
  



 تمهيد:

ُعلومُ ُعلومُ  ُوالحديثمنضب ُُالقرآن ُالقديم ُيف ُومخدومة ُيمكنُُُ،طة وال

ذلكُُنُ ُمنُحاكميّته؛ُألإللغائهُوالحدُ عنُيفُالقرآنُأوُهاُللطُ استغاللهاُوتوظيفُ 

ُ ئتُمنُأُ الذيُأُ ُضهاُاألصلّيُلغرُ ُمخالف  ومُ ُ،جلهنش 
ُنُرامُذلكُفهوُغيرُمدركُ 

ُُ،عده،ُلكنُالجنونُفنونُ هُوب ُقصدُ ُالُيعيُحجمُ ُأوُ،لحقيقتها المقاصدُُوبعض 

ُألصحاهبا.ُقاتلمُ 

ُهذه ُالغريبةُ ُومن ُتوظيفُ ُمحاولةُ ُالمقاصد ُالقرآن ُعلوم ُبعض اُُتوظيف

ةُيفُتفسيرهُوالتخفيفُمنُوأحياناُلكسبُمصداقي ُُ،عنُفيهفأحياناُللطُ ُ،امزدوج ُ

ُوللت ُحدُ  ُتفسيره، ُيف ُالغريبة ُبعضُاآلراء ُوبين ُبينه ُالتصادم ُة ُالحداثي  ُحظُ ُيار

ُاألنثي ُ اُمُ علُ حتىُصارُذلكُُُُ؛محاولةُغريبةُيفُرفضُالقرآنُأوُالطعنُفيهُُينُمنُكل 

ُعليهُيفُعصرناُالحديث،ُوقدُاتُ  ُهامهمُالتيُيسمُ جهتُس  إلىُالقرآنُُوهناُدراسات 

ُ ُالحدُ اُللنيلُمنه،ُومحاولةُكسبُمصداقي ُخصوص  ُأو فكالُُُ،منُسلطتهُُةُمنُخالله

ُ ُاُحقيقي ُوقدُكانتُعلومُالقرآنُرادعُ ُ،قتحقُ نُإدُاألمرينُمقص  غيرُُمحاولةُ ُاُلكل 

ُُُ،عُالقرآنةُيفُالتعاملُمجادُ  ُوغرُ وشرُ ُ،تُهباُحلوقُالقومُ فغص  عواُونوُ ُ،بواقوا

ُتجاوُ ُالعبارةُ  ُأيفُمحاولة ُتصالحُ زها ُالفكرةُ وُالتصالحُمعها ُيخدم ظهرُُوالُيُ ُ،ا

ُُالشرخ ُ ُُبينهاُوبينُعلومُالقرآنُالتيُهيُعقبةُ ُالعلمي  ُحقيقيةُتض  أمامُُعُالشخص 
وهناُيكمنُُ،ةُواختبارُاألدواتُالمعرفيُةالمؤلمةُوهيُسؤالُالمصداقي ُُالحقيقةُ 

ُالحداثي ُفاألدواتُالمستخدمُ ُُ،لالخلُ  ُةُعند ُأدوات  ُالشرعيةأجنبي ُُُين ُالعلوم ُ،ةُعلى

ُ ُا.وعلىُعلومُالقرآنُخصوص 

ُالحداثيُّومنُبينُالعلومُالتيُاستغلُ  ُونُاستغالالُمزدوج ُها ُأسباب  ُ،النزولُا

ُمنظورُ  ُمن ُألسبابُالنزول ُفهمهم ُيف ُينطلقون ُبحتُفهم فيعتنونُُ،اجتماعي

ُكانتُسبب ُ ُالتي ُاالجتماعية ُالظواهر ُمباشرُ بدراسة ُمؤثُ ُاا ُنشوءُأو ُيف ُأحيانا را

اُفأحيان ُُُ،تُهبمُإلىُرؤيةُأسبابُالنزولُمنُزواياُمختلفةوهذهُالنظرةُأدُ ُُ،األفكار

دُالُيتجاوزه،ُُزُزماينُمحدُ وأنهُمحصورُيفُحي ُُ،ةُالقرآنفوهناُإلثباتُتاريخي ُيوظُ 



ُيرونُأنُ أحيان ُو منُأجلُتسويغُآراءُُءعلمُأسبابُالنزولُهوُمنُإنتاجُالفقهاُا

ُتجلُ معي ُ ُالنظرةُيفُجميع ُنةُمنُطرفُالفقهاء،ُوهذه ُتتناىفُُُممسلُُياهتاُالُيشك  ُأهنا يف

ُ،ُولهاُآثارُخطيرةُ،معُالشرع يهديُاهللُبهُُ،ااُهادئُ اُعلمي ُومنُهناُلزمُنقاشهاُنقاش 

ُمباحث:ُةوسوفُنناقشهاُيفُثالثُ،علىُالمعانُدويقيمُالحجةُُ،منُأرادُالخير

  ين:المبحث األول: مفهوم أسباب النزول بين علماء القرآن والحداثي  

ُمفهوم أسباب النزول عند علماء القرآن:

وهذاُاالختالفُُ،جامعُألسبابُالنزولُلح ُيفُتحديدُمصطُ ُاختلفُأهلُالفنُ 

ُالمصطلحمردُ  ُنشأة ُإلى ُُُ،ه ُالصحابةرُزمني ُفهوُمتأخ  ُُُ؛اُعنُجيل ُالتعاريف  ُمماُجعل

ُ ُتأخ  ُواالستخدامات ُمناحي  ُتحديدُ دُ عُ ُذ ُالمفهوم ُتحديد ُيف ُبينُة ُيجمع ا

ُاستخداماتُالمتقدُ  ُُ.رينمينُواصطالحاتُالمتأخ 

ُ اُعندهمُبلفظهُوالُشائعُ حُمُيكنُهذاُالمصطلُ لوالتابعينُحابةُوبالنسبةُللص 

ُاال ُبمعناه ُيستخدُ ُ،صطالحي  ُكانوا ُاللغوّيُوإنما ُبمعناه ُمنُفيكونُوجهُ ُ،مونه ا

ُُُ،أوجهُالتفسيرُأوُإبداءُالمناسبة لتُيفُاآليةُنُزُُعلىُأنُ ُُأوُالتابعّيُُُالصحابّيُُُفينص 

ُسبب ُ ُلكونه ُمحتمال ُهذا ُويكون ُيفكذا ُداخال ُلكونه ُومحتمال يقولُُ،معناهاُا

همُإذاُقال:ُرفُمنُعادةُالصحابةُوالتابعينُأنُأحدُ قدُعُ "ُالزركشيُرحمهُاهلل:

ُ،ُالُأنُ نُهذاُالحكمُ هذهُاآليةُتتضمُ ُفإنهُيريدُبذلكُأنُ ُ،يفُكذاُنزلتُهذهُاآليةُ 

ُ ُالسبب  ُكان ُوجماعةُ ُهذا ُالمرفوعُُيفُنزولها، ُمن ُهذا ُالمحدثينُيجعلون من

م}ابنُعمرُيفُقولهُتعالى:ُدُكماُيفُقولُالمسن  ُل ك  ْرث  ْمُح  ك  اؤ  س 
،ُ[223]البقرة:ُُ{ن 

