
لنزول: كتاب  ا لنقول يف أسباب    لباب ا
وطي : املؤلف  لسي ا بن حممد  بكر  بن أيب  لرمحن  ا  عبد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ملعرفة أسباب النزول فوائد واخطأ من قال ال فائدة له جلريانه جمرى التاريخ ومن فوائد الوقوف على املعىن أو إزالة 
اآلية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزوهلا وقال أبن دقيق  ال ميكن معرفة تفسري: األشكال قال الواحدي 

معرفة أسباب النزول يعيب على فهم : بيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاين القرآن وقال ابن تيميه : العيد 
 اآلية فإن العلم يف السبب يورث العلم يف املسبب وقد أشكل على مجاعة من السلف معاين آية حىت وقف على
أسباب نزوهلا فزل عنهم اإلشكال وقد بسطت أمثلة ذلك يف النوع التاسع من كتاب اإلتقان يف علوم القرآن 

وال حيل القول يف أسباب : وذكرت هلا فوائد أخرى من مباحث وحتقيقات ال حيتملها هذا الكتاب قال الواحدي 
على األسباب وحبثوا عن علمها وقد قال حممد بن النزول الكتاب إال بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا 

أتق اهللا وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن وقال : سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال : سريين 
أحسب هذه : معرفة أسباب النزول أمر حيصل للصحابة بقرائن حتتف بالقضايا ورمبا مل جيزم بعضهم فقال : غريه 

وقال احلاكم يف علوم احلديث إذا أخرب الصحايب } فال وربك ال يؤمنون { ما قال الزبري يف قوله تعاىل اآلية نزلت ك
الذي شهد التنزيل عن آية من القرآن أهنا نزلت يف كذا فإنه حديث مسند ومشى على هذا أبن الصالح وغريه 

من دبرها يف قبلها جاء الولد أحول فأنزل ومثلوه مبا أخرجه مسلم عن جابر قال كانت اليهود تقول من أتى امرأته 
اآلية وقال ابن تيميه قوهلم نزلت اآلية يف كذا يراد به تارة أهنا سبب النزول ويراد } نساؤكم حرث لكم { : اهللا 

عين هبذا اآلية كذا وقد تنازع العلماء يف قول : هبا تارة أن ذلك داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب كما نقول 
نزلت هذه اآلية يف كذا هل جيري جمرى التفسري منه الذي ليس مسند ؟ فالبخاري يدخله يف املسند  :الصحايب 

وغريه ال يدخله فيه واكثر املسانيد على هذا االصطالح كمسند امحد وغريه خبالف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه 
قد عرف من عادة الصحابة والتابعني أن  :فإهنم كلهم يدخلون مثل هذا يف املسند انتهى وقال الزركشي يف الربهان 

نزلت هذه اآلية يف كذا فإنه يريد يف ذلك أهنا تتضمن هذا احلكم ال أن هذا كان السبب يف نزوهلا : أحدهم إذا قال 
والذي يتحرر يف سبب النزول أنه : فهو من جنس االستدالل على احلكم باآلية ال من جنس النقل ملا وقع قلت 

يام وقوعه ليجرح ما ذكره الواحدي يف سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم احلبشة فإن ذلك مت نزلت اآلية أ
ليس من أسباب النزول يف شئ بل هو من باب اإلخبار عن الوقائع املاضية كذكر قصة نوح وعاد ومثود ناء البيت 

ال فليس ذلك من أسباب نزول ن وسبب اختاذه خلي} واختذ اهللا إبراهيم خليال { وحنو ذلك وكذلك ذكره يف قوله 
  القرآن كما ال خيفى 

ما جعلناه من قبيل املسند من الصحايب إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل فقد يقبل إذا صح : األول 
كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جابر أو اعتضد مبرسل : املسند غليه وكان من أئمة التفسري اآلخذين عن الصحابة 

  ك آخر وحنو ذل
كثريا ما يذكر املفسرون لنزول اآلية أسبابا متعددة وطريق االعتماد يف ذلك أن تنظر إىل العبارة الواقعة فإن : الثاين 

عرب أحدهم بقوله نزلت يف كذا واآلخر نزلت يف كذا ـ وذكر أمرا آخر فق تقدم أن هذا يراد به التفسري ال ذكر 



اللفظ بتناوهلما كما بينته يف كتايب اإلتقان وحينئذ فحق مثل هذا أن  سبب النزول فال منافاة بني قوهلما إذا كان
يورد يف تصانيف أسباب النزول وغنما يذكر يف تصانيف أحكام القرآن وإن عرب واحد بقوله نزلت يف كذا وصرح 

 وطء إهنا نزلت رخصة يف} نساؤكم حرث لكم { اآلخر بذكر سبب خالفه فهو املعتمد كما قال ابن عمر يف قوله 
النساء يف أدبارهن وصرح جابر بذكر سبب خالفه فاعتمد حديث جابر وإن ذكر واحد سببا غريه فقد نزلت عقب 

ما { تلك األسباب كما سيأيت يف آية اللعان وقد نزلت مرتني كما سيأيت يف آية الروح ويف خواتيم النحل ويف قوله 
يح النظر إىل اإلسناد وكون أحد السببني حاضر القصة أو من اآلية مما يعتمد يف الترج} كان للنيب والذين آمنوا 

كابن عباس وأبن مسعود ورمبا كان يف إحدى القصتني فتال فوهم الراوي فقال نزلت كما سيأيت يف : علماء التفسري 
  سورة الزمر 

الختصار ثانيهما أشهر كتاب يف هذا الفن اآلن كتاب الواحدي وكتايب هذا يتميز عليه يف أمور أحدها ا: الثالث 
رمزا عليها ثالثها عزوة كل حديث ) ن ( اجلمع الكثري فقد حوى زيادات على ما ذكر الواحدي وقد ميزهتا بصورة 

إىل من خرجه من أصحاب الكتب املعتربة كالكتب الستة واملستدرك وصحيح أبن حيان وسنن البيهقي والدار قطين 
طرباين وتفسري أبن جرير وابن آىب حامت وابن مردويه وأيب الشيخ وابن ومسانيد أمحد والرباز وأيب يعلي ومعاجم ال

حيان والفرياين وعبد الرزاق ابن املنذر وغريهم وأما الواحدي فتارة يورد احلديث بإسناده وفيه مع التطويل عدم 
دي لشهرهتا العلم يف خمرج احلديث فال شك أن عزوه إىل أحد الكتب املذكورة أوىل من عزوه إىل ختريج الواح

واعتمادها وركون األنفس إليها وتارة يورد مقطوعا فال يدري هل له إسناد أوال رابعا متيز الصحيح من غريه 
واملقبول من املردود خامسا اجلمع بني الراويات املتعددة سادسها تنحية ما ليس من أسباب النزول وهذا آخر 

  املقدمة 
  عبود ومن هنا نشرع يف املقصود بعون امللك امل

أخرج الفرياين وابن جرير عن جماهد قال أربع آيات من أول البقرة نزلت يف املؤمنني وآيتان يف الكافرين وثالث 
وأخرج ابن جرير من طريق ابن اسحق عن حممد بن عكرمة عن سعيد ابن جبري عن ) ك ( عشرة آية يف املنافقني 

: وأخرج عن الربيع بن أنس قال ) ك ( ا نزلتا يف يهود املدينة اآليتني أهنم} إن الذين كفروا { : ابن عباس يف قوله 
  } وهلم عذاب عظيم { إىل قوله } إن الذين كفروا سواء عليهم { آيتان نزلتا يف قتال األحزاب 

أخرج الواحدي والثعليب من طريق حممد بن مروان و السدي الصغري عن } وإذا لقوا الذين آمنوا { : قوله تعايل 
نزلت هذه اآلية يف عبداهللا بن آىب وأصحابه وذلك أهنم خرجوا ذات يوم : أيب صاحل عن ابن عباس قال  الكليب عن

انظروا كيف أرد عنكم هؤالء : فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عبداهللا ا بن آيب 
يم وشيخ اإلسالم وثاين رسول اهللا يف الغار مرحبا بالصديق سيد بين ت: السفهاء فذهب فأخذ بيد أيب بكر فقال 

فقال مرحبا بسيد بين كعب الفاروق القوي يف دين اهللا الباذل : الباذل نفسه وماله لرسول اهللا مث أخذ بيد عمر 
نفسه وماله لرسول اهللا مث أخذ بيد علي فقال مرحبا بابن عم الرسول وختنه سيد بين هاشم ما خر رسول اهللا مث 

كيف رأيتموين فعلت فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خريا فرجع : ل عبد اهللا ألصحابه افترقوا فقا
املسلمون إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأخربوه بذلك فنزلت هذه اآلية هذا اإلسناد واه جدا فإن السدي الصغري 

  كذاب وكذا الكليب وأبو صاحل ضعيف 
أخراج ابن جرير من طريق السدي الكبري عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن ) ك ( ية اآل} أو كصيب { قوله تعاىل 

كان رجالن من املنافقني من أهل املدينة هربا من رسول : عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا 



لما أصاهبما الصواعق اهللا إىل املشركني فأصاهبم هذا املطر الذي ذكر اهللا فيه رعد شديد وصواعق وبرق جعال ك
جعال أصابعهما يف آذهنما من الفرق أن تدخل الصواعق يف مسامعهما فتقتلهما وإذا ملع الربق مشيا إىل ضوئه وإذا مل 

ليتنا قد أصبحنا فنأيت حممدا فنضع أيدينا يف يده فأتياه فأسلما : يلمع مل يبصرا فآتيا مكاهنما ميشيان فجعال يقوالن 
ده وحسن إسالمهما فضرب اهللا شأن هدين املنافقني اخلارجني مثال للمنافقني الذين باملدينة ووضعا أيديهما يف ي

وكان املنافقني إذا حضروا جملس رسول ا النيب صلى اهللا عليه و سلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم فرقا من كالم 
ان اخلارجان جيعالن أصابعهما يف رسول اهللا أن ينزل فيه شيء أو يذكروا يف شيء فيقتلوا كما كان ذانك املنافق

إن دين : فإذا كثرت أمواهلم وولدهم وأصابوا غنيمة أو فتحا مشوا فيه وقالوا  -وإذا أضاء هلم مشوا فيه  -أذهنما 
 -وإذا اظلم عليهم قاموا  -حممد حينئذ صدق واستقاموا عليه كما كان ذانك املنافقان ميشيان إذا أضاء هلما الربق 

كت أمواهلم وولدهم أصاهبم البالء قالوا هذا من أجل دين حممد وارتدوا كفارا كما قال ذانك وكانوا إذا هل
  املنافقان حني أظلم الربق عليهما 

ملا ضرب اهللا : أخرج ابن جرير عن السدي بأسانيده ) ك ( اآلية } إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال { قوله تعاىل 
: قال املنافقون } أو كصيب من السماء { وقوله } ثلهم كمثل الذي استوقد نارا م{ : هذين املثلني للمنافقني قوله 

هم { إىل قوله تعاىل } إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال { اهللا أعلى وأجل من أن يضرب هذه األمثال فأنزل اهللا 
: عن ابن عباس قال  وأخرج الواحدي من طريق عبد الغين بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرمحن} اخلاسرون 

وذكر كيد اآلهلة فجعله كبيت العنكبوت فقالوا } وإن يسلبهم الذباب شيئا { أن اهللا ذكر آهلة املشركني فقال 
أرأيت حيث ذكر اهللا الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على حممد ؟ أي شيء كان يصنع يف هذا ؟ فأنزل 

أخربنا معمر عن قتاده ملا ذكر اهللا العنكبوت : عبد الرزاق يف تفسريه اهللا هذا اآلية عبد الغين واه جدا وقال 
ما بال العنكبوت والذباب يذكران فأنزل اهللا هذه اآلية وأخرج ابن حامت عن احلسن قال : والذباب قال املشركني 

األمثال فأنزل اهللا قال املشركون ما هذا من األمثال فيضرب أو ما يشبه هذه } يا أيها الناس ضرب مثل { ملا نزلت 
القول األول أصح إسنادا وأنسب مبا تقدم أول السورة وذكر : اآلية قلت } إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال { 

املشركني ال يالئم كون اآلية مدنية وما أوردناه عن قتادة و احلسن حكاه عنهما الواحدي بال إسناد بلفظ قالت 
  وهو أنسب : اليهود 

: أخرج الواحدي و الثعليب من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال } أمرون الناس بالرب أت{ قوله تعاىل 
نزلت هذه اآلية يف يهود أهل املدينة كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته وملن بينه وبينهم رضاع من 

ره حق وكانوا يأمرون الناس بذلك وال أثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل فإن أم: املسلمني 
  يفعلونه 

أخرج ابن أيب حامت و العدين يف مسنده من طريق ابن أيب جنيح ) ك ( } إن الذين آمنوا والذين هادوا { قوله تعاىل 
قال سلمان سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صالهتم : عن جماهد قال 

اآلية وأخرج الواحدي من طريق عبد اهللا بن كثري عن جماهد } إن الذين آمنوا والذين هادوا { نزلت وعبادهتم ف
إن { ملا قصي سلمان على رسول اهللا قصة أصحابه قال هم يف النار قال سلمان فأظلمت على األرض فنزلت : قال 

جبل وأخرج ابن جرير و ابن أيب حامت عن قال فكأمنا كشف عين } حيزنون { إىل قوله } الذين آمنوا والذين هادوا 
  السدي قال نزلت هذه اآلية يف أصحاب سلمان الفارسي 

قام النيب عليه السالم يوم قريظة حتت حصوهنم : قال [ اآلية أخرج ابن جرير عن جماهد } وإذا لقوا { قوله تعاىل 



من أخرب حممدا يف هبذا وما خرج هذا إىل :  يا إخوان القردة ويا إخوان اخلنازير ويا عبدة الطاغوت فقالوا: فقال 
فنزلت اآلية وأخرج من الطريق عكرمة عن ابن عباس قال ] منكم أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم ليكون حجة عليكم 

أحيدث : كانوا إذا لقوا الذين آمنوا أن صاحبكم رسول اهللا ولكنه إليكم خاصة وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا : 
: اآلية وأخرج عن السدي قال } وإذا لقوا { ؟ فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل اهللا  العرب هبذا

أحتدثهم : نزلت يف ناس من اليهود آمنوا مث نافقوا وكانوا يأتون املؤمنني من العرب مبا حتدثوا به فقال بعضهم ليعض 
  منكم وأكرم على اهللا منكم  مبا فتح اهللا عليكم من العذاب ليقولوا حنن أحب إىل اهللا

نزلت هذه اآلية : أخرج النسائي عن ابن العباس قال ) ك ( } فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم { : قوله تعاىل 
نزلت يف أحبار اليهود وجدوا : وأخرج ابن أيب حامت من طريق عكرمة عن ابن عباس قال ) ك ( يف أهل الكتاب 

أكحل العني ربعة جعد الشعر حسن الوجه فمحوه حسدا : لم مكتوبة يف التوراة صفة النيب صلى اهللا عليه و س
  وبغيا وقالوا جنده طويال أزرق سبط الشعر 

اآلية أخرج الطرباين يف الكبري و ابن جرير و ابن أيب حامت من طريق ابن } وقالوا لن متسنا النار { : قوله تعاىل 
قدم رسول اهللا املدينة ويهود : سعيد بن جبري عن ابن عباس قال اسحق عن جممد بن أيب و أمحد عن عكرمة أو 

إمنا مدة الدنيا سبعة آالف سنة وإمنا يعذب الناس بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا يف النار من أيام : تقول 
فيها {  -إىل قوله  -} وقالوا لن متسنا النار { اآلخرة فإمنا هي سبعة أيام مث ينقطع العذاب فأنزل اهللا يف ذلك 

  } خالدون 
لن ندخل النار إال حتلة بقسم األيام اليت عبدنا : وأخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس أن اليهود قالوا 

  فيها العجل أربعني ليلة فإذا انقضت انقطع العذاب فنزلت اآلية وأخرج عن عكرمة وغربه 
آلية أخرج احلاكم يف املستدرك و البيهقي يف الدالئل بسند ضعيف عن ا} وكانوا من قبل يستفتحون { : قوله تعاىل 

اللهم آنا نسألك : كانت يهود خيرب تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعادت يف هذا الدعاء : ابن عباس قال 
تقوا دعوا هبذا حبق حممد النيب األمي الذي وعدتنا أن خترجه لنا يف آخر الزمان إال نصرتنا عليهم فكانوا إذا ال

{ بك يا حممد } وكانوا من قبل يستفتحون { : فيهزمون عطنان فلما بعث النيب عليه السالم كفروا به فأنزل اهللا 
  } على الكافرين 

وأخرج ابن آىب حامت من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على األوس ) ك ( 
يه و سلم قبل مبعثه فلما بعثه اهللا من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون واخلزرج برسول اهللا صلى اهللا عل

يا معشر يهود اتقوا اهللا وأسلموا فقد كنتم تستفتحون : فيه فقال هلم معاذ بن جبل وبشر بن الرباء وداود بن سلمة 
ما جاءنا : أحد بين النضري  علينا مبحمد وحنن أهل شرك وختربنا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته فقال سالم بن مشكم

  اآلية } وملا جاءهم كتاب من عند اهللا { بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل اهللا 
لن : قالت اليهود : اآلية أخرج ابن جرير عن أيب العالية قال } قل إن كانت لكم الدار اآلخرة { : قوله تعاىل 

  اآلية } قل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة {  يدخل اجلنة إىل من كانوا هودا فأنزل اهللا
مسع عبد اهللا بن سالم مقدم : روى البخاري عن أنس قال ) ك ( اآلية } قل من كان عدوا جلربيل { : قوله تعايل 

الث إين سائلك عن ث: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف أرض خيترف فأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
أخربين : ما أول أشراط الساعة وما طعام أهل اجلنة وما ينزع الولد من أبيه أو إىل أمه ؟ قال : ال يعلمهن إىل نيب 

قل من كان عدوا { ذاك عدو اليهود من املالئكة فقرأ هذه اآلية : نعم قال : جربيل قال : هبن جربيل آنفا قال 



ظاهر السياق أن النيب صلى اهللا عليه و : م ابن حجر يف فتح الباري قال شيخ اإلسال} جلربيل فإنه نزله على قلبك 
وهذا هو املعتمد فقد صح يف سبب نزول اآلية : سلم قرأ اآلية ردا على اليهود وال يستلزم ذلك نزوهلا حينئذ قال 

بن جبري قصة غري قصة عبد اهللا بن سالم فأخرج أمحد و الترمذي و النسائي من طريق بكر بن شهاب عن سعيد أ
يا أبا القاسم آنا نسألك عن مخسة أشياء أنبأتنا هبن عرفنا : أقبلت اليهود إىل رسول اهللا فقالوا : عن ابن عباس قال 

أنك نيب فذكر احلديث وفيه أهنم سألوه عم حرم إسرائيل على نفسه وعن عالمة النيب وعن الرعد وصوته وكيف 
جربيل ذاك : جربيل قالوا : فأخربنا من صاحبك ؟ قال : إىل آن قالوا تذكر املرأة وتؤنث وعمن يأتيه خبري السماء 

  ينزل باحلرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرمحة والنبات والقطر لكان خريا فنزلت 
وأخرج أسحق بن راهويه يف مسند و أبن جرير من طريق شعيب أن عمر كان يأيت اليهود فيسمع من التوراة 

نشدتكم باهللا أتعلمون أنه : فمر هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت : فيتعجب كيف تصدق ما يف القرآن قال 
سألناه من يأتيه بنبوته فقال عدونا : نعم نعلم أنه رسول اهللا قلت فلما ال تتبعونه قالوا : رسول اهللا فقال عاملهم 

قلت فمن رسلكم من املالئكة ؟ قالوا ميكائيل بنزل بالقطر جربيل ألنه ينزل بالغلطة والشدة واحلرب واهلالك 
فأنه ال حيل : أحدمها عن ميينه واآلخر عن اجلانب اآلخر قلت : والرمحة قلت وكيف منزلتهما من رهبما ؟ قالوا 

وحرب جلربيل أن يعادي ميكائيل وال حيل مليكائيل أن يسامل عدو جربيل و إنين أشهد أهنما ورهبما سلم ملن ساملوا 
أال أخربك بآيات أنزلت علي : [ ملن حاربوا مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا أريد أن أخربه فلما لقيته قال 

قلت يا رسول اهللا واهللا ما قمت من عند اليهود إال } من كان عدوا جلربيل { بلى يا رسول اهللا فقرأ : ؟ فقلت 
وإسناده صحيح إىل الشعيب وأخرجه ابن جرير من ] اهللا قد سبقين إليك ألخربك مبا قالوا يل وقلت هلم فوجدت 

  طريق السدي عن عمر ومن طريق قتاده 
  عن عمر ومها أيضا منقطعان 

إن : وأخرج ابن ايب حامت عن طريق آخر عن عبدالرمحن بن إيب ليلى أن يهوديا لقى عمر بن اخلطاب فقال ) ك ( 
من كان عدو اهللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فإن اهللا عدوه : مر جربيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال ع

نزلت على لسان عمر فهذه طرق يقوي بعضها بعضا وقد نقل أبن جرير اإلمجاع على أن سبب نزول اآلية : قال 
  ذلك 

ابن : قال  اآليتني أخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس} ولقد أنزلنا إليك { قوله تعاىل 
يا حممد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل اهللا عليك من آية بينة فأنزل اهللا يف : صوريا للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

اآلية وقال مالك بن الصيف حني بعث رسول اهللا وذكر ما أخذ عليهم من } لقد أنزلنا إليك آيات بينات { ذلك 
  اآلية } أو كلما عاهدوا { عهد إلينا يف حممد وال أخذ علينا ميثاقا فأنزل اهللا امليثاق وما عهد إليهم يف حممد واهللا ما 

قالت اليهود انظروا إىل : أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال ) ك ( اآلية } واتبعوا ما تتلو { قوله تعاىل 
أو كلما { اهللا تعاىل  حممد خيلط احلق يف الباطل يذكر سلمان مع األنبياء أفما كان ساحرا يركب الريح فأنزل

  اآلية } عاهدوا 
وأخرج ابن أيب حامت عن أيب العالية أن اليهود سألوا النيب صلى اهللا عليه و سلم زمانا أمور من التوراة ال يسألونه 

هذا أعلم مبا أنزل الينا منا : عن شيء من ذلك إال أنزل اهللا عليه ما سألوا عنه فيخصمهم فلما رأوا ذلك قالوا 
  } واتبعوا ما تتلوا الشياطني { سالوه عن السحر وخاصموه به فأنزل اله  وأهنم

كان رجالن من اليهود : أخرج ابن املنذر عن السدي قال ) ك ( } يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا { قوله تعاىل 



راعنا مسعك وامسع غري : نه مالك بن الصيف ورفاعه بن زيد إذا لقيا النيب صلى اهللا عليه و سلم قاال ومها يكلما: 
مسمع فظن املسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم فقالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم فانزل 

  } يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامسعوا { اهللا تعاىل 
راعنا بلسان : يب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال وأخرج ابن نعيم يف الدالئل من طريق السدي الصغري عن الكل

اليهود السب القبيح فلما مسعوا أصحابه يقولونه أعلنوا هبا له فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم فنزلت 
  يا أعداء اهللا لئن مسعتها من رجل منكم بعد هذا اجمللس ألضربن عنقه : فسمعها منهم سعد بن معاذ فقال لليهود 

وأخرج عن عطية ) ك ( ارعين مسعك فنزلت اآلية : وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال كان الرجل يقول ) ك ( 
) ك ( كان أناس من اليهود يقولون ارعنا مسعك حىت قاهلا أناس من املسلمني فكره اهللا هلم ذلك فنزلت : قال 

  لون مثل ذلك فنزلت كانوا يقولون راعنا مسعك فكان اليهود يأتون فيقو: وأخرج عن قتاده قال 
كانت لغة األنصار يف اجلاهلية فنزلت وأخرج عن أيب العالية قال إن العرب كانوا إذا : وأخرج عن عطاء قال 

  ارعين مسعك فنهوا عن ذلك : حدث بعضهم يقول أحدهم لصاحبه 
كان رمبا ينزل على : أخرج ابن أىب حامت من طريق عكرمة عن ابن عباس قال ) ك ( اآلية } ما ننسخ { قوله تعاىل 

  اآلية } ما ننسخ { النيب صلى اهللا عليه و سلم الوحي بالليل ونسيه يف النهار فأنزل اهللا 
قال رافع بن : اآلية أخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال } أم تريدون { قوله تعاىل 

تنزله علينا من السماء نقرئه أو فجر لنا أهنار نتبعك  يا حممد ائتنا بكتاب: حرميه ووهب بن زيد لرسول اهللا 
  } سواء السبيل {  -إىل قوله  -} أم تريدون أن تسألوا رسولكم { : ونصدقك فأنزل اهللا يف ذلك 

وكان بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود حسدا للعرب إذ خصهما اهللا يف النيب وكانا جاهدين يف رد 
  اآلية } ود كثري من أهل الكتاب { فأنزل اهللا فيهما : استطاعا الناس عن اإلسالم ما 

نعم وهو لكم كاملائدة : سالت قريش حممدا أن جيعل هلم الصفا ذهبا فقال : وأخرج ابن جرير عن جماهد قال ) ك ( 
  اآلية } أم تريدون { لبين إسرائيل إن كفرمت فأبوا ورجعوا فأنزل اهللا 

  العرب حممدا صلى اهللا عليه و سلم أن ياتيهم باهللا فريوه جهرة فنزلت سألت : وأخرج عن السدي قال 
قال رجل يا رسول اهللا لو كانت كفأرتنا ككفارات بين إسرائيل فقال النيب : وأخرج عن آىب العالية قال ) ك ( 

بة على بابه صلى اهللا عليه و سلم ما أعطاكم اهللا خري كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم اخلطيئة وجدها مكتو
وكفارهتا فإن كفرها كانت له خزيا يف الدنيا وإن مل يكفرها كانت له خزيا يف اآلخرة وقد أعطاكم اله خريا من 

اآلية والصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن } ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه { : ذلك قال تعاىل 
  آية } كم أم تريدون أن تسألوا رسول{ فأنزل اهللا ٢

ملا قدم أهل : اآلية أخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال } وقالت اليهود { قوله تعاىل 
ماأنتم على : جنران من النصارى على الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتتهم أحبار يهود وتنازعوا فقال ابن خزمية 

ماأنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر يف التوراة : هل جنران لليهود شيء وكفر بعيس واالجنيل فقالرجل من ا
  اآلية } وقالت اليهود ليست النصارى على شيء { فأنزل اهللا يف دلك 

اآلية أخرج ابن أيب حامت من طريق املنكور أن قريشا منعوا النيب صلى اهللا عليه و سلم } ومن أظلم { قوله تعاىل 
  اآلية } ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا { سجد احلرام فانزل اهللا الصالة عند الكعبة يف امل

  وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال نزلت يف املشركني حني صدوا رسول اهللا عن مكة يوم احلديبية 



أخرج مسلم و الترمذي و النسائي عن ابن عمر قال كان النيب صلى اهللا عليه } وهللا املشرق واملغرب { قوله تعاىل 
هللا املشرق { م يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاء من مكة إىل املدينة مث قرأ ابن عمر و سل

  وقال يف هذه نزلت هذه اآلية } واملغرب 
أن تصلي حيثما توجهت بك راحتك يف التطوع وقد } فأينما تولوا فثم وجه اهللا { : وأخرج احلاكم عنه قال 

هذا أصح ما ورد يف اآلية إسنادا وقد اعتمده مجاعة لكنه ليس فيه تصريح  اعتمد وقال صحيح على شرط مسلم
  أنزلت يف كذا وقد تقدم ما فيه وقد ورد التصريح بسبب نزوهلا : بذكر السبب بل قال 

فأخرج ابن جرير و أبن أىب حامت من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا 
 املدينة أمره اهللا أن يستقبل بيت املقدس ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهرا وكان حبي قبلة هاجر إىل

فارتاب يف ذلك اليهود قالوا ما } فولوا وجوهكم شطره { إبراهيم وكان يدعو اهللا وينظر يف السماء فأنزل اهللا 
} فأينما تولوا فثم وجه اهللا { وقال } واملغرب قل هللا املشرق { : والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها فأنزل اهللا 

  إسناده قوي واملعىن ايضا يساعده فليعتمد 
ويف اآلية روايات أخر ضعيفة فأخرج الترمذي و ابن ماجه و الدارقطين من طريق اشعث السمان عن عاصم بن 

فلم ندر أين القبلة فصلى كل من كنا مع الرسول يف سفر يف ليلة مظلمة : عبد اهللا بن عامر ابن ربيعة عن أبيه قال 
قال الترمذي } فأينما تولوا فثم وجه اهللا { على حياله فلما أصبحنا ذكرنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزلت 

: غريب و أشعث يضعف يف احلديث وأخرج الدار قطين و ابن مرديه من طريق العرزمي عن عطاء عن جابر قال : 
عليه و سلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة ومل نعرف القبلة فقالت طائفة منا قد عرفنا بعث رسول اهللا صلى اهللا 

القبلة هي هاهنا قبل اجلنوب فصلوا وخطوطا : القبلة هي هاهنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا وقال بعضنا 
النيب صلى اهللا عليه و  فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك اخلطوط لغري القبلة فلما قفلنا من سفرنا سألنا

  اآلية } هللا املشرق واملغرب { سلم فسكت وأنزل اهللا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث يف : وأخرج ابن مردويه من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس 

لوا لغري القبلة فلما سرية فآخذهتم ضبابة فلم يهتدوا إىل القبلة فصلوا مث استبان هلم الشمس بعد ما طلعت أهنم ص
  اآلية } وهللا املشرق واملغرب { جاءوا إىل رسول اهللا حدثوه فأنزل اهللا هذه اآلية 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن أخا لكم مات يعين النجاشي فصلوا عليه قالوا [ وأخرج ابن جرير عن قتادة 
فانه كان ال يصلي إىل : اآلية قالوا } ن يؤمن باهللا وإن من أهل الكتاب مل{ فنزلت ] نصلي على رجل غري مسلم : 

  اآلية غريب خدا وهو مرسل أو معضل } وهللا املشرق واملغرب { القبلة فأنزل اهللا 
فأينما { قالوا إىل أين فنزلت } ادعوين أستجب لكم { ملا نزلت : وأخرج ابن جرير أيضا عن جماهد قال ) ك ( 

  } تولوا فثم وجه اهللا 
اآلية أخرج ابن جرير و ابن آيب حامت من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن } وقال الذين ال يعلمون { ىل قوله تعا

إن كنت رسوال من اهللا كما تقول فقل هللا فيكلمنا حىت نسمع كالمه : قال رافع بن خزميه لرسول اهللا : عباس قال 
  اآلية } وقال الذين ال يعلمون { فأنزل اهللا يف ذلك 

قال : قال [ اآلية قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن موسىنب عبيده عن حممد بن كعب } إنا أرسلناك { قوله تعاىل 
إنا أرسلناك باحلق بشريا ونذيرا وال تسأل { فنزلت ] ليت شعري ما فعل أبواي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربين داود : جرير من طريق ابن جريح قال  فما ذكرمها حىت توفاه اهللا مرسل واخرج ابن} عن أصحاب اجلحيم 



  اين أبواي فنزلت مرسل أيضا : بن عاصم ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذات يوم 
أن يهود املدينة املدينة ونصارى جنران كانو يرجون : أخرج الثعليب عن ابن عباس قال } ولن ترضى { قوله تعاىل 

  االية } ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى { أن يوافقهم على دينهم فانزل اهللا 
يا : وافقت ريب يف ثالث قلت : روى البحاري وغريه عن عمر قال } واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { قوله تعاىل 

يا رسول اهللا إن : وقلت } واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { رسول اهللا لو أخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت 
ليهن الرب والفاجر فلو أمرهتن أن حيتجنب فنزلت آية احلجاب واجتمع على رسول اهللا صلى اهللا عليه نساءك يدخل ع

و سلم نساؤه يف الغرية فقلت هلن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن فنزلت كذلك له طرق كثرية 
هذا : صلى اهللا عليه و سلم قال له عمر  ملا طاف النيب: منها ما أخرجه ابن أيب حامت و ابن مردوية عن جابر قال 

  } واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { : أفال نتخذه مصلى ؟ فأنزل اهللا : نعم قال : مقام أبينا إبراهيم ؟ قال 
يا رسول اهللا : وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن اخلطاب أنه مر من مقام إبراهيم فقال 

واختذوا من { : أفال نتخذه مصلى فلم نلبث إال يسريا حىت نزلت : بلى قال : يل ربنا ؟ قال أليس نقوم مقام خل
  وظاهر هذا وما أن اآلية نزلت يف حجة الوداع } مقام إبراهيم مصلى 

روي أن عبد اهللا بن سالم دعا ابين أخيه سلمة : اآلية قال ابن عيينة } ومن يرغب عن ملة إبراهيم { : قوله تعاىل 
إ ين باعث من ولد إمساعيل نبيا امسه أمحد : قد علمتما أن اهللا تعاىل قال يف التوراة : هاجرا إىل اإلسالم فقال هلما وم

  فمن آمن به فقد اهتدى ورشد ومن مل يؤمن به فهو ملعون فأسلم سلمة وأيب مهاجر فنزلت فيه اآلية 
قال : امت من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال اآلية أخرج ابن ايب ح} وقالوا كونوا هودا { : قوله تعاىل 

ابن صوريا للنيب صلى اهللا عليه و سلم ما اهلدي إال ما حنن عليه فاتبعنا يا حممد هتتد وقالت النصارى مثل ذلك 
  } وقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا { : فأنزل اهللا فيهم 

حدثين إمساعيل بن ايب خالد عن أيب إسحاق عن : ل ابن إسحاق اآليات قا} سيقول السفهاء من الناس { قوله تعاىل 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي حنو بيت املقدس ويكثر النظر إىل السماء ينظر أمر اهللا : الرباء قال 
 فقال} قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام { : فأنزل اهللا 

وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إىل القبلة وكيف بصالتنا قبل بيت املقدس : رجال من املسلمني 
ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها ؟ فأنزل : وقال السفهاء من الناس } وما كان اهللا ليضيع إميانكم { فأنزل اهللا 

مات على القبلة قبل أن : له طرق حنوه ويف الصحيحني عن الرباء  إىل آخر أآلية} سيقول السفهاء من الناس { اهللا 
وأخرج ابن جرير من [ } وما كان اهللا ليضيع إميانكم { : حتول الرجال وقتلوا وما ندر ما نقول هلم ؟ فأنزل اهللا 

قدس قال ملا صرف النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو الكعبة بعد صالته إىل بيت امل: طريق السدي بأسانيده قال 
حتري على حممد دينه فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيال ويوشك أن يدخل : املشركون من أهل مكة 

  ] اآلية } لئال يكون للناس عليكم حجة { دينكم فأنزل اهللا 
الكليب عن أيب اآلية أخرج ابن منده يف الصحابة من طريق السدي الصغري عن } وال تقولوا ملن يقتل { : قوله تعاىل 

وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات { قتل متيم بن احلمام ببدر وفيه ويف غريه نزلت : صاحل عن ابن عباس قال 
  اتفقوا على أنه عمري بن احلمام وأن السدي صحفه : اآلية قال أبو نعيم } 

{ قلت أرأيت قول اهللا : وة عن عائشة قال اآلية أخرج الشيخان وغريمها عن عر} إن الصفا واملروة { : قوله تعاىل 
فما أرى على أحد شيئا } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما 



بئس ما قلت يا ابن أخيت إهنا لو كانت على ما أولتها عليها كانت فال جناح عليه : أن ال يطوف هبما فقالت عائشة 
هبما ولكنها إمنا أنزلت ألن األنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون ملناة الطاغية وكان من أهل هلا يتحرج أن ليطوف 

يا رسول اهللا إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا واملروة : أن يطوف بالصفا واملروة فسألوا عن ذلك رسول اهللا فقالوا 
  } اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما إن الصفا واملروة من شعائر { : يف اجلاهلية فأنزل اهللا 

كنا نرى أهنما من أمر اجلاهلية : سألت أسا عن الصفا واملروة ؟ قال : وأخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال 
  } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { فلما جاء اإلسالم أمسكنا عنهما فأنزل اهللا 

كانت الشياطني يف اجلاهلية تطوف الليل أمجع بني الصفا واملروة وكان بينهما : عباس قال وأخرج احلاكم عن ابن 
يا رسول اهللا ال نطوف بني الصفا واملروة فإنه شيء كنا نصنعه يف : أصنام هلم فلما جاء اإلسالم قال املسلمون 

  اجلاهلية فأنزل اهللا هذه اآلية 
أخرج ابن جرير و ابن أىب حامت من طريق سعيد وعكرمه عن ابن ) ك ( اآلية } إن الذين يكتمون { : قوله تعاىل 
سالت معاذ ابن جبل وسعد بن معاذ وخارجه بن زيد نفرا من أحبار يهود عن بعض ما يف التوراة : عباس قال 

  اآلية } إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى { فكتموهم إياه ابوا أن خيربهم فانزل اهللا فيهم 
ا اآلية أخرج سعيد بن منصور يف سننه والقرياين يف تفسري و البيهقي يف } إن يف خلق السموات { : قوله تعاىل 

تعجب املشركون } وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم { ملا نزلت : شعب األميان عن أيب الضحى قال 
لقوم { إىل قوله  -} إن يف خلق السموات واألرض { اهللا وقالوا إهلا واحدا لئن كان صادقا فليأتنا بآية فأنزل 

  قلت هذا معضل لكن له شاهد } يعقلون 
{ نزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم باملدينة : أخرج ابن أيب حامت و أبو الشيخ يف كتاب العظمة عن عطاء قال 

إن { كيف يسع الناس إله واحد فأنزل اهللا :  فقال كفار قريش مبكة} وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم 
وأخرج ابن أيب حامت و ابن مردويه من طريق جيد } قوم يعقلون {  -إىل قوله  -} يف خلق السموات واألرض 

ادع اهللا أن جيعل الصفا ذهبا نتقوى به : قالت قريش للنيب صلى اهللا عليه و سلم : قال [ موصول عن ابن عباس 
: هللا إليه أين معطيهم ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني فقال على عدونا فأوحى ا

إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل { فأنزل اهللا هذه اآلية ] رب دعين وقومي فادعهم يوما يف يوم 
  وكيف يسألونك عن الصفا وهم يرون من االيات ما هو أعظم } والنهار 
دعا : أخرج ابن إيب حامت من طريق سعيد أو عكرمه عن ابن عباس قال ) ك ( } وإذا قيل هلم اتبعوا { ىل قوله تعا

رافع بن حرميلة : رسوا اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليهود إىل اإلسالم ورغبهم فيه وحذرهم عذاب اهللا ونقمته فقال 
وإذا قيل { م كانوا أعلم وخريا منا فأنزل اهللا يف ذلك بل نتبع يا حممد ما وجدنا عليه آباءنا فه: ومالك ابن عوف 

  اآلية } هلم اتبعوا ما أنزل اهللا 
إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من { : اآلية أخرج ابن جرير عن عكرمة يف قوله } إن الذين يكتمون { قوله تعاىل 

يع يف اليهود وأخرج الثعليب من طريق نزلتا مج} إن الذين يشترون بعهد اهللا { : واليت يف آل عمران } الكتاب 
نزلت هذه اآلية يف رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبون من سلفتهم : الكليب عن أيب صاحل عن ابن العباس قال 

اهلدايا والفضل وكانوا يرجون أن يكون النيب املبعوث منهم فلما بعث حممد صلى اهللا عليه و سلم من غريهم خافوا 
وال رياستهم فعمدوا إىل صفة حممد صلى اهللا عليه و سلم فغريوها مث أخرجوها إليهم فانزل اهللا ذهاب مأكلتهم وز

  اآلية } إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب { 



كانت اليهود تصلي قبل املغرب : أنبانا معمر عن قتاده قال : قال عبد الرزاق ) ك ( اآلية } ليس الرب { قواه تعاىل 
اآلية وأخرج ابن أيب حامت عن أيب العالية مثله } ليس الرب أن تولوا وجوهكم { : بل املشرق فنزلت والنصارى ق

ذكر لنا أن رجال سال النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الرب فأنزل اهللا : وأخرج ابن جرير و أبن املنذر عن قتاده قال 
كان قبل الفرائض إذا شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا فدعا الرجل فتالها عليه و} ليس الرب أن تولوا { هذه اآلية 

ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق { عبده ورسوله مث مات على ذلك يرجى له ويطمع له يف خري فأنزل اهللا 
  وكانت اليهود توجهت قبل املغرب والنصارى قبل املشرق } واملغرب 

إن : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال } القصاص  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم{ قوله تعاىل 
حيني من العرب اقتتلوا يف اجلاهلية قبل اإلسالم وكان بينهم قتل وجراحات حىت قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ 

حىت بعضهم عن بعض حىت أسلموا فكان أحد احليني يتطاول على اآلخر يف العدد واألموال فحلفوا أن ال يرضوا 
  احلر يف احلر والعبد بالعبد واألنثى يف األنثى : يقتل العبد منا يف احلر منهم وباملرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم 

هذه اآلية نزلت يف موالي : اآلية أخرج ابن سعد يف طبقاته عن جماهد قال } وعلى الذين يطيقونه { : قوله تعاىل 
  فأفطر وأطعم لكل يوما مسكينا } ة طعام مسكني وعلى الذين يطيقونه فدي{ قيس بن السائب 

اآلية أخرج ابن جرير و ابن أيب حامت و ابن مردويه و أبو الشيخ وغريهم } وإذا سألك عبادي عين { : قوله تعاىل 
من طرق عن جرير بن عبد احلميد عن عبدة السجستاين عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن 

ألقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فسكت عنه : عرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال جاء أ: جده قال 
  اآلية } وإذا سألك عبادي عين فإين قريب { : فأنزل اهللا 

وإذا { : سأل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين ربنا ؟ فأنزل اهللا : وأخرج عبد الرزاق عن احلسن قال 
  اآلية مرسل وله طرق أخرى } ي عين فإين قريب سألك عباد

ال تعجزوا عن الدعاء فإن اهللا أنزل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ وأخرج ابن عساكر عن علي قال 
وإذا سألك { يا رسول اهللا ربنا يسمع الدعاء أم كيف ؟ فأنزل اهللا : فقال رجل } ادعوين أستجب لكم { علي 

  ] ية اآل} عبادي عين 
ال نعلم أي : قالوا } وقال ربكم ادعوين أستجب لكم { وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أيب رباح أنه بلغه ملا نزلت 

  } يرشدون { إىل قوله } وإذا سألك عبادي عين { ساعة ندعو فنزلت 
محن بن أيب ليلى عن اآلية روى أمحد و أبو داود و احلاكم من طريق عبد الر} أحل لكم ليلة الصيام { قوله تعاىل 

كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما مل يناموا فإذا ناموا امتنعوا مث أن رجال من األنصار : [ معاذ بن جبل قال 
يقال له قيس بن صرمة صلى العشاء مث نام فلم يأكل ومل يشرب حىت أصبح فأصبح جمهودا وكن عمر قد أصاب من 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل { اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فأنزل اهللا  النساء بعدما نام فأتى النيب صلى
نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن 

من الفجر مث باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود 
هذا احلديث مشهور عن أىب ليلة لكنه مل يسمع عن معاذ وله شواهد فأخرج البخاري عن ] } أمتوا الصيام إىل الليل 

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان الرجل صائما حني اإلفطار فنام قبل أن يفطر مل : الرباء قال 
س بن صرمة األنصاري كان صائما فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال هل يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي وإن قي

خيبته : عندك طعام ؟ فقالت ال ولكين انطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءت امرأته فلما قالت 



ليلة أحل لكم { لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت هذه اآلية 
وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من { ففرحوا هبا فرحا شديدا ونزلت } الصيام الرفث إىل نسائكم 
  } اخليط األسود من الفجر 

ملا نزل صوم شهر رمضان كانوا ال يقربون النساء رمضان كله ن فكان الرجال : وأخرج البخاري عن الرباء قال 
  اآلية } علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم { خيونون أنفسهم فأنزل اهللا 

وأخرج أمحد و ابن جرير و ابن أيب حامت من طريق عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه قال ك كان الناس يف رمضان 
النيب صلى إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حىت يفطر من الغد فرجع عمر من عند 

ما منت ووقع عليها وصنع وصنع : إين قد منت ن فقال : اهللا عليه و سلم وقد مسر عنده فأراد امرأته ن فقالت 
  كعب مثل ذلك فغدا عمر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فنزلت اآلية 

واشربوا حىت يتبني لكم اخليط كلوا { ملا نزلت : روى البخاري عن سهل بن سعيد قال } من الفجر { : قوله تعاىل 
ومل ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجليه اخليط األبيض } األبيض من اخليط األسود 

فعلموا إمنا يعين الليل  -من الفجر  -واخليط األسود فال يأكل ويشرب حىت يتبني له رؤيتهما ن فأنزل اهللا بعد 
  والنهار 

كان الرجل إذا اعتكف يف املسجد جامع إن : اآلية أخرج ابن جرير عن قتادة قال } وال تباشروهن  {: قوله تعاىل 
  } وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد { شاء فنزلت 
إن امرؤ القيس بن عابس وعبدان بن : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال } وال تأكلوا { قوله تعايل 

  } وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { مي اختصما يف أرض وأراد امرأ قيس أن حيلف ففيه نزلت أوشوع احلضر

يسألونك { يا رسول اهللا مل خلقت األهلة ؟ فأنزل اهللا : بلغنا أهنم قالوا : وأخرج ابن أيب حامت عن أيب العالية قال 
  } عن األهلة 

: ريق السدي الصغري عن الكليب عن ايب صاحل عن ابن عباس وأخرج أبو نعيم و ابن عساكر يف تاريخ دمشق من ط
يا رسول اهللا ما بال اهلالل يبدو أو يطلع دقيقا مثل اخليط مث يزيد حىت : أن معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنمة قاال 

يسألونك { يعظم ويستوي ويستدير مث ال يزال ينقص ويدق حىت يعود كما كان ال يكن على حال واحد ؟ فنزلت 
  } ن األهلة ع

كانوا إذا أحرموا يف اجلاهلية أتوا البيت من ظهره : اآلية روى البخاري عن الرباء قال } ليس الرب { قوله تعاىل 
  اآلية } وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها { فأنزل اهللا 

دخلون من األبواب كانت قريش تدعى احلمس وكانوا ي: قال [ وأخرج ابن أيب حامت و احلاكم وصححه عن جابر 
يف االحرام وكانت األنصار وسائر العرب ال يدخلون من باب يف األحرام فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

أن قطبة بن عامر رجل فاجر وإنه خرج : بسيان إذ خرج من بابه ومعه قطبة بن عامر األنصاري فقالوا يا رسول اهللا 
أين رجا أمحسي قال له فأن ديين : على ما فعلت ؟ قال رأيتك فعلته ففعلت قال ما محلك : معك من الباب فقال له 

  اآلية } وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها { فأنزل اهللا ] من دينك 
وأخرج ابن جرير من طريق العويف عن ابن عباس حنوه وأخرج الطيالسي يف مسنده عن الرباء قال كانت األنصار 

  مل يدخل الرجل من بابه فنزلت هذه اآلية إذا قدموا من سفر 
كانوا إذا أحرموا مل يأتوا بيتا من وكانت احلمس خبالف : قال [ وأخرج عبد بن محيد عن قيس بن حبترالنهلشي 



ذلك فدخل الرسول صلى اهللا عليه و سلم حائطا مث خرج من بابه فأتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت ومل يكن من 
فإن : يا رسول اهللا نافق رفاعة فقال ما محلك على ما صنعت ؟ قال تبعتك فقال إين من احلمس قال : احلمس فقالوا 

  } ليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها { فنزلت ] ديننا واحد 
نزلت : أخرج الواحدي من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال } وقاتلوا يف سبيل اهللا { : قوله تعاىل 
ية يف صلح احلديبية وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا صد عن البيت مث صاحله املشركون على هذه اآل

أن يرجع عامه القابل فلم كان العام القابل جتهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن ال تفي قريش بذلك وأن 
  هر احلرام فأنزل اهللا ذلك يصدوهم عن املسجد احلرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتاهلم يف الش

أقبل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه معتمرين يف ذي القعدة ومعهم : وأخرج ابن جرير عن قتادة قال 
اهلدي حىت إذا كانوا باحلديبية صدهم املشركون وصاحلهم النيب صلى اهللا عليه و سلم على أن يرجع من عامه ذلك 

كان العام املقبل أقبل وأصحابه حىت دخلوا مكة معتمرين يف ذي القعدة فأقام هبا ثالث مث يرجع من العام املقبل فلما 
ليال وكان املشركون قد فخروا عليه حني وروده فأقصه اهللا منهم فأدخله مكة يف ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه 

  } الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص { فأنزل اهللا 
نزلت هذه اآلية : روى البخاري عن حذبفة قال } نفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة أ{ : قوله تعاىل 
  يف النفقة 

نزلت هذه : وأخرج أبو داود و الترمذي وصححه و ابن حبان و احلاكم وغريهم عن أيب أيوب األنصاري قال 
إن أموالنا قد ضاعت وإن اهللا قد : ال بعضنا لبعض سرا اآلية فينا معشر األنصار ملا أعز اهللا اإلسالم وكثر ناصروه ق

أنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا { أعز اإلسالم فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل اهللا يرد علينا ما قلنا 
  فكانت التهلكة اإلقامة على األموال وإصالحها وتركنا الغزو } بأيديكم إىل التهلكة 

كانت األنصار يتصدقون ويعطون ما شار اهللا : ين بسند صحيح عن أيب جبرية بن الضحاك قال وأخرج الطربا
  } وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة { فأصابتهم سنة فأمسكوا فأنزل اهللا 

ال يغفر اهللا يل فأنزل اهللا : كان الرجل يذنب الذنب فيقول : وأخرج أيضا بسند صحيح عن النعمان بن بشري قال 
  وله شاهد عن الرباء وأخرجه احلاكم } تلقوا بأيديكم إىل التهلكة  وال{ 

جاء رجل إىل النيب صلى : قال [ أخرج ابن أيب حامت عن صفوان ابن أمية } وأمتوا احلج والعمرة هللا { : قوله تعاىل 
وأمتوا احلج { ل اهللا اهللا عليه و سلم متضخما بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرين يا رسول اهللا يف عمريت ؟ فأنز

هاأنذا فقال له الرسول صلى اهللا عليه و سلم ألق عنك ثيابك : أين السائل عن العمرة ؟ قال : فقال } والعمرة هللا 
  ] مث اغتسل واستنشق ما استطعت مث ما كنت صانعا يف حجك فاصنعه يف عمرتك 

ففدية من { بن عجرة أنه سئل عن قوله  اآلية روى البخاري عن كعب} فمن كان منكم مريضا { : قوله تعاىل 
ما كنت أرى أن اجلهد بلغ : محلت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم والقمل يتناثر على وجهي فقال : قال [ } صيام 

ال قال صم ثالث أيام وأطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من طعام واحلق : بك هذا أما جتد شاه ؟ قلت 
  ] هي لكم عامة رأسك فنزلت يف خاصة و

كنا مع النيب صلى اهللا عليه مسلم باحلديبية وحنن حمرمون وقد حصر املشركون : قال [ وأخرج أمحد عن كعب 
أيؤذيك هوام رأسك : وكانت يل وفرة فجعلت اهلوام تساقط على وجهي فمر يب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة فمن { ونزلت هذه اآلية : فقال ] فأمره أن حيلق 



  } أو نسك 
ملا نزلنا احلديبية جاء كعب بن عجرة تناثر هوام رأسه على : وأخرج الواحدي من طريق عطاء عن ابن عباس قال 

  اآلية } فمن كان منكم مريضا { يا رسول اهللا هذا القمل قد أكلين فأنزل اهللا يف ذلك املوقف : وجه فقال 
كان أهل اليمن حيجون وال يتزودون : اآلية روى البخاري وغريه عن ابن عباس قال } وتزودوا { : قوله تعاىل 

  } وتزودوا فإن خري الزاد التقوى { : ويقولون حنن متوكلون فأنزل اهللا 
وذو اجملاز أسواقا كانت عاض وجمنة : اآلية روى البخاري عن ابن عباس قال } ليس عليكم جناح { : قوله تعاىل 

ليس عليكم { يف اجلاهلية فتأمثوا أن يتجروا يف املوسم فسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فنزلت 
  يف موسم احلج } جناح أن تبتغوا فضال من ربكم 

