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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

                                       

 

 د. عبدالرحمن حسن ناصر
 علوم القرانجامعة تكريت / كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم 

 
 

صحيح ثابت كلـ يمتفت الػ  االيػات  حدث عف االيات التي لها سبب نزكؿالبحث يت    
التي لـ يتحقؽ فيها هذا القيد ، النؾ تجد كثيرا  مف الركايات  فػي اسػباب النػزكؿ  ال اال 

. هػػذة االيػػات  تػػربط  بينهػػا عكةػػ  ماػػترك  هػػي  الحػػديث عػػف  كذكبػػ انهػػا يػػ يف  اك م
اهػػػؿ الكتػػػاب كب ػػػض احػػػكالهـ  كمػػػكاةفهـ  مػػػف االسػػػكـ  كمكةػػػؼ االسػػػكـ مػػػنهـ . فيػػػ  

ػػٍف يكتػػب الكتػػاب كينسػػب     خمسػػ   ت ػػال  ، كتنػػاكؿ  مباحػػث  اهػػتـ االكؿ منهػػا بكعيػػد مى
كالثالػػػث تكمػػػـ عػػػف حسػػػدهـ  الثػػػاني الحػػػديث عػػػف عػػػداكة اليهػػػكد لجبريػػػؿ عميػػػ  السػػػكـ ال

بينمػػػػا عػػػػال   ال نحػػػػك الك بػػػػ المسػػػػمميف  جػػػػ لممسػػػػمميف ال فػػػػي حػػػػيف تحػػػػدث الرابػػػػ  عػػػػف تك 
الخػػامس مكانػػ  البيػػت الحػػراـ عنػػد المسػػمميف. كتحػػت كػػؿ مبحػػث ارب ػػ  مطالػػب ،االكؿ 

 ثـ الرابػ   االي   منها في سبب نزكؿ االي  كالثاني في مجمؿ التفسير كالثالث في تناسب
.ثػػـ ختمػػت بخاتمػػ  يسػػيرة تصػػؼ الزبػػدة مػػف البحػػث  االثػػار كالفكا ػػد المسػػتفادة منهػػايػػذكر 

   كا  المكفؽ. 
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 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

Digested 

    Find verses talking about the reason for the revelation, which 

has not been properly fixed turns to verses which has not been 

achieved by this limitation, because you find a lot of reasons to 

get off in the novels; but it is weak or false. These verses linked 

by a common relationship is talking about the people of the book 

and some of their situation and attitudes of Islam and Islam's 

position on them. It contains five sections concerned with the 

first of them Buaad to write a book, and he attributes to God, eat 

a second to talk about the enmity of Jews to Jibreel; and the 

third spoke of envy for Muslims; occur while the fourth went 

Muslims towards the Kaaba; while treated the fifth position of 

the Sacred House when Muslims. Under all four demands of the 

Study, the first of them in the reason for the revelation of verse 

and the second in the overall interpretation and third in the 

fourth and then fit the verse mentions the effects and benefits 

learned from them. Then concluded by describing the easy 

conclusion butter of research and God bless. 
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 بسم ا الرحمن الرحيــــــــــــــم

الػػػدنيا كالػػديف، كالصػػػكة كالسػػػكـ كبػػ  نسػػػت يف عمػػػ  أمػػكر    رب ال ػػػالميف،الحمػػد      
 سيدنا محمد كعم  آل  كصحب  أجم يف كب د: عم  أارؼ األنبياء كالمرسميف،

المكيػػكع الػػذم سػػنتناكل  آيػػات مختػػارات مػػف سػػكرة البقػػرة تربطهػػا اصػػرة ماػػترك  ،      
كهػي جػػزء مػػػػػػػػػػػػػف آيػػات لهػػا اسػػباب نػػزكؿ مختمفػ  كجمي هػػا تمثػػؿ جػػزءا مػػف مكيػػكع عػػاـ 

اسػ  فػي القػراف ،هػك الحػػديث عػف اهػؿ الكتػاب كاحػػكالهـ كمػكاةفهـ مػف االسػكـ كمكةػػؼ ك 
 االسكـ منهـ .

يمثػػػؿ الحػػػديث عػػػف هػػػؤالء جانبػػػا مهمػػػا مػػػف مكيػػػكعات سػػػكرة البقػػػرة ، كهػػػذ  السػػػكرة     
اانها ااف غيرهػا مػف السػكر القرآنيػ  تتنػاكؿ مكيػكعات عػدة تصػب فػي مكيػكع كاحػد 

كيكعاتها بطريق  جم ت احسف محاسػف االسػاليب ال ربيػ  ال اعـ كاامؿ ،فهي تتناكؿ م
سػػػكاء خطابيػػػ  كانػػػت اك كعظيػػػ  اك تاػػػري ي  ، بمػػػا يب ػػػث الناػػػاط كالاػػػكؽ فػػػي النفػػػكس  
لمتاب ػػػ  حػػػديثها كاالنتفػػػاع بجكاهرهػػػا، فهػػػي تطػػػؿ عمػػػ  القػػػارلء الكؿ كهمػػػ  بمػػػا ياػػػنؼ 

فالسػػام  ينتظػػر    لػػـا اسػػماع  كينبػػ  عقمػػ  كياػػ,ؿ فكػػر  ، ثػػـ تفػػاجه تكة اتػػ  بقكلهػػا 
ليستاػػػرؼ مػػػا سػػػياتي ب ػػػدها ال لتمقػػػي عميػػػ   حػػػديثها ، مبتػػػداة باالاػػػارة الػػػ  عظػػػيـ اػػػاف 

ٍيػػبى ًفيػػً  هيػػدنل لنٍمميت ًقػػيفى  القػػراف  ًلػػؾى اٍلًكتىػػابي الى رى ذى
ثػػـ ذكػػرت اصػػناؼ النػػاس حسػػب  (، ُ)

كانتف كا ب  كهـ اهػؿ مكاةفهـ مف هذا الديف ، فاكلهـ ذكرا المذيف صدةكا هذا الديف كآمنكا 
االيمػػاف ، ثػػـ اهػػؿ الاػػرؾ ،ثػػـ المنػػافقكف ثػػـ الصػػنؼ الرابػػ  كهػػـ اهػػؿ الكتػػاب ، كااليػػات 
مكيػػكع الدراسػػ  هػػػي يػػمف الحػػديث الػػػذم ي ػػال  هػػذا الصػػػنؼ ،كعنػػدها ينتهػػي الجػػػزء 
االكؿ مػػف القػػراف حيػػث تتكةػػؼ الدراسػػ  فػػي هػػذا البحػػث ،ثػػـ تميػػي السػػكرة فػػي م الجػػ  

                                                           

 ِسكرة البقرة /(ُ) 
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كذكري ذلؾ ياتي م  الاركع في دراس  اخرل جديدة متممػ  لمػا  رها.مكيكعاتها حت  اخ
ابتػػػدانا  اذ بالحسػػػباف اكمػػػاؿ دراسػػػ  االيػػػات ذكات السػػػبب فػػػي القػػػراف كمهػػػا مسػػػتقبك فػػػي 

 مؤلؼ منفرد عم  هذ  الااكم  اف ااء ا  ت ال  .
كةد اخترت االيػات ذكات السػبب النهػا نزلػت مػ  احػداث ككةػا   حصػمت عمػ  ارض    

الكاة  فجاءت هذ  االيات عكجا كحمكال لتمؾ االحداث كالكةا    ، كالننػا جمي ػا ن مػـ اف 
مف فكا د م رف  اسباب النزكؿ  الكاؼ عف الزماف كالمكاف المذيف أنزلت فيهما اآليػات، 

كةت الحاير، فهك يهدم إل  مفهـك أدؽ كأةرب إلػ  المػراد، بؿ هي تتخط  ذلؾ ال  ال
كذلؾ أف مف اآليات ما يك ػـ ظرفنػا مػف ظػركؼ كاة نػا اك حػاال مػف احكالنػا فيكػكف دكاءا 

فنزكؿ اآليات القرآني  إثر سؤاؿ اك حادث  اك ةصػ  فتكػكف  سػببا  لدا ها كبمسما لجراحها،
رااد ، بما ي صـ ال قؿ كالتصػرؼ مػف الكةػكع لنزكلها هك لمت ميـ، كالتكجي ، كالتربي  كاال

فػي فهػـو خػػاط ءو لمػنص القرانػي لػػكال كجػكد سػبب النػػزكؿ الػذم يقيػد الفهػػـ بػالحؽ ، ب يػػدا 
عػػف فهػػـ مػػاال يجػػب فهمػػ  اك ظػػف مػػا ال يجػػب ظنػػ  . كةػػد حرصػػت فػػي اختيػػار االيػػات 

دخمهػا  عم  اف يككف سندها محككمػا عميػ  بالصػح  اك الحسػف ، ألف أسػباب النػزكؿ ةػد
الػػػدخيؿ ك,يرهػػػا مػػػف سػػػا ر الفنػػػكف ، ةػػػاؿ الكاحػػػدم رحمػػػ  ا  فػػػي مقدمػػػ  كتابػػػ  أسػػػباب 

              لمػػػػػا سػػػػ ؿ عػػػػػف آيػػػػػ  مػػػػف القػػػػػرآف فقػػػػػاؿ: ( ُ)النػػػػزكؿ ب ػػػػػد  ذكػػػػر  كػػػػػكـ عبيػػػػػدة السػػػػمماني
كةػػاؿ السػػيكطي ) ةػػد  ( ِ) ) اتػػؽ ا  كةػػؿ سػػدادا ذهػػب الػػذيف ي ممػػكف فيمػػا أنػػزؿ القػػرآف(

ـ الحػػديث : اف سػػبب النػػزكؿ حكمػػ  حكػػـ الحػػديث المرفػػكع اليقبػػؿ منػػ  اال تقػػرر فػػي عمػػك 

                                                           

              هػػػػك عبيػػػػدة بػػػػف عمػػػػرك )أك ةػػػػيس( السػػػػمماني المػػػػرادم: تػػػػاب ي. أسػػػػمـ بػػػػاليمف. أيػػػػاـ فػػػػتح مكػػػػ ، كلػػػػـ يػػػػر النبػػػػي (ُ) 
صم  ا  عمي  كسمـ. ككاف عريؼ ةكم . كهاجر إل  المدين  في زمػاف عمػر. كحيػر كثيػرا مػف الكةػا  ، كتفقػ ، 

: خيػر الػديف بػف محمػكد بػف محمػد بػف عمػي بػف  األعـممانظػر  كركل الحديث. ككاف يػكازم اػريحا فػي القيػاء.
 ُٗٗ/ْفارس، الزركمي الدماقي  ، دار ال مـ لممكييف  

 ْ/ َُِْ ُدار الكتب ال ممي /بيركت ط اسباب النزكؿ . /البي الحسف عمي بف احمد  الكاحدم/(ِ) 
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أمػػػا اليػػػـك فكػػػؿ أحػػػد يختػػػرع اػػػػي ا  (ُ)الصػػػحيح المتصػػػؿ المسػػػند اليػػػ يؼ كالمقطػػػكع (
، كالجمػ  اعتمػدت  ( ِ)كيختمؽ إفكا ككذبا غير مفكر في الكعيد لمػف يجهػؿ  سػبب اآليػ  

لمسػػند مػػف اسػػباب النػػزكؿ لم كمػػ  كتػػب اهػػؿ هػػذا الفػػف فػػي المكيػػكع ، مثػػؿ) الصػػحيح ا
االسػػتي اب فػػي بيػػاف االسػػباب  المحػػدث ابػػي عبػػد الػػرحمف مقبػػؿ بػػف هػػادم الػػكادعي( ك )

_اكؿ مكسػػكع  عمميػػ  حديثيػػ  محققػػ  فػػي اسػػباب نػػزكؿ آم القػػرآف الكػػريـ_ تػػاليؼ سػػميـ 
الهكلي كمحمد مكس  آؿ نصر( ك ) المحرر في اسباب نزكؿ القراف مػف خػكؿ الكتػب 

، ا ( ممف بااركا هذا الفػف كعػالجك ، لمدكتكر خالد سميماف المزني،  اطركح  دكتكر الست 
، لكفايػ  هـاا ااا لـم ا ـل الحـليث لـح ال ـح  اك اااركا ال  الصحيح منػ  كاليػ يؼ ،

 المؤكن  ك تكفيرا لمكةت كالجهد كتككيدا لمم مكم  كصحتها.

االيات المدركس  تناكلت امكرا مهم  :مثالب اهؿ الكتاب السيما اليهػكد كذكػر ب ػض    
 صفاتهـ السي   ، كحث المسمميف عم  مخالفتهـ ، كاالعتصاـ بديف االسكـ .

الذيف ت ريكا لمكتابػ  فػي اسػباب النػزكؿ كثيػركف ةػديما كحػديثا كم رفػ  ذلػؾ ت ػد مػف    
ببػػديهيات عمػػـك القػػراف اال كي ممػػ ، كلسػػنا بصػػدد  اليػػركريات فمػػيس احػػد ممػػف لػػ  م رفػػ 

جردهػػا كعػػدها .امػػا دراسػػ  االيػػات ذكات السػػبب كالت ػػرض الثارهػػا كفكا ػػدها لػػـ اجػػد مػػف 
 تناكل  عم  حد عممي كجهدم . 

كاهػػـ مػػا اعتمدتػػ  مػػف فػػي هػػذا البحػػث مػػف المصػػادر كتبػػا مػػف التفسػػير مثػػؿ تفسػػير      
كاخػػػرل فػػػي  كثيػػػر كتفسػػػير التحريػػػر كالتنػػػكير  ،الطبػػػرم كتفسػػػير القرطبػػػي كتفسػػػير ابػػػف 

                                                           

 الستيع ب لح بيـ ن االسـب بانقك عف   ٕالرحمف بف ابي بكر جكؿ الديف السيكطي /المقامات السندسي  : ل بد(ُ)
 ٔ/ُ ِط ََِٗ_َُّْدار ابف الجكزم سميـ الهكلي كمحمد مكس  اؿ نصر، :

لممحػػػدث ابػػػي عبػػػدالرحمف مقبػػػؿ بػػػف هػػػادم الػػػكادعي دار بػػػف حػػػـز  ينظػػػر الصػػػحيح المسػػػند مػػػف اسػػػباب النػػػزكؿ:(ِ)
 َُ/   ُط ُْٗٗ_ُُْٓ
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الحػػػديث مثػػػؿ صػػػحيح البخػػػارم كصػػػحيح مسػػػمـ ، كمصػػػادر عمػػػـك القػػػراف مثػػػؿ اسػػػباب 
 النزكؿ لمكاحدم ككتاب االتقاف لمسيكطي ككتاب مناهؿ ال رفاف لمزرةاني كغيرها.

اةتيػػ  مػػنه  البحػػث اف يكػػكف عمػػ  مقدمػػ  كتمهيػػد  كخمسػػ  مباحػػث ، اهػػتـ االكؿ     
ػػػٍف يكتػػػب الكتػػػاب كينسػػػب    ت ػػػال  ، كتنػػػاكؿ الثػػػاني الحػػػديث عػػػف عػػػداكة منهػػػ ا بكعيػػػد مى

اليهكد لجبريؿ عمي  السكـ الكالثالث تكمـ عف حسدهـ لممسمميف ال في حيف تحدث الرابػ  
عػػػف تكليػػػ  المسػػػمميف لمقبمػػػ  البينمػػػا عػػػال  الخػػػامس مكانػػػ  البيػػػت الحػػػراـ عنػػػد المسػػػمميف. 

االكؿ منهػػا فػػي سػػبب نػػزكؿ االيػػ  كالثػػاني فػػي مجمػػؿ كتحػػت كػػؿ مبحػػث ارب ػػ  مطالػػب ،
ثػػـ ختمػػت  التفسػػير كالثالػػث فػػي تناسػػبها ثػػـ الرابػػ  يػػذكر االثػػار كالفكا ػػد المسػػتفادة منهػػا.

بخاتم  يسػيرة تصػؼ الزبػدة مػف البحػث كا  المكفػؽ. كهػذا جهػد المقػؿ فمػا كػاف فيػ  مػف 
سػػي كمػػف الاػػيطاف كا  صػػكاب فمػػف ا  كحػػد ، كمػػا كػػاف فيػػ  مػػف خطػػ  أك زلػػؿ فمػػف نف

كصػم  المهػـ كسػمـ عمػ  نبينػا محمػد كآلػ   كرسكل  من  بري اف. كاست,فر ا  ت ػال  منػ  .
 كآخر دعكانا أف الحمد  رب ال الميف. كصحب  أجم يف،
 اسب ب النزولتمهيل لح مفهوم 

لقػػػػػػد جػػػػػػػاء القػػػػػػػرآف ال ظػػػػػػػيـ لهدايػػػػػػػ  الباػػػػػػػري  جم ػػػػػػػاء ، ككػػػػػػػاف كتابػػػػػػػان لخػػػػػػػاتـ   
االدياف)االسػػكـ( كاختػػار ا  تبػػارؾ كت ػػال  اف يكػػكف نزكلػػ  مفرةػػا ، ككػػاف مػػف 
حكمتػػػ  تبػػػارؾ كت ػػػال  اف يكػػػكف مػػػف القػػػرآف مػػػا ينػػػزؿ عمػػػ  سػػػبب ، اك حادثػػػ  
بخصكصها ، اك ينزؿ دف ان لاب  اك اجاب  عف سؤاؿ كنحك ذلؾ ، كمنػ  مػا نػزؿ 

 ابتداءان مف غير سبب ، كبناء عم  هذا فهك عم  نكعيف .
 ما نزؿ ابتداءان  -ُ
 ما نزؿ بسبب . -ِ
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

  كال ممػػاء ةصػػدكا الػػ  االسػػباب الخاصػػ  ب ػػد مػػا عممػػكا اف القػػرآف انمػػا جػػاء لهدايػػ     
فتتب كا كؿ الحكادث كالمسببات كفسركا االيػات القرآنيػ  عمػ   –كهذا سبب عاـ  –الناس 

 اساس فهمها كتكجيهها ، ثـ نظركا امكؿ احكامها لم ام  اك عدـ ذلؾ .
نزؿ بسبب فتفسػير  ذك عكةػ  كثيقػ  بػ  ، كمػا نػزؿ ابتػداء فهػك لهدايػ  الخمػؽ كاحقػاؽ  فما

 الحؽ كهك اكثر مف الذم نزؿ بسبب .
كسػػبب النػػزكؿ : هػػك مػػا نزلػػت االيػػ  اك االيػػات متحدثػػ  عنػػ  اك مبينػػ  لحكمػػ  ايػػاـ      

  ( ُ)كةكع .
لحػػؽ فيهػػا . اذ انهػػا كم نػػ  ذلػػؾ اف االيػػ  تنػػزؿ لمتحػػدث عػػف حادثػػ  كة ػػت كتبػػيف ا     

سػان حصػؿ لػدل المسػمميف فػي فهػـ بتجيب عف سؤاؿ س ل  المارككف اك الكفار اك تبيف ل
دث اك السػػػؤاؿ ... فػػػالمراد لقيػػػي  اػػػرعي  مػػػا ، اػػػرط اف يكػػػكف النػػػزكؿ ايػػػاـ كةػػػكع الحػػػ

: ) ايػػػاـ كةكعػػػ  ( اف الحادثػػػ  اك السػػػؤاؿ اليصػػػمح كػػػؿ منهمػػػا سػػػببان لمنػػػزكؿ اال اذا بقكلنػػػا
لكحتػػراز عػػف ’ لهػػا ايػػاـ كةكعػػ  اكب ػػد  بقميػػؿ . فهػػك ةيػػد فػػي الت ريػػؼ البػػد منػػ كػػاف نزك 

االيػػ  اك االيػػات  التػػي تنػػزؿ ابتػػداءان مػػف دكف سػػبب اك التػػي تنػػزؿ متحدثػػ  ن عػػف حػػكادث 
ماييات سابقات لنزكؿ االي  بزمف ب يد . الف البياف ال يت خر عف كةت الحاج  . كمػا 

عف االيػ  اك االيػات التػي تتحػدث عػف حػكادث مسػتقبمي   يقكؿ عمماء االصكؿ . كاحترازان 
 ( ِ)تق  ب د النزكؿ.