وكذلكُمسلمُوغيره،ُوجعلواُهذاُمماُُ،دخلهُيفُالمسنُدوأماُاإلمامُأحمدُفلمُيُ 

،ُالُمنُجنسُاالستداللُباآليةُعلىُالحكمُفهوُمُنُ،يقالُباالستداللُوبالتأويل

ُ.(1ُ)" لنقلُلماُوقعاُجنسُ 

ُ ُوقدُفص  ُاهللُيفُالمصطلحُعنالُشيخُاإلسالم ُرحمه السلفُيفُُُدبنُتيمية
ُزدُأسبابُالنمنهُللجمعُبينُتعدُ ُمحاولةُ  ُ:وقولهم"ُفقال:ُواحدُ ُولُمعُأنُالنازل 

 
 (.32-31/ 1البرهان في علوم القرآن ) (1)



ُويرُ،أنهُسببُالنزولُبهُتارةُ ُنزلتُهذهُاآليةُيفُكذاُيرادُ  ُادُبهُتارةُأنُذلكُداخل 

ُُيفُاآلية هبذهُاآليةُكذا.ُوقدُتنازعُالعلماءُيفُعنىُُ:كماُتقولُوإنُلمُيكنُالسبب 

ُالصاحب ُيفُكذاُ:قول ُاآلية ُيذكرُُهلُيجريُمجرىُالمسن ُ،نزلتُهذه ُكما د

ُالذيُليسُبمسن ُُ،السببُالذيُأنزلتُألجله ُمنه ُيجريُمجرىُالتفسير ُ؟ُدأو

وأكثرُالمساندُعلىُهذاُُ،دخلهُيفُالمسنُدوغيرهُالُيُ ُ،ُددخلهُيفُالمسن فالبخاريُيُ 

همُفإهنمُكلُُّ،هاُنزلتُعقب ُاالصطالحُكمسندُأحمدُوغيره؛ُبخالفُماُإذاُذكرُسبب ُ

ُيدخ ُ نزلتُيفُكذاُالُينايفُُ:رفُهذاُفقولُأحدهمهذاُيفُالمسند.ُوإذاُعُ ُلونُمثل 

ُ،إذاُكانُاللفظُيتناولهماُكماُذكرناهُيفُالتفسيرُبالمثالُ،نزلتُيفُكذاُ:قولُاآلخر

هماُبأنُفقدُيمكنُصدقُ ُاذكرُأحدهمُلهاُسبباُنزلتُألجلهُوذكرُاآلخرُسبب ُوإذاُ

ومرةُُ،مرةُلهذاُالسببُ:تينأوُتكونُنزلتُمرُ ُ،تُعقبُتلكُاألسباُبتكونُنزلُ 

ُتنو ُيف ُذكرناهما ُاللذان ُالصنفان ُوهذان ُالسبب. ُالتفسيرلهذا ُلتنوُ -ُع عُتارة

هماُُ-ىُوأقسامهُكالتمثيالُتوتارةُلذكرُبعضُأنواعُالمسمُ ُ،األسماءُوالصفاُت

ُ ُ.(1ُ)" فأنهُمختل ُُنُّظُ ةُالذيُيُ يفُتفسيرُسلفُاألمُ ُالغالب 

ُأمُ  ُاُمنُتأخ  ُالس  ُالمصطلحُلقب ُرُعن ُالقرآنُفقدُعرُ اُلعُ لفُوجعل فهُلمُمنُعلوم

ُُ،بعدةُتعريفاُت ُ،صلُباآليةُمنُالقضاياُوالحوادُثماُيت ُُترجعُيفُمجملهاُإلىُكل 

اُمنُناحيةُالظروفُُةُارتبطتُهباُارتباطُ أوُقضي ُُُ،سواءُكانُعلةُنزلتُاآليةُألجلها

ُأشملُ و،ُ(2ُ)وُالمكانيةُأوُالتشابُهالزمانيةُأ :ُفقدُقالُالسيوطيُرحمهُاهللُهاُتعريف 

ُأيامُوقوعهوالذيُيتحرُ " ُنزلتُاآلية ُما ُذكرهُُُ؛رُيفُسببُالنزولُأنه ليخرجُما

ُتفسيرهُُالواحدّيُ ُالُُيف ُأنُسبب ُيفُسورة ُفيلُمن ُهاُقص  ُالحبش  فإنُذلكُليسُُُ،ةةُقدوم

ُ ُمنُ،النزولُيفُشيءُ ُمنُأسباب  ُالماضيةُبلُهو ُعنُالوقائع .ُُ(3ُ)"بابُاإلخبار

ُيفُ ُمنحصر ُالحالة ُاآلياتُبسببهُ"فبحثُاألسبابُعلىُهذه ُأو ُنزلتُاآلية ما

ُُ.(4ُ)"هوقوعُ ُأوُمبينةُلحكمهُزمنُ ُنةُلهُأوُمجيبةُعنهمتضمُ 

 
 (.340/ 13مجموع الفتاوى ) (1)
 (.30ينظر: تاريخ القرآن الكريم لعبد الصبور شاهين )ص:  (2)
 (.31/ 1اإلتقان ) (3)
 (.132مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح )ص:  (4)



 طرق معرفة أسباب النزول: 

ُالُيخفىُأنهُحينُيربطُسب ُ النزولُأوُُُبُالنزولُبالواقعةُوالمالبساتُوقت 

ُُُةُالحالُتحديدُ دعيُبطبيعُ قبلهُبزمنُيسيرُفإنُذلكُيست ُ ُُُإجراءُعملي  ُلحصرُطرق 

ُعىُأنُ دُ ألنهُحينُيُ ُُ؛ةدعوىُأسبابُالنزولُمقبولُ ُُفليسُكّلُُُُ،معرفةُأسبابُالنزول

ُسبب ُُحادثةُ  ُقطعُ كانت ُالحكم ُيف ُدخولها ُيعني ُفهذا ُالنزول ُيف وأحياناُُ،اا

ُُُوكّلُُُ،التخصيصُهباُأوُالرتجيح قاطعُبسببُُُهذاُيدعوُإلىُالحذرُيفُتبنيُموقف 

ُُُ،النزول الُ" ُقالوا:عرفُهباُسببُالنزولُفلتيُيُ علىُالطرقُاُءالعلماُومنُثمُنص 

ْنُشاهدواُالتنزيل،ُ م 
ُالقولُيفُأسبابُنزولُالكتابُإالُبالروايةُوالسماعُم  يحل 

واُيفُالطلبُ،ووقفواُعلىُاألسباب،ُوبحثواُعنُعلمها ُ.ُُ(1ُ)"وجد 

قالُمحمدُُُ،ويطلبونُالتثبتُيفُالروايةُ،جونُيفُذلكوقدُكانُالسلفُيتحرُ 

ُالقرآنُفقال:ُُ ُآيةُمن ُاهللُوقُ اتُ "بنُسيرين:ُسألتُعبيدةُعن ا،ُذهُ ق بُالذينُلُسداد 

ُالقرآُنيعلُ  ُاهللُمن ُأنزل ُفيما ُفإنُ ُ.(2ُ)"مون ُثم ُسببُالنزولُطريقُ ُومن اُلمعرفة

حُيفُوبعضُأهلُالعلمُتسامُ ُُ،صلُإلىُالصحابّيُوهوُالسندُالصحيحُالمت ُُُ،اواحدُ 

ُُ.(3ُ)بشرطُوجودُعاضدُلهُ؛بنُجبيرةُوسعيدُوعكرمُ ُجاهُدُالثقةُكُمالتابعّيُ

ُُعالقة أسباب النزول بالتفسير:

ُ ُهالعلماءُعلىُأُُنص  ُُالكّلُُُهباُارتباطُ ُُألنهُمرتبطُ ُُ؛النزولُيفُالتفسيرُُميةُأسباب 

ُُُ،ببعضه ُوتظهرُعالقتهُبالتفسيرُوأهميتهُُ،لهُسببُنزولُمنُالقرآنُُماُُوهذاُيخص 

ُُألنُبه فتأيتُمعرفةُُُ،األلفاظُوالسياقاُتُينكشفُالغموضُالذيُيكتنفُبعض 

ُ ُُ،لذلكُالمعنىُالنزولُكاشفةُ ُأسباب  ُاهلل:ايقولُشيخُاإلسالم ُبنُتيميةُرحمه

ُاآليةُومعرفةُ " ُفهم ُعلى ُيعين ُُ؛سببُالنزول ُبالس  ُالعلم ببُيورثُالعلمُفإن

عُفُرج ُهُإذاُلمُيعرفُماُنواهُالحال ُقوليُالفقهاءُأنُُّولهذاُكانُأصّحُب؛ُبالمسبُّ

ُهي ُإلىُسب ُ ُوأثارهابُيمينهُوما ُ(4ُ)"جها ُمنُ" ُوقالُالزركشيُرحمهُاهلل:، وأخطأ

 
 (.4/ 1أسباب النزول للواقدي ) (1)
 (.115/ 1اإلتقان ) (2)
 (.116/ 1ينظر: اإلتقان ) (3)
 (.339/ 13مجموع الفتاوى ) (4)



ُ ُ:منهاُ،بلُلهُفوائدُ ُ،وليسُكذلكُ،لجريانهُمجرىُالتاريخُ؛تحتهُزعمُأنهُالُطائل 

ُالحكُم ُتشريع ُالباعثةُعلى ُالحكمة تخصيصُالحكمُبهُعندُمنُيرىُُُ:اومنه،ُُوجه

أنهُقدُيكونُُ:ومنها...ُالوقوفُعلىُالمعنىُ:ومنها،ُبخصوصُالسببُأنُالعربةُ 

ُالدليلُعلىُالتخصيصاللفظُعامُ  ُويقوم ُُ،ا إخراجهُُُالسببُالُيجوزفإنُمحل 

ُُ...باالجتهادُواإلجماع ونقلُبعضهمُاالتفاقُعلىُأنُُ،ألنُدخولُالسببُقطعي 

ُ.(1ُ)" امُالسببُعلىُورودُالعمومُأثرُ لتقدُ 

ُتختلفُكلمت ُ ُأولم ُمن ُأسبابُالنزول ُمعرفة ُيفُأهمية ُعلىُُهم ُالقدرة جل

ُأسبابُالنزولُهيُسرُُّ،التفسيُر مشاهدهتمُُألنُ ُ؛تقديمهمُعلىُغيرهمُومعرفة

دونُُيُالمعنىُالمرادُ لنزولُالوحيُكانتُتعطفةُاألحوالُالمكتن ُُلتنزيلُوقرائنُ ل
ُُ،إلىُكبيرُعناءُحاجةُ  ُولمُيشاركهمُفيهُأحد.ُ،همُاهللُبهوهوُماُخص 

ُُتأثير أسباب النزول يف األلفاظ:

ُ ومنُثمُُُ،عينُعلىُتعميمُاللفظُأوُتخصيصهمعرفةُسببُالنزولُتُ ُأنُ ُالُشك 

ُاأللفاظ ُعنُداللة ُالعلماء ُُُ،لمُيفصلها ُالسبب  ،ُامثاالُوليسُحصرُ ُفقدُجعلوا

ُعلىُتعديُ اتُ ُوقدُجاءتُآياتُيفُمواضعُ " ُأسباهبافقوا ُإلىُغير كنزولُآيةُُ،تها

القذفُُونزولُحدُ ُ،وآيةُاللعانُيفُشأنُهاللُبنُأميةُ،الظهارُيفُسلمةُبنُصخر

ُ.(2ُ)" ىُإلىُغيرهممُتعدُ ثُ،يفُرماةُعائشةُرضيُاهللُعنها

ُلفاظُمنُخاللُاآليت:ويمكنُإظهارُأهميةُعالقةُالسببُباأل

ُالصحيحُ:أوًل  ُالمعنى ُفيهاُ،تعيين ُالوارد ُالوهم ُتعالى:ُُُهمثالُ،ودفع قوله

ل يم} ُع  ع 
اس  ُو  ُالّله  ُإ ن 

ُالّله  ْجه  ُو  ث م  ُف  ل وْا اُت و  أ ْين م  ُف  ب  ْغر  اْلم  ُو  ق  ْشر  ُاْلم 
ل ّله  ُ]البقرة:ُ{و 

واآليةُالُُ،جهةُسواءُبعذرُأوُبغيرُعذرأّيُفظاهرُاآليةُجوازُالصالةُإلىُُ،[115

ُالصالُةتعيُّ ُاآلُُ،نُوجوبُالقبلةُمنُغيرهاُيف قُاُعنُسببُالنزولُيعمُّيةُبعيدُ فقراءة

ُهشكالُوالُيحلُّاإل ُيؤدُ ، ُقد ُوهو ُإالُُيُإلىُالتعارضُالذيُالُسبيل  إلىُرفعه

ألنهُمدفوعُبفعلُالنبيُصلىُاهللُُُ؛إليهُقولُبالنسخُالُسبيلوالُ،بالقولُبالنسخ
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ُوسلم ُإلىُسببُالنزوفلمُيبقُإالُاللُُّ،عليه ُمعنىُاآليةُيفُ،لجوء ُوهوُيحصر

ُُ.(1ُ)وحكمُمنُاجتهدُوأخطأُيفُالقبلةُ،وحكمُاالجتهادُيفُالقبلةُُ،فرالّسُ

ُ}تعالى:ُمثالهُقولهُُ،ظاهرُالنّصُُيفيدهمُالحصرُالذيُرفعُتوهُُّ:اثانيً  ُق لُال 

اُ وح  ْسف  اُم  م  ُأ ْوُد  يْت ة  ُم  ون  ُإ ال ُأ نُي ك  ه  م  ُي ْطع  م 
ل ىُط اع  اُع  م  ر  ح  ُم  ي 

ُإ ل  ي 
اُأ ْوح  يُم 

ُف  د  أ ج 

اد ُف إ ُ ال ُع  ُب اغ ُو  يْر  ُغ  ُاْضط ر  ن  ُف م 
ُب ه  ُالّله  يْر  غ 

ُل  ل  اُأ ه  ُأ ْوُف ْسق  ْجس  إ ن ه ُر  ُف  ير  نز 
ُخ  ْحم  ُأ ْوُل  ن 

ُ ب ك  يمُر  ح  ُر  ور  ف  ُ،إلىُسببُالنزولُرحمهُاهللُنظرُالشافعيُ.ُفقد[145ُ]األنعام:ُ{غ 

ُالكفارُلماُحرُ ُإنُ "ُفقال:ُُ،للحصرُىُأنهُرافعُ ورأ مُُواُماُحرُ وأحلُ ُ،اهللُمواُماُأحل 

الُُُ:فكأنهُقالُُ،ضةُلغرضهمجاءتُاآليةُمناق ُُُ،ةةُوالمحادُ وكانواُعلىُالمضادُ ُُ،اهلل