إنا نكري :  قلت البن عمر: قال [ وأخرج محد و ابن أيب حامت و ابن جرير و احلاكم وغريهم عن أيب أمامة التيمي 
جاء رحل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن الذي سألتين عنه فلم جينه : فهل لنا من حج ؟ فقال ابن عمر 
فدعاه النيب صلى اهللا عليه و سلم } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم { حىت نزل عليه جربيل هبذه اآلية 

  ] أنتم حجاج : فقال 
كانت العرب تقف بعرفة وكانت قريش تقف : أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال } أفيضوا  مث{ : قوله تعاىل 

  } مث أفيضوا من حيث أفاض الناس { دون ذلك باملزدلفة فأنزل اهللا 
كان أهل اجلاهلية يقفون يف املوسم يقول : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال } فإذا قضيتم { قوله تعاىل 
فإذا { كان أيب يطعم وحيمل احلماالت وحيمل الديات ليس هلم ذكر غري فعال آبائهم فأنزل اهللا :  الرجل منهم

  اآلية } قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا 
كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند اجلمرة وذكروا آباءهم وفعال آبائهم : وأخرج ابن جرير عن جماهد قال 

  فنزلت هذه اآلية 
اللهم اجعله عام : كان قوم من األعراب جييئون إىل املوقف فيقولون : مت عن ابن عباس قال وأخرج ابن أيب حا

فمن الناس من يقول ربنا { : غيث وعام خصب وعام والء وحسن ال يذكرون من أمر اآلخرة شيئا فأنزل اهللا فيهم 
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة { : فيقولون وجييء بعدهم آخرون من املؤمنني } آتنا يف الدنيا وما له يف اآلخرة من خالق 

  } أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهللا سريع احلساب * ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
ملا : اآلية أخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال } ومن الناس من يعجبك { : قوله تعاىل 

يا ويح هؤالء املفتونني الذين هلكوا هكذا ال هم : من املنافقني : ل رجالن أصيب السرية اليت فيها عاصم ومرئد قا
  اآلية } ومن الناس من يعجبك قوله { قعدوا يف أهليهم وال هم ادوا رسالة صاحبهم فنزل اهللا 

 نزلت يف األخنسن شريق أقبل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأظهر اإلسالم: وأخرج ابن جرير عن السدي قال 
  فأعجبه ذلك منه مث خرج فمر بزرع لقوم من املسلمني ومحر فأحرق الزرع وعقر احلمر فأنزل اهللا اآلية 

اآلية أخرج احلرث بن أيب أسامة يف مسنده و ابن أيب حامت عن سعيد } ومن الناس من يشري نفسه { : قوله تعاىل 
سلم فأتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته أقبل صهيب مهاجرا إىل النيب صلى اهللا عليه و : قال [ بن مسيب 

يا معشر قريش لقد علمتم أين من أرماكم رجال وأمي اهللا ال تصلون إىل حىت أرمي كل : وانتشل ما يف كنانته مث قال 
سهم معي يف كنانيت مث أضرب بسيفي ما بقي يف يدي منه شيء مث افعلوا ما شئتم دللتكم على مايل مبكة وخليتم 

ومن الناس { ونزلت ] ربح البيع أبا حيي ربح أبا حيي : نعم فلما قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : سبيلي قالوا 



  } من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا واهللا رؤوف بالعباد 
وأخرج احلاكم يف املستدرك حنوه من طريق ابن املسيب عن صهيب موصوال وأخرج أيضا حنوه من مرسل عكرمة 

صحيح على شرط : من الطريق جاد بن سلمة عن ثابت عن أنس وفيه التصريح بنزول اآلية وقال وأخرجه أيضا 
  نزلت يف صهيب وأيب ذر وجندب ابن السكن أحد أهل أيب ذر : مسلم وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال 

قال عبد اهللا بن سالم : اآلية أخرج ابن جرير عن عكرمة قال } يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم { : قوله تعايل 
يا رسول اهللا يوم السبت : وثعلبة وابن يامني أسد وأسيد ابنا كعب وسعد بن عمرو وقبس بن زيد كلهم من يهود 

  اآلية } يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة { يوم نعظمه فدعنا فلنقم هبا الليل فنزلت 
نزلت هذه اآلية يف : آلية قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال ا} أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة { : قوله تعاىل 

  يوم األحزاب أصاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يومئذ بالء وحصر 
سأل املؤمنون رسول اهللا صلى : اآلية أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال } يسألونك ماذا ينفقون { : قوله تعاىل 

  اآلية } يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خري { اهلم فنزلت اهللا عليه و سلم أين يضعون أمو
ماذا ننفق من أموالنا وأين : وأخرج ابن املنذر عن أيب حيان أن عمر بن اجلموح سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  نضعها ؟ فنزلت 
و الطرباين يف الكبري و البيهقي يف  اآلية أخرج ابن جرير و أبن أيب حامت} يسألونك عن الشهر احلرام { : قوله تعاىل 

سننه عن جندب بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعث رهطا وبعث عليهم عبد اهللا بن جحش فلقوا 
قتلتم يف الشهر احلرام : ابن احلضرمي فقتلوه ومل يدروا أن ذلك من رجب أو مجادي فقال املشركون للمسلمني 

إن مل يكونوا أصابوا وزرا فليس هلم أجر : اآلية فقال بعضهم } ن الشهر احلرام قتال فيه يسألونك ع{ فأنزل اهللا 
} إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا واهللا غفور رحيم { فأنزل اهللا 

  باس وأخرجه ابن منده يف الصحابة من طريق ابن عثمان ابن عطاء عن أبيه عن ابن ع
  يأيت حديثها يف سورة } يسألونك عن اخلمر { : قوله تعاىل 
أخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن نفرا من } يسألونك ماذا ينفقون { قوله تعاىل 

قة اليت أمرنا هبا إنا ال ندري ما النف: الصحابة حني أمروا بالنفقة يف سبيل اهللا أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 
وأخرج أيضا عن حيي أنه بلغه أن معاذ } ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو { يف أموالنا فما ننفق منها ؟ فأنزل اهللا 

يا رسول اهللا إن لنا أرقاء وأهلني فما ننفق من أموالنا : بن جبل وثعلبة أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقاال 
  فأنزل اهللا هذه اآلية 

ملا نزلت : أخرج أبو داود و النسائي و احلاكم وغريهم عن ابن عباس قال } ويسألونك عن اليتامى { : قوله تعاىل 
اآلية إنطلق من كان عنده } إن الذين يأكلون أموال اليتامى { و } وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن { 

فضل له الشيء من طعامه فيحبس له حىت يأكله أو يفسد يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل ي
  اآلية } ويسألونك عن اليتامى { فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا 

أخرج ابن املنذر و ابن أيب حامت و الواحدي عن مقاتل قال نزلت } وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن { وقوله تعاىل 
اآلية يف ابن أيب مرثد الغنوي إستأذن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عناق أن يتزوجها وهي مشركة وكانت  هذه

  ذات حظ ومجال فنزلت 
اآلية أخرج الواحدي عن طريق السدي عن أيب مالك عن ابن عباس نزلت هذه اآلية يف } وألمة مؤمنة { قله تعاىل 



أنه غضب عليها فلطمها مث أنه فزع فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن رواحة كاتت له أمة سوداء و
فأخربه وقال ألعتقنها وألتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس وقالوا ينكح أمة فأنزل اهللا هذه اآلية وأخرجه ابن جرير 

  عن السدي منقطعا 
يهود كانت إذا حاضت املرأة أن ال[ اآلية روى الترمذي ومسلم عن أنس } ويسألونك عن احمليض { قوله تعاىل 

ويسألونك عن { منهم مل يؤاكلوها ومل جيامعوها يف البيوت فسأل أصحاب النيب صلى اهللا علي وسلم فأنزل اهللا 
  ] اصنعوا كل شئ إال النكاح : اآلية فقال } احمليض 

ن ابن عباس أن وأخرج الربودي يف الصحابة من طريق ابن إسحاق عن حممد بن أيب حممد عن عكرمة أو سعيد ع
اآلية وأخرج ابن جرير عن } ويسألونك عن احمليض { ثابت بن الدحداح سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت 

  السدي حنوه 
كانت اليهود : اآلية روى الشيخان و أبو داود و الترمذي عن جابر قال } نساؤكم حرث لكم { : قوله تعاىل 

  } نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أىن شئتم { ولد أحول فنزلت إذا جامعها من ورائها جاء ال: تقول 
يا رسول اهللا : جاء عمر إىل الرسول اهللا صلى اله عليه وسلم فقال : [ وأخرج أمحد و الترمذي عن ابن عباس قال 

كم نساؤكم حرث ل{ فأنزل اهللا اآلية ] حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا : وما أهلكك ؟ قال : هلكت قال 
  أقبل و أدبر واتق الدبر واحليضة } فاتوا حرثكم أىن شئتم 

أن : وأخرج ابن جرير و ابن يعلي و ابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري 
  اآلية } نساؤكم حرث لكم { رجل أصاب امرأته يف دبرها فأنكر عليه الناس ذلك فنزلت 

أنزلت هذه اآلية يف إتيان النساء يف أدبارهن وأخرج الطربين يف األوسط بسند : عمر قال وأخرج البخاري عن ابن 
  رخصة يف إتيان الدبر } نساؤكم حرث لكم { : إمنا أنزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جيد عنه قال 

يه و سلم فأنكر الناس لك فأنزل أن رجال أصاب امرأة يف دبرها يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عل: وأخرج أيضا عنه 
  } نساؤكم حرث لكم { اهللا 

وهم إمنا كان أهل هذا احلي من  -واهللا يغفرله  -إن ابن عمر : وأخرج أبو داود و احلاكم عن ابن عباس قال 
األنصار وهم وثن مع هذا احلي من يهود وهم أهل كتاب كانوا يرون هلم فضال عليهم يف العلم فكانوا يقتدون 

 من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أهنم ال يأتون النساء إال على حرف وذلك أستر ما تكون املرأة وكان بكثري
هذا احلي من األنصار قد اخذوا بذلك وكان هذا احلي من قريش يشرحون النساء شرحا ويتلذذون منهن مقبالت 

ة من األنصار فذهب يصنع ذلك فأنكرته ومدبرات ومستلقيات فلما قدم املهاجرون املدينة تزوج رجل منهم امرأ
{ إمنا كنا نؤتى على حرف فسرى أمرمها فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا : عليه وقالت 

أي مقبالت ومدبرات ومستلقيات يعين موضع الولد قال احلافظ بن } نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أىن شئتم 
الذي ذكره ابن عمر يف نزول اآلية مشهور وكأن حديث أيب سعيد مل يبلغ ابن  السبب: حجر يف شرح البخاري 

  عباس وبلغه ابن عمر فومهه فيه 
{ حدثت أن قوله : اآلية أخرج ابن جرير من طريق ابن جريح قال } وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم { : قوله تعاىل 

  كر يف شأن مسطح اآلية نزلت يف أيب ب} وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم 
اآلية أخرج أبو داود و ابن أيب حامت عن أمساء بيت يزيد بن السكن األنصارية } واملطلقات يتربصن { : قوله تعاىل 

واملطلقات { طلقت على عهد الرسول صلى اهللا عليه و سلم ومل يكن للمطلقة عدة فأنزل اهللا العدة للطالق : قالت 



الثعليب و هبة اهللا بن سالمة يف الناسخ عن الكليب و مقاتل أن إمساعيل بن عبد  ذكر} يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء 
اهللا الغفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يعلم حبملها مث علم فراجعها فولدت 

  } واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء { فماتت ومات ولدها فنزلت 
كان الرجل يطلق امرأته : اآلية أخرج الترمذي و احلاكم وغريمها عن عائشة قالت } الطالق مرتان {  :قوله تعاىل 

واهللا ال : ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارجتعها وهي يف العدة وإن طلقها مائة مرة وأكثر حىت قال رجل المرأته 
طلقك فكلما مهت عدتك أن تنقضي راجعتك أ: كيف ذلك ؟ قال : أطلقك فتبيين مين وال آويك أبدا قالت 

الطالق مرتان فإمساك مبعروف { فذهبت املرأة فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسكت حىت نزل القرآن 
  } أو تسريح بإحسان 

كان الرجل يأكل : اآلية أخرج أبو داود يف الناسخ واملنسوخ عن ابن عباس قال } وال حيل لكم { : قوله تعاىل 
وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا { ال امرأته من حنلة الذي حنلها وغريه ال يرى أن عليه جناحا فانزل اهللا م

 {  
نزلت هذه اآلية يف ثابت بن قيس ويف حبيبة وكانت اشتكته إىل رسول اهللا : أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال 

وتطيب يل بذلك قال نعم : نعم فذكر ذلك له قال : ه ؟ فقالت أتريدين عليه حديقت: صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  } وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا { : قد فعلت فنزلت : قال 

نزلت هذه اآلية يف عائشة بنت عبد : قال [ اآلية اخرج ابن املنذر عن مقاتل بن حبان } فإن طلقها { : قوله تعاىل 
كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طالقا بائنا فتزوجت بعده عبد الرمحن  الرمحن بن عتيك

إنه طلقين قبل أن ميسين أفأرجع إىل األول ؟ : بن الزبري القرظي فطلقها فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
من } فإن طلقها { فيجامعها } زوجا غريه  فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح{ ال حىت ميس ونزل فيها : قال 

  ] } فال جناح عليهما أن يتراجعا { بعد ما جامعها 
اآلية أخرج ابن جرير من طريق العويف عن } وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف { : قوله تعاىل 

يطلقها يفعل ذلك يضرها ويعضلها فأنزل كان الرجل يطلق امرأته مث يراجعها قبل انقضاء عدهتا مث : ابن عباس قال 
  اهللا هذه اآلية 

نزلت يف رجل من األنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حىت إذا انقضت عدهتا إال يومني : وأخرج السدي قال 
  } وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا { أو ثالثة مث طلقها مضارة فأنزل اهللا 

كان : أخرج ابن أيب عمر يف مسنده و ابن مردويه عن أيب الدرداء قال }  وال تتخذوا آيات اهللا هزوا{ قوله تعاىل 
  } وال تتخذوا آيات اهللا هزوا { لعبت فأنزل اهللا : لعبت ويعتق مث يقول : الرجل يطلق مث يقول 

وأخرج ابن املنذر عن عبادة بن الصمت حنوه وأخرج ابن مردويه حنوه عن ابن عباس وأخرج ابن جرير حنوه عن 
  رسل احلسن امل

اآلية روى البخاري و أبو داود و الترمذي وغريهم عن معقل بن يسار أنه زوج } وإذا طلقتم النساء { : قوله تعاىل 
أخته رجل من املسلمني فكانت عنده مث طلقها تطليقة ومل يراجعها حىت انقضت العدة فهويها وهوته فخطبها مع 

وطلقتها واهللا ال ترجع إليك أبدا فعلم اهللا حاجته إليها وحاجتها  يا لكع أكرمتك هبا وزوجتك: اخلطاب فقال له 
مسعا لريب : فلما مسعها معقل قال } وأنتم ال تعلمون {  -إىل قوله  -} وإذا طلقتم النساء فبلغن { إليه فأنزل اهللا 

  أزوجك وأكرمك وأخرجه ابن مردويه من طرق كثرية : طاعة مث دعاه وقال 



نزلت يف جابر بن عند اهللا األنصاري وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت : ل مث أخرج عن السدي قا
طلقت ابنة عمنا مث تريد أن تنكحها الثانية وكانت املرأة تريد زوجها : عدهتا مث رجع يريد رجعتها فأبا جابر فقال 

  قد راضته فنزلت هذه اآلية وألول أصح وهو أقوم 
اآلية أخرج أمحد عن البخاري يف تارخيه و أبو داود و البيهقي و ابن جرير } على الصلوات حافظوا { : قوله تعاىل 

عن زيد بن ثابت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي الظهر باهلاجرة وكان أثقل الصالة على أصحابه فنزلت 
  } حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { 

ن زيد بن ثابت إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي الظهر يف اهلجري فال أخرج أمحد و النسائي و ابن جرير ع
حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { يكون وراءه إال الصف والصفان والناس يف قائلتهم وجتارهتم فأنزل اهللا 

 {  
 عليه و سلم يكلم وأخرج أألمة الستة وغريهم عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا

  فأمرنا يف السكوت وهنينا عن الكالم } وقوموا هللا قانتني { الرجل منا صاحبه وهو إىل جانبه يف الصالة حىت نزلت 
وقوموا هللا { كنوا يتكلمون يف الصالة وكان الرجل يأمر أخاه باحلاجة فأنزل اهللا : وأخرج ابن جرير عن جماهد قال 

  } قانتني 
اآلية أخرج إسحق ابن راهويه عن مقاتل بن حبان أن رجال } الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا و{ : قوله تعاىل 

من أهل الطائف قدم املدينة وله أوالد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته فمات يف املدينة فرفع ذلك إىل النيب صلى 
امرأته شيئا غري أهنم أمروا أن ينفقوا عليها اهللا عليه و سلم فأعطى الوالدين وأعطى أوالده بال املعروف ومل يعطي 

  اآلية } والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا { من تركة زوجها إىل احلول وفيه نزلت 
ومتعوهن على املوسع { ملا نزلت : االية أخرج ابن جرير عن أزيد قال } وللمطلقات متاع باملعروف { : قوله تعاىل 

إن أحسنت فعلت وإن مل أرد ذلك مل أفعل : قال رجل } ملعروف حقا على احملسنني قدره وعلى املقتر قدره متاعا با
  } وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقني { فأنزل اهللا 
اآلية روى ابن حبان يف صحيحه وابن أيب حامت و ابن مردويه عن ابن عمر } من ذا الذي يقرض اهللا { : قوله تعاىل 

إىل آخرها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و } الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة مثل { ملا نزلت : قال [ 
  ] } من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية { رب زد أميت فنزلت : سلم 

انت املرأة تكون ك: روى أبو داود و النسائي و ابن حبان عن ابن عباس قال } ال إكراه يف الدين { قوله تعاىل 
مقالة فتجعل عن نفسها إن عاش هلا ولد أن هتوده فلما أجليت بنو النضري كان فيهم من أبناء األنصار فقالوا ال 

  } ال إكراه يف الدين { ندع أبناءنا فأنزل اهللا 
األنصار يف رجل من } ال إكراه يف الدين { نزلت : أخرج ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال 

أال : من بين سامل بن عوف يقال له احلصني كان له إبنان نصرانيان وهو مسلم فقال للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أستكرههما فإهنما أبيا إال النصرانية ؟ فنزلت هذه اآلية 

قال } يل الذين آمنوا اهللا و{ : أخرج ابن جرير عن عبده بن أيب لبابة يف قوله } اهللا ويل الذين آمنوا { : قوله تعاىل 
  وهم الذين كانوا آمنوا بعيسى فلما جاءهم حممد صلى اهللا عليه و سلم آمنوا به وأنزلت فيهم هذه اآلية 

كان قوم آمنوا يف عيسى وقوم كفروا به فلما بعث اهللا حممد صلى اهللا عليه و سلم آمن به : وأخرج عن جماهد قال 
  نوا بعيسى فأنزل اهللا هذه اآلية الذين كفروا يف عيسى وكفر به الذين آم



اآلية روى الترمذي و احلاكم و ابن ماحه وغريهم } يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم { : قوله تعاىل 
  نزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار : عن الرباء قال 

ممن ال يرغب يف اخلري يأيت الرجل كنا أصحاب خنل وكان الرجل يأيت من خنلة على قدر كثرته وقلته وكان ناس 
} يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم { بالقنو فيه الصيص واحلشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل اهللا 

  اآلية 
كان الناس يتيممون شر مثارهم خيرجوهنا يف الصدقة : وروى أبو داود و النسائي و احلاكم عن سهل بن جنيف قال 

أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بزكاة : وروى احلاكم عن جابر قال } وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون { فنزلت 
  اآلية } يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم { الفطر بصاع من متر فجاء رجل بتمر رديء فنزل القرآن 

كانوا : زار و الطرباين وغريهم عن ابن عباس قال روى النسائي و احلاكم و الب} ليس عليك هداهم { : قوله تعاىل 
إىل  -} ليس عليك هداهم { يكرهون أن يرضخوا ألنساهبم من املشركني فسألوا فرخص هلم فنزلت هذه اآلية 

  } وأنتم ال تظلمون {  -قوله 
ى أهل اإلسالم وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس أنا لنيب صلى اهللا عليه و سلم كان بأمر أن يل يتصدق إال عل

  اآلية فأمر بالتصديق على كل من سأل من كل دين } ليس عليك هداهم { فنزلت 
اآلية أخرج الطرباين و ابن أيب حامت عن يزيد بن عبد اهللا بن } الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار { : قوله تعاىل 

الذين ينفقون أمواهلم بالليل { هذه اآلية  نزلت: قال [ غريب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  يزيد وأبوه جمهوالن ] يف أصحاب اخليل } والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم 

نزلت هذه اآلية يف : وأخرج عبدالرزاق و ابن جرير و ابن أيب حامت و الطرباين بسند ضعيف عن ابن عباس قال 
  الليل درهم ويف النهار درهم ويف السر درهم وعالنية درمها علي بن أيب طالب كانت معه أربعة دراهم فأنفق يف 

  اآلية نزلت يف عبد الرمحن بن عوف وعثمان يف نفقتهما يف جيش العسرة : وأخرج ابن املنذر عن ابن مسيب قال 
ق الكليب اآلية أخرج أبو يعلي يف مسنده و ابن منده من طري} يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا { : قوله تعاىل 

بلغنا أن هذه اآلية نزلة يف بين عمرو بن عوف من ثقيف ويف بين املغرية وكانت : عن أيب صاحل عن ابن عباس قال 
بنو املغرية يربون لثقيف فلما أظهر اهللا رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كله فأتى بنو عمرو وبنو املغرية إىل عتاب 

: أما جعلنا أشقى الناس بالربا ووضع عن الناس غرينا فقال بنو عمرو :  بن أسد وهو على مكة فقال بنو املغرية
  صوحلنا أن لنا ربانا فكتب عتاب فذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزلت هذه اآلية و اليت بعدها 

بنم عمرو : نزلت هذه اآلية يف ثقيف منهم مسعود وحبيب وربيعة وعبد ياليل : وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال 
  وبنو عمري 
وإن تبدوا ما يف { قال ملا نزلت [ اآلية روى أمحد و مسلم وغريهم عن أيب هريرة } آمن الرسول { : قوله تعاىل 

اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول اهللا صلى اهللا علبه وسلم مث جثوا على } أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابني من : ك هذه اآلية وال نطيقها فقال قد أنزل اهللا علي: الركب فقالوا 

مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري فلما اقترفها القوم وذللت هبا ألسنتهم : مسعنا وعصبنا ؟ بل قولوا : قبلكم 
} ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها {  اآلية فلما فعلوا ذلك نسخها اهللا أنزل اهللا} آمن الرسول { أنزل اهللا يف أثرها 

  وروى مسلم وغريه عن ابن عباس حنوه ] آخرها 



اهللا ال { : أخرج ابن أىب حامت عن الربيع النصارى أتوا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فخاصموه يف عيس فأنزل اهللا 
ملا : جممد ابن سهل بن أيب أمامه قال  حدثين: إىل بضع ومثانني أية منها وقال ابن إسحاق } إله إال هو احلي القيوم 

قدم أهل جنران على الرسول صلى اهللا عليه و سلم يسألونه عن عيس ابن مرمي نزلت فيهم فاحتة آل عمران رأس 
  الثمانني منها أخرجه البيهقي يف الدالئل 

حممد ابن أيب حممد عن روى أبو داود يف سننه من طريق ابن أسحق عن } قل للذين كفروا ستغلبون { : قوله تعاىل 
أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم ملا أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إىل [ سعيد أو عكرمة عن ابن عباس 

يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم اهللا مبا أصاب قريش فقالوا يا : املدينة مجع اليهود يف سوق بين قينقاع وقال 
ا من قريش كانوا أغمارا ال يعرفون القتال إنك واهللا لو قاتلتنا لعرفت أنا حممد ال يغرنك من نفسك أن قتلت نفر

  } ألويل األبصار { إىل قوله  -} قل للذين كفروا ستغلبون { فأنزل اهللا ] حنن الناس وأنك مل تلق مثلنا 
إن قريشا ال  ال يغرن حممد أن قتل قريش وغلبها: قال فنحاص اليهودي يوم بدر : وأخرج ابن املنذر عن عكرمة 

  حتسن القتال فنزلت اآلية 
: [ اآلية أخرج ابن أيب حامت و ابن املنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال } أمل تر إىل الذين أوتوا { : قوله تعاىل 

دخل رسول صلى اهللا عليه و سلم بيت املدارس على مجاعة من اليهود فدعاهم إىل اهللا فقال له نعيم بن عمرو 
فإن إبراهيم كان يهوديا فقال : على ملة إبراهيم ودينه قال : على أي دين أنت يا حممد ؟ قال :  واحلرث بن يزيد

أمل تر إىل الذين { فأنزل اهللا ] فهلما إىل التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه : هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  }  يفترون{  -إىل قوله  -} أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون 

ذكر لنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن قتاده قال } قل اللهم مالك امللك { قوله تعاىل 
  آية } قل اللهم مالك امللك { : و سلم سأل ربه أن جيعل ملك الروم وفارس يف أمته فأنزل اهللا 

كان احلجاج ابن : يد أو عكرمة عن ابن عباس قال اآلية أخرج ابن جرير من طريق سع} ال يتخذ { : قوله تعاىل 
عمرو حليف بكعب بن األشرف وابن أيب احلقيق وقيس بن زيد وقد بطنوا بنفر من األنصار ليفتنوهم عن دينهم 

اجتنبوا هؤالء النفر من اليهود واحذروا : فقال رفاعة بن املنذر وعبد اهللا بن جبري وسعد بن حثمة ألولئك النفر 
  } اهللا على كل شيء قدير {  -إىل قوله  -} ال يتخذ املؤمنون { ال يفتنوكم عن كم فأبوأفأنزل اهللا فيهم مباطنتهم 
واهللا يا : قال أقوام على عهد نبينا : اآلية أخرج ابن املنذر عن احلسن قال } قل إن كنتم حتبون اهللا { : قوله تعاىل 

  : اآلية } عوين قل إن كنتم حتبون اهللا فاتب{ حممد إنا لنحب ربنا 
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راهبا : أخرج ابن أيب حامت عن احلسن قال } ذلك نتلوه عليك { : قوله تعاىل 

: من أبو عيسى ؟ وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يعجل حىت يؤامر ربه فنزل عليه : جنران فقال أحدمها 
  اآلية } من املمترين {  -إىل  -} ر احلكيم ذلك نتلوه عليك من اآليات والذك{ 

إن رهطا من جنران قدموا على النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان : [ وأخرج من طريق العويف عن ابن عباس قال 
: عيسى تزعم أنه عبد اهللا فقال : من هو ؟ فقالوا : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ قال : فيهم السيد والعاقب فقالوا 

إن { قل هلم إذا أتوك : فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به ؟ مث خرجوا من عنده فجاء جربيل فقال  :أجل فقالوا 
  ] اآلية } من املمترين {  -إىل قوله  -} مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم 

وأخرج البيهقي يف الدالئل من طريق سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ) ك ( 
سلم كتب إىل أهل جنران قبل أن ينزل عليه طس سلمان باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من حممد النيب احلديث 



فبعثوا إليه شرحبيل بن وداعة اهلمداين وعبد اهللا بن شرحبيل األصبحي وجبارا احلرثي فانطلقوا فأتوه فسأهلم : وفيه 
ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حىت : ول يف عيسى ؟ قال ما تق: وسألوه فلم يزل هبم وبه املسألة حىت قالوا 
فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني {  -إىل قوله  -} إن مثل عيسى عند اهللا { أخربكم فأصبح الغد وقد أنزل اهللا آيات 

  اآلية } 
سقف جنران قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم أ: قال [ وأخرج ابن سعد يف الطبقات عن األزرق بن قيس 

كذبتما إنه منع منكما اإلسالم ثالث قولكما : إمنا كنا مسلمني قبلك قال : والعاقب فعرض عليهما اإلسالم فقاال 
فمن أبو عيسى ؟ فما درى رسول اهللا صلى اهللا عليه : إختذ اهللا ولدا وأكلكما حلم اخلنزير وسجودكما للصنم قاال 

} وإن اهللا هلو العزيز احلكيم {  -إىل قوله  -} مثل عيسى عند اهللا  إن{ و سلم ما يرد عليهما حىت أنزل اهللا 
  ] فدعامها إىل املالعنة فأبيا وأقرا باجلزية ورجعا 

إجتمعت : اآلية روى ابن أسحق بسنده املتكرر إىل ابن عباس قال } يا أهل الكتاب مل حتاجون { : قوله تعاىل 
ما كان إبراهيم إال : لى اهللا عليه و سلم فتنازعوا عنده فقال األحبار نصارى جنران وأحبار اليهود عند رسول اهللا ص

اآلية أخرجه البيهقي } يا أهل الكتاب مل حتاجون { ما كان إبراهيم إال نصرانيا فأنزل اهللا : يهوديا وقالت النصارى 
  يف الدالئل 
ال عبد اهللا بن الصيف وعدي بن زيد ق: اآلية روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال } وقالت طائفة { : قوله تعاىل 

تعالوا نؤمن مبا أنزل اهللا على حممد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حىت نلبس : واحلرث بن عوف بعضهم لبعض 
يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق { عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فريجعون عن دينهم فأنزل اهللا فيهم 

  } سع عليم وا{  -إىل قوله  -} بالباطل 
ال : كانت اليهود تقول أحبارهم للذين من دوهنم : وأخرج ابن أيب حامت عن السدي عن أيب مالك قال ) ك ( 

  } قل إن اهلدى هدى اهللا { تؤمنوا إال ملن تبع دينكم فأنزل اهللا 
رجل من اليهود  كان بيين وبني: اآلية روى الشيخان وغريمها إن األشعث قال } إن الذين يشترون { قوله تعاىل 

أحلف فقلت : لليهودي : ألك بينة ؟ قلت ال فقال : [ أرض فجحدين فقدمته إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  إىل آخر اآلية } إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال { فأنزل اهللا ] يا رسول اهللا إذن حيلف فيذهب مايل 

أيب أوىف أن رجال أقام سلعة له يف السوق فحلف باهللا لقد أعطي هبا مامل يعطي  وأخرج البخاري عن عبد اهللا بن
قال احلافظ ابن } إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال { ليوقع هبا رجل من املسلمني فنزلت هذه اآلية 

  ني معا المنافاة بني احلديثني بل حيمل على أن النزول كان بالسبب: حجر يف شرح البخاري 
أن اآلية نزلت يف حيي بن أخطب وكعب بن األشرف وغريمها من اليهود الذين : وأخرج ابن جرير عن عكرمة 

كتموا ما أنزل اهللا يف التوراة وبدلوه وحلفوا أنه من عند اهللا قال احلافظ ابن حجر اآلية حمتملة ولكن العمدة يف 
  ذلك ما ثبت يف الصحيح 

قال أبو رافع القرظي حني : اآلية أخرج ابن أسحق و البيهقي عن ابن عباس قال } ر ما كان لبش{ : قوله تعاىل 
: اجتمعت األحبار من اليهود والنصارى من أهل جنران عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودعاهم إىل اإلسالم 

إىل قوله  -} ما كان لبشر { لك معاذ اهللا فأنزل اهللا يف ذ: أتريد يا جممد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ؟ قال 
  } بعد إذ أنتم مسلمون {  -

يا رسول اهللا نسلم عليك كما يسلم بعضنا : بلغين أن رجال قال : وأخرج عبد الرزاق يف تفسريه عن احلسن قال 



على بعض أفال نسجد لك ؟ قال ال ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا احلق ألهله فإنه ال يبغي أن يسجد ألحد من دون 
  } بعد إذ أنتم مسلمون {  -إىل قوله  -} ما كان لبشر { اهللا فأنزل اهللا 

كان رجل : اآليات روى النسائي و ابن حبان و احلاكم عن ابن عباس قال } كيف يهدي اهللا قوما { : قوله تعاىل 
{ من توبة ؟ فنزلت  أرسلوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل يل: من األنصار أسلم مث ندم فأرسل إىل قومه 

  فأرسل إليه قومه فأسلم } فإن اهللا غفور رحيم {  -إىل قوله  -} كيف يهدي اهللا قوما كفروا 
جاء احلارث ابن سويد فأسلم مع النيب صلى اهللا عليه و : وأخرج مسدد يف مسنده و عبد الرزاق عن جماهد قال 

} غفور رحيم {  -إىل قوله  -} يهدي اهللا قوما كفروا  كيف{ سلم مث كفر فرجع إىل قومه فأنزل اهللا فيه القرآن 
أنك واهللا ما علمت لصدوق وإن رسول اهله صلى اهللا عليه و : فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه فقاالحلارث 

  سلم ألصدق منك وأن اهللا ألصدق الثالث فرجع فأسلم وحسن إسالمه 
ومن يبتغ غري { أخرج سعيد بن منصور عن عكرمة قال ملا نزلت ) ك ( اآلية } ومن كفر فإن اهللا غين { قوله تعاىل 

إن اهللا فرض على املسلمني : اآلية قالت اليهود فنحن مسلمون فقال الرسول صلى اهللا عليه و سلم } اإلسالم دينا 
  } ني ومن كفر فإن اهللا غين عن العامل{ مل يكتب علينا وأبوا أن حيجوا فأنزل اهللا : حج البيت فقالوا 

كانت : اآلية أخرج الفرياين و ابن أيب حامت عن ابن عباس قال } يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا { : قوله تعاىل 
األوس واخلزرج يف اجلاهلية بينهم شر فبينما هم جلوس ذكروا ما بينهم حىت غضيوا وقام بعضهم إىل بعض يف 

  ا اآلية واآليتان بعده} وكيف تكفرون { السالح فنزلت 
مر شاس بن قيس وكان يهوديا على نفر من األوس : وأخرج ابن أسحق و أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال 

واخلزرج يتحدثون فغاظه ما رأى من تألفهم بعد العدواة فأمر شابا معه من يهود أن جيلس بينهم فيذكرهم يوم بعاث 
وجبار بن صخر من اخلزرج فتقاوال وغضب  أوس بن قظي من األوس: ففعل فتنازعوا وتفاخروا حىت وثب رجالن 

الفريقان وتواثبوا للقتال فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء حىت وعظهم وأصلح بينهم فسمعوا 
} يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب { وأطاعوا فأنزل اهللا يف أوس وجبار ومن كان معهم 

  اآلية } يا أهل الكتاب مل تصدون { بن قيس اآلية ويف شاس 
ملا : اآلية أخرج ابن أيب حامت و الطرباين و ابن منده يف الصحابة عن ابن عباس قال } ليسوا سواء { قوله تعاىل 

اسلم عبد اهللا بن سالم وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبد ومن اسم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا 
ما آمن مبحمد واتبعه إال شرارنا ولو كانوا خيارنا ما : سالم قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم ورغبوا يف اإل

  اآلية } ليسوا سواء من أهل الكتاب { تركوا دين آبائهم وذهبوا إىل غريه فأنزل اهللا يف ذلك 
العشاء مث خرج إىل  أخر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة: قال [ وأخرج أمحد وغريه عن ابن مسعود 

] أما أنه ليس من أهل هذه األديان أحد يذكر اهللا هذه الساعة غريكم : املسجد فإذا الناس ينتظرون الصالة فقال 
  } واهللا عليم باملتقني {  -حىت بلغ  -} ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة { وأنزلت هذه اآلية 

كان رجال من : أخرج ابن جرير و ابن أسحق عن ابن عباس قال } وا يا أيها الذين آمنوا ال تتخذ{ قوله تعاىل 
املسلمني يواصلون رجاال من يهود ملا كان بينهم من اجلوار واحللف يف اجلاهلية فأنزل اهللا فيهم ينهاهم عن مباطنتهم 

  اآلية } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم { ختوف الفتنة عليهم 
: قلت لعبد الرمحن بن عوف : أخرج ابن أيب حامت و أبو يعلى عن املسور ابن خزمة قال } وإذ غدوت { قوله تعاىل 

وإذ غدوت من أهلك { اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران جتد قصتنا : أخربين عن قصتكم يوم أحد ا فقال 



هم الذين طلبوا األمان من : قال } شال إذ مهت طائفتان منكم أن تف{  -إىل قوله  -} تبوء املؤمنني مقاعد للقتال 
هو متين املؤمنني لقاء العدو إىل : قال } ولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه { املشركني إىل قوله 

قال } أمنة نعاسا { قتال حممد إىل قوله : هو صياح الشياطني يوم أحد : قال } أفإن مات أو قتل انقلبتم { قوله 
  عليهم النوم ألقى 

إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال { فينا نزلت يف بين سلمة وبين حارثة : وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد اهللا قال 
 {  

أن املسلمني بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر احملاريب ميد : وأخرج ابن شيبة يف املصنف و ابن أيب حامت عن الشعيب 
فبلغت كرزا اهلزمية فلم } مسومني { إىل قوله  -} ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم { املشركني فشق عليهم فأنزل اهللا 

  ميد املشركني ومل ميد اهللا املسلمني باخلمسة 
اآلية روى أمحد و مسلم عن أنسى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم } ليس لك من األمر شيء { : قوله تعاىل 

كيف يفلح قوم فعلوا هذا بينهم وهو : دم من وجه فقال كسرت رباعيته يوم أحد وشج يف وجه حىت سال ال
مسعت رسول : اآلية وروى أمحد و البخاري عن ابن عمر } ليس لك من األمر شيء { يدعوهم إىل رهبم فأنزل اهللا 

اللهم العن فالنا اللهم العن احلرث بن هشام اللهم العن سهيل بن عمرو اللهم : [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إىل آخرها فتيب عليهم كلهم } ليس لك من األمر شيء { فنزلت هذه اآلية ] العن صفوان بن أمية 

أنه صلى اهللا عليه و سلم : طريق اجلمع بني احلديثني : وروى البخاري عن أيب هريرة حنوه قال احلافظ ابن حجر 
فنزلت اآلية يف األمرين معا فيما وقع له دعا على املذكورين يف صالته بعد ما وقع له من األمر املذكور يوم أحد 

أنه صلى : [ لكن يشكل على ذلك ما وقع يف مسلم من حديث أيب هريرة : وفيما نشأعنه من الدعاء عليهم قال 
ليس لك من األمر شيء { حىت أنزل اهللا ] اللهم العن رعال وذكوان وعصية : اهللا عليه و سلم كان يقول يف الفجر 

اآلية نزلت يف قصة أحد وقصة رعل وذكوان بعدها مث ظهرت يل علة اخلرب وأن فيه إدراجا  ووجه اإلشكال أن} 
: فإن قوله حىت أنزل اهللا منقطع من رواية الزهري عمن بلغه بني ذلك مسلم وهذا البالغ ال يصح فيما ذكرته قال 

: زلت يف مجيع ذلك قلت وحيتمل أن يقال أن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر سبب اآلية عن سببها قليال مث ن
جاء رجل : وورد يف سبب نزوهلا أيضا ما أخرجه البخاري يف تارخيه و ابن أسحق عن سامل بن عبد اهللا بن عمر قال 

إنك تنهى عن السب مث حتول فحول قفاه إىل النيب صلى اهللا عليه : من قريش إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  } ليس لك من األمر شيء { عليه فأنزل اهللا و سلم وكشف أسته فلعنه ودعا 

  اآلية مث أسلم الرجل فحسن إسالمه مرسل غريب 
كانوا يتابعيون إىل األجل فإذا حل األجل زادوا : أخرج الفريايب عن جماهد قال } يا أيها الذين آمنوا { : قوله تعاىل 

وأخرج أيضا عن عطاء قال } لربا أضعافا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا ا{ عليهم وزادوا يف األجل فنزلت 
ال تأكلوا الربا { نربيكم وتؤخرون عنا ؟ فنزلت : كانت ثقيف تداين بين النضري يف اجلاهلية فإذا جاء األجل قالوا : 

  } أضعافا مضاعفة 
خلرب خرجن ملا أيطأ على النساء ا: أخرج ابن أيب حامت عن عكرمة قال } ويتخذ منكم شهداء { قوله تعاىل 

حي قالت : ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قاال : ليستخربن فإذا رجالن مقبالن على البعري فقالت امرأة 
  } ويتخذ منكم شهداء { فال أبايل يتخذ اهللا من عباده الشهداء فنزل القرآن على ما قالت : 

أن رجاال من الصحابة كانوا : ريق العويف عن ابن عباس اآلية أخرج ابن أيب حامت من ط} ولقد كنتم { : قوله تعاىل 



ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه املشركني ونبلى فيه خريا أو : ليتنا نقتل كما قتل اصحاب بدر أو : يقولون 
لقد كنتم و{ نلتمس الشهادة واجلنة أو احلياة والرزق فأشهدهم اهللا أحدا فألم يلبثوا إال من شاء اهللا منهم فأنزل اهللا 

  اآلية } متنون املوت 
تفرقنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اآلية أخرج املنذر عن عمر قال } وما حممد إال رسول { : قوله تعاىل 

قتل حممد إال ضربت عنقه : ال أمسع أحدا يقول : تقول قتل حممد فقلت : يوم أحد فصعدت اجلبل فسمعت يهود 
  اآلية } وما حممد إال رسول { ى اهللا عليه و سلم والناس يتراجعون فنزلت فنظرت فإذا رسول اهللا صل

لو : قد قتل فقال أناس : ملا أصاهبم يوم أحد من القرح وتداعوا نيب اهللا قالوا : وأخرج ابن أيب حامت عن الربيع قال 
وما { أو تلحقوا به فأنزل اهللا قاتلوا على ما قاتل على نبيكم حىت يفتح اهللا عليكم : كان نبيا ما قتل وقال أناس 

  اآلية } حممد إال رسول 
: أن الشيطان صاح يوم أحد أن حممد قتل قال كعب بن مالك : وأخرج البيهقي يف الدالئل يف مسنده عن الزهري 

هذا رسول : رأيت عينيه من حتت املغفر فناديت بأعلى صويت : وأنا أول من عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اآلية } وما حممد إال رسول {  صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا اهللا

لقد رأيتين يوم أحد حني اشتد علينا : اآليات أخرج ابن راهويه عن الزبري قال } مث أنزل عليكم { : قوله تعاىل 
لو كان : قشري اخلوف وأرسل علينا النوم فما منا أحد إال ذقنه يف صدره فوا هللا إين لسمع كاحللم قول معتب بن 

إىل قوله  -} مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا { لنا من األمر شيء ما قتالنا ههنا فحفظتها فأنزل اهللا يف ذلك 
  } واهللا عليم بذات الصدور {  -

نزلت هذه : اآلية أخرج أبو داود و الترمذي و حسنة عن ابن عباس قال } وما كان لنيب أن يغل { : قوله تعاىل 
{ لعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذها فأنزل اهللا : آلية يف قطيفة محراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس ا

  إىل آخر اآلية } وما كان لنيب أن يغل 
بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم جيشا فردت : وأخرج الطرباين يف الكبري بسند رجال ثقات عن ابن عباس قال 

  } وما كان لنيب أن يغل { مث بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب فنزلت رايته مث بعث فردت 
عوقبوا يوم أحد مبا : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن عمر ابن اخلطاب قال } أو ملا أصابتكم مصيبة { قوله تعاىل 

باعيته صبعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعة وفر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلكم وكسرت ر
  اآلية } أو ملا أصابتكم مصيبة { وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم عل وجه فأنزل اهللا 

قال رسول اهللا صلى اهللا : [ اآلية روى أمحد و أبو داود و احلاكم عن ابن عباس قال } وال حتسنب { : قوله تعاىل 
ري خضر ترد أهنار احلنة وتاكل من مثارها ملا أصيب أخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف أجواف ط: عليه و سلم 

يا ليت : وتأوي إىل قناديل من ذهب يف ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرهبم وحسن مقليهم قالوا 
فأنزل اهللا ] أنا ابلغهم عنكم : إخواننا يعلمون ما صنع اهللا لنا لئال يزهدوا يف اجلهاد وال ينكلوا عن احلرب فقال اهللا 

  اآلية وما بعدها روى الترمذي عن جابر حنوه } وال حتسنب الذين قتلوا { هذه اآلية 
أن اهللا قذف الرعب : قال [ اآلية أخرج ابن جرير من طريق العويف عن ابن عباس } الذين استجابوا { : قوله تعاىل 

إن أيب سفيان قد : لم يف قلب أيب سفيان يوم أحد بعد الذي كان منه فرجع إىل مكة فقال النيب صلى اهللا عليه و س
وكانت وقعة أحد يف شوال وكان التجار يقدمون املدينة ] أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف اهللا يف قلبه الرعب 

يف ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى واهنم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب املؤمنني القرح واشتكوا ذلك فندب 



أن الناس قد مجعوا لكم فأىب : لقوا معه فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم الناس لينط
إين ذاهب وإن مل يتبعين أحد فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبري وسع : عليه الناس أن يتبعوه فقال 

يف سبعني رجال وطلحة وعبد الرمحن بن عوف وعبد اهللا بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو العبيدة بن اجلراح 
  اآلية } الذين استجابوا هللا والرسول { فساروا يف طلب أبو سفيان فطلبوه حىت بلغوا الصفراء فإنزل اهللا 

ال حممد قتلتم وال : ملا رجع املشركون من أحد قالوا : وأخرج الطرباين يسند صحيح عن ابن عباس قال ) ك ( 
اهللا فندب املسلمني فانتدبوا حىت بلغ محراء األسد أو بئر أيب الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعوا فسمع رسول 

: اآلية وقد كان أبو سفيان قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم } الذين استجابوا هللا والرسول { عتبة فأنزل اهللا 
فلم جيدوا موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا فأما اجلبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه 

  اآلية } فانقلبوا بنعمة من اهللا { به أحدا وتسوقوا فأنزل اهللا 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وجه عليا يف نفر معه يف طلب أيب سفيان فلقيهم [ وأخرج ابن مردويه عن أىب رافع 

  فيهم هذه اآلية  فنزلت] إن القوم قد مجعوا لكم قالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل : أعرايب من خزاعة فقال 
دخل أبو بكر بيت املدارس : أخرج ابن أسحق و ابن أيب حامت عن ابن عباس قال } لقد مسع اهللا { : قوله تعاىل 

واهللا يا أبا بكر ما بنا إىل اهللا من فقر وإنه غلينا : فوجد يهود قد اجتمعوا إىل رجل منهم يقال له فنحاص فقال له 
قرض من كما يزعم صاحبكم فغضب أبو بكر فضرب وجه فذهب فنحاص إىل لفقري ولو كان غنيا عنا ما است

يا أبا بكر ما محلك على ما صنعت ؟ : يا حممد ما صنع صاحنب يب فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
مسع اهللا قول لقد { يا رسول اهللا قال قوال عظيم يزعم أن اهللا فقري وأهنم عنه أغنياء فجحد فنحاص فأنزل اله : قال 

  اآلية } الذين قالوا 
من ذا الذي { أتت اليهود النيب صلى اهللا عليه و سلم حني أنزل اهللا : وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال 

لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا { فقالوا يا حممد افتقر ربك يسال عباده ؟ فأنزل اهللا } يقرض اهللا قرضا حسنا 
  ة اآلي} فقري 

اآلية روى ابن أيب حامت و ابن املنذر بسند حسن عن ابن عباس أهنا نزلت فيما كان بني أبو } ولتسمعن { قوله تعاىل 
إن اهللا فقرب وحنن اغنياء وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن : بكر وفنحاص من قوله 

  يهجو الرسول صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه من الشعر كعب بن مالك أهنا نزلت يف كعب بن األشراف فيما كان 
اآلية روى الشيخان وغريمها من طريق محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن } ال حتسنب الذين يفرحون { : قوله تعاىل 

لئن كان كل امرئ منا فرح مبا أتى وأجب أن حيمد مبا مل : أذهب يا رافع إىل ابن عباس فقل : مروان قال لبوابه 
ما لكم وهذه إمنا نزلت هذه اآلية يف أهل الكتاب سأهلم الرسول صلى : فعل معذبا لنعذبن أمجعون فقال ابن عباس ي

اهللا عليه و سلم عن شيء فكتموه إياه وأخربوه بغريه فخرجوا قد اروه أهنم قد أخربوه مبا سأهلم عنه واستحمدوا 
  بذلك إليه وفرحوا مبا أتوا من كتمان ما سأهلم عنه 

أخرج الشيخان عن أيب سعيد اخلدري أن رحاال من املنافقني كانوا إذا خرج رسول اهللا صلى اهللا علاله وسلم إىل و
وأحبوا : الغزو ختلفوا عنه فرحوا مبقعدهم خالف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا 

  اآلية } حون مبا أتوا ال حتسنب الذين يفر{ أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فنزلت 
يا رافع يف أي : أن رافع بن خديج وزيد بن ثابت كانا عند مروان فقال : اخرج عبد يف تفسري عن زيد بن أسلم 

يف أناس من املنافقني كانوا إذا خرج النيب : قال رافع } ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا { شيء نزلت هذه اآلية 



ما حبسنا عنكم إال شغل فلوددنا أنا معكم فأنزل اهللا فيهم هذه اآلية وكأن : قالوا صلى اهللا عليه و سلم اعتذروا 
أنشدك باهللا هل تعلم ما أقول ؟ قال نعم قال احلافظ : مروان أنكر ذلك فجزع رافع من ذلك فقال لزيد بن ثابت 

وحكى الفراء أهنا نزلت يف : جيمع بني قول ابن عباس بأنه ميكن أن تكون نزلت يف الفريقني معا قال : ابن حجر 
حنن أهل الكتاب األول والصالة والطاعة ومع ذلك ال يقرون مبحمد وروى ابن أيب حامت من طريق : قول اليهود 

  عن مجاعة من التابعني حنو ذلك ورجحه ابن جربر وال مانع أن تكون نزلت يف كل ذلك أنتهي 
: أتت قريش اليهود فقالوا : يب حامت عن ابن عباس قال اآلية أخرج ابن أ} إن يف خلق السموات { قوله تعاىل 

كيف : مب جاءكم موسى من اآليات ؟ قالوا عصاه وبد بيضاء للناظرين وأتوا النصارى فقالوا : كيف عيسى ؟ قالوا 
ل لنا أدع لنا ربك جيع: كان عيسى قالوا يربئ األكمة واألبرص وحيي املوتى فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 

إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل { الصفا ذهبا فدعا ربه فنزلت هذه اآلية 
  فليتفكروا فيها } األلباب 

اآلية أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و الترمذي و احلاكم و ابن أيب حامت عن } فاستجاب هلم { قوله تعاىل 
فاستجاب هلم رهبم أين ال { ل اهللا ال أمسع اهللا ذكر النساء يف اهلجرة يف شيء فأنزل اهللا يا رسو: أم سلمة أهل قالت 

  إىل آخر اآلية } أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
قال رسول اهللا صلى اهللا [ اآلية روى النسائي عن أنس ملا جاء نعي النجاشي } وإن من أهل الكتاب { : قوله تعاىل 

وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن { فأنزل اهللا ] يا رسول اهللا نصلي على عبد حبشي : وا عليه قالوا صل: عليه و سلم 
وإن من أهل الكتاب ملن { نزلت يف النجاشي : وروى ابن جابر ويف املستدرك عن عبد اهللا بن الزبري قال } باهللا 

  اآلية } يؤمن باهللا 

خرج ابن أيب حامت عن أيب صاحل قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ أ} وآتوا النساء صدقاهتن حنلة { : قوله تعاىل 
  } وآتوا النساء صدقاهتن حنلة { صداقها دوهنا فنهاهم اهللا عن ذلك فأنزل 

أخرج أبو الشيخ و ابن حيان يف كتاب الفرائض من طريق الكليب عن أيب صاحل } للرجال نصيب { : قوله تعاىل 
هلية ال يورثون ا البنات وال الصغار الذكور حىت يدركوا فمات رجل من األنصار عن ابن عباس قال كان أهل اجلا

يقال له أوي بن ثابت وترك ابنتني وابنا صغري فجاء أبنا عمه خالد وعرطفة وهم عصبة فاخذوا مرياثه كله فاتت 
للرجال نصيب مما  {ما أدري ما أقول ؟ فنزلت : امرأته رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال 

  اآلية } ترك الوالدان 
أخرج األمة الستة عن جابر بن عبد اهللا فقال عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } يوصيكم اهللا { قوله تعاىل 

وأبو بكر يف بين سلمة ماشيني فوجدين النيب صلى اهللا عليه و سلم األعقل شيئا فدعا مباء فتوضأ مث رش علي فأفقت 
  } يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني { ما تأمرين أن أصنع يف مايل ؟ فنزلت : فقلت 

