تتخلص من ال

من أصول الدين اإلسالمي وثوابته مثل التسليم    قضااي  كل، ونشاهد الفرق العظيم يف مثلنحرفة عن املنهج اإلسالمي ابلمرؤيتهم  

القرآن والسنة على سائر املكلفني يف كل زمان ومكان والقبول للمنهج ية األصولية يف فهم النصوص واالستنباط  بوجوب حتكيم 

 . الصحيح منها 

 وجعل هذا العلم مصدرا لفكرهتم.   هذا الفن لتأييد آرائهم  استغاللمن  احلداثيون    ا أسباب النزول ال يتناسب للمحاوالت اليت حياوهلف

وقد كانت أسباب النزول عند املفسرين  ،   يتآلف بطبيعة هذا الفن، والأسباب النزول البحث يف  وغاية  خمالف لغرض  موقفهم أصالف

األ فهم  على  املعينة  العلوم  بشرط    ظهاروإ  حكامأحد  التفسري  قواعدلل  اللياقةاملناسبات  بسوء العلمية يف  املبحث  هذا  ويصبح   .

أقواهلم   تعارضت، ف، فراموا ما ال سبيل إليههذا العلم  بكمال  تيق نوامل ي كل ذلك االحنراف ألهنم  أداة فاسدة، و   االستعمال من قِّبلهم

 . إلسالميةأمام املساءلة العلمية ا ميكن هروهبا واستقامتها حبسب أهوائهم، وجاءت نتائجهم ضعيفة، ال 

خاطبون دون أن يسيطر على مدى أنه  ي يعاين منه املذال لوضعال لجاء استجابة وحَ  القرآينأن النص  صورةأسباب النزول تعطي 

ولد يف كل زمان ومكان، ذلك أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، كما  ت رة عن أسبابوهي عبا  يتناىف بعمومية األحكام. 

 .يقول علماء األصول

يرفضه، وميكن مالحظة ذلك من  السليم ترد ه، والعقل نفسها ألن النصوص  ، وال ميكن قبوله ستقيمقتية الشريعة ال يبو  االدعاء

ن هبذه العبادات و العقود كاألنكحة، ومتسك املسلم أوالعبادات كالصالة والصيام، أو املعامالت  مثل خالل التشريعات العامة

متفقة عليها حىت يضعوا منهجا بديال من املنهج   وضظابطاحلداثيني معايري  عندليس و  والشعائر منذ ختم الرسالة إىل يومنا هذا.

 ملنهج يراد تبديله. والتجديد يقتضي وضع منهج مستقيم جديد بديل  الرتاثي.

واتباع علماء ما جيب اإلشارة إليه.    بعون هللا من حبثنا هذا وأشران إىل أهم  نتهينا وقد ا دينه  أسأله هللا أن يوفقنا وأن يثبتنا على 

 .آمني،املسلمني
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 املصادر واملراجع

 . دون اتريخبإعداد: يوسف اخلياط، دار لسان العرب، بريوت  بن منظورال لسان العرب احمليط، -

دار   ،حتقيق إبراهيم األبياري( ه816)ت:  لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين التعريفات للجرجاين التعريفات للجرجاين  -

 ه.1405 الطبعة األوىل ،بريوت الكتاب العريب

  ،بريوت دار الفكر  ،والدراسات حتقيق مكتب البحوثالزرقاين عبد العظيم  حملمد حملمد عرفان يف علوم القرآن مناهل ال -

 م.1996 الطبعة األوىل

  ،دمشق بريوت دار القلم الدار الشامية ،حتقيق صفوان عدانن الداودي للراغب األصفهاينغريب القرآن يف املفردات  -

 ه.1412 الطبعة األوىل

 م.2000 الطبعة الثالثة ،بريوتدمشق للنشر والتوزيع مكتبة املعارف   ،مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان -

 ه.1424 طبعة الثانية عشرال ، دراسات يف علوم القرآن لفهد الرومي -

 ه.1394لسنة الطبعة دار السعادة مصر  ،أليب نعيم حلية األولياء وطبقات األصفياء -

دار الفجر   ،سوارنور الدين  مروان األستاذ ومراجعة وتدقيقإعداد ( ه468لعلي بن أمحد الواحدي )ت:أسباب النزول  -