 

                                                           

ينظػػر اقتقػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف: عبػػدالرحمف بػػف أبػػي بكػػر، جػػكؿ الػػديف السػػيكطي ، إبػػراهيـ، الهي ػػ  المصػػري    (ُ)
كال رفػاف : محمػد عبػدال ظيـ الزرةػاني، , ُُٓ/ُتحقيؽ محمػد أبػك الفيػؿ   ُْٕٗهػ/ ُّْٗال ام  لمكتاب  

فػػي عمػػـك القػػراف :لمػػدكتكر  كمػػا ب ػػدها، كينظػػر مباحػػث َُٔ/ ُ  ّمطب ػػ  عيسػػ  البػػابي الحمبػػي كاػػركا   ط
 ُِّد ط  / ََِٗدار ال مـ لممكييف_ لبناف  صيحي الصالح،

 َُٖ-َُٕ/ُينظر مناهؿ ال رفاف  (ِ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

 معرلة اسب ب النزول:
السبيؿ لم رف  اسباب النزكؿ اال مف الركاي  الصػحيح  عػف رسػكؿ ا   صػم  ا  عميػ  
كسػػمـ اك عػػف الصػػحاب  ، فاخبػػار الصػػحابي عػػف مثػػؿ هػػذا اذا صػػرح بػػ  يكػػكف لػػ  حكػػـ 

 السبيؿ لمرأم في  .  المرفكع ، الن  مما
ةػػػاؿ الكاحػػػدم : ) اليحػػػؿ القػػػكؿ فػػػي اسػػػباب نػػػزكؿ الكتػػػاب اال بالركايػػػ  كالسػػػماع ممػػػف 

كةػاؿ    ( ُ)ااهدكا التنزيؿ ، ككةفكا عم  االسباب كبحثكا عف عممها كجٌدكا في الطكب(.
: ) بيػػاف سػػبب النػػزكؿ طريػػؽ ةػػكم فػػي فهػػـ م ػػاني القػػرآف. كةػػاؿ ابػػف ( ِ)ابػػف دةيػػؽ ال يػػد

ميػػػػ : م رفػػػػ  سػػػػبب النػػػػزكؿ ي ػػػػيف عمػػػػ  فهػػػػـ اآليػػػػ  فػػػػاف ال مػػػػـ بالسػػػػبب يػػػػكرث ال مػػػػـ تي
.. كذكر السيكطي   :)  ةكؿ عبيدة السػمماني لمػا سػ ؿ عػف ايػ  مػف القػرآف ( ّ)بالمسبب(

   ( ْ)فقاؿ: اتؽ ا  كةؿ سدادان، ذهب الذيف ي ممكف فيما انزؿ مف القرآف(.
كػػاف صػػريحان فػي سػػبب النػزكؿ فانػػ  يقبػػؿ ،   كيػذهب السػػيكطي الػ  اف ةػػكؿ التػاب يف اذا

اك يكػػػػكف مرسػػػػكن اذا صػػػػح  السػػػػند اليػػػػ  ، ككػػػػاف مػػػػف أ مػػػػ  التفسػػػػير الػػػػذيف اخػػػػذكا عػػػػف 
اخػػر . كهػػذا هػػك  ( ٓ)الصػػحاب  كمجاهػػد ، كعكرمػػ  ، كسػػ يد بػػف جبيػػر كاعتيػػد بمرسػػؿ و
 .المنه   السميـ القكيـ الذم عمي  سمفنا الصالح ال يقكلكف بايء دكف تثبت

 

                                                           

 ْاسباب النزكؿ لمكاحدم /(ُ)
محمػػد بػػف عمػػي بػػف كهػػب بػػف مطيػػ ، أبػػك الفػػتح، تقػػي الػػديف القاػػيرم، الم ػػركؼ ك بيػػ  كجػػد  بػػابف دةيػػؽ ال يػػد: (ِ)

 ِّٖ/ٔانظر االعكـ   ء باالصكؿ، مجتهد.ةاض، مف أكابر ال مما
هػػ/ َُْٗمقدم  في أصكؿ التفسير: أحمػد بػف عبػدالحميـ بػف تيميػ  الحرانػي ، دار مكتبػ  الحيػاة، بيػركت، لبنػاف (ّ)

، كاقتقػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف : عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، جػػكؿ الػػديف السػػيكطي ، تحقيػػؽ ُُ/ُـ ، َُٖٗ
 َُٖ/ُ   ُـ  ط ُْٕٗهػ/ ُّْٗهي   المصري  ال ام  لمكتاب محمد أبك الفيؿ إبراهيـ، ال

 ُُٓ/ ُاالتقاف (ْ)
 ُُٕ/  ُينظر االتقاف (ٓ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

 ائل العلم بأسب ب النزول:لو 
.   ت ال  كيرف  االيهػاـ كاالبهػاـال مـ باسباب النزكؿ ي يف عم  فهـ المراد مف ككـ ا   

ركل االماـ البخارم  اف مركاف ةاؿ لبكاب  اذهػب يػا رافػ  الػ  ابػف عبػاس كةػؿ لػ  : لػ ف 
كاف كؿ امرلء منا فرح بمػا اكتػي كاحػب اف يحمػد بمػا لػـ يف ػؿ لن ػذبٌف اجم ػكف ، فقػاؿ 

ال َتْحَسـَبن  ابف عباس : مالكـ كلهذ  االي  انما نزلت في اهؿ الكتاب ي ني ةكل  ت ال  
ْفَرُحــوَن ِبَمــ  َوَتــْوا َوُيِحَبــوَن َوْن ُيْحَمــُلوا ِبَمــ  َلــْم َيْفَعُلــوا َلــم َتْحَســَبن ُهْم ِبَمَفــ َزٍة ِمــَن ال ــِايَن يَ 

اْلَعــَااِب َوَلُهــْم َعــَااٌب َوِلــيٌم  
فقػػاؿ ابػػف عبػػاس : مػػا لكػػـ كلهػػذ  االيػػ  انمػػا نزلػػت فػػي  ( ُ) 

ــَا  اهػػؿ الكتػػاب ثػػـ تػػك ةكلػػ  ت ػػال :  ْا َوَخ ــ بَ َواِ  ــوا اْلِ َت ــِايَن ُووُت ــ َل ال  ــُ  ِميَا ــُ   الل  َلتَُبيُِّنن 
عػػف اػػيء  (صػػم  ا  عميػ  كسػػمـ)سػ لهـ رسػػكؿ ا    ةػاؿ ابػػف عبػػاس ) ،  ( ِ) ِللن ــ سِ 

  عنػػػػػ  سػػػػػ لهـ بمػػػػػا اخبػػػػػرك   ةػػػػػد  اف  كةػػػػػد ارك  فكتمػػػػػك  ايػػػػػا  كاخػػػػػذكا  ل,يػػػػػر  ، فخرجػػػػػكا 
                                                                                                    .  ( ٖ)(اكتػػػػػػػكا مػػػػػػػف كتمػػػػػػػاف مػػػػػػػا سػػػػػػػ لهـ عنػػػػػػػ كفرحػػػػػػػكا بمػػػػػػػا  ليػػػػػػػ  ا بػػػػػػػذلؾ  كاسػػػػػػػتحمدكا 

َلـــْيَس َعَلـــِ ال ـــِايَن َوَمُنـــوا َوَعِمُلـــوا  : فػػػي سػػػبب نػػػزكؿ ةكلػػػ  ت ػػػال  مػػػف سػػػكر  الما ػػػدة 
ـ ِلَح ِت اُـم  ات َقـْوا َوَوَمُنـوا اُـم    ال   ِلَح ِت ُ َن ٌ  ِليَم  َطِعُموا ِإَاا َم  ات َقْوا َوَوَمُنوا َوَعِمُلوا ال  

اسػػت مؿ  (عنػػ ريػػي ا  ). ركم اف عمػػر (  ْ) ات َقــْوا َوَوْحَســُنوا َوالل ــُ  ُيِحــَب اْلُمْحِســِنينَ 
  عمػػػر ، فقػػػاؿ اف ةدامػػػ  اػػػرب ةدامػػػ  بػػػف ميػػػ كف عمػػػ  البحػػػريف فقػػػدـ الجػػػاركد عمػػػ

، فقاؿ عمر : مف ياهد عم  مػا تقػكؿ ق ةػاؿ الجػاركد : ابػك هريػرة ياػهد عمػ  مػا مسكرا

                                                           

 ُٖٖسكرة اؿ عمراف / (ُ)
 ُٕٖسكرة اؿ عمراف /(ِ)
صحيح البخارم  الجام  الصحيح المختصر: محمد بف إسماعيؿ أبػك عبػدا  البخػارم الج فػي، دار ابػف كثيػر ، (ّ)

، تحقيػػػؽ  د. مصػػػطف  ديػػػب الب,ػػػا أسػػػتاذ الحػػػديث كعمكمػػػ  فػػػي كميػػػ   ُٕٖٗ – َُْٕ بيػػػركت، -اليمامػػػ  
 ُٓٔٔ-ُْٔٔ/ْ ّجام   دماؽ ط -الاري   

 ّٗالما دة /  سكرة(ْ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

اةػكؿ ، كذكػػر الحػديث ، فقػػاؿ عمػػر : يػا ةدامػػ  انػي جالػػدؾ   ةػػاؿ : كا  لػك اػػربت كمػػا 
ــِ  ةػػاؿ  الف  ا   يقػػكؿ   دني ، ةػػاؿ عمػػر كلػػـقيقكلػػكف مػػا كػػاف لػػؾ اف تجمػػ ــْيَس َعَل َل

االي  . ةاؿ عمر : انؾ اخط ت الت كيؿ ياةدامػ    ال ِايَن َوَمُنوا َوَعِمُلوا ال   ِلَح ِت ُ َن  ٌ 
إذا اتقيت ا  اجتنبت ما حـر ا  ثـ أةبؿ عمر عم  القـك فقاؿ مػا تػركف فػي جمػد ةدامػ  

تجمػد  مػػا داـ كج ػا، فسػػكت عمػر عػف جمػػد  ثػـ أصػػبح يكمػا فقػػاؿ  فقػاؿ القػـك ال نػػرل أف
ألصحاب  ما تركف في جمد ةدام  فقاؿ القػـك ال نػرل أف تجمػد  مػا داـ كج ػا، فقػاؿ عمػر 

كا  ألجمدنػ   إن  كا  ألف يمق  ا  تحت السكط أحب إلي أف ألق  ا  كهك في عنقػي ،
,ير ف خػػذ  عمػػر فمسػػح  بيػػد  ثػػـ ةػػاؿ ا تػػكني بسػػكط فجػػاء  مػػكال  أسػػمـ بسػػكط رةيػػؽ صػػ

   ( ُ) .ا تكني بسكط غير هذا ،ةاؿ فجاء  أسمـ بسكط تاـ ف مر عمر بقدام  فجمد
م رف  حكم  ا  ت ال  عمػ  الت يػيف فيمػا اػرع   كذكر الزرةاني فكا د اخرل مثؿ:      

بالتنزيؿ كفي ذلؾ نف  لممؤمف كغير المؤمف ، كاالست ان  عمػ  فهػـ اآليػ  كدفػ  اقاػكاؿ 
عنها ، كدف  تكهـ الحصػر عمػا يفيػد بظػاهر  الحصػر ، كتخصػيص الحكػـ بالسػبب عنػد 

لنػػزكؿ غيػػر مػػف يػػرل أف ال بػػرة بخصػػكص السػػبب ال ب مػػـك المفػػظ ، كم رفػػ  أف سػػبب ا
خػػارج عػػف حكػػـ اآليػػ  إذا كرد مخصػػص لهػػا كذلػػؾ لقيػػاـ اقجمػػاع عمػػ  أف حكػػـ السػػبب 
باؽ ةط ا ، كم رف  مف نزلت في  اآلي  عمػ  الت يػيف حتػ  ال ياػتب  ب,يػر  فيػتهـ البػرمء 
كيبػػرأ المريػػب ، كتيسػػير الحفػػظ كتسػػهيؿ الفهػػـ كتثبيػػت الػػكحي فػػي ذهػػف كػػؿ مػػف يسػػػم  

 ( ٕ).اآلي  إذا عرؼ سببها 

                                                           

الجػػام  الحكػػاـ القػػراف: أبػػك عبػػد ا  محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف فػػرح األنصػػارم الخزرجػػي اػػمس الػػديف (ُ)
بػػػراهيـ أطفػػػيش  : دار الكتػػػب المصػػػري  القرطبػػػي  تحقيػػػؽ، أحمػػػد البردكنػػػي  ، كسػػػنف ِٖٗ/ِٔالقػػػاهرة ط –كا 

 - ُُُْ -بيػػركت  -دار الكتػػب ال مميػػ   الرحمف النسػػا ي،النسػػا ي الكبػػرل  ،   أحمػػد بػػف اػػ يب أبػػك عبػػد
 ِِٓ/  ّ، تحقيؽ: د.عبد ال,فار سميماف البندارم ، سيد كسركم حسف. ُ، طُُٗٗ

 ُُّ_َُٗ/ُينظر مناهؿ ال رفاف  (ِ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

ــِليِهمْ  اْلِ َتــ بَ  َيْ تُُبــونَ  لِّل ــِاينَ  َلَوْيــلٌ :قــ ل ا تعــ لِ  الل ــ ِ  ِعنــلِ  ِمــنْ  َهــَاا َيُقوُلــونَ  اُــم   ِبَأْي
  ( ٔ).َيْ ِسُبونَ  مِّم   ل ُهمْ  َوَوْيلٌ  َوْيِليِهمْ  َ َتَبتْ  مِّم   ل ُهم َلَوْيلٌ  َقِليمً  َاَمن ً  ِب ِ  ِلَيْشَتُرواْ 

 المطلب االول
 سبب النزول

 بػف عػف عمقم  بف الرحمف عبد عف سفياف عف ككي  ثنا يحي  حدثنا ةاؿ البخارم  )   
 أهػػؿ فػػي نزلػػت ةػػاؿ ب يػػديهـ الكتػػاب يكتبػػكف لمػػذيف فكيػػؿ : عنهمػػا ا  ريػػي عبػػاس
 النبي صف  غيركا الذيف في كيتاب  هذا كيفسر  ما ذكر  الكاحدم ةا ك )نزلت ( ِ)الكتاب(
 عميػػػ  ا  صػػػم  ا  رسػػػكؿ صػػػف  غيػػػركا إنهػػػـ ن تػػػ ، ...  كبػػػدلكا كسػػػمـ عميػػػ  ا  صػػػم 
 كسػػػمـ، عميػػػ  ا  صػػػم  أسػػػمر رب ػػػ  ككػػػاف طػػػكيك، سػػػبطا آدـ كج مػػػك  كتػػػابهـ فػػػي كسػػػمـ
 لػيس الزمػاف، آخػر فػي يب ػث الػذم النبػي صػف  إلػ  انظػركا: كأتبػاعهـ الصػحابهـ كةػالكا
 يػػػذهبكا أف فخػػػافكا اليهػػػكد، سػػػا ر مػػػف م كمػػػ  كال ممػػػاء لكحبػػػار ككانػػػت هػػػذا، ن ػػػت ياػػػب 

 ( ّ)(.غيركا ثـ فمف الصف ، بينكا إف م كمتهـ
 
 
 

                                                           

 ٕٗسكرة البقرة /(ُ)
 -خمػػػؽ أف ػػػاؿ ال بػػػاد: محمػػػد بػػػف إبػػػراهيـ بػػػف إسػػػماعيؿ أبػػػك عبػػػدا  البخػػػارم الج فػػػي، دار الم ػػػارؼ السػػػ كدي  (ِ)

، كالصػػحيح المسػػند مػػف  ِٗ/ُ،  َُّ، تحقيػػؽ : د. عبػػدالرحمف عميػػرة  بػػرةـ ُٖٕٗ  - ُّٖٗالريػػاض ، 
 .ُِاسباب النزكؿ  /

 ُْ/ْ،   َُِْ ُبيركت ط ف احمد  الكاحدم، دار الكتب ال ممي ،اسباب النزكؿ :البي الحسف عمي ب(ّ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

 المطلب الا نح
 تن سب االية مع م  قبله 

ًمػػػٍنهيـٍ  لكصػػؿ الحػػػديث بػػػيف هػػػذ  االيػػ  كمػػػا سػػػبقها تكجػػػب الكػػكـ عػػػف االيػػػ  ةبمهػػػا      كى
يُّػػػكفى  ػػػكفى  الى  أيمن ػػػاًني   ًإال   اٍلًكتىػػػابى  يىٍ مىمي فٍ  أىمى يىظينُّػػػكفى  ًإال   هيػػػـٍ  كىاً 

ليتبػػػيف المقصػػػكد كيتيػػػح  ( ُ)
 سػبحان  ذكػر المراد ةاؿ البقاعي فػي كتابػ  نظػـ الػدرر فػي تناسػب االيػات كالسػكر )كلمػا