وأرج أمحد و أبو داود و الترمذي و احلاكم عن جابر قال جاءت امرأة سعيد بن الربيع إىل رسول اهللا صلى اهللا 
عك يف أحد شهيدا وإن عمهما أخذ يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعيد بن الربيع قتل أبومها م: عليه و سلم فقالت 

ماهلما فلم يدع هلما ماال وال تنكحان إال وهلما مال فقال يقضي اهللا يف ذلك فنزلت آية املرياث قال احلافظ ابن 
إن اآلية نزلت يف قصة ابنيت سعد ومل تنزل يف قصة جابر خصوصا أن جابر مل يكن له : متسك هبذا من قال : حجر 

{ واب أهنا نزلت يف األمرين معا وحيتمل أن يكون نزول أوهلا يف القصتني وآلخرها وهو قوله واجل: يومئذ ولد قال 
أي : } يوصيكم اهللا يف أوالدكم { يف قصة جابر ويكون مراد جابر بقوله فنزلت } وإن كان رجل يورث كاللة 



  ذكر الكاللة املتصل هبذه اآلية انتهي 
كان أهل اجلاهلية ال يورثون اجلواري وال الضعفاء من : السدى قال  وقد ورد السبب الثالث أخرج ابن جرير عن

الغلمان ال يورث الرجل من ولده إال من أطاق القتال فمات عبد الرمحن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال هلا أم 
زل اهللا هذه كحلة ومخس بنات فجاء الورثة يأخذون ماله فشكت أم كحلة ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأن

وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد { مث قال يف أم كحلة } فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك { اآلية 
  } فإن كان لكم ولد فلهن الثمن 

وقد ورد يف قصة سعد بن ربيع وجه آخر فأخرج القاضي إمساعيل يف أحكام القرآن من طريق عبد امللك بن ) ك ( 
ن حزم أن عمرة بنت حزام كانت حتت سعد بن الربيع فقتل عنها يوم أحد وكان له منها ابنة فأتت النيب حممد ب

  اآلية } يستفتونك يف النساء { صلى اهللا عليه و سلم تطلب مرياث ابنتها ففيها نزلت 
داود و النسائي عن ابن  روى البخاري و أبو} يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها { قوله تعاىل 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها فهم أحق : عباس قال 

  هبا من أهلها فنزلت هذه اآلية 
ملا تويف أبو قيس بن األسلت : وأخرج ابن جرير و ابن أيب حامت بسند حسن عن أيب إمامة بن سهل بن حنيف قال 

وله شاهد } ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها { د ابنه أن يتزوج زوجته وكان هلم ذلك يف اجلاهلية فأنزل اهللا أرا
  عن عكرمة عن ابن جابر 

تويف أبو قيس بن : قال [ وأخرج ابن أيب حامت و الفريايب و الطرباين عن عدي بن ثابت عن رجل من األنصار 
إمنا أعدك ولدا من صاحلي قومك فاتت رسول : ابنه قيس امرأته فقالت  األسلت وكان من صاحلي األنصار فخطب

وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من { فنزلت هذه اآلية ] ارجعي إىل بيتك : اهللا صلى اهللا عليه مسلم فأخربته فقال 
  } النساء إال ما قد سلف 

امرأته كان ابنه أحق هبا أن ينكحها كان الرجل إذا تويف عن : قال [ وأخرج ابن سعد عن حممد بن كعب القرظي 
إن شاء إن مل تكن أمه أو ينكحها من شاء فلما مات أبو قيس بن األسلت قام ابنه حمصن فورث نكاح امرأته ومل 

] يورثها من املال شيئا فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ارجعي لعل اهللا ينزل فيك شيئا 
  اآلية } ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها { ونزلت } تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء  وال{ فنزلت هذه اآلية 

نزلت هذه اآلية يف ناس من األنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس : وأخرج أيضا عن الزهري قال 
  بامرأة وليه فيمسكها حىت متوت 

كنا نتحدث أهنا : قال } وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم { قلت لعطاء : وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال 
وحالئل { نزلت يف حممد صلى اهللا عليه و سلم حني نكح امرأة زيد بن حارثة قال املشركون يف ذلك فنزلت 

ما كان حممد أبا أحد من رجالكم { ونزلت } وما جعل أدعياءكم أبناءكم { ونزلت } أبنائكم الذين من أصالبكم 
 {  
أصبنا : اآلية روى مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي عن أيب سعيد اخلدري قال } واحملصنات { : ه تعاىل قول

{ سبايا من سيب أوطاس هلن أزواج فكرهن أن نقع عليهن وهلن أزواج فسألنا النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت 
  فاء اهللا عليكم فاستحللنا هبا فروجهن يقول إال ما أ} واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم 

نزلت يوم حنني ملا فتح اهللا حنينا أصاب املسلمون نساء من نساء أهل الكتاب : وأخرج الطرباين عن ابن عباس قال 



إن يل زوجا فسئل صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فأنزل اهللا : هلن أزواج وكان الرجل إذا أراد أن يأيت املرأة قالت 
  اآلية } ات من النساء واحملصن{ 

زعم حضرمي أن رجاال كانوا : اآلية أخرج ابن جرير عن معمر بن سلمان عن أبيه قال } وال جناح { : قوله تعاىل 
قوله } وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة { يفرضون املهر مث عس أن تدرك أحدهم العسرة فنزلت 

يغزو الرجال وال يغزو النساء وإمنا لنا نصف املرياث : كم عن أم سلمة أهنا قالت روى احلا} فتمنوا املوت { تعاىل 
  } إن املسلمني واملسلمات { وأنزل فيها } وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض { فأنزل اهللا 

اهللا للذكر مثل حظ  يا نيب: أتت امرأة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت : وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال 
{ األنثيني وشهادة امرأتني برجل أفنحن يف العمل هكذا إن عملت امرأة حسنة كتبت هلا نصف حسنة فأنزل اهللا 

  اآلية } فتمنوا املوت 
اآلية أخرج أبو داود يف سننه من طريق ابن أسحق عن داود بن احلصني قال } والذين عقدت أميانكم { قوله تعاىل 

ال : فقالت } والذين عقدت أميانكم { أم سعد ابنة الربيع وكانت مقيمة يف حجر أيب بكر فقرأت  كنت اقرأ على: 
ولكن والذين عقدت وإمنا نزلت يف أيب بكر وابنه حني اإلسالم فحلف أبو بكر أن ال يورثه فلما أسلم أمره أن يؤتيه 

  نصيبه 
جاءت املرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و : قال [ سن أخرج ابن أيب حامت عن احل} الرجال قوامون { : قوله تعاىل 

الرجال { أنزل اهللا ] القصاص : سلم تستعدي على زوجها أنه لطمها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اآلية } قوامون على النساء 

القصاص وأخرج ابن جرير من طريق عن احلسن ويف بعضها أن رجال من األنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس 
} وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه { فجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم بينهما القصاص فنزلت 

  وأخرج حنوه عن ابن جريح و السدي } الرجال قوامون على النساء { ونزلت 
يا رسول : ه فقالت أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل من األنصار بامرأة ل: قال [ وأخرج ابن مردويه عن علي 

اآلية } الرجال قوامون على النساء { فأنزل اهللا ] ليس له ذلك : اهللا أنه ضريين فأثر يف وجهي فقال رسول اهللا 
  فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا 

اآلية أخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري كان علماء بين إسرائيل يبخلون مبا } الذين يبخلون { : قوله تعاىل 
  اآلية } الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل { هم من العلم فأنزل اهللا عند

كان كردوم بن يزيد حليف : وأخرج ابن جرير من طريق حممد بن أيب حممد بن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال 
لتابوت كعب بن األشراف وأسامة بن حبيب ونافع أيب نافع وحبري بن عمرو وحي بن أخطب ورفاعة بن يزيد بن ا

ال تنفقون أموالكم فإنا خنشى عليكم الفقر يف ذهاهبا وال تسارعوا : يأتون رجاال من األنصار ينصحون هلم فيقولون 
وكان اهللا {  -إىل قوله  -} الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل { يف النفقة فإنكم ال تدرون ما يكون فأنزل اهللا 

  } هبم عليما 
: اآلية روى أبو داود و الترمذي و النسائي و احلاكم عن علي قال } الذين آمنوا ال تقربوا يا أيها { : قوله تعاىل 

صنع لنا عبد الرمحن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من اخلمر فأخذت اخلمر منا وحضرت الصالة فقدموين فقرأت 
أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم  يا{ قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون وحنن نعبد ما تعبدون فانزل اهللا 

  } سكارى حىت تعلموا ما تقولون 



يف املسافر تصيبه } وال جنبا { وأخرج الفرياين و ابن أيب حامت و أبن املنذر عن علي قال نزلت هذه اآلية ) ك ( 
  اجلنابة فتيمم ويصلي 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأصابتين جنابة  كنت ارحل ناقة رسول: وأخرج ابن مردويه عن األسلع بن شريك قال 
يف ليلة باردة فخشيت أن أغتسل باملاء البارد فأموت أو امرض فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اآلية كلها } ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى { فأنزل اله 
: عليه و سلم وأرحل له فقال يل ذات يوم  كنت أخدم النيب صلى اهللا: قال [ وأخرج الطرباين عن األسلع ) ك ( 

يا أسلع قم فارحل فقلت يا رسول اهللا أصابتين جنابة فسكت رسول اهللا وأتاه جربيل بآية الصعيد فقال رسول اهللا 
  ] قم يا أسلع وتيمم فأراين التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني فقمت فتيممت مث رحلت 

أن رجاال من األنصار كانت أبواهبم يف املسجد فكانت تصيبهم جنابة : بن أيب حبيب وأخرج ابن جرير عن يزيد 
  } وال جنبا إال عابري سبيل { وال ماء عندهم فرييدون املاء وال جييدون ممرا أال يف املسجد فأنزل اهللا قوله 

فلم يستطيع أن يقوم نزلت هذه اآلية يف رجل من األنصار كان مريضا : وأخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال 
  اآلية } وإن كنتم مرضى { فيتوضأ ومل يكن له خادم يناوله فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانزل اهللا 

وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال نال أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم جراحة ففشت فيهم مث ابتلوا 
  اآلية كلها } وإن كنتم مرضى { اهللا عليه مسلم فنزلت  باجلنابة فشكوا ذلك إىل النيب صلى

اآلية أخرج ابن أسحق عن ابن عباس قال كان رفاعة بن يزيد بن التابوت من عظماء اليهود } أمل تر { : قوله تعاىل 
 وإذا كلم رسول اله صلى اهللا عليه و سلم لوى لسانه وقال ارعنا مسعك يا حممد حىت نفهمك مث طعن يف اإلسالم

  } أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة { دعابة فأنزل اهللا فيه 
كلم رسول اهللا صلى اهللا : قال [ اآلية أخرج ابن أسحق عن ابن عباس } يا أيها الذين أوتوا الكتاب { : قوله تعاىل 

يا معشر يهود اتقوا اهللا : ال هلم عليه و سلم رؤساء أحبار اليهود منهم عبد اهللا بن صوريا وكعب بن أسيد فق
يا أيها { فأنزل اهللا فيهم ] ما نعرف ذلك يا حممد : وأسلموا فوا هللا إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به احلق فقالوا 

  اآلية } الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا 
جاء : قال [  عن أيب أيوب األنصاري أخرج ابن أيب حامت و الطرباين} إن اهللا ال يغفر أن يشرك به { : قوله تعاىل 

إن يل ابن أخ ال ينتهي عن احلرام قال وما دينه قال يصلي ويوحد اهللا : رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
استوعب منه دينه فإن أىب فابتعه منه فطلب الرجل ذلك منه فأىب عليه فأتى النيب ي صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  } إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء { فنزلت ] وجدته شحيحا على دينه : فاخربه فقال 
كانت اليهود يقدمون : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال } أمل تر إىل الذين يزكون { : قوله تعاىل 

أمل تر إىل الذين يزكون { ب فأنزل اهللا صبياهنم يصلون هبم ويقربون قرباهنم يزعمون أهنم ال خطايا هلم وال ذنو
  وأخرج ابن جرير حنوه عن عكرمة و جماهد و أيب مالك وغريهم } أنفسهم 

أخرج أمحد و ابن أيب حامت عن ابن عباس قال ملا قدم كعب بن ) ك ( اآلية } أمل تر إىل الذين أوتوا { : قوله تعاىل 
نبتر من قومه أنه خري منا وحنن أهل احلجيج وأهل السدانة وأهل أال ترى هذا املنصرب امل: األشرف مكة قالت قريش 

} أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب { ونزلت } إن شانئك هو األبتر { السقاية قال انتم خري منا فنزلت فيهم 
  } نصريا {  -إىل  -

 غطفان وبين قريظة ؟ وسالم كان الذين حزبوا األحزاب من قريش وبين: وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال 



بن أيب احلقيق وأبو رافع والربيع بن أيب احلقيق وأبو عمار وهوذه بن قيس وكان سائرهم من بين النضري فلما قدموا 
دينكم خري : أحبار اليهود أهل علم بالكتب األوىل فاسأهلم أدينكم خري أم دين حممد ؟ فسأهلم فقالوا : قريش قالوا 

ملكا {  -إىل قوله  -} أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب { دى منه وممن اتبعه فأنزل اهللا من دينه وأنتم أه
  } عظيما 

قال أهل الكتاب زعم حممد أنه أويت ما أويت يف : وأخرج ابن أيب حامت من طريق العويف عن ابن عباس قال ) ك ( 
اآلية } أم حيسدون الناس { ن هذا فأنزل اهللا تواضع وله تسع نسوة وليس مهه إال النكاح فأي ملك أفضل م

  وأخرج ابن سعد عن عمر موىل عفرة حنو ابسط منه 
ملا فتح : قال [ أخرج ابن مرديه من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس } إن اهللا يأمركم { : قوله تعاىل 

أرين املفتاح فأتاه به فلما بسط يده إليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة دعا عثمان بن طلحة فلما أتاه قال 
يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي امجعه يل مع السقاية فكف عثمان يده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قام العباس فقال 

هاك أمانة اهللا فقام ففتح الكعبة مث خرج فطاف بالبت مث أنزل عليه جربيل : هات املفتاح يا عثمان فقال : و سلم 
حىت فرغ } إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها { رد املفتاح فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه املفتاح مث قال ب

  ] من اآلية 
نزلت هذه اآلية يف عثمان بن طلحة أخذ منه رسول اهللا : وأخرج شعبة يف تفسريه عن حجاج عن ابن جريح قال 

البيت يوم فتح مكة فخرج وهو يتلو هذه اآلية فدعا عثمان فناوله  صلى اهللا عليه و سلم مفتاح الكعبة فدخل به
فداه أيب وأمي ما مسعته : وقال عمر بن اخلطاب ملا خرج الرسول من الكعبة وهو يتلو هذه اآلية : املفتاح قال 

  ظاهر هذه أهنا نزلت يف جوف الكعبة : يتلوها قبل ذلك فقلت 
نزلت هذه اآلية يف عبد : روى البخاري وغريه عن ابن عباس قال } يعوا اهللا يا أيها الذين آمنوا أط{ : قوله تعاىل 

اهللا بن حذافة بن قبس إذ بعثه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سرية كذا أخرجه خمتصرا وقال الداودي هذا الوهم 
اقتحموا فامتنع بعض يعين اإلفتراء على ابن عباس فإن عبد اهللا بن حافة خرج على اجليش فغضب فأوقد نار وقاال 

فإن كانت اآلية نزلت قبل فكيف خيص عبد اهللا بن حذافة بالطاعة دون غريه وان كانت : وهم بعض أن يفعل قال 
إمنا الطاعة يف املعروف وما قيل هلم تطيعوه ؟ وأجاب احلافظ ابن حجر بأن املقصود يف : نزلت بعده فإمنا قيل هلم 

تنازعوا يف امتثال األمر والطاعة والتوقف فرارا من النار فناسب أن ينزل يف ذلك فإن تنازعتم يف شيء فإهنم : قصته 
ما يرشدهم إىل ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد أخرج ابن جرير أهنا 

  ري أمره فتخاصما فنزلت نزلت يف قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد وكان أمريا فأجار عمار رجال بغ
كان أبو : أخرج ابن أيب حامت و الطرباين يسند صحصح عن ابن عباس قال } أمل تر إىل الذين يزعمون { قوله تعاىل 

أمل تر إىل الذين { برزة األسلمي كاهنا يقضي بني اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من املسلمني فأنزل اهللا 
  } إال إحسانا وتوفيقا {  -إىل قوله  -} يزعمون أهنم آمنوا 

كان اخلالص بن الصامت ومتعب بن قشري : وأخرج ابن أيب حامت من طريق عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال 
ورافع بن زيد وبشر يدعون إىل اإلسالم فدعاهم رجال من قومهم من املسلمني يف خصومة كانت بينهم إىل رسول 

  اآلية } أمل تر إىل الذين يزعمون { فدعوهم إىل الكهان حكام اجلاهلية فأنزل اهللا فيهم اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أحاكمك : كان بني رجل من اليهود ورجل من املنافقني خصومة فقال اليهودي : أخرج ابن جرير عن الشعيب قال 

اتفقا على أن يأتيا كاهنا جهينة إىل أهل دينك أو قال النيب ألنه قد علم أنه ال يأخذ الرشوة يف احلكم فاختلفا و



  فنزلت 
خاصم الزبري رجال من األنصار يف : قال [ أخرج االئمة الستة عن عبد اهللا بن الزبري } فال وربك { قوله تعاىل 

يا رسول اهللا : اسق يا زبري مث أرسل املاء إىل جارك فقال األنصاري : شراج احلرة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اسق يا زبري مث أحبس املاء حىت يرجع إىل اجلدار مث أرسل املاء جارك : ابن عمتك فتلون وجه مث قال إن كان 

فما أحسب هذه اآليات إال نزلت يف : قال الزبري ] واستوعب للزبري حقه وكان أشر عليهما بأمر هلما فيه سعة 
  } فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم { ذلك 

رباين يف الكبري و احلميدي يف مسنده عن أم سلمة قالت خاصم الزبري رجال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وأخرج الط
} فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك { إمنا قضى له ألنه أبن عمته فنزلت اآلية : و سلم فقضى للزبري فقال الرجل 

  اآلية 
أنزلت يف الزبري بن العوام وحاطب بن : اآلية قال } ربك فال و{ وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن نسيب يف قوله 

  أيب بلتعه اختصما يف ماء فقضى النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يسقي األعلى مث األسفل 
اختصم رجالن إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : وأخرج ابن أيب حامت و ابن مردويه عن أيب األسود قال ) ك ( 

قضى يل رسول اهللا صلى : ردنا إىل عمر بن اخلطاب فأتيا إليه فقال الرجل : قضى عليه فقضى بينهما فقال الذي 
مكانكما حىت أخرج إليكما : نعم فقال عمر : اكذاك ؟ قال : اهللا عليه و سلم على هذا فقال ردنا إىل عمر فقال 

فال وربك ال { أنزل اهللا فأقضي بينكما فخرج إليهما مشتمال على سيفه فضرب الذي قال ردنا إىل عمر فقتله ف
اآلية مرسل غريب يف إسناده ابن هليعة وله شاهد أخرجه رحيم يف تفسريه من طريق عتبة بن ضمرة عن } يؤمنون 

  أبيه 
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من { ملا نزلت : وأخرج ابن جرير عن السدي قال ) ك ( 

واهللا لقد كتب : افتخر ثابت بن قيس بن مشاس ورجل من اليهود فقال اليهودي } دياركم ما فعلوه إال قليل منهم 
واهللا لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسنا فأنزل اهللا : اهللا علينا أن اقتلوا أنفسكم فقتلنا أنفسنا فقال ثابت 

  } ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتا { 
أخرج الطرباين و ابن مردويه بسند ال بأس به عن عائشة قالت جاء رجل للنيب [ } ومن يطع اهللا {  وقوله تعاىل

يا رسول اهللا إنك ألحب إىل من نفسي وأنك ألحب إىل من ولدي وإين ألكون يف : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
نك إذا دخلت اجلنة رفعت مع البيت فأذكرك فما أصرب حىت آيت وأنظر إليك وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت أ

النبيني وأين إذا دخلت اجلنة خشيت أن ال أراك فلم يرد النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا حىت نزل عليه جربيل هبذه 
  ] اآلية } ومن يطع اهللا والرسول { اآلية 

ما ينبغي لنا أن  يا رسول اهللا: قال أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم : واخرج ابن أيب حامت عن مسروق قال 
  } ومن يطع اهللا والرسول { نفارقك فإنك لو قدمت لرفعت فوقنا ومل نرك فأنزل اهللا 

أيت فىت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا نيب اهللا إن لنا منك نظرة يف الدنيا ويوم القيامة : قال [ وأخرج عكرمة 
أنت معي يف : ه اآلية فقال له الرسول صلى اهللا عليه و سلم ال نراك فأنك يف اجلنة يف الدرجات العلي فأنزل اهللا هذ

  وأخرج ابن جرير حنوه من مرسل سعيد بن حبري ومسروق والربيع وقتاده والسدي ] اجلنة إن شاء اهللا 
اآلية أخرج النسائي و احلاكم عن ابن عباس أن عبد الرمحن بن } أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا أيديكم { قوله تعاىل 

يا نيب اهللا كنا يف عز و حنن مشركون فلما آمنا صرنا : أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا [ عوف وأصحابا له 



أمل تر إىل { فأنزل اهللا ] إىل أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم فلما حوله اهللا إىل املدينة أمره بالقتال فكفوا : أذلة قال 
  ة اآلي} الذين قيل هلم كفوا أيديكم 

ملا اعتزل النيب صلى اهللا عليه و سلم : اآلية روى مسلم عن عمر بن اخلطاب قال } وإذا جاءهم { : قوله تعاىل 
طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه فقمت : نساءه دخلت املسجد فإذا الناس ينكتون باحلصى وبقولون 

وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف { هذه اآلية على باب املسجد فناديت بأعلى صويت مل يطلق نساءه فنزلت 
  فكنت أنا استنبط ذلك األمر } أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 

اآلية روى الشيخان وغريمها عن زيد بن ثابت أن رسول صلى اهللا عليه و } فما لكم يف املنافقني { : قوله تعاىل 
لم خرج إىل أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب الرسول صلى اهللا عليه و سلم فيهم فرقتني فرقة تقول س

  } فما لكم يف املنافقني فئتني { نقتلهم وفرقة تقول ال فأنزل اهللا 
خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال [ وأخرج سعيد بن منصور و ابن أيب حامت عن سعد بن معاذ ) ك ( 

إن كان من األوس قتلناه وإن : من يل مبن يؤذيين وجيمع يف بيته من يؤذيين فقال سعد بن معاذ : الناس ى فقال 
ما بك يا ابن معاذ طاعة رسول اهللا صلى اهللا : كان من إخواننا من اخلزرج أمرتنا فأطعناك فقام سعد بن عباده فقال 

إنك يا ابن معاذ منافق وحتب النفاق فقام حممد بن :  فقال عليه و سلم ولقد عرفت ما هو منك فقام أسيد بن حضري
{ فأنزل اهللا ] اسكتوا يا أيها الناس فإن فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يأمرنا فننفذ أمره : سلمة فقال 

  } فما لكم يف املنافقني 
اهللا عليه و سلم باملدينة فأسلموا  وأخرج أمحد عن أعبد الرمحن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول اله صلى

مالكم رجعتم ؟ : وأصاهبم وباء املدينة ومحاها فأركسوا خرجوا من املدينة فاستقبلهم نفر من الصحابة فقالوا هلم 
أصابنا وباء املدينة فقالوا أما لكم يف رسل اهللا أسوة حسنة ؟ فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم مل ينافقوا : قالوا 

  ) ك ( اآلية يف إسناده تدليس وانقطاع } فما لكم يف املنافقني فئتني {  فأنزل اهللا
اآلية أخرج ابن أيب حامت و ابن مردويه عن احلسن أن سراقة بن مالك املدجلي قال } إال الذين يصلون { قوله تعاىل 

لغين أنه يريد أن يبعث ب: ملل ظهر النيب صلى اهللا عليه و سلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حوهلم قال سراقة : 
أنشدك النعمة بلغين أنك تريد أن تبعث إىل قومي وأنا أريد أن توا : خالد بن الوليد إىل قومي بين مدجل فأتيته فقلت 

دعهم فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا يف اإلسالم وإن مل يسلموا مل حيسن تغليب قومك عليهم فأخذ رسول اهللا 
اذهب معه ففعال ما يريد فصاحلهم خالد على أن ال يعينوا على رسول اهللا : فقال صلى اله عليه وسلم بيد خالد 

إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق { صلى اهللا عليه و سلم وإن أسلمت قريش أسلموا معهم وأنزل اهللا 
  فكامن وصل إليهم كان معهم على عهدهم } 

يف هالل بن عومير }  الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق إال{ : وأخرج أبن أيب حامت عن ابن عباس قال 
  األسلمي وسراقة بن مالك املدجلي ويف بين جذمية بن عامر بن عبد مناف 

يف هالل بن } ال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق { نزلت : وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال 
  دجلي ويف هالل بن جذمية بن عامر بن مناف عومير األسلمي وسراقة بن مالك امل

وأخرج أيضا عن جماهد أهنا نزلت يف هالل بن هومير األسلمي وكان بينه وبني املسلمني عهد وقصده ناس من قومه 
  فكرة أن يقاتل املسلمني وكره أن يقاتل قومه 

حلرث بن يزيد من بين عامر بن لؤي كان ا: اآلية أخرج ابن جرير عن عكرمة قال } وما كان ملؤمن { : قوله تعاىل 



يعذب عياش بن أيب ربيعة مع أيب جهل مث خرج احلرث مهاجرا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فلقيه عياش باحلرة 
وما كان ملؤمن أن يقتل { فعاله يف السيف وهو حيسي أنه كافر مث جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فنزلت 

  رج حنوه عن جماهد والسدي وأخ} مؤمنا إال خطأ 
أن رجال من : [ اآلية أخرج ابن جرير من طريق ابن جريح عن عكرمة } ومن يقتل مؤمنا متعمدا { : قوله تعاىل 

فقال : األنصار قتل أخا مقيس ابن صبابة فأعطاه النيب صلى اهللا عليه و سلم الدية فقبلها مث وثب على القاتل فقتله 
{ وفيه نزلت هذه اآلية : قال ابن جريح ] ال أؤمنه يف حل وال حرم فقتل يوم الفتح : لم النيب صلى اهللا عليه و س
  اآلية } ومن يقتل مؤمنا متعمدا 

اآلية روى البخاري و الترمذي و احلاكم وغريه عن ابن عباس قال } يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم { : قوله تعاىل 
نيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا ما مر رجل من بين سليم بنفر من أصحاب ال: 

يا أيها الذين آمنوا إذا { سلم علينا إال ليتعوذ منا فعمدوا إليه وقتلوه وأتوا بغنمه النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت 
  اآلية } ضربتم 

ليه و سلم سرية فيها املقداد فلما أتوا بعث الرسول صلى اهللا ع: قال [ وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس 
أشهد إن ال إله إال اهللا فقتله املقداد فقال له النيب صلى اهللا : القوم وجدهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثري فقال 

ن وأنزل اهللا هذه اآلية وأخرج أمحد و الطرباين وغريمها عن عبد اهللا ب] كيف لك بال إله إال اهللا غدا : عليه و سلم 
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نفر من املسلمني فيهم أبو قتادة وحملم ابن جثامة : أيب جدر األسلمي قال 

فلم قدمنا على النيب صلى اهللا عليه و سلم : فمر بنا عامر بن األضبط األشجعي فسلم علينا فحمل عليه حملم فقتله 
أ اآلية وأخرج ابن جرير من حديث } الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا يا أيها { وأخربناه اخلرب نزل فينا القرآن 

  ابن عمر حنوه 
وأخرج الثعليب من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أن اسم املقتول مردوس بن هنيك من أهل فدك وأن 

داس ملا اهنزموا بقي هو وحده اسم القاتل أسامة ابن بزيد وأن اسم أمري السرية غالب بن فضالة الليثي وأن قوم مر
ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا السالم عليكم فقتله أسامة بن يزيد فلما رجعوا : وكن أجلأ غنمه جببل فلما حلقوه قال 

  أنزلت اآلية 
وأخرج ابن جرير من طريق السدي و عبد من طريق قتادة حنوه وأخرج ابن أيب حامت من طريق ابن هليعة عن ابن 

  يف مردوس وهو شاهد حسن } وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم { أنزلت هذه اآلية : عن جابر قال  الزبري
وفد أخي مقداد إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم من اليمن فلقيته : وأخرج ابن منده عن جزء بن احلدرجان قال 

وقتلوه فبلغين ذلك فخرجت إىل النيب صلى اهللا  أنا مؤمن فلم يقبلوا منه: سرية النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلم 
فأعطاين النيب صلى اهللا عليه و سلم دية } يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا { عليه و سلم فنزلت 

  أخي 
ي ال يستو{ ملا نزلت : اآلية روى البخاري عن الرباء قال } ال يستوي القاعدون من املؤمنني { قوله تعاىل 

قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ك أدع فالنا فجاء ومعه الدواة واللوح والكتف فقال ا [ } القاعدون من املؤمنني 
وخلف النيب صلى اهللا عليه و } ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا { كتب 

ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل { ير فنزلت مكاهنا أنا ضر: يا رسول اهللا : سلم ابن أم مكتوم فقال 
وروى البخاري وغريه من حديث زيد بن ثابت و الطرباين من حديث زيد بن أرقم وابن حبان من ] } الضرر 



حديث الفلتان بن عاصم حنوه وروي الترمذي حنوه من حديث ابن عباس ويف قال عبد اهللا بن جحش و بن أم 
  يان وقد سقت أحاديثهم يف ترمجان القرآن وعند ابن جرير من طريق كثرية مرسلة حنو ذلك مكتوم أنا أعم

اآلية روى البخاري عن ابن عباس أن أناسا من املسلمني كانوا مع املشركني } إن الذين توفاهم { : قوله تعاىل 
ه فيصيب أحدهم فيقتله أو يكثرون سواد املشركني على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيأيت السهم يرمي ب

وأخرجه ابن مرديه ومسى منهم يف روايته قيس } إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم { يضرب فيقتل فأنزل اهللا 
بن الوليد بن املغرية وأبا قيس بن الفاكه بن املغرية والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي ابن 

غر هؤالء دينهم : شأهنم أهنم خرجوا إىل بدر فلما رأوا قلة املسلمني دخلهم شك وقالوا  أمية بن خلف وذكر يف
  فقتلوا ببدر وأخرجه ابن أيب حامت وزاد منهم احلرث بن زمعة بن السود والعاص ابن منبه بن احلجاج 

 عليه و سلم كرهوا كان قوم مبكة قد أسلموا فلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا: وأخرج الطرباين عن ابن عباس قال 
  } إال املستضعفني {  -إىل قوله  -} إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم { أن يهاجروا وخافوا فأنزل اهللا 

كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا خيفون اإلسالم : وأخرج ابن املنذر و ابن جرير عن ابن عباس قال 
فأكرهوا فاستغفروا هلم فنزلت : بعضهم فقال املسلمني هؤالء مسلمون فأخرجهم املشركون معهم يوم بدر فأصيب 

اآلية فكتبوا هبا إىل من بقي مبكة منهم وأنه ال عذر هلم فخرجوا فلحق هبم املشركون } إن الذين توفاهم املالئكة { 
فكتب } كعذاب اهللا ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس { ففتنوهم فرجعوا فنزلت 

اآلية فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا } مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا { املسلمون بذلك فتحزنوا فنزلت 
  فلحقهم فنجا من جنا وقتل من قتل وأخرج ابن جرير من طريق كثرية حنوه 

خرج ضمرة بن : د عن ابن عباس قال أخرج ابن أيب حامت و أبو يعلي بسند جي} ومن خيرج من بيته { : قوله تعاىل 
امحلوين فأخرجوين من أرض املشركني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جندب من بيته مهاجرا فقال ألهله 

  اآلية } ومن خيرج من بيته مهاجرا { فمات يف الطريق قبل أن يصل النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزل الوحي 

إال املستضعفني من الرجال { بن جبري عن أيب ضمرة الزرقي وكان مبكة فلما نزلت  وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد
فقال إين لغين وإين لذو حيلة فتجهز يريد الين ي صلى اهللا عليه و سلم } والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة 

  }  ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله{ فأدركه املوت بالتنعيم فنزلت هذه اآلية 
وأخرج ابن جرير حنو ذلك من طريق سعيد بن جبري وعكرمة و قتادة و السدي و الضحاك وغريهم ومسي يف 
بعضها ضمرة بن العيص أو العيص ابن ضمرة ويف بعضها جندب بن ضمرة اجلندعي ويف بعضها الضمري ويف 

يث ويف بعضها من بين ليث بعضها رجل من بين ضمرة ويف بعضها رجل من بين خزاعة ويف بعضها رجل من بين ل
  ويف بعضها ما بين كنانة ويف بعضها من بين بكر 

أن جندع ابن ضمرة الضمري كان يف مكة فمرض : وأخرج ابن سعد يف الطبقات عن يزيد بن عبد اهللا بن قسط 
جرة فخرجوا به فلما إىل أين ؟ فأومأ بيده حنو املدينة يريد اهل: أخرجوين من مكة فقد قتلين غمها فقالوا : فقال لبينه 

  اآلية } ومن خيرج من بيته مهاجرا { بلغوا أضاة بين غفار مات فأنزل اهللا فيه 
أن الزبري ابن العوام : وأخرج ابن أيب حامت و ابن منده و البارودي يف الصحابة عن هشام ابن عروة عن أبيه ) ك ( 

ومن خيرج من بيته مهاجرا { يق فمات فنزلت فيه هاجر خالد بن حرام إىل أرض احلبشة فنهشته حية يف الطر: قال 
  اآلية } 

قال ملا بلغ أكثم بن صيفي خمرج النيب صلى اهللا عليه و سلم [ وأخرج األموي يف مغازيه عن عبد امللك بن عمري 



اهللا عليه  فليأت من يبلغه عين ويبلغين عنه فانتدب له رجالن فأتيا النيب صلى: أراد أن يأتيه فأىب قومه أن يدعوه قال 
أنا حممد بن عبد اهللا وأنا : و سلم فقاال حنن رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت ومبا جئت ؟ قال 

اآلية فأتيا أكثم فقاال له ذلك قال أي قوم إنه يأمر } إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان { عبد اهللا ورسوله مث تال عليهم 
فكونوا يف هذا األمر رؤساء وال تكونوا فيه أذنابا فركب بعريه متوجها إىل مبكارم األخالق وينهي عن مالئمها 

  مرسل إسناده ضعيف : اآلية } ومن خيرج من بيته مهاجرا { فنزلت فيه ] املدينة فمات يف الطريق 
يفي نزلت يف أكثم بن ص: أنه سئل عن هذه اآلية فقال : وأخرج حامت يف كتاب املعمرين من طريقني عن ابن عباس 

  فأين الليثي قال ؟ هذا قبل الليثي بزمان وهي خاصة عامة : قيل 
سأل قوم من بين النجار رسول اهللا صلى اهللا عليه : اآلية أخرج ابن جرير عن علي قال } وإذا ضربتم { قوله تعاىل 

رض فليس وإذا ضربتم يف األ{ يا رسول اهللا إن نضرب يف األرض فكيف نصلي ؟ فأنزل اهللا : و سلم فقالوا 
مث انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك حبول غزا النيب صلى اهللا عليه و سلم } عليكم جناح أن تقصروا من الصالة 

إن : لقد أمكنكم حممد وأصحابه من ظهورهم هال شددمت عليهم ؟ فقال قائل منهم : فصلى الظهر فقال املشركون 
عذابا مهينا {  -إىل قوله  -} إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا { هلما أخرى مثلها يف أثرها فأنزل اهللا بني الصالتني 

كنا مع : فنزلت صالة اخلوف وأخرج أمحد و احلاكم وصححه البهيقي يف الدالئل عن ابن عياش الزرقي قال } 
اهللا رسول اهللا بعسفان فاستقبلنا املشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبني القبلة فصلى بنا النيب وصلى 

يأيت عليهم اآلن صالة هي أحب إليهم : قد كانوا على حال لو أصبنا غرهتم مث قالوا : عليهم وسلم الظهر فقالوا 
احلديث وروى } وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة { من أبنائهم وأنفسهم فنزل جربيل بني الظهر والعصر 

  ) ك ( بد اهللا وابن عباس الترمذي حنوه عن أيب هريرة و ابن جرير حنوه عن جابر بن ع
إن كان بكم أذى من مطر أو { نزلت : أخرج البخاري عن ابن عباس قال } وال جناح عليكم { : قوله تعاىل 

  يف عبد الرمحن بن عوف كان جرحيا } كنتم مرضى 
ان أهل بيت منا ك: قال [ اآلية روى الترمذي و احلاكم وغريمها عن قتادة بن النعمان } إنا أنزلنا { : قوله تعاىل 

يقال هلم بنو أبريق بشر وبشري ومبشر وكان بشري رجال منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول اهللا مث ينحله 
قال فالن كذا وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة يف اجلاهلية واإلسالم وكان الناس إمنا طعامهم : بعض العرب يقول 

ابن زيد محال من ادرمك فجعله يف مشربة له فيها سالح ودرع وسيف باملدينة التمر والشعري فابتاع عمي رفاعة 
يا ابن أخي إنه قد : فعدي عليه من حتت فنقبت املشربة وأخذ الطعام والسالح فلما أصبح أتاين عمي رفاعة فقال 

قد رأينا بين : عدي علينا يف ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسالحنا فتجسسنا يف الدار وسألنا فقيل لنا 
وحنن نسأل يف الدار : فقال بنو ابريق : أبريق استوقدوا يف هذه الليلة وال نرى فيما نرى إال على بعض طعامكم 

أنا اسرق : واهللا ما نرى صاحبكم إال لبيد بن سهل رجل منا له صالح وإسالم فلما مسع لبيد اخترط سيفه وقال 
إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا يف الدار حىت مل : قة قالوا واهللا ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن السر

يا ابن أخي لو أتيت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فأتيته : نشك أهنم أصحابنا فقال يل عمي 
علينا سالحنا وأما  أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إىل عمي فنقبوا مشربة له وأخذوا سالحه وطعامه فلريدوا: فقلت 

سأنظر يف ذلك فلما مسع بنو أبريق أتوا رجال منهم : الطعام فال حاجة لنا فيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يا رسول اهللا إن قتادة بن : يقال له أسريبن عروة فكلموه يف ذلك فاجتمع يف ذلك أناس من أهل الدار فقالوا 

فأتيت : منا أهل إسالم وصالح يرموهنم بالسرقة من غري بينة وال ثبت قال قتادة  النعمان وعمه عمدا إىل أهل بيت



عمدت أهل البيت ذكر منهم إسالم وصالح ترميهم بالسرقة على غري : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ليك الكتاب باحلق إنا أنزلنا إ{ اهللا املستعان فلم نلبث أن نزل قرآن : ثبت وبينة ؟ فرجعت فأخربت عمي فقال 

أي مما قلت لقتادة  -} واستغفر اهللا {  -بين أبريق  -} لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا وال تكن للخائنني خصيما 
فلما نزل القرآن أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالسالح فرده إىل رفاعة وحلق يف } عظيما { إىل قوله 

إىل قوله تعاىل } ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى { فأنزل اهللا  ]املشركني فنزل على سالفة بيت سعد 
  صحيح على شرط مسلم : قال احلاكم } ضالال بعيدا {  -

عدا بشري ابن احلرث على علية رفاعة بن زيد عم : وأخرج ابن سعد يف الطبقات بسنده عن حممود بن لبيد قال 
ذ طعاما له ودرعني بأداهتما فأتى قتادة النيب صلى اهللا عليه و سلم فاخربه قتادة بن النعمان فنقبها من ظهرها وأخ

بذلك فدعا بشريا سأله فأنكر وروى بذلك لبيد بن سهل رجال من أهل الدار ذا حسب ونسب فنزل قرآن 
يف بشري اآليات فلما نزل القرآن } إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس { بتكذيب بشري وبراءة لبيد 

{ وعثر عليه هرب إىل مكة مرتدا فنزل على سالمة بيت سعد فجعل يقع يف النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزل فيه 
  اآلية وهجاه حسان بن ثابت حىت رجع يف شهر ربيع سنة أربع من اهلجرة } ومن يشاقق الرسول 

قالت النصارى ال يدخل اجلنة غرينا : س قال اآلية أخرج ابن أيب حامت عن ابن عبا} ليس بأمانيكم { : قوله تعاىل 
  } ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب { إنا النبعث فأنزل اهللا : وقالت قريش 

حنن أفضل منكم وقال هؤالء : تفاخر النصارى وأهل اإلسالم فقال هؤالء : وأخرج ابن جرير عن مسروق قال 
  } اين أهل الكتاب ليس بأمانيكم وال أم{ حنن افضل منكم فانزل اهللا 

وأخرج حنوه عن قتادة و الضحاك و السدي و أيب صاحل ولفظهم نفاخر أهل األديان ويف لفظ جلس من اليهود 
ملا نزلت : حنن أفضل ن فنزلت واخرج أيضا عن مسروق قال : وناس من النصارى وناس من املسلمني فقال هؤالء 

ومن يعمل من { حنن وأنتم سواء فنزال هذه اآلية : الكتاب  قال أهل} ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب { 
  } الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 

  ويستفتونك يف { : قوله تعاىل 

  النساء

هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته : اآلية روى البخاري عن عائشة يف هذه اآلية قالت } 
أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجال فيشركه يف ماهلا فيعضلها فنزلت وأخرج ابن أيب  يف ماهلا حىت يف املذق فريغب

كان جلابر بنت عم دميمة هلا مال ورثيه عن أبيها وكان جابر يرغب عن نكاحها وال ينكحها : حامت عن السدي 
  خشية أن يذهب الزوج مباهلا فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فنزلت 

فرقت سودة أن يفارقها رسول اهللا صلى : اآلية روى أبو داود و احلاكم عن عائشة قالت } إن امرأة { قوله تعاىل 
اآلية وروى } إن امرأة خافت من بعلها نشوزا { يومي لعائشة فأنزل اهللا : اهللا عليه و سلم حني أسنت فقالت 

  الترمذي مثبة عن ابن عباس 
ابنة حممد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكرة منها أمرا إما  وأخرج سعيد بن منصور عن املسيب أن) ك ( 

اآلية وله } وإن امرأة خافت { ال تطلقين واقسم يل ما بدا ذلك فأنزل اهللا : كربا أو غريه فأراد طالقها ن قالت 
  شاهد موصول أخرجه احلاكم من طريق ابن املسيب عن رافع بن خديج 



يف رجل كانت حتته امرأة ولدت له أوالدا } والصلح خري { نزلت هذه اآلية :  أخرج احلاكم عن عائشة قال) ك ( 
  فأراد أن يستبدل هبا فراضته على أن تقر عنده وال يقسم هلا 

وإن امرأة خافت من بعلها { جاءت امرأة حني نزلت هذه اآلية : وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبري قال ) ك ( 
أريد أن يقسم يل من نفقتك قد كانت رضيت أن يدعها فال يطلقها وال يأتيها غين : قالت } نشوزا أو إعراضا 

  } وأحضرت األنفس الشح { فأنزل اهللا 
هذه اآلية : ملا نزلت : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن السدي قال } يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني { : قوله تعاىل 

غين وفقري وكان الرسول مع الفقري يرى أن الفقري ال يظلم الغين : ن يف النيب صلى اهللا عليه سلم اختصم إليه رجال
  فأىب اهللا إال أن يقوم بالقسط يف الغين والفقري 

ال حيب { أنزلت : اآلية أخرج هناد بن السرى يف كتاب الزهد عن جماهد قال } ال حيب اهللا اجلهر { : قوله تعاىل 
 رجل أضاف رجال باملدينة فأساء قراه فتحول عنه فجعل يثين عليه مبا يف} اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم 
  أواله فرخص له أن يثين عليه مبا أواله 

اآلية أخرج ابن جرير عن حممد ابن كعب القرظي قال جاء ناس من اليهود } يسألك أهل الكتاب { : قوله تعاىل 
نا األلواح من عند اهللا فأتنا باأللواح حىت نصدقك فأنزل إن موسى جاء: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 

ما انزل اهللا عليك وال : فجثا رجل من اليهود فقال } هبتانا عظيما {  -إىل قوله  -} يسألك أهل الكتاب { اهللا 
إنا { : اآلية قوله تعاىل } وما قدروا اهللا حق قدره { على موسى وال على عيسى وال على أحد شيئا فأنزل اهللا 

ما نعلم أن اهللا أنزل على بشر من : قال عدي بن زيد : اآلية روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال } أوحينا إليك 
  شيء من بعد موسى فأنزل اهللا اآلية 

دخل مجاعة من اليهود على الرسول : اآلية روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال } لكن اهللا يشهد { : قوله تعاىل 
لكن اهللا { لم فقال هلم إين واهللا أعلم أنكم تعلمون أين رسول اهللا ن فقالوا ك ما نعل فأنزل اهللا صلى اهللا عليه و س

  } يشهد 
قال [ اآلية اآلية روى النسائي من طريق أيب الزبري عن جابر } يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة { : قوله تعاىل 

أحسن : يا رسول اهللا أوصي ألخوايت بالثلث قال : م فقلت اشتكيت فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: 
ال أراك متوت يف وجعك هذا إن اهللا أنزل أو بني ما : أحسن مث خرج مث دخل علي فقال : قلت بالشطر قال 

قال احلافظ } يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة { نزلت هذه اآلية يف ] ألخواتك وهو الثلثان فكان جابر يقول 
  حجر هذه قصة أخرى جلابر غري اليت تقدمت يف أول السورة  ابن
{ وأخرج ابن مردويه عن عمر انه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم كيف يورث الكاللة فأنزل اهللا ) ك ( 

  إىل آخرها } يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة 
  رة عرفت الرد على من قال بأهنا مكية إذا تأملت ما أوردناه من أسباب النزول آيات هذه السو) تنبيه ( 

قدم احلطم بن هند البكري املدينة يف عري له : أخرج ابن جرير عن عكرمة قال } ال حتلوا شعائر اهللا { قوله تعاىل 
: حيمل طعاما فباعه مث دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فبايعه وأسلم فلما وىل خارجا نظر إليه فقال ملن عنده 

فلما قدم اليمامة ارتد عن اإلسالم وخرج يف عري له حيمل الطعام يف ] خل علي بوجه فاجر وويل بقفا غادر لقد د[ 
ذي قعدة يريد مكة فلما مسع به أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هتيأ للخروج إليه نفر من املهاجرين 

فانتهي القوم وأخرج عن السدي }  حتلوا شعائر اهللا يا أيها الذين آمنوا ال{ واألنصار ليقتطعوا يف عريه فأنزل اهللا 



  حنوه 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن زبد ابن أسلم قال } وال جيرمنكم { : قوله تعاىل 

سلم باحلديبية وأصحابه حني صدهم املشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر هبم أناس من املشركني من 
نصد هؤالء كما صدوا أصحابنا : أهل املشرق يريدون العمرة فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اآلية } وال جيرمنكم { فأنزل اهللا 
اآلية أخرج ابن منده يف كتاب الصحابة من طريق عبد اهللا بن جبلة بن حبان } حرمت عليكم امليتة { : قوله تعاىل 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أوقد حتت قدر فيها حلم ميتة : جر عن أبيه عن جده حبان فقال يب ح
  فأنزل حترمي امليتة فأكفأت القدر 

: قال [ اآلية روى الطرباين عن احلكم و البيهقي وغريهم عن أيب رافع } يسألونك ماذا أحل هلم { : قوله تعاىل 
لى اهللا عليه و سلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأحذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب جاء جربيل إىل النيب ص

أجل ولكنا ال ندخل بيتا فيه صورة وال كلب فنظروا فإذا يف بعض بيوهتم جرو فأمر أبا : قد أذنا لك قال : فقال 
] ذا حيل لنا من هذه اآلمة اليت أمرت بقتلها يا رسول اهللا ما: رافع ال تدع كلبا باملدينة إال قتلته فأتاه ناس فقالوا 

اآلية وروى ابن جرير عن عكرمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أبا } يسألونك ماذا أحل هلم { فنزلت 
ماذا أحل : وعومير بن ساعدة فقالوا : رافع يف قتل الكالب حىت بلغ العوايل فدخل عاصم بن عدي وسعد بن جثمة 

  ا آلية } يسألونك ماذا أحل هلم { اهللا ؟ فنزلت  لنا يا رسول
يا رسول اهللا ماذا : ملا أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقتل الكالب قالوا : وأخرج عن حممد بن كعب القرظي قال 

  حيا لنا من هذه األمة فنزلت 
عليه و سلم يسأله عن صيد  أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا: وأخرج من طريق الشعيب أن عدي بن حامت الطائي قال 

  } تعلموهنن مما علمكم اهللا { الكالب فلم يدر ما يقول له حىت نزلت هذه اآلية 
وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري أن عدي بن حامت وزيد بن مهلهل الطائيني سأال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وأن كالب آل ذريح تصيد البقر واخلمري والظباء وقد  يا رسول اهللا إنا قوم نصيد بالكالب والبزاة: سلم فقاال 
  } يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات { حرم اهللا امليتة فماذا حيل لنا منها فنزلت 

اآلية روى البخاري من طريق عمرو بن حرث عن عبد } يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة { : قوله تعاىل 
سقطت قالدة يل بالبيداء وحنن داخلون املدينة فأناخ الرسول صلى اهللا : أبيه عن عائشة قال  الرمحن بن القاسم عن

عليه و سلم نزل فثىن رأسه يف حجري راقدا وأقبل أبو بكر فلكزين لكزة شديدة وقال حبست الناس يف قالدة مث 
يا أيها الذين آمنوا إذا { نزلت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمسي املاء فلم جيد ف

لقد بارك اهللا للناس فيكم آل أيب بكر : فقال سيد بن حضري } لعلكم تشكرون {  -إىل قوله  -} قمتم إىل الصالة 
ملا كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل : وروى الطرباين من طريق عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة قال 

ع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حىت حبس الناس اإلفك ما قالوا أخرجت م
بنية يف كل سفر تكونني عناء وبالء على الناس فأنزل اهللا الرخصة يف التيمم فقال : على التماسه فقال يل أبو بكر 

  أبو بكر إنك ملباركة 
و بن احلرث وفيه التصريح بأن آية التيمم املذكورة ساق البخاري هذا احلديث من رواية عمر) األول : ( تنبيهان 

هذه : فنزلت آية التيمم ومل يبينوها وقال عبد اهللا أبن عبد الرب : يف رواية غريه هي آية املائدة وأكثر الرواة قالوا 



هة بأن هي آية النساء ووج: معضلة ما وجدت لدائها دواء ألنا ال نعلم أي اآليتني عنت عائشة وقد قال ابن يطال 
آية املائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء ال ذكر للوضوء هبا فيتجه ختصيصها بأية التيمم وأورد الواحدي هذا 
احلديث يف أسباب النزول عند ذكر آية النساء أيضا وال شك أن الذي مال أليه البخاري من أهنا آية املائدة هو 

  الصواب هبا يف الطريق املذكور 
حلديث على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول اآلية وهلذا استعظموا نزوهلم على غري ماء ووقع دل ا) الثاين ( 

معلوم عند مجيع أهل املغازي أنه صلى اهللا عليه و سلم ومل : من أيب بكر يف حق عائشة ما وقع قال ابن عبد الرب 
واحلكمة يف نزول آية : معاند قال يصل منذ فرضت عليه الصالة إال يف وضوء وال يدفع ذلك إال جاحد أو 

حيتمل أن تكون أول اآلية نزل مقدما مع فرض : الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلو بالتنزيل وقال غريه 
األول أصوب فان الوضوء كان مع فرض الصالة : الوضوء مث نزل بقيتها وهو ذكر التيمم يف هذه القصة قلت 

  مبكة واآلية مدنية 
اآلية وأخرج ابن جرير عن عكرمة ويزيد بن أيب الفداء واللفظ } يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا { ىل قوله تعا

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرمحن بن عوف حىت : له 
  نعم اجلس حىت نطعمك ونعطيك : ابه فقالوا دخلوا على كعب بن األشرف ويهود بين النضري ستعينهم يف عقل أص

وال ترون شرا أبدا فجاءوا إىل رحى عظيمة ليطرحوها عليه : الذي تسألنا فجلس فقال حيي ين أخطب ألصحابه 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم { فأمسك اهللا عنهم أيديهم حىت جاءه جربيل فأقامه من مثت فأنزل اهللا 