الُتأكلُُ:منُيقولُنازالُمنزلةُ ُ؛والُحرامُإالُماُأحللتموهُ،متموهحاللُإالُماُحرُ 

ُحالوة ُالحالوةُ:فتقولُ،اليوم ُإال ُاليوم ُآكل ُالنفيُُوالغرضُالمضادُ ُ،ال ُال ة

لتموهُمنُالميتةُوالدمُولحمُالُحرامُإالُماُحلُ ُُُ:فكأنهُقالُُ،واإلثباتُعلىُالحقيقة

ُ إذُالقصدُإثباتُالتحريمُالُُُ؛ماُوراءهُُولمُيقصدُحّلُُُ،اهللُبهُُلغيرُُالخنزيرُوماُأهل 

ُُ.(2)"إثباتُالحل

كماُهوُالحالُيفُُُُ،افيتعينُالوعيدُفيهُقطعُ ُ،معرفةُمنُنزلتُفيهُاآليةُا:ثالثً 

ُُ.(3ُ)مجهولُيفُالقرآنُمسجلةُضدُ ُفليستُحادثةُ ُ،حادثةُاإلفك

ُ:علىُقولينُونوقدُاختلفُيفُذلكُاألصوليُُّ،بُبالعمومعالقةُالسب ُُا:رابعً 

ُاتفاقُص،ُوهناكُصورةُهيُمحّلُومنُيرىُأنهُالُيخّصُُ،صمنُيرىُأنهُيخّصُ

ُ،فقتُاآليةُمعُسببُنزولهاُيفُالعمومُأوُيفُالخصوصُفالُإشكالتُ انهُإذاُُوهي:ُأ

فذهبُالجمهورُإلىُُُ،اُيقعُاإلشكالفهنُاُوالسببُخاّصُلكنُإذاُكانُاللفظُعامُ 

ُا ُبخصوصُالسببلعأن ُال ُاللفظ ُبعموم ُاهللُ،ربة ُرحمه ُالسبكي اُحاكي ُُقال

عليهُالجمهورُوبهُفالصحيحُالذيُ"ُحاُألحدُوجهيه:للخالفُيفُالمسألةُومرج ُ

ُاللفظُالُبخصوصُالسبب.جزمُيفُالكتابُأ ُبعموم كُوخالفُيفُذلُنُالعربة
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ُثورُمالكُوالمزينّ ُإُ:فقالواُ،وأبو ُمخص  ُخصوصُالسببُيكون ُن لعمومُُاص 

ُ.(1ُ)" اللفظ

ُبخصوصُالسبب ُاللفظُال ُبعموم ُالعلماء ُقال ُكما ُالطالقُُ،والعربة فآية

ُوردتُعلىُأسبابُخاصةُواللعانُوحدُّ ُمتعدُُّ،القتلُكلها ُإلىُغيرهاُلكنها ية

ُاألسبابُإالُعُ ُُُ،باللفظ ُالحكمُوتشُُللُجعلهاُمناسبةُ وما ُللناسرلنزول ُولهذاُُ؛يعه

وذلكُأنُسببُ؛ُ(2ُ)"ماُهيُبأولُبركتكمُياُآلُأبيُبكر"قالُأسيدُبنُالحضير:ُ

ُما.قُبعائشةُرضيُاهللُعنمُمتعلُّنزولُالتيمُّ

ُُفهوُلمُيلغُ ُومنُقالُبأنُالعربةُبخصوصُالسبب ُُُ،لهولمُيعطُ ُ،معنىُالنص 

ُ ُ.فتكونُالنتيجةُواحدةُ ُ،وإنماُأعملُالقياس 

ُُ:(3)الحداثيأسباب النزول يف المفهوم 

ُُُونُمنُأنُ ينطلقُالحداثيُّ ُُُكل  ُُُآيات  وليسُهناكُماُُُ،قُهباتتعلُ ُُالقرآنُلهاُأسباب 

ُنزول ُسبب ُُ،ليسُله ُآيات  ُيستثني ُقد ُُمحدودةُ ُوبعضهم ُسعيدُيقول محمد

ُُإنُ "ُالعشماوي: ُأسباُبُكل  ُنزلتُعلى ُوشريعته ألسبابُُ:أيُ،آياتُالقرآن

ُتضمُ ُ،تقتضيها ُنتُحكمُ سواء ُنظمُ ُاشرعي ُا ُأم ُأصولية ُقاعدة .ُُ(4ُ)" أخالقيةُاأم
ُإلىُنتيجةُ  ُالدعوى ُالعشماويُمنُخاللُهذه ُُُبعدُوفاةُ "فيقول:ُُُُويصل انتهىُُُالنبي 

ُ ةُالتيُآمنُهباُيعيُّالصحيح،ُفسكنتُبذلكُالسلطةُالتشرُالتنزيلُووقفُالحديث 

ُُ،ؤمنونالم ُُ.(5)"يفُقبولهمُلتشريعُوالرضوخُألحكامهُوالتيُكانتُاألساس 

ُالحديثُعنُأسبابُالنزولُعندُهذاُالتيارُمنُاإللحاحُعلىُقضيةُوالُينفّكُ

ُ يقولُُ،وإعطاءُاألولويةُللواقعُيفُفهمُالنّصُُ،قعُوارتباطهُبهابالوُعالقةُالنص 

 
 (.158/ 2اإلبهاج في شرح المنهاج ) (1)
 (.336رواه البخاري ) (2)
ل مالحظةً، وهي أن عدَم انضباط أصول الحداثيّين جعل نسبة األقوال إليهم  (3) تنبيه: ال بأس أن نسّجِّ

هي على سبيل الغلبة، وذلك راجع لالضطراب داخل المذهب، بل أحيانا يضطرب الشخص الواحد 
شحرور؛ في أقواله، وعليه فُهم مختلفون في أسباب النزول وجوًدا وعدًما، وممن أنكرها منهم محمد  

بناء على تفريقه بين القرآن والكتاب، فنفى وجود أسباب نزول للقرآن، وأثبتها للكتاب، وجمال البنا 
(، وفقه جديد 62ينفي جدوائية أسباب النزول على خالف ما عند قومه. ينظر: الكتاب والقرآن )ص:  

 وما بعدها(. 167)ص: 
 (.197جوهر اإلسالم )ص:  (4)
 (.65أصول الشريعة )ص:  (5)



.ُ(1ُ)"تعني:ُأولويةُالفكرُعلىُالواقع"ُُثاُعنُأسبابُالنزولُأهنا:حسنُحنفيُمتحدُ 

ُ ُوإنماُيتبن ُُ،نزولاُلُُاُيفالُيضيفُتشريعُ ُُويرىُأنُالوحي  منُالبشرُهيُُُىُمقرتحات 

ُُفهوُليسُعطاءُ "ُفيقولُ:ُ،أسبابُالنزول منُالواقعُُمنُالوحيُبقدرُماُهوُفرض 

ُ.(2ُ)" وهذاُهوُمعنىُأسبابُالنزولُ،وتأييدُالوحي

ُاأل ُيسعُ ُأنُ:مروخالصة ُلم ُتعريفهمُُالحداثيين ُيف ُالعلماء ُموافقة ُإلى وا

دهُبماُيخرجهُعنُمفهومهُاُفقدُقي ُومنُوافقهمُيفُالتعريفُظاهرُ ُُ،ألسبابُالنزول

ُفنجدُحسنُحنفيُحينُيقرتبُمنُُ،اءعندُالعلم ألسبابُالنزولُُءالعلماُتعريف 

ُ ُيضيف  ُأن ُإال ُالتعريفُمسجُ ُ؛ماركسيةُصبغةُ ُيأبى ُليبقى ُلصالحُُوحصريُ ال  ا