 كأفػظ منػ  أعتػ  ةسػمان  عميػ  عطػؼ أمػران  كأعتػاهـ كفػران  أعكهػـ مػف هػك الػذم الفريػؽ هػذا
 الكثيػػػػؼ ال ػػػػاتي المقمػػػػد بخػػػكؼ بالحجػػػػاج تخجيمػػػػ  أك رأيػػػػ  عػػػف لفتػػػػ  يرجػػػػ  ال ػػػالـ ألف

 كهػك يحسػنها كمػف الكتابػ  يحسػف ال مف بهـ يراد أف كيجكز{ أميكف كمنهـ} فقاؿ الجافي
 األمػ  خمقػ  عم  مف أك يكتب ال مف الم,  في األمي ألف،  الفهـ عف ب يد الطب  غميظ

 كتبػػ :  ةسػػماف أنهػػـ فػػالم ن ، كالدتػػ  ...  كحػػاؿ جبمتػػ  عمػػ  بػػاؽ كهػػك الكتابػػ  يػػت مـ لػػـ
 أف يجػػػكز الكتػػػاب يحسػػػنكف ال كػػػكنهـ مػػػ  كهػػػؤالء،  بػػػاألمييف المػػػراد كهػػػـ،  كتبػػػ  كغيػػػر

:  ةسػػػػماف أنهػػػػـ الم نػػػػ  يكػػػػكف أف كيجػػػػكز،  الم ػػػػاني يفهمػػػػكف كال تمقينػػػػان  القػػػػراءة يت ممػػػػكا
 الخاليػ  القػراءة إال التػكراة مػف لهػـ حظ ال غبيكف كجهم  بالم اني عارفكف نحارير عمماء
 الػػذم القسػػـ بخػػكؼ أمالكتػػاب ي ممػػكف ال:  ةػاؿ كلػػذلؾ بػػالتمني المقركنػػ  التػػدبر عػف
 ( ِ).ال مـ( أهؿ مف ككنهـ في  أكد
 جمػ  أمػاني إالٌ :  فقػاؿ االستثناء أبرز ابتداءا ال مـ كصفهـ ب دـ المراد كاف كلما    
 يصػح ممػا األمػاني كانػت إف األمػؿ ... أم إليػ  يترامػ  فيمػا الكةػكع تقػدير كهػي،  أمني 
لما أثبت لهذا الفريؽ القط  عمػ  ا  بمػا ال عمػـ لهػـ بػ  ك   .فقط  لهـ فهي بال مـ كصف 

                                                           

 ٖٕسكرة البقرة /(ُ)
 -دار الكتػب ال مميػ   نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر: برهاف الػديف أبػك الحسػف إبػراهيـ بػف عمػر البقػاعي:(ِ)

 ُٕٔ/ُـ تحقيؽ : عبدالرزاؽ غالب ُٓٗٗ -هػ ُُْٓ -بيركت 
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

ككػػػاف هػػػذا م مػػػـك الػػػذـ محتػػػـك اقثػػػـ سػػػبب عنػػػ  الػػػذـ كاقثػػػـ بطريػػػؽ األكلػػػ  لفريػػػؽ هػػػك 
أم مػنهـ كمػف غيػرهـ  فكيػؿ لمػذيف يكتبػكف أردؤهـ كأيرهـ ل باد ا  كأعداهـ فقػاؿ : 

  الكتػػاب  كأاػػار إلػػ  ، ب يػػديهـ  (ال مػػف عنػػد ا  الػػذم ي ممػػكف أنػػ  مػػف عنػػدهـ )أم
ثػػـ يقكلػػكف لمػػا كتبػػك  كػػذبان  :ةػػبح هػػذا الكػػذب كبٌ ػػدى رتبتػػ  فػػي الخبػػث بػػ داة التراخػػي فقػػاؿ 

الممػػػػؾ األعظػػػػـ ثػػػػـ بػػػػيف بال مػػػػ  الحاممػػػػ  لهػػػػـ عمػػػػ  ذلػػػػؾ  هػػػػذا مػػػػف عنػػػػد ا  كبهتانػػػػان 
أم بهػػذا الكػػذب الػػذم  لياػػتركا بػػ     خساسػتهـ كتػػراميهـ إلػػ  النجاسػػ  كدنػػاءتهـ فقػاؿ

مػػػف ذلػػػؾ  فكيػػػؿ لهػػػـ ممػػػا كتبػػػت أيػػػديهـ  صػػن ك   ثمنػػػان ةمػػػيكن  ثػػػـ سػػػبب عنػػػ  ةكلػػػ  : 
  أم يجػػدكف كسػػب  ممػػا ااػػترك  بػػ  ،  كفػػي  ككيػػؿ لهػػـ ممػػا يكسػػبكف  الكػػذب عمػػ  ا  

ال يقػدر أحػد أف يػ تي مػف عنػد  بمػا يدسػ  فيػ  فيمػبس  كاعجاز  اظهار لمكان  ةرآننااآلي  
   .( ُ)(فمٌم  المٌن  عمينا كالفيؿ  -ب  

 المطلب الا لث
 اال م لح التفسير

 كأكػػؿ ا ، عمػػ  كالكػػذب بػػالزكر اليػػكؿ إلػػ  الػػدعاة كهػػـ اليهػػكد مػػف  صػػنؼ )هػػؤالء   
 ابػف كعػف. الم,ػ  فػي ماػهكرة كممػ  كهػي كالػدمار، الهكؾ: كالكيؿ بالباطؿ، الناس أمكاؿ
 ابػف عػف عكرمػ  كعػف. الحزف الكيؿ: غير  كةاؿ...   ال ذاب، مف الماق : الكيؿ عباس
 اليهػكد، أحبػار هػـ: ةػاؿ ب يػديهـ الكتػاب يكتبػكف لمػذم فكيػؿ: عنهما ا  ريي عباس
 كيحػدثكنهـ ال ػرب مػف يبي كنػ  عنػدهـ مف كتابا كتبكا اليهكد مف ناس كاف: السدم كةاؿ
 كيػػؼ المسػمميف م اػر )يػػا: عبػاس ابػف كعػف ،( ِ)ةمػػيك ثمنػا بػ  لي خػػذكا ا  عنػد مػف أنػ 

                                                           

 ُٕٕ/ُينظر نظـ الدرر  (ُ)
جػػام  البيػػاف فػػي ت كيػػؿ القػػرآف: محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػب اآلممػػي، أبػػك ج فػػر الطبػػرم  ،  (ِ)

 َِٕ/ُـ  َََِ -هػ  َُِْ،  ُتحقيؽ: أحمد محمد ااكر: مؤسس  الرسال ، ط
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

 تقرأكنػ  ا  أخبػار أحدث نبي  عم  أنزل  الذم ا  ككتاب ايء عف الكتاب أهؿ تس لكف
 ككتبػكا كغيػرك ، ا  كتػاب بػدلكا ةػد الكتاب أهؿ أف ت ال  ا  حدثكـ كةد ياب، لـ غيا
 مػف جػاءكـ مػا ينهػاكـ أفػك ةمػيك، ثمنػا بػ  لياػتركا ا  عنػد مف هك كةالكا الكتاب ب يديهـ
،  ( ُ)عمػيكـ( أنػزؿ الػذم عػف سػ لكـ ةػط أحػدا منهـ رأينا ما كا  كال مساءلتهـ، عف ال مـ
 ممػػا لهػػـ فكيػػؿ أم يكسػػبكف ممػػا لهػػـ ككيػػؿ أيػػديهـ كتبػػت ممػػا لهػػـ فكيػػؿ: ت ػػال  كةكلػػ 
 ةػاؿ كمػا السحت، مف ب  أكمكا مما لهـ ككيؿ كاالفتراء، كالبهتاف الكذب مف ب يديهـ كتبكا
 كتبػكا الػذم مػف عمػيهـ فال ػذاب: يقػكؿ لهػـ فكيػؿ عنػ  ا  ريػي عباس ابف عف جاء

 النػػاس أكل ػػؾ بػػ  يػػ كمكف ممػػا: يقػػكؿ يكسػػبكف ممػػا لهػػـ ككيػػؿ الكػػذب ذلػػؾ مػػف ب يػػديهـ
 .( ِ)كغيرهـ( السفم 

 المطلب الرابع
 االا ر والفوائل

 هػك ةيؿ فمذلؾ لفظ  مف ف ؿ ل  يسم  كلـ الهكؾ أك الار عم  داؿ لفظ )الكيؿ 
 لػك ألنػ  ف مػ  اسػت ماؿ مف ال رب امتن  مصدر هك جني ابف كةاؿ مصدر، اسـ

 ثقػػػيك، فيكػػػكف أم إعػػػكالف فيػػػ  يجتمػػػ  بػػػ ف كعينػػػ  فا ػػػ  اعػػػتكؿ لكجػػػب صػػػرؼ
يىقيكليكفى : ت ال  ةاؿ الكيؿ مؤنث كهي. البمي : كالكيؿ ٍيمىتىنىا يىا كى كى

 (ّ ).)(ْ ) 

                                                           

 ّٓٗ/ِ  ِّٗٓصحيح البخارم ، باب ال يس ؿ أهؿ الارؾ عف الاهادة كغيرها، برةـ (ُ)
 ُُٖٗ -هػ  َُِْ -ٕلبناف: ط –ابف كثير محمد عمي الصابكني: دار القرآف الكريـ، بيركت مختصر تفسير (ِ)

 ُٖ/ُـ 
 ْٗسكرة الكهؼ /(ّ)
التحريػػر كالتنػػكير محمػػد الطػػاهر بػػف محمػػد بػػف محمػػد الطػػاهر بػػف عااػػكر التكنسػػي  ، مؤسسػػ  التػػاري  ال ربػػي، (ْ)

 ٖٓٓ/ُـ  َََِهػ/َُِْ، ُلبناف ط –بيركت 
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

 مػػا أف كالظػػاهر ةبمهػػا مػػا عمػػ  مترتبػػا ب ػػدها مػػا فيكػػكف كالتسػػبب لمترتيػػب )الفػػاء 
ةىػػدٍ : ةكلػػ  عمػػ  مترتػػب ب ػػدها ـ   الم ػػ ً  كىػػكـى  يىٍسػػمى يكفى  ًمػػٍنهيـٍ  فىًريػػؽه  كىػػافى  كى فيكنىػػ ي  ثيػػ رن  ييحى
ػػػا بىٍ ػػػدً  ًمػػػفٍ  قىميػػػك ي  مى ػػػكفى  كىهيػػػـٍ  عى يىٍ مىمي

 عمػػػد عػػػف مػػػنهـ تحريػػػؼ كةػػػكع عمػػػ  الػػػداؿ ( ُ)
 اسػػػتفظاع إناػػػاء عميػػػ  رتػػػب أك. الحالػػػ  سػػػكء باسػػػتحقاةهـ اقخبػػػار عميػػػ  فرتػػػب
 .تفصػيؿ إعػادة عمي  الم طكؼ الككـ في أجمؿ ما ذلؾ خكؿ في كأعيد حالهـ،
 بػػؿ رسػػمهـ مػػف يػػ تيهـ لػػـ اػػي ا يكتبػػكف أنهػػـ ًب ىٍيػػًديًهـٍ  اٍلًكتىػػابى  يىٍكتيبيػػكفى : كم نػػ 
ـ  : ةكلػ  عميػ  دؿ كمػا كيبتكركنػ  يي كن   الماػ ر الم ػ ً  ًعٍنػدً  ًمػفٍ  هىػذىا يىقيكليػكفى  ثيػ

 الرتبػػي لمترتيػػب كثػػـ .األمػػر نفػػس فػػي لمػػا مطابقػػا لػػيس بػػ فكاههـ ةػػكلهـ ذلػػؾ بػػ ف
 هػػػك إذ ب يػػػديهـ الكتػػػاب كتابػػػ  مػػػف الكيػػػؿ اسػػػتحقاةهـ فػػػي أدخػػػؿ القػػػكؿ هػػػذا ألف

 همػػا بػػؿ الزمػػاف فػػي كتبػػك  مػػا كتػػابتهـ عػػف متراخيػػا القػػكؿ هػػذا كلػػيس. المقصػػكد
 ( ِ) . متقارناف(

 ب,يػػػػػر أفتػػػػػكا إذا ، األحكػػػػػاـ عممػػػػػاء:  أحػػػػػدهما ) : صػػػػػنفاف اآليػػػػػ  بهػػػػػذ  ينزجػػػػػر 
 القيػػاة ككػػذلؾ ، الفػػاني الحطػػاـ مػػف الفتػػكل عمػػ  يقبيػػكف فيمػػا رغبػػ  الماػػهكر،

       ، الجػػا  مػػف يحصػػمكن  أك ، الراػػا مػػف يقبيػػكف فيمػػا رغبػػ  ، بػػالهكل حكمػػكا إذا
ٍيػػؿه }  ػػػا ل هيػػـ فىكى ٍيػػؿه  أىٍيػػػًديًهـٍ  كىتىبىػػتٍ  منم  كى ػػػا ل هيػػـ كى  الر اسػػػ  أهػػؿ:  الثػػػاني{  يىٍكًسػػبيكفى  منم 

 خػافكا نسػ  أك بكاليػ  ةػاـ أحػدان  رأكا إذا فانهـ ، كغيرهـ الصالحيف أكالد مف كالجا 
 ، طريقتػػ  فػي الػػدخكؿ عػف بػػالت كيؽ النػاس عمػػ  فيحتػالكف ، ر اسػػتهـ زكاؿ عمػ 

                                                           

 ٕٓ سكرة البقرة/(ُ)
 ٕٓٓ/ُالتحرير كالتنكير(ِ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

يىػٍ بى   ، الحػؽ اتبػاع عػف الناس يينفنركف ، كترهات سفسطات ذلؾ في فيكتبكف  كى
ـ   أىف ًإال   الم  ي  لىكٍ  نيكرى ي  ييًت كفى  كىًر ى  كى  ( ِ). ( ( ُ) اٍلكىاًفري

 كمػػػػا لتحػػػػريفهـ يقكلػػػػكف الػػػػذيف لمكتػػػػاب، المحػػػػرفيف ت ػػػػال  ةػػػػاؿ السػػػػ دم :)تكعػػػػد 
نمػا الحػػؽ، ككػتـ الباطػػؿ إظهػار فيػ  كهػػذا  ا  عنػد مػػف هػذا : يكتبػكف  ف مػػكا كا 

 ثمػف آخرهػا إلػ  أكلهػا مػف كمهػا كالدنيا  ةميك ثمنا ب  لياتركا  عممهـ م  ذلؾ
 مػػػف فظممػػػكهـ النػػػاس، أيػػػدم فػػػي مػػػا بػػػ  يصػػػطادكف اػػػركا بػػػاطمهـ فج مػػػكا ةميػػػؿ،
 بػػؿ حػػؽ، ب,يػػر أمػػكالهـ أخػػذ جهػػ  كمػػف عمػػيهـ، ديػػنهـ تمبػػيس جهػػ  مػػف: كجهػػيف
 تكعػدهـ كلهػذا كنحكهمػا، كسػرة  غصػبا ي خػذها ممف أعظـ كذلؾ الباطؿ، ب بطؿ
 كالباطػؿ التحريػؼ مف: أم  أيديهـ كتبت مما لهـ فكيؿ : فقاؿ األمريف بهذيف
 يكسػػبكف ممػػا لهػػـ ككيػػؿ  كفػػي كالحسػػرة، ال ػػذاب اػػدة: كالكيػػؿ األمػػكاؿ، مػػف 

 ( ّ).الاديد( الكعيد يمنها
  ت ػػال  ةكلػػ : ًٍب ىٍيػػًديًهـ( ،فهػػك باليػػد، إال يكػػكف ال الكتػػب أف عمػػـ ةػػد فانػػ  ت كيػػد 

ٍيػػػػ ً  يىًطيػػػػري  طىػػػػاً رو  كىال: ةكلػػػػ  مثػػػػؿ نىاحى ًبجى
بًػػػػ ىٍفكىاًهًهـٍ  يىقيكليػػػػكفى : كةكلػػػػ  ، ( ْ)

(ٓ ). 
ثبػػات لجػػرمهـ بيػػاف ب يػػديهـ فا ػػدة: كةيػػؿ  الف ػػؿ تػػكل  مػػف فػػاف لمجػػاهرتهـ، كا 

                                                           

 ِّسكرة التكب  /(ُ)
 البحر المديد : أحمد بف محمد بف المهدم بف عجيب  الحسني اقدريسي الااذلي الفاسي أبك ال باس(ِ)

 ُٔ/ُق ُِّْـ ػ  ََِِ/  ِدار الكتب ال ممي  ػ بيركت ط
بف عبدا  الس دم: عبد الرحمف بػف م ػك الرحمف بف ناصر لرحمف في تفسير ككـ المناف: عبدتيسير الكريـ ا  (ّ)

 ٔٓـ / َََِ-هػ َُِْ، ُالمكيحؽ: مؤسس  الرسال  ط:
 ّٖسكرة االن اـ /(ْ)
 ُٕٔاؿ عمراف/ (ٓ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

ف يتكل  لـ ممف مكاة   أاد  عػف كنايػ " ب يػديهـ: "السػراج ابف كةاؿ ل  رأيا كاف كا 
ف عميهـ، ينزؿ أف دكف تمقا هـ مف أنهـ  ( ُ) .أيديهـ( كتب في حقيق  تكف لـ كا 

  فكػؿ الاػرع، فػي يحذر ا  مف الت,يير كالتبديؿ كالزيػادة ةبمها كالتي اآلي  اف في 
 الاػديد، الكعيػد هػذا تحػت داخػؿ فهػك   منػ  لػيس مػا ا  ديػف فػي كغيػر بػدؿ مػف

 مػػا عمػػـ ةػػد لمػػا أمتػػ  كسػػمـ عميػػ  ا  صػػم  ا  رسػػكؿ حػػذر كةػػد األلػػيـ، كال ػػذاب
 ا  صػػم  ا  رسػػكؿ ةػػاؿ:  ةػػاؿ هريػػرة أبػػي )عػػف: فقػػاؿ الزمػػاف آخػػر فػػي يكػػكف
 عمػ  النصػارل كافترةت فرة  كسب يف إحدل عم  اليهكد افترةت: )  سمـ ك عمي 
   ( ِ) ( فرة  كسب يف ثكث عم  أمتي كتفترؽ فرة  كسب يف اثنتيف

 أك ا  كتػػػاب خػػكؼ الػػديف فػػي أنفسػػهـ تمقػػػاء مػػف يحػػدثكا أف فحػػذرهـ. الحػػديث 
 كذاع، ككثػر كاػاع، حػذر  مػا كةػ  كةػد النػاس، بػ  فييػمكا أصحاب  سن  أك سنت 
نا   فانا  ( ّ) .راج كف إلي  كا 