اآلية وأخرج حنوه عن عبد اهللا بن أيب بكر و عاصم بن عمري بن قتادة و جماهد و عبد اهللا ابن كثري و  }إذ هم قوم 
  أىب مالك 

ذكر لنا أن هذه اآلية أنزلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ببطن خنل يف الغزوة : وأخرج عن قتادة قال 
يعين الذي جاءه  -النيب صلى اهللا عليه و سلم فأرسلوا إليه األعرايب السابعة فأراد بنو ثعلبة وبنو حمارب أن يفتكوا ب

  اهللا فشام السيف ومل يعاقبه : من حيول بيين وبينك فقال : فأحذ سالحه وقال  -وهو نائم يف بعض املنازل 
ورث قال أن رجال من حمارب يقال له غ[ وأخرج أيب نعيم يف دالئل النبوة من طريق احلسن عن جابر بن عبد اهللا 

يا حممد : أقتل لكم حممدا فأقبل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس وسيفه يف حجره فقال : لقومه 
: يا حممد أما ختافين ؟ قال ال : نعم فأخذه وجعل يهزه ويهم به فيكبته اهللا تعاىل فقال : انظر إىل سيفك هذا ؟ قال 

  فأنزل اهللا اآلية ] ين اهللا منك مث أغمد السيف ورده إىل رسول اهللا أما ختافين والسيف يف يدي ؟ قال ال مينع
إن نيب اهللا صلى اهللا : قال [ اآلية أخرج ابن جرير عن عكرمة } يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا { : قوله تعاىل 

ه بالذي أنزل التوراة أيكم اعلم ؟ فأشاروا إىل ابن صوريا فناشد: عليه و سلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال 
أنه ملا كثر فينا جلدنا مائة : على موسى والذي رفع الطور واملواثيق اليت أخذت عليهم حىت أخذه أفكل فقال 

  } صراط مستقيم {  -إىل قوله  -} يا أهل الكتاب { فأنزل اهللا ] وحلقنا الرءوس فحكم عليهم بالرجم 
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن أسحق عن ابن عباس قال اآليات روى ا} وقالت اليهود { : قوله تعاىل 

ما ختوفنا : نعمان بن قصي وحبر بن عمر وشاش ابن عدي فكلموه وكلمهم ودعاهم إىل اهللا وحذرهم نقمته فقالوا 
  ة اآلي} وقالت اليهود والنصارى { يا حممد حنن واهللا أبناء اهللا وأحباؤه كقول النصارى فأنزل اهللا فيهم 

دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهود إىل اإلسالم ورغبهم فيه فأبوا عليه فقال هلم معاذ بن : وروي عنه قال 
يا معشر يهود اتقوا اهللا فوا هللا إنكم لتعلمون أنه رسول اهللا لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه : حبل وسعد بن عبادة 



ما قلنا لكم هذا وما أنزل اهللا من كتاب موسى وال أرسل : بن يهوذا  وتصفونه بصفته فقال رافع بن حرميلة ووهب
  } يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم { بشريا وال نذيرا بعده فأنزل اهللا 

أن عبد امللك بن مروان : اآلية وأخرج ابن جرير عن يزيد ابن أيب حبيب } إمنا جزاء الذين حياربون { : قوله تعاىل 
فكتب أنس خيربه أن هذه اآلية نزلت } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله { نس يسأله عن هذه اآلية كتب إىل أ

يف العرنيني ارتدوا عن اإلسالم وقتلوا الراعي واستاقوا اإلبل احلديث مث أخرج عن جرير مثله وأخرج عبد الرزاق 
  حنوه عن أيب هريرة 

روى أمحد و غريه عن عبد اهللا بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد ) ك (  اآلية} السارق والسارقة { : قوله تعاىل 
  هل يل من توبة يا رسول اهللا ؟ فأنزل اهللا يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقطعت يدها اليمىن فقالت 

  سورة املائدة

  اآلية } فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح { 
أنزل اهللا يف طائفتني من : روى أمحد و أبو داود عن ابن عباس قال )  ك( اآلية } يا أيها الرسول { : قوله تعاىل 

اليهود قهرت إحدامها األخرى يف اجلاهلية حىت ارتضوا فاصطلحوا على أن كل قتيل قتلته الذليلة فديته مائة وسق 
لت العزيزة أن فكانوا على ذلك حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيال فأرس

ابعثوا إلينا مبائة وسق فقالت الذليلة وهل كان ذلك يف حيني قط دينهما واحد ونسبتهما واحدة وبلدمها واحد دية 
بعضهم نصف دية يعض وآنا أعطيناكم هذا ضيما منكم وخوفا وفيقا فأما إذ قدم حممد فال نعطيكم فكادت احلرب 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما فأرسلوا إليه أناسا من املنافقني هتيج بينهما مث ارتضوا على أن جعلوا رسول 
  اآلية } يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر { ليختربوا رأيه فأنزل اهللا 

مر على النيب صلى اهللا عليه و سلم بيهودي حممم جملود : قال [ وروى أمحد و مسلم وغريمها عن الرباء ين عازب 
أنشدك الذي : نعم فدعا رجال من علمائهم فقال : هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم ؟ فقالوا : فقال فدعاهم 

ال واهللا ولوال أنك نشدتين مل أخربك جند حد : أنزل التوراة على موسى هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم ؟ فقال 
ريف تركناه وإذا زين الضعيف أقمنا عليه احلد فقلنا الزاين يف كتابنا الرجم ولكنه كثر يف أشرافنا فكنا إذا زين الش

: تعالوا حىت جنعل شيئا نقمة على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحمم واجللد فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يف  يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون{ فأنزل اهللا ] اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم 

يقولون ائتوا حممدا فأن أفتاكم بالتحمم واجللد فخذوه وإن } إن أوتيتم هذا فخذوه {  -إىل قوله تعاىل  -} الكفر 
  } ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون { أفتاكم بالرجم فاحذروا إىل قوله تعاىل 

زىن رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إىل : وأخرج احلميدي يف مسنده عن جابر بن عبد اهللا قال ) ك (  - ٠
ناس باملدينة أن اسألوا حممد عن ذلك فان أمر باجللد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فال تأخذه عنه فسألوه عن 

اآلية وأخرج البيهقي يف الدالئل من } فإن جاؤوك فاحكم بينهم { ذلك فذكر حنو ما تقدم فأمر به فرجم فنزلت 
   حديث أيب هريرة حنوه

قال كعب بن أسيد وعبد اهللا بن : روى ابن إسحق عن ابن عباس قال } وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا { قوله تعاىل 
يا حممد إنك قد عرفت أنا أحبار : صوريا وشاس بن قيس اذهبوا بنا إىل حممد لعلن نفتنه عن دينه فجاءوا فقالوا 

يهود ومل خيالفونا وأن بيننا وبني قومنا خصومة فنحاكمهم إليك  اليهود وأشرافهم وساداهتم وأنا إن اتبعناك اتبعنا



لقوم {  -إىل قوله  -} وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا { فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك فأىب ذلك وأنزل اهللا فيهم 
  } يوقنون 

ن أيب حامت و البهيقي عن اآلية أخرج ابن اسحاق و ابن جرير و اب} يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا { : قوله تعاىل 
ملا حاربت بنو قينقاع تشبث بأمرهم عبد اهللا بن أيب بن سلول وقام دوهنم ومشى عبادة بن : عبادة بن الصامت قال 

الصامت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتربأ إىل اهللا ورسوله من حلفهم وكان أحد بين عوف بن اخلزرج وله 
عبد اهللا بن أيب فحالفهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتربأ من حلف الكفار من حلفهم مثل الذي هلم من 

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى {  -وواليتهم قال ففيه ويف عبد اهللا بن أيب نزلت القصة يف املائدة 
  اآلية } أولياء 

يف األوسط بسند فيه جماهيل عن عمار بن ياسر قال وقف على  اآلية أخرج الطرباين} إمنا وليكم اهللا { : قوله تعاىل 
اآلية } إمنا وليكم اهللا ورسوله { علي بن أيب طالب سائل وهو راكع يف تطوع فنزع خامته فأعطاه السائل فنزلت 

اآلية } إمنا وليكم اهللا ورسوله { حدثنا عبد الوهاب بن جماهد عن أبيه عن ابن عباس : وله شاهد قال عبد الرازق 
قال نزلت يف علي بن أيب طالب وروى ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مثله وأخرج أيضا عن علي مثله 

  وأخرج ابن جرير عن جماهد و ابن أيب حامت عن سلمة بن كهيل مثله فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا 
آلية روى أبو الشيخ و ابن حبان عن ابن عباس ا} يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم { : قوله تعاىل 

كان رفاعة بن زبد بن التابوت وسويد بن احلرث قد أظهرا اإلسالم ونافقا وكان رجل من املسلمني يوادمها : قال 
 أتى النيب: وبه قال } مبا كانوا يكتمون { إىل قوله } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم { فأنزل اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ونافع بن أيب نافع وغازي بن عمر فسألوه عمن يؤمن 
آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت { : به من الرسل قال 

اآلية فلما ذكر عيسى جحدوا } ني أحد منهم وحنن له مسلمون موسى وعيسى وما أويت النبيون من رهبم ال نفرق ب
  ) ك ( اآلية } قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا { ال نؤمن بعيسى وال مبن آمن به فأنزل اهللا فيهم : نبوته وقالوا 

النباش بن  قال رجل من اليهود يقال له: اآلية أخرج الطرباين عن ابن عباس قال } وقالت اليهود { : قوله تعاىل 
اآلية وأخرج أبو الشيخ من وجه آخر عنه } وقالت اليهود يد اهللا مغلولة { إن ربك خبيل ال ينفق فأنزل اهللا : قيس 
  يف فنحاص رأس يهود قينوقاع } وقالت اليهود يد اهللا مغلولة { نزلت : قال 

: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أ[ اآلية أخرج أبو الشيخ عن احلسن } يا أيها الرسول بلغ { : قوله تعاىل 
يا أيها { فأنزلت ] إن اهللا بعثين برسالة فضقت هبا ذرعا وعرفت أن الناس مكذيب فوعدين ألبلغن أو ليعذبين 

  } الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
يا رب كيف : قال } يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك { ملل نزلت : وأخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال 

  } وإن مل تفعل فما بلغت رسالته { أصنع وأنا وحدي جيتمعون علي فنزلت 
واهللا { كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيرس حىت نزلت هذه اآلية : وأخرج احلاكم و الترمذي عن عائشة قالت 

صمين اهللا يف هذا احلديث دليل يا أيها الناس انصرفوا فقد ع: فأخرج رأسه من القبة فقال } يعصمك من الناس 
  والرسول يف فراشه  -فراشية  -ليلية نزلت ليال  -أي اآلية  -على أهنا 

كان العباس عم الرسول صلى اهللا عليه و سلم فيمن حيرسه فلما : وأخرج الطرباين عن أيب سعيد اخلدري قال 
  ترك احلرس } واهللا يعصمك من الناس { نزلت 



كنا حنرس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالليل حىت : مة بن مالك اخلطمي قال وأخرج أيضا عن عص) ك ( 
  فترك احلرس } واهللا يعصمك من الناس { نزلت 

كنا إذا أصبحنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : قال [ وأخرج ابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة ) ك ( 
ا فنزلت ذات يوم حتت الشجرة وعلق سيفه فيها فجاء رجل فأخذه سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل حتته

] اهللا مينعين منك ضع السيف فوضعه : يا حممد من مينعك مين ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وقال 
  } واهللا يعصمك من الناس { فنزلت 

ا غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بين مل: قال [ وأخرج ابن أيب حامت و ابن مردويه عن جابر بن عبد اهللا ) ك ( 
أل قتلن : أمنار نزل ذات الرقيع بأعلى خنل فبينا هو جالس على رأس بئر قد أدىل رجليه فقال الوارث من بين النجار 

 يا حممد أعطين: أقول له أعطين سيفك فإذا أعطانيه قتلته فأتاه فقال له : كيف تقتله ؟ قال : حممدا فقال له أصحابه 
فأنزل ] أحال اهللا بيين وبينك ما تريد : سيفك أمشه فأعطاه إياه فرعدت يده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اآلية } يا أيها الرسول بلغ { اهللا 
كان النيب صلى : قال [ ومن غريب ما ورد يف سبب نزوهلا ما أخرجه ابن مردويه و الطرباين عن ابن عباس ) ك ( 

{ لم حيرس وكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجاال من بين هاشم حيرسونه حىت نزلت هذه اآلية اهللا عليه و س
وأخرج ] يا عم إن اهللا عصمين من اجلن واألنس : فأراد أن يرسل معه من حيرسه فقال } واهللا يعصمك من الناس 

  فه ابن مردويه عن جابر بن عبد اهللا حنوه وهذا يقتضي أن اآلية مكية والظاهر خال
جاء رافع [ اآلية روى ابن جرير و ابن أيب حامت عن ابن عباس قال } قل يا أهل الكتاب { : قوله تعاىل ) ك ( 

يا حممد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن مبا عندنا ؟ : وسالم بن مشكم ومالك بن الصيف فقالوا 
فإنا نأخذ مبا يف أيدينا فإنا على : أمرمت أن تبينوه للناس قالوا بلى ولكنكم أحدثتم وجحدمت مبا فيها وكتمتم ما : قال 

  اآلية } قل يا أهل الكتاب لستم على شيء { فأنزل اهللا ] اهلدى واحلق 
اآلية أخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن املسيب وأيب بكر بن عبد الرمحن و } ولتجدن أقرهبم مودة { : قوله تعاىل 

عث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابا إىل النجاشي ب: عروة بن الزبري قالوا 
فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث دعا جعفر بن أيب طالب واملهاجرين معه وأرسل 

بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع إىل الرهبان والقسيسني مث أمر جعفر بن أيب طالب فقرأ عليهم سورة مرمي فآمنوا 
  } فاكتبنا مع الشاهدين { إىل قوله } ولتجدن أقرهبم مودة { فهم الذين أنزل اهللا فيهم 

بعث النجاشي ثالثني رجال من خيار أصحابه إىل رسول اهللا صلى اهللا : وروى ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال 
  فيهم اآلية عليه و سلم فقرأ عليهم سورة يس فبكوا فنزلت 

وإذا مسعوا ما أنزل إىل { نزلت هذه اآلية يف النجاشي وأصحابه : وأخرج النسائي عن عبد اهللا بن الزبري قال 
  وروى الطرباين عن ابن عباس حنوه أبسط منه } الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 

أن رجال أتى النيب صلى : ه عن ابن عباس اآلية روى الترمذي وغري} يا أيها الذين آمنوا ال حترموا { : قوله تعاىل 
يا رسول اهللا إين إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتين شهويت فحرمت علي اللحم : اهللا عليه و سلم فقال 

  اآلية } يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم { فأنزل اهللا 
منهم عثمان بن مظغون حرموا النساء : أن رجاال من الصحابة : وأخرج ابن جرير من طريق العويف عن ابن عباس 

  واللحم على أنفسهم وأخذوا الشفار ليقطعوا مذاكريهم لكر تنقطع الشهوة عندهم ويتفرغوا للعبادة فنزلت 



وأخرج حنوه ذلك مرسل عكرمة وأيب قالبة و جماهد و النخعي والسدي وغريهم ويف رواية السدي أهنم كانوا 
منهم ابن مظغون وعلي وابن مسعود واملقداد بن : م ابن مظغون وعلي ين أيب طالب ويف رواية عكرمة منه: عشرة 

  األسود وسامل موىل أيب حذيفة ويف رواية جماهد منهم ابن مطغون وعبد اهللا بن عمر 
ت هذه اآلية نزل: وأخرج ابن عساكر يف تارخيه من طريق السدي الصغري عن الكليب و أيب صاحل عن ابن عباس قال 

يف رهط من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن مظغون واملقداد بن األسود وسامل موىل 
أيب حذيفة توافقوا أن جيبوا أنفسهم ويعتزلوا النساء وال يأكلون من الطعام إال قوتا وأن يسيحوا يف األرض كهيئة 

ن أسلم أن عبد اهللا بن رواحة أضافه ضيف من أهله انتظارا له فقال الرهبان فنزلت وروى ابن أيب حامت عن زيد ب
هو علي حرام فلما : هو علي حرام فقال الضيف : حبست ضيفي من أجلي هو حرام علي فقالت امرأته : المرأته 

اهللا كلوا بسم اهللا مث ذهب للنيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر الذي كان منهم مث أنزل : رأى ذلك وضع يده وقال 
  } يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم { 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اآلية روى أمحد عن أيب هريرة قال } يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر { قوله تعاىل 
ل اهللا صلى اهللا عليه سلم املدينة وهم يشربون اخلمر ويأكلون امليسر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألوا رسو

ما حرم علينا إمنا قال إمث كبري وكانوا : اآلية فقال الناس } يسألونك عن اخلمر وامليسر { و سلم عنهما فأنزل اهللا 
يشربون اخلمر حىت كان يوم من األيام صلى الرجل من املهاجرين أم أصحابه يف املغرب فخلط يف قراءته فأنزل اهللا 

قالوا انتهينا ربنا فقال } فهل أنتم منتهون {  -إىل قوله  -} ذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر يا أيها ال{ أغلظ منها 
يا رسول اهللا قتلوا يف سبيل اهللا وماتوا على فراشهم وكانوا يشربون اخلمر ويأكلون امليسر وقد جعله اهللا : الناس 

إىل آخر اآلية } لصاحلات جناح فيما طعموا ليس على الذين آمنوا وعملوا ا{ رجسا من عمل الشيطان فأنزل اهللا 
إمنا نزل حترمي اخلمر يف قبيلتني من قبائل األنصار شربوا فلما أن مثل : وروى النسائي و البيهقي عن ابن عباس قال 

صنع يب هذا أخي : القوم عبث بعضهم يف بعض فلما صحوا جعل الرجل يرى األثر يف وجهه ورأسه وحليته فيقول 
واهللا لو كان يب رءوفا رحيما ما صنع يب هذا حىت وقعت : أخوة ليس يف قلوهبم ضغائن فيقول  فالن وكانوا

هي : اآلية فقال ناس من املتكلفني } يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر { الضغائن يف قلوهبم فأنزل اهللا هذه اآلية 
  اآلية } الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  ليس على{ رجس وهي يف بطن فالن وقد قتل يوم أحد فأنزل اهللا 

أن النيب صلى اهللا عليه : [ اآلية أخرج الواحدي و األصبهاين يف الترغيب عن جابر } قل ال يستوي { : قوله تعاىل 
إين رجال كانت هذه جتاريت فاعتقبت منها ماال فهل ينفع ذلك املال : و سلم ذكر حترمي اخلمر فقام أعرايب فقال 

فأنزل اهللا تصديقا لرسول اهللا صلي اهللا عليه ]  ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ال يقبل إال طيبا بطاعة اهللا
  اآلية } قل ال يستوي اخلبيث والطيب { وسلم 

خطب رسول اهللا : روى البخاري عن أنس بن مالك قال ) ك ( اآلية } يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا { قوله تعاىل 
ال تسألوا عن { فالن فنزلت هذه اآلية فنزلت هذه اآلية : هللا عليه و سلم خطبة فقال رجل من أيب ؟ قال صلى ا
كان قوم يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استهزاء فيقول : اآلية وروى أيضا عن ابن عباس قال } أشياء 

يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا { اهللا فيهم هذه اآلية أين ناقيت ؟ فأنزل : من أيب ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : الرجل 
  حىت تفرغ من اآلية كلها } عن أشياء 

وهللا { ملا نزلت : قال [ وأخرج ابن جرير مثله من حديث أيب هريرة وروى أمحد و الترمذي و احلاكم عن علي 
يا رسول اهللا يف كل عام ؟ قال : ا قالوا يا رسول اهللا يف كل عام ؟ فسكت رسول اهللا قالو} على الناس حج البيت 



  } ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { فأنزل اهللا ] ال ولو قلت نعم لوجبت 
المانع أن تكون : وأخرج ابن جرير مثله من حديث أيب هريرة و أيب أمامة ا وابن عباس قال احلافظ ابن حجر 

  نزلت يف األمرين وحديث ابن عباس يف ذلك أصح إسنادا 
اآلية روى الترمذي وضعفه وغريه عن ابن عباس عن متيم الداري } يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم { : قوله تعايل 

برئ الناس منها غريي وغري عداء : قال } يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت { يف هذه اآلية 
اإلسالم فأتيا الشام لتجارهتما وقدم عليهما موىل لبين سهم بقال له بن بداء وكانا نصرا نني خيتلفان إىل الشام قبل 

فلما : بديل بن أيب مرمي بتجارة ومعه جام من فضة فمرض فأوصى إليهما وأمرمها أن يبلغا ما ترك أهله قال متيم 
نا إليهم ما كان معنا مات أخذنا ذلك اجلام فبعناه بألف درهم مث اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا إىل أهله دفع

وفقدوا اجلام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غري هذا وما دفع إلينا غريه فلما أسلمت تأمثت من ذلك فأتيت أهله فخربهتم 
اخلري ودفعت إليهم مخسمائة درهم وأخربهتم أن عند صاحيب مثلها فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأهلم 

أن ترد { إىل قوله } يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم { ن يستحلفوه فحلف فأنزل اهللا البينة فلم جيدوا فأمرهم أ
  فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت اخلمسمائة درهم من عدي بن بداء } أميان بعد أمياهنم 

وليس : احلافظ ابن حجر جزم الذهيب بأن متيما النازل فيه غري متيم الداري وعزاه ملقاتل ابن حبان قال ) تنبيه ( 
  جبيد للتصريح يف هذا احلديث بأنه لداري 

اآلية أخرج ابن أسحق و ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن أبن } قل أي شيء أكرب شهادة { : قوله تعاىل 
ريه فقال يا حممد ما نعلم مع اهللا إهلا غ: [ جاء النحام ين زيد وقروم ين كعب وجبري ين عمرو فقالوا : عباس قال 

  } قل أي شيء أكرب شهادة { فأنزل اهللا يف قوهلم ] ال إله إال اهللا بذلك بعثت وإيل ذلك أدعو : 
نزلت هذه اآلية يف أيب : اآلية روى احلاكم وغريه عن ابن عباس قال } وهم ينهون عنه وينأون عنه { : قوله تعاىل 

  ليه و سلم ويتباعد عما جاء به طالب كان ينهى املشركني أن يؤذوا رسول اهللا صلى اهللا ع
نزلت يف عمومة النيب صلى اهللا عليه و سلم كانوا أشد : وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد ين أيب هالل قال ) ك ( 

  وأشد الناس عليه يف السر : الناس معه يف العالنية 
جهل قال للنيب صلى اهللا عليه  اآلية روى الترمذي و احلاكم عن علي أن أبا} قد نعلم إنه ليحزنك { : قوله تعاىل 

  } فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون { إنا ال نكذبك ولكن نكذب مبا جئت فأنزل اهللا : و سلم 
  اآلية روى ابن حبان و احلاكم عن سعد بن أيب وقاص قال } وال تطرد { : قوله تعاىل 

ن مسعود وأربعة قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اطردهم فإننا أنا وعبد اهللا ب: لقد نزلت هذه اآلية يف ستة : 
وال تطرد { نستحي أن نكون تبعا لك كهؤالء فوقع يف نفس النيب صلى اهللا عليه و سلم ما شاء اهللا فأنزل اهللا 

  } أليس اهللا بأعلم بالشاكرين {  -إىل قوله  -} الذين يدعون رهبم 
مر املأل من قريش على رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أيب حامت عن ابن مسعود قال وروى امحد و الطرباين و ابن 

يا حممد أرضيت هبؤالء وهؤالء من اهللا عليهم من بيننا : سلم وعنده خباب بن األرث وصهيب وبالل وعمار فقالوا 
سبيل {  -إىل قوله  -} ا وأنذر به الذين خيافون أن حيشرو{ فلو طردت هؤالء التبعناك فأنزل اهللا فيهم القرآن 

  } اجملرمني 
جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي واحلرث ين نوفل يف : وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال 

لو أن ابن أخيك يطرد عنه هؤالء األعبد كان أعظم يف : أشراف بين عبد مناف من أهل الكفر إىل أيب طالب فقالوا 



لو : أدىن التباعنا إياه فكلم أبو طالب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال عمر بن اخلطاب صدورنا وأطوع له عندنا و
{  -إىل قوله  -} وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم { فعلت ذلك حىت تنظر ما الذي يريدون فأنزل اهللا 

حذيفة وصاحلا مواىل أسيد وابن مسعود وكانوا بالل وعمار بن ياسر وسلما موىل أيب } أليس اهللا بأعلم بالشاكرين 
وإذا جاءك { واملقداد بن عبد اهللا و واقد بن عبد اهللا احلنظلي وأشباههم فأقبل عمر فاعتذر من مقالته فأنزل اهللا 

  اآلية } الذين يؤمنون بآياتنا 
حصن فوجدوا جاء األقرع ابن حابس وعيينة بن : قال [ وأخرج ابن جرير و ابن أيب حامت وغريمها عن خباب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع بالل وصهيب وعمار وخباب قاعدا يف ناس من الضعفاء من املؤمنني فلما 
رآوهم حول النيب صلى اهللا عليه و سلم حقروهم فأتوه فخلو به فقالوا إنا نريد أن جتعل لنا منك جملسا تعرف لنا به 

أن ترانا العرب مع األعبد فإذا حنن جئناك فأقمهم عنا فإذا حنن العرب فضلنا فإذا وفود العرب تأتيك فنستحي 
اآلية مث ذكر األقرع وصاحبه فقال } وال تطرد الذين يدعون رهبم { فنزلت ] فرغنا فاقعد معهم أن شئت قال نعم 

قام  اآلية وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيلس معنا فإذا أراد أن يقوم} وكذلك فتنا بعضهم ببعض { 
هذا حديث غريب فإن اآلية مكية : اآلية قال ابن كثري } واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم { وتركنا فنزل 

  واألقرع وعيينة أسلما هبد اهلجرة بدهر 
إنا أصبنا : جاء الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا : وأخرج الفريايب و ابن أيب حامت عن ماهان قال 

  اآلية } وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا { اما فما رد عليهم شيئا فأنزل اهللا ذنوبا عظ
قل هو القادر { ملا نزلت : قال [ اآليات أخرج ابن أيب حامت عن زيد ابن أسلم } هو القادر { قوله تعاىل ) ك ( 

ال ترجعوا بعدي كفارا : اآلية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
ال يكون هذا : يضرب بعضكم رقاب بعض قالوا وحنن نشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا فقال بعض الناس 

وكذب به قومك * انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون { فنزلت ] أبدا أن يقتل بعضنا بعضا وحنن مسلمون 
  } قر وسوف تعلمون لكل نبإ مست* وهو احلق قل لست عليكم بوكيل 

محل : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن عبيد اهللا بن زحر عن بكر بن سوادة قال } الذين آمنوا { قوله تعاىل ) ك ( 
أينفعين اإلسالم بعد هذا ؟ : رجل منة العدو على املسلمني فقتل رجال مث محل فقتل آخر مث محل فقتل آخر مث قال 

نعم فضرب فرسه فدخل فيهم مث محل على أصحابه فقتل رجال مث آخر مث : سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وما { : اآلية قوله تعال } الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم { فريون أن هذه اآلية نزلت فيه : [ آخر مث قتل قال 

ه مالك بن الصيف فخاصم جاء رجل من اليهود يقال ل: أخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال } قدروا اهللا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له النيب أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل جتد يف التوراة أن اهللا يبغض 

ما أنزل اله على بشر من شيء فقال له أصحابه وحيك وال على : احلرب السمني ؟ وكان حربا مسينا فغضب وقال 
  اآلية مرسل } هللا وما قدروا ا{ فأنزل اهللا ] موسى 

وأخرج ابن جرير حنوه عن عكرمة تقدم حديث آخر يف سورة النساء وأخرج ابن جرير من طريق ابن أيب طلحة 
  قالت اليهود ما أنزل اهللا من السماء كتابا فأنزلت : عن ابن عباس قال 

افترى على اهللا كذبا أو قال  ومن أظلم ممن{ اآلية أخرج ابن جرير عن عكرمة يف قوله } ومن أظلم { : قوله تعاىل 
نزلت يف عبد اهللا بن : نزلت يف مسيلمة ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهللا قال : قال } أوحي إيل ومل يوح إليه شيء 

مسعود بن أيب سرح كان يكتب للنيب صلى اهللا عليه و سلم فيملي عليه عزيز حكيم فيكتب غفور رحيم مث يقرأ 



إن كان حممدا يوحي : ع عن اإلسالم وحلق قريش وأخرج عن السدي حنوه وزاد قال نعم سواء فرج: عليه فيقول 
  إليه فقد أوحي وإن كان اهللا ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل اهللا قال حممد مسيعا عليما فقلت أنا عليما حكيما 

: النضري بن احلرث قال : اآلية أخرج ابن جرير وغريه عن عكرمة قال } ولقد جئتمونا فرادى { : قوله تعاىل 
  } شركاء { إىل قوله  -فرادى } ولقد جئتمونا { سوف تشفع يل الالت والعزي فنزلت هذه اآلية 

: كلم رسول اهللا قريشا فقالوا : قال [ اآلية أخرج ابن جرير عن حممد بن كعب القرظي } وأقسموا { : قوله تعاىل 
وأن عيسى كان حيي املوتى ن وأن مثود هلم الناقة فأتنا من  يا حممد ختربنا أن موسى كلن معه عصا يضرب به احلجر

جتعل لنا الصفا : اآليات حىت نصدقك ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي شيء حتبون أن آتيكم به ؟ قالوا 
ا فإن فأن فعلت تصدقوين ؟ قالوا نعم فقام رسول اهللا يدعو فجاءه جربيل فقال له وإن شئت أصيح ذهب: ذهبا قال 

إىل  -} وأقسموا باهللا جهد أمياهنم { فأنزل اهللا ] مل يصدقوا عند ذلك لنعذهبم وإن شئت فاتركهم حىت يتوب تائبهم 
  } جيهلون {  -قوله 

أتى ناس إىل النيب صلى اهللا عليه و : اآلية روى أبو داود و الترمذي عن ابن عباس قال } فكلوا { : قوله تعاىل 
فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم { اهللا أنأكل ما نقتل وال نأكل ما يقتل اهللا فأنزل اهللا  يا رسول: سلم فقالوا 

  } وإن أطعتموهم إنكم ملشركون {  -إىل قوله  -} بآياته مؤمنني 
قال } وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم { وأخرج أبو داود و احلاكم وغريمها عن ابن عباس يف قوله 

  قالوا ما ذبح اهللا تأكلون وما ذحبتم انتم تأكلون فأنزل اهللا هذه اآلية : 
أرسلت فارس إىل } وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه { ملا نزلت : واخرج الطرباين وغريه عن ابن عباس قال 

هب يعين امليتة قريش أن خاصموه حممدا فقولوا له ما تذبح أنت بيدك بسكني حالل وما ذبح اهللا يشمشار من ذ
  قال الشياطني فارس وأولياؤهم قريش } وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم { حرام فنزلت هذه اآلية 

} أو من كان ميتا فأحييناه { اآلية أخرج أبو شيخ عن ابن عباس يف قوله تعاىل } أو من كان ميتا { : قوله تعاىل 
  بن جرير عن الضحاك مثله نزلت يف عمر وأيب جهل وأخرج ا: قال 

اآلية أخرج ابن جرير عن أيب العالية قال كانوا يعطون شيئا } وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا { : قوله تعاىل 
  سوى الزكاة مث تسار فوا ونزلت هذه اآلية 

  ة أهنا نزلت يف ثابت بت قيس بن مشاس جد خنلة فأطعم حىن أمسى وليست له مثر: وأخرج عن ابن جريج 

كانت املرأة تطوف بالبيت : اآلية روى مسلم عن ابن عباس قال } خذوا زينتكم عند كل مسجد { : قوله تعاىل 
{ اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فال أحله فنزلت اآلية : يف اجلاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة وهي تقول 

  اآليتني } هللا قل من حرم زينة ا{ و نزلت } خذوا زينتكم عند كل مسجد 
ذكر لنا أن النيب صلى : اآلية أخرج ابن أيب حامت و أبو الشيخ عن قتادة قال } أومل يتفكروا { : قوله تعاىل ) ك ( 

يا بين فالن حيذرهم بأس اهللا ووقائعه فقال : اهللا عليه و سلم قام على الصفا فدعا قريشا فجعل يدعوهم فخذا فخذا 
أومل يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إال نذير { ات يهوت إىل الصباح فأنزل اهللا إن صاحبكم مبجنون ب: قائلهم 

  } مبني 
قال محل بن أيب قشري ومسوءل : اخرج ابن جرير وغريه عن ابن عباس قال } يسألونك عن الساعة { : قوله تعاىل 

كما تقول فإنا نعلم ما هي ؟ فأنزل اهللا أخربنا مىت الساعة إن كنت نبيا : بن زيد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قالت قريش فذكر حنوه : اآلية وأخرج أيضا عن قتادة قال } يسألونك عن الساعة أيان مرساها { 



وإذا قرئ القرآن { نزلت : اآلية أخرج ابن أيب حامت وغربه عن أيب هريرة قال } و إذا قرئ القرآن { : قوله تعاىل 
: رفع األصوات يف الصالة خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأخرج أيضا عته قال يف } فاستمعوا له وأنصتوا 

اآلية وأخرج عن عبد اهللا بن مغفل حنوه وأخرج ابن جرير } وإذا قرئ القرآن { كلموا يتكلمون يف الصالة فنزلت 
  حنوه وأخرج ابن مسعود مثله 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلما قرأ شيئا وأخرج عن الزاهري قال نزلت هذه اآلية يف فىت من األنصار 
كانوا يتلقون من رسول اهللا صلى : قرأه قال سعيد بن منصور يف سننهم حدثنا أبو معشر عن حممد بن كعب قال 

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { اهللا عليه و سلم وإذا قرأ شيئا قرأوا حىت نزلت هذه اآلية اليت يف األعراف 
  ظاهر ذلك أن اآلية مدنية : قلت  }

من قتل : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال [ روى أبو داود و النسائي و ابن حبان و احلاكم عن ابن عباس 
قتيال فله كذا وكذا ومن أسر أسريا فله كذا و كذا فأما املشيخة فثبتوا حتت الريات وأما الشبان فسارعوا إىل القتل 

املشيخة للشبان أشركونا معكم فإنا كنا لكم رداءا ولو كان منكم شيء للجأمت إلينا فاختصموا إىل :  وألغنائم فقالت
  } يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول { فنزلت ] النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وأخذت سيفه فأتيت ملا كان يوم يدر قتل أخي عمري فقتلت به سعيد بن العاص : قال [ وروى أمحد عن أيب وقاص 

أذهب فاطرحه يف القبض فرجعت ويب ما ال يعلمه إال اهللا من قتل أخي وأخذ : به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  سليب فما جاوزت إال يسريا حىت نزلت 

  سورة األنفال

  ] إذهب فخذ سيفك : فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ملا كان يوم بدر جئت يف سيف فقلت يا رسول اهللا إن اهللا : قال [ عن سعد وروى أبو داود و الترمذي و النسائي 

عسى أن يعطي هذا من ال يبلي : هذا ليس يل وال لك فقلت : شفى صدري من املشركني هب يل السيف فقال 
فنزلت : قال ] إنك سألتين وليس يل وإنه قد صار يل وهو لك : بالئي فجاءين الرسول صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  اآلية } يسألونك عن األنفال { 
أهنم سألوا النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اخلمس بعد األربعة األمخاس فنزلت : وأخرج ابن جرير عن جماهد ) ك ( 
  اآلية } يسألونك عن األنفال { 
قال : قال [ صاري اآلية أخرج ابن أيب حامت و ابن مردويه عن أيب أيوب األن} كما أخرجك { : قوله تعاىل ) ك ( 

ما ترون فيها لعل اهللا يغنماها : لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن باملدينة وبلغه أن عري أىب سفيان قد أقبلت 
يا رسول اهللا ما لنا طاقة بقتال القوم إمنا : ما ترون فيها ؟ فقلنا : ويسلمنا فخرجنا فسرنا يوما أو يومني فقال 

{ فانزل اهللا ] اذهب أنت وربك فقاتال أنا ههنا قاعدون : ال تقولوا كما قوم موسى : داد أحرجنا للعري فقال امل
  وأخرج ابن جرير عن ابن عباس حنوه } كما أخرجك ربك من بيتك باحلق وإن فريقا من املؤمنني لكارهون 

مس بعد األربعة األمخاس أهنم سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخل: وأخرج ابن جرير عن جماهد ) ك ( 
  اآلية } يسألونك عن األنفال { فنزلت 

نظر نيب اهللا صلى اهللا عليه و : قال [ اآلية روى الترمذي عن عمربن اخلطاب } إذ تستغيثون { : قوله تعاىل ) ك ( 



بة من أهل سلم إىل املشركني وهم ألف وأصحابه ثالمثائة وبضعة عشر رجال فاستقبل القبلة مث إن هتلك هذه العص
اإلسالم ال تعبد يف األرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 

{ يا بين اهللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدن فأنزل اهللا : وألقاه على منكبيه مث التزمه من ورائه وقال 
  ] فأمدهم اهللا باملالئكة } ممدكم بألف من املالئكة مردفني  إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين

أقبل أيب بن خلف يوم أحد إىل : اآلية روى احلاكم عن سعيد بن مسيب عن أبيه قال } وما رميت { : قوله تعاىل 
قوة أيب النيب صلى اهللا عليه و سلم فخلوا سبيله فاستقبله مصعب بن عمري ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تر

من فرحة بني سايغة الدرع والبيضة فطعنه حبربته فسقط عن فرسه ملم خيرج من طعنته دم فكسر ضلعا من أضالعه 
ما أعجزك أمنا هو خدش فذكر هلم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فأتاه أصحابه وهو خيور خوار الثور فقالوا 

و كان هذا الذي يب بأهل ذي اجملاز ملاتوا أمجعون فتام قبل أن يقدم بل أنا أقتل أبيا مث قال والذي نفسي بيده ل: سلم 
  اآلية صحيح اإلسناد لكنه غريب } وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى { مكة فأنزل اهللا 

وأخرج ابن جرير عن عبد الرمحن بن جبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب دعا بقوس فرمي احلصن 
اآلية مرسل جيد } وما رميت إذ رميت { هوي حىت قتل ابن أيب احلقيق وهو يف فراشه فأنزل اهللا فأقبل السهم ي

  اإلسناد لكنه غريب املشهور أهنا نزلت يف رمية يوم بدر بالقبضة احلصباء 
ىل روى ابن جرير و أبن أيب حامت و الطرباين عن حكيم بن حزام قال ملا كان يوم بد مسعنا صوتا وقع من السماء إ

األرض كأنه صوت حصاة وقعت يف طست ورمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتلك احلصباء فاهنزمنا فذلك 
اآلية وأخرج أبو الشيخ حنوه عن جابر وابن عباس و ابن جرير من وجه آخر مرسال } وما رميت إذ رميت { قوله 
  حنوه 

كان املستفتح أبا جهل فإنه : اهللا بن ثعلبة ابن صغري قال اآلية وروى احلاكم عن عبد } إن تستفتحوا { : قوله تعاىل 
{ اللهم أينا كان أقطع الرحم وأتى مبا ال يعرف فاحنه الغداة وكان ذلك استفتاحا فأنزل اهللا : قال حني التقى القوم 

قال : ة قال أخرج ابن أيب حامت عن عطي} وأن اهللا مع املؤمنني {  -إىل قوله  -} إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 
  اللهم انصر أعز الفئتني وأكرم الفرقتني فنزلت : أبو جهل 
نزلت : روى سعيد ين نصري وغريه عن عبد اهللا ين أيب قتادة قال } يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا { قوله تعاىل 
وم قريظة ما هذا األمر ؟ فأشار إىل يف أيب لبلبة بن عبد املنذر سأله بنو قريظة ي} ال ختونوا اهللا والرسول { هذه اآلية 

  مازالت قدماي حىت علمت أين خنت رسول اهللا : حلقة يقول الذبح فنزلت ن قال أبو لبابة 
أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جربيل النيب صلى اهللا عليه [ وروى ابن جرير وغربه عن جابر بن عبد اهللا ) ك ( 

إن أبا سفيان يف مكان : وكذا فقال الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أيب سفيان مبكان كذا : فقال : و سلم 
فأنزل ] كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا فكتب رجل من املنافقني إىل أيب سفيان إن حممد يريدكم فخذوا حذركم 

كانوا : قال اآلية غريب جدا يف سنده وسياقه نظر وأخرج ابن جرير عن السدي } ال ختونوا اهللا والرسول { اهللا 
  يسمعون من النيب صلى اهللا عليه و سلم احلديث فيفشونه حىت يبلغ املشركني فنزلت 

اآلية أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس أن نفرا من قريش ومن أشراف كل قبيلة } وإذ ميكر { : قوله تعاىل ) ك ( 
شيخ من : من أنت ؟ قال : أوه قالوا اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس يف صورة شيخ جليل فلما ر

أجل فادخل فدخل معهم : أهل جند مسعت مبا اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مين رأي ونصح قالوا 
احبسوه يف وثاق مث تربصوا به املنون حىت يهلك كما هلك من قبله : انظروا يف شان هذا الرجل فقال قائل : فقال 



ال واهللا ما هذا لكم برأي واهللا ليخرجن : ة فإمنا هو كأحدهم فقال عدو اهللا الشيخ النجدي من الشعراء زهري والنابغ
رائد من حمبسه إىل أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حىت يأخذوه من أيديكم مث مينعوه منكم فما آمن عليكم أن 

واسترحيوا منه فإنه إذا خرج لن  أخرجوه من بني أضهركم: خيرجكم من بالدكم فانظروا غري هذا الرأي فقال قائل 
واهللا ما هذا لكم برأي أمل تروا حالوة قوله وطالقة لسانه وأخذ للقلوب مبا : يضركم ما صنع فقال الشيخ النجدي 

يستمع من حديثه واهللا لئن فعلتم مث استعرض العرب ليجتمعن عليه مث ليسرين إليكم حىت خيرجكم من بالدكم 
واهللا ألشرين عليكم برأي ما أراكم : ق واهللا فانظروا رأيا غري هذا فقال أبو جهل صد: ويقتل أشرافكم قالوا 

تأخذوا من كل قبيلة وسيطا شابا جلدا مث يعطي كل غالم منهم : وما هذا ؟ قال : أبصرمتوه بعد ما رأي غريه قالوا 
فال أظن هذا احلي من بين هاشم سيفا صارما مث يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلتموه تفرق دمه يف القبائل كلها 

هذا : يقدرون على احلرب قريش كلهم وأهنم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه فقال النجدي 
هو واهللا الرأي القول ما قال الفىت ال أرى غريه فتفرقوا على ذلك وهم جممعون له فأتى جربيل النيب صلى اهللا عليه 

بيت يف مضجعه الذي كان يبيت وأخربه مبكر القوم فلم يبيت الرسول اهللا صلى اهللا عليه و و سلم فأمره أن ال ي
وإذ { سلم يف بيته تلك الليلة وأذن اهللا له عند ذلك يف اخلروج وأنزل عليه بعد قدومه املدينة يذكر نعمته عليه 

  اآلية } ميكر بك الذين كفروا 
أن أبا طالب قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم [ ملطلب بن أيب وداعة وأخرج ابن جابر من طريق عبيد بن عمري عن ا

ريب قال نعم : يريدون أن حيبسوين أو خيرجوين أو يقتلوين قال من حدثك هبذا ؟ قال : ما يأمتر بك قومك ؟ قال 
} روا وإذ ميكر بك الذين كف{ فنزلت ] أنا أستوصي به بل هو يستوصي يب : الرب ربك فاستوصى به خريا قال 

ذكر أيب طالب فيه غريب بل منكر ألن القصة ليلة اهلجرة وذلك بعد موت أيب طالب بثالث : اآلية قال ابن كثري 
  سنني 

قتل النيب صلى اهللا عليه و سلم : [ اآلية أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبري قال } وإذا تتلى { : قوله تعاىل ) ك ( 
ابن عدي والنضر بن احلرث وكان املقداد أسري النضر أمر بقتله قال  يوم بدر صربا عقبة بن أيب معيط وطعيمة

قال وفيه ] إنه يقول يف كتاب اهللا ما يقول : يا رسول اهللا أسريي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : املقداد 
  اآلية } وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد مسعنا { أنزلت هذه اآلية 

وإذ قالوا اللهم إن كان { أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبري يف قوله ) ك ( اآلية } لوا اللهم وإذ قا{ : قوله تعاىل 
قال أبو جهل بن هشام : نزلت يف النضري ين احلرث وروى البخاري عن أنس قال : اآلية قال } هذا هو احلق 

وما كان اهللا { اب أليم فنزلت اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذ
  اآلية } ليعذهبم وأنت فيهم 

: وأخرج ابن حرير عن يزيد بن رومان وحممد بن قيس قال كان املشركون يطوفون بالبيت ويقولون ) ك ( 
  اآلية } وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم { غفرانك غفرانك فأنزل اهللا 

{ حممد أكرمه اهللا من بيننا : قالت قريش بعضها لبعض : قيس قال وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان وحممد بن 
اآلية فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا } اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 

  } ال يعلمون {  -إىل قوله  -} وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون { غفرانك اللهم فأنزل اهللا 
وما كان اهللا { كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة فأنزل اهللا : وأخرج ابن جرير أيضا عن أبزى قال ) ك  (

وكان أولئك البقية من } وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون { فخرج إىل املدينة فأنزل اهللا } ليعذهبم وأنت فيهم 



اآلية فأدن يف فتح مكة } وما هلم أن ال يعذهبم اهللا { وا أنزل اهللا املسلمني الذي بقوا فيها يستغفرون اهللا فلما خرج
  فهو العذاب الذي وعدهم 

كانوا يطوفون البيت ويصفقون : اآلية اخرج الواحدي عن ابن عمر قال } وما كان صالهتم { : قوله تعاىل 
  ويصفرون فنزلت هذه اآلية 

النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الطواف يستهزئون به كانت قريش يعارضون : و أخرج ابن جرير عن سعيد قال 
  ويصفرون ويصفقون فنزلت 

حدثين الزهري وحممد بن حيي بن حبان وعاصم بن عمري : اآلية قال ابن أسحق } إن الذين كفروا { : قوله تعاىل 
اهللا بن أيب ربيعة  ملا أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إىل مكة مشى عبد: بن قتادة واحلصني بن عبد الرمحن قالوا 

عكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أيب أمية يف رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم فكلموا أبا سفيان ومن كان 
يا معشر قريش إن حممد قد و تركم وقتل خياركم فأعينونا هبذا املال على : له فذلك العري من قريش جتارة فقالوا 
إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم { ن ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل اهللا  حربه فلعلنا أن ندرك منه ثأرا ففعلوه

  } حيشرون {  -إىل قوله  -} 
  وأخرج ابن أيب حامت عن احلكيم بن عتبة قال نزلت يف أيب سفيان أنفق على املشركني أربعني أوقية من ذهب 

سفيان استأجر يوم أحد ألفني من األحباش نزلت يف أيب : وأخرج ابن جرير عن ابن أبزي وسعيد بن جبري قاال 
  ليقاتل هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ملا خرجت قريش من : اآلية أخرج ابن جرير عن حممد بن كعب القرظي قال } وال تكونوا { : قوله تعاىل ) ك ( 
  اآلية } يارهم بطرا وال تكونوا كالذين خرجوا من د{  -مكة إىل بدر خرجوا بالقيان والدفوف فأنزل اهللا 

ملا أنزل اهللا : اآلية روى الطرباين يف األوسط بسند ضعيف عن أيب هريرة قال } إذ يقول املنافقون { : قوله تعاىل 
يا رسول اهللا أي مجع ؟ وذلك : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه } سيهزم اجلمع ويولون الدبر { على نبيه مبكة 

اهنزمت قريش نظرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آثارهم مصلتا بالسيف قبل يدر فلما كان يوم بدر و
اآلية } حىت إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب { فكانت ليوم يدر فأنزل أهللا فيهم } سيهزم اجلمع ويولون الدبر { يقول 
و سلم فوسعتهم الرمية و مألت  رماهم رسول اهللا صلى اهللا عليه} أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا { وأنزل 

} وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى { أعينهم وأفواههم حىت إن الرجل ليقتل وهو يقذي عينيه وفاه فأنزل اهللا 
اآلية وقال عتبة ابن ربيعة وناس معه من املشركني يوم } فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه { وأنزل يف إبليس 

  } إذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض غر هؤالء دينهم { نزل اهللا غر هؤالء دينهم فأ: بدر 
: ا اآلية أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبري قال } إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا { : قوله تعاىل ) ك ( 

  التابوت  يف ستة رهط من اليهود فيهم ابن} إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون { نزلت 
اآلية روى أبو الشيخ عن ابن شهاب قال دخل جربيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و } وإما ختافن { : قوله تعاىل 
{ قد وضعت السالح وما زلت يف طلب القوم فاخرج فان اهللا قد أذن لك يف قريظة ن وأنزل فيهم : سلم فقال 

  اآلية } وإما ختافن من قوم خيانة 
روى البزار بسند ضعيف من طريق عكرمة عين ابن عباس قال ) ك ( اآلية } يا أيها النيب حسبك اهللا { : قوله تعاىل 

يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من { قد انتصف القوم منا اليوم فأنزل اهللا : ملا أسلم عمر قال املشركون : 
  وله شواهد } املؤمنني 



ملا أسلم مع النيب صلى اهللا عليه و سلم تسعة وثالثون : د يب جبري قال أخرج الطرباين وغريه من طريق سعي) ك ( 
  اآلية } يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني { رجال وامرأة مث أن عمر أسلم فكانوا أربعني نزل 

و سلم ثالثة  ملا أسلم مع النيب صلى اهللا عليه: أخرج ابن أيب حامت بسند صحيح عن سعيد بن جبري قال ) ك ( 
اآلية وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن } يا أيها النيب حسبك اهللا { وثالثون رجال وست نسوة مث اسلم عمر نزلت 

  اآلية } يا أيها النيب { ملا أسلم عمر أنزل اهللا يف إسالمه : املسيب قال 
ملا : نده عن ابن عباس قال اآلية أخرج أسحق بن اهويه يف مس} إن يكن منكم عشرون صابرون { : قوله تعاىل 

إن { افترض اهللا عليهم أن يقاتل الواحد عشرة ثقل وشق فوضع اهللا عنهم إىل أن يقاتل الواحد رجلني فأنزل اهللا 
  إىل آخر اآلية } يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني 

صلى اهللا عليه و سلم يف األسارى  اآلية روى أمحد وغريه عن أنس قال استشار النيب} وما كان لنيب { : قوله تعاىل 
يا رسول اهللا اضرب أعناقهم فأعرض عنه : إن اهللا قد أمكنكم منهم فقال عمر بن اخلطاب فقال : يوم بدر فقال 
لوال كتاب من { نري أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء فعفا عنهم وقبل منهم الفداء فأنزل اهللا : فقال أبو بكر 

  اآلية } اهللا سبق 
ملا كان يوم بدر وجيء باألسارى قال رسول اهللا صلى اهللا : قال [ وروي أمحد و الترمذي و احلاكم و ابن مسعود 

ما كان لنيب أن يكون له { فنزل القرآن بقول عمر : احلديث وفيه ] ما تقوالن يف هؤالء األسارى : عليه و سلم 
  إىل آخر اآليات } أسرى 

مل حتل الغنائم مل حتل ألحد سود الرؤوس من : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  وأخرج الترمذي عن أيب هريرة عن
لوال { قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر وقعوا يف الغمائم قبل أن حتل هلم فأنزل اهللا 

  } كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم 
يف : قال العباس : اآلية روى الطرباين يف األوسط عن ابن عباس قال } ل ملن يف أيديكم يا أيها النيب ق{ : قوله تعاىل 

واهللا نزلت حني أخرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإسالمي وسألته أن حياسبين بالعشرين أوقية اليت وجدت 
  معي فأعطاين هبا عشرين عبدا كلهم تاجر مبايل يف يده مع أرجو من مغفرة اهللا 

قال : اآلية أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن السدي عن أيب مالك قال } والذين كفروا { : قوله تعاىل ) ك  (
  } والذين كفروا بعضهم أولياء بعض { نورث أرحامنا املشركني فنزلت : رجل 

قد الرجل ترثين كان الرجل يعا: اآليةأخرج ابن جرير عن ابن الزبري قال } وأولو األرحام { : قوله تعاىل ) ك ( 
اآلية وأخرج ابن سعد من طريق هشام أبن } وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا { وأرثك فنزلت 