لبيئةُالتيُنزلتُُاُأوُالظرفُأوُالحداثة"ُفُأسبابُالنزولُبقوله:فقدُعرُ ُ،مدرسته

ُُ.(3ُ)"فيهاُاآلية

ُحن ُحسن ُالعبارة ُتخون ُما ُسرعان ُالكتاُبُ،فيلكن ُعليه فيأيتُُُ،ويسبق

إذاُكانُلفظُالنزولُيعنيُالهبوطُمنُ"ُفيقول:ُ،المةُالفارقةُوهيُلحنُالقولبالع

ولماُكانتُاآليةُُ،سفلُألعلُىإنماُيعنيُالصعودُمنُأفلفظُالسببُُ،أعلىُألسفل

ُ.ُُ(4ُ)"اُلألعلىالُتنزلُدونُسببُكانتُاألدنىُشرطُ 

ُُوهذا ُُألسبابُالنزولُ ُالتعريف  بلُهوُُسب،فحُ ُاُلكالمُالعلماءليسُمناقض 

ُ ُاهللُالقرآنُ ُألنُ ُ؛لإليمانُمناقض  ُتشريعُ ُ،كالم ُاستجابةُ ُوهو ُُوليس ُُلظروف 

ُ.ُُالماركسيةُلألديانُكلهاوُاجتماعيةُكماُهوُتفسيرُوأحوالُبشريةُأ

ُُنُ ويرىُآخرونُأ ُُ.(5)للنصوصُاجتماعّيُُأسبابُالنزولُليستُسوىُسياق 

ُآ ُأنُ ويرى ُالتيُوج ُُُخرون ُالضمنية ُأو ُالصريحة هتُأسبابُالنزولُهيُاألسئلة

ُُ.(6ُ)ابُالجوابُعليهاُتشريعُ وتطلُ ُ،إلىُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلم
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ُوهوُيريدُمنُخاللُاختزالُأسبابُالن ةُُيُّإلىُتاريخُزولُيفُاألسئلةُأنُيصل 

رُاألجوبةُوالُأنُتتكرُ ُ،رُأسئلةُالماضيُيفُالحاضرألنهُالُيمكنُأنُتتكرُ ُ؛النص

ُُ.(1ُ)حُبهوهذاُماُصرُ ُ،حدوثُالنوازلرُالمستجداتُوعليهاُكذلكُمعُتطوُّ

، بين أسباب النزول عند العلماء وعند الحداثيين ة فروقويمكن مالحظة عد  

 :وهي

ُُفالعلماُءُ:ريفالتعُ:أول ُأسباب  ُعالقتهاُُيعرفون ُمع ُيتناسب ُبما النزول

ُُعبينماُيمي ُُ،بالوحي ُاآلخرونُالتعريفُحتىُيص  الُُةقانونيُلواُبهُإلىُمصطلحات 
ُُ،توحيُبأيُقداسةُ  منُناحيةُالمعنىُُالنزولُمتقاربةُ ُفالعشماويُيرىُأنُأسباب 

بمثابةُالمقرتحاتُاألوليةُُُ:ُهيأيُُ،نفُباألعمالُالتحضيريةُيفُالقوانيعرمعُماُيُ 

ُبعدُصا ُالقانونُيلتيُتصنعُفيما ُ(2ُ)غة ُمتقارُ . معناُُبُمعُالتعريفُالذيُمرُ وهذا

ُترجيحه.ارُمقرتحُأوُياختُوإنماُهوُا،اُجديدُ الوحيُليسُتشريعُ ُلبعضهمُمنُأنُ 

ُالنزولُثانيا: ُأسباب ُمعرفة ُُُ:طرق ُالعلماء ُالروايةُُُهُيفعند ُعلى متوقفة

ُعوصحُ  ُإالُبالرتجيحُعنُدُوالُمجالُ،دُالتنزيلمنُشهُ تها ُفيها دُتعدُُّلالجتهاد

ُواختالفها ُذلكُ،الروايات ُمن ُأبعد ُإلى ُالحداثيون ُيذهب فالمقصودُُ،بينما

ُ،اُبالروايةوليسُذلكُمرتبطُ ُ،اقععندهمُمنُأسبابُالنزولُهوُارتباطُالفكرُبالو

يقولُُ،بلُيمكنُاستنباطُالنزولُعقالُودونُالنظرُيفُالرواياتُوالرجوعُإليها

ُ بلُالداللةُُُ،ذاتهُمعرفةُسببُآيةُكسببُتاريخيُيفُحدُ ُالُيهمُّ"حسنُحنفي:

ُألسبابُالنزول ُالرواةُ،العامة ُيختلفُفيها ُيهمُُّ،فقد ُاألسباُبُوال بلُُ،تعدد

ُ.(3ُ)"السببُأيُارتباطُالفكرُبالواقع

ُأسبابُُثالثا: ُواإلسرائيلياتُوجعلها ُباألساطير ربطُبعضُأسبابُالنزول

ُُُ،متخيلة هُهيُأسبابُنزولُُكعبُاألحبارُووهبُبنُمنب ُُُفبعضهمُيرىُأنُمرويات 

ُُ،لقصصُاألنبياُء ُالسبب  ُيعنيُأن ُليسُمرتبطُ ُوهذا ُبوقتُالنزولُوالُعندهم ا

 
 .(54في شرعية االختالف )ص:  (1)
 (.68أصول الشريعة )ص:  (2)
 (.73)ص:  -الجزء األول-من النقل إلى العقل  (3)



ماُمستندهُيفُُ!وليتُشعري.ُ(1ُ)الفُماُعليهُالتعريفُعندُالعلماُءعلىُخُ،حدوثه

ُلربطُغيرُالخيالُالواسعُوالمريض؟!هذاُا

ُالتاريخيتعدُُُّرابعا: يجعلُدراسةُأسبابُالنزولُُُُيُأسبابُالنزولُإلىُالسياق

ُزمني ُإلىُالوحيُمنُمنظور ُيفُالقرنُالسابعُالميالديُ،تنظر ُنزوله وماُُ،وهو

فتحُنافذةُُُومنُثمُيتمُُُّ،أعرافُوعاداتُوتقاليدُعندُاألمميصاحبُهذهُالفرتةُمنُُ

اُلفرتةُزمنيةُالُتتناسبُمعُباعتبارهاُنتاج ُُُ؛صُمنُالوحيُوتشريعاتهجديدةُللتخلُ 

قضاياُيندرجُيفُذلكُالموقفُمنُالحجابُوالقوامةُوُ،القرنُالعشرينُوماُبعده

ُتحتُهذاُاالعتبار.ُاصُمنهالتخلُُّهاُيتمُّكلُُّ،المعتقدُوالحدودُوغيرها

ُُألسباب النزول: التوظيف الحداثي   :المبحث الثاين

وليسُغرضُاهتمامهمُُ،واهتمواُهباُ،لقدُعمدُالحداثيونُإلىُأسبابُالنزوُل

ُُُ،قُمنهاهاُوالُالتحقُ تحقيقُ  ولذاُفإنُُُ؛مسبقةُُوإنماُهوُاهتمامُمؤدلجُلتأكيدُمواقف 