 ت ػػال  بقكلػػ   ا  كصػػؼكا نػػان  بًػػ ً  ًليىٍاػػتىري االمػػكاؿ التػػي ياخػػذكنها بانهػػا   ةىًمػػيكن  ثىمى
 ( ْ)ا  عند يربك كال في  برك  ال الحراـ ألف كحرمتها ، ،  ل دـ ثبكتها ةميم ،

  ت ػػال  ةكلػػ : أيػػديهـ كتبػػت ممػػا لهػػـ فكيػػؿ  :ف مهػػـال عمػػ  كعيػػد هػػذا  ككيػػؿ 
 .كسبهـ عم  كعيد هذا:  يكسبكف مما لهـ

                                                           

 ٗ/ِـ  ُْٔٗ -هػ ُّْٖالجام  ألحكاـ القرآف  :  (ُ)
 –مؤسسػػ  الرسػػال  صػحيح ابػػف حبػاف بترتيػػب ابػػف بمبػاف: محمػػد بػػف حبػاف بػػف أحمػػد أبػك حػػاتـ التميمػػي البسػتي ، (ِ)

بػػاب ذكػر افتػػراؽ اليهػػكد كالنصػػارل فرةػػا مختمفػػ   ُّٗٗ – ُُْْ،  ِبيػركت  تحقيػػؽ : اػػ يب األرنػػؤكط  ط
 َُْ/ُْ،  ِْٕٔبرةـ 

 ٗ/ِينظر الجام  الحكاـ القراف لمقرطبي  (ّ)
 ٗ/ِينظر الجام  الحكاـ القراف لمقرطبي  (ْ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

  ت ػال  لقكل  كالجا ال كالماؿ، الر اس ، أجؿ مف يخفكف الحقيق  أنهـ بػ  لياػتركا 
 اػي ا لينػاؿ ا  كج ي  ب  ييبت,  عممان  طمب مف عم  يحؽ الكعيد كةد ال ةميكن  ثمنان 
 ( ُ) .الدنيا مف

 ت ػػال  ةػػاؿ كمػػا ةميػػؿ متاعهػػا، ةميمػػ  كػػؿ الػػدنيا الػػدنيا كمػػف فكا ػػد االيػػ  أف :ةػػؿ 
 لهػػـ فكيػػؿ ت ػػال  لقكلػػ  ال مػػؿال بحسػػب الجػػزاء أف: كمنهػػا( ِ) ةميػػؿ الػػدنيا متػػاع
 كتبػػت ممػػا : ت ػػال  لقكلػػ  كاألسػػبابال ال مػػؿ، إثبػػات: كمنهػػا أيػػديهـ كتبػػت ممػػا

 الفا ػػػدة ألف السػػػابق ال الفا ػػػدة غيػػػر كهػػػذ  الكعيػػػدال ل مػػػ  بيػػػاف هػػػذا فػػػاف ال أيػػػديهـ
 عمػ  القػكؿ عقكبػ  أف: كمنهػا السػبب ، بياف كهذ  كتبكاال ما بقدر جزاؤهـ السابق 

ال كسػب مف عن  ينت  كما الف ؿ، تامؿ عمـ ب,ير ا   فكيػؿ :ت ػال  لقكلػ  محػـر
 الكسػب مػف المحػـر عف نت  فما ال يكسبكف مما لهـ ككيؿ أيديهـ كتبت مما لهـ
 آثػػػـ فانػػػ .  كػػػال,ش.  محرمػػػان  عمػػػكن  عمػػػؿ إنسػػػاف: مػػػثكن  اقنسػػػافال بػػػ  يػػػ ثـ فانػػػ 

 ( ّ) ..ب  آثـ أييان  هك ب  حصؿ الذم الكسب كهذا بال,شال
 

 
 
 
 
 

                                                           

 ُٖٗ/ّف د ط، د ت  تفسير ال ثيميف :محمد بف صالح بف محمد ال ثيمي(ُ)
 ٕٕسكرة النساء /(ِ)
 .ُٖٗ/ّينظر تفسير ال ثيميف:  (ّ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 



﴿ ُقْل َمن َ  َن َعُلوًّا لِِّ ْبِريَل َلِإن ُ  َنز َلُ  َعَلِ َقْلِبَك ِبِإْاِن الل ِ  ُمَ لِّقً  لَِّمـ  :ق ل ا تع لِ 
 (ٔ)َبْيَن َيَلْيِ  َوُهًلى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن ﴾

 المطلب االول
 سبب النزول

              رسػػػػػػػكؿ ا  عػػػػػػف سػػػػػػػ يد بػػػػػػػف جبيػػػػػػػر عػػػػػػػف بػػػػػػػف عبػػػػػػػاس ةػػػػػػػاؿ: ) أةبمػػػػػػػت يهػػػػػػػكد إلػػػػػػػ     
صم  ا  عمي  كسمـ فقالكا : يا أبػا القاسػـ انػا نسػ لؾ عػف خمسػ  أاػياء فػاف أنب تنػا بهػف 

ا  عمػػ  مػػا عرفنػػا أنػػؾ نبػػي كاتب نػػاؾ، ف خػػذ عمػػيهـ مػػا أخػػذ إسػػرا يؿ عمػػ  بنيػػ  إذ ةػػالكا
نقكؿ ككيؿ 

ةاؿ: هاتكا ،ةالكا أخبرنا عف عكم  النبي ةاؿ: تناـ عينا  كال ينػاـ ةمبػ ،  (ِ)
ةػػالكا: أخبرنػػا كيػػؼ تؤنػػث المػػرأة ككيػػؼ تػػذكرق ةػػاؿ: يمتقػػ  المػػاءاف فػػاذا عػػك مػػاء الرجػػؿ 
ذا عػك مػاء المػرأة مػاء الرجػؿ أنثػت، ةػالكا :أخبرنػا مػا حػـر إسػرا يؿ  ماء المرأة أذكرت ،كا 

ك  عرؽ النسا فمـ يجد اػي ا يك مػ  إال ألبػاف كػذا ككػذا. ةػاؿ: عم  نفس ق ةاؿ :كاف يات
ايبي ةاؿ: ب يهـ ي ن  اقبؿ فحـر لحكمهػا. ةػالكا: صػدةت ةػالكا: أخبرنػا مػا هػذا الرعػدق 
ةػػاؿ ممػػؾ مػػف مك كػػ  ا  عػػز كجػػؿ مككػػؿ بالسػػحاب بيػػد ، أك فػػي يػػد  مخػػراؽ مػػف نػػار 

هػػػذا الصػػػكت الػػػذم يسػػػم ق ةػػػاؿ يزجػػػر بػػػ  السػػػحاب يسػػػكة  حيػػػث أمػػػر ا . ةػػػالكا :فمػػػا 
صكت . ةالكا :صدةت ،إنما بقيت كاحدة كه  التي نباي ؾ اف أخبرتنا بهاال فان  ليس مػف 
نبػػي إال لػػ  ممػػؾ ي تيػػ  بػػالخبر ،ف خبرنػػا مػػف صػػاحبؾق ةػػاؿ: جبريػػؿ عميػػ  السػػكـ ةػػالكا: 
ؿ جبريػػؿق  ذاؾ الػػذم ينػػزؿ بػػالحرب كالقتػػاؿ كال ػػذاب عػػدكنا، لػػك ةمػػت ميكا يػػؿ الػػذم ينػػز 

                                                           

   ٕٗ( سكرة البقرة/ُ)
 ٔٔ(سكرة يكسؼ :مف االي /ِ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

   ... ػػديك ا لنًجٍبًريػػؿى ػػف كىػػافى عى بالرحمػػ  كالنبػػات كالقطػػر لكػػاف، فػػ نزؿ ا  عػػز كجػػؿ ن ةيػػٍؿ مى
(ُ)ال  اخر اآلي .(

 

 المطلب الا نح
 تن سب االية مع م  قبله 

اما عكةػ  االيػ  بمػا ةبمهػا فانهػا جػاءت فػي سػياؽ ت ػداد مثالػب اليهػكد كالػرد عمػيهـ،      
لمػا فػرغ مػف تػرغيبهـ فػي القػرآف كعكةتها بما ب دها فهي كمػا ةػاؿ البقػاعي فػي تفسػير  :)

ب ن  مف عند ا  كأن  مصدؽ لكتابهـ ،كفي جبريؿ ب ن  اآلتػي بػ  بػاذف ا  كمػف تػرهيبهـ 
ف كفػر بػ  مػنهـ أك مف عداكت ، أ تب   مدح هػذا القػرآف كأنػ  كايػح األمػر لمريػد الحػؽ كا 

مف غيػرهـ فاسػؽ أم خػارج عمػا ي ػرؼ مػف الحػؽ، فانػ  ال يخفػ  عمػ  أحػد فقػاؿ ت ػال  
مىػػػ  ةىٍمبًػػؾى بًػػًاٍذًف الم ػػً   عطفػػان عمػػ  ةكلػػ  :  - لىػػ ي عى ػػػاءىكيـ فىًان ػػ ي نىز  لىقىػػٍد جى ، أك ةكلػػ  : ن كى

، أك عم  ما تقػدير  : فمقػد بػاف بهػذا الػذم نزلػ  جبريػؿ عميػ  السػكـ (ِ)بىيننىاًت  مُّكسى  ًبالٍ 
 .  (ّ)أف اآلخرة ليست خالص  لهـ كأنهـ ممف أحاطت ب  خطي ت  لكفر  (

 المطلب الا لث
 التفسير اال م لح

أم مػف  ) .َقْلِبَك ِبِإْاِن الل ـِ ﴾َلِإن ُ  َنز َلُ  َعَلِ َمن َ  َن َعُلّوًا لِِّ ْبِريَل ُقْل ن ةكل  ت ػال     
عادل جبرا يؿ فمي مـ أن  الركح األميف،  نزؿ بالػذكر الحكػيـ عمػ  ةمػب محمػد صػم  ا  
ػادىل  عمي  كسمـ  مف رب  باذن  ل  في ذلؾ،  ، كمف عادل رسكال فقد عادل رىسيػكالن فىقىػٍد عى

                                                           

ـ  تحقيػػؽ ُٗٗهػػػ ، َُِْ ِ( مسػػند اقمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ: أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ  ، مؤسسػػ  الرسػػال  طُ)
 َُِْح البخػػػارم :  كتػػػاب التفسػػػير، بػػػرةـ ،كينظػػػر صػػػحي ِْٖ/ْ، ِّْٖاػػػ يب األرنػػػؤكط كآخػػػركف بػػػرةـ 

 ِِ.كانظر الصحيح  المسند مف اسباب النزكؿ /ُِٖٔ/ْ،
  ِٗسكرة البقرة / (ٕ)
 َِْ/ُنظـ الدرر ( ّ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

جمػػي هـ ، ككػػذلؾ مػػف  جميػػ  الرسػػؿ، ف نػػ  مػػف آمػػف برسػػكؿ فانػػ  يمزمػػ  االيمػػاف  بالرسػػؿ
ػا يىٍنػًزؿي بًػ ىٍمًر  ن مى عادل جبرا يؿ فانػ  عػدٌك   ألف الممػؾ ال ينػزؿ بػاألمر مػف تمقػاء نىٍفًسػً  كىاً 

بنػػؾى  ػػا نىتىنىػػز ؿي ًإال  بًػػ ىٍمًر رى مى : نكى ػػا ةىػػاؿى بنػػً  ت ػػال  كىمى رى
ةىػػاؿى (ُ) كحي اأٍلىًمػػيفي * كى * نىػػزىؿى بًػػً  الػػرُّ

مىػػ  ةىٍمبًػػػؾى  ٍنػػػًذًريفى عى ًلتىكيػػػكفى ًمػػفى اٍلمي
(ِ). ً ٍيػػػ ػػا بىػػػٍيفى يىدى ػػػدنةان لنمى ػػػً   ميصى أىٍم ًمػػفى اٍلكيتيػػػًب اٍلميتىقىدنمى

 ػػػػػٍؤًمًنيفى بيٍاػػػػػرىل ًلٍممي أم هداىػػػػػ  لقمػػػػػكبهـ، كباػػػػػرل لهػػػػػـ بالجنػػػػػ ، كهػػػػػذا خػػػػػاص   كىهيػػػػػدنل كى
ًافىآءه       ْ) ( (. ّ) بالمؤمنيف  ةاؿ ت ال : نةيٍؿ هيكى ًلم ًذيفى آمىنيكٍا هيدنل كى

 المطلب الرابع
 والفوائل االا ر

  ابتداء االي  بػ)ةؿ(في  دالل  عم  نبكة محمد   فهك تمقيف مف ا  ت ال  لرسكل. 
  ،ػػديك ا لنًجٍبًريػػؿى   )اػػرط عػػاـ مػػراد بػػ  خػػاص كهػػـ اليهػػكد ػػف كىػػافى عى ةكلػػ  ت ػػال : ن مى

ال ي بػ  بهػـ كال ب,يػرهـ ممػف ي ػادم جبريػؿ  ةصد اقتياف بالامكؿ لي ممكا أف ا  
نػػػزؿ  فميمػػت غيظػػا نفانػػ  نزلػػ   أم : ) ك فيهػػا تقػػدير:(ٓ)إف كػػاف لػػ  م ػػادو آخػػر.( 

       القػػرآف ن عمػػ  ةمبػػؾ بػػاذف ا    بػػ مر ا  نمصػػدةا   مكافقػػا لمػػا ةبمػػ  مػػف الكتػػب ،
بػػالحرب  ن كهػػدل كباػػرل لممػػؤمنيف  رد عمػػ  اليهػػكد حػػيف ةػػالكا : إف جبريػػؿ ينػػزؿ

ف كاف ينزؿ بػالحرب كالاػدة عمػ  الكفػر -كالادة في  دالل  عقمي  إن   فانػ  ينػزؿ  -كا 
 .  (ٔ) )كما ةاؿ الكاحدم رحم  ا  بالهدل كالبارل لممؤمنيف ،

                                                           

   ْٔ(سكرة مريـ/ُ)
   ُْٗ-ُِٗ(سكرة الا راء/ِ)

 ْْسكرة فصمت /(ّ)
هػػ َُِْ ِالقراي الدماقي، دار طيبػ  ، طتفسير القرآف ال ظيـ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير  ينظر:(ْ)

  ّّٔ/ُـ، تحقيؽ سامي بف محمد سكم    ُٗٗٗ -
 َّٔ/ُ( التحرير كالتنكير: ٓ)
 َُِ/ُ(الكجيز في تفسير الكتاب ال زيز: عمي بف أحمد الكاحدم أبك الحسف ٔ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

   االيػػػ  تػػػدؿ عمػػػ  ذـ ككعيػػػد مػػػف ي ػػػادم جبريػػػؿ   عػػػكف أف عػػػدكاة الػػػب ض ، كا 
هػػي عبػػارة عػػف م صػػيت  كتػػرؾ   لهػػـ، كعػػداكة ال بػػد   تقتيػػي عػػدكاة ا  

ظهار أثر ال داكة عمي  لم بد ت ال  طاعت  ، كم اداة أكليا   كعداكة ا   .  (ٔ)ت ذيب  كا 
  في سبب نزكؿ االي  بياف لصف و في اليهػكد ذميمػ   هػي نقػض ال هػكد كالمكاثيػؽ فقػد

مكثػؽ ي قػكب عمػ  بنيػ  ) ا  عمػ  مػا نقػكؿ ككيػؿ( اذا اجػابهـ  عميهـ النبػي  اخذ
كمػا جػاء  عم  اس متهـ امنكا ب  فف ػؿ فمػـ يؤمنػكا بػ  ناةيػيف مػكثقهـ الػذم آتػك  ايػا .

 .( ِ)في الحديث سالؼ الذكر
  اف تصديؽ المرسميف االكليف دليؿ صدؽ المصدؽ ألف مف يػدع  النبػكة  يكػذب مػف

ؼ يػػكالت الػػدجاليف فػػك يسػػ هـ تصػػديقهـ، كلػػذا حػػذر ةبمػػ    فهػػدل المرسػػميف يخػػال
 ( ّ)األنبياء السابقكف مف المتنب يف الكذب  كما جاء في مكاي  مف التكراة كاألنجيؿ.

  االيػػ  تبػػيف أف :  صػػف  القػػراف  منػػزؿ مػػف عنػػد ا  بػػاذف ا  ، كأنػػ  منػػزؿ عمػػ  ةمػػب
كأنػ  باػرل لممػؤمنيف،  رسكؿ ا  صػم  ا  عميػ  كسػمـ ، كأنػ  تصػديؽ لمكتػب ةبمػ ، 

كأنػػ  هدايػػ  لمنػػػاس  ، كهػػذا ثنػػاء عمػػػ  القػػرآف بكػػػـر األصػػؿ ككػػـر المقػػػر ككػػـر الف ػػػ  
   (ْ)كمفيض الخير عم  أتباع  األخيار، خيران عاجكن ككاعد لهـ ب اةب  الخير.

 ةػػػاؿ البقػػػاعي )كلمػػػا كػػػاف المػػػراد تحقيػػػؽ أنػػػ  كػػػكـ ا  كأنػػػ  أمػػػر بابكغػػػ  جمػػػ  بػػػيف          
  ةؿ  كبيف عمػ  ةمبػؾ  أم كهػك أكمػؿ القمػكب ، دكف أف يقػاؿ : عمػ  ةمبػي- 

المطػػػػابؽ لقػػػػؿال كأداة االسػػػػت كء دالػػػػ  عمػػػػ  أف المنػػػػزؿ تمكػػػػف فػػػػي القمػػػػب فصػػػػارت 

                                                           

 ّٔ/ِ(ينظر الجام  الحكاـ القراف ُ)
 ( مف هذا البحث.  ُٗينظر صفح  )  (ِ)
 َْٔ/ُالتحرير كالتنكير ينظر (ّ)
 َٓٔ/ُينظر التحرير كالتنكير (ْ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

الممػػؾ األعظػػـ الػػذم لػػ  األمػػر  بػػاذف ا   مجام ػػ  م,مػػكرة بػػ  ، فكػػاف مظهػػران لػػ  
 ( ُ)كم  . فميس ألحد إنكار ما أذف في (. 