: آخي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني الزبري بن العوام و بني كعب بن مالك قال الزبري : عروة عن أبيه قال 
وأولو { و مات فانقطع عن الدنيا وأهلها لورثته فنزلت هذه اآلية لقد رأيت كعبا أصابته اجلراحة بأحد فقلت ل

فصارت املواريث بعد لألرحام والقرابات وانقطعت تلك املواريث يف } األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا 
  املؤاخاة 

أن هذه اآلية نزلت يف ذكر لنا : اآلية أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال } قاتلوهم يعذهبم اهللا { قوله تعاىل ) ك ( 
نزلت هذه اآلية يف خزاعة وأخرج عن : خزاعة حني جعلوا يقتلون بين بكر يف مكة وأخرج عن عكرمة قال 

  قال هم خزاعة حلفاء النيب صلى اهللا عليه و سلم يشف صدور بين كعب } يشف صدور قوم مؤمنني { السدي 
قال : حامت من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس قال  اآليات أخرج ابن أيب} ما كان للمشركني { قوله تعاىل 



إن كنتم سبقتمونا باإلسالم واهلجرة واجلهاد لقد كنا نعمر املسجد احلرام ونسقي : العباس حني أسر يوم يدر 
  اآلية } أجعلتم سقاية احلاج { احلجاج ـ ونفك العاين فأنزل اهللا 

كنت عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : البشري قال  وأخرج مسلم و ابن حيان و أبو داود عن النعمان بن
ما أبايل أن ال أعمل للله عمال بعد اإلسالم إال أن أسقي احلاج وقال آخر بل : يف نفر من أصحابه فقال رحل منهم 

أصواتكم عند ال ترفعوا : بل اجلهاد يف سبيل اهللا خري مما قلتم فزجرهم عمر وقال : عمارة املسجد احلرام قال آخر 
منرب الرسول صلى اهللا عليه و سلم وذلك يوم اجلمعة ولكن إذا صليت اجلمعة دخلت على رسول اهللا صلى اهللا 

  } ال يهدي القوم الظاملني { إىل قوله } أجعلتم سقاية احلاج { عليه و سلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل اهللا 
أي عم أال هتاجر ؟ أال تلحق يف : م علي بن أيب طالب مكة فقال للعباس وأخرج الفريايب عن ابن سريين قال ملا قد

اآلية } أجعلتم سقاية احلاج { اعمر املسجد و أحجب البيت فأنزل اهللا : فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
م مع إخواننا وعشائرنا نقي: أال هتاجروا إال تلحقوا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا : وقال لقوم مساهم 

  اآلية كلها وأخرج عبد الرزاق عن الشعيب حنوه } قل إن كان آباؤكم { ومساكننا فأنزل اهللا 
افتخر طلحة بن سيبة والعباس وعلي بن أيب طالب فقال طلحة : وأخرج ابن جرير عن حممد بن كعب القرظي قال 

لقد صليت إىل القبلة : قاية والقائم عليها فقال علي أنا صاحب الس: أنا صاحب البيت معي مفتاحه وقال العباس 
  اآلية } أجعلتم سقاية احلاج { قبل الناس وأنا صاحب اجلهاد فأنزل اهللا 

لن نغلب : اآلية اخرج البيهقي يف الدالئل عن الربيع ابن أنس أن رجال قال يوم حنني } ويوم حنني { : قوله تعاىل 
ويوم حنني إذ أعجبتكم { ذلك على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا من قلة وكانوا اثين عشر ألفا فشق 

  اآلية } كثرتكم 
كان املشركون جييئون إىل : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال } وإن خفتم عيلة { : قوله تعاىل ) ك ( 

من أين لنا الطعام ؟ فأنزل اهللا : املسلمون البيت وجييئون معم بالطعام يتجرون فيه فلما هنوا عن أن يأتوا البيت قال 
  } وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله { 

إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام { ملا نزلت : وأخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن سعيد بن جبري قال 
وإن خفتم عيلة فسوف { تاع فأنزل اهللا من يأتنا بالطعام وبامل: شق ذلك على املسلمني وقالوا } بعد عامهم هذا 

  وأخرج مثله عن عكرمة وعطية العويف والضحاك وقتادة وغريهم } يغنيكم اهللا من فضله 
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال } وقالت اليهود { قوله تعاىل ) ك ( 

كيف نتبعك : مد بن دحية وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا سلم سالم بن مشكم ونعمان ابن أويف وحم
  اآلية } وقالت اليهود { وقد تركت قبلتنا وأنت ال تزعم أن عزيزا ابن اهللا فأنزل اهللا يف ذلك 

كانوا جيعلون السنة ثالثة عشر شهرا : اآلية أخرج ابن جرير عن أيب مالك قال } إمنا النسيء { : قوله تعاىل ) ك ( 
  } إمنا النسيء زيادة يف الكفر { علون احملرم صفرا فيسجلون فيه احملرمات فأنزل اهللا فيج

هذا : اآلية وأخرج ابن جرير عن جماهد يف هذه اآلية قال } يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم { : قوله تعاىل 
ت الثمار واشتهوا الظالل وشق عليهم حني أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحني أمرهم بالنفري يف الصيف حني طاب

  } انفروا خفافا وثقاال { اخلروج فأنزل اهللا 
سألت ابن عباس عذ هذه اآلية : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن جندة بن نفيع قال } إال تنفروا { : قوله تعاىل ) ك ( 

إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما { زل اهللا استنفر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحياء العرب فتثاقلوا عنه فأن: فقال 



  فامسك عنهم املطر فكان عذاهبم } 
اآلية أخرج ابن جرير عن احلضرمي أنه ذكر له أناسا كانوا عسى أن يكوم } انفروا خفافا وثقاال { : قوله تعاىل 

  } انفروا خفافا وثقاال { أحدهم عليال أو كبريا فيقول إين آمث فأنزل اهللا 
اثنتان فعلهما رسول اهللا : اآلية أخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون األزدي قال } عفا اهللا عنك { :  قوله تعاىل

عفا اهللا عنك مل { إذنه للمنافقني وأخذ الفداء عن األسارير فأنزل هللا : صلى اهللا عليه و سلم مل يؤمر فيهما بشيء 
  } أذنت هلم 
ملا : قال [ ية أخرج الطرباين و أبو نعيم و ابن مردوية عن ابن عباس اآل} ومنهم من يقول ائذن يل { : قوله تعاىل 

يا جد بن قيس مال تقول يف جماهدة : أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم أن خيرج إىل غزوة تبوك قال للجد بن قيس 
فأنزل ] وال تفتين يا رسول اهللا إين امرؤ صاحب نساء وميت أري مساء بين األصفر أفنت فأذن يل : بين األصفر فقال 

اآلية وأخرج الطرباين من وجه آخر عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا } ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين { اهللا 
ومنهم { إنه ليفتنكم بالنساء فأنزل اهللا : فقال ناس من املنافقني : اغزوا تغنموا بنات بين األصفر : عليه و سلم قال 

  }  من يقول ائذن يل وال تفتين
جعل املنافقون الذين ختلفوا : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن جابر ابن عبد اهللا قال } إن تصبهم حسنة { : قوله تعاىل 

باملدينة خيربون عن النيب صلى اله عليه وسلم أخبار السوء يقولون إن حممدا وأصحابه قد جهدوا يف سفرهم 
إن تصبك { هللا عليه و سلم وأصحابه فساءهم ذلك فأنزل اهللا وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النيب صلى ا

  اآلية } حسنة تسؤهم 
إين إذا رأيت النساء مل : قال اجلدي بن قيس : اآلية أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال } قل أنفقوا { : قوله تعاىل 

  قال بقوله أعينك مبايل } ل منكم أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقب{ أصرب حىت أفنت ولكن أعينك مبايل قال ففيه نزلت 
بينما رسول اهللا صلى اهللا : قال [ اآلية روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري } ومنهم من يلمزك { : قوله تعاىل 

{ فنزلت ] اعدل فقال ويلك من يعدل إذا مل اعدل ؟ : عليه و سلم يقسم قسما إذ جاءه ذو اخلويصرة فقال 
  اآلية و أخرج ابن أيب حامت عن جابر حنوه  }ومنهم من يلمزك يف الصدقات 

كان نبتل بن احلرث يأيت : اآلية اخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال } ومنهم الذين يؤذون النيب { : قوله تعاىل 
ومنهم الذين يؤذون { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيجلس إليه ويسمع منه وينقل حديثه إىل املنافقني فأنزل اهللا 

  اآلية } لنيب ا
قال رجل يف غزوة تبوك يف جملس : اآليات وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عمر قال } ولئن سألتهم { : قوله تعاىل 

: ما رأينا مثل قرآن هؤالء وال أرغب بطونا وال أكذب ألسنة وال أجنب عند اللقاء منهم فقال له رجل : يوما 
 عليه و سلم فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونزل كذبت ولكنك منافق ألخربن رسول اهللا صلى اهللا

يا : فأنا رايته متعلقا حبقب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحلجارة تنكيه وهو يقول : القرآن قال ابن عمر 
الك أبلله وآياته ورسوله تستهزئون مث أخرج عن كعب بن م: رسول اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب ورسول اهللا يقول 

لوددت أين أقاضي على أن تضرب كل رجل منكم مائة مائة على أن ننجو من أن ينزل فينا : قال خمشي بن محري 
اآلية فكان الذي عفا اهللا عنه } ال تعتذروا { القرآن فبلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاءوا يعتذرون فأنزل اهللا 

ل شهيدا ال يعلم مبقتله فقتل يوم اليمامة ال يعلم مقتله وال من خمشي ابن محري فتسمى عبد الرمحن وسال اهللا أن يقت
  قتله 



أن ناسا من املنافقني قالوا يف غزوة تبوك ك يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام : واخرج ابن جرير عن قتادة 
إمنا كنا : لوا قلتم كذا كذا قا: وحصوهنا هيهات فأطلع اهللا نبيه صلى اهللا عليه و سلم على ذلك فأتاهم فقال 

  خنوض وملعب فنزلت 
كان اخلالس بن سويد بن : أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال ) ك ( اآلية } حيلفون باهللا ما قالوا { : قوله تعاىل 

لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن : الصامت ممن ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك وقال 
{ ع عمري بن سعيد ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحلف اهللا ما قلت فأنزل اهللا شر من احلمري فرف

مث أخرج عن كعب بن مالك حنوه وأخرج ابن ) ك ( اآلية فزعموا أنه تاب وحسنت توبته } حيلفون باهللا ما قالوا 
  سعد يف الطبقات حنوه عن عروة 

مسع زيد بن أرقم رجال من املنافقني يقول والنيب صلى اهللا عليه :  وأخرج ابن أيب حامت عن أنس بن مالك قال) ك ( 
إن كان هذا صدقا لنحن شر من احلمري فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فجحد القائل : و سلم خيطب 

  اآلية } حيلفون باهللا ما قالوا { فأنزل اهللا 
إنه سيأتيكم : عليه و سلم جالسا يف ظل شجرة فقال كان الرسول صلى اهللا : [ وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 

عالم تشتمين أنت : إنسان ينظر بعيين شيطان فطلع رجل أزرق فدعاه الرسول صلى اهللا عليه و سلم فقال 
حيلفون باهللا ما { فأنزل اهللا تعاىل ] وأصحابك ؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا باهللا ما قالوا حىت جتاوز عنهم 

  اآلية } قالوا 
أحدمها من جهينة واآلخر من غفار وكانت جهينة حلفاء األنصار وظهر : وأخرج عن قتادة قال إن رجلني اقتتال 

: انصروا أخاكم فوا هللا ما مثلنا ومثل حممد إال كما قال القائل : الغفري على اجلهين فقال عبد اهللا بن أيب لالوس 
خرجن األعز منها األذل فسعى رجل من املسلمني إىل رسول اهللا صلى مسن كلبك يأ كلك لئن رجعنا إىل املدينة لي

  اآلية } حيلفون باهللا ما قالوا { اهللا عليه و سلم فأرسل إليه فسأله فجعل حيلف باله ما قال فأنزل اهللا تعاىل 
ومهوا مبا { ت هم رجل يقال له األسود بقتل النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزل: وأخرج الطرباين عن ابن عباس قال 

  } مل ينالوا 
وأخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن عكرمة أن موىل بين عدي بن كعب قتل رجال من األنصار فقضى النيب صلى اهللا 

  } وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله { عليه و سلم بالدية اثين عشر ألفا وفيه نزلت 
أخرج الطرباين و ابن مردويه و ابن أيب حامت و البيهقي يف الدالئل بسند  اآلية} ومنهم من عاهد اهللا { قوله تعاىل 

وحيك يا ثعلبة قليل : يا رسول اهللا ادع اهللا أن يرزقين ماال قال : أن ثعلبة ابن حاطب قال : [ ضعيف عن أيب أمامة 
حقه فدعا له فاختذ غنما واهللا لئن آتاين اهللا ماال ألوتني كل ذي حق : يؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه قال 

فنمت حىت ضاقت عليه أزقة املدينة فتنحى هبا وكان يشهد الصالة مث خيرج أليها مث منت حىت تعذرت عليه مراعي 
املدينة فتنحى هبا فكان يشهد اجلمعة مث خيرج إليها مث منت فتنحى هبا فترك اجلمعة واجلماعة مث أنزل اهللا على رسوله 

فاستعمل على الصداقات رجلني وكتب هلما كتابا فأتيا ثعلبة فأقرأه } طهرهم وتزكيهم هبا خذ من أمواهلم صدقة ت{ 
انطلقا إىل الناس فإذا فرغتم فمروا يب ففعال فقال ما هذا إال أخت اجلزية : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

احلديث وأخرج ابن ] } يكذبون {  -وله إىل ق -} ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله { فانطلقا فأنزل اهللا 
  جرير و ابن مردويه عن طريق العويف عن ابن عباس حنوه 

ملا نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على : روى الشيخان عن أيب مسعود قال } الذين يلمزون املطوعني { قوله تعاىل 



إن اهللا لغين عن صدقة هذا : فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بصاع : ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثري فقالوا 
اآلية وورد حنو هذا من حديث أيب هريرة وأيب عقيل وأيب سعيد اخلدري و ابن } الذين يلمزون املطوعني { فنزل 

  عباس وعمرية بنت سهيل بن رافع أخرجها كلها ابن مردويه 
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ال اآلية وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ق} فرح املخلفون { قوله تعاىل ) ك ( 

يا رسول اهللا احلر شديد وال نستطيع اخلروج فال تنفر يف : سلم الناس أن يبعثوا معه وذلك يف الصيف فقال رجال 
  اآلية } قل نار جهنم أشد حرا { : احلر فأنزل اهللا 

 حر شديد إىل تبوك فقال رجل خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف: وأخرج عن حممد بن كعب القرظي قال 
  اآلية } قل نار جهنم أشد حرا { ال تنفروا يف احلر فأنزل اهللا : من بين سلمة 

: وأخرج البيهقي يف الدالئل من طريق ابن أسحق عن عاصم بن عمرو ابن قتادة وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم قال 
  ال تنفروا يف احلر فنزلت : قال رجل من املنافقني 

ملا تويف عبد اهللا بن أيب جاء ابنه : اآلية روى الشيخان عن ابن عمر قال } وال تصل على أحد منهم { : تعاىل  قوله
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه مث سأله أن يصلي عليه فقام 

رسول اهللا أتصلي وقد هناك ربك أن تصلي على املنافقني ؟ يا : ليصلي عليه فقام عمر بن اخلطاب فأحذ بثوبه وقال 
و سأزيده على السبعني } استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة { : إمنا خريين اهللا فقال : قال 

الة فترك الص} وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه { إنه منافق فصلي عليه فأنزل اهللا : فقال 
  عليهم وورد ذلك من حديث عمر وأمس وجابر وغريهم 

كنت أكتب لرسول اهللا : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن زيد بن ثابت قال } ليس على الضعفاء { : قوله تعاىل ) ك ( 
 صلى اهللا عليه و سلم فكنت أكتب براءة فآين لواضع القلم على أذين إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول اهللا صلى اهللا

ليس على الضعفاء { كيف يب يا رسول وأنا أعمي ؟ فنزلت : عليه و سلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاءه أعمى بالقتال 
  اآلية } 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس أن يبعثوا غازين معه : وأخرج من طريق العويف عن ابن عباس قال 
واهللا ال أجد ما : ل املزين فقال يا رسول اهللا امحلنا ؟ فقال فيهم عبد اهللا بن معق: فجاءت عصابة من أصحابه 

وال { أمحلكم عليه فولوا وهلم بكاء معز عليهم أن حيبسوا عن اجلهاد وال جيدون نفقة وال حممال فأنزل اهللا عز و جل 
  اآلية وقد ذكرت أمساءهم يف املبهمات } على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 

أهنا نزلت يف بين مقرن الذين نزلت : اآلية أخرج ابن جرير عن جماهد } عراب من يؤمن باهللا ومن األ{ : قوله تعاىل 
  } وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم { فبهم 

  كنا عشرة ولد مقرن فنزلت فينا هذه اآلية : وأخرج عبد الرمحن بن معقل املزين قال 
ردويه و ابن أيب حامت من طريق العويف أبو لبابة ومخسة معه مث اآلية أخرج ابن م} وآخرون اعترفوا { : قوله تعاىل 

حنن يف الظالل والطمأنينة مع النساء ورسول اهللا : أن أبا لبابة ورجلني معه تفكروا وندموا وأيقنوا باهلالك وقالوا 
كون رسول اهللا صلى صلى اهللا عليه و سلم واملؤمنني معه يف اجلهاد اهللا لنوثقن أنفسنا بالسواري فال نطلقها حىت ي

اهللا عليه و سلم وهو الذي يطلقها ففعلوا وبقي ثالثة مل يوثقوا أنفسهم فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
هذا أبو لبابة وأصحاب له ختلفوا فعاهدوا اهللا أن ال : من هؤالء املوثقون بالسواري ؟ فقال رجل : غزوته فقال 

وآخرون اعترفوا { ال أطلقهم حىت أو مر بإطالقهم فأنزل اهللا : ي تطلقهم فقال يطلقوا أنفسهم حىت تكون أنت الذ



اآلية فلما نزلت أطلقهم وعذرهم وبقي الثالثة الذين مل يوثقوا أنفسهم مل يذكروا بشيء وهم الذين قال } بذنوهبم 
وآخرون يقولون عسى اهللا  هلكوا إذ مل ينزل عذرهم: فجعل أناس يقولون } وآخرون مرجون ألمر اهللا { اهللا فيهم 

  } وعلى الثالثة الذين خلفوا { أن يتوب عليهم حىت نزلت 
وأخرج ابن جرير من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس حنوه وزاد فجاء أبو لبابة بأمواهلم فتصدق هبا عنا وأستغفر 

اآلية وأخرج هذا القدر وحده } خذ من أمواهلم صدقة { ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا فأنزل اهللا : لنا فقال 
  عن سعيد ابن حبري و الضحاك وزيد بن اسلم وغريهم 

أربعة منهم رابطوا أنفسهم يف السواري وهم أبو لبابة ومرداس وأوس بن : واخرج عن قتادة أهنا نزلت يف سبعة 
ش عن أيب سفيان عن خذام وثعلبة بن وديعة وأخرج أبو الشيخ و ابن مندة يف الصحابة من طريق الثوري عن األعم

أبو لبابة وأوس بن خذام وثعلبة بن : كان ممن ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف تبوك ستة : جابر قال 
يا رسول اهللا خذ هذا الذي : وديعة وكعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهالل بن أمية وجاءوا يف أمواهلم فقالوا 

  اآلية إسناد قوي } وآخرون اعترفوا بذنوهبم { ن قتال فنزل القرآن ال أمحلهم حىت يكو: حبسنا عنك فقال 
إن توبة أيب لبابة نزلت يف بييت فسمعت رسول اهللا صلى : واخرج ابن مردويه يسند فيه الواقدي عن أم سلمة قالت 

أوذنه : تيب علي أيب لبابة فقلت : ما يضحكك يا رسول اهللا ؟ قال : اهللا عليه و سلم يضحك يف السحر فقلت 
يا أبا لبابة أبشر فقد تاب اهللا : ما شئت فقمت على احلجرة وذلك قبل أن يضرب احلجاب فقلت : بذلك ؟ فقال 

حىت يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيكون هو الذي يطلقين فلما خرج إىل : عليك فثار الناس ليطلقوه فقال 
  } وآخرون اعترفوا بذنوهبم { الصبح أطلقه فنزلت 

ذكر ابن شهاب : اآلية أخرج ابن مردويه عن طريق ابن أسحق قال } والذين اختذوا مسجدا ضرارا { : قوله تعاىل 
أنه مسع أبا رهم وكان ممن بايع حتت الشجرة يقول : [ الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أيب رهم الغفاري 

يا رسول اهللا أنا بنينا : لم وهو متجهز إىل تبوك فقالوا أيت من بين مسجد ضرار رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: 
إين على جناح : مسجدا لذي العلة واحلاجة والليلة الشاتية والليلة املطرية وأنا حنب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال 

زل اهللا يف سفر ولو قدمنا إن شاء اهللا أتيناكم فصلينا لكم فيه فلما رجع نزل بذي أوان على ساعة من املدينة فأن
إىل آخر القصة فدعا مالك بن الدخشن ومعن بن عدي أو أخاه } والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا { املسجد 

  ] عاصم بن عدي فقال انطلقا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدمه وأحرقاه ففعل 
ى اهللا عليه و سلم مسجد قباء ملا بين رسول اهللا صل: قال [ وأخرج ابن أيب حامت من طريق العويف عن ابن عباس 

خرج رجال من األنصار منهم خيدج فبنوا مسجد النفاق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أردت إال احلسىن 
  فانزل اهللا اآلية ] 

أن أناسا من األنصار ابتنوا مسجدا فقال هلم أبو : وأخرج ابن مردويه من طريق بن أيب طلحة عن ابن عباس قال 
ابتنوا مسجدكم واستمدوا مبا استطعتم من قوة وسالح فأىن ذاهب إىل قيصر ملك فآيت جبند من الروم : عامر 

لقد فرغنا من بناء : فأخرج حممدا وأصحابه فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا له 
  } ال تقم فيه أبدا { مسجدنا فنحب أن تصلي فيه فأنزل اهللا 

إن املنافقني عرضوا مبسجد قباء أليب عامر الراهب إذا قدم ليكون : الواحدي عم سعد بن أيب وقاص قال وأخرج 
{ أنا قد بنينا مسجدا فصل فيه فنزلت : إمامهم فيه فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلوا 

  } ال تقم فيه أبدا 



: قال } فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين { زلت يف أهل قباء ن: واخرج الترمذي عن أيب هريرة قال 
  كانوا يستنجون باملاء فنزلت فيهم 

وأخرج عمر بن شبة يف أخبار املدينة من طريق الوليد بن أيب سندر األسلمي عن حييي بن سهل األنصاري عن ) ك ( 
  اآلية } فيه رجال حيبون أن يتطهروا { أدبارهم من الغائظ أن هذه اآلية نزلت يف أهل قباء كاموا يغسلون : أبيه 

فيه رجال حيبون { أحدث قوم الوضوء يف املاء من أهل قباء فنزلت فيهم : وأخرج ابن جرير عن عطاء قال ) ك ( 
  } أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين 

قال عبد اهللا بن رواحة : [ قرظي قال اآلية أخرج ابن جرير عن حممد بن كعب ال} إن اهللا اشترى { : قوله تعاىل 
اشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به : لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اشترط لربك ولنفسك ما شئت ؟ قال 

اجلنة قالوا : فاذا فعلنا ذلك فما لنا ؟ قال : شيئا واشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم واموالكم قالوا 
  } إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم { فنزلت ] ال نقبل وال نستقبل  ربح البيع: 

ملا حضر أبا طالب : قال [ أالية أخرج الشيخان من طريق سعيد بن نسيب عن أبيه } ما كان للنيب { : قوله تعاىل 
أي عم قل ال إله : الوفاة دخل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعنده أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية فقال 

يا ابا طالب أترغب عن ملة عبد املطلب فقال النيب صلى : إال اهللا أحاج لك هبا عند اهللا فقال أبو جهل و عبد اهللا 
} ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني { : فنزلت ] اهللا عليه و سلم ألستغفرن لك ما مل أنه عنك 

  أالية ظاهر هذا أن اآلية نزلت يف مكة } ك ال هتدي من أحببت إن{ اآلية وأنزل يف أيب طالب 
: مسعت رجال يستغفر ألبويه ومها مشركان فقلت له : وأخرج الترمذي و حسنة و احلاكم عن علي قال ) ك ( 

استغفر أبراهيم أبيه وهو مشرك فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و : أتستغفر ألبويك ومها مشركان فقال 
  } ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني { فنزلت  سلم

قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما إىل [ وأخرج احلاكم و البيهقي يف الدالئل وغريمها عن ابن مسعود 
أمي وإين  إن القرب الذي جلست عنده قرب: املقابر فجلس إىل قرب منها فناجاه طويال مث بكي فبكيت لبكائه فقال 

  } ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني { فأنزل اهللا ] استأذنت ريب يف الدعاء هلا فلم يأذن يل 
كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ وقف على : قال [ وأخرج أمحد و ابن مردويه واللفظ له من حديث بريدة 

ما كان { فأنزل اهللا ] إين استأذنت ريب أن أستغفر هلا فنهيت : عسفان فأبصر قرب أمه فتوضأ وصلى وبكي مث قال 
  } للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني 

وأخرج الطرباين و ابن مردويه حنوه من حديث ابن عباس وأن ذلك بعد أن رجع من تبوك وسافر إىل مكة ومعتمرا 
متقدم وهو أمر أيب طالب : لنزول اآلية أسباب حيتمل أن يكون : فهبط عند ثنية عسفان قال احلافظ بن حجر 

  ومتأخر وهو أمر آمنة وقصة علي ومجع غريه بتعدد النزول 
مل أختلف عن : اآليات روى البخاري وغريه عن كعب بن مالك قال } لقد تاب اهللا على النيب { : قوله تعاىل ) ك ( 

ت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وآذن الناس النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة غزاها إال بدرا حىت كان
إن اهللا {  -إىل قوله  -} لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين { للرحيل فذكر احلديث بطوله وفيه فأنزل اهللا توبتنا 

  } اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني { قال وفينا أنزل أيضا } هو التواب الرحيم 
إال تنفروا { ملا نزلت : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن عكرمة قال } لينفروا كافة  وما كان املؤمنون{ : قوله تعاىل 

قد بقي ناس يف البوادي : وقد كان ختلف عنه ناس يف البدو يفقهون قومهم فقال املنافقون } يعذبكم عذابا أليما 



  } وما كان املؤمنون لينفروا كافة { هلك أصحاب البوادي فنزلت 
كان املؤمنون حلرصهم على اجلهاد إذا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن عبيد بن عمري قال  وأخرج عن عبد اهللا

  وسام سرية خرجوا فيها وتركوا النيب صلى اهللا عليه و سلم باملدينة يف رقة من الناس فنزلت 

بعث اهللا حممد ملا : أخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس قال } أكان للناس عجبا { : قوله تعاىل 
أكان للناس { رسوال أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم فقالوا ك اهللا أعظم من أن بكون رسوله بشرا فأنزل اهللا 

وإذا كان بشرا : اآلية فلما كرر اهللا عليهم احلجج قالوا } وما أرسلنا من قبلك إال رجاال { اآلية وأنزل } عجبا 
أشرف من حممد : يقولون } نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم  لوال{ فغري حممد كان أحق بالرسالة 

  يعنون الوليد 
  اآلية } أهم يقسمون رمحة ربك { بن املغرية من مكة ومسعود بن عمرو والثقفي من الطائف فأنزل ردا عليهم 

يستحون أن يتخلوا كان أناس : قال } أال إهنم يثنون صدورهم { روى البخاري عن ابن عباس يف قوله ) ك ( 
  فيفضوا بفروجهم إىل السماء وأن جيامعوا نساءهم فيفضوا إىل السماء فنزل ذلك فيهم 

كان أحدهم إذا مر بالنيب صلى اهللا عليه و سلم ثىن صدره : وأخرج ابن جرير وغريه عن عبد اهللا بن شداد قال 
  لكيال يراه فنزلت 

إن الساعة قد اقتربت فتناهوا : قال ناس } اقترب للناس حساهبم { ملا نزلت : وأخرج ابن أيب حامت عن قتادة قال 
اآلية } ولئن أخرنا عنهم العذاب إىل أمة معدودة { فتناهى القوم قليال مث عادوا إىل مكرهم مكر السوء فأنزل اهللا 

  وأخرج ابن جرير عن ابن جريج مثله 
فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فأنزل اهللا أن رجال أصاب من امرأة قبلة : وروى الشيخان عن ابن مسعود 

جلميع : أيل هذه ؟ قال : فقال الرجل } وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات { 
  أميت كلها 

خلت معي إن يف البيت أطيب منه فد: أتتين امرأة تبتاع مترا فقالت : وأخرج الترمذي وغريه عن أيب اليسر قال 
أخلفت غازيا يف سبيل : البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال 

} للذاكرين {  -إىل قوله  -} وأقم الصالة طريف النهار { اهللا يف أهله مبثل هذا وأطرق طويال حىت أوحى اهللا إليه 
جبل وابن عباس وبريدة وغريهم وقد استوفيت أحاديثهم يف ترمجان وورد حنوه من حديث أيب أمامة ومعاذ ابن 

  القرآن 

إنزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم القرآن فتاله عليهم زمانا : روى احلاكم وغريه عن سعد بن أيب وقاص قال 
لو : يا رسول اهللا : وا فقال: االية زاد ابن أيب حامت } اهللا نزل أحسن احلديث { فقالويا رسول اهللا لو حدثتنا فنزل 

  اآلية } أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم { ذكرتنا فأنزل اهللا 
حنن نقص عليك أحسن { قالوا يا رسول اهللا لو قصصت علينا فنزل : زأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال 

  وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله } القصص 

أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما املدينة على رسول اهللا صلى اهللا [ : أخرج الطرباين وغريه عن ابن عباس 
أجتعل : لك ما للمسلمني وعليك ما عليهم قال : يا حممد ما جتعل يل إن أسلمت ؟ قال : عليه و سلم ن فقال عامر 



جه حممد إين أشغل عنك و: ليس ذلك لك وال لقومك فخرجا فقال عامر ألربد : يل األمر من بعدك ؟ قال 
باحلديث فاضربه بالسيف فرجعا فقال عامر يا حممد قم معي أكلمك فقام معه ووقف يكلمه وسل أربد سيف فلما 
وضع يده على قائم السيف يبست والتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرآه فانصرف عنهما فخرجا حىت إذا 

شديد {  -إىل قوله  -} اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى {  فأنزل اهللا] كلنا بالرقم أرسل اهللا على أربد صاعقة فقتلة 
  } احملال 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل من أصحابه إىل رجل من : وأخرج النسائي و البزار عن أنس قال 
 ايش ربك الذي تدعوين إليه أمن حديد أو حناس أو من فضة أو من: عظماء اجلاهلية يدعوه إىل رسول اهللا فقال 

ذهب ؟ فأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فأعاد الثانية والثالثة فأرسل اهللا عليه صاعقة فأحرقته ونزلت هذه 
  إىل أخرها } ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء { اآلية 

ا أشياخ إن كان كما تقول فأرن: قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم : وأخرج الطرباين غريه عم عن ابن عباس قال 
} ولو أن قرآنا سريت به اجلبال { األول نكلمهم من املويت وافسح لنا هذا اجلبال جبال مكة اليت قد ضمتنا فنزلت 

  اآلية 
لو سريت : للنبيي صلى اهللا عليه و سلم : قالوا : وأخرج ابن أيب حامت و ابن مردويه عن عطية العويف قال ) ك ( 

ا أو قطعت لنا األرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح أو أحييت لنا لنا اجبال مكة حىت تتسع فنحرث فيه
  اآلية } ولو أن قرآنا { املوتى كما كان عيسى حيي املوتى لقومه فأنزل اهللا 

: } وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا { قالت قريش حني أنزل : وأخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال ) ك ( 
  } ميحو اهللا ما يشاء ويثبت { حممد متلك من شيء لقد فرغ من األمر فأنزل اهللا وما نراك يا 

أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا { نزلت هذه اآلية يف الذين قتلوا يوم بدر : وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال 
  اآلية } كفرا 

كانت امرأة : احلاكم وغريهم عن ابن عباس قال اآلية روى الترمذي و النسائي و } ولقد علمنا { : قوله تعاىل 
تصلي خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حىت يكون يف 
{ الصف األول لئال يراها ويستأخر بعضهم حىت يكون يف الصف املؤخر فإذا ركع نظر من حتت بطيه فأنزل اهللا 

  } نكم ولقد علمنا املستأخرين ولقد علمنا املستقدمني م
ولقد علمنا املستقدمني منكم { : وأخرج ابن مردميه عن داود بن صاحل أنه سأل سهل بن حنيف األنصاري ) ك ( 

  ال ولكنها نزلت يف صفوف الصالة : أنزلت يف سبيل اهللا ؟ قال } ولقد علمنا املستأخرين 
وإن جهنم ملوعدهم أمجعني { عن سلمان الفارسي ملا مسع قوله تعاىل  اآلية أخرج الثعليب} إن املتقني { : قوله تعاىل 

يا رسول اهللا أنزلت : فر ثالثة أيام هاربا من اخلوف ال يعقل فجيء به للنيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله فقال } 
تقني يف جنات إن امل{ فوالدي بعثك باحلق لقد قطعت قليب فأنزل اهللا } وإن جهنم ملوعدهم أمجعني { هذه اآلية 

  } وعيون 
أن هذه اآلية نزلت : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن علي بن احلسني } ونزعنا ما يف صدورهم من غل { : قوله تعاىل 

وأي غل ؟ قال غل اجلاهلية وإن بين متيم وبين عدي : قيل } ونزعنا ما يف صدورهم من غل { يف أيب بكر وعمر 
ة عداوة فلما أسلم هؤالء القوم حتابوا فأخذت أبا بكر اخلاصرة فجعل علي يسخن وبين هاشم كان بينهم يف اجلاهلي



  يده فيكمد هبا خاصرة أيب بكر فنزلت هذه اآلية 
مر رسول اهللا صلى اهللا : عن عبد اهللا ابن الزبري قال [ أخرج الطرباين ) ك ( آالتية } نبئ عبادي { : قوله تعاىل 

{ فنزلت هذه آلية ] أتضحكون وذكر اجلنة والنار بني أيديكم ؟ : ن فقال عليه و سلم بنفر من أصحابه يضحكو
  } وأن عذايب هو العذاب األليم * نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم 

اطلع علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال [ وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن رجل من أصحاب رسول اهللا 
إين خرجت : ال أراكم تضحكون مث أدبر مث رجع القهقري فقال : بنو شيبة فقال  سلم من الباب الذي يدخل منه

نبئ عبادي أين أنا { ] يا حممد إن اهللا يقول لك مل تقنط عبادي ؟ : حىت إذا كنت عند احلجر جاء جربيل فقال 
  } وأن عذايب هو العذاب األليم * الغفور الرحيم 

مر النيب صلى : أخرج البزار و الطرباين عن أنس بن مالك قال ) ك ( اآلية } إنا كفيناك املستهزئني { : قوله تعاىل 
فغمز  -ومعه جربيل  -هذا الذي يزعم أنه نيب : اهللا عليه و سلم على أناس مبكة فجعلوا يغمزون يف قفاه ويقولون 

{ نو منهم فأنزل اهللا جربيل بإصبعه فوقع مثل الظفر يف أجسادهم فصارت قروحا حىت نتنوا فلم يستطيع أحد أن يد
  } إنا كفيناك املستهزئني 

وغر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و } أتى أمر اهللا { أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال ملا نزلت ) ك ( 
  فسكتوا } فال تستعجلوه { سلم حىت نزلت 

ملا : ن أىب بكر بن أيب حفص قال وأخرج عبد اهللا بن األمام أمحد يف زوائد الزهد و ابن جرير و ابن أيب حامت ع
  } فال تستعجلوه { قاموا فنزلت } أتى أمر اهللا { نزلت 

كان لرجل من املسلمني على : اآلية أخرج ابن جرير و ابن أيب حامت عن أىب العالية قال } وأقسموا { فوله تعاىل 
املوت إنه كذا وكذا فقال له املشرك  والذي أرجوه بعد: رجل من املشركني دين فأتاه يتقاضاه فكان فيما تكلم به 

  ال يبعث اهللا من ميوت فنزلت اآلية : إنك لتزعم أنك تبعث من بعد املوت فاقسم باهللا جهد ميينه : 
والذين هاجروا يف اهللا { نزلت : اآلية أخرج ابن جرير عن داود بن أيب هند قال } والذين هاجروا { : قوله تعاىل 

  يف أيب جندل بن سهل } وعلى رهبم يتوكلون {  -قوله إىل  -} من بعد ما ظلموا 
قال } ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا { اآلية أخرج ابن حرير عن ابن عباس يف قوله } ضرب اهللا مثال { : قوله تعاىل 

نزلت يف عثمان وموىل له كان يكره : قال } رجلني أحدمها أبكم { نزلت يف رجل من قريش وعبده ويف قوله : 
  م ويأباه وينهاه عن الصدقة واملعروف فنزلت فيهما اإلسال

أن أعرابيا أيت النيب صلى اهللا عليه و : قال [ اآلية أخرج ابن أيب حامت عن جماهد } يعرفون نعمة اهللا { : قوله تعايل 
جلود  وجعل لكم من{ نعم مث قرأعليه : قاالألعرايب } واهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا { سلم فسأله فقرأ عليه 

كذلك { نعم مث قرأ عليه كل ذلك يقول نعم حىت بلغ : قال } األنعام بيوتا تستخفوهنا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 
  } يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون { فأنزل اهللا ] فويل األعرايب } يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 

نزلت هذه اآلية يف بيعة النيب صلى اهللا : خرج ابن جرير عن بريدة قال أ× ) ك ( لآلية } وأوفوا { : قوله تعاىل 
  عليه و سلم 

كانت سعيدة األسدية جمنونة : اآلية اخرج ابن أيب حامت عن أيب بكر بن أيب حفص قال } وال تكونوا { : قوله تعاىل 
) ك ( اآلية } ولقد نعلم { : اىل قول تع} وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا { جتمع الشعر والليف فنزلت هذه اآلية 

أخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلم قينا يف مكة امسه بلعام 



: وكان أعجمي اللسان وكان املشركون يرون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخل عليه وخيرج من عنده فقالوا 
  اآلية } ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر { اهللا  إمنا يعلمه بلعام فأنزل

أحدمها يقال له يسار : كان لنا عبدان : وأخرج ابن أيب حامت من طريق حصني عن عبد اله بن مسلم احلضرمي قال 
ا واآلخر جرب وكانا صقليني فكانا يقرآن كتاهبما ويعلمان علمهما وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مير هبم

  إمنا يعلم منهما فنزلت : فيستمع قراءهتما فقالوا 
ملا أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم أن : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال } إال من أكره { : قوله تعاىل 

ا رجع يهاجر إىل املدينة أخذ املشركون بالل وخبابا وعمار بن ياسر فأما عمار فقال هلم كلمة أعجبتهم تقية فلم
كيف كان قلبك حني قلت أكان منشرحا بالذي قلت ؟ قال ال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثه فقال 

  } إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان { فانزل اهللا 
نزلت هذه اآلية يف أناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض الصحابة أن هاجروا إىل : وأخرج عن جماهد قال 

  خرجوا يريدون املدينة فأدر كتهم قريش يف الطريق ففتنوهم فكفروا مكرهني ففيهم نزلت هذه اآلية املدينة ف
كان عمار بن ياسر يعذب حىت ال يدري ما يقول : وأخرج ابن سعد يف الطبقات عن عمر بن احلكم قال ) ك ( 

قول وبالل وعامر بن فهرية وكان صهيب يعذب حىت ال يدري ما يقول وكان أبو فكيهة يعذب حىت ال يدري مل ي
  } مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا { وقوم من املسلمني وفيهم نزلت هذه اآلية 

اآلية أخرج احلاكم و البيهقي يف الدالئل و البزار عن آيب هريرة أن رسول اهللا صلى } وإن عاقبتم { : قوله تعاىل 
ألمثلن بسبعني منهم مكانك فنزل جربيل والنيب : مثل به فقال  اهللا عليه و سلم وقف على محزة حني استشهد وقد

  صلى اهللا عليه و سلم واقف خبوامت 

  سورة النحل

إىل آخر السورة فكف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمسك عما } وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به { 
  أراد 

ملال كان يوم أحد أصيب من األنصار أربعة وستون : وأخرج الترمذي و حسنه و احلاكم عن آيب بن كعب قال 
لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنريني عليهم فلما كان : ومن املهاجرون ستة منهم محزة ومثلوا هبم فقالت األنصار 

نزوهلا اآلية وظاهر هذا تأخر نزوهلا إىل الفتح ويف احلديث الذي قبله } وإن عاقبتم فعاقبوا { يوم فتح مكة أنزل اهللا 
  بأحد ومجع ابن احلصار بأهنا نزلت أوال مبكة ثانيا يف أحد ثالثا يوم الفتح تذكريا من اهللا لعباده 

سألت : قالت [ اآلية أخرج ابن عبد الرب بسند ضعيف عن عائشة } وال تزر وازرة وزر أخرى { : قوله تعايل 
اهللا أعلم مبا : آبائهم مث سألته بعد ذلك فقال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أوالد املشركني فقال هم مع

هم على الفطرة أو : وقال } وال تزر وازرة وزر أخرى { كانوا عاملني مث سألته بعد ما استحكم اإلسالم فنزلت 
  ] قال يف اجلنة 

 جاء ناس من مزينة: قال [ اآلية أخرج سعيد بن منصور عن عطاء اخلراساين } وإما تعرضن { قوله تعاىل 
ال أجد ما أمحلكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا : يستحملون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

اآلية } وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة { فأنزل اهللا ] ضنوا ذلك من غضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  هللا صلى اهللا عليه و سلم من املساكني نزلت فيمن كان يسأل رسول ا: وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال 
أيت رسول اهللا صلى : أخرج سعيد بن منصور عن سيار أيب احلكم قال ) ك ( اآلية } وال جتعل يدك { : قوله تعاىل 

وال جتعل يدك { اهللا عليه و سلم بر وكان معطيا كرميا فقسمه بني الناس فأتاه قوم فوجدوه قد فرغ منه فأنزل اهللا 
  اآلية } عنقك وال تبسطها  مغلولة إىل

إن أمي تسألك : جاء غالم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : قال [ وأخرج ابن مردويه وغريه عن ابن مسعود 
كذا وكذا قال ما عندنا شيء اليوم قال فتقول لك اكسين قميصك فخلع قميصه فدفعه إليه فجلس يف البيت 

  } مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا وال جتعل يدك { فأنزل اهللا ] حاسرا 
أن البين صلى اهللا عليه و سلم قال لعائشة أنفق ما على ظهر كتفي فقالت ال [ وأخرج أيضا عن أيب أمامة ) ك ( 

  اآلية وظاهر دلك أهنا مدنية } وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك { فأنزل اهللا ] يبقي شيء 
وآت ذا القرىب { ملا نزلت : اآلية أخرج الطرباين وغريه عن أيب سعيد اخلدري قال } وآت ذا القرىب { : قوله تعاىل 

هذا مشكل فانه يشعر بأن اآلية : دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاطمة فأعطاها فدك قال ابن كثري } حقه 
  مدنية واملشهور خالفه وروى ابن مردويه عن ابن عباس مثله 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اآلية أخرج ابن املنذر عن ابن شهاب قال } وإذا قرأت القرآن { : تعاىل قوله 
قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذاننا { يهزؤون به : سلم إذا تال على مشركي قريش ودعاهم إىل الكتاب قالوا 

  اآليات } قرأت القرآن  وإذا{ فأنزل اهللا قوهلم } وقر ومن بيننا وبينك حجاب 
كان الناس من األنس يعبدون : اآلية أخرج البخاري وغريه عن ابن مسعود قال } قل ادعوا { : قوله تعاىل ) ك ( 

  اآلية } قل ادعوا الذين زعمتم من دونه { ناسا من اجلن فأسلم اجلن واستمسك اآلخرون بعبادهتم فأنزل اهللا 
سأل أهل مكة النيب صلى : قال [ ة أخرج احلاكم و الطرباين وغريمها عن ابن عباس اآلي} وما منعنا { : قوله تعاىل 

اهللا عليه و سلم أن جيعل الصفا هلم ذهبا وأن ينحي عنهم اجلبال فيزرعوا فقيل له إن شئت أن تستأين هبم وإن شئت 
وما منعنا أن نرسل { أنزل اهللا ف] بل أستأين هبم : تؤهتم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم قال 

  اآلية } باآليات إال أن كذب هبا األولون 
  وأخرج الطرباين و ابن مردويه منها عن الزبري حنوه أبسط منه 

اآلية أخرج أبن يعلي عن أم هانئ أنه صلى اهللا عليه و سلم ملا أسري به أصبح حيدث } وما جعلنا { : قوله تعاىل 
هذا : فطلبوا من آية فوصف بيت املقدس وذكر هلم قصة العري فقال الوليد بن املغرية  نفرا من قريش يستهزئون به

  وأخرج ابن منذر عن احلسن حنوه } وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس { ساحر فأنزل اهللا 
يل له مالك يا وأخرج ابن مردويه عن احلسني بن علي أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم أصبح يوما مهموما فق

وأخرج ابن أيب حامت } وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس { رسول اهللا ال هتتم فإن رؤياك فتنة هلم فأنزل اهللا 
  من حديث عمرو ابن العاص ومن حديث يعلي بن مرة ومن مرسل سعيد بن املسيب حنوها وأسانيدها ضعيفة 

: اآلية أخرج ابن أيب حامت و البيهقي يف البعث عن ابن عباس قال } لقرآن والشجرة امللعونة يف ا{ : قوله تعاىل 
أبو جهل هل تدرون ما هذه الزقوم الذي خيوفكم به حممد ؟ : ذكر اهللا الزقوم خوف به هذا احلي من قريش قال 

عونة يف القرآن وخنوفهم فما والشجرة املل{ ال قال الثريد بالزبد أما لئن أمكننا منها لنزقمنها زقما فأنزل اهللا : قالوا 
  } طعام األثيم * إن شجرة الزقوم { وأنزل } يزيدهم إال طغيانا كبريا 

اآلية أخرج ابن مردويه و ابن أيب حامت من طريق أسحق عن حممد عن عكرمة } وإن كادوا ليفتنونك { : قوله تعال 



ريش فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من ق: عن ابن عباس قال 
وإن كادوا { سلم فقالوا يا حممد تعال متسح بآهلتنا وندخل معك يف دينك وكان حين إسالم قومه فرق هلم فأنزل اهللا 

هذا أصح ما ورد يف سبب نزوهلا وهو إسناد : قلت } نصريا {  -إىل قوله  -} ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستلم احلجر : قال [ خرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبري جيد وله شواهد أ

وما علي لو فعلت واهللا يعلم مين : ال ندعك تستلم حىت تلم بآهلتنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقالوا 
ا أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم أن قريش: فنزلت وأخرج حنوه عن ابن شهاب وأخرج جبري بن نفري ] خالفة 

فقالوا إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم فنكون حنن أصحابك فركن إليهم 
  فنزلت 

أفرأيتم الالت {  -إىل قوله  -} والنجم { أنه صلى اهللا عليه و سلم قرأ : وأخرج عن حممد بن كعب القرظي 
{ تلك الغرانيق العال وإن شفاعتهن لترجتي فنزلت فما زال مهموما حىت أنزل اهللا : شيطان فألقى عليه ال} والعزى 

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان مث حيكم اهللا 
تدل مبا أخرج ابن مردوبه من طريق العويف اآلية ويف هذا دليل على أن هذه اآليات مكية ومن جعلها مدنية اس} 

أجلنا سنة حىت يهدي إىل آهلتنا فإن قبضنا الذي يهدي : عن ابن عباس أن شعبا قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  لآلهلة أحرزنا مث أسلمنا فهم أن يؤجلهم فنزلت وإسناده ضعيف 

امت و البيهقي يف الدالئل من حديث شهر بن حوشب اآلية أخرج ابن أيب ح} وإن كادوا ليستفزونك { : قوله تعاىل 
إن كنت نبيا فاحلق بالشام فإن : أن اليهود أتوا رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم فقالوا [ عن عبد الرمحن بن غنم 

الشام أرض احملشر وأرض األنبياء فصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه ما قالوا فغزا غزوة تبوك يريد الشام فلما بلغ 
وإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك { ك أنزل اهللا آيات من سورة بين إسرائيل بعد ما ختمت السورة تبو

: ما تأمرين أن أسأل ؟ قال : سل ربك فإن لكل نيب مسألة فقال : وأمره بالرجوع إىل املدينة قال له جربيل } منها 
فهؤالء نزلن يف } دنك سلطانا نصريا وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من ل{ 

قالت : هذا مرسل ضعيف اإلسناد وله شاهد من مرسل سعيد بن جبري عن ابن أيب حامت ولفظه ] رجعته من تبوك 
املشركون للنيب صلى اهللا عليه و سلم كانت األنبياء تسكن الشام فمالك واملدينة فهم أن يشخص فنزلت وله طريق 

  أن بعض اليهود قاله له  أخري مرسلة عند ابن جرير
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكة مث أمر : أخرج الترمذي عن ابن عباس قال } وقل رب أدخلين { قوله تعايل 

} قل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا { باهلجرة فنزلت عليه 
  مردوبه بلفظ أصرح منه وهذا صريح يف أن اآلية مكية وأخرجه ابن 

كنت أمشي مع النيب صلى اهللا عليه : اآلية أخرج البخاري عن ابن مسعود } ويسألونك عن الروح { : قوله تعاىل 
حدثنا عن الروح : لو سألتموه فقالوا : و سلم باملدينة وهو متوكئ على عسيب فمر بنفر من قريش فقال بعضهم 

الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم { : أليه حىت صعد الوحي مث قال  فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحي
  } إال قليال 

سلوه عن الروح : قالت قريش لليهود علمونا شيئا نسأل هذا الرجل فقالوا : وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال 
ع بني احلديثني بتعدد النزول قال ابن كثري جيم} ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب { فسألوه فأنزل اهللا 

وكذا قال احلافظ ابن حجر أو حيمل سكوته حني سؤال اليهود على توقع مزيد بيان يف ذلك وإال فما يف الصحيح 



  أصح قلت ويرجع ما يف الصحيح بأن راوية حاضر القصة خبالف ابن عباس 
ج ابن إسحاق و ابن جرير من طريق سعيد اآلية أحر} قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا { : قوله تعاىل 

كيف : أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم ابن مشكم يف عامة من اليهود مساهم فقالوا : أو عكرمة عن ابن عباس قال 
نتبعك وقد تركت قبلتنا وإن هذا الذي جئت به ال نراه متناسقا كما تناسق التوراة فأنزل علينا كتابا نعرفه وإال 

} قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله { ا تأيت به فأنزل اهللا جئناك مبثل م
  اآلية 

اآلية أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن } وقالوا لن نؤمن لك { : قوله تعاىل 
حرب ورجالن من بين عبد الدار وأىب البحتري  أن عتبة وشيبة ابين ربيعة وأبا سفيان بن: [ عكرمة عن ابن عباس 

واألسود بن املطلب وربيعة بن األسود والوليد بن املغرية وأبا جهل وعبد اهللا بن أمية وأمية بن خلف والعاصي بن 
يا حممد ما نعلم رجال من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على : وائل ونبيها ومنبها ابين حجاج اجتمعوا فقالوا 

قد سببت اآلباء وعبت الدين وسفهت األحالم وشتمت اآلهلة وفرقت اجلماعة فما من قبيح إيل وقد جئته قومك ل
فيما بيننا وبينك فإن كنت إمنا جئت هبذا احلديث تريد ماال مجعنا لك من أموالنا أكثر ماال وإن كنت إمنا تطلب 

ا تراه قد غلب بذلنا أموالنا يف طلب العلم حىت الشرف فينا سودناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك مبا يأتيك رئي
ما يب مال تقولون ولكنه اهللا بعثين إليكم رسوال وأنزل علي : نربئك منه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فإن كنت غري قابل منه ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس : كتابا وأمرين أن أن أكون لكم مبشرا ونذيرا قالوا 
الناس أضيق بالد وال أقل ماال وأشد عيشا منا فلتسأل لنا ربك الذي بعثك فليسري عنا هذه اجلبال اليت أحد من 