ُيفُالتعرفُعلىُأسبابُالنزولُتوظيفُ ُتسميةُ  ُالعلمية ُهيُالوصفُممارستهم ا

ُفواُأسبابُالنزولُللوصولُإلىُعدةُنتائجُأهمها:وقدُوظُ ُ،الدقيقُلماُيقومونُبه

ُمؤثُ ُربطُ ُأول: ُوجعلها ُبالظروفُالتاريخية ُيفُتشريعاالقرآن ُوحصرُ رة هُته

ُ فيكونُماُُ،يفُأسبابُالنزولُعندُالتيارُالحداثّيُُفيها:ُوهذاُأحدُأغراضُالبحث 

ُتشريعاتُمحدودتضمُ  ُإال ُهو ُما ُوالنواهي ُاألوامر ُمن ُالقرآن ُ،الصالحيةُةنه

ُُُ.فالُتصلحُإالُلتلكُالظروفُالتيُنزلُفيهاُالنّصُُ،وليستُطويلةُالمدة

ُ يُطرُهذاُالتوظيفُللحصولُعلىُهذهُالنتيجةُيفُأنُالقولُبهُيؤدُ ويكمنُخ 

ُتارحتمُ  ُيفُاآليت: ُتاريخيته ُإلى ُتشكُ يا ُتكوينهُ،لهخية ُداللتهُ،تاريخية ُ،تاريخية

ُون ُسيلةُاألهمُ الوُنُ فيُكونهُمنُاهللُتعالى،ُومنُثمُفإوتاريخيةُفهمهُومصدره

النصوصُالدينيةُذاهتاُ"ُيقولُحنفي:ُ،هيُأسبابُالنزولُقُالمقصدُ تحقُ ُيوالت

ُ ُاجتماعيةُ ُ،تاريخيةُنصوص  ُظروف ُيف ُباسمُ،ةخاّصُُنشأت أسبابُُ:عرفت

ُ.(2ُ)" النزول

 
 (.30القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، لمحمد أركون )ص:  (1)
 (.73/ 1هموم الفكر والوطن ) (2)



همُيوافقونهُيفُُرينُأنفس ُالمفس ُُُفيرىُأنُ ُُ،االُبأحدهمُبعيدُ ويذهبُالذهنُالسي ُ

وحتىُ.ُ(1ُ)همُيفُأسبابُالنزوُلهُعلىُذلكُبحث ُودليلُ ُ،القرآنةُيالفكرةُوهيُتاريخ

ُعُهذاُالُيقُ  ةُملي ُالمفسرينُمارسواُالعُعيُأنُ دُ اماُيقولُُالكاتبُيفُورطةُإثبات 

ُُدونُ  ُيسمُ ُوعي  ُولم ُاالمنهم ُبنفس ُُإنُ "ُفيقول:ُ،سموها ُدامىالقُ المفسرين

سواُذلكُفهمُن ُُ،يقولواُذلكنُدونُأُ-الوحيُ:أي-ُالتاريخيةُلهُمارسواُالقراءةُ 

ُ.(2)"تعبيرُأركونُأوُتناسوهُعلىُحدُ 

ُينبغيُمعرفةُ  ُالقرآنُويرىُالعشماويُأنه ُفيها ُالتيُنشأ ُُُ،الظروفُالتاريخية

فيرىُأنُُ،منُأجلُإثباتُتاريخيتهُ؛وأسبابُالنزولُالتيُأدتُإلىُوجودُاآلياُت

ُ اُألسبابُلظروفهاُالتاريخيةُوتبعُ اُرُاآلياتُوفقُ الذيُيفّسُ"السديدُهو:ُُالمنهج 

ُُ.(3ُ)"تنزيلها

ُيمكنُالتخلُ ُُ،بالمثالُدُالعشماويُالقاعدةُ وقدُأكُ  صُمنُُفرأىُأنُالقاعدة

ُ ُفآية: ُالشريعة ُحاكمية ُمن ُ}خاللها م  ُه  ك 
ـئ  أ ول  ُف  ُالّله  ل  ُأ نز  ا ُب م  م ُي حك  ُل م ن م  و 

ون ر 
اف  ُ[44ُ]المائدة:ُ{الك  ُالمسلمة، ُالحكومات ُتعني ُيهودُُ؛ال ُيف ُنزلت ألهنا

ُُ.(4ُ)المدينة

داةُالتيُيمكنُتبنيُمحدوديةُصالحيةُالنصوصُمنُخاللهاُهيُأسبابُواأل

ُالكريم:ُ،النزول ُعبد ُخليل ُالنصوص"ُيقول ُبتاريخية ُنؤمن طهاُُبوبرُ،نحن

ُ.(5ُ)" وبالفرتةُالزمنيةُالتيُظهرتُفيهاُ،بأسبابُورودها

ُالقضيةُ  ُيثبتواُهذه ُالقرآنُمنجُ ُُولكي ُنزول ُإلى واُذلكُللقولُُواستغلُُُّ،امُ عمدوا

ُمنجُ ُ،بتاريخيته ُأمُ فنزوله ُدليلُعلى ُسياقُاجتماعيُمعي ُا ُتفاعالُمع ُكان ُ،ننه

ُُ،علىُتساؤالتهُوإجابةُ  ُُ.(6ُ)والُيمكنُتجاوزهُلذلكُ،ُلمشكالتهوحال 

 
 (.68)ص: لعلي حرب  ،نقد النصينظر:  (1)
 (.79)ص: نقد النص  (2)
 (.48حقيقة الحجاب وحجية الحديث )ص:  (3)
 (.48)ص: حقيقة الحجاب وحجية الحديث  (4)
 (.108األسس الفكرية لليسار اإلسالمي ضمن األعمال الكاملة )ص:  (5)
 (.108اإلسالم والعصر تحديات وآفاق )ص:  (6)



ُالقرآنُيعنيُُُُثانيا: ُالقرآن:ُوالقولُببشرية توظيفُأسبابُالنزولُللقولُببشرية

ُعندُُنفيُكونهُمنُُ ُبعضااهللُعزُوجلُكال  ُُُ،ُأو ُالمؤلُ ُُبغض  ُالجهة ُتحديد فةُالنظرُعن

ُُ،مؤلفينهلُهيُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلمُأوُالتاريخُأوُمجموعةُ لُوإذاُتوص 