  ظاهر اآلي  أف جبريؿ ألق  القرآف في ةمب النبي    مف غير سماع ةػراءة مػف ربػ
مىػ  ﴿اال ان  يفسر  ةكل  ت ال    * عى كحي األًمػيفي ن ػ ي لىتىنًزيػؿي رىبن اٍل ىػالىًميفى *نىػزىؿى بًػً  الػرُّ كىاً 

بًػػػيفو  بًػػػ   مُّ ػػػافو عىرى * ًبًمسى ٍنػػػًذًريفى ػػػٍؿ  ﴿كةكلػػػ  ت ػػػال   ( ِ) ﴾ةىٍمبًػػػؾى ًلتىكيػػػكفى ًمػػػفى اٍلمي كىالى تىٍ جى
ػػ  ًإلىٍيػػؾى كىٍحييػػ ي  ػػؿى  ﴿كةكلػػ   ( ّ) ﴾بًػػاٍلقيٍرءاًف ًمػػف ةىٍبػػًؿ إىف ييٍقيى ػػانىؾى ًلتىٍ جى ٍؾ بًػػً  ًلسى ػػرن الى تيحى

ةيٍرءىانى ي فىًاذىا ةىرىٍأنىا ي فىات ًبٍ  ةيٍرءىانى ي  ٍم ى ي كى مىٍينىا جى  إل  غير ذلؾ مف اآليات. ( ْ) ﴾ًبً  ًإف  عى
   كالجػػػؿ هػػػذا جػػػػاء فػػػي الصػػػحيح  أف رسػػػػكؿ ا  : كػػػاف إذا ةػػػاـ مػػػػف الميػػػؿ يقػػػػكؿ          

سػػػػػرافيؿ فػػػػػاطر السػػػػػمكات كاألرض عػػػػػالـ ال,يػػػػػب  ) المهػػػػػـ رب جبرا يػػػػػؿ كميكا يػػػػػؿ كا 
كالاػػهادة أنػػت تحكػػـ بػػيف عبػػادؾ فيمػػا كػػانكا فيػػ  يختمفػػكف اهػػدني لمػػا اختمػػؼ فيػػ  مػػف 

 ( ٔ).( ٓ)صراط مستقيـ(الحؽ باذنؾ إنؾ تهدم مف تااء إل  
   عػػػػػداكة ا  حاصػػػػػم  لمكػػػػػافريف، كلػػػػػذا كجػػػػػب عمػػػػػ  المػػػػػؤمف م ػػػػػاداة أهػػػػػؿ الكفػػػػػر

 لم اداتهـ ا   ، كم اداة ا  ت ال  لهـ .

                                                           

 َِّ/ُنظـ الدرر  (ُ)
 ُٔٗ_ ُِٗسكرة الا راء /(ِ)
 ُُْسكرة ط /جزء مف االي  (ّ)
 ُٖ-ُٔسكرة القيام /(ْ)
صحيح مسػمـ: أبػك الحسػيف مسػمـ بػف الحجػاج بػف مسػمـ القاػيرم النيسػابكرم: دار الجيػؿ بيػركت ػ ،بػاب الػدعاء  (ٓ)

 ُٖٓ/ِ، ُْٕٖبرةـُِٔ/ٓالميؿ في صكة
 هػ ْٕٕينظر تفسير القرآف ال ظيـ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القراي الدماقي ت (ٔ)

 .ِّْ/ُـ ُٗٗٗ -هػ  َُِْ،   ِتحقيؽ: سامي محمد سكم : دار طيب  ط
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

  كجكب االيماف بالمك ك  ،كاف الذم ينزؿ بػالكحي هػك جبريػؿ ،كانهػـ الي ممػكف عمػك
 اال  بامر ا  ت ال  كيف مكف ما يؤمركف.

 ا القراف كجب عمي  االيماف بالكتب السماكي  االخرل فالمصدر كاحد.مف آمف بهذ 
  يق  مفهـك االي  )بال داكة(عم  كؿ مف لـ يؤمف باالسكـ. 
   اهؿ الباطؿ غالبا ما يتحججكف بالحج  الكاهي  لكعػراض عػف الػديف الحػؽ كالمػنه

 ا . القكيـ ، كحج  اليهكد اف جبريؿ ينزؿ بال ذاب فمـ يؤمنكا عميهـ ل ن 
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

﴿َول  َ ِايٌر ِمْن َوْهِل اْلِ َت ِب َلْو َيُرَلوَنُ ْم ِمـْن َبْعـِل ِإيَمـ ِنُ ْم ُ ف ـ ًرا َحَسـًلا :  ق ل ا تع لِ  
َواْ َفُحوا َحتِ  َيـْأِتَح الل ـُ  ِبـَأْمرِِإ ِإن   ِمْن ِعْنِل َوْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِل َم  َتَبي َن َلُهُم اْلَحَل َل ْعُفوا

   ( ٔ)الل َ  َعَلِ ُ لِّ َشْحٍء َقِليٌر﴾
 المطلب االول
 سبب النزول

الرحمف بػػف عبػػدا  بػػف ك ػػب بػػف مالػػؾ عػػف أبيػػ  أف ك ػػب بػػف األاػػرؼ كػػاف عػػف عبػػد   
فكػػػاف يهنبػػػي كيحػػػرض عميػػػ  كفػػػار ةػػػريش فػػػي اػػػ ر  ،ككػػػاف الماػػػرككف  يهكديػػػا اػػػاعرا ،

كاليهػػكد مػػف أهػػؿ المدينػػ  يػػؤذكف النبػػي كأصػػحاب  أاػػد األذل فػػ مرهـ ا  بالصػػبر كال فػػك 
ـٍ ﴿كفػػيهـ نزلػػت:   ػػاًنكي ـٍ ًمػػٍف بىٍ ػػًد ًإيمى د  كىًثيػػره ًمػػٍف أىٍهػػًؿ اٍلًكتىػػاًب لىػػٍك يىػػريدُّكنىكي ػػدنا كى سى   ﴾كيف ػػارنا حى

كااػػػار الػػػ   ( ِ) ،ةػػػاؿ عنػػػ  ابػػػف حجػػػر اسػػػناد  صػػػحيح﴾فىػػػاٍعفيكا كىاٍصػػػفىحيكا  ﴿ًإلىػػػ  ةىٍكًلػػػً   
  ( ّ) تصحيح  الاي  سميـ الهكلي في كتاب  )االستي اب (

 المطلب الا نح
 تن سب االية مع م  قبله 

ةاؿ ابف عااكر :)مناسبت  لما ةبم  أف ما تقػدـ إخبػار عػف حسػد أهػؿ الكتػاب كخاصػ    
دُّ اليهكد منهـ، كآخرتها ابه  النس . فجيء في هػذ  اآليػ  بتصػريح بمفهػـك ةكلػ   ػا يىػكى مى

                                                           

 َُٗسكرة البقرة/(ُ)
 -: دار إبػف الجػكزم  أبك الفيؿ أحمد بف عميهاب الديف ال جاب في بياف األسباب : إبف حجر ال سقكني: ا(ِ)

 .ّٔٓ-ٖ٘٘/ُتحقيؽ : عبدالحكيـ محمد األنيسُٕٗٗ،  ُالدماـ ط
 .ٗٓ/ُاالستي اب في بياف االسباب (ّ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

كا ًمػػػٍف أىٍهػػػًؿ اٍلًكتىػػػابً  ألنهػػػـ إذا لػػػـ يػػػكدكا مجػػػيء هػػػذا الػػػديف الػػػذم اتب ػػػ   ( ُ) ال ػػػًذيفى كىفىػػػري
ممكف فهـ يكدكف بقاء مف أسمـ عم  كفر  كيكدكف أف يرج  ب ػد إسػكم  إلػ  الكفػر. المس

ػػػا نىٍنسىػػ ٍ كةػػد اسػػتطرد بينػػػ  كبػػيف اآليػػػ  السػػابق  بقكلػػ   اآليػػػات لمكجػػك  المتقدمػػػ .  ( ِ) مى
فألجؿ ذلؾ فصمت هات  الجمم  لككنها مف الجمم  التي ةبمهػا بمنزلػ  البيػاف إذ هػي بيػاف 

  ( ّ)ا (. لمنطكةها كلمفهكمه
 المطلب الا لث

 اال م لح التفسير
ت ػػػال  المػػػؤمنيف عػػػف سػػػمكؾ طريػػػؽ الكفػػػار مػػػف أهػػػؿ الكتػػػاب، كي ممهػػػـ  ا  ) يحػػػذر    

 ... ب ػػػداكتهـ لهػػػـ فػػػي البػػػاطف كالظػػػاهر، كمػػػا هػػػـ ماػػػتممكف عميػػػ  مػػػف الحسػػػد لممػػػؤمنيف
كيػػ مر عبػػاد  المػػؤمنيف بالصػػفح كال فػػك حتػػ  يػػ تي أمػػر ا  مػػف النصػػر كالفػػتح، كيػػ مرهـ 

يتػػاء الزكػػاة، كبحػػثهـ عمػػ  ذلػػؾ كيػػرغبهـ فيػػ  ... ةكلػػ  ت ػػال :  كيف ػػارنا  ﴿باةامػػ  الصػػكة كا 
ـي  ػػا تىبىػػي فى لىهيػػ ـٍ ًمػػٍف بىٍ ػػًد مى ػػدنا ًمػػٍف ًعٍنػػًد أىٍنفيًسػػًه سى يقػػكؿ مػػف ب ػػد مػػا أيػػاء لهػػـ الحػػؽ لػػـ  ﴾حى

يجهمكا من  اي ا، كلكف الحسد حممهـ عمػ  الجحػكد ف يػرهـ ككبخهػـ كالمهػـ أاػد المكمػ  
كارع لنبي  صم  ا  عمي  كسمـ كلممؤمنيف ما هـ عميػ  مػف التصػديؽ كاقيمػاف كاقةػرار 

مػػف ﴿ تػػ  لػػ . ...بمػػا أنػػزؿ ا  عمػػيهـ كمػػا أنػػزؿ مػػف ةػػبمهـ بكرامتػػ  كثكابػػ  الجزيػػؿ كم كن
مػف ب ػد  ﴾مف ب د ما تبػيف لهػـ الحػؽ﴿مف ةبؿ أنفسهـ، كةاؿ أبك ال الي :  ﴾عند أنفسهـ

ما تبيف أف محمدا رسكؿ ا  يجدكن  مكتكبا عندهـ في التكراة كاقنجيؿ فكفركا بػ  حسػدا 
ت ػػ  يىػػٍ ًتيى الم ػػ ي بًػػ كب,يػػا   ىٍمًرً    نسػػ  ... ةػػاؿ ابػػف عبػػاس فػػي ةكلػػ  ن فىػػاٍعفيكا كىاٍصػػفىحيكا حى

                                                           

 َُٓسكرة البقرة /(ُ)
 َُٔسكرة البقرة (ِ)
 ُٓٔ/ُالتحرير كالتنكير (ّ)



 27  
 

     

   
 

 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

ـٍ  ، كةكلػ ن ةػاتمكا الػذيف ال يؤمنػكف بػا   ػدتُّميكهي ٍيػثي كىجى ذلؾ ةكل : ن فىػاٍةتيميكٍا اٍلميٍاػًرًكيفى حى
 ( ٔ) كال باليـك اآلخر 

 المطلب الرابع
 والفوائل االا ر

   االيػػ  نزلػػت فػػي ك ػػب ابػػف االاػػرؼ اليهػػكدم اال انهػػا عامػػ  فػػي اهػػؿ الكتػػاب فػػاف
ال برة ب مـك المفظ ال بخصكص السبب ،فيػك عػف اف نػص االيػ  يقيػي باالغمػب 

د  كىًثيػره ًمػٍف أىٍهػًؿ اٍلًكتىػابً ال بالفردي  اذ ةػاؿ ت ػال  جػاء بمفظ)كثير(كهػذا مػا ذهػب  كى
د  لطبرم بقكلػ  : )كلػيس لقػكؿ القا ػؿ :عنػ  بقكلػ : الي  اماـ المفسريف أبك ج فر ا كى

ك ػب بػف األاػرؼ، ألف ك ػب بػف األاػرؼ كاحػد، كةػد أخبػر  كىًثيره ًمٍف أىٍهًؿ اٍلًكتىابً 
ا  جؿ ثناؤ  أف كثيرا منهـ يكدكف لك يردكف المػؤمنيف كفػارا ب ػد إيمػانهـ، كالكاحػد ال 

يكػكف ةا ػؿ ذلػؾ أراد بكجػ  الكثػرة التػي  يقاؿ ل  كثير، بم ن  الكثرة في ال دد، إال أف
كصؼ ا  بها مف كصف  بها في هذ  اآلي ، الكثرة في ال ز كرف   المنزل  فػي ةكمػ  

فػكف فػي النػاس كثيػر"، يػراد بػ  كثػرة المنزلػ  كالقػدر. فػاف كػاف  كعايرت ، كما يقػاؿ:"
             أراد ذلػػػػػػؾ فقػػػػػػد أخطػػػػػػ ، ألف ا  جػػػػػػؿ ثنػػػػػػاؤ  ةػػػػػػد كصػػػػػػفهـ بصػػػػػػف  الجماعػػػػػػ  فقػػػػػػاؿ:

 ػػدنا سى ـٍ كيف ػػارنا حى ػػاًنكي ـٍ ًمػػٍف بىٍ ػػًد ًإيمى يػػؿ عمػػ  أنػػ  عنػػ  الكثػػرة فػػي ، فػػذلؾ دللىػػٍك يىػػريدُّكنىكي
   ( ِ).ال دد(

 ( (كمػا  كد  (هنا م ناها تمن ، )النها تفيد م ن  احػب، كم نػ  تمنػ ، كحيػث كانػت )لػك
ب ػػػدها مكيػػػ  الطمػػػب كانػػػت بم نػػػ  تمنػػػ ال   ف هػػػؿ الكتػػػاب كاهػػػؿ الاػػػرؾ يحبػػػكف بػػػؿ 

كصػػػػحب   يتمنػػػػكف أف يػػػػزكؿ هػػػػذا الػػػػديف، كال يبقػػػػ  اال الكثنيػػػػ    لكػػػػيك يكػػػػكف محمػػػػد 
                                                           

 َُٔ/ُمختصر تفسير ابف كثير (ُ)
 ََٓ_ْٗٗ/ِالقراف ، جام  البياف في تاكيؿ (ِ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

أف القرآف الكريـ ذكر اكثػرهـ ، فقػاؿ  - وولهم  كيكحظ أمراف:-مسيطريف عم  المدين .
د  كىًثيػػػره مػػػٍف ت ػػػال :  ال ألف ب يػػػهـ يرجػػػ  إيمانػػػ  كيسػػػير فػػػي طريػػػؽ أىٍهػػػًؿ اٍلًكتىػػػابً كى

 اقيماف، كمف سار في طريؽ اقيمػاف الى يرجػك زكالػ ، كمػف يريػد الهدايػ  الى يػكد زكالهػا.
أهؿ الكتاب كانكا أاد رغب  فػي تيػميؿ المػؤمنيف، ككػاف الحػؽ عنػدهـ   - األمر الا نح

حجػ  أةطػ ، كػػاف حسػدهـ أكيػح كأبػػيف أاػد بيانػاال كألف حسػػدهـ أكيػح، فكممػا كانػػت ال
 ( ُ) كعداكتهـ أاد، كلجاجتهـ في الباطؿ.

       كهك إزالػ  أثػر   – وال فح -كهك ترؾ المؤاخذة بالذنب -العفوفي االي  حث عم
كهػك حػبس الػنفس عػف الجػزع –عمػيهـ  ال بر عف الناس ، ك حث عم  -مف النفس

فقػػد كػػاف رسػػكؿ ا  صػػم  ا  عميػػ  ك سػػمـ كالماػػرككف كاهػػؿ الكتػػاب هػػـ مػػنهـ،  -
كأصحاب  ي فكف عف الماركيف ك عف أهؿ الكتاب، كا  تبارؾ كت ػال  امػر بالصػبر 

ت ػػ  يىػػٍ ًتيى الم ػػ ي بًػػ ىٍمًرً   عمػػ  األذل فقػػاؿ فػػي االيػػ  نفسػػها  كةػػاؿ  فىػػاٍعفيكا كىاٍصػػفىحيكا حى
ـٍ كىأىٍنفيًسػػفػػي اخػػرل ف  ًفػػي أىٍمػػكىاًلكي ـٍ لىتيٍبمىػػكي لىتىٍسػػمى يف  ًمػػفى ال ػػًذيفى أيكتيػػكا اٍلًكتىػػابى ًمػػٍف ةىػػٍبًمكي ـٍ كى كي

ٍزـً اأٍليميكرً  تىت قيكا فىًاف  ذىًلؾى ًمٍف عى كا كى ٍف تىٍصًبري ًمفى ال ًذيفى أىٍارىكيكا أىذنل كىًثيرنا كىاً  حاثػا (  ِ) كى
 في آخرها عم  الصبر كالتقكل .    

   ذكر ا  ت ال   سبب محب  الكافريف في رد المسمميف عػف الػديف الػ  الكفػر بانػ
ـٍ  فقاؿ الحسل سىدنا ًمٍف ًعٍنًد أىٍنفيًسػًه كالحسػد نكعػاف: مػذمـك كمحمػكد، فالمػذمـك تمنػي  حى

ـٍ  مػػػ  محبػػػ  عكدتػػػ  اليػػػؾ أك عػػػدـ ذلػػػؾ، كمػػػا ةػػػاؿ ت ػػػال  زكاؿ الن مػػػ  عػػػف المسػػػمـ، أى
ػػػ ى  ـى اٍلًكتىػػػابى كىاٍلًحٍكمى ـي الم ػػػ ي ًمػػػٍف فىٍيػػػًمً  فىقىػػػٍد آتىٍينىػػػا آؿى ًإٍبػػػرىاًهي ػػػا آتىػػػاهي مىػػػ  مى يىٍحسيػػػديكفى الن ػػػاسى عى

                                                           

  َّٔ/ ُينظر زهرة التفاسير محمد بف أحمد بف مصطف  بف أحمد ابك زهرة : دار الفكر ال ربي (ُ)
 ُٖٔسكرة اؿ عمراف /(ِ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

ػػا  ػػا عىًظيمن ـٍ ميٍمكن كىآتىٍينىػػاهي
نمػػا كػػاف مػػذمكما الف فيػػ  تسػػفي  الحػػؽ سػػبحان ، كأنػػ  أن ػػـ  ( ُ) كا 

طػػ   ،جػػاء فػػي الحػػديث الاػػريؼ ةىػػاؿى الن بًػػيُّ عمػػ  مػػف ال يسػػتحؽ. كأمػػا المحمػػكد فهػػك ال,ب
مىػ  هىمىكىتًػً   ػمنطى عى ػاالن فىسي ػؿه آتىػا ي الم ػ ي مى سىػدى ًإال  ًفػي اٍثنىتىػٍيًف رىجي م ـى )الى حى سى مىٍيً  كى م   الم  ي عى ًفػي صى

يي ىمنميهىػػا( ػػ ى فىهيػػكى يىٍقًيػػي ًبهىػػا كى ػػؿه آتىػػا ي الم ػػ ي اٍلًحٍكمى ػػؽن كىرىجي اٍلحى
.كهػػذا الحسػػد م نػػا  ال,بطػػ . ( ِ)

كحقيق  االمر: أف تتمن  أف يككف لؾ ما الخيؾ المسمـ مف الخير كالن م  كال يزكؿ عنػ  
ًلػػػؾى خيػػػر ، كةػػػد يجػػػكز أف يسػػػم  هػػػذا منافسػػػ ، كمنػػػ  ةكلػػػ  ت ػػػال : ًفػػػي ذى ػػػ ي ًمٍسػػػؾه كى ًختىامي

فىٍميىتىنىافىًس اٍلميتىنىاًفسيكف
(ّ ) .(ْ )   

   التمنػػي كباعثػػ : )كيقػػكؿ سػػبحان  فػػي مكيػػ ػػدنا سى ـٍ كيف ػػارنا حى ػػاًنكي ػػٍف بىٍ ػػًد ًإيمى لىػػٍك يىػػريدُّكنىكيـ من
تمنكا أف ت كدكا إل  الكفر، ب ػد أف ذةػتـ باااػ  اقيمػاف، كعبػر بقكلػ   منٍف ًعنًد أىنفيًسًهـً 

ـٍ كيف ارنات ال :  اًنكي تقػدـ، كانتكاسػ  لإلاارة إل  أف ذلؾ رج ػ  ب ػد  يريدُّكنىكيـ منٍف بىٍ ًد ًإيمى
ب ػػػد اسػػػتقام  ككػػػاف الباعػػػث عمػػػ  ذلػػػؾ الحسػػػدال كعبػػػر عػػػف حسػػػدهـ ب نػػػ  منب ػػػث مػػػف 

أنػػ  لػػيس لػػ  مبػػرر إال مػػف نفكسػػهـ  - وولهمــ  نفكسػػهـ، كذلػػؾ الت بيػػر ياػػير إلػػ  أمػػريف:
ت كيػػد مػػا فػػي  - ا نيهمــ  فػػك كجػػ  ألف يحسػػدككـ عمػػ  مػػا آتػػاكـ ا  ت ػػال  مػػف فيػػم .