ضيقت علينا ولببسط لنا بالدنا وليجر فيها أهنار كأهنار الشام والعراق وليبعث لنا من قد مضى من آبائنا فإن مل 
زا وقضورا من ذهب وفضة نعينك هبا على ما نراك تفعل فسل ربك ملكا يصدقك مبا تقول وأن جيعل لنا جنانا وكنو

تبتغي فإنك تقوم باألسواق وتلتمس النعاش فإن مل تفعل فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لن 
يا حممد : نؤمن لك إال أن تفعل فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنهم وقام معه عبد اهللا بن أيب أمية فقال 

قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم مث سألوك ألنفسهم أمورا ليعرفوا هبا منزلتك من اهللا فلم تفعل دلك  عرض عليك
مث سألوك أن تعجل ما ختوفهم به من العذاب فوا هللا ال أومن حىت تتخذ إىل السماء سلما مث ترقي فيه وأنا أنظر حىت 

هدوا لك أنك كما تقول فانصرف رسول اهللا صلى تأتيها وتأيت معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من املالئكة فيش
بشرا {  -إىل قوله  -} وقالوا لن نؤمن لك { فأنزل عليه ما قاله عبد اهللا بن أيب أمية ] اهللا عليه و سلم حزينا 

  } رسوال 
 نزلت يف أخي أم سلمة عبد: } وقالوا لن نؤمن لك { وأخرج سعيد بن منصور يف سننه عن سعيد بن جبري يف قوله 

  اهللا بن أيب أمية مرسل صحيح شاهد ملا سبقه جيرب املبهم يف إسناده 
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : اآلية وأخرج ابن مردوبه وغريه عن ابن عباس قال } قل ادعوا اهللا { : قوله تعاىل 

الصابئ ينهانا أن ندعو انظروا إىل هذا : يأهللا يا رمحن فقال املشركون : و سلم مبكة ذات يوم فدعا فقال يف دعائه 
  } قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن { اهلني وهو يدعو أهلني فأنزل اهللا 

} وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا { اآلية أخرج البخاري و غريه عن ابن عباس يف قوله } وال جتهر { : قوله تعاىل 
 عليه و سلم خمتف يف مكة وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فكان نزلت ورسول اهللا صلى اهللا: قال 

  املشركون إذا مسعوا القرآن سبوه ومن أنزله ومن جاء به فنزلت 



أهنا نزلت يف الدعاء وأخرج ابن جرير من طريق ابن عباس مثله مث رجح لكوهنا : وأخرج البخاري أيضا عن عائشة 
لكن حمتمل اجلمع بينهما بأهنا نزلت يف الدعاء : غربه قال احلافظ بن حجر أصح سندا وكذا رجحها النووي و

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى : داخل الصالة وقد أخرج ابن مردويه من حديث أيب هريرة قال 
  عند البيت رفع صوته بالدعاء فنزلت 

يف التشهد وهي مبينة ملرادها يف الرواية السابقة نزلت هذه اآلية : وأخرج ابن جرير و احلاكم عن عائشة قالت 
  اللهم ارمحين فنزلت فأمروا أن ال خيافتوا وال جيهروا : والبن منبع يف مسنده عن ابن عباس كانوا جيهزون بالدعاء 

ا إن اليهود والنصاري قالو: اآلية أخرج ابن جرير عن حممد بن كعب القرظي قال } وقل احلمد هللا { : قوله تعايل 
لوال : لبيك ال شريك لك إال شريكا وهو لك متلكه وما ملك قال الصايئون واجملوس : أختذ اهللا ولدا وقالت العرب 

  } وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك { أولياء اهللا لذل فأنزل اهللا 

بعثت قريش النضر بن احلرث : قال  أخرج ابن جرير من إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس
سلوهم عن حممد وصفوا هلم صفته وأخربهم بقوله فإهنم : هلم : وعقبة بني أيب معيط إىل أحبار اليهود باملدينة فقالوا 

أهل الكتاب األول وعندهم ما ليس عندنا من علم األنبياء فخرجا حىت أتيا املدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول 
سلوه عن ثالث فإن أخربكم هبن فهو نيب :  عليه و سلم ووصفوا هلم أمره وبعض قوله فقالوا هلم اهللا صلى اهللا

مرسل وإن مل يفعل فالرجل متقول سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كان أمرهم فإنه كان هلم مر عجبا 
و ؟ فأقبال حىت قدما على قريش وسلوه عن رجل بلغ مشارق األرض ومغارهبا ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما ه

أخربكم غدا مبا : قد جئناكم بفصل بينكم وبني حممد فجاءوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألوه فقال : فقاال 
سألتم عنه ومل يستئن فانصرفوا ومكث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس عشر ليلة ال حيدث اهللا يف دلك وحيا 

ارجف أهل مكة وحىت أحزن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكث الوحي عنه مث جاءه وال يأتيه جربيل حىت 
جربيل من اهللا بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبة إياه على حزنه عليهم وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل 

  } يسألونك عن الروح { الطواف وقول اهللا 
ع عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن اجتم: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال 

احلرث وأمية بن خلف والعاصي بن وائل واألسود بن املطلب وأبو البحريي يف نفر من قريش وكان الرسول صلى 
 اهللا عليه و سلم قد كرب عليه ما يرى من خالف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من النصيحة فأحزنه حزنا شديدا

  اآلية } فلعلك باخع نفسك على آثارهم { فأنزل اهللا 
يا رسول اهللا سنيني أم : فقيل } ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة { نزلت : وأخرج مردويه أيضا عن ابن عباس قال 

وأخرجه ابن حرير عن الضحاك وأخرجه ابن مردويه أيضا عن ابن } سنني وازدادوا تسعا { شهور ا ؟ فأنزل اهللا 
وال تقولن لشيء إين { حلف النيب صلى اهللا عليه و سلم على ميني فمضى له أربعون ليلة فأنزل اهللا : ل عباس قا

  } إال أن يشاء اهللا * فاعل ذلك غدا 
  اآلية تقدم سبب النزول يف سورة األنعام يف حديث خباب } واصرب نفسك { : قوله تعاىل 
وال تطع { من طريق حرير عن الضحاك عن ابن عباس يف قوله  اآلية أخرج ابن مردويه} وال تطع { : قوله تعاىل 

نزلت يف أمية بن خلف اجلمحي وذلك أنه دعا النيب ي صلى اهللا عليه و سلم إىل : قال } من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
  من طرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فنزلت : أمر كرهه اهللا 

حدثنا للنيب صلى اهللا عليه و سلم تصدى ألمية بن خلف وهو ساه غافل عما  :وأخرج ابن أيب حامت عن الربيع قال 



دخل عيينة بن حصن على النيب صلى اهللا عليه و سلم وعنده سلمان : يقال له فنزلت وأخرج عن ابن هريرة قال 
  إذا حنن أتيناك فأخرج هذا وأدخلنا فنزلت : فقال عيينة 
أعطنا شيئا : قالت قريش لليهود : خرج احلاكم وغريه عن ابن عباس قال اآلية أ} قل لو كان البحر { قوله تعال 

يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما { سلوه عن الروح فسألوه فنزلت : نسأل عنه هذا الرجل ؟ فقالوا 
{ ة خريا كثريا فنزلت أوتينا علما كثريا أوتينا التوراة ومن أويت التورا: وقالت اليهود } أوتيتم من العلم إال قليال 

اآلية أخرج ابن أيب حامت و } فمن كان يرجو لقاء ربه { : اآلية قوله تعاىل } قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب 
يا رسول اهللا إين أقف أريد وجه اهللا وأحب أن يرى : قال رجل : ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخالص عن طاوس قال 

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة { نزلت هذه اآلية  موطين فلم يرد عليه شيئا حىت
  وأخرجه احلاكم يف املستدرك موصال عن طاوس عن ابن عباس صححه على شرط الشيخني } ربه أحدا 

يرجو  فمن كان{ كان رجل ما املسلمني يقاتل وهو حيب أن يرى مكانه فأنزل اهللا : وأخرج ابن أيب حامت عن جمتهد 
االية وأخرج أبن نعيم و ابن عساكر يف تارخيه من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن } لقاء ربه 

إذا صلى الرجل أو صام أو تصدق فذكر خبري ارتاح فزاد يف ذلك ملقالة : قال جندب بن زهري : ابن عباس قال 
  ة اآلي} فمن كان يرجو لقاء ربه { الناس له فنزلت يف ذلك 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال [ اآلية أخرج البخاري عن ابن عباس } وما نتنزل إال بأمر ربك { : قوله تعاىل 
  } وما نتنزل إال بأمر ربك { فنزلت ] ما مينعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا : و سلم جلربيل 

[  يوما فذكر حنوه وأخرج ابن مردويه عن أنس أبطأ جربيل يف النزول أربعني: وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة قال 
سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم جربيل أي البقاع أحب إىل اهللا وأبغض إىل اهللا ؟ فقال ما أدري حىت أسأل : قال 

وما نتنزل إال بأمر { لقد أبطأت علي حىت ظننت أن ترى علي موجدة فقال : فنزل جربيل وكان قد أبطأ فقال 
  ] اآلية } ربك 

أن قريشا ملا سألوا عن أصحاب الكهف مكث مخس عشرة ليلة ال حيدث اهللا : [ وأخرج ابن اسحق عن ابن عباس 
  ] أبطأت فذكره : له يف ذلك وحيا فلما نزل جربيل قال له 

اآلية أخرج الشيخان وغريمها عن خباب بن األرث قال جئت العاصي } أفرأيت الذي كفر بآياتنا { : قوله تعاىل 
: ال أعطينك حىت تكفر مبحمد قلت ال حىت متوت وحىت تبعث قال : وائل السهمي أتقاضاه حقا يل عنده فقال بن 

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال { إن يل هناك ماال وولدا فأقضيك فنزلت : نعم فقال : فإين مليت مث ملبعوث فقلت 
  } ألوتني ماال وولدا 

ج ابن جرير عن عبد الرمحن ابن عوف ملا هاجر إىل املدينة وجد نفسه على أخر} إن الذين آمنوا { : قوله تعاىل 
إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل { منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة بن خلف فأنزل اهللا : فراق أصاحبه مبكة 

  حمبة يف قلوب املؤمنني : قال } هلم الرمحن ودا 

لى اهللا عليه و سلم كان أول ما أنزل اهللا عليه الوحي يقوم على أن النيب ص: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
وأخرج عبد اهللا بن محيد يف تفسريه عن } ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى * طه { صدور قدميه إذا صلى فأنزل اهللا 

ا أنزلنا م{ كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يراوح بني قدميه ليقوم على كل رجل حىت نزلت : ربيع بن أنس قال 
  } عليك القرآن لتشقى 



ما * طه { قالوا لقد شقي هذا الرجل بربه فأنزل اهللا : وأخرج ابن مردويه من طريق العويف عن ابن عباس قال 
  } أنزلنا عليك القرآن لتشقى 

عل قالت قريش يا حممد كيف يف: اآلية أخرج ابن املنذر عن ابن جريح قال } ويسألونك عن اجلبال { قوله تعاىل 
  اآلية } ويسألونك عن اجلبال { ربك يف اجلبال يوم القيامة فنزلت 

اآلية أخرج ابن أيب خامت عن السدي قال كان النيب صلى اهللا عليه } وال تعجل بالقرآن من قبل { : قواله تعاىل 
ومل حيفظه سلم إذا نزل عليه جربيل بالقرآن أتعب نفسه يف القرآن حىت يشق على نفسه فيخاف أن يصعد جربيل 

  اآلية وتقدم سورة النساء سبب أخر وهذا أصح } وال تعجل بالقرآن { فأنزل اهللا 
  اآلية أخرج ابن أيب شيبة و ابن مردويه و البزار و أبو يعلي } وال متدن عينيك { : قوله تعاىل 

ال :  هالل رجب فقال أضاف النيب وسل ضيفا فأرسلين إىل رجل من اليهود أن أسلفين دقيقا إىل: عن أيب رافع قال 
فلم ] أما واهللا وإين األمني يف السماء أمني يف األرض : [ إال برهن فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال 

  } وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم { أخرج من عنده حىت نزلت هذه اآلية 

 صلى اهللا عليه و سلم إن ما تقول حقا ويسرك أن نؤمن لك قال أهل مكة للنيب: أخرج ابن جرير عن قتادة قال 
فحول لنا الصفا ذهبا فأتاه جربيل ما تقول شئت كان الذي سألك قومك ولكنه إن كان مث مل يؤمنوا مل ينظروا وإن 

  } ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون { شئت استأنيت بقومك أنزل اهللا 
فنزلت ] نعي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم نفسه فقال يا رب فمن ألميت ؟ : قال [ ح وأخرج ابن املنذر عن جري

  اآلية } وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد { 
مر النيب صلى اهللا عليه و سلم على أيب جهل وأيب سفيان ومها يتحدثان : قال [ وأخرج ابن أيب حامت عن السدي 

ن هذا نيب بين مناف فغضب أيب سفيان وقال أتنكرون أن تكون لبين عبد فلما رآه أبو جهل ضحك وقال أليب سفيا
ما أراك حىت : مناف نيب فسمعهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجع إىل أبو جهل فوقع به وخوفه وقال 

  } وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إال هزوا { فنزلت ] يصيبك ما أصاب من غري عهده 
قال } إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون { ملا نزلت : ابن عباس قال  وأخرج احلاكم عن

إن الذين سبقت هلم منا { عبد الشمس والقمر واملالئكة وعزيز فكل هؤالء يف النار مع آهلتنا فنزلت : ابن الزبعري 
  } خصمون {  - إىل -} وملا ضرب ابن مرمي مثال { ونزلت } احلسىن أولئك عنها مبعدون 

ومن الناس من جيادل يف اهللا { اآلية أخرج ابن أيب حامت عن أيب مالك يف قوله } ومن الناس من جيادل { : قوله تعاىل 
  نزلت يف النضر بن احلرث : قال } 

كان الرجل يقدم : اآلية أخرج البخاري عن ابن عباس قال } ومن الناس من يعبد اهللا على حرف { : قوله تعاىل 
املدينة فيسلم فإن ولدت له امرأته غالما ونتجت خيله قال هذا دين صاحل وإن مل تلد امرأته ذكر ومل تنتج خيله قال 

  اآلية } ومن الناس من يعبد اهللا على حرف { هذا دين سوء فأنزل اهللا 
له وولده أسلم رجل من اليهود فذهب يف بصره وما: وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال 

ومن الناس من يعبد اهللا { مل أصب من ديين هذا خريا ذهب بصري ومايل وولدي فنزلت : فتشاءم باإلسالم فقال 
  اآلية } على حرف 
هذان خصمان { نزلت هذه اآلية : اآلية أخرج الشيخان وغريمها عن أيب ذر قال } هذان خصمان { قوله تعاىل 



علي بن أيب طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأخرج احلاكم عن علي فال يف محزة وعبيدة و} اختصموا يف رهبم 
  } احلريق {  -إىل قوله  -} هذان خصمان اختصموا يف رهبم { فينا نزلت هذه اآلية يف مبارزتنا يوم بدر : 

عة وشيبة بن نزلت يف الذين بارزوا يوم بدر محزة وعلي وعبيدة بن احلرث وعتبة بن ربي: وأخرج من وجه آخر قال 
  ربيعة والوليد بن عتبة 

حنن أوىل باهللا منكم : وأخرج ابن جرير من طريق العويف عن ابن عباس أنه نزلت يف أهل الكتاب قالوا للمؤمنني 
حنن أحق باهللا منا مبحمد ونبيكم ومبا أنزل اهللا من كتاب وأخرج ابن : وأقدم كتابا ونبينا قبل نبيكم فقال املؤمنون 

  ن قتادة مثله أيب حامت ع
بعث البين صلى اهللا عليه و سلم : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال } ومن يرد فيه بإحلاد { : قوله تعاىل 

بن أنيس مع رجلني أحدمها مهاجر واآلخر من األنصار فافتخروا يف األنساب فغضب عبد اهللا بن أنيس فقتل 
  اآلية } ومن يرد فيه بإحلاد بظلم { ة فنزلت فيه األنصاري مث ارتد عن اإلسالم وهرب إىل مك

يأتوك رجاال { كانوا ال يركبون فأنزل اهللا : اآلية أخرج ابن جرير عن جماهد قال } وعلى كل ضامر { : قوله تعاىل 
  فأمرهم بالزاد ورخص هلم الركوب واملتجر } وعلى كل ضامر 

كان أهل اجلاهلية يضمخون : بن أيب حامت عن ابن جريح قال اآلية أخرج ا} لن ينال اهللا حلومها { : قوله تعاىل 
لن ينال { البيت بلحوم اإلبل ودمائها فقال أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فنحن أحق أن تضمخ فانزل اهللا 

  اآلية } اهللا حلومها 
: عن ابن عباس قال  اآلية أخرج أمحد و الترمذي و حسنه و احلاكم وصححه} أذن للذين يقاتلون { قوله تعاىل 

أذن للذين يقاتلون { أخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل اهللا : خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم من مكة فقال أبو بكر 
  } بأهنم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير 

: قال  اآلية أخرج ابن أيب حامت و ابن جرير من طريق بسند صحيح عن سعيد بن جبري} وما أرسلنا { قوله تعاىل 
} ومناة الثالثة األخرى * أفرأيتم الالت والعزى {  -فلما بلغ  -} والنجم { قرأ النيب صلى اله عليه وسلم مبكة 

ما ذكر آهلتنا خبري قبل اليوم : تلك الغرانيق العال وإن شفاعتهن لترجتى فقال املشركون : ألقى الشيطان على لسانه 
  اآلية } لك من رسول وال نيب وما أرسلنا من قب{ فسجد وسجدوا فنزلت 

ال يروى متصال : وأخرجه البزار و ابن مردويه من وجه آخر عن سعيد بن جبري عن ابن عياس فيما أحسبه وقال 
إال هبذا اإلسناد وتفرد بواصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور وأخرجه البخاري عن ابن عباس بسند فيه الواقدي 

عن أيب صاحل عن ابن عباس وابن جرير من طريق العويف عن ابن عباس وأورده ابن وابن مردويه من طريق ا الكليب 
إسحاق يف السرية عن حممد بن كعب وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وابن جرير عن حممد بن قيس وابن أيب حامت 

فظ ابن حجر عن السدي كلهم مبعين واحد وكلها إما ضعيفة أو منقطعة سوى طريق سعيد بن جبري األويل قال احلا
أحدمها : لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصال مع أن هلا طريقني صحيحني مرسلني أخرجهما ابن جرير 

طريق من طريق الزهدي عن أيب بكر بن عبد الرمحن ابن احلرث بن هشام واآلخر من طريق داود بن هند عن أيب 
  باطلة ال أصل هلا انتهى  العالية وال عربة يقول ابن العريب وعياض أن هذه الروايات

اآلية أخرج ابن أيب حامت عن مقاتل أهنا نزلت يف سرية بعثها النيب } ومن عاقب مبثل ما عوقب به { : قوله تعاىل 
قاتلوا أصحاب حممد : صلى اهللا عليه و سلم فلقوا املشركني لليلتني بقيتا من احملرم فقال املشركون بعضهم لبعض 

الشهر احلرام فناشدهم الصحابة وذكروهم باهللا أن ال يتعرضوا لقتاهلم فإهنم ال يستحلون  فإهنم حيرمون القتال يف



القتال يف السهر احلرام فأىن املشركون ذلك وقاتلوهم وبغوا عليهم فقاتلهم املسلمون ونصروا عليهم فنزلت هذه 
  اآلية 

الذين { رفع بصره إىل السماء فنزلت أخرج احلاكم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى عليه وسلم كان إذا صلى 
كان يلتفت يف الصالة وأخرجه سعيد بن : فطأطأ رأسه وأخرجه ابن مردويه بلفظ } هم يف صالهتم خاشعون 

  كان يقلب بصره فنزلت : منصور عن ابن سريين مرسال 
الصالة فنزلت وأخرج كان الصحابة يرفعون أبصارهم إىل السماء يف : وأخرج ابن أيب حامت عن ابن سريين مرسال 

اآلية فلما نزلت } ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني { ابن أيب حامت عن عمر قال وافقت ريب يف أربع نزلت 
  فتبارك اهللا أحسن اخلالقني : قلت أنا 

 مستكربين به{ كانت قريش تسمر حول البيت وال تطوف به ويفتخرون به فأنزل اهللا : وأخرج ابن أيب حامت قال 
  } سامرا هتجرون 

يا حممد : جاء أبو سفيان إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : وأخرج النسائي و احلاكم عن ابن عباس قال 
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرهبم وما { أنشدك باهللا والرحم قد أكلنا العلهز يعين الرب والدم فأنزل اهللا 

  } يتضرعون 
ئل بلفظ أن ابن اياز احلنفي ملا أيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو أسري خلى سبيله وأخرج البيهقي يف لدال

وأسلم فلحق مبكة مث رجع فحال بني أهل مكة وبني املرية من اليمامة حىت أكلت قريش العلهز فجاء أبو سفيان إىل 
فقد قتلت اآلباء يف : بلى قال :  ألست تزعم أنك بعثت رمحة للعاملني قال: النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  السيف واألبناء باجلوع فنزلت 

كنت امرأة يقال هلا أم : أخرج النسائي عن عبد اهللا ابن عمر قال : } الزاين ال ينكح إال زانية { : قوله تعاىل 
و مشرك والزانية ال ينكحها إال زان أ{ وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب الرسول أن يتزوجها فأنزل اهللا 

وأخرج أبو داود و الترمذي و النسائي و احلاكم من ىحديث عمرو بن شعيب عن } وحرم ذلك على املؤمنني 
كان رجل يقال له مزيد حيمل من األنبار إلىمكة حىت يأتيهم وكانت امرأة مبكة صديقة له يقال : أبيه عن جده قال 

الزاين ال ينكح إال زانية أو { فلم يرد عليه شيئا حىن نزلت  هلا عناق فاستأذن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ينكحها
  اآلية فال تنكحها } مشركة 

  ملا حرم اهللا الزنا فكان زوان عندهن مجال فقال لينطلقن فليتزوجن فنزلت : وأخرج سعيد بن منصور عن جماهد قال 
أن هالل بن أمية [ رمة عن ابن عباس االية وأخرج البخاري من طريق عك} والذين يرمون أزواجهم { : قوله تعاىل 

يا : البينة أو حد يف ظهرك فقال : قذف امرأته عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا إذا رأي أحدنا مع امرأته رجال ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول البينة 

فنزل جربيل ] والذي بعثك باحلق إين لصادق ولينزلن اهللا ما يربئ ظهري من احلد :  ظهرك فقال هالل أو حد يف
{ ملا نزلت [ وأخرجه أمحد بلفظ } إن كان من الصادقني { فقرأ حىت بلغ } والذين يرمون أزواجهم { فأنزل اهللا 

وقال سعد بن }  جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني
يا معشر األنصار : أهكذا نزلت يا رسول اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبادة وهو سيد األنصار 

أال تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا يا رسول اهللا ال تلمه فإنه رجل غيور واهللا ما تزوج امرأة قط فجاترأ رجل منا 



واهللا يا رسول اهللا إين ألعلم أهنا حق وأهنا من اهللا ولكين تعجبت أين لو : أن يتزوجها من شدة غريته فقال سعد 
وجدت لكاع يتفخدها رجل مل يكن يل أن أحنيه وال أحركه حىت آيت بأريعة شهداء فواهللا ال أيت هبن حىت يقضي 

و أحد الثالثة الذين تيب عليهم فجاءه من أرضه عشاء  فما لبثوا إال يسريا حىت جاء هالل بن أمية: حاجته قال 
فوجد عند أهله رجال فرأي بعينه ومسع بأدنه فلم يهجه حىت أصبح فغدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 

إين جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجال فرأيت بعيين ومسعت بأذين فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : له 
اء به واشتد عليه واجتمعت األنصار فقالوا قد ابتلينا مبا قال سعد بن عبادة اآلن يضرب رسول اهللا صلى اهللا ما ج

واهللا إين ألرجو أن جيعل اهللا يل منها خمرجا فواهللا إن رسول اهللا : عليه و سلم ويبطل شهادته يف الناس فقال هالل 
{ فنزلت ]  عليه الوحي فامسكوا عنه حىت فرغ من الوحي صلى اهللا عليه و سلم يريد أن يأمر بضربه أنزل اهللا

  اآلية وأخرج أبو يعلي مثله من حديث أنس } والذين يرمون أزواجهم 
اسأل يل رسول اهللا صلى : جاء عومير إىل عاصم ابن عدي فقال : وأخرج الشيخان وغريمها عن سهل بن سعد قال 
فقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول اهللا صلى اهللا  اهللا عليه و سلم أرأيت رجل وجد مع امرأته رجال

ما صنعت ؟ قال ما صنعت إنك تأيت : عليه و سلم فغاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السائل فلقيه عومير فقال 
هللا عليه  فوا هللا آلتني رسول اهللا صلى ا: خبري سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فغاب السائل فقال عومير 

اختلفت األئمة يف هذا : إنه أنزل فيك ويف صاحبتك حديث قال احلافظ ابن حجر : وسلم فألي سألنه فسأله فقال 
املواضع فمنهم من رجح أهنا نزلت يف شأن عومير ومنهم من رجح أهنا نزلت يف شأن هالل ومنهم من مجع بينهما 

ا فنزلت يف شأهنما معا وإىل هذا جنح النووي وتبعه بأن أول من وقع له ذلك هالل وصادف جميء عومير أيض
وحيتمل أن النزول سبق بسبب هالل : لعلهما اتفق هلما ذلك يف وقت واحد قال احلافظ ابن حجر : اخلطيب فقال 

فنول : فلما جاء عومبر ومل يكن له علم مبا وقع هلالل أعلمه النيب صلى اهللا عليه و سلم باحلكم وهلذا يف قصة هالل 
أي فيمن وقع له مثل ما وقع لك وهبذا : قد أنزل اهللا فيك فيؤول قوله قد أنزل اهللا فيك : ربيل يف قصة عومير ج

  أجاب ابن الصباغ يف الشامل وجنح القرطيب إىل جتويز نزول اآلية مرتني 
لو رأيت : بكر  قال رسول اهللا صله اهللا عليه وسلم أليب: [ وأخرج البزار عن طريق زيد بن مطيع عن حذيفة قال 

مع أم رومان رجال ما كنت فاعال به ؟ قال كنت فاعال به شرا قال وأنت يا عمر ؟ قال كنت أقول لعن اهللا 
  ال مانع من تعدد األسباب : فنزلت قال احلافظ بن حجر ] األعجاز وإنه خلبيث 

كان رسول اهللا : قالت [ شة اآليات أخرج الشيخان وغريمها عن عائ} إن الذين جاؤوا باإلفك { : قوله تعاىل 
صلى عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه فأقرع بيننا يف غزوة غزاها 

فخرج سهمي فخرجت وذلك بعدما أنزل احلجاب فأنا أمحل يف هودجي وأنزل فيه فسرنا إذا فرغ رسول اهللا صلى 
من املدينة آذن ليلة يف الرحيل فقمت فمشيت حىت جاوزت اجليش فلما  اهللا عليه و سلم من غزوته وقفل ودنونا

قضيت شأين أقبلت إىل الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي 
فحبسين ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون فحملوا هودجي على بعريي الذي كنت أركب وهم حيبسون 

وكانت النساء إذ مل يهبلن ومل يغشهن اللحم إمنا يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل : أين فيه قالت 
اهلودج حني رحلوه ورفعوه فبعثوا اجلمل وساروا ووجدت عقدي عندما سار اجليش فجئت منازهلم وليس هبا داع 

ىل فبينما أنا جالسة يف منزيل غلبتين وال جميب فتيممت منزيل الذي كنت فيه فظننت أن القوم سيفقدين فريجعون إ
عيين فنمت وكان صفوان ابن املعطل فد عرس وراء اجليش فأدجل فأصبح عند منزيل فرأي سواد إنسان نائم فعرفين 



حني رآين وكان يراين قبل آن يضرب علي احلجاب فاستيقظت فاسترجاع حني عرفين فخمرت وجهي جبلبايب فوا 
منه كلمة غري استرجاعه حني أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود يب  هللا ما كلمين كلمة وال مسعت

الراحلة حىت أتينا اجليش بعد ما نزلوا موغرين يف خنر الظهرية فهلك من هلك من شأين وكان الذي توىل كربه عبد 
ل اإلفك وال أشعر بشيء اهللا بن أىب سلول فقدمت املدينة فاشتكيت حني قدمنا شهرا والناس يفيضون يف قول أه

من ذلك حىت خرجت بعد ما نقهت وخرجت مع أم مسطح قبل املناصع وهو متربزنا فعثرت أم مسطح يف مرطها 
: أي هنتاه أمل تسمعي ما قال قلت : بئس ما قلت تسبني رجال شهد بدرا قالت : تعس مسطح فقلت هلا : فقالت 

رضا إىل مرضي فلما دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وماذا قال ؟ فأخربتين بقول أهل اإلفك فازددت م
يا أماه ما يتحدث : قلت أتأذن يل أن آيت أبوي وأنا أريد أن أتقني اخلرب من قبلهما فأذن يل فجئت أنوي فقلت ألمي 

ال أكثرن أي بنية هوين عليك فوا هللا لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إ: الناس ؟ قالت 
عليها قلت سبحان اهللا أوقد حتدث الناس هبذا فبكيت تلك الليلة حىت أصبحت ال يرقا يل دمع وال أكتحل بنوم مث 

أصبحت أبكي ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب وأسامة ين زيد حني استلبث الوحي 
يا رسول اهللا هم أهلك وال نعلم إال خربا وأما : أهله فقال  يستشريمها يف فراق أهله فأما أسامة أشار عليه من براءة

أي بريرة هل : لن يضيق اهللا عليك والنساء سواها كثري وإن تسأل اجلارية تصادقن فدعا بريرة فقال : علي فقال 
 والذي بعثك يف احلق إن رأيت عليها أمرا أغمضه عليها أكثر من أهنا: رأيت من شيء يربك عن عائشة ؟ قالت 

جارية حديثة السن تنام عن عجني أهلها فتأيت الداجن فتأكله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب 
يا معشر املسلمني من يعذرين من رجل قد بلغين أذاه يف أهل بييت فوا هللا ما : فاستعذر من عبد اهللا بن أيب فقال 
يرقا يل دمع مث بكيت تلك الليلة ال يرقا يل دمع وال وبكيت يومي ذلك ال : علمت على أهلي إال خريا قالت 

أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينما مها جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من 
األنصار فأذنت هلا فجلست تبكي معي مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلم مث جلس وقد لبث شهرا ال 

أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغين عنك كذا وكذا فأن كنت بريئة فسيربئك : يف شأين شيء فتشهد مث قال يوحي عليه 
اهللا وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا مث تويب إليه فإن العبد إذا اعترف يف بذنب مث تاب تاب اهللا عليه فلما 

واهللا ما أدري ما أقول فقلت ألمي أجييب : ل أجب عين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقا: قضى مقالته أيب 
واهللا لقد عرفت : واهللا ما أدري ماذا أقول فقلت وأنا جارية حديثة السن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

أنكم قد مسعتم هبذا حىت استقر يف أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إين بريئة واله يعلم أين بريئة وال تصدقوين 
ولئن اعترفت لكم بأمر واهللا يعلم أين منه بريئة لتصدقين وإين واهللا ال أجد يل ولكم مثال إال كما قال : رواية ويف 

مث حتولت فاضطجعت على فراشي فوا هللا ما رام رسول } فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون { أبو يوسف 
حد حىت أنزل اهللا على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من اهللا صلى اهللا عليه و سلم جملسه وال خرج من أهل البيت أ

قومي : الربحاء فلما سرى عنه كان أول كلمة تكلم هبا أن قال ابشري يا عائشة أما اهللا فقد برأك ؟ فقالت يل أمي 
عصبة  إن الذين جاؤوا باإلفك{ واهللا ال أقوم إليه وال أمحد إال اهللا هو الذي أنزل براءيت وأنزل اهللا : إليه فقلت 

واهللا ال أنفق عليه شيئا بعد الذي : عشر آيات فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره } منكم 
قال أبو بكر } أال حتبون أن يغفر اهللا لكم { إىل } وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة { قال علي عائشة فأنزل اهللا 

ويف الباب عن ابن عباس ابن عمر عند الطرباين ] مسطح كان ينفق عليه  واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل فرجع إىل: 
  وأيب هريرة عند البزار وأيب اليسر عند ابن مردويه 



{ إن اهللا يقول : قلت : أميا أشد الزنا أو القذف ؟ قال : وأخرج الطرباين عن خصيف قلت لسعيد ين جبري ) ك ( 
إمنا أنزل هذا يف شأن عائشة خاصة يف إسناده حيي احلماين : قال } ت إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنا

  ضعيف 
إن { نزلت هذه اآلية يف نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة : وأخرج أيضا عن الضحاك مب مزاحم قال ) ك ( 

  االية } الذين يرمون احملصنات الغافالت 
  ن أبن عباس قال نزلت هذه اآلية يف عائشة خاصة أخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري ع) ك ( 
رميت مبا رميت وأنا غافلة فبلغين بعد فبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت ) ك ( 

حبمد اهللا ال حبمدك فقرأ : يا عائشة ابشري فقلت : سلم عندي إذ أوحي أليه مث استوى جالسا فمسح وجهه وقال 
  } أولئك مربؤون مما يقولون { حىت بلغ } الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات إن { 
اآلية } اخلبيثات للخبيثني { وأخرج الطرباين يسند رجاله ثقات عن عبد الرمحن بن زيد ابن أسلم يف قوله ) ك ( 

  نزلت يف عائشة حني رماها املنافق بالبهتان والفرية فربأها من ذلك : قال 
اآلية للذين قالوا يف } اخلبيثات للخبيثني { أخرج الطرباين بسندين فيهما ضعيف عن ابن عباس قال نزلت  )ك ( 

  زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ما قالوا من البهتان 
ملا خاض الناس يف أنر عائشة أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وأخرج الطرباين عن احلكم بن عتبة قال ) ك ( 

ال أعتذر حىت ينزل عذري من السماء فأنزل اهللا فيها مخس :  عائشة فقال يا عائشة ما يقول الناس ؟ فقالت سلم إىل
  اآلية مرسلة صحح اإلسناد } اخلبيثات للخبيثني { عشر سورة من النور مث قرأ حىت بلغ 

: جرير عن عدي بن ثابت قال  اآلية أخرج الفريايب وابن} يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا { : قوله تعاىل 
يا رسول اهللا إين أكون يف بييت على حال ال أحب أن يراين عليها أحد وإنه ال : جاءت امرأة من األنصار فقالت 

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا { يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا علي تلك احلال فكيف أصنع ؟ فنزلت ؟ 
  اآلية } غري بيوتكم حىت تستأنسوا 

ملا نزلت آية االستئذان يف البيوت قال أبوة بكر ك يا رسول اهللا ن : أخرج ابن أيب حامت عن مقاتل بن حبان قال 
فكيف بتجار قريش الذين خيتلفون بني مكة واملدينة والشام وهلم بيوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون 

  اآلية } أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة  ليس عليكم جناح{ يسلمون و ليس فيها سكان ؟ فنزلت 
بلغنا أن جابر بن عبد اهللا حدث أن أمساء : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن مقاتل قال } قل للمؤمنات { : قوله تعاىل 

بنت مرئد كانت يف خنل هلا فجعل النساء يدخلن عليها غري متأزرات فيبدو ما يف أرجلهن يعين اخلالخل وتبدو 
  اآلية } وقل للمؤمنات { ما أقبح هذا فأنزل اهللا : هن فقالت أمساء صدورهن وذوائب

وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اختذت صرتكن من فضة اختذت جزعا فمرت على قوم فضربت برجلها 
  } وال يضربن بأرجلهن { فوقع اخللخال على اجلزع فصوت فأنزل اهللا 

ية أخرج ابن السكن يف معرفة الصحابة عن عبد اهللا بن صبيح عن أبيه اآل} والذين يبتغون الكتاب { : قوله تعاىل 
  } والذين يبتغون الكتاب { كنت مملوكا خلويطب ابن عبد العزى فسألته الكتابة فنزلت : قال 

كان عبد : اآلية أخرج مسلم من طريق أىب سفيان عن جابر بن عبد اهللا قال } وال تكرهوا فتياتكم { : قوله تعاىل 
  اآلية } وال تكرهوا فتياتكم على البغاء { بن أيب يقول جلارية له اذهيب فأبغينا شيئا فأنزل اهللا  اهللا

وأخرج أيضا من هذا الطريق أن جارية لعبد اهللا بن أيب يقال هلا مسيكة وأخرى يقال هلا أميمة فكان يكرههما على 



  اآلية } هوا فتياتكم على البغاء وال تكر{ الزنا فشكتا لرسول صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا 
كانت مسكية لبعض األنصار فقالت إن سيدي يكرهين على : وأخرج احلاكم من طريق أيب الزبري عن جابرى قال 

  اآلية } وال تكرهوا فتياتكم على البغاء { البغاء فنزلت 
جارية تزين يف اجلاهلية فلما  كانت لعبد اهللا ابن أيب: وأخرج البزار و الطرباين بسند صحيح عن ابن عباس قال 

اآلية وأخرج البزار بسند ضعيف } وال تكرهوا فتياتكم على البغاء { ال واهللا ال أزين أبدا فنزلت : حرم الزنا قالت 
  عن أنس حنوه ومسى اجلارية معاذة 

مسيكة :  وأخرج سعيد بن منصور عن شعبان عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عبد اهللا بن أيب كانت له أمتان
ن خريا فقد استكثرت منه وإن كان غري ذلك فإنه ينبغي أن ': ومعاذة فكان يكرههما على الزنا فقالت إحدامها 

  اآلية } وال تكرهوا فتياتكم على البغاء { أدعه فأنزل اهللا 
ني الرجل كان الرجل إذا كان بينه وب: أخرج ابن أيب حامت من مرسل احلسن قال } وإذا دعوا { : قوله تعاىل 

له : منازعة فدعي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو حمق أذعن وعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعرض فقال 
وإذا { باحلق وإذا أراد النيب أن يظلم فدعي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أعرض فقال أنطلق إىل فالن فأنزل اهللا 

  اآلية } دعوا إىل اهللا ورسوله 
ملا قدم رسول اهللا : اآلية أخرج احلاكم وصححه الطرباين عن ابن كعب قال } وعد اهللا الذين آمنوا { : تعاىل قوله 

صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه املدينة وآوهتم األنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا ال يبيتون إال بالسالح 
اآلية } وعد اهللا الذين آمنوا منكم { خناف إال اهللا فنزلت  ترون حىت نبيت آمنني ال: وال يصيحون إال فيه فقالوا 

  فينا نزلت هذه اآلية وحنن يف خوف شديد : وأخرج ابن أيب حامت عن الرباء قال 
كان الرجل يذهب : أخربنا معمر عن أيب جنيح عن جماهد قال : قال عبد الرزاق } ليس على األعمى { : قوله تعاىل 

ض إىل بيت أبيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته فكانت الزمىن يتحرجون من باألعمى و األعرج واملري
  اآلية } ليس على األعمى حرج { ذلك يقولون إمنا ذهب إىل بيوت غريهم فنزلت هذه اآلية رخصة هلم 

حترج } كم بالباطل يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بين{ ملا أنزل اهللا : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال 
{ الطعام من أفضل األموال فال حيل ألحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فنزل : املسلمون وقالوا 

  اآلية } أو ما ملكتم مفاحته { إىل قوله } ليس على األعمى حرج 
لطهم يف طعامهم أعمى وال كان أهل املدينة قبل البعث النيب صلى اهللا عليه و سلم ال خيا: وأخرج عن الضحاك قال 

مريض وال أعرج ألن األعمى ال يبصر طيب الطعام واملريض ال يستويف الطعام كما يستويف الصحيح واألعرج ال 
  يستطيع املزامحة على الطعام فنزلت رخصة يف مؤاكلتهم 

سريه عن ابن عباس وأخرج عن مقسم قال كانوا يتقون أن يأكلوا مع األعمى واألعرج فنزلت وأخرج الثعليب يف تف
خرج احلرث غازيا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخلف على أهله خالد بن زيد فحرج أن يأكل من : قال 

  طعامه وكان جمهودا فنزلت 
كان املسلمون يرغبون يف : اآلية أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة قالت } وليس عليكم جناح { قوله تعاىل 

هللا عليه و سلم فيدفعون مفاتيحهم إىل زمناهم ويقولون هلم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما النفر مع رسول صلى ا
أو { إىل قوله } ليس عليكم جناح { أحببتم وكانوا يقولون أنه ال حيل لنا اهنم أذنوا عن غري طيب نفس فأنزل اهللا 

  } ما ملكتم مفاحته 



ما بال األعمى واألعرج واملريض } لى األعمى حرج ليس ع{ وأخرج ابن جرير عن الزهري أنه سئل عن قوله 
أن املسلمني كانوا إذا غزوا خلفوا زماهنم وكانوا يدفعون : أخربين عبد اهللا بن عبد اهللا قال : ذكروا هنا ؟ فقال 

ال : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما يف بيوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك ـ ويقولون : إليهم مفاتيح أبواهبم ويقولون 
  ندخلها وهم غيب فأنزلت هذه اآلية رخصة هلم 

يف حي من العرب كان منهم ال } ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا { نزلت : وأخرج عن قتادة قال 
كانت : يأكل طعامه وحده وكان حيمل بعض يوم حىت جيد من يأكله معه وأخرج عن عكرمة وأيب صاحل قاال 

   يأكلون حىت يأكل الضيف معهم فنزلت رخصة هلم األنصار إذا نزل هبم ال
اآلية أخرج ابن أسحق و البيهقي يف الدالئل عن عروة وحممد بن كعب القرظي } إمنا املؤمنون { : قوله تعاىل 

ملا أقبلت قريش عام األحزاب نزلوا جبمع من األسيال من رومة بئر باملدينة قائدها أبو سفيان : وغريمها قالوا 
طفان حىن نزلوا بنعمى إىل جانب أحد وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلرب فضرب اخلندق على وأقبلت غ

املدينة وعمل فيه وأبطأ رجال من املنافقني وجعلوا يأتون بالضعيف من العمل فيتسللون إىل أهليهم بغري علم من 
ذا نابته النائبة من احلاجة اليت ال بد منها يذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال إذن وجعل الرجل من املسلمني إ

ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويستأذنه يف اللحوق حلاجته فيأذن له وإذا قضى حاجته رجع فأنزل اهللا يف 
ل شيء واهللا بك{ إىل قوله } إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع { أولئك املؤمنني 

  } عليم 
كانوا يقولون يا : اآلية أخرج أبو نعيم يف الدالئل من طريق الضحاك عن ابن عباس قال } وال جتعلوا { قوله تعاىل 

يا نيب اهللا يا رسول : فقالوا } ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا { حممد يا أبا القاسم فأنزل اهللا 
  اهللا 
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لنزول: كتاب  ا لنقول يف أسباب    لباب ا
وطي : املؤلف  لسي ا بن حممد  بكر  بن أيب  لرمحن  ا  عبد 

: قيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم : أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف و ابن جريرابن أيب حاكم عن خثيمة قال ) ك ( 
ة وإن شئت مجعتهما لك يف اآلخرة إن شئت أعطيناك مفاتيح األرض وخزائنها ال ينقصك ذلك عندنا شيئا يف اآلخر

  اآلية } تبارك الذي إن شاء جعل لك خريا من ذلك { بل امجعهما يل يف اآلخرة فنزلت : قال 
وأخرج الواحدي من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال ملا عري املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وما { ام وميشي يف األسواق حزن النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزل ما هذا الرسول يأكل الطع: سلم بالفاقة وقالوا 
  اآلية } أرسلنا قبلك من املرسلني إال إهنم ليأكلون الطعام وميشون يف األسواق 

كان أيب بن خلف حيضر : وأخرج ابن جرير حنوه من طريق سعيد وعكرمة وأخرج ابن جرير عن بن عباس قال 
} خذوال { إىل قوله } ويوم يعض الظامل على يديه { زجره عقبة بن أيب معيط فنزل النيب صلى اهللا عليه و سلم في
وأخرج ابن أيب حامت و احلاكم وصححه و الضياء يف املختاره عن ابن عباس ) ك ( وأخرج مثله الشعيب و مقسم 

واحدة فينزل عليه اآلية و قال املشركون إن حممد كما يزعم نبيا فلم يعذبه ربه ؟ أال ينزل عليه القرآن مجلة : قال 
  } وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة { اآليتني فأنزل اهللا 

وأخرج الشيخان عن ابن مسعود قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الذنب أعظم ؟ قال أن جتعل هللا 
أن تزين حليلة جارك : مث أي ؟ قال : ك قلت مث أي ؟ قال أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم مع: ندا وهو خلقك قلت 

  } والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون { فأنزل اهللا تصديقها 
إن الذي : وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فكثروا مث أتوا حممد فقالوا 

غفور { إىل قوله } والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر { ل وتدعو إليه حسن لو ختربناأن عملنا كفارة فنزلت تقو
اآلية وأخرج البخاري وغريه عن ابن عباس قال ملا نزلت يف } قل يا عبادي الذين أسرفوا { ونزل عن } رحيم 

قد قتلنا بغري حق : اآلية قال املشركون أهل مكة } س والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النف{ الفرقان 
  اآلية } إال من تاب { ودعونا مع اهللا أهلا آخر وأتينا الفواحش فنزلت 

: رؤي النيب صلى اهللا عليه و سلم كأنه متحري فسألوه عن ذلك فقال : قال [ أخرج ابن أيب حامت عن أيب جهضم 
ما * مث جاءهم ما كانوا يوعدون * أفرأيت إن متعناهم سنني { ت ومل ؟ ورأيت عدوي يكون من أميت بعدي فنزل

  ] فطابت نفسه } أغىن عنهم ما كانوا ميتعون 
بدأ بأهل بيته وفصيلته فشق ذلك } وأنذر عشريتك األقربني { ملا نزلت : وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال 

وأخرج ابن جرير و ابن أيب حامت من طريق } ني واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمن{ على املسلمني فأنزل اهللا 
هتاجى رجالن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدمها من األنصار واآلخر : العويف عن ابن عباس قال 

إىل آخر } إال الذين آمنوا { من قوم آخرين وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء فأنزل اهللا 
اآلية جاء عبد اهللا بن رواحة } والشعراء { ملا نزلت : بن جرير و احلاكم عن أيب حسن الربد قال السورة وأخرج ا

يا رسول اهللا واهللا لقد أنزل اهللا هذه اآلية وهو يعلم أنا شعراء هلكنا : قالوا / وكعب بن مالك وحسان بن ثابت 
   عليه و سلم فتالها عليهم اآلية فدعاهم رسول اهللا صلى اهللا} إال الذين آمنوا { فأنزل اهللا 



يف عشرة أنا أحدهم } ولقد وصلنا هلم القول { لقد نزلت : أخرج ابن جرير و الطرباين عن رفاعة القرظي قال 
منهم رفاعة يعين أباه إىل النيب : خرج عشرة رهط من أهل الكتاب : وأخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال 

  اآلية } الذين آتيناهم الكتاب { فنزلت  صلى اهللا عليه و سلم فآمنوا فأوذوا
كنا حندث أهنا نزلت يف أناس من أهل الكتاب كانوا على حق حىت بعث اهللا حممدا صلى اهللا : وأخرج قتادة قال 

  عليه و سلم فآمنوا منهم عثمان وعبد اهللا بن سالم 
  يد اآلية سيأيت نزوهلا يف سورة احلد} الذين آتيناهم الكتاب { : قوله تعاىل 
قال رسول اهللا صلى اهللا : قال [ اآلية أخرج مسلم وغريه عن أيب هريرة } إنك ال هتدي من أحببت { : قوله تعاىل 

لوال أن تعريين نساء قريش يقلن أنه محله اجلزع : قل ال اهللا إال اهللا أشهد لك يوم القيامة قال : عليه و سلم لعنه 
  } دي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء إنك ال هت{ فأنزل اهللا ] ألقررت هلا عينك 

سألت ابن عمر عن هذه : وأخرج النسائي و ابن عساكر يف تاريخ دمشق بسند جيد عن أيب سعيد ابن رافع قال 
  نعم : أيف أيب جهل وأيب طالب قال } إنك ال هتدي من أحببت { اآلية 

أن ناسا من : جرير من طريق العويف عن ابن عباس اآلية أخرج ابن } وقالوا إن نتبع اهلدى معك { : قوله تعاىل 
إن نتبعك ختطفنا الناس فنزلت وأخرج النسائي عن ابن عباس أن احلرث : قريش قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

  بن عامر بن نوفل هو الذي قال ذلك 
اآلية قال نزلت يف } من وعدناه أف{ اآلية أخرج ابن جرير عن جماهد يف قوله تعاىل } أفمن وعدناه { : قوله تعاىل 

  أهنا نزلت يف محزة وأيب جهل : النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف أيب جهل بن هشام وأخرج من وجه آخر 
ملا خرج النيب صلى اهللا : اآلية أخرج ابن أيب حامت عن الضحاك قال } إن الذي فرض عليك القرآن { : قوله تعاىل 

  } إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد { اشتاق إىل مكة فأنزل اهللا  عليه و سلم من مكة فبلغ اجلحفة

اآلية قال نزلت يف أناس كانوا يف مكة قد } أحسب الناس أن يتركوا * امل { أخرج ابن أيب حامت عن الشعيب يف قوله 
قبل منكم حىت هتاجروا أقروا اإلسالم فكتب إليهم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املدينة أنه ال ي

فخرجوا عامدين إىل املدينة فتبعهم املشركون فردوهم فنزلت هذه اآلية فكتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم كذا وكذا 
فمنهم من قتل ومنهم من جنا فأنزل اهللا / خنرج فإن اتبعنا أحد قتلناه فخرجوا فتبعهم املشركون فقاتلوهم : فقالوا 
  اآلية } جروا من بعد ما فتنوا مث إن ربك للذين ها{ فيهم 

يف أناس من أهل مكة خرجوا ن فكتب إليهم } أحسب الناس * امل { أنزلت : وأخرج عن قتادة قال ) ك ( 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا { إخواهنم مبا نزل فيهم فخرجوا فقتل من قتل وخلص من خلص فنزل القرآن 

 {  
أحسب { نزلت يف عمار بن ياسر إذ كان يعذب يف اهللا : يد عن ابن عمري قال وأخرج ابن سعد عن عبد اهللا بن عب

  اآلية } الناس 
: قالت أم سعد : اآلية أخرج مسلم و الترمذي وغريمها عن سعد بن أيب وقاص قال } وإن جاهداك { : قوله تعاىل 

ووصينا اإلنسان بوالديه { كفر فنزلت أليس قد أمر اهللا بالرب واهللا ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا حىت أموت أو ت
  اآلية } حسنا وإن جاهداك لتشرك يب 

  تقدم سبب نزوهلا يف سورة النساء } ومن الناس من يقول آمنا باهللا { : قوله تعاىل 
اآلية أخرج ابن جرير و ابن أيب حامت و الدرامي يف مسنده من طريق عمرو بن دينار } أومل يكفهم { : قوله تعاىل 



قال جاء أناس من املسلمني بكتب قد كتبوا هبا بعض ما مسعوه من اليهود فقال النيب صلى اهللا [ ي بن جعده عن حي
أومل { فنزلت ] كفى بقوم ضالله أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إىل ما جاء به غريه إىل غريهم : عليه و سلم 

  } يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 
أخرج عبد بن محيد و أبن أىب حامت و البيهقي و ابن عساكر يسند ضعيف عن ابن } وكأين من دابة { :  قوله تعاىل

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت دخل بعض حيطان املدينة فجعل يلتقط من الثمر : قال : [ عمري 
كين أشتهيه وهذه صبح رابعة منذ مل أذق ول: يا ابن عمر ما لك ال تأكل ؟ قلت ال أشتهيه قال : ويأكل فقال يل 

طعاما ومل أجده ولو شئت لدعوت ريب فأعطاين مثل مكان كسرى وقيصر يا بن أخي عمر إذ لقيت قوما خيبئون 
وكأين من دابة ال حتمل رزقها اهللا يرزقها { فوا هللا ما برحنا وال برمنا حىت نزلت : رزق سبتهم ويضعف اليقني قال 

إن اهللا يأمرين بكنز الدنيا وال بأتباع : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } العليم  وإياكم وهو السميع
  ] الشهوات أال وأين وال أكثر دينارا وال درمها وال أخبار رزقا لغد 

 يا حممد ما مينعنا أن ندخل يف: اآلية أخرج جويرب عن الضحاك عن ابن عباس أهنم قالوا } أومل يروا { : قوله تعاىل 
دينك إال خمافة أن يتخطفنا الناس لتقتلنا واألعراب أكثر منا فمىت ما يبلغهم أنا قد دخلنا يف دينك اختطفنا فكنا 