ُنهُمجرُ معُالقرآنُعلىُأُفإنهُسوفُيتعاملُالشخصُإلىُهذهُالنتيجة لغويُُدُنص 

ُُُ.والتيُتختلفُمنُثقافةُإلىُثقافةُُ،يخضعُلمعاييرُتحليلُالنصوص

ُالمراوغةُيفُالخطابُالحداثيُإومعُك ُيمكنُتلمُ ثرة ُالجانبُالُأنه سُهذا

ُأركونُينظرُإلىُالوحيُمنُنفسُالنفهُ،عندهُبوضوح ُالتيُتحدُ ذا ُعنهاُافذة ثنا

ُ ُ"فيقول: ُقد ُكان ُالوحيُيفُالسياقاتُما ُبصفته ُوعيشُعليه ُوفسر قبلُوعلم

اُبصفتهُتركيبةُاليهوديةُوالمسيحيةُواإلسالميةُينبغيُأنُيدرسُويقاربُمنهجي ُ

ُمدعُ  ُلغوية ُواإلحساسُاجتماعية ُالمشرتكة ُالتاريخية ُالعصبيات ُقبل ُمن مة

ُُ.(1ُ)"باالنتماءُإلىُتاريخُالنجاةُالمشرتك

لُيفُُألنهُتشكُ ُ؛جُثقايفّدُمنت ُأنُالقرآنُمجرُ ُفيرىُ،دُآخرُنفسُالمعنىويؤكُ 

ُُ.(2ُ)قعُوالثقافةُخاللُفرتةُتزيدُعلىُعشرينُعامااالو

ُفيقول: ُبينُالوحيُوغيره النصُيفُالنهايةُُ"ُويصرحُحسنُحنفيُبالتسوية

الدينيُوالنصُاألدبيُوالنصُالتاريخيُوالنصُالقانوينُُالُفرقُبينُالنّصُُ،نّصُ

ُإبداعُ،والنصُالفلسفّيُ ُبُ،فالكل ُاختالف ُحيثُتكوُّيوال ُالنصوصُمن هناُن

فالمسافةُبينُالنصُالدينيُُ،أماُيفُالنوعُفالُاختالفُ،وتشكيلهاُإالُيفُالدرجة

ُبعيدُة ُليست ُ(3ُ)"والنصُاألدبي ُحاولُ. ُأنه ُحنفي ُحسن ُإلى ُالشريف وينسب

،ُولكنهُوحيُعنُاُعنُاهللنُأنُالقرآنُليسُوحي ُاالنطالقُمنُأسبابُالنزولُليبي ُ"

ُ.(4ُ)" وأنهُيعربُعنُتجربةُمحمدُالبشريةُ،نساناإل

 
 (.21القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني )ص:  (1)
 (.27مفهوم النص دراسة في علوم القرآن )ص:  (2)
 (.412حوار األجيال )ص:  (3)
 (.89اإلسالم والحداثة )ص:  (4)



ُخطابُعربّيُ ُالقرآن ُأن ُرأى ُعليُحربُحين ُفعل ُأنُُوهكذا فضالُعن

،ُومنُتحيلُإلىُممارساتُتقعُبينُالفينةُواألخرىُ-أسبابُنزولهُ:أي-حيثياتهُ

ُُ.(1ُ)هوُإنساينُوزماينُهذهُالحيثية

ُيفُُثالثا: ُميزة ُثباتُاألحكام ُثباتُأحكامه: ُلنفي ُالنزول ُأسباب توظيف

ةُأحوالُاوإنُكانُهذاُالثباتُالُينايفُالنسخُومراعُ،الوحيُالُتخفىُعلىُأحُد

ُمجاالتُاحتاطتُاُ،المكلفين ُمراعاهتالنصوصُالشرعفهذه ُيف ُترتُ،ية كُولم

اُئعُ اُوماإالُأنُيكونُمتحركُ ُدونُللنّصُلكنُالحداثيينُالُيريُُ،مدخالُلطاعنُفيها

فسعواُإلىُنفيُالتعاليُالمطلقُُُ،وذاُداللةُمسالمةُلكلُمفهومُيطرأُعلىُالبشرية

ُوقتُُ،للنصوص ُكل ُيف ُمصرُ ُ،وثباتُمرجعيتها ُبين ُذلك ُيف ُوالحنُوهم ح

ُُُدُ كانُمجرُ ُُفبعضهمُيرىُأنُالقرآنُ ُُ،بالقول لمشكالتُوقتيةُمحكومةُبسلطةُُُُحل 

ُ،يفُاألصلُمقرتحةُممنُشهدواُالتنزيلُُ-هذهُالحلول-وأهناُُ،الزمانُوالمكان

ُُ.(2ُ)همُوتعنيهموعليهُفهيُتخّصُ

ويرىُنصرُأبوُزيدُأنهُبالرجوعُإلىُأسبابُالتنزيلُوالسياقُالتاريخيُيمكنُُ

ُُ.(3ُ)حكامُوالتشريعاتُبينُمستوياتُلمُينتبهُلهاُالسلفالتمييزُيفُمجاالتُاأل

صرُأبوُزيدُهيُالقولُبأنُالداللةُيجةُاإلبداعيةُالتيُيطمحُإليهاُنوهذهُالنت

ُللنصوُص ُالواقعُُ-التشريعاُت-ُالجزئية ُتطور ُخالل ُمن ُإسقاطها يمكن

ُ.(4ُ)وتبقىُهيُمجردُوقائعُتاريخيةُودالالُتُ،االجتماعي

ُأمينُأ ُأحمد ُأسبابُالنويرىُحسين ُالعلةُزونُعالقة ُبالتشريعاتُهيُعالقة ل

ولمُتعدُلهاُُ،ألهناُزالتُبزوالُأصحاهباُُ؛راحهافإنهُينبغيُاطُ ُومنُثمُ ُُ،بمعلولها

ُ.ُُ(5ُ)صفةُالدوام

وإنماُكانتُُ،واحدةنُالتشريعاتُلمُتنزلُمرةُدُعلىُأويأيتُالعشماويُفيؤكُ 

ُوجدتُأسباهبا ُما ُمتى ُبأسبابُالنزولُويستغّلُُ،تنزل ُويربطها ُالنسخ ُ،فكرة

 
 (.77نقد النص )ص:  (1)
 (.135)ص:  ، لحسن حنفيالتراث والتجديد (2)
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ليلغيُبذلكُصالحيةُاألحكامُُ؛لُالوقائعُوتغيرهابمعنىُأنُالنسخُناتجُعنُتبدُّ

ُُ.(1ُ)لكلُزمن

ُُالثالث: تعليق على التوظيف الحداثي ألسباب النزول: المبحث

ُيتحدُ  ُالحداثيون ُيفتأ ُمعُال ُالتعامل ُيف ُوالعقالنية ُالموضوعية ُعن ثون

فالكاتبُُُ،ةُعادةُالُتكونُلصالحهمولكنُاالختباراتُالعملي ُُُ،النصوصُالشرعية

ُالحداثيُيثب ُ ُونقيض  ُتخالفُتقريرهُُ،هتُالشيء مماُُُ؛ويقررُالقولُويتبنيُنتيجة

تهُالنفسيةُقبلُسالمةُأدواتهُرُوصحُ عنُسالمةُعقلُالمفكُ ُليتساءُ يجعلُالقارئُ
ُعلىُتحقيقُمقصدُ  ُوقدرهتا ُوغايتهالمعرفية ُالشيءُُُ،ه ُحسنُحنفيُيقول فهذا

ُ ُبعضهُبعُوكالمهُيردُُّ،رُالحداثةُويدافعُعنُالسلفيةيقرُ ُ،هونقيض  هلُأُحتىُ؛اض 

ُالتناقضُالفّجُ ُلهذا ُفطنوا ُُ،مدرسته ُوعي  ُبدون ُصاحبه ُيمارسه ُفهذاُوالذي ،

ُييطرابُججور ُرشي ُحسنُحنفيُىُأن ُالمتناقضاُتأتقنُرقص  هذهُوليستُُ،ة

فوحدةُُُ،بلُهيُيفُالكتابُالواحُدُُ،والُبينُالكتبُُ،المتناقضاتُبينُأطوارُالفكر

ُُ.(2ُ)األضدادُهيُالمناخُالعامُالذيُتسبحُفيهُكتبُحسنُحنفي

فالتناقضُميزةُُ،وسائرُأهلُالمدرسةُُرمعُجمالُالبناُوالشحرووهكذاُاألمرُ

ُالعين ُتخطئها ُضعفُاألدواُتُُ،ال ُالعلميةُ،مع ُالبضاعة ُبلوغهاُُ،وقلة وعدم

اللُويمكنُإظهارُذلكُمنُخُ،صُوالنقُدفضالُعنُالتخّصُُُ،نصابُالمشاركة

ُويمكنُإدراكُذلكُمنُخاللُاآليت:ُ،تعاملهمُمعُأسبابُالنزول

وهيُفكرةُمرتبطةُُ،ااضطراباُشديدُ فهمُمضطربونُفيهاُُ،فكرةُالنسخُ:أول

لُبسببُتتبدُ ُُهنمُيرونُأنُاألحكامُ أُُسبقُبيانوقدُُُُ،أسبابُالنزولباُُيُ تباطاُعضوار