 ( ٘))منٍف ًعند أىنفيًسًهـ. . .نفكسهـ مف غؿ بقكل  ت ال : 
  اخبػػر ا  عػػف حسػػد كثيػػر مػػف أهػػؿ الكتػػاب، أنهػػـ احبػػكا  ٍـ ػػاًنكي ـٍ ًمػػٍف بىٍ ػػًد ًإيمى لىػػٍك يىػػريدُّكنىكي

كسػػػػػ يهـ كايػػػػػح  فػػػػػي ذلػػػػػؾ، ككػػػػػادكا لهػػػػػـ ، ككيػػػػػدهـ راجػػػػػ  عمػػػػػيهـ كمػػػػػا ةػػػػػاؿ  كيف ػػػػػارنا 

                                                           

 ْٓسكرة النساء /(ُ)
 ّٗ/ُ،  ّٕصحيح البخارم : ،باب االغتباط في ال مـ كالحكم ، برةـ(ِ)
 ِٔسكرة المطففيف /(ّ)
ا  محمد بف أحمػد بػف أبػي بكػر بػف فػرح األنصػارم الخزرجػي اػمس الػديف القرآف: أبك عبدر الجام  ألحكاـ ينظ(ْ)

 .ُٕ/ِ. ُتحقيؽ : هااـ سمير البخارم ، ط ـ  ،ََِّهػ/ ُِّْالقرطبي ، دار عالـ الكتب، الرياض 
 ُّٔ-َّٔ/ُزهرة التفاسير(ٓ)
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 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

نيػػكا كىٍجػػ ى الن هىػػاًر ت ػػال : مىػػ  ال ػػًذيفى آمى ةىالىػػٍت طىاً فىػػ ه ًمػػٍف أىٍهػػًؿ اٍلًكتىػػاًب آًمنيػػكا ًبال ػػًذم أينػػزؿى عى كى
ـٍ يىٍرًج يكفى  كا آًخرى ي لى ىم هي كمػ  هػذا امػر ا  المػؤمنيف بمقابمػ  مػف أسػاء إلػيهـ غايػ   كىاٍكفيري

ثػػـ  أتػػ  ا  بػػ مر  إيػػاهـ بالجهػػاد،  اقسػػاءة بػػال فك عػػنهـ كالصػػفح حتػػ  يػػ تي ا  بػػ مر .
مىػ  كيػؿن اىػٍيءو ةىػًديره  فقتمكا مف ةتمكا، كاسترةكا مػف اسػترةكا، كأجمػكا مػف أجمػكا  ًإف  الم ػ ى عى

 يتػاء الزكػاة كف ػؿ كػؿ .ثـ أمرهـ ا  باالات,اؿ في الكةػت الحايػر، باةامػ  الصػكة، كا 
 ( ُ) ال ييي  عند ا . القربات، ككعدهـ أنهـ مهما ف مكا مف خير، فان 

  اليهػػػػكد كالنصػػػػارل عمػػػػ  عمػػػػـ اف االسػػػػكـ كالمسػػػػمميف عمػػػػ  حػػػػؽ _كهػػػػـ ليسػػػػكا كػػػػذلؾ
_فحممهػػـ هػػذا االمػػر عمػػ  الحسػػد كالػػب,ض لكسػػكـ كاهمػػ  . كفػػي مثػػؿ هػػذ  الحػػاؿ عمػػ  
المسػػػمميف االاػػػت,اؿ باالعػػػداد لمجهػػػاد كذلػػػؾ بتهػػػذيب االخػػػكؽ كاالركاح كنزكيػػػ  النفػػػكس  

كايتاء الزكاة حت  ياتي ا  بامر  ، ي ني عميهـ بالتصفي  كالتزكيػ  كالتربيػ  كاةاـ الصكة 
   ( ِ) ةبؿ جهاد السيؼ بؿ هك ةاعدة ل .فاف جهاد النفس 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                           

 ِٔ/ُينظر تيسير الكريـ الرحمف في تفسير ككـ المناف ، (ُ)
: مكتبػػ    مػػي الكبيػػر: جػػابر بػػف مكسػػ  بػػف عبػػدالقادر بػػف جػػابر أبػػك بكػػر الجزا ػػرمأيسػػر التفاسػػير لكػػكـ الينظػػر (ِ)

 ٖٗ/ُ، ٓـ، ،  ط ََِّق،ُِْْال مـك كالحكـ، المدين  المنكرة 
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

َوِلل ــِ  اْلَمْشــِرُل َواْلَمْبــِرُب َلَأْيَنَمــ  ُتَوَلــوا َلــَام  َوْ ــُ  الل ــِ  ِإن  الل ــَ  :  قــ ل ا تعــ لِ      
َواِسٌع َعِليمٌ 

(ٔ ) 
 المطلب االول
 سبب النزول

سيػػكؿي الم ػػً     ػػرى ةىػػاؿى كىػػافى رى ػػًف اٍبػػًف عيمى بىٍيػػرو عى ػػً يدي ٍبػػفي جي  -صػػم  ا  عميػػ  كسػػمـ-)عػػف سى
ٍيػػثي كىػػافى كىٍجهيػػ ي  مىػػ  رىاًحمىتًػػً  حى ًدينىػػً  عى ػػمن  كىهيػػكى ميٍقبًػػؿه ًمػػٍف مىك ػػ ى ًإلىػػ  اٍلمى ًفيػػً   -ةىػػاؿى  -ييصى كى

لىٍت  لُّكا فىثىـ  كىٍج ي نىزى ا تيكى  ( ِ)(الم  ً  فى ىٍينىمى
ػػػمُّكا إلػػػ          كيػػػذكر انهػػػا نزلػػػت فػػػي مػػػف خفيػػػت عمػػػيهـ القبمػػػ  كلػػػـ ي رفػػػكا جهتهػػػا، فىصى

 جهات مختمف  .  
ا  ، عف عبد ا  بف عامر بف ربي   ، عف أبي  ةػاؿ : كنػا )ركل عاصـ بف عبد       

في ليم  مظممػ  ، فنزلنػا منػزالن ، فج ػؿ الرجػؿ ي خػذ األحجػار ، في مػؿ  م  رسكؿ ا  
            مسػػػػػجدان يصػػػػػمي فيػػػػػ  ، فممػػػػػا أصػػػػػبحنا إذا نحػػػػػف ةػػػػػد صػػػػػمينا إلػػػػػ  غيػػػػػر القبمػػػػػ  ، فقمنػػػػػا : 

 ( ّ)يا رسكؿ ا  لقد صمينا ليمتنا هذ  إل  غير القبم  ، ف نزؿ ا  ت ال  هذ  اآلي  (.
 
 

                                                           

 ُُٓسكرة البقرة /(ُ)
هىٍت. صحيح مسمـ(ِ) ٍيثي تىكىج  مى  الد اب ً  ًف  الس فىًر حى كىًة الن اًفمىً  عى كىاًز صى  ُْٗ/ِ  ُْٔٔبرةـ  ، باب جى
سػػنف الترمػػذم: محمػػد بػػف عيسػػ  بػػف سىػػٍكرة بػػف مكسػػ  بػػف اليػػحاؾ، الترمػػذم، أبػػك عيسػػ ، تحقيػػؽ: باػػار عػػكاد (ّ)

ػػاءى  ُٖٗٗبيػػركت   –م ػػركؼ، دار ال,ػػرب اقسػػكمي  ػػا جى ػػمني ًل,ىٍيػػًر الًقٍبمىػػً  ًفػػي ال,ىػػٍيـً  ـ  بىػػابي مى ػػًؿ ييصى ًفػػي الر جي
 ..ةاؿ عن  صاحب االستي اب حسف ل,ير  َْٓ/ُ  ّْٓبرةـ 
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 المطلب الا نح
 االية مع م  قبله تن سب 

نىػ ى مىسىػاًجدى الم ػً  أىٍف ييػػٍذكىرى  م مػـك اف االيػ  مسػبكة  بقكلػ  ت ػال        ـي ًمم ػٍف مى ػػٍف أىٍظمىػ مى كى
ـٍ ًفػػي الػػدٍُّنيىا  ػػاً ًفيفى لىهيػػ ميكهىا ًإال  خى ـٍ أىٍف يىػػٍدخي ػػا كىػػافى لىهيػػ رىاًبهىػػا أيكلى ًػػؾى مى سىػػ ى  ًفػػي خى ًفيهىػػا اٍسػػمي ي كى

لى  ـٍ ًفي اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيـه ًخٍزمه كى فمما أفهمت اآلي  أن  حصؿ ألكليػاء ا  منػ   ) ( ُ) هي
مف عمارة بيت ا  بذكر  ككاف ا  ت ال  ةد مٌف عم  هذ  األم  ب ف ج ػؿ األرض كمهػا 
لها مسجدان سٌم  المؤمنيف ب نهـ أينمػا صػمكا بقصػد عبادتػ  لقػيهـ ثكابػ  ، ألنػ  ال يخػتص 

  ةيػػؿ : فػػ ةيمكا الصػػكة بػػ  جهػػ  دكف جهػػ  ، ألف ممكػػ  لمكػػؿ عمػػ  حػػٌد سػػكاءال فكػػاف ك نػػ
التػػػػي هػػػػي أعظػػػػـ ذكػػػػر ا  حيثمػػػػا كنػػػػتـ فانػػػػ    ، كمػػػػا أف المسػػػػجد الػػػػذم مين تمػػػػك   ال 

أم مكي  الاػركؽ  المارؽ  أم الذم ل  الكماؿ كم   ك   كعطؼ عمي  ةكل  : 
كهػػػك مكيػػػ  أفكلهػػػا ، ف نبػػػ  ت ػػػال  بايػػػاف  جكامػػػ   كالم,ػػػرب  كهػػػك مطمػػػ  األنػػػكار 

ك لمػا  ) ( ِ)   إعكمان ب ف الكجه  لكجه  ال لمجه  ، مف حيث إف الجه  لػ  (.اآلفاؽ إلي
جاء بكعيدهـ ككعػد المػؤمنيف عطػؼ عمػ  ذلػؾ تسػمي  المػؤمنيف عمػ  خػركجهـ مػف مكػ  
كنكايػػػػ  الماػػػػركيف بفسػػػػ  ابتهػػػػاجهـ بخػػػػركج المػػػػؤمنيف منهػػػػا كانفػػػػرادهـ هػػػػـ بمزيػػػػ  جػػػػكار 

أنهػػػا مػػػا تفايػػػمت جهاتهػػػا إال بككنهػػػا مظنػػػ  الك بػػػ ، فبػػػيف أف األرض كمهػػػا   ت ػػػال  ك 
لمتقػػرب إليػػ  ت ػػال  كتػػذكر ن مػػ  كآياتػػ  ال ظيمػػ  فػػاذا كانػػت كجهػػ  اقنسػػاف نحػػك مريػػاة 
ذا كانػػت كجهتػػ  الكفػػر كال,ػػركر  ا  ت ػػال  ف ينمػػا تػػكل  فقػػد صػػادؼ ريػػي ا  ت ػػال  كا 

                                                           

 ُُْسكرة البقرة /(ُ)
 ِِٔ/ُنظـ الدرر (ِ)
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 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

مبػث أف يقمػ  منهػا كالظمـ فما ي,ن  عن  ال ياذ بالمكاي  المقدس  بؿ هك فيها دخيػؿ ال ي
ا كىانيكا أىٍكًليىاءى ي ًإٍف أىٍكًليىاؤي ي ًإال  اٍلميت قيكفى ةاؿ ت ال :  مى  ( ِ).( ( ُ) كى

 المطلب الا لث
 اال م لح التفسير

    ك  الماػػرؽ كالم,ػػرب  يريػػد بهمػػا نػػاحيتي األرض أم لػػ  األرض كمهػػا ال يخػػتص
      بػػ  مكػػاف دكف مكػػاف فػػاف من ػػتـ أف تصػػمكا فػػي المسػػجد الحػػراـ أك األةصػػ  فقػػد ج مػػت 

فثـ كجػ   ففي أم مكاف ف متـ التكلي  اطر القبم   ف ينما تكلكا  لكـ األرض مسجدا 
إف ا   أم جهتػػ  التػػي أمػػر بهػػا فػػاف إمكػػاف التكليػػ  ال يخػػتص بمسػػجد أك مكػػاف  ا  

بمصػػالحهـ  عمػػيـ  باحاطتػػ  باألاػػياء أك برحمتػػ  يريػػد التكسػػ   عمػػ  عبػػاد   كاسػػ  
 ( ّ) كأعمالهـ في األماكف كمها.

 المطلب الرابع
 االا ر والفوائل

  يتكجػػ  فػػي الصػػكة إلػػ  أيػػ  جهػػ  إف هػػذ  اآليػػ  إذف لمرسػػكؿ صػػم  ا  عميػػ  كسػػمـ بػػ ف
اػػػاء، كل ػػػؿ مػػػراد مػػػف ةػػػاؿ أف اآليػػػ  تاػػػير إلػػػ  تمػػػؾ الماػػػركعي  ألف الظػػػاهر أف اآليػػػ  
نزلػػت ةبيػػؿ نسػػ  اسػػتقباؿ بيػػت المقػػدس الإذ الاػػ ف تػػكالي نػػزكؿ اآليػػات كآيػػ  نسػػ  القبمػػ  
 ةريب  المكة  مف هذ ، كالكج  أف يككف مقصد اآلي  عاما كما هك الاػ ف فتاػمؿ الهجػرة

  ( ْ) مف مك  كاالنصراؼ عف استقباؿ الك ب .

                                                           

 ّْسكرة األنفاؿ/ (ُ)
   ْٔٔ/ُالتحرير كالتنكير (ِ)
 ّٕٖ/ُتفسير الصابكني (ّ)
 ُٔٔ-ْٔٔ/ُينظر التحرير كالتنكير(ْ)
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  كتقػػديـ الظػػرؼ لكختصػػاص أم أف األرض   ت ػػال  فقػػط ال لهػػـ، فمػػيس لهػػـ حػػؽ فػػي
 ( ُ) من  ايء منها عف عباد ا  المخمصيف.

   ك  المارؽ كالم,رب  ا  مالؾ لكؿ اػيء فهػك مالػؾ لكػؿ الجهػات كالجمػ  خصػهما
 ف ينمػا تكلػكا  .  بالذكر، ألنهما محؿ اآليات ال ظيم ، فهما مطال  األنكار كم,اربها، 

كجكهكـ مف الجهات، إذا كاف تكليكـ إياها بػ مر ، إمػا أف يػ مركـ باسػتقباؿ الك بػ  ب ػد أف 
القبمػػ  حيثمػػا تتكجهػػكف، ب ػػد تحػػرم القبمػػ ، ثػػـ  كنػػتـ مػػ مكريف باسػػتقباؿ بيػػت المقػػدس، فػػاف

يتبػػيف الحػػؽ،   فهػػذ  األمػػكر، إمػػا أف يكػػكف ال بػػد فيهػػا م ػػذكرا أك مػػ مكرا. فهػػك لػػـ يسػػتقبؿ 
 ( ِ) جه  مف الجهات، خارج  عف ممؾ رب (.