  } أومل يروا أنا جعلنا حرما آمنا { أكلة رأس فأنزل اهللا 

* امل { ت ملا كان يوم بدر ظهرت الروم علينا فارس فأعجب ذلك املؤمنني فنزل: أخرج الترمذي عن أيب سعيد قال 
  يعين بفتح الغني وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود حنوه } بنصر اهللا { إىل قوله } غلبت الروم 

بلغنا أن املشركني كانوا جيادلون املسلمني وهم يف مكة قبل أن خيرج : وأخرج ابن أيب حامت عن ابن شهاب قال 
ل كتاب وقد غلبتهم اجملوس وأنتم تزعمون أنكم الروم يشهدون أهنم أه: رسول اهللا صلى اللة عليه وسلم فيقولون 

ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فكيف غلب اجملوس الروم وهم أهل كتاب فستغلبكم كما غلبكم فارس 
  } غلبت الروم * امل { الروم فأنزل اهللا 

لبت بالفتح ألهنا نزلت يوم وأخرج ابن جرير حنوه عن عكرمة وحيىي بن يعمر وقتادة فالرواية األوىل على قراءة غ
غلبهم يوم بدر والثانية علىقراءة الضم فيكون معناه وهم من بعد غلبتهم فارس سيغلبهم املسلمون حىت يصح معىن 

  الكالم وإال مل يكن له كبري معىن 
ق مث يعيده وهو الذي يبدأ اخلل{ تعجب الكفار من إحياء اهللا املوتى فنزل : وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمية ) ك ( 

  } وهو أهون عليه 
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك إال : كان يليب أهل الشرك : وأخرج الطرباين عن ابن عباس قال ) ك ( 

اآلية وأخرج } هل لكم من ما ملكت أميانكم من شركاء يف ما رزقناكم { شريك هو لك متلكه وما ملك فأنزل اهللا 
  ن أيب جعفر حممد بن علي عن أبيه جويذر مثله عن داود بن أيب هند ع

نزلت يف : قال } ومن الناس من يشتري هلو احلديث { أخرج ابن جرير من طريق العويف عن ابن عباس يف قوله 
  رجل من قريش اشترى جارية مغنية 

ال نزلت يف النصر بن احلرث اشترى قينة وكان ال يسمع بأحد يريد اإلسالم إ: وأخرج جويرب عن ابن عباس قال 
أطعميه واسقيه وغنيه هذا خري مما يدعوك إليه حممد من الصالة والصيام وأن تقاتل بني : انطلق به إىل قينته فيقول 

  يديه فنزلت 



{ سأل أهل الكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الروح فأنزل اهللا : وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال 
تزعم أنا مل نؤت من العلم إال : فقالوا [ } وما أوتيتم من العلم إال قليال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب 

ولو أمنا يف األرض من { فنزلت ] قليال وقد أوتينا التوراة وهي احلكمة ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا 
فلما [ } إال قليال  وما أوتيتم من العلم{ نزلت مبكة : وأخرج ابن إسحاق عن عطاء بن يسار قال } شجرة أقالم 

وما أتيتم من العلم إال قليال إيانا تريد أم قومك : هاجر إىل املدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا أمل يبلغنا عنك إنك تقول 
كال عنيت قالوا فإنك تتلو إنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ؟ فقال 

وأخرجه هبذا اللفظ ابن أيب حامت من } ولو أمنا يف األرض من شجرة أقالم { فأنزل اهللا ] م اهللا هي يف عل: سلم 
  طريق سعيد أو عكرمة 

قال املشركون إمنا هذا كالم يوشك أن ينفذ فنزل : وأخرج أبو الشيخ يف كتاب العظمة و ابن جرير عن قتادة قال 
إن : جاء رجل من أهل البادية فقال : ابن أيب حامت عن جماهد قال  اآلية وأخرج ابن جرير و} ولو أمنا يف األرض { 

امرأيت حبلى فأخربين مبا تلد ؟ وبلدنا جمدبة فأخربين مىت ينزل الغيث وقد علمت مىت ولدت فأخربين مىت أموت ؟ 
  } إن اهللا عنده علم الساعة { فأنزل اهللا 

وناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنا جنلس يف املسجد : أخرج البزار عن بالل قال ) ك ( 
  ويف إسناد عبد اهللا ابن شيب ضعيف } تتجاىف جنوهبم عن املضاجع { يصلون املغرب إىل العشاء فنزلت هذه اآلية 

نزلت يف انتظار الصالة اليت } تتجاىف جنوهبم عن املضاجع { وأخرج الترمذي وصححه عن ابن أنس أن اآلية 
  تدعى العتمة 

قال الوليد بن عقبة بن أيب معيط : أخرج الواحدي و ابن عساكر من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال و
اسكت فإمنا أنت : أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا وأمال للكتبة منك فقال له علي : لعلي بن أيب طالب 

ن جرير عن عطاء بن يسار مثله وأخرج وأخرج اب} أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون { فاسق فنزلت 
  ابن عدي واخلطيب يف تارخيه من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس مثله 

أهنا نزلت يف علي بن أيب : وأخرج اخلطيب و ابن عساكر من طريق ابن هليعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
  أهنا نزلت يف عقبة بن الوليد ال الوليد : الرواية  طالب وعقبة بن أيب معيط وذلك يف سباب كان بينهما كذا يف

مىت هذا الفتح إن كنتم صادقني { : وأخرج ابن جرير عن قتادة إن لنا يوما أن نستريح فيه وننعم فقال املشركون 
 {  

لى إن أهل مكة منهم الوليد بن املغرية وشيبة بن ربيعة دعوا النيب ص: أخرج جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال 
اهللا عليه و سلم أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أمواهلم وخوفه املنافقون واليهود باملدينة أن مل يرجع قتلوه 

  } يا أيها النيب اتق اهللا وال تطع الكافرين و املنافقني { فأنزل اهللا 
قام النيب صلى اهللا عليه و : اآلية أخرج الترمذي و حسنه عن ابن عباس قال } ما جعل اهللا لرجل { : قوله تعاىل 

قلبا معكم وقلبا معه فأنزل : أال ترى أن له قلبني : سلم يوما يصلى فخطر خطره فقال املنافقون الذين يصلون معه 
  } ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه { اهللا 
ل يدعى ذا قلبني كان رج: أخرج ابن أيب حامت من طريق ضعيف عن سعيد بن جبري وجماهد وعكرمة قالوا ) ك ( 

  فنزلت 



  يل نفسي تأمرين ونفسي تنهاين : أخرج ابن جرير من طريق قتادة عن احلسن مثله وزاد وكان يقول ) ك ( 
إن يف جويف قلبني أعقل بكل : نزلت يف رجل من بين فهم قال : وأخرج من طريق ابن أيب جنيح عن جماهد قال 

حامت عن السدي أهنا نزلت يف رجل من قريش من بين مجح يقال واحد منهما أفضل من عقل حممد وأخرج ابن أيب 
  له مجيل بن معمر 

ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن : اآلية أخرج البخاري عن ابن عمر قال } ادعوهم آلبائهم { : قوله تعاىل 
  } ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا { حممد حىت نزل يف القرآن 

رأيتنا : اآلية أخرج البيهقي يف الدالئل عن حذيفة قال } ها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم يا أي{ : قوله تعاىل 
ليلة األحزاب وحنن صافون قعودا وأيب سفيان ومن معه من األحزاب فوقنا وقريظة أسفل من خنافهم على ذرارينا 

: ستأذنون النيب صلى اهللا عليه و سلم يقولون وما أتت قط علينا ليلة أشد ظلمة وال أشد رحيا منه فجعل املنافقون ي
أن بيوتنا عورة وما هي بعورة فما يستأذن أحد منهم إال أذن له فيتسللون إذا استقبلنا النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ائتين خبرب القوم فجئت فإذا الريح يف عسكرهم ما جتاوز عسكرهم شربا فوا اهللا : رجال رجال حىت أتى علي فقال 
الرحيل الرحيل فجئت فأخربته خرب : ألمسع صوت احلجارة يف رحاهلم وفرشهم والريح تضرهبم هبا وهم يقولون إين 

  اآلية } يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود { القوم وأنزل اهللا 
: قال [ و املزين عن أبيه عن جده  وأخرج ابن أيب حامت و البيهقي يف الدالئل من طريق كثري بن عبد اهللا ابن عمرو

خط رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلندق عام األحزاب فأخرج اهللا من بطن صخرة بيضاء مدورة فأخذ رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم املعول فضرهبا ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بني والييت املدينة فكرب وكرب 

فصدعها وبرق منها برق أضاء ما بني واليتيها فكرب وكرب املسلمني مث ضرهبا الثالثة  املسلمني مث ضرهبا الثانية
فكسرها وبرق منه برق أضاء ما بني واليتيها فكرب وكرب املسلمني فسئل عد ذلك فقال ضربت األويل فأضاءت يل 

ءت قصور احلمر من أرض قصور احلرية ومدائن كسرى وأخربين جربيل أن أميت ظاهرة عليها مث ضربت الثانية فأضا
الروم وأخربين جربيل أن أميت ظاهرة عليها مث ضربت الثالثة فأضاءت يل قصور صنعاء وأخربين جربيل أن أميت 

أال تعجبون حيدثكم ومينيكم ويعدكم الباطل وخيربكم أنه يبصر من يثرب قصور احلرية : ظاهرة عليها فقال املنافقون 
وإذ { فنزل القرآن ] تم إمنا حتفرون اخلندق من الفرق ال تستطيعون أن تربزوا ومدائن كسرى وأهنا تفتح لكم وأن

نزلت : وأخرج مجيرب عن ابن عباس قال } يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا 
  هذه اآلية يف متعب بن قشري األنصاري وهو صاحب هذه املقالة 

قال متعب بن قشري : هقي أيضا عن عروة بن الزبري وحممد بن كعب القرظي وغريمها قال وأخرج ابن إسحاق و البي
كان حممد يرى أن يأكل من كنوز كسرى وقيصر وأحدنا ال يأمن أن يذهب إىل الغائط وقال أوس ابن قريظي يف : 

ائنا وأبنائنا فأنزل اهللا على إن بيوتنا عورة وما هي عورة وهي خارجة املدينة ائذن لنا فنرجع إىل نس: مأل من قومه 
رسوله حني فزع منهم ما كانوا فيه من البالء يذكرهم بنعمة اهللا عليهم وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم ومقالة 

  اآلية } يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود { من قال من أهل النفاق 
غاب عمي أنس بن : اآلية أخرج مسلم و الترمذي وغريمها عن أنس قال } من املؤمنني رجال { : قوله تعاىل 

أول مشهد قد شهده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غبت عنه لئن أراين اهللا : النضر عن بدر فكرب عليه فقال 
د يف جسده مشهدا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرييهن اهللا ما أصنع فشهد يوم أحد فقاتل حىت قتل فوج

  } رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه { بضع ومثانني ما بني ضربة وطعنة ورمية ونزلت هذه اآلية 



قال [ اآلية اخرج مسام و أمحد و النسائي من طريق أيب الزبري عن جابر } يا أيها النيب قل ألزواجك { : قوله تعاىل 
لم فلم يؤذن له مث أقبل عمر فاستأذن فلك يؤذن له مث أذن أقبل أبو بكر يستأذن على الرسول صلى اهللا عليه و س: 

ألكلمن النيب صلى اهللا عليه : هلما فدخال والنيب صلى اهللا عليه و سلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت فقال عمر 
يا رسول اهللا لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتين النفقة آنفا فوجأت عنقها : و سلم لعله يضحك فقال عمر 

حك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بدا ناجده فقال هن حويل يسألنين النفقة فقام أبو بكر إىل عائشة فض
ليضرهبا وقام عمر إىل حفصة كالمها يقوالن تسأالن النيب م صلى اهللا عليه و سلم ما ليس عنده وأنزل اخليار فبدا 

يا أيها النيب { ما هو فتال عليها : تأمري أبويك قالت إين ذاكر أمرا ما أحب أن تعجلي به حىت تس: بعائشة فقال 
  ] أفيك أستأمر أبوي بل أختار اهللا ورسوله : اآلية قالت عائشة } قل ألزواجك 

وأخرج الترمذي وحسنه من طريق عكرمة عن أم عمارة األنصارية أهنا ) ك ( اآلية } إن املسلمني { : قوله تعاىل 
إن املسلمني { ما أرى كل إال رجال وما أرى نساء يذكرن بشيء فنزلت : فقالت  أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم

  اآلية } واملسلمات 
يا رسول اهللا ما باله يذكر املؤمنني وال : قالت النساء : وأخرج الطرباين يسند ال بأس به عن ابن عباس قال ) ك ( 

  م حديث أم سلمة يف آخر سورة آل عمران اآلية وتقد} إن املسلمني واملسلمات { : يذكر املؤمنات فنزلت 
لو كان فينا خري لذكرنا : ملا ذكر النيب أزواج صلى اهللا عليه و سلم قالت النساء : وأخرج ابن سعيد عن قتادة قال 

  اآلية } إن املسلمني واملسلمات { فأنزل اهللا 
خطب النيب صلى اهللا عليه و : دة قال اآليات أخرج الطرباين بسند صحيح عن قتا} وما كان ملؤمن { : قوله تعاىل 

وما كان ملؤمن { سلم زينب وهو يريدها لزيد فظنت أنه يريدها لنفسه فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت فأنزل اهللا 
  اآلية فرضيت وسلمت } وال مؤمنة 

جحش  خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينب بنت: وألخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس 
اآلية كلها وأخرج ابن جربر } وما كان ملؤمن { لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت أنا خري منه حسبا فأنزل اهللا 

  من طريق العويف عن ابن عباس مثله 
نزلت يف أم كلثوم بنت عقبة ابن أيب معيط وكانت أول امرأة هاجرت من : وأخرج ابن أيب حامت عن ابن زيد قال 

نفسها للنيب صلى اهللا عليه و سلم فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هي وأخوها قاال إمنا أردنا رسول النساء فوهبت 
اآليات أخرج البخاري عن أنس أن هذه } وإذ تقول { : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فزوجنا عبده فنزل قوله تعاىل 

  ن حارثة نزلت يف زينب بنت جحش وزيد ب} وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه { اآلية 
جاء زيد بن حارثة يشكو إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم من زينب بنت جحش : قال [ وأخالج احلاكم عن أنس 

  } وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه { فنزلت ] أمسك عليك أهلك : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اذهب : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لزيد ملا انقضت عدة زينب قال رس: قال [ وأخرج مسلم و أمحد و النسائي 

ما أنا بصانعة شيئا خىت أؤمر به فقامت إىل املسجد ونزل القرآن وجاء : فاذكرها علي فانطلق فأخربها فقالت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل بغري إذن ولقد رأيتنا حني دخلت علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حم فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون بعد الطعام فخرج رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم واتبعته أطعمنا اخلبز والل
فجعل يتبع حجر نسائه مث أخرب أن القوم قد خرجوا فانطلق حىت دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقي الستر بيين 

  اآلية } ؤذن لكم ال تدخلوا بيوت النيب إال أن ي{ ] وبينه ونزل احلجاب ووعظ القوم مبا وعظ به 



{ تزوج حليلة ابنه فأنزل اهللا : ملا تزوج النيب صلى اهللا عليه و سلم زينب قالوا : وأخرج الترمذي عن عائشة قالت 
  اآلية } ما كان حممد أبا أحد من رجالكم 

ن اهللا إ{ ملا نزلت : اآلية أخرج عبد الرمحن بن محيد عن جماهد قال } هو الذي يصلي عليكم { : قوله تعاىل 
هو { يا رسول اهللا ما أنزل اهللا عليك خربا إال أشركتنا فيه فنزلت : قال ابو بكر } ومالئكته يصلون على النيب 

  } الذي يصلي عليكم ومالئكته 
ليغفر لك اهللا ما { ملا نزلت : اآلية أخرج ابن جرير عن عكرمة واحلسن البصري قاال } وبشر املؤمنني { قوله تعاىل 
هنيئا لك يا رسول اهللا لقد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ : قال رجال من املؤمنني } بك وما تأخر تقدم من ذن

  } وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا فضال كبريا { فنزل اهللا 
ها نزل بعد} وما أدري ما يفعل يب وال بكم { ملا نزلت : قال [ وأخرج البيهقي يف دالئل النبوة عن الربيع بن أنس 

يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد علمنا ما يفعل اهللا : فقالوا } ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر { 
  ] الفضل الكبري اجلنة : قال } وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا فضال كبريا { بك فما يفعل بنا ؟ فنزل 

ة أخرج الترمذي وحسنه و احلاكم وصححه من طريق السدي عن اآلي} يا أيها النيب إنا أحللنا لك { : قوله تعاىل 
خطبين رسول اهللا فاعتذرت إليه فعذرين فأنزل اهللا : ابن أيب صاحل عن ابن عباس عن أم هانئ بنت أيب طالب قالت 

  فلم أكن أحل له أين مل أهاجر } الاليت هاجرن معك { إىل قوله } إنا أحللنا لك { 
وبنات { نزلت يف هذه اآلية : ريق إمساعيل بن أيب خالد عن أيب صاحل عن أم هانئ قالت وأخرج ابن أيب حامت من ط

أراد الين أن يتزوجين فنهي عين إذ مل } عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الاليت هاجرن معك 
  أهاجر 

نزلت يف أم : اآلية قال } مؤمنة  وامرأة{ اآلية أخرج ابن سعد عن عكرمة يف قوله } وامرأة مؤمنة { : قوله تعاىل 
  شريك الدوسية 

وأخرج ابن سعد عن منرب بن عبد اهللا الدؤيل أن أم شريك بنت جابر بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على النيب 
: ما يف امرأة حني هتب نفسها لرجل جري قالت أم شريك : صلى اهللا عليه و سلم وكانت مجيلة فقبلها قالت عائشة 

إن اهللا : فلما نزلت اآلية قالت عائشة } وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب { سماها اهللا مؤمنة فقال فأنا تلك ف
  يسارع لك يف هواك 

أخرج الشيخان عن عائشة أهنا كانت تقول أما تستحي امرأة أن هتب نفسها } ترجي من تشاء { : قوله تعاىل 
  أرى ربك يسارع لك يف هواك : اآلية فقالت عائشة } ترجي من تشاء { فأنزل اهللا 

هم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يطلق من نسائه فلما رأين ذلك جعلنه : وأخرج ابن سعد عن أيب رزين قال 
ترجي من تشاء { إىل قوله } إنا أحللنا لك أزواجك { يف حل من أنفسهن يؤثر من يشاء على من يشاء فأنزل اهللا 

  اآلية } منهن 
خري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخرج ابن سعد عن عكرمة قال } ال حيل لك النساء من بعد { : قوله تعاىل 

  } ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج { أزواجه فاخترن اهللا ورسوله فأنزل اهللا 
  ة البقرة اآلية تقدم حديث عمر يف سور} يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا { : قوله تعاىل 

ملا تزوج النيب صلى اهللا علبه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا مث : وأخرج الشيخان عن أنس قال 
جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقوم فلم يقوموا فلما رأى ذلك القوم وقام من القوم من قام وقعد ثالثة مث 



انطلقوا فجاء النيب حىت دخل وذهبت فألقى احلجاب بيين انطلقوا فجئت فأخربت النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنم 
  } إن ذلكم كان عند اهللا عظيما { إىل قوله } يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب { وبينه وأنزل اهللا 

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتى باب امرأة عرس هبا فإذا : وأخرج الترمذي وحسنه عن أنس قال 
لئن كما تقول : ا قوم فانطلق مث رجع وقد خرجوا فدخل فأرخي بيين وبينه ستار فذكرته أليب طلحة فقال عنده

  لينزلن يف هذا شيء فنزلت آية احلجاب 
كنت آكل مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قعب فمر عمر : قالت [ وأخرج الطرباين بسند صحيح عن عائشة 

  فنزلت آية احلجاب ] أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عني : قال فدعاه فأكل فأصابت إصبعه إصبعي ف
دخل رجل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأطال اجللوس : قال [ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ) ك ( 

: فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالث مرات ليخرج فلم يفعل فدخل عمر فرأى الكراهية يف وجه فقال للرجل 
لقد قمت ثالثا لكي يتبعين فلم يفعل : يت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لعلك آذ

فنزلت آية احلجاب ] يا رسول اهللا لو اختذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر وذلك أطهر لقلوهبن : فقال له عمر 
ه منها أطلق نزول آية احلجاب هبذا السبب ميكن اجلمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب فلقرب: قال احلافظ بن حجر 

  وال مانع من تعدد األسباب 
كان الرسول صلى اهللا عليه و سلم إذا هنض إىل بيته بادروه فأخذوا : وأخرج ابن سعد عن حممد بن كعب قال 

فعتبوا يف  اجملالس فال يعرف ذلك يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال يبسط يده إىل الطعام استحياء منهم
  اآلية } يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب { ذلك فأنزل اهللا 

بلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم : أخرج ابن أيب حامت عن ابن زيد قال ) ك ( اآلية } وما كان لكم { : قوله تعاىل 
وما كان لكم أن تؤذوا { لت لو تويف النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوجت فالنة من بعده فنز: أن رجال يقول 

  اآلية } رسول 
نزلت يف رجل هم أن يتزوج بعض نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم بعده قال أبو : وأخرج عن ابن عباس قال 

  ذكروا أهنا عائشة : سفيان 
ئن بلغنا أن طلحة بن عبيد قال أحيجبنا حممد عم بنات عمنا ويتزوج نساءنا ل: وأخرج عن السدي قال ) ك ( 

  حدث به حدث لنتزوجن نساءه من نعده فنزلت هذه اآلية 
إذا تويف : نزلت يف طلحة بن عبيد اهللا أنه قال : وأخرج ابن سعد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو مب حزم قال ) ك ( 

  الرسول صلى اهللا عليه و سلم تزوجت عائشة 
 عليه و سلم فكلمها وهو ابن عمها فقال وأخرج جويرب عن ابن عباس أن رجال أيت بعض أزواج النيب صلى اهللا

النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تقومن من هذا املقام بعد يومك هذا فقال يا رسول اهللا أهنا ابنة عمي واهللا ما قلت هلا 
قد عرفت ذلك أمه ليس أحد أغري من اهللا ن وأنه ليس أحد : منكرا وال قالت يل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فأعتق : مينعين من كالم ابنة عمي ألتزوجها من بعده فأنزل اهللا هذه اآلية قال ابن عباس :  مين فمضى مث قال أغري
  ذلك الرجل رقبة ومحل على عشرة أبعرة يف سبيل اهللا وحج ماشيا توبة من كلمته 

إن الذين { اس يف قوله اآلية أخرج ابن أيب حامت من طريق العويف عن ابن عب} إن الذين يؤذون { : قوله تعاىل 
نزلت يف الذين طعنوا على النيب صلى اهللا عليه و سلم حني اختذ صفية بنت : قال [ اآلية } يؤذون اهللا ورسوله 

نزلت يف عبد اهللا بن أيب وناس معه قذفوا عائشة فخطب النيب صلى : حيي وقال جويرب عن الضحاك عن ابن عباس 



  فنزلت ] ن رجل يؤذيين وجيمع يف بيته من يؤذيين من يعذرين م: اهللا عليه و سلم قال 
خرجت سودة : وأخرج البخاري عن عائشة قالت ) ك ( اآلية } يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك { : قوله تعاىل 

يا سودة أما واهللا ما : بعدما ضرب احلجاب حلاجتها وكانت امرأة جسيمة ال ختفى على من يعرفها فرآها عمر فقال 
فانكفأت راجعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بييت وانه ليتعشى : علينا فانظري كيف خترجني قالت ختفني 

يا رسول اهللا إين خرجت لبعض حاجيت فقال عمر كذا وكذا قالت فأوحى اهللا إليه : ويف يده عرق فدخلت فقلت 
  اجتكن مث رفع عنه وإن العرق يف ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن خترجن حل

كان نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم خيرجن بالليل حلاجتهن ن : وأخرج ابن سعد يف الطبقات عن أيب مالك قال 
{ وكان ناس من املنافقني يتعرضون هلن فيؤذين فشكوا ذلك فقيل للمنافقني قالوا إمنا نفعله باإلماء فنزلت هذه اآلية 

مث } ملؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء ا
  أخرج حنوه عن احلسن وحممد بن كعب القرظي 

حدثين فالن أن فروة بن مسيك الغطفاين قدم على الرسول صلى اهللا : قال [ أخرج ابن أيب حامت عن علي بن رباح 
اهلية عز وأين أخشى أن يرتدوا عن اإلسالم فأقاتلهم ؟ فقال ما يا نيب اهللا إن سبأ كان هلم يف اجل: عليه و سلم فقال 

  اآليات } لقد كان لسبإ يف مسكنهم { فنزلت هذه اآلية ] أمرت فيهم بشيء بعد 
كان رجالن شريكان خرج أحدمها [ : وأخرج ابن املنذر و ابن أيب حامت من طريق سفيان عن عاصم عن ابن رزين 

بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل صاحبه يسأله ما عمل ؟ فكتب إليه أنه مل إىل الشام وبقي اآلخر فلما 
دلين عليه وكان يقرأ بعض : يتبعه أحد من قريش إال رذالة الناس ومساكينهم فترك جتارته مث أتى صاحبه فقال 

أشهد أنك رسول اهللا فقال  :إالم تدعو ؟ فقال إىل كذا وكذا فقال : الكتب فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
وما أرسلنا يف قرية من { فنزلت اآلية ] وما علمك بذلك ؟ قال إنه مل يبعث نيب إال اتبعه رذالة القوم ومساكينهم : 

إن اهللا قد أنزل تصديق ما : فأرسل النيب صلى اهللا عليه و سلم } نذير إال قال مترفوها إنا مبا أرسلتم به كافرون 
  قلت 

حيث قال النيب [ } أفمن زين له سوء عمله { نزلت هذه اآلية : عن الضحاك عن ابن عباس قال أخرج جويرب 
] اللهم أعز دينك بعمر بن اخلطاب أو بأيب جهل بن هشام فهدى اهللا عمر وأضل أبا جهل : صلى اهللا عليه و سلم 

  ففيهما أنزلت 
حصني ابن احلرث بن عبد املطلب بن عبد مناف أن : وأخرج عبد الغين بن سعيدالثقفي يف تفسريه عن ابن عباس 

  اآلية } إن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة { القرشي نزل فيه 
قال رجل للنيب : وأخرج البيهقي يف البعث و ابن أيب حامت من طريق نفيع بن احلرث عن عبد اهللا بن أيب أويف قال 

ال إن النوم : ا يقر اهللا به أعيننا يف الدنيا فهل يف اجلنة من نوم ؟ قال يا رسول اهللا إن النوم مم: صلى اهللا عليه و سلم 
ليس : شريك املوت وليس يف اجلنة موت قال فما راحتهم ؟ فأعظم ذلك رسول هللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 

  } ال ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها لغوب { فيها لغوب كل أمرهم راحة فنزلت 
لو أن اهللا بعث فينا نبيا ما كانت أمة أطوع : بلغه أن قريشا كانت تقول : امت عن ابن أيب هالل وأخرج ابن أيب ح

{ و } لو أن عندنا ذكرا من األولني * وإن كانوا ليقولون { خلالقها وال أمسع وال أشد متسكا بكتاهبا منا فأنزل اهللا 



 جهد أمياهنم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى وأقسموا باهللا} { لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم 
  إنا جند نبيا : وكانت اليهود تستفتح به على النصارى فيقولون } األمم 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف السجدة حىت : أخرج ابن نعيم يف الدالئل عن ابن عباس قال ) ك ( 
ه وإذا أيديهم جمموعة إىل أعناقهم وإذا هبم عمي ال يبصرون فجاءوا إىل تأذى به الناس من قريش حىت قاموا ليأخذو

والقرآن * يس { ننشدك اهللا الرحيم يا حممد فدعا حىت ذهب عنهم فنزلت : النيب صلى اله عليه وسلم فقالوا 
  فلم يؤمن من ذلك النفر أحد : قال } أم مل تنذرهم ال يؤمنون { إىل قوله } احلكيم 

إنا جعلنا يف أعناقهم { لئن رأيت حممدا ألفعلن فأنزل اهللا : قال أبو جهل : بن جرير عن عكرمة قال وأخرج ا) ك ( 
  أين هو أين هو وال يبصر : يا حممد فيقول : فكانوا يقولون } ال يبصرون { إىل قوله } أغالل 

حية املدينة فأرادوا وأخرج الترمذي حسنه و احلاكم وصححه عن أيب سعيد اخلدري قال كانت بنو سلمة يف نا
فقال النيب صلى اهللا } إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم { النقلة إىل قرب املسجد فنزلت هذه اآلية 

  إن آثاركم تكتب فال تنتقلوا وأخرج الطرباين عن ابن عباس مثله : عليه و سلم 
يا حممد :  رسول اهللا بعظم حائل ففته فقال جاء العاصي بن وائل إىل: وأخرج احلاكم وصححه عن ابن عباس قال 

أومل ير { نعم ويبعث اهللا هذه مث مييتك مث حييك مث يدخلك نار جهنم فنزلت اآليات : أيبعث هذا بعد ما أرم ؟ قال 
إىل آخر السورة وأخرج ابن أيب حامت من طرق عن جماهد وعكرمة و عروة بن الزبري } اإلنسان أنا خلقناه من نطفة 

  ي حنوه ومسوا اإلنسان أيب بن خلف والسد

زعم صاحبكم هذا أن النار شجرة والنار تأكل الشجر وإننا : قال أبو جهل : أخرج ابن جرير عن قتادة قال ) ك ( 
إهنا شجرة خترج يف أصل { واهللا ما نعلم الزقوم إىل التمر والزبد فأنزل اهللا حني عجبوا أن تكون يف النار شجرة 

  أخرج حنوه عن السدي اآلية و} اجلحيم 
سليم خزاعة وجهينة : أنزلت هذه اآلية يف ثالثة أحياء من قريش : وأخرج جريرب عن الضحاك عن ابن عباس قال 

  اآلية } وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا { 
: يق قال كبار قريش املالئكة بنات اهللا فقال هلم أبو بكر الصد: وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن جماهد قال 
  } ولقد علمت اجلنة إهنم حملضرون { فمن أمهاهتم ؟ قالوا بنات سراة اجلن فأنزل اهللا 
} وإنا لنحن الصافون { كان الناس يصلون متبددين فأنزل اهللا : وأخرج ابن أيب حامت عن يزيد بن أيب مالك قال 

  وه حدثت فذكر حن: اآلية فأمرهم أن يصفوا وأخرج ابن املنذر عن ابن جريح قال 
أفبعذابنا { قالوا يا حممد أرنا العذاب الذي ختوفنا به عجله لنا فنزلت : وأخرج جويرب عن ابن عباس قال 

  اآلية صحح على شرط الشيخني } يستعجلون 

مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه : أخرج أمحد و الترمذي و النسائي و احلاكم وصححه عن ابن عباس قال 
أريد منهم كلمة : ما تريد من قومك ؟ قال : يا ابن أخي : سلم فشكوه إىل أيب طالب فقال النيب صلى اهللا عليه و 

إهلا واحدا : ال إله إال اهللا فقالوا : ما هي ؟ قال : تدين هلم هبا العرب وتؤدي إليهم العجم اجلزية كلمة واحدة قال 
  اآلية } وا عذاب بل ملا يذوق{ إىل قوله } ص والقرآن { إن هذا لشيء عجبا فنزل فيهم 



عامر : اآلية أخرج جو يرب عن ابن عباس يف هذه اآلية قال أنزلت يف ثالثة أحياء } والذين اختذوا { : قوله تعاىل 
  } ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى { وبين سلمة كانوا يعبدون األوثان ويقولون املالئكة بناته فقالوا 

: اآلية قال } أمن هو قانت { اآلية أخرج ابن أيب حامت عن عمر يف قوله } ء الليل أمن هو قانت آنا{ : قوله تعاىل 
نزلت يف عثمان بن عفان وأخرج ابن سعد من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال نزلت يف ابن مسعود 

  عمار بن ياسر وأخرج جويرب عن عكرمة قال نزلت يف عما بن ياسر 
} هلا سبعة أبواب { ملا نزلت : اآلية أخرج جويرب بسنده عن جابر ابن عبد اهللا قال } د فبشر عبا{ : قوله تعاىل 

يا رسول اهللا أن يل سبعة مماليك وأين قد عتقت لكل : اآلية أتى رجل من األنصار النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  } تبعون أحسنه الذين يستمعون القول في* فبشر عباد { باب منها مملوكا فنزلت هذه اآلية 

اآلية أخرج ابن أيب حامت عن زيد بن أسلم أن هذه اآلية نزلت نفر كانوا } والذين اجتنبوا الطاغوت { : قوله تعاىل 
  زيد بن عمرو بن نفيل وأيب ذر الغفاري وسلمان الفارسي : ال إله إال اهللا : يف اجلاهلية يقولون 

   سورة يوسف اآلية تقدم سببها يف} اهللا نزل { : قوله تعال 
قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم : قال يل رجل : اآلية أخرج عبد الرزاق عن معمر } وخيوفونك { : قوله تعاىل 

  اآلية } وخيوفونك بالذين من دونه { لتكفن عن شتم آهلتنا أو لنأمرهنا فلتخبلنك فنزلت 
اهد أهنا نزلت يف قراءة النيب صلى اهللا عليه و سلم اآلية أخرج ابن املنذر عن جم} وإذا ذكر اهللا { : قوله تعاىل 

  النجم عند الكعبة وفرحهم عند ذكر اآلهلة 
اآلية تقدم حديث الشيخني يف سورة الفرقان أخرج ابن } قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم { : قوله تعاىل 

  ل مكة أنزلت هذه اآلية يف مشركني أه: أيب حامت بسند صحيح عن ابن عباس قال 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل وحسي : وأخرج احلاكم و الطرباين بسند ضعيف عن ابن عباس قال 

كيف تدعوين ؟ وأنت تزعم أن من قتل أو زىن أو أشرك يلق أثاما : قاتل محزة يدعوه إىل اإلسالم فأرسل أليه 
إال من تاب { ذلك فهل جتد يل من رخصة ؟ فأنزل اهللا يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيها مهانا وأنا صنعت 

هذا شرط شديد إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فلعلي ال : اآلية فقال وحشي } وآمن وعمل عمال صاحلا 
هذا أرى بعده : فقال وحشي } إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء { أقدر عل هذا فأنزل اهللا 

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة { ال أدري أيغفر يل أم ال فهل غري هذا فأنزل اهللا مشيئة ف
اآلية سيأيت نزوهلا يف } قل أفغري اهللا تأمروين أعبد { قوله تعاىل ) ك ( هذا نعم فأسلم : اآلية قال وحشي } اهللا 

: قال املشركون للنيب صلى اهللا علبه وسلم : لبصري قال سورة الكافرين وأخرج البيهقي يف الدالئل عن احلسن ا
  } من الشاكرين { إىل قوله } قل أفغري اهللا تأمروين أعبد { أتضلل آباءك وأجدادك يا حممد ؟ فأنزل اهللا 

كيف تقول يا أبا : مر يهودي بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال 
وما قدروا { ا وضع اهللا السموات على ذه واألرضني على ذه واملاء على ذه واحلبال على ذه فأنزل اهللا القاسم إذ

  اآلية واحلديث يف الصحيح بلفظ فتال دون فأنزل اهللا } اهللا حق قدره 
رغوا غدت اليهود فنظروا يف خلق ا السموات واألرض واملالئكة فلما ف: أخرج ابن أيب حامت عن احلسن قال ) ك ( 

وأخرج سعيد بن جبري قال تكلمت اليهود يف صفة ) ك ( } وما قدروا اهللا حق قدره { أخذوا يقدرونه فأنزل اهللا 
  الرب فقالوا مبا مل يعلموا ومل يروا فأنزل اهللا اآلية 

ول يا رس: قالوا } وسع كرسيه السموات واألرض { ملا نزلت : وأخرج ابن املنذر عن الربيع بن أنس قال ) ك ( 



  اآلية } وما قدروا اهللا { اهللا هذا الكرسي هكذا فكيف العرش ؟ فأنزل اهللا 
  ا 

نزلت يف : قال } ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا { أخرج ابن أيب حامت عن السدي عن أيب مالك يف قوله 
  احلرث بن قيس السهمي 

ى اهللا عليه و سلم فذكروا الدجال فقالوا يكون منا يف جاءت اليهود إىل رسول اهللا صل: وأخرج عن أيب العالية قال 
إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف { كذا فأنزل اهللا : يصنع : آخر الزمان فعظموا أمره وقالوا 

  فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال } صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه فاستعذ باهللا 
قال من خلق الدجال أخرج عن كعب األحبار يف } لق السموات واألرض أكرب من خلق الناس خل{ : قوله تعاىل 

  هم اليهود نزلت فيما ينتظرونه من أمر الدجال : قال } الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان { قوله 
عما تقول وعليك بدين يا حممد ارجع : وأخرج جويرب عن ابن عباس أن الوليد بن املغرية وشيبة بن ربيعة قاال 

  اآلية } قل إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا { آبائك وأجدادك فأنزل اهللا 

اختصم عند البيت ثالثة نفر من قريش وثقفي أو : أخرج الشيخان و الترمذي و أمجد وغريهم عن ابن مسعود قال 
يسمع إن جهرنا وال يسمع إن أخفينا وقال : آخر  أترون اهللا يسمع ما نقول فقال: ثقافيان وقر يشي فقال أحدهم 

  اآلية } وما كنتم تستترون { آخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل اهللا 
أفمن يلقى يف النار خري أم { نزلت هذه اآلية يف أيب جهل وعمار بن ياسر : وأخرج ابن املنذر عن بشري بن فتح قال 

  } يامة من يأيت آمنا يوم الق
لقالوا { قالت قريش لوال أنزل هذا القرآن أعجميا وعربيا فانزل اهللا : وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جوبري قال 

والقراءة على هذا أعجمي بال : اآلية وأنزل اهللا بعد هذه اآلية فيه بكل السان قال ابن جرير } لوال فصلت آياته 
  استفهام 

قال املشركون مبكة ملن بني أظهرهم من } إذا جاء نصر اهللا والفتح { ملا نزلت : أخرج ابن املنذر عن عكرمة قال 
والذين { قد دخل الناس فيدين اهللا أفواجا فأخرجوا من بني أظهرنا فعالم تقيمون بني أظهرنا ؟ فنزلت : املؤمنني 

  اآلية } حياجون يف اهللا من بعد ما استجيب له 
قالوا كتابنا : هم اليهود والنصارى : اآلية قال } والذين حياجون { قوله  وأخرج عبد الرزاق عن قتادة يف) ك ( 

  قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم وحنن خري منكم 
لو مجعنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماال : قالت األنصار : وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عباس قال 

إمنا ليقاتل عن آهل بيته وينصرهم فأنزل : فقال بعضهم } املودة يف القرىب قل ال أسألكم عليه أجرا إال { فانزل اهللا 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما { إىل قوله } أم يقولون افترى على اهللا كذبا { اهللا 

  } من فضله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم { فعرض هلم التوبة إىل قوله } تفعلون 
ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف { نزلت هذه اآلية يف أصحاب الصفة : وأخرج احلاكم وصححه عن علي قال 

  لو أن لنا فتمنوا الدنيا وأخرج الطرباين عن عمرو بن حريث مثله : وذلك أهنم قالوا } األرض 



إن اهللا صاهر اجلن فخرجت من بينهم املالئكة فنزل  :قال ناس من املنافقني : أخرج ابن املنذر عن قتادة قال ) ك ( 
  } وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا { فيهم 

: وأخرج ابن منذر عن قتادة قال ) ك ( واآليتني } وقالوا لوال نزل { تقدم يف سورة يونس سبب نزول قوله ) ك ( 
  علي هذا القرآن أو علي مسعود الثقفيي نزلت  لو كان ما يقول حممد حقا أنزل: قال الوليد مب املغرية 

قيضوا لكل رجل من أصحاب حممد : وأخرج ابن أيب حامت عن حممد بن عثمان املخزومي أن قريشا قالت ) ك ( 
رجال يأخذه فقيضوا أليب بكر طلحة فأتاه وهو يف القوم فقال أبو بكر إالم تدعوين ؟ قال أدعوك إىل عبادة الالت 

فمن أمهم ؟ فسكت : وما العزى قال بنات اهللا قال أبو بكر : ربنا قال : وما الالت قال : بكر  والعزى قال أبو
قم يا أبا بكر أشد أن ال إله إال اهللا : أجيبوا الرجل فسكت القوم فقال طلحة : طلحة مل جيبه فقال طلحة ألصحابه 

  اآلية } شيطانا ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له { وأن حممد رسول اهللا فأنزل اهللا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لقريش أنه ليس [ وأخرج أمحد بسند صحيح و الطرباين عن ابن عباس 

] ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا صاحلا وقد عبد من دون اهللا : أحد يعبد من دون اهللا فيه خري فقالوا 
بينا ثالثة : اآلية وأخرج ابن جرير عن حممد بن كعب القرظي قال } وملا ضرب ابن مرمي مثال { فنزلت فأنزل اهللا 

: ترون اهللا يسمع كالمنا ؟ فقال آخر : بني الكعبة وأستارها قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقريشي فقال واحد منهم 
  اآلية } أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم وجنواهم { : إذا جهرمت مسع وإذا أسررمت مل يسمع فنزلت 

إن قريشا ملا استعصوا على النيب صلى اهللا عليه و سلم دعا بسنني : أخرج البخاري عن ابن مسعود قال ) ك ( 
كسين يوسف فأصاهبم قحط حىت أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إىل السماء فريى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 

يا رسول : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقيل فأتى ر} فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني { اجلهد فأنزل اهللا 
فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إىل } إنكم عائدون { اهللا استسق اهللا ملضر فإهنا قد هلكت فاستسقى فسقوا فنزلت 

  يعين يوم بدر } يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون { حاهلم فانزل اهللا 
إن أبا جهل كانة يأيت بالتمر والزبد فيقول تزقموا الذي يعدكم : ال وأخرج سعيد مب منصور عن أيب مالك ق) ك ( 

  } طعام األثيم * إن شجرة الزقوم { به حممد فنزلت 
إن اهللا أمرين أن : لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا جهل فقال : وأخرج األموي يف مغازيه عن عكرمة قال 

ما تستطيع يل أنت وال صاحبك من شيء لقد : زع ثوبه من يده فقال فن: أوىل لك فأوىل مث أوىل قال : أقول لك 
ذق إنك أنت { علمت أين أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكرمي فقتله اهللا يوم بدر وأذله وعرب بكلمته ونزل فيه 

  وأخرج ابن جرير عن قتادة حنوه } العزيز الكرمي 

كانت قريش تعبد احلجر حينا من الدهر فإذا وجدوا ما : قال  أخرج ابن منذر و ابن جبري عن سعيد ين جبري) ك ( 
  } أفرأيت من اختذ إهله هواه { هو أحسن منه طرحوا األول وعبدوا اآلخر فنزلت 

وقالوا ما هي إال { كان أهل اجلاهلية يقولون إمنا يهلكنا الليل والنهار فأنزل اهللا : وأخرج عن أيب هريرة قال ) ك ( 
  } وت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر حياتنا الدنيا من

انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال [ أخرج الطرباين بسند صحيح عمة عوف بن مالك األشجعي ) ك ( 
يا : وأنا معه حىت دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ثين عشر رجال منكم يشهدون أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا حيط اهللا عن كل يهودي معشر اليهود أروين أ
كماال أنت : حتت أدمي السماء الغضب الذي عليه فسكتوا فلما أجابه أحدهن مث انصرف فإذا رجل من خلفه فقال 

ينا رجال كانة أعلم بكتاب اهللا وال أي رجل تعلموين منكم يا معشر اليهود ؟ فقلوا ما نعلم ف: يا حممد فأقبل فقال 
: فإين أشهد أنه النيب الذين جتدون يف التوراة قالوا : أفقه منك وال من أبيك قبلك وال من جدك قبل ألبيك قال 

  اآلية } قل أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به { فأنزل اهللا ] كذبت مث ردوا عليه وقالوا فيه شرا 
وشهد شاهد من بين إسرائيل على { يف عبد اهللا بن سالم نزلت : بن أيب وقاص قال وأخرج الشيخان عن سعيد 

  يف نزلت : وأخرج ابن جرير عن عبد اهللا ابن سالم قال } مثله 
حنن أعز وحنن فلو كان خريا ما سبقنا إليه فالن وفالن فنزل : قال ناس من املشركني : وأخرج أيضا عن قتادة قال 

   }وقال الذين كفروا { 
كانت لعمر ابن اخلطاب أمة أسلمت قبله يقال هلا زنني فكان : وأخرج ابن املنذر عن عون بن أيب شداد قال ) ك ( 

{ عمر يضرهبا على إسالمها حىت يفتر وكان كفار قريش يقولون لو كان خريا ما سبقتنا إليه زنني فأنزل اهللا يف شأهنا 
  اآلية وأخرج ابن سعد عن الضحاك حنوه } وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خريا 

يف عبد الرمحن بن } والذي قال لوالديه أف لكما { نزلت هذه اآلية : وأخرج ابن أيب حامت عن السدي قال ) ك ( 
: أيب بكر قال ألبويه وكانا قد أسلما وأىب هو أن يسلم فكانا يأمرانه باإلسالم فيكذهبما ويقول فأين فالن وأين فالن 

ولكل درجات مما عملوا { يخ قريش ممن قد مات ثن أسلم بعد فحسن إسالمه فنزلت توبته يف هذه اآلية يعين مشا
  اآلية وأخرج ابن جرير من طريق العويف عم ابن عباس مثله } 
إن هذا الذي : قال مروان يف عبد الرمحن بن أيب بكر : لكن أخرج البخاري من طريق يوسف بن ماهان قال ) ك ( 

ما أنزل اهللا فينا شيئا من القرآن : من وراء حجاب : فقالت عائشة } والذي قال لوالديه أف لكما { فيه  أنزل اهللا
إال أن اهللا أنزل عذري أخرج عبد الرزاق من طريق مكي أنه مسع عائشة تنكر أن تكون نزلت يف عبد الرمحن بن أيب 

  ونفي عائشة أصح إسناد وأوىل بالقبول إمنا نزلت يف فالن مست رجال قال احلافظ بن حجر : بكر قالت 
إن اجلن هبطوا على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يقرأ القرآن ببطن : وأخرج ابن أيب شيبة عن ابن مسعود قال 

إىل } وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن { أنصتوا وكانوا تسعة أحدهم زوبعة فأنزل اهللا : مكة خنلة فلما مسعوه قالوا 
  } مبني  ضالل{ قوله 

أهل : قال } الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا أضل أعماهلم { أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس يف قوله ) ك ( 
  قال هم األنصار } والذين آمنوا و عملوا الصاحلات { مكة نزلت فيهم 

لت يوم أحد ورسول اهللا يف ذكر لنا أن هذه اآلية نز: قال } والذين قتلوا يف سبيل اهللا { وأخرج عن قتادة يف قوله 
اهللا أعلى : أعل هبل ونادى املسلمون : الشعب وقد نشبت فيهم اجلراحات والقتل وقد نادى املشركون يومئذ 

قولوا اهللا موالنا وال : إن لنا العزى وال عزى لكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وأجل فقال املشركون 
  موىل لكم 

أنت : ملا خرج الرسول صلى اهللا عليه و سلم تلقاء الغار نظر إىل مكة فقال : بن عباس قال وأخرج أبو يعلي عن ا
وكأين من قرية هي أشد قوة من { أحب بالد اهللا إىل ولوال أن أهلك أخرجوين منك مل أ خرج عنك فأنزل اهللا 

  اآلية } قريتك اليت أخرجتك 
نافقني جيتمعون إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فيسمع املؤمنون كان املؤمنون وامل: وأخرج ابن املنذر عن جريح قال 



ومنهم من { منهم ما يقول ويعونه ويسمعه املنافقون فال يعونه فإذا خرجوا سألوا املؤمنني ماذا قال آنفا فنزلت 
  اآلية } يستمع إليك 

كان أصحاب رسول اهللا صلى : ال وأخرج ابن أيب حامت و حممد بن نصر املروزي يف كتاب الصالة عن أيب العلية ق
أطيعوا اهللا وأطيعوا { اهللا عليه و سلم يرون أنه ال يضر مع اهللا إله إال اهللا ذنب كما ال ينفع مع الشرك عمل فنزل 

  فخافوا أن يبطل الذنب العمل } الرسول وال تبطلوا أعمالكم 

   أخرج احلاكم وغريه عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم قاال نزلت

  سورة الفتح

  بني مكة واملدينة يف شأن احلديبية من أوهلا إىل آخرها 
ليغفر لك اهللا ما { أنزلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم : وأخرج الشيخان و الترمذي و احلاكم عن أنس قال 

ة أحب إىل مما ومرجعه من احلديبية فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لقد نزلت علي آي} تقدم من ذنبك وما تأخر 
ليدخل { هنيئا مريئا لك يا رسول اهللا قد بني اهللا لك ماذا يفعل بنا ؟ فنزلت : على األرض مث قرأها عليهم فقالوا 

  } فوزا عظيما { حىت بلغ } املؤمنني واملؤمنات 
ى اهللا عليه و بينما حنن قائلون إذا نادى منادي الرسول صل: وأخرج ابن أيب حامت عن سلمة بن األكوع قال ) ك ( 

أيها الناس البيعة نزل روح القدس فسرنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حتت شجرة مسرة فبايعناه : سلم 
  اآلية } لقد رضي اهللا عن املؤمنني { فأنزل اهللا 

يه و سلم ملا كان يوم احلديبية هبط رسول اهللا صلى اهللا عل: وأخرج مسلم و الترمذي و النسائي عن أنس قال 
وأصحابه مثانون رجال يف السالح من جبل التنعيم يريدون غزوة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذوا فأعتقهم 

  اآلية } وهو الذي كف أيديهم عنكم { فأنزل اهللا 
و أمحد و النسائي حنوه من حديث عبد اهللا بن مغفل ) ك ( وأخرج مسلم حنوه من حديث سلمة بن األكوع ) ك ( 
  وابن إسحاق حنوه من حديث ابن عباس ) ك ( ملزين ا

قاتلت النيب صلى اهللا عليه و سلم أول النهار : وأخرج الطرباين و عن أيب يعلي عن أيب مجعة جنيد بن سبع قال 
ولوال رجال مؤمنون ونساء { كافرا وقاتلت معه آخر النهار مسلما وكنا ثالثة رجال وسبع نسوة فينا نزلت 

أرى النيب صلى اهللا عليه و سلم : رج الفريايب و عبد بن محيد و البيهقي يف الدالئل عن جماهد قال وأخ} مؤمنات 
وهو باحلديبية أنه يدخل مكة وهو وأصحابه آمنني حملقني رؤوسهم ومقصرين فلما حنر اهلدي باحلديبية قال أصحابه 

  اآلية } لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا { أين رؤياك يا رسول اهللا ؟ فنزلت : 

اآليتني أخرج البخاري وغريه عن طريق ابن جريح عن ابن أيب ملكية } يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا { : قوله تعاىل 
أمر : أن عبد اهللا بن الزبري أخربه أنه قدم ركب من بين متيم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو بكر : 

ما أردت : ما أرادت إال خاليف وقال عمر : قرع بن حابس فقال أبو بكر بل أمر األ: القعقاع بن معبد وقال 
يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله { خالفك فتماريا حىت ارتفعت أصواهتم فنزل يف ذلك قوله تعاىل 

ول اهللا صلى اهللا عليه و أن ناسا ذحبوا قبل رس: وأخرج ابن منذر عن احلسن ) ك ( } ولو أهنم صربوا { إىل قوله } 
أخرج ابن } يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله { سلم يوم النحر فأمرهم أن يعيدوا ذحبا فأنزل اهللا 



  ذبح رجل قبل الصالة فنزلت : أيب الدنيا يف كتاب االضاحي بلفظ 
ر فيصومون قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و أن ناسا كانوا يتقدموا الظه: وأخرج الطرباين يف األوسط عن عائشة 

  } يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله { سلم فأنزل اهللا 
ال تقدموا بني يدي اهللا { ذكر لنا أن ناسا كانوا لو أنزل يف كذا فأنزل اهللا : وأخرج ابن جرير عن قتادة قال ) ك ( 

  } ورسوله 
  اآلية } ال ترفعوا أصواتكم { ن له يف الكالم ويرفعون أصواهتم فأنزل اهللا كانوا جيهرو: وأخرج عنه قال 