 م.2002 الطبعة العاشرة ،دمشق  اإلسالمي

 م.1997 الطبعة األوىل  ،دمشق بريوت دار ابن عفان  ،حتقيق أبو عبيدة( ه790شاطيب )ت:املوافقات لل -

  ،مؤسسة الرسالة انشرون   ،ؤوداألرنحتقيق وختريج شعيب ( ه911)ت: الل الدين السيوطياإلتقان يف علوم القرآن جل -

 م.2015 الطبعة األوىل

  الطبعة الثالثة ،وأنوار البازختريج عامر اجلزار حتقيق و  ،والتوزيع لطباعة والنشردار الوفاء ل ،فتاوى البن تيمية جمموعة -

 . م٢٠٠٥

  الطبعة األوىل ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية (ه794للزركشي )ت:الربهان يف علوم القرآن  -

 م.1957
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أمحد   حتقيق ،إلهباج يف شرح املنهاج شرح على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي تقي الدين السبكيا -

 م.2004الطبعة سنة  ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث  ،مجال الزمزمي

 م.2007 الطبعة الثالثة ،زيعللطباعة والنشر والتو  مصر هنضة  ،اتريخ القرآن الكرمي لعبد الصبور شاهني -

 .دار الكتب العلمية بريوت لبنان ،حتقيق السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،تفسري املاوردي -

الطبعة   ،دار الكتب املصرية القاهرة ،حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش (ه671اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )ت: -

 .الثانية

 م.2004مؤسسة االنتشار العريب   ،سعيد العشماوي  جوهر اإلسالم حملمد -

  م.1998 الطبعة الثانية ،قباء للطباعة والنشر دار  ، حسن حنفي ،مهوم الفكر والوطن  -

الطبعة الرابعة  ،دراسات والنشر والتوزيعاملؤسسة اجلامعية لل ، حسن حنفي ،من الرتاث القدمي والتجديد موقفنا  الرتاث -

 م.1992

  .املركز الثقايف العريب ،انصر حامد أبو زيد  ،نقد اخلطاب الديين -

 م.2002الطبعة لسنة  ،دار الطناين للنشر والتوزيع ،حقيقة احلجاب وحجية احلديث -

 م.1992الطبعة الثانية  ،دار سعاد الصباح  ،أمحد أمنيحسني  ،حول الدعوة إىل تطبيق الشريعة -

 م.2019الطبعة السادسة  ،مكتبة دار الساقي ، حممد شحرور ،الكتاب والقرآن -

 م.1991دار الساقي ترمجة هاشم صاحل  ،حممد أركون  ،من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي  -

الطبعة األوىل   ،للدراسات والنشر دار الفتح ،االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن للدكتور أمحد حممد الفاضل -

 م.2017

 م. 1993الطبعة األوىل   ، مطبعة الصباح دمشق ،علوم القرآن الكرمي لنور الدين عرت  -

 م.1993الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية ،لإلمام الغزايل املستصفى -

 .م1996الطبعة الثالثة  ،املركز الثقايف العريب ابلدار البيضاء ،د.نصر أبو زيد   ،دراسة يف علوم القرآن  مفهوم النص -

 .م1989الطبعة األوىل  ،سينا للنشر ابلقاهرة ،حممد سعيد العشماوي ، معامل اإلسالم -

http://altibrah.ae/publisher/34
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 .م1998الطبعة األوىل  ،دار الفكر بدمشق  ،د.تيزيين-د.البوطي  ،حتدايت وآفاق اإلسالم والعصر -

 .م1990الطبعة لسنة  ،مؤسسة االنتشار العريب ببريوت ، حيىي حممد ،جدلية اخلطاب والواقع -

 م.1995الطبعة لسنة  ،دار األهايل ، خليل عبد الكرمي ، لليسار اإلسالمياألسس الفكرية  -

مسلم بن احلجاج أبو احلسن   ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -
 بريوت –هـ( دار إحياء الرتاث العريب 261القشريي النيسابوري )ت: 

  ،مؤسسة الرسالة ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي جامع البيان يف أتويل القرآن -
 م2000الطبعة األوىل 

 م1991الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية،األشباه والنظائر للسبكي  -
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