  جػػاء لفػػظ الماػػرؽ كالم,ػػرب ال فػػي القػػرآف عمػػ  ثػػكث صػػيد مت ػػددة: منهػػا مفػػردة، كمنهػػا
فػػػي ةكلػػػ  ت ػػػال : ال ك ك  الماػػػرؽ كالم,ػػػرب فجػػػاءت فهنػػػا مفػػػردة مثنػػػاة، كمنهػػػا جمػػػ ال 

رب الماػػػػرةيف كرب الم,ػػػػربيف
فػػػػك أةسػػػػـ بػػػػرب مثنػػػػاة، كجم ػػػػان فػػػػي ةكلػػػػ  ت ػػػػال :  ( ّ)

الماػػػػػػارؽ كالم,ػػػػػػارب
 –فػػػػػػك ينػػػػػػافي  -الماػػػػػػرؽ–كالجمػػػػػػ  بينهػػػػػػا أف يقػػػػػػاؿ:) أمػػػػػػا ال  ( ْ)

ال ألنػػ  مفػػرد محمػػ  بػػػ )أؿ( ال فهػػك لمجػػنس الاػػامؿ لمكاحػػد،  -الماػػرةيف–، كال  -الماػػارؽ
فػالجم   رب الماػارؽ كالم,ػارب  ، كرب المارةيف كرب الم,ربيف  كالمت ددال كأما 

الاػػػػػارؽ، كال,ػػػػػاربال ألف بينهمػػػػػا أف يقػػػػػاؿ: إف جمػػػػػ   الماػػػػػارؽ ، ك الم,ػػػػػارب  باعتبػػػػػار 
ال كم  ل  مارؽ، كم,رب (   ( ٓ) .الاارؽ، كال,ارب كثير: الامس، كالقمر، كالنجـك

                                                           

 ُٔٔ/ُالمصدر نفس  (ُ) 
  ّٔ/ُينظر تيسير الكريـ المناف (ِ)
 ُٕسكرة الرحمف/ (ّ)
   َْسكرة الم ارج/  (ْ)
   ٕ-ٔ/ ْتفسير ال ثيميف ،        (ٓ)
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 مجلة العلوم اإلسالمية
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   ةكل  ت ال لم ً  اٍلمىٍاًرؽي كىاٍلمىٍ,ًربي نىػ ى مسػاجًد ا ،  :عكة  هذ  الجمم  بقكًل  ت ال  كى "مى
راًبهػػا كسػػ   فػػػي خى

ٍنػػً  ًمػػػٍف ًذٍكػػًرً  ت ػػػال  كفػػػي  (ُ) ػػػ ى  سػػاعو فػػػي المى كثيقػػػ  ي نػػي أنػػػ  إٍف سى
ػػػراًب بيكتًػػػ  كهػػػذا اليمنػػػ  مػػػف اداء الصػػػمكات كال بػػػادات فػػػي امػػػاكف اخػػػرل ، لمػػػاذا :الف  خى
ٍ,ػػػػًرًب دكفى غيًرهمػػػػا  ٍاػػػػرًؽ كالمى الماػػػػرؽ كالم,ػػػػرب هػػػػك   ت ػػػػال  (كالتاكيػػػػد عمػػػػ  ًذٍكػػػػًر المى

ًفهموحـــــُلهم لػػػػػكجهيف،  ػػػػػرى ً ػػػػػك   ت ػػػػػال . : لاى ػػػػػٍذًؼ والاـــــ نحا حيػػػػػث جي : أف يكػػػػػكفى ًمػػػػػف حى
" أم  ػػػػػػػر                 الم طػػػػػػػكًؼ لمً ٍمػػػػػػػـ أم:   الماػػػػػػػرؽي كالم,ػػػػػػػربي كمػػػػػػػا بينهمػػػػػػػا كقكلػػػػػػػ : "تىًقػػػػػػػيكـ الحى

  ( ٕ)ٓكالبردى، 
  ،تحرم المسمميف لجهػ  القبمػ )البيت الحػراـ( هػك مػف بػاب التمسػؾ باػ ا ر الػديف الحنيػؼ

نفسػػ  االيمػػاف بمخالفػػ  اهػػؿ الكتػػاب كعػػدـ االتجػػا  الػػ  بيػػت المقػػدس ب ػػد اف كفػػي الكةػػت 
 حكلها ا  ال  البيت الحراـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ُُْسكرة البقرة  جزء مف االي  /) (ُ
 ْٕٖ/ُالحمبي ينظر الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف: أحمد بف يكسؼ بف عبد الدا ـ الم ركؼ بالسميف (ِ)
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ٍذ جى ىٍمنىا اٍلبىٍيتى :  ةكل  ت ال       ػم   كىأىٍمننػا كىات ًخػذيكا ًمػٍف مىثىابى ن ًلمن اًس كىاً  ـى ميصى قىػاـً ًإٍبػرىاًهي مى
اًعيؿى أىٍف طىهنرىا بىٍيًتيى ًلمط اً ًفيفى كىاٍل ىاًكًفيفى كىالرُّك ً  السُّجيكدً  ٍسمى ـى كىاً  ًهٍدنىا ًإلى  ًإٍبرىاًهي  ( ُ) كىعى

 المطلب االول
 سبب النزول

ٍن ي  -أخرج البخارم عف أنس     ةاؿ: ةاؿ عمر: كافقت ربي في ثػكث:  -رىًييى الم  ي عى
قىػػاـً فقمػػت: يػػا رسػػكؿ الم ػػ ، لػػك اتخػػذنا مػػف مقػػاـ إبػػراهيـ مصػػم ، فنزلػػت:  كىات ًخػػذيكا ًمػػٍف مى

م   ـى ميصى كآي  الحجػاب، ةمػت: يػا رسػكؿ الم ػ ، لػك أمػرت نسػاءؾ أف يحتجػبف فانػ   ًإٍبرىاًهي
ػم ـى  -مهف البرُّ كالفاجر. فنزلت آي  الحجاب، كاجتم  نساء النبػي يكم سى مىٍيػً  كى ػم   الم ػ ي عى صى
في ال,يرة عمي ، فقمت لهف: عس  ربػ  إف طمقكػف أف يبدلػ  أزكاجػان خيػران مػنكف فنزلػت  -

 ( ِ) هذ  اآلي .
 المطلب الا نح

 تن سب االية مع م  قبله 
بػػػيف االمػػػاـ البقػػػاعي سػػػبب كركد هػػػذ  االيػػػ  ب ػػػد الحػػػديث عػػػف مخالفػػػ  بنػػػي اسػػػرا يؿ    

اتبػػاع النػػاس لػػ  فػػي حػػ  البيػػت الػػذم اػػرف  ا   ( ّ)فقػػاؿ: )لمػػا كػػاف مػػف إمامتػػ  لمنبػػي
ببنا ػػ  ةػػاؿ إثػػر ذلػػؾ ناعيػػان عمػػ  أهػػؿ الكتػػاب مخالفتػػ  كتػػرؾ دينػػ  كمكط ػػان ألمػػر القبمػػ  

ذ ج منػػا البيػػت ( أم الػػذم بنػػا  إبػػراهيـ بػػ ـ القػػرل  أم مرج ػػان  مثابػػ  لمنػػاس  ةػػاؿ:) كا 

                                                           

 ُِٓسكرة البقرة /(ُ)
:بػػاب مػػا جػػاء فػػي القبمػػ  كمػػف ال يػػرل اقعػػادة عمػػ  مػػف سػػها فصػػم  إلػػ  غيػػر  صػػحيح البخػػارم: كتػػاب الصػػكة(ِ)

 ُٕٓ/ُ،  ّّٗبرةـ  : القبم 
 ي ني نبي ا  ابراهيـ عمي  السكـ.(ّ)
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: )كلمػا ذكػر بمػا مهػد  مػف أمػر كبػيف عكةتهػا بمػا ب ػدها فقػاؿ ( ُ)يرج كف إلي  بكميػاتهـ(
البيت دينان كدنيا أتب   ببنا   مايران إل  ما حباهـ ب  مف الن مػ  كمػا ةػابمك  بػ  مػف كفرهػا 
باختيارهـ ألف يككنكا مف غير األم  المسمم  التي دعا لها لما دعػا لمرسػكؿ فقػاؿ عاطفػان 

اسػت طافان إلػ  التكحيػد  ت ديدان لكجك  الػن ـ عمػ  ال ػرب بػ بيهـ األعظػـإذ ابتم   عم  
  ْا َيْرَلــُع ِإْبــَراِهيُم ةػػاؿ اْلَقَواِعــَل ِمــَن اْلَبْيــِت  أم اذكػػر الكةػػت الػػذم يبااػػر بػػالرف  َواِ 

الحرالي : عٌدد ت ال  كجك  عنايتػ  بسػابق  ال ػرب فػي هػذ  اآليػات كمػا عػدد كجػك  ن متػ  
إةام  ديف ا  ، ككانت تمػؾ عم  بني إسرا يؿ في سابق  الخطاب ، فكانت هذ  في أمر 

  ( ِ)في محاكل  مداف ت  ، ليظهر بذلؾ تفاكت ما بيف االصطفاء كال ناي  (
 المطلب الا لث

 التفسير اال م لح
يقمػػب كجهػ  فػػي السػماء يحػػب فػي نفسػػ  التكجػ  الػػ  الك بػ  خاطبػػ   لمػا كػػاف النبػي   
ٍسػًجًد  رب  ؿن كىٍجهىػؾى اىػٍطرى اٍلمى ػاهىا فىػكى لنيىن ػؾى ًةٍبمىػ ن تىٍريى ةىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًهؾى ًفػي الس ػمىاء فىمىنيكى

ـٍ اىٍطرى ي  ًكهىكي لُّكٍا كيجي ا كينتيـٍ فىكى ٍيثي مى رىاـً كىحى اٍلحى
ليخالؼ اهؿ الكتاب في القصػد كالتكجػ   ( ّ)

كما ان  م مكر بمخالفتهـ كعدـ التاب  بهػـ فػي كػؿ اػيء، فصػارت الك بػ  البيػت الحػراـ  
فكانػػت ةمػػكبهـ تهػكم كتثػػكب اليهػػا. ثػـ ب ػػد ذلػػؾ  ةبمػ  لػػ  كألمتػ  كتكجػػ  المسػػممكف نحكهػا،
ْا َ َعْلَنـ  اْلَبْيـ بيف ربنا مكان  البيػت فػي ةمػكبهـ ةػا ك  )أم كاذكػر    َت َماَ َبـًة للنـ سَواِ 

أم  كأمنػا  حيف ج منا الك ب  الم ظم  مرج ا لمناس، يقبمكف عمي  مػف كػؿ بمػد كةطػر
مكػػػاف أمػػػف ، يػػػ مف مػػػف لجػػػ  إليػػػ  ، كذلػػػؾ لمػػػا أكدع ا  فػػػي ةمػػػكب ال ػػػرب مػػػف ت ظيمػػػ  

                                                           

 ِّٗ/ُنظـ الدرر (ُ)
 ِِْ/ُنظـ الدرر (ِ)
 ُْْسكرة البقرة /(ّ)
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جكل  كهػك  -أم كةمنا لمناس : اتخذكا مػف المقػاـ  كاتخذكا مف مقاـ إبراهيـ مصم   كا 
ــْلَن   مصػػم  أم صػػمكا عنػػد  -الحجػػر الػػذم كػػاف يقػػـك عميػػ  إبػػراهيـ لبنػػاء الك بػػ   َوَعِه

ــَم ِعيلَ  ْس ــَراِهيَم َواِ  ــِ ِإْب ــَح   أم أكصػػينا كأمرنػػا إبػػراهيـ ككلػػد  إسػػماعيؿ ِإَل ــَرا َبْيِت َون َطهِّ
ــــ ِ ِفيَن َوالرَ  ــــِع الَســــُ ولِ ِللط ــــ ِئِفيَن َواْلَع     يصػػػػكنا البيػػػػت مػػػػف األرجػػػػاس أم أمرنػػػػا بػػػػ ف

، ليكػػػكف م قػػػك لمطػػػا فيف حكلػػػ  ، كالم تكفػػػيف المكزمػػػيف لػػػ  ، كالمصػػػميف فيػػػ ، كاألكثػػػاف
     فاآليػػػػػػػ  جم ػػػػػػػت أصػػػػػػػناؼ ال ابػػػػػػػديف فػػػػػػػي البيػػػػػػػت الحػػػػػػػراـ  )الطػػػػػػػا فيف ، كالم تكفػػػػػػػيف ، 

 ( ُ) كالمصميف( (.
 المطلب الرابع
 اآلا ر والفوائل

    االلػػػؼ كالػػػكـ فػػػي ةكلػػػ ) البيػػػت( عهديػػػ  لػػػدل السػػػام يف مػػػف اهػػػؿ االيمػػػاف كمػػػف اهػػػؿ
الكفػػر كالاػػرؾ ،اذ الك بػػ  بيػػت بنػػا  إبػػراهيـ عميػػ  السػػكـ ل بػػادة ا  كحػػد  دكف اػػريؾ، 

أىٍف طىهنػػػرىا بىٍيتًػػػيى كالجمػػػ  أيػػػاف  ا  ت ػػػال  الػػػ  اسػػػم  باعتبػػػار هػػػذا الم نػػػ  كمػػػا ةػػػاؿ: 
ًلمط ػػاً ًفيفى 

ػػكةى كفػػي ةكلػػ :   ب نىػػا ًلييًقيميػػكا الص  ػػر ـً رى ًعٍنػػدى بىٍيتًػػؾى اٍلميحى
كةػػد عرفػػت الك بػػ    ( ِ)

 باسػػـ البيػػت مػػف عهػػد الجاهميػػ  
كايػػاف  ا  البيػػت الػػ  اسػػم  فيػػ  اةتيػػاء الهتمػػاـ  ( ٖ)

ابػػػػراهيـ  كاسػػػػماعيؿ بػػػػ  كتطهيػػػػر  ، كل ػػػػؿ هػػػػذ  االيػػػػاف  هػػػػي الحامػػػػؿ لمنػػػػاس عمػػػػ  اف 
فيػػػك عػػف التاػػػريؼ كالتكػػػريـ  زيارتػػػ  المػػػرة ب ػػد المػػػرة  كاليقيػػػكف منػػ  كطػػػرا ،ي ػػاكدكا 

 ( ْ)المكتسب مف االياف  

                                                           

 ٔٓ-ٓٓ/ُالتفاسير : سماح  الاي    محمد عمي الصابكني    صفكة(ُ)
 ّٕسكرة ابراهيـ/ (ِ)
 ٖٗٔ/ُينظر التحريركالتنكير(ّ)
 ٓٔ/ُينظر تيسير الكريـ المناف (ْ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

   البيػػت هػػك مكػػاف مػػف األرض يحػػيط بػػ  مػػا يميػػز  عػػف بقيػػ  بق تػػ  مػػف األرض ليكػػكف (
الساكف مستقك ب  لنفس  كلمف يتب   فيككف مستقرا ل  ككنا يكن  مف البرد كالحػر كسػاترا 

عػف النػاس كمحطػا ألثاثػ  كاػ كن ، كةػد يكػكف خاصػا كهػك ال,الػب كةػد يكػكف  يستتر فيػ 
لجماع  مثؿ دار الندكة في ال رب كخيم  االجتمػاع فػي بنػي إسػرا يؿ، كةػد يكػكف محػيط 
            البيػػػػػت مػػػػػف حجػػػػػر كطػػػػػيف كالك بػػػػػ  كدار النػػػػػدكة، كةػػػػػد يكػػػػػكف مػػػػػف أديػػػػػـ مثػػػػػؿ القبػػػػػاب، 

ميػػكًد اأٍلىٍن ىػػاـً بيييكتػػان كةػػد يكػػكف مػػف نسػػي  صػػكؼ أك اػػ ر ةػػاؿ ت ػػال :  ـٍ ًمػػٍف جي كىجى ىػػؿى لىكيػػ
تىٍستىًخفُّكنىهىا

كال يككف بيتا إال إذا كاف مسػتكرا أعػك  عػف الحػر كالقػر كذلػؾ بالسػقؼ  ( ُ) 
 ( ِ) لبيكت الحجر كبيكت األديـ كالخياـ.(

  الدمار كالتاريد ، كمنهػا مػايككف انتصػافا مػف االمف ل  م اف عدة منها حفظ الخمؽ مف
الجاني لممجني عمي  ، كمنها ت بيد الطرؽ كانارة السبؿ ، كمنها حراسػ  االمػكاؿ كحراسػ  
البكد  فكؿ ذلؾ مػف االمػف، فهػك  يفسػر بمػا يتناسػب مػ  حالػ ، كلمػا كػاف الػراجح عمػ  

كػػاف األمػػف  كالةػػانكفكالتحكمهػػـ اػػري    أحػػكاؿ الجاهميػػ  ت,مػػب القػػكم عمػػ  اليػػ يؼ ،
يكم ذ هك اف تحكؿ بػيف القػكم كاليػ يؼ، فج ػؿ ا  البيػت أمنػا لمنػاس يكم ػذ أم يصػد 

ط ػؼي القكم عف أف يتناكؿ في  الي يؼ ةاؿ ت ال : ييتىخى مػان آًمنػان كى رى ٍكا أىن ا جى ىٍمنىػا حى ـٍ يىرى لى أىكى
ػػٍكًلًهـٍ  الن ػػاسي ًمػػٍف حى

كأمػػا فػػي اقسػػكـ فقػػد أغنػػ  ا  فهػػذ  منػػ  عمػػ  أهػػؿ الجاهميػػ ،  ( ّ)
 ( ٗ) ت ال  بما ارع  مف أحكام  كما أةام  مف احكام  فكاف ذلؾ أمنا كافيا.(

  : ةكلمىثىابى ن ًلمن اًس كىأىٍمننا  ؿ   -. )بيف في اػدة ااػتياؽ النػاس إليهػا، كتمنػيهـ  -عىز  كىجى
الحيكر بها، م  احتماؿ الادا د كالماق ، كتحمؿ المؤف، م  ب ػد المسػاف  كالخطػراتال 

                                                           

  َٖسكرة النحؿ/ مف اآلي (ُ)
 ٖٗٔ/ُالتحرير كالتنكير (ِ)
 ٕٔسكرة ال نكبكت: (ّ)
 َٗٔ/ُينظر التحرير كالتنكير (ْ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

حبػب ذلػؾ إلػ  ةمػكب الخمػؽ، كأىنػ  ج ػؿ مػف آيػات  -بمطفػ  ككرمػ -فدؿ أىف الم   ت ػال  
م ػد الربكبي  كالكحداني ، كتػدبير سػماكم، ال مػف  ال  تػدبير الباػري . كفيػ  داللػ  نبػكة ميحى

 .) ؿ   ( ُ)ًإذ أىخبر عما ةد كافال فثبت أىن  أىخبر عف الم   عىز  كىجى
   ةػػػاؿ ابػػػف عرفػػػ  اييػػػا:) كةػػػدـ الطػػػا فيف لقػػػرب الطػػػكاؼ مػػػف البيػػػت )كاختصاصػػػ ( بػػػ

ف أريػد بػ  االعتكػاؼ فهػك أحػرل ألنػ  يكػكف فيػ  )كفػي(  كػؿ كال ككؼ في سػا ر البمػد، كا 
مسجد تصم  فيػ  الجم ػ  ثػـ الٌركػكع كالسػجكد ألنػ  يكػكف فػي سػا ر المسػاجد كالمكايػ  
الطاهرة... ألف ال ككؼ يخص مكي ا كاحدا مف المسجد كالطكاؼ يككف بجمي  البيػت 
فهك أعـ كاألعـ ةبؿ األخص. ةاؿ كجم : )الطػا فيف( جمػ  سػكم  ألنػ  أةػرب إلػ  لفػظ 

يػػػر البيػػػت كهػػػك حػػػدكث الطػػػكاؼ كتجػػػرد  كلػػػك ةيػػػؿ: بمنزلػػػ  يطكفػػػكف لكاػػػ ار ب مػػػ  تطه
الطكاؼ: لـ يفد ذلؾ ألف المصدر يخفي ذلػؾ، كجمػ  ال ػاكفيف جمػ  سػكم  لقػربهـ مػف 
البيػػت كالطػػا فيف بخػػكؼ الركػػكع كالسػػجكد فاٌنػػ  ال يمػػـز أف يكػػكف فػػي البيػػت كال عنػػد ، 

  هػػػػػـ فمػػػػذلؾ لػػػػػـ يجمػػػػ  جمػػػػػ  سػػػػكم  كلػػػػػـ ي طػػػػؼ )السػػػػػجكد عمػػػػ  الركػػػػػكع( ألٌف الٌركػػػػ
دى( كيكػكف  الٌساجدكف كمف لـ يسجد فميس براك  اػرعا، كألف السػجكد يكػكف مصػدر )سىػجى

 ( ِ)جم  )سىاًجد( كلك عطؼ ألكهـ أن  مصدر(.
 