وغفلُُُ،بابُالنزولُوللنسخوهذاُاستخدامُمزدوجُلفكرةُأسُُ،فتنسخُُ،تغيرُالواقع

ُُالزمُالقولُبالنسخُأنُ ُهؤالءُأنُ  وصالحُلكلُُماُلمُينسخُمنُاألحكامُفهوُباق 

ُهذاُهوُالطبيعيُ.ُ،زمانُومكان
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فهمُُُ،إلثباتُوقتيةُالشريعةُكهمُبأسبابُالنزولُوجعلهاُوسيلةُ معُتمّسُُثانيا:

عونُاختالقهاُمنُطرفُالفقهاءُويدُ ُُ،بابُالنزولكونُيفُكثيرُمنُأسمعُذلكُيشكُ 

،ُ(1ُ)مطلقاُبينُالقرآنُوأسبابُالنزوُلُدُشحرورُينفيُالعالقةُ مفمحُ،والمحدثين

ُيشكُ  ُالشريفُنفسه ُالمجيد ُ(2ُ)كُيفُالمروياتُيفُأسبابُالنزولوعبد حمدُوم،

تُنتاجُجدلُيفُالقرنُاألولُالهجريُأدىُإلىُُتأركونُيرىُأنُأسبابُالنزولُأ

ُُ.(3ُ)يحويُفيهاُالناسخُوالمنسوخُلُالمصحفُوكتابتهُكتابةُ وضعهاُبعدُتشكُ 

همُبأسبابُالنزولُيفُبعضُالمواطنُهوُمتناقضُمعُمنهجيتهمُيفُُفرح ُُثالثا:

ُبالروايةُُ،السنةُوتبنيهاُُردُ  ُأسبابُالنزولُمنقولة ُأن ُالمعلوم ُللعقُُ،فمن لُُوالُمجال

وهيُُ،قواُوغربوامُالقومُموضوعهاُوفرحواُبهُوشرُ وقدُضخُ ُ،فيهاُأوُاالجتهاد

الحداثيينُُرفماُمعياُ،يفُالنهايةُتبقىُرواياتُتخضعُلمعاييرُالمحدثينُيفُالنقل

ُوردها ُقبولها ُالقومُ؟يف ُألسنة ُمن ُذلك ُعلى ُجوابا ُتجد ُتجدهمُُ،ال ولكن

ُأنُ  ُيفرحونُباالستقراء ُيطمحونُإليه ُوافقُما ُُما ُبهُويشيدونُولوُكانُضعيف 

ُونهُولوُكانُمتواترا.وماُسوىُذلكُيردُُّ،السنُد

وأطروحاتُالمستشرقينُتعامالُُنجدُالحداثيينُيتعاملونُمعُالثقافةُ ُرابعا:

ُ،اوموضوعيةُجدُ ُ،ويرونُأهناُثقافةُمتعاليةُعلىُالتاريخُوعلىُالمؤثراُتُ،ابنيويُ 

ُ،بشريتهاُولىُالُخالفُيفمعُأنُاأل ُُ،ضُتمامامعُالوحيُبالنقيُونيتعامليفُحينُ

ُُمابينُ،عاملُواحُدُهناُلمُتكنُوليدةُ وأ وهوُُ،إلىُربُالعالمينُالوحيُمنسوب 

ُالخلقُوعلىُحاجاهتم.ُىمتعالُعل

ألنُالنصوصُُُُ؛والُيمكنُقبولهُُ،عوهُمنُوقتيةُالشريعةُفهوُالُينهضأماُماُادُ 

ُُ،هتردُّ سواءُُ،ةةُذلكُمنُخاللُالتشريعاتُالعامُّويمكنُمالحظُ ُُ،هوالعقلُيرفض 

أوُيفُالعقودُُ،أوُيفُالمعامالتُوقواعدهاُُ،يفُالعباداتُكالصالةُوالصيامُوالحج

ُاُلُُ،األنكحةك ُإلىُيومناُوتمسكُالمسلمينُهبذه ُالرسالة عباداتُوالشعائرُمنذُختم

ُ.هذا
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ُ ُوخاطبتهم ُوإنُنزلتُعلىُالبشر فإنُوضعُُ"وراعتُمصالحهمُوالشريعة

فهيُعائدةُعليهمُبحسبُأمرُالشارع،ُوعلىُُُُريعةُإذاُسلمُأهناُلمصالحُالعبادالش

ُحدُ ُالحدُّ ُوشهواهتم؛هالذي ُأهوائهم ُمقتضى ُعلى ُال ُالتكاليفُُ، ُكانت ولذا

ُبذلك،ُفاألوامرُ الشرعيةُثقيلةُعلىُالنفوس،ُوالحسُوالعادةُوالتجربةُشاهدة

ُأغراضه،ُحتىُيأخذهاُمنُتحتُوالنواهيُمخرجةُلهُعنُد واعيُطبعهُواسرتسال

ُُ.(1ُ)"المشروع،ُوهذاُهوُالمراد،ُوهوُعينُمخالفةُاألهواءُواألغراضُالحدُّ

ُعصي ُُ:وخالصة األمر ُالنزول ُأسباب ُيحاولُُأن ُالتي ُالمحاوالت ُعلى ة

فهذاُمخالفُلغرضُالبحثُُ،االحداثيونُاستغاللهاُمنُخاللهاُاستغالالُمزدوج ُ

ُأيضاُ،فيها ُُ،ولطبيعتها ُالمفسرين ُعند ُالنزول ُأسباب ُكانت العلومُُأحُدوقد

المعينةُعلىُفهمُالوحيُوإبداءُالمناسباتُبشرطُإخضاعهاُللضوابطُالعلميةُيفُ

ُالمفسرين ُومناهج ُعلىُُُُ،التفسير ُأجنبية ُتصير ُذلكُفإهنا ُعن ُهبا ُيعدل وحين

وهوُماُوقعُللحداثيينُحينُنظرواُإلىُُ،مستعملهاُوأداةُفاسدةُيفُيُدُ،موضوعها

ُالقرآنُبازدراُء ُيفُنفسهاُ،علوم ُوقوهتا ُبكمالها ُعصيةُعلىُُ،ولمُيقنعوا وكوهنا

وتنافرتُُ،فتضاربتُأقوالهمُبحسبُأهوائهمُُ،الُسبيلُإليهُفرامواُماُ،التحريف

ُةُ.لةُالعلميةُالجادُ ،ُالُتصمدُأمامُالمساءوجاءتُنتائجهمُضعيفةُ،كلماهتم

ُوصلىُاهللُعلىُنبيناُمحمد،ُوعلىُآلهُوصحبهُوسلمُ.
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