 
 
 

                                                           

يدم )ت كيكت أهػؿ السػن (: محمػد بػف محمػد بػف محمػكد، أبػك منصػكر الماتريػدم تحقيػؽ، د. مجػدم تفسير الماتر (ُ)
، دار الكتب ال ممي    ٗٓٓ/ُـ  ََِٓ -هػ  ُِْٔ، ُبيركت، لبناف ط -باسمـك

تفسير ابف عرف : محمد بػف محمػد ابػف عرفػ  الػكرغمي التكنسػي المػالكي، أبػك عبػدا  تحقيػؽ، جػكؿ األسػيكطي، (ِ)
 ُٖٔ/ُـ،  ََِٖ،  ُلبناف ط –لكتب ال ممي ، بيركت دار ا
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

فػػي النهايػػ  نيػػ  المبنػػات االخيػػرة لهػػذا البنػػاء البحثػػي الػػذم بػػدانا ، كب ػػد رحمػػ  خمسػػ    
 مػا ال مػؿ كخير ، نهاي  بداي  فمكؿ مرافيء طفنا فيها بخمس ايات مف كتاب ا  ت ال ،

 أكػػكف ةػػد أف ارجػػك المتكايػػ  الجهػػد هػػذا كب ػػد كدؿ. ةػػؿ مػػا الكػػكـ كخيػػر آخػػر  ، حسػػف
ًفقػػػت  لهػػػذا كالفكا ػػػد اآلثػػػار مكيػػػحا تقصػػػير كال فيػػػ  ممػػػؿ ال ريػػػاعػػػرض المػػػادة ع فػػػي كي

كيمكػػػف  فهػػػك فػػػي رحػػػاب تفسػػػير ايػػػات ا  ت ػػػال  كفكا ػػػدها . الممتػػػ  الاػػػا ؽ المكيػػػكع
 اجماؿ ماتيسر التكصؿ الي  مف النتا   بما ياتي:

  كجػػػكب اعتمػػػاد االسػػػباب ذات السػػػند الصػػػحيح اك الحسػػػف فػػػي تفسػػػير ايػػػات القػػػراف، الف
 سػ ؿ لما السمماني عبيدة ةاؿ  ، الفنكف سا ر مف ك,يرها الدخيؿ دخمها ةد اسباب النزكؿ

 أنػػزؿ فيمػػا ي ممػػكف الػػذيف ذهػػب سػػدادا كةػػؿ ا  اتػػؽ) فقػػاؿ لمسػػا ؿ  القػػرآف مػػف آيػػ  عػػف
 حكػػػـ حكمػػػ  النػػػزكؿ سػػػبب اف:  الحػػػديث عمػػػـك فػػػي تقػػػرر ةػػػد)  السػػػيكطي كةػػػاؿ( القػػػرآف

 أمػػا ( ُ)(كالمقطػػكع اليػػ يؼ المسػػندال المتصػػؿ الصػػحيح اال منػػ  اليقبػػؿ المرفػػكع الحػػديث
نػزكؿ  سػبب  يجهػؿ لمػف الكعيػد فػي مفكػر غيػر إفكػا كيختمػؽ اػي ا يختػرع أحػد فكػؿ اليـك
 .كعمي  يجب اف التقبؿ الركاي  في التفسير اال كما تقبؿ عند المحدثيف. اآلي 

 منهػا مػا يحمػؿ فتجػد  احكالنػا مف حاال اك كاة نا ظركؼ مف ظرفنا يك ـ ما اآليات مف إف
لكثير مف االدكاء كاآلفات هي في حياة الناس، مف سمكؾ اك تصػرفات  في طيات  عكجا

  فتكػػكف ةصػػ  اك حادثػػ  اك سػػؤاؿ إثػػر القرآنيػػ  اآليػػات فنػػزكؿ ،( ِ)اكمنػػاه  اك م تقػػدات 
 فػي الكةػكع مػف   ال قػؿ ي صـ بما ، كاالرااد كالتربي  كالتكجي ، لمت ميـ، هك لنزكلها سببا

                                                           

 ( مف هذا البحث. ٓينظر صفح  ) (ُ)
 ت يد هذا القكؿ كتكيح  مطالب االثار كالفكا د مف هذا البحث.  (ِ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

 يجػػب ال مػػا كال ييظػػف فهمػػ  يجػػب مػػاال اف الييفهػػـ كالجػػؿ،   القرانػػي لمػػنص خػػاط ءو  فهػػـو 
 . ظن 

  االيات مكيػكع البحػث تػرتبط مػ  ب يػها فػي انهػا ذات عكةػ  باهػؿ الكتػاب سػكاء فػي
صفاتهـ ك احكالهـ اك في مخالفتهـ ، كاالمر بالتمسؾ بديف االسكـ الذم كاؼ ما فػي 

 صدكرهـ كبيف غكا مهـ .
  كالجمػػ  كهػػكا  مصػػمحت  حسػػب مػػنهـ كػػؿ متناةيػػ ، فتػػاكل يصػػدركف الكتػػاب أخػػذكااهػػؿ 

 كاخيػػ ك  ب,يػػر ال ػدؿ، ألف حكمهػـ المتاػػابه ، عنػدهـ كمهػػا كالسػيما األحكػػاـ تتيػارب
 ليخم ػكا ا  عنػد مػف هػذا كيقكلػكف ب يػديهـ الكتػاب يكتبػكف كحػيف ، كمصالحهـ ألهكا هـ

مناةاػػ ، كهػػذا محػػض افتػػراء عمػػ  ا ،  بػػك ي خػػذ  اقنسػػاف تج ػػؿ ةداسػػ  مػػاكتبك  عمػػ 
ٍيػؿه  كاف ا   تكعد مف يفترم اي ا ثـ يقكؿ ان  مف عند ا  ت ال  بالكيػؿ فقػاؿ  لنم ػًذيفى  فىكى

ـ   ًب ىٍيػػًديًهـٍ  اٍلًكتىػػابى  يىٍكتيبيػػكفى  ، ككػػؿ مػػف يف ػػؿ كف مهػػـ فيػػاتي الم ػػ ً  ًعنػػدً  ًمػػفٍ  هىػػذىا يىقيكليػػكفى  ثيػػ
صػدر  كيقػكؿ هػذا مػف عنػد ا   فهػك داخػؿ تحػت الكعيػد كلػ  الكيػؿ ممػا بامر مف نبات 

 يصؼ كاف كاف مف المسمميف.
  كالمكاثيؽ اليتخمكف عنها ال  يـك القيام . ال هكد نقض ذميم  هي لميهكد صف  اف 
    اثبػػات عػػداكة ا  ت ػػال  لمػػف عػػادل جبريػػؿ عميػػ  السػػكـ.كاليهكد ي ػػادكف جبريػػؿ عميػػ

 السكـ. كعداكة ا  الحد تكجب عداكة المؤمنيف ل .
  المكػػر كالػػدهاء فػػي بنػػي اسػػرا يؿ مػػف اليهػػكد كالنصػػارل الػػذم يصػػبكن  عمػػ  المسػػمميف

 ػػد مػػا عرفػػكا مػػف ةػػديما كحػػديثا هػػك بسػػبب حسػػدهـ لممسػػمميف الػػذم تمكػػف مػػف ةمػػكبهـ ب
 الحؽ.
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

  كجػػكب مخالفػػ  المسػػمميف الهػػؿ الكتػػاب  كعػػدـ ماػػابهتهـ كال ماػػاركتهـ فػػي ةبمػػتهـ التػػي
هي كاحدة مف سػننهـ ،كاف خفيػت عميػ  القبمػ  فمهػـ التكجػ  الػ  ام جهػ  يتػرجح عنػدهـ 

 انها جه  القبم  ب د تحريها ، كاف اخطؤكها فكجناح عميهـ. 
  في ةمكب المسمميف ب دما امرهـ بالتكج  الي  كالتحكؿ عػف  ج ؿ ا  لمبيت الحراـ مكان

ـــَن الن ــــ ِس َتْهــــِوي  ةبمػػػ  اهػػػؿ الكتػػػاب كتحقيقػػػػا لػػػدعكة ابػػػيهـ ابػػػػراهيـ َل ْ َعـــْل َوْلِئــــَلًة مِّ
ِإَلــْيِهمْ 

، ثػػـ امػػرهـ بػػاداء ب ػػض الاػػ ا ر فيػػ  كالصػػكة عنػػد المقػػاـ كتطهيػػر البيػػت  (ُ)
عككفػػا اك صػػكة اك تطػػكع عمػػرة اك اداء حػػػ  ،  الداء مناسػػؾ مػػف يت بػػد فيػػ  طكافػػا اك
 تككيدا اللتزامهـ بدينهـ كحثهـ عمي .

 كختاما ادعك ا  ت ال  اف يككف ةكلي سدادا كةصدم   خالصا كمف ا  التكفيؽ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ّٕسكرة ابراهيـ /(ُ)
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 اآليات ذوات السـبب آثار وفوائد
 د. عبدالرحمن حسن ناصر   الجزء األول( –)مختارات من سورة البقرة 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  29 العـدد ) 

 الكريم *القرآن
 تحقيػػؽ،  السػػيكطي الػػديف جػػكؿ بكػػر، أبػػي بػػف عبػػدالرحمف:  القػػرآف عمػػـك فػػي اقتقػػاف •

 .ُط لمكتاب ال ام  المصري  الهي  ، إبراهيـ الفيؿ أبك محمد
 .ُط بيركت،ال ممي  الكتب دار، الكاحدم احمد بف عمي الحسف البي:النزكؿ اسباب •
        ابػػػػػػف دار ،نصػػػػػػر مكسػػػػػػ  كمحمػػػػػػد الهكلػػػػػػي سػػػػػػميـ :االسػػػػػػباب بيػػػػػػاف فػػػػػػي االسػػػػػػتي اب •

 .ِط الجكزم
 دار ،ال سػػقكني الفيػػؿ أبػػك حجػػر بػػف عمػػي بػػف أحمػػد: الصػػحاب  تمييػػز فػػي اقصػػاب  •

 .ُط بيركت – الجيؿ
،  الدماػػقي الزركمػػي فػػارس، بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػكد بػػف الػػديف خيػػر: األعػػكـ •

 .   لممكييف ال مـ دار
 مؤسسػػػ ، الػػػذهبي عثمػػػاف بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد الػػػديف اػػػمس االمػػػاـ:  النػػػبكء اعػػػكـ •

 .االسد حسيف،  االرنؤكط ا يب تحقيؽ، الرسال 
 بكػر أبػك جػابر بػف عبػدالقادر بػف مكسػ  بػف جػابر: الكبيػر ال مػي لككـ التفاسير أيسر •

 .ٓط المنكرة المدين  كالحكـ، ال مـك مكتب  الجزا رم
 الاػػاذلي اقدريسػػي الحسػػني عجيبػػ  بػػف المهػػدم بػػف محمػػد بػػف أحمػػد:  المديػػد البحػػر •

 .ِط، بيركت ال ممي  الكتب دار .ال باس أبك الفاسي
،   التكنسػػي عااػػكر بػػف الطػػاهر محمػػد بػػف محمػػد بػػف الطػػاهر محمػػد كالتنػػكير التحريػػر •

 ُط لبناف – بيركت ال ربي، التاري  مؤسس 
 عبػدا  أبػك المػالكي، التكنسػي الػكرغمي عرفػ  ابػف محمػد بػف محمػد: عرفػ  ابػف تفسير •

 .ُط لبناف – بيركت ال ممي ، الكتب دار، األسيكطي جكؿ، تحقيؽ
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 .ط د ال ثيميف محمد بف صالح بف محمد: ال ثيميف تفسير •
: ػػتحقيؽ الدماقي القراي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك: ال ظيـ القرآف تفسير •

 .ِط طيب  دار: سكم  محمد سامي
 منصػػكر أبػػك محمػػكد، بػػف محمػػد بػػف محمػػد(: السػػن  أهػػؿ تػػ كيكت) الماتريػػدم تفسػػير •

 .ُط لبناف بيركت، - ال ممي  الكتب دار، باسمـك مجدم. د، تحقيؽ الماتريدم
 ا  عبػػد بػػف ناصػػر بػػف الػػرحمف عبػػد: المنػػاف كػػكـ تفسػػير فػػي الػػرحمف الكػػريـ تيسػػير •

 .ُ:ط الرسال  مؤسس : المكيحؽ م ك بف الرحمف عبد: الس دم
 اآلممػػي، غالػػب بػػف كثيػػر بػػف يزيػػد بػػف جريػػر بػػف محمػػد: القػػرآف ت كيػػؿ فػػي البيػػاف جػػام  •

 .ُط الرسال ، مؤسس : ااكر محمد أحمد: تحقيؽ ،  الطبرم ج فر أبك
 األنصػارم فػرح بػف بكػر أبػي بػف أحمػد بػف محمػد عبػدا  أبػك:   القرآف ألحكاـ الجام  •

بػراهيـ البردكنػي أحمػد، تحقيػؽ  القرطبػي الديف امس الخزرجي  الكتػب دار:   أطفػيش كا 
 .ِط القاهرة – المصري 

 دار، الج فػػي البخػػارم عبػػدا  أبػػك إسػػماعيؿ بػػف إبػػراهيـ بػػف محمػػد: ال بػػاد أف ػػاؿ خمػػؽ •
 ػػػ ال مميػػ  الكتػػب دار، عميػػرة عبػػدالرحمف. د:  تحقيػػؽ ، الريػػاض - السػػ كدي  الم ػػارؼ
 . ِط بيركت

 الم ػػركؼ الػػدا ـ عبػػد بػػف يكسػػؼ بػػف أحمػػد: المكنػػكف الكتػػاب عمػػـ فػػي المصػػكف الػػدر •
 الحمبي بالسميف

         الفكػػػػػر دار:  زهػػػػػرة ابػػػػػك أحمػػػػػد بػػػػػف مصػػػػػطف  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد التفاسػػػػػير زهػػػػػرة •
 .ط د ال ربي

ػػػٍكرة بػػػف عيسػػػ  بػػػف محمػػػد: الترمػػػذم سػػػنف •  أبػػػك الترمػػػذم، اليػػػحاؾ، بػػػف مكسػػػ  بػػػف سى
 . ط د بيركت – اقسكمي ال,رب دار، م ركؼ عكاد باار: تحقيؽ، عيس 
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 -ال مميػ  الكتػب دار النسا ي، الرحمف عبد أبك ا يب بف أحمد الكبرل، النسا ي سنف •
 .دط حسف كسركم سيد، البندارم سميماف ال,فار عبد.د: تحقيؽ -بيركت

 التميمػػي حػػاتـ أبػػك أحمػػد بػػف حبػػاف بػػف محمػػد: بمبػػاف ابػػف بترتيػػب حبػػاف ابػػف صػػحيح •
 .ِط  األرنؤكط ا يب:  تحقيؽ  بيركت – الرسال  مؤسس ،  البستي

 عبػػػػدا  أبػػػػك إسػػػػماعيؿ بػػػػف محمػػػػد: المختصػػػػر الصػػػػحيح الجػػػػام   البخػػػػارم صػػػػحيح •
 الب,ػػا ديػػب مصػػطف . د  تحقيػػؽ  بيػػركت، - اليمامػػ  ، كثيػػر ابػػف دار، الج فػػي البخػػارم
 ّ.ط دماؽ جام   - الاري   كمي  في كعمكم  الحديث أستاذ

 الكادعي هادم بف مقبؿ عبدالرحمف ابي لممحدث :النزكؿ اسباب مف المسند الصحيح •
 .   ُط حـز بف دار
 دار: النيسػػػابكرم القاػػػيرم مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج بػػػف مسػػػمـ الحسػػػيف أبػػػك: مسػػػمـ صػػػحيح •

  ػ دط بيركت الجيؿ
 بػف أحمػد الفيؿ أبي الديف اهاب: ال سقكني حجر إبف:  األسباب بياف في ال جاب •

 . ُط األنيس محمد عبدالحكيـ:  تحقيؽ، الدماـ - الجكزم إبف دار، عمي
 عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد: التفسػػػػير عمػػػػـ مػػػػف كالدرايػػػػ  الركايػػػػ  فنػػػػي بػػػػيف الجػػػػام  القػػػػدير فػػػػتح •

 . ط د الاككاني
 . ط د  لبناف_ لممكييف ال مـ دار،الصالح صيحي لمدكتكر: القراف عمـك في مباحث •
– بيػػػػركت الكػػػػريـ، القػػػػرآف دار: الصػػػػابكني عمػػػػي محمػػػػد كثيػػػػر ابػػػػف تفسػػػػير مختصػػػػر •

 .ٕط:لبناف
 تحقيػػؽ، الرسػػال  مؤسسػػ ،   حنبػػؿ بػػف محمػػد بػػف أحمػػد: حنبػػؿ بػػف أحمػػد اقمػػاـ مسػػند •

 ِط كآخركف األرنؤكط ا يب
 .السيكطي الديف جكؿ بكر ابي بف الرحمف ل بد:  السندسي  المقامات •
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 بيػػركت، الحيػػاة، مكتبػػ ،  الحمػػيـ الحرانػػي عبػػد بػػف أحمػػد: التفسػػير أصػػكؿ فػػي مقدمػػ  •
 .دط لبناف

        الحمبػػػػػػي البػػػػػػابي عيسػػػػػػ  مطب ػػػػػػ ، الزرةػػػػػػاني ال ظػػػػػػيـ عبػػػػػػد محمػػػػػػد:  ال رفػػػػػػاف مناهػػػػػػؿ •
 .  ّط  كاركا 

 عمػػػر بػػػف إبػػػراهيـ الحسػػػف أبػػػي الػػػديف برهػػػاف: كالسػػػكر اآليػػػات تناسػػػب فػػػي الػػػدرر نظػػػـ •
 .دط غالب عبدالرزاؽ:  تحقيؽ،  بيركت - ال ممي  الكتب دار :البقاعي

 .دط، الحسف أبك الكاحدم أحمد بف عمي: ال زيز الكتاب تفسير في الكجيز •
 