ال ترفعوا أصواتكم فوق { ملا نزلت هذه اآلية : قال [ وأخرج أيضا عن حممد بن ثابت بن قيس بن مشاس ) ك ( 
: يك ؟ قال ما يبك: قعد ثابت بن قيس يف الطريق يبكي فمر به عاصم بن عدي ين العجالن فقال } صوت النيب 

هذه اآلية أختوف أن تكون نزلت يف وأنا صيت رفيع الصوت فرفع عاصم ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رضيت وال أرفع صويت أبدا على : أما ترضى أن تعيش محيدا وتقتل شهيدا وتدخل اجلنة ؟ قال : سلم فدعا به فقال 

  اآلية } إن الذين يغضون أصواهتم { فأنزل اهللا ] صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
جاء ناس : اآليتني أخرج الطرباين و أبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال } إن الذين ينادونك { : قوله تعاىل 

إن الذين ينادونك { يا حممد فأنزل اهللا : من العرب إىل حجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعلوا ينادون يا حممد 
  اآلية } رات من وراء احلج

يا حممد إن : أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال [ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ) ك ( 
اآلية } إن الذين ينادونك { فنزلت ] ذاك هو اهللا : مدحي زين وإن شتمي شني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخرج ابن جرير حنوه عن ) ك ( ه عن الترمذي بدون نزول اآلية مرسل له شواهد مرفوعة من حديث الرباء وغري
  احلسن 

أنه نادى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وراء : وأخرج أمحد بسند صحيح عن األقران بن حابس ) ك ( 
  يا حممد إن محدي لزين وإن ذمي لشنب فقال ذلك اهللا : احلجرات فلم جيبه فقال 

يا حممد اخرج إلينا : أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : ه عن األقراع أيضا أخرج ابن جرير وغري) ك ( 
  فنزلت 

[ أخرج أمحد وغريه بسند جيد عن احلرث بن ضرار اخلزامي } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق { : قوله تعاىل 
قررت به ودخلت فيه ودعاين إىل الزكاة قدمت على رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم فدعاين إىل اإلسالم فأ: قال 

فمن استجاب يل مجعت زكاته فترسل إىل إلبان كذا وكذا ليأتيك ما مجعت من الزكاة فلما مجع احلرث الزكاة وبلغ 
اإليان احتبس الرسول فلم يأته فظن احلرث أنه قد سخطة فدعا سروات قومه فقال هلم ليقبض ما عندي من الزكاة 

صلى اهللا عليه و سلم اخللف وال أدري حبس رسوله إال من سخطة فانطلقوا فنأيت رسول اهللا وليس من رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم وبعث رسول اله صلى اهللا عليه و سلم الوليد بن عقب ليقبض ما كان عنده فلما سار الوليد 

اهللا عليه و سلم البعث إيل  فضرب رسول اهللا صلى: إن احلرث منعين من الزكاة وأراد قتلي : فرق فرجع فقال 
رسول : ومل قالوا : إليك قال : إىل أين بعثتم ؟ قالوا : احلرث فأقبل احلرث بأصحابه إذا استقبل البعث فقال هلم 

ال والذي يعث : اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت أن تقتله قال 
منعت الزكاة وأردت قتل : ه وال أتاين فلما دخل على الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حممد باحلق ما رأيت

واهللا عليم { إىل قوله } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ { فنزلت ] رسويل قال ال والذي بعثك باحلق 



بد اهللا و علقمة بن ناجية وأم رجال إسناده تقات وروى الطرباين حنوه من طريق من حديث جابر بن ع} حكيم 
  سلمة وابن جرير حنوه من طريق العويف عن ابن عباس ومن طرق أخرى مرسلة 

اآلية أخرج الشيخان عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ركب محارا وانطلق إىل } وإن طائفتان { : قوله تعاىل 
واهللا حلماره أطيب رحيا منك : محارك فقال رجل من األنصار إليك عين فوا اهللا لقد آذاين ننت : عبد اهللا بن أيب فقال 

فغضب لعبد اهللا رجل من قومه وغضب لكل واحد منها أصحابه فكف بينهم الضرب باجلريد واأليدي والنعال 
  اآلية } وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما { فنزل 

تالحى رجالن من املسلمني فغضب قوم هذا هلذا : الك قال وأخرج سعيد بن منصور و ابن جرير عن أيب م) ك ( 
  اآلية } وإن طائفتان { وهذا هلذا فاقتتلوا باأليدي والنعال وأنزل اهللا 

وأخرج ابن جرير و ابن أيب حامت عن السدي قال كان رجل من األنصار يقال له عمران حتبه امرأة يقال هلا أم زيد 
حبسها زوجها يف عليه له وأن املرأة بعثت إىل أهلها فجاء قومها وأنزهلا ليطلقوا هبا وأن املرأة أرادت أن تزور أهلها ف

وكان الرجل قد خرج واستعان بأهله فجاء بنو عمه ليحولوا بني املرأة وبني أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت 
صلى اهللا عليه و سلم فأصلح بينهم وفاءوا فبعث إليهم الرسول } وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا { فيهم هذه اآلية 

  إىل أمر اهللا 
كانت اخلصومة بني احليني فيدعون إىل احلكم فيأبوا أن جييبوا فأنزل اهللا : وأخرج ابن جرير عن احلسن قال ) ك ( 
  اآلية } وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا { 

مصار كانت بينهما مداراة يف حق بينهما فقال أحدمها وأخرج عن قتادة ذكر لنا أم هذه اآلية نزلت يف رجلني من األ
آلخذن عنوة لكثرة عشريته وان آخر دعاه ليحاكمه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأىب فلم يزل األمر : لآلخر 

  حىت تدافعوا وحىت تناول بعضهم بعض باأليدي والنعال ومل يكن قتال السيوف 
كان : اآلية أخرج أصحاب السنن األربعة عن أيب جرير بن الضحاك قال } ب وال تنابزوا باأللقا{ : قوله تعاىل 

: الرجل منا يكون له األمسان والثالثة فيدعي ببعضها فعسى أن يكرهه فنزلت وال تنابزوا باأللقاب قال الترمذي 
  حسن 

هللا عليه و سلم رجال كانت األلقاب يف اجلاهلية فدعاه النيب صلى ا: وأخرج احلاكم وغريه من حديثه أيضا قال 
ولفظ أمحد عنه قال فينا نولت يف } وال تنابزوا باأللقاب { يا رسول اهللا إنه يكرهه فأنزل اهللا : منهه بلقبه فقيل له 

قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة وليس فينا رجل إال وله امسان أو ثالثة } وال تنابزوا باأللقاب { بين سلمة 
  يا رسول اهللا إنه يغضب من هذا فنزلت : أ منهم بأسم من تلك األمساء قالوا فكان إدا دعا أحد

زعموا أهنا نزلتفسي سلمان : اآلية أخرج ابن املنذر عن ابن جريح قال } وال يغتب بعضكم بعضا { : قوله تعاىل 
  الفارسي أكل مث ؤرقد فنفخ فذكر رجل أكله ورقاده فنزلت 

ملا كان يوم الفتح رقى بالل على : االية أخرج ابن أيب حامن عن ابن أيب مليكة قال  }يا أيها الناس { : قوله تعاىل 
إن يسخط اهللا : اهذا العبد األسود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ فقال بعضهم : ظهر الكعبة فأذن فقال بعض الناس 

عساكر يف مبهماته وجدت خبط  اآلية وقال ابن} يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى { هذا يغريه فأنزل اهللا 
أهنا نزلت يف أيب هند أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ابن بشكوال أن أبا بكر ابن أيب داود أخرج يف تفسري له 

  يا رسول اهللا نزوج بناتنا موالينا فنزلت : سلم بين بياضة أن يزوجوه امرأة منهم قالوا 
يا : أن ناسا من العرب قالوا :  بسند جيد عن عبد اهللا ابن أيب أوىف اآلية أخرج الطرباين} مينون { : قوله تعاىل 



  اآلية } مينون عليك أن أسلموا { رسول اهللا أسلمنا ومل نقاتلك وقاتلك بنو فالن فأنزل اهللا 
وأخرج البزار من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس مثله وألخرج ابن أيب خامت مثله عن احلسن وأن ذلك ملا 

قدم عشرة نفر من بين أسد على رسول اهللا صلى : كة وأخرج ابن سعد عن حممد بن كعب القرظي قال فتحت م
طليحة بن خويلد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد مع أصحابه : اهللا عليه و سلم سنة تسع وفيهم 

شريك له وأنك عبده ورسوله وجئناك  يا رسول اهللا إنا شهدنا إن ال إله إال اهللا وحده ال: فسلموا وقال متكلمهم 
  اآلية } مينون عليك أن أسلموا { يا رسول اهللا ومل تبعث إلينا وحنن ملن وراءنا سلم فأنزل اهللا 

وأخرج سعيد بن منصور يف سننه عن سعيد بن جبري قال أتى قوم من األعراب من بين أسد النيب صلى اهللا عليه و 
  اآلية } مينون عليك أن أسلموا { نزل اهللا جئناك ومل نقاتلك فأ: سلم فقالوا 

أن اليهود أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألته عن خلق : [ أخرج احلاكم وصححه عن ابن عباس 
ثاء وما فيهن من منافع وخلق خلق اهللا األرض بوم األحد واإلثنني وخلق اجلبال يوم الثال: السموات واألرض فقال 

النجوم : الشجر واملاء واملدائن والعمران و اخلراب وخلق يوم اخلميس السماء وخلق بوم اجلمعة : يوم األربعاء 
خلق أدم : اآلجال حىت ميوت من مات : والشمس والقمر واملالئكة إىل ثالث ساعات يقني منه فخلق يف أول ساعة 

مث ماذا يا حممد ؟ قال مث استوى : لسجود له وأخرجه منها يف آخر ساعة قالت اليهود وأسكنه اجلنة وأمر إبليس با
] مث استراح فغضب النيب صلى اهللا عليه و سلم غضبا شديدا : قد أصبت لو أمتمت قالوا : على العرش قالوا 

  }  على ما يقولون فاصرب* ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من لغوب { فنزلت 
يا رسول اهللا لو خوفتنا : قالوا : وأخرج ابن جرير من طريق عمرو بن قيس املالئي عن ابن عباس قال ) ك ( 

  مث أخرج عن عمر مرسال مثله } فذكر بالقرآن من خياف وعيد { فنزلت 

 عليه و سلم بعث سرية أخرج ابن جرير و ابن أيب حامت عن احلسن بن حممد بن احلنفية أن رسول اهللا صلى اهللا
  } للسائل واحملروم * يف أمواهلم حق معلوم { فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت 

{ ملا نزلت : وأخرج أيضا ابن منيع و ابن راهويه و اهليثم بن كليب يف مسانيدهم من طريق جماهد عن علي قال 
: ن باهللكة إذ أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يتوىل عنا فنزلت مل يبق منا أحد إال أيق} فتول عنهم فما أنت مبلوم 

  فطابت أنفسنا } وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني { 
اآلية اشتد على أصحاب رسول اهللا صلى } فتول عنهم { ذكر لنا أنه ملا نزلت : وأخرج ابن جرير عن قتادة قال 

  } وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني { العذاب قد حضر فأنزل اهللا اهللا عليه و سلم ورأوا أن الوحي قد انقطع وأن 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن قريشا ملا اجتمعوا يف دار الندوة يف أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قائل 
ة فإمنا هو زهري و النابغ: احبسوه يف وثاق مث تربصوا به املنون حىت يهلك كما هلك من قبله من الشعراء : منهم 

  } أم يقولون شاعر نتربص به ريب املنون { كأحدهم فأنزل اهللا يف ذلك 

كانت اليهود تقول : قال [ أخرج الواحدي و الطرباين و ابن املنذر و ابن أيب حامت عن ثابت بن احلرث األنصاري 
كذبت اليهود ما من ما  :هو صغري صديق فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : إذا هلك هلم صيب صغري 

هو أعلم بكم إذ { فأنزل اهللا عند ذلك هذه اآلية ] من نسمة خيلقها اهللا يف بطن أمه إال ويعلم أنه شقي أو سعيد 
  اآلية } أنشأكم من األرض 



وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج يف غزوة فجاء رجل يريد أن حيمل فلم جيد ما 
أعطيك بكري هذا على أن تتحمل ذنويب فقال له نعم فأنزل : أعطين شيئا فقال : رج عليه فلقي صديقا له فقال خي

  اآليات } أفرأيت الذي توىل { اهللا 
خرجت سرية غازية فسأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حيمله : وأخرج عن دراج أيب السميع قال 

هل لك : فأنصرف حزينا فمر برجل رحالة منيخة بني يديه فشكا إليه فقال له الرجل ال أجد ما أمحلك عليه : فقال 
مث جيزاه اجلزاء { إىل قوله } أفرأيت الذي توىل { نعم فركب فنزلت : أ أمحلك فتلحق باجليش حبسناتك فقال 

  } األوىف 
تركت دين األشباح وضللتهم أ: إن رجال أسلم فلقيه بعض من يعربه فقال : وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال 

أعطين شيئا و أنا أمحل كل عذاب كان عليك فأعطاه شيئا : وزعمت أهنم يف النار قال إين خشيت عذاب اهللا قال 
وأعطى قليال * أفرأيت الذي توىل { زدين فتعاسرا حىت أعطاه شيئا وكتب كتابا وأشهد له ففيه نزلت اآلية : فقال 

  } وأكدى 
كانوا ميرون على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي شاخمني : عن ابن عباس قال  وأخرج ابن أيب حامت

  } وأنتم سامدون { فنزلت 

رأيت القمر منشقا شقني مبكة قبل خمرج النيب صلى اهللا : أخرج الشيخان و احلاكم واللفظ له عن ابن مسعود قال 
  } عة وانشق القمر اقتربت السا{ سحر القمر فنزلت : عليه و سلم فقالوا 

{ سأل أهل مكة النيب صلى اهللا عليه و سلم آية فانشق القمر مبكة مرتني فنزلت : وأخرج الترمذي عن أنس قال 
  } سحر مستمر { إىل قوله } اقتربت الساعة وانشق القمر 

  } ولون الدبر سيهزم اجلمع وي{ حنن مجيع منتصر فنزلت : قالوا يوم بدر : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال 
جاء مشركون خياصمون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف القدر : وأخرج مسلم و الترمذي عن أيب هريرة قال 

  فنزلت } إنا كل شيء خلقناه بقدر { إىل قوله } إن اجملرمني يف ضالل وسعر { فنزلت 

الصديق ذكر ذات يوم القيامة واملوازين أن أبا بكر : أخرج ابن أيب حامت و أبو الشيخ يف كتاب العظمة عن عطاء 
وملن { وددت أين كنت خضراء من هذه اخلضر تأيت علي هبيمة تأكلين وآين مل أخلق فنزلت : واجلنة والنار فقال 

  نزلت هذه اآلية يف أيب بكر الصديق : وأخرج ابن أيب حامت عن ابن شوذب قال } خاف مقام ربه جنتان 

ثلة من األولني { ملا نزلت : ذر و ابن أيب حامت بسند فيه من ال يعرف عن أيب هريرة قال أخرج أمحد و ابن املن) ك ( 
  } وثلة من اآلخرين * ثلة من األولني { شق ذلك على املسلمني فنزلت } وقليل من اآلخرين * 
ملا :  قال وأخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق بسند فيه مضر من طريق عروة بن رومي عن جابر بن عبد اهللا) ك ( 

يا رسول اهللا ثلة من : قال عمر } وقليل من اآلخرين * ثلة من األولني { وذكر فيها } إذا وقعت الواقعة { نزلت 
فقال رسول اهللا صلى } وثلة من اآلخرين * ثلة من األولني { األولني وقليل منا فأمسك آخر السورة سنة مث نزلت 

وأخرج ابن أيب حامت } وثلة من اآلخرين * ثلة من األولني { ا قد أنزل اهللا يا عمر تعال فامسع م: اهللا عليه و سلم 
  عن عزوة بن رومي مرسال 

ملا سأل أهل الطائف الوادي حيمي : وأخرج سعيد بن منصور يف سننه و البيهقي يف البعث عن عطاء وجماهد قاال 



يا ليت لنا يف اجلنة : نة كذا وكذا قالوا إن يف اجل: هلم وفيه عسل ففعل وهو وادي معجب فسمعوا الناس يقولون 
  اآليات } يف سدر خمضود * وأصحاب اليمني ما أصحاب اليمني { مثل هذا الوادي فأنزل اهللا 

وأصحاب اليمني ما { كانوا يعجبون بوج وظالله وطلحه وسدره فأنزل اهللا : وأخرج البيهقي من وجه آخر قال 
  } وظل ممدود * منضود وطلح * يف سدر خمضود * أصحاب اليمني 

مطر الناس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا : وأخرج مسلم عن ابن عباس قال 
لقد صدق نوء كذا : هذه رمحة وضعها اهللا وقال بعضهم : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا : عليه و سلم 

  } وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون { حىت بلغ } النجوم  فال أقسم مبواقع{ فنزلت هذه اآليات 
نزلت هذه اآليات يف رجل من األنصار يف غزوة تبوك نزلوا احلجر فأمرهم : وأخرج ابن أيب حامت عن أيب حزرة قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال حيلوا من مائها مث أرحتل ونزل منزال آخر وليس معهم ماء فشكوا إىل رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام وصلى ركعتني مث دعا فأرسل اهللا سحابة فأمطرت عليهم حىت استقوا منها فقال رجل 

من األنصار آلخر من قومه يتهن النفاق وحيك مىت ترى ما دعا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمطر اهللا علينا السماء 
  إمنا بنوء كذا وكذا : فقال 

 املصنف عن عبد العزيز بن أيب رواد أن أصحاب الرسول صلى اهللا عليه و سلم ظهر فيهم أخرج ابن أيب شيبة يف
كان أصحاب : اآلية وأخرج ابن أيب حامت عن مقاتل بن حبان قال } أمل يأن للذين آمنوا { املزاح والضحك فنزلت 

لذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا أمل يأن ل{ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أخذوا يف شيء من املزاح فأنزل اهللا 
  اآلية } 

حدثنا يا رسول : مل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملة فقالوا : وأخرج عن السدي عن القاسم قال 
أمل يأن للذين { مث ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول اهللا فأنزل اهللا } حنن نقص عليك أحسن القصص { اهللا فأنزل اهللا 

  االية } أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا  آمنوا
ملا قدم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه ووسلم : وأخرج ابن املبارك يف الزهد أنبأنا سفيان عن األعمش قال 

أمل يأن { املدينة فأصابوا من العيش ما أصابوا بعدما كان هبم من اجلهد فكأهنم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فنزلت 
  } ن ختشع قلوهبم للذين آمنوا أ

أن أربعني من أصحاب النجاشي قدموا على : [ وأخرج الطرباين يف األوسط بسند فيه من اليعرف عن ابن عباس 
النيب صلى اهللا عليه وسلن فشهدوا منه أحدا فكانت فيهم جراحات مل يقتل منهم أحد فلما رأوا ما باملؤمنني من 

ة أما من آمن منا بكتابكم فله أجران من مل يؤمن بكتابكم فله آجر يا رسول اهللا إنا أهي ميسر: احلاجة قالوا 
  اآلية } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته { فأنزل اهللا ] كأجرك 

الكتاب االية فخر مؤمنوا أهل } أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا { ملا نزلت : وأخرج ابن أيب حامت عن مقاتل 
يا { لنا أجران ولكم أجر فاشتد ذلك على الصحابة فأنزل اهللا : على أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 

االية فجعل هلم أجرين مثل أجور مؤمين أهل } أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته 
  الكتاب 

حسدا أهل الكتاب املسلمني عليها } يؤتكم كفلني من رمحته { أنه ملا نزلت  بلغنا: وأخرج ابن جرير عن قتادةقال 
  اآلية } لئال يعلم أهل الكتاب { فأنزل اله 



يوشك أن خيرج منا نيب فيقطع األيدي و األرجل فلما : قالت اليهود : وأخرج ابن املنذر عن جماهد قال ) ك ( 
  اآلية يعين الفضل يف النبوة ؟ } ل الكتاب لئال يعلم أه{ خرج من العرب كفروا فأنزل اهللا 

تبارك الذي وسع مسعه كل شيء إين ألمسع كالهم خولة بنت ثعلبة : أخرج احلاكم وصححه عن عائشة قالت 
يا رسول اهللا أكل شبايب : وخيفي علي بعضه وهي تشتكي زوجها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتقول 

ين وانقطع ولدي ظاهر مين اللهم اشكي إليك فما برحت حىت نزل جربيل هبؤالء ونثرت له بطين حىت إذا كرب س
  وهو أوس بن الصامت } قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها { اآليات 

كان بني النيب صلى اهللا عليه و سلم وبني اليهود موادعة فكانوا إذا : وأخرج ابن أيب حامت عن مقاتل بن حبان قال 
أصحابه جلسوا يتناجون بينهم حىت يظن املؤمن أهنم يتناجون بقتله أو مبا يكرهه فنهاهم النيب صلى  مر هبم رجل من

  اآلية } أمل تر إىل الذين هنوا عن النجوى { اهللا عليه و سلم عن النجوى فلم ينتهوا فأنزل اهللا 
انوا يقولون لرسول اهللا صلى اهللا أن اليهود ك: وأخرج أمحد و البزار و الطرباين بسند جيد عن عبد اهللا بن عمرو 

وإذا جاؤوك حيوك { لوال يعذبنا اهللا مبا نقول فنزلت هذه اآلية : سام عليكم مث يقولون يف أنفسهم : عليه و سلم 
  ويف الباب عن أنس وعائشة } مبا مل حييك به اهللا 

يغيظ املؤمنني ويكرب عليهم فأنزل  كان املنافقون يتناجون بينهم وكان ذلك: وأخرج ابن جرير عن قتادة قال ) ك ( 
  اآلية } إمنا النجوى من الشيطان { اهللا 

كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبال ضنوا مبجلسهم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وأخرج أيضا عنه قال 
  اآلية } يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس { فنزلت 

أهنا نزلت يوم مجعة وقد جاء من أهل بدر ويف املكان ضيق فلم يفسح هلم فقاموا : عن مقاتل وأخرج ابن أيب حامت 
  على أرجلهم فأقام صلى اهللا عليه و سلم نفرا بعدهتم وأجلسهم مكاهنم فكره أولئك النفر ذلك فنزلت 

اهللا صلى اهللا عليه و  إن املسلمني أكثروا املسائل على رسول: وأخرج من طريق ابن أيب طلحة عن ابن عباس قال 
اآلية فلما } إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم { سلم حىت شقوا عليه فأراد اهللا أن خيفف عن نبيه فأنزل 

  اآلية } أأشفقتم { نزلت صرب كثري من الناس وكفوا عن املسألة فأنزل اهللا بعد ذلك 
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني { ملا نزلت : قال [ وأخرج الترمذي وحسنه وغريه عن علي 

فنصف دينار ؟ : ال يطيقونه قال : ما ترى دينار ؟ قلت : قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم } يدي جنواكم صدقة 
أأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم { فنزلت ] شعرية قال إنك لزهيد : فكم ؟ قلت : ال يطيقونه قال : قلت 
  اآلية يف خفف اهللا عن هذه األمة قال الترمذي حسن } ات صدق

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ظل حجره وقد كاد : وأخرج أمحد و احلاكم وصححه عن ابن عباس قال 
إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيين شيطان فإذا جاءكم فال تكلموه فلم يلبثوا أن طلع : الظل أن يتقلص فقال 

عالم تشتمين أنت وأصحابك : هم رجل أزرق أعور فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له حني رآه علي
يوم يبعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له كما { فقال ذرين آتك هبم فانطلق فدعاهم فحلفوا له ما قالوا وما فعلوا فأنزل اهللا 

  اآلية } حيلفون لكم 
  ابلغنا أهنا نزلت يف عبد اهللا بن نبتل : قال } أمل تر إىل الذين تولوا قوما { قوله  وأخرج ابن أيب حامت عن السدي يف

ال { ي عبيذة بن اجلراح حني قتل أباه يوم بدر [ وأخرج ابن أيب حامت عن ابن شوذب قال نزلت هذه اآلية يف أ 
جعل أيب : احلاكم يف املستدرك بلفظ  وأخرجه الطرباين و} جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا 



  عبيدة بن اجلراح يتصدى أليب عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة جييد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت 
حدثت أن أبا قحافة سب النيب صلى اهللا عليه و سلم فصكه أبو بكر فسقط : وأخرج ابن املنذر عن ابن جريح قال 

نعم واهللا لو كان السيف قريبا مين ل لضربته :  عليه و سلم فقال أفعلت يا أبا بكر فقال فذكر للنيب صلى اهللا
  اآلية } ال جتد قوما { فنزلت 

  سورة األنفال نزلت يف بدر و: أخرج البخاري عن ابن عباس قال 

  سورة احلشر

  نزلت يف بين النضري 
 وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من كانت غزوة بين النضري: وأخرج احلاكم وصححه عن عائشة قالت 

وقعة بدر وكن منزهلم وخنلهم يف ناحية املدينة فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزلوا على اجلالء 
سبح هللا ما يف السموات { وعلى أن هلم ما أقلت اإلبل من األمتعة واألموال إال احللقة وهي السالح فأنزل اهللا فيهم 

  } يف األرض  وما
وأخرج البخاري وغريه عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرق خنل بين النضري وقطع ودي البويرة 

  اآلية } ما قطعتم من لينة أو تركتموها { فأنزل اهللا 
م فقالوا رخص هلم قطع النخل مث شدد عليهم فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سل: وأخرج أبو يعلي بسند ضعيف قال 

  اآلية } ما قطعتم من لينة أو تركتموها { يا رسول اهللا هل علينا إمث فيما قطعناه أو تركناه فأنزل اهللا : 
ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ببين النضري حتصنوا : وأخرج ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال ) ك ( 

يا حممد قد كنت تنهى عم الفساد وتعيبه فما بال قطع النخيل : منه فأمر بقطع النخيل والتحريق فيها فنادوا 
  وحتريقها فنزلت وأخرج ابن جرير عن قتادة وجماهد مثله 

وأخرج ابن منذر عن يزيز بن األصم أن األمصار قالوا يا رسول اهللا اقسم بيننا وبني إخواننا املهاجرين األرض 
والذين تبوؤوا { رضينا فأنزل اهللا : الثمرة واألرض أرضكم قالوا ال ولكن تكفوهنم املؤنة وتقامسوهنم : نصفني قال 

  اآلية } الدار 
يا رسول اهللا أصابين اجلهد : وأخرج البخاري عن أيب هريرة قال أتى رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

أنا يا : جل من األمصار فقال أال رجل يضيفه هذه الليلة يرحه فقال ر: فأرسل إىل نسائه فلم جيد عندهن شيئا فقال 
واهللا ما : ضيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تدخرينه شيئا قالت : سول اهللا فذهب إىل أهله فقال المرأته 

فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعايل فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت : عندي إال قوت الصبية قال 
{ لقد عجب اهللا أوضحك من فالن وفالنة فأنزل اهللا : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مث غدا الرجل على رس

  } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 
وأخرج مسدد يف مسنده و ابن املنذر عن أيب املتوكل الناجي أ أن رجال من املسلمني فذكر حنوه وفيه أن الرجل 

  هذه اآلية أضافت ثابت بن قيس ابن مشاس فنزلت 
أهدى لرجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و : ألخرج الواحدي من طريق حمارب بن دثار عن ابن عمر قال 

إن أخي فالنا وعياله أحوج إىل هذا منا فبعث به أليه فلم يزل يبعث به واحد إىل آخر حىت : سلم رأس شاه فقال 



  اآلية } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة  {تداوهلا أهل سبعة أبيات حىت رجعت إىل أولئك فنزلت 
أسلم ناس من أهل قريظة وكان فيهم منافقون وكانوا يقولون ألهل : وأخرج ابن أيب حامت عن السدي قال ) ك ( 

  } أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم { لئن أخرجتم لنخرجن معكم فنزلت هذه اآلية فيهم : النضري 

انطلقوا : بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا والزبري واملقداد بن األسود فقال : عن علي قال  أخرج الشيخان
حىت تأتوا روضة خاخ فإن هبا ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوين به فخرجنا حىت أتينا الروضة فإذا حنن بالضعينة 

تاب أو لنلقني الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به اخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الك: فقلنا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو من حطاب ينب أيب بلتعة إىل ناس من املشركني مبكة خيربهم ببعض أمر النيب 

 ال تعجل علي يا رسول اهللا إين كنت ملصقا يف قريش ومل: ما هذا يا حطاب ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
أكن من أنفسها وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون هبا أهليهم وأمواهلم مبكة فأحببت إذ فاتين ذلك من 

نسب فيهم أن أختذ يدا حيمون هبا قرابيت وما فعلت ذلك كفرا وال ارتدادا عن ديين وال رضا بالكفر فقال رسول 
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء { رة صدق وفيه أنزلت هذه السو: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  } تلقون إليهم باملودة 
أأصلها ؟ قال : أتتين أمي راغبة فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم : وأخرج البخاري عن أمساء بنت أيب بكر قالت 

  } ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين { نعم فأنزل اهللا فيها : 
قدمت قتيلة على ابنته أمساء بنت أيب بكر : خرج أمحد و البزار و احلاكم وصححه عن عبد اهللا بن الزبري قال وأ

وكان أيب بكر طلقها يف اجلاهلية فقدمت على ابنتها هبدايا فأبت أن تقبلها منه أو تدخلها منزهلا حىت أرسلت إىل 
فأمرها أن تقبل هداياها وتدخلها منزهلا فأنزل / أخربته عائشة أن سلي عن هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف

  اآلية } ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم { اهللا 
وأخرج الشيخان عن املسور ومروان بن احلكم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا عاهد كفار قريش يوم ) ك ( 

وال { إىل قوله } ا الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات يا أيه{ احلديبية جاء نساء من املؤمنات فأنزل اهللا 
  } متسكوا بعصم الكوافر 

وأخرج الطرباين بسند صحيح عن عبد اهللا بن أيب أمحد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط يف ) ك ( 
ه و سلم وكلماه يف أم كلثوم اهلدنة فخرج أخواها عمار والوليد ابنا عقبة حىت قدما على رسول اهللا صلى اهللا علي

أن يردها إليهم فنقض اهللا العهد بينه وبني املشركني خاصة النساء ومنع أن يرددن إىل املشركني فأنزل اهللا آية 
  االمتحان 

  وأخرج ابن أيب حامت عن يزيد بن أيب حبيب أنه بلغه أهنا نزلت يف أميمة بنت بشر امرأة أيب حسان الدحداحة ) ك ( 
رج عن مقاتل أن امرأة تسمى سعيدة كانت حتت صيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة جاءت وأخ) ك ( 

  زمن اهلدنة قالوا ردها علينا فنزلت 
أخرج ا بن جرير عن الزهري أهنا نزلت عليه وهو بأسفل احلديبية وكان صاحلهم أنه من أتاه إليهم فلما جاءه ) ك ( 

  النساء نزلت هذه اآلبه 
أسلم عمر بن اخلطاب فتأخرت امرأته : ابن منبع من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال وأخرج ) ك ( 

  } وال متسكوا بعصم الكوافر { يف املشركني فأنزل اهللا 
نزلت يف أم احلكم : اآلية قال } وإن فاتكم شيء من أزواجكم { وأخرج ابن أيب حامت عن احلسن يف قوله ) ك ( 



  دت فتزوجها رجل ثقفي ومل ترتد امرأة غريها بنت أيب سفيان ارت
كان عبد اهللا : وأخرج ابن املنذر من طريق ابن إسحاق عن حممد عن عكرمة و أبو سعيد عن ابن عباس قال ) ك ( 

} يا أيها الذين آمنوا ال تتولوا قوما غضب اهللا عليهم { بن عمر وزيد بن احلرث يوادان رجاال من يهود فأنزل اهللا 
  آالية 

قعدنا نفرا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخرج الترمذي و احلاكم وصححه عن عبد اهللا بن سالم قال 
سبح هللا ما يف السماوات وما يف { لو نعلم أي األعمال أحب إىل اهللا لعملناه فأنزل اهللا : سلم فتذاكرنا فقلنا 

فقرأها علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و } لون ما ال تفعلون يا أيها الذين آمنوا مل تقو* األرض وهو العزيز احلكيم 
  وأخرج ابن جرير عن ابن عباس حنوه ) ك ( سلم حىت ختمها 

يا أيها الذين { لو كنا نعلم أي األعمال أحب إىل اهللا وأفضل ؟ فنزلت : قالوا : وأخرج عن أيب صاحل قال ) ك ( 
) ك ( } يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون { جلهاد فنزلت اآلية فكرهوا ا} آمنوا هل أدلكم على جتارة 

  وأخرج ابن أيب حامت من طريق علي عن ابن عباس حنوه 
} مل تقولون ما ال تفعلون { أنزلت : وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس و ابن جرير عن الضحاك قال ) ك ( 

وأخرج ابن أيب حامت عن مقاتل أهنا نزلت يف ) ك ( والطعن والقتل  يف الرجل يقول يف القتال ما مل يفعله من الضرب
  توليهم يوم أحد 

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب { ملا نزلت : وأخرج عن سعيد بن جبري قال ) ك ( 
  } أليم 

  } تؤمنون باهللا ورسوله {  لو علمنا هذه التجارة ألعطينا فيها األموال واألهلني فنزلت: قال املسلمون 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة إذ أقبلت عري قد قدمت : أخرج الشيخان عن جابر قال 
  } وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما { فخرجوا إليها حىت مل يبق معه إال إثنا عشر رجال فأنزل اهللا 

كان اجلواري إذا نكحوا كانوا ميرون بالكري واملزامري ويتركون النيب : جابر أيضا قال وأحرج ابن جرير عن ) ك ( 
  صلى اهللا عليه و سلم قائما على املنرب وينفضون إليها فنزلت وكأهنا نزلت يف األمرين معا 

يف األمرين  مث رأيت ابن املنذر أخرجه عن جابر لقصة النكاح وقدوم العري معا من طريق واحد وأهنا نزلت) ك ( 
  فلله احلمد 

لو أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فاستغفر لك فجعل : قيل لعبد اهللا بن أيب : أخرج ابن جرير عن قتادة قال 
  اآلية وأحرج ابن املنذر عن عكرمة مثله } وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا { يلوي رأسه فنزلت فيه 

استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم { ا نزلت مل: وأخرج عن عروة قال ) ك ( 
} سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم { قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ألزيدن على السبعني فأنزل اهللا } 

  وأخرج عن جماهد وقتادة مثله ) ك ( اآلية 
ملا نزلت آية براءة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا أمسع : قال [ ابن عباس وأخرج من طريق العويف عن ) ك ( 

  فنزلت ] أين قد رخص يل فيهم فواهللا ألستغفرن أكثر من سبعني مرة لعل اهللا أن يغفر هلم 
رسول ال تنفقوا على من عند : مسعت عبد اهللا بن أيب يقول ألصحابه : أخرج البخاري وغريه عن زيد بن أرقم قال 



اهللا حىت ينفضوا فلئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك عن للنيب صلى 
اهللا عليه و سلم فدعاين النيب صلى اهللا عليه و سلم فحدثته فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل عبد اهللا بن 

ما : صابين شيء مل يصبين قط مثله فجلست يف البيت فقال عمي أيب وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبين وصدقه فأ
فبعث إيل رسول } إذا جاءك املنافقون { أردت إال أن أكذبك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومقتك فأنزل اهللا 

تبوك  إن اهللا قد صدقك له طرق كثرية عن زيد ويف بعضها أن ذلك غزوة: اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرأها مث قال 
  وأن نزول السورة ليال 

إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا { نزلت هذه اآلية : وأخرج الترمذي و احلاكم و صححاه عن ابن عباس قال 
يف قوم من أهل مكة أسلموا فأىب أزواجهم وأوالدهم أن يدعوهم يأتوا املدينة فلما قدموا على } لكم فاحذروهم 

  اآلية } وإن تعفوا وتصفحوا { ا الناس قد فقهوا فهموا أن يعاقبهم فأنزل اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأو
  نزلت : وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال 

  سورة التغابن

نزلت يف عوف ابن مالك األشجعي كان ذا } يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم { كلها مبكة إال هؤالء اآليات 
إىل من تدعنا ؟ فريق ويقيم فنزلت هذه اآلية وبقية اآلية : الغزو بكوا إليه ووقفوه فقالوا أهل وولد فكانوا إذا أراد 
  إىل آلخر السورة باملدينة 

اشتد على القوم العمل فقاموا حىت } اتقوا اهللا حق تقاته { ملا نزلت : وأخرج ابن حامت عن سعيد بن جبري قال 
  اآلية } فاتقوا اهللا ما استطعتم { يفا على املسلمني ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل اهللا ختف

طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة مث نكح امرأة من مزينة فجاءت إىل رسول اهللا : أحرج احلاكم عن ابن عباس قال 
لقوهن يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فط{ ما عين ما عين إال عن هذه الشقرة فنزلت : صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

  واه واخلرب خطأ فأن عبد يزيد مل يدرك اإلسالم : وقال الذهيب } لعدهتن 
طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حفصة فأتت أهلها فأنزل : وأخرج ابن أيب حامت من طريق قتادة عن أنس قال 

امة قوامة وأحرج ابن جرير عن راجعها فإهنا صو: فقيل له } يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن { اهللا 
  قتادة مرسال وابن املنذر عن ابن سريين مرسال 

اآلية قال بلغنا أهنا نزلت يف عبد اهللا بن } يا أيها النيب إذا طلقتم النساء { وأخرج ابن أيب حامت عن مقاتل يف قوله 
  عمرو بن بعاص وتقبل بن احلرث وعمرو بن سعبد بن العاص 

يف رجل من أشجع كان فقريا } ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا { نزلت هذه اآلية : قال [  وأخرج احلاكم عن جابر
اتق اهللا واصرب فلم يلبث إال : خفيف ذات اليد كثري العيال فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله فقال له 

] كلها : ه و سلم فأخربه خربها فقال يسريا حىت جاء ابن له بغنم وكان العدو أصابوه فأتى رسول اهللا صلى اهللا علي
  حديث منكر له شاهد : فنزلت قال الذهيب 

وأخرج ) ك ( والسدي وأمسى اجلل عوفا األشجعي ) ك ( وأخرج ابن جرير مثله عن سامل بن أيب اجلعد ) ك ( 
  احلاكم أيضا من حديث ابن مسعود ومساه كذلك 

يا : جاء عوف بن مالك األشجعي فقال : قال [ ن إبن عباس وأخرج ابن مردويه من طريق الكليب عن أيب صاحل ع



ال حول وال : آمرك وإياها أن تستكثرا من قول : رسول اهللا إن إبين أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرين ؟ قال 
] بيه نعم ما أمرك فجعال يكثران منها فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء هبا إىل أ: قوة إال باهللا فقالت املرأة 

  اآلية } ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا { فنزلت 
و ) ك ( وأخرجه الثعليب من وجه آخر ) ك ( وأخرج الطيب يف تارخيه من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس 

  ابن أيب حامت من وجه آخر مرسال 
ت اآلية اليت يف سورة ملا نزل: وأخرج ابن جرير و اسحاق بن راهويها و احلاكم وغريهم عن أيب بن كعب قال 

قد بقي عدد من عدد النساء مل يذكرن الصغار والكبار وأوالت األمحال : البقرة يف عدد من عدد النساء قالوا 
أن خالد بن عمرو بن : اآلية صحيح اإلسناد وأخرج مقاتل يف تفسريه } والالئي يئسن من احمليض { فأنزلت 

  عدة اليت ال حتيض فنزلت  اجلموح سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل : أخرج احلاكم و النسائي بسند صحيح عن أنس 
  } يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك { به حفصة حىت جعلها على نفسه حراما فأنزل اهللا 

ال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلفصة : قال [ ر أخرج الضياء يف املختارة من حديث ابن عمر عن عم
  } قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم { فأنزل اهللا ] ختربي أحدا أن أم إبراهيم علي حرام فلم يقرهبا حىت أخربت عائشة 

ارية دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مب: [ وأخرج الطرباين بسند ضعيف من حديث أيب هريرة قال ) ك ( 
فإهنا علي حرام : يا رسول اهللا يف بييت دون بيوت نسائك ؟ قال : سريته بنت حفصة فجاءت فوجدهتا معه فقالت 

  اآليات } يا أيها النيب مل حترم { فأنزل اهللا ] أن أمسها يا حفصة واكتيب هذا علي فخرجت حىت أتت عائشة فأخربهتا 
يف سريته وأخرج الطرباين : } يا أيها النيب مل حترم { نزلت : قال [ وأخرج البزار بسند صحيح عن ابن عباس 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشرب عند سودة العسل فدخل على : بسند صحيح عن ابن عباس قال 
أراه من شراب شربته عند سودة : إين أجد منك رحيا مث دخل على حفصة فقالت مثل ذلك فقال : عائشة فقالت 
: وله شاهد يف الصحيحني قال احلافظ ابن حجر } يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك { فنزلت ] به واهللا ال أشر

  حيتمل أن تكون اآلية نزلت يف السببني معا 
} يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك { سألت أم سلمة عن هذه اآلية : وأخرج ابن سعد عن عبد اهللا بن رافع قال 

عندي عكة من عسل أبيض فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يلعق منها وكان حيبه فقالت له قالت نزلت كان 
  عائشة حنلها جيرس عرفطا فحرمها فنزلت هذه اآلية 

{ ملا حلف أبو بكر أن ال ينفق على مسطح فأنزل اهللا : وأخرج احلرث بن أسامة يف مسنده عن عائشة قالت ) ك ( 
  فأنفق عليه غريب جدا يف سبب نزوهلا } م قد فرض اهللا لكم حتلة أميانك

يف املرأة اليت : } يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك { نزلت هذه اآلية : وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال 
  وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه و سلم غريب أيضا وسنده ضعيف 

  نزوهلا قول عمر يف سورة البقرة  اآلية تقدم سبب} عسى ربه إن طلقكن { : قوله تعاىل 

ما أنت بنعمة { أخرج ابن املنذر عن ابن جريح قال كانوا يقولون للنيب صلى اهللا عليه أنه جمنون مث شيطان فنزلت 
  } ربك مبجنون 

ما كان أحد أحسن خلقا من رسول اهللا : وأخرج أبو نعيم يف الدالئل و الواحدي بسند رواه عن عائشة قالت 



وإنك لعلى خلق { عليه و سلم ما دعاه أحد من من أصحابه وال أهل بيته إال قال لبيك فلذلك أنزل اهللا صلى اهللا 
قال نزلت يف األخنس بن } وال تطع كل حالف مهني { وأخرج ابن أيب حامت عن السدي يف قوله ) ك ؟ ( } عظيم 
نزلت يف األسود بن : امت عن جماهد قال وأخرج ابن أيب ح) ك ( وأخرج ابن املنذر عن الكليب مثله ) ك ( شريق 

  عبد يغوت 
* وال تطع كل حالف مهني { نزلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم : وأخرج ابن جرير عن أن عباس قال ) ك ( 

وأخرج ابن أيب حامت ) ك ( فلم نعرفه حىت نزل عليه بعد ذلك زنيم فعرفناه له زمنة كزمنة الشاه } مهاز مشاء بنميم 
إنا { بن جريح أن أبا جهل قال يوم بدر خذوهم أخذا فاربطوهم يف احلبال وال تقتلوا منهم أحد فنزلت عن ا

  يقول يف قدرهتم عليهم كما اقتدر أصحاب اجلنة } بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة 

سلم لعلي بن أيب  رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال : [ أخرج ابن جرير و ابن أيب حامت و الواحدي عن بريدة قال 
{ فنزلت هذه اآلية : قال ] إين أمرت أن أدينك وال أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي : طالب 

  ال يصح } وتعيها أذن واعية 

اللهم إن : هو النضري بن احلرث قال : قال } سأل سائل { أخرج النسائي و ابن أيب حامت عن ابن عباس يف قوله 
  عندك فأمطر من علينا حجرة من السماء  كان هذا هو احلق من

اللهم { : نزلت مبكة يف النضر بن احلرث وقد قال : قال } سأل سائل { وأخرج ابن أيب حامت عن السدي يف قوله 
  اآلية وكان عذابه يوم بدر } إن كان هذا هو احلق من عندك 

على من يقع العذاب ؟ : فقال الناس } ع سأل سائل بعذاب واق{ نزلت : وأخرج ابن املنذر أن احلسن قال ) ك ( 
  } للكافرين ليس له دافع { فأنزل اهللا للكافرين 

ما قرأ رسول اهللا صلى اهللا أعليه وسلم على اجلن : أخرج البخاري و الترمذي وغريمها عن ابن عباس قال ) ك ( 
الشيطان وبني خرب السماء وال رآهم ولكنه انطلق يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ وقد حيل بني 

ما هذأ إال لشيء قد حدث فاضربوا يف مشارق األرض : وأرسلت عليهم الشهب فرجعوا إىل قومهم فقالوا 
ومغارهبا فانظروا هذا الذي حدث فانطلقوا فانصرف النفر الذين توجهوا حنو هتامة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

هذا الذي حال بينكم : الفجر فلما مسعوا القرآن استمعوا له فقالوا سلم وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صالة 
قل أوحي إيل { يا قومنا إنا مسعنا قرآنا عجبا فأنزل اهللا على نبيه : وبني خرب السماء فهنالك رجعوا إىل قومهم فقالوا 

  وإمنا أوحي أليه قول اجلن } 
كنت يف ناحية ديار عاد إذ رأيت : عبد اهللا قال وأخرج ابن اجلوزي يف كتاب صفوة الصفوة بسنده عن سهل بن 

مدينة حجر منقور يف وسطها قصر من حجارة تأويه اجلن فدخلت فإذا شبح عظيم اخللق يصلي حنو الكعبة وعليه 
: جبة صوف فيها طراوة فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجيب من طراوة جبته فسلمت عليه فرد علي السالم وقال 

ال ختلق الشباب وإمنا ختلقها روائح الذنوب ومطاعم السحت وإن هذه جلبة علي منذ سبعمائة يا سهل إن األبدان 
قل { من الذين نزل فيهم : ومن أنت قال : سنة لقيت فيها عيسى وحممدا عليهما السالم فآمنت هبما فقلت له 

خ يف العظمة عن كرد بن أيب وأخرج ابن املنذر و ابن أيب حامت و أبو الشي} أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن 
خرجت مع أيب إىل املدينة يف حاجة وذلك أول ما ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : السائب األنصاري قال 



عامر الوادي : فآوانا املبيت إىل راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ محال من الغنم فوثب الراعي فقال 
وأنه كان { سرحان فأتى احلمل يشتد حىت دخل الغهم وأنزل اهللا على رسوله مبكة  ال نراه يا: جارك فنادى مناد 

  األية } رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن 
بعث رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم وقد رعيت على : وأخرج ابن سعيد عن أيب رجاء العطاردي من بين متيم قال 

 عليه و سلم خرجنا هرابا فأتينا على فالة من االرض وكنا إذا أهلي وكفيت مهنتهم فلما بعث النيب صلى اهللا
إمنا سبيل هذا الرجل شهادة : أمسينا مبثلها قال شيخنا أنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من اجلن الليلة فقلنا ذاك فقيل لنا 
اإلسالم قال أبو رجاء إين أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا من أقر هبا أمن على دمه وماله فرجعنا فدخلنا يف 

  اآلية } وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا { ألرى هذه االية نزلت يف ويف أصحايب 
وأخرج اخلرائطي يف كتاب هواتف اجلان حدثنا عبد اهللا بن حممد مب عكري عن سعيد بن جبري أن رجال من بين متيم 

إين أسرب برمل عاجل ذات ليلةإذ غلبين النوم فنزلت عن راحلهي : بدء إسالمه قال  يقال له رافع بن عمري حدث عن
وأحنتها ومنت وقد تعوذت قبل اليوم فقلت أعوذ بعظم هذا الوادي من احلن فرايتفي منامريجال بيده حربة يريد أن 

م مث عدت فغفوت فرأيت مثل هذا حل: يضعها يف حنر ناقيت فانتبهت فزعا فنظرت ميينا ومشاال فلم أرى شيئا فقلت 
ذاك فانتبهب فرأيت ناقيت تظطرب والتفت وإذا برجل شاب كالذي رأيته يف املنام بيده حربة ورجل شيخ ممسك 

بيده يدفعه عنه فبينما مها يتنازعان إذ طلعت ثالثة أثوار من الوحش فقال الشيخ أيتها شئت فداء لناقة جاري اإلنس 
انصرف مث التفت إيل الشيخ وقال يا هذا إذا نزلت واديا من األودية فخفت هوله فقل فقام الفىت فأخذ منها ثورا و

ومن حممد هذا ؟ : فقلت له : أعوذ برب حممد من هول هذا الوادي وال تعذ بأحد من اجلن فقد بطل أمرها قال 
ل فركبت راحليت حني يثرب ذات املخ: قال نيب عريب وال شرقي وال غريب بعث يوم األثنني قلت فأين مسكنه قال 

ترقي يل الصبح وجددت السري حىت تقحمت املدينة فرآين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحدثين حبديثي قبل أن 
وأنه كان { كنا نرى أنه هو الذي أنزل اهللا فيه : أذكر منه شيئا ودعاين إىل اإلسالم فأسلمت قال سعيد بن جبري 

  } ن فزادوهم رهقا رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجل
نزلت يف كفار قريش حني : قال } وألو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا { وأخرج عن مقاتل يف قوله 

  منع املطر سبع سنني 
يا رسول اله ائذن لنا نشهد معك : قالت اجلن : وأخرج ابن أيب حامت من طريق أيب صاحل عن ابن عباس قال 

  } وأن املساجد هللا فال تدعو مع اهللا أحدا { ل اهللا الصلوات يف مسجدك فأنز
كيف لنا أن نأيت املسجد وحنن : قالت اجلن للنيب صلى اهللا عليه و سلم : وأخرج ابن جبري عم سعيد بن حبري قال 

  } وأن املساجد هللا { ناءون عنك أو كيف نشهد الصالة وحنن ناءون عنك فنزلت 
إمنا يريد حممد أن جيريه اهللا وأنا : أن جنيا من اجلن من أشرفهم ذا تبع قال وأخرج ابن جرير عن حضرمي أنه ذكر 

  آالية } قل إين لن جيريين من اهللا أحد { أجريه فأنزل اهللا 

اجتمعت قريش يف دار الندوة فقالت مسوا هذا الرجل امسا : اخرج البزار و والطرباين بسند واه عن جابر قال 
ليس : ساحر قالوا : ليس مبجنون قالوا : جمنون قالوا : ليس بكاهن قالوا : قالوا  كاهن: يصدر عنه الناس قالوا 

يا أيها املزمل يا أيها : بساحر فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فتزمل يف ثيابه فتدثر فيها فأتاه جربيل فقال 
  املدثر 

  نزلت وهو يف قطيفة : قال } يا أيها املزمل { وأخرج ابن أيب حامت عن إبراهيم النخعي يف قوله 



قاموا سنة حىت ورمت } قم الليل إال قليال * يا أيها املزمل { نزلت : وأخرج احلاكم عن عائشة قالت ) ك ( 
  وأخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس وغريه } فاقرؤوا ما تيسر منه { أقدامهم فأنزلت 

جاورت حبراء شهرا فلما قضيت جواري : عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا : [ أخرج الشيخان عن جابر قال 
] نولت فاستبطنت الوادي فنوديت فلو أر أحدا فرفعت رأسي فإذا امللك الذي جاءين حبراء فرجعت فقلت دثروين 

  } قم فأنذر * يا أيها املدثر { فأنزل اهللا 
ما : لقريش طعاما فلما أكلوا قال  وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عباس أن الوليد بن املغرية صنع× ) ك ( 

ليس : كاهن قال بعضهم : ليس ساحرا وقال بعضهم : ساحر وقال بعضهم : تقولون يف هذا الرجل فقال بعضهم 
ليس بشاعر قال بعضهم سحر يؤثر فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و : شاعر وقال بعضهم : بكاهن وقال بعضهم 

  } ولربك فاصرب { إىل قوله } قم فأنذر * يا أيها املدثر { اهللا سلم فحزن وقنع رأسه وتدثر فأنزل 
وأخرج احلاكم وصححه عن ابن عباس أن الوليد بن املغرية جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقرأ عليه القرآن 

  فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم أن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال ليعطوكه فإنك 
فقل فيه قوال يبلغ قومك منكر له : لقد علمت قريش أين من أكثرها ماال قال : أتيت حممدا لتتعرض لنا قبله قال 

وماذا أقول ؟ فوا هللا ما فيكم رجل أعلم بالشعر مين وال برجزه وال بقصيده مين وال بأشعار : وأنك كاره له فقال 
  اجلن 

إن لقوله حلالوة وإن عليه لطالوة وأنه ملنري أعاله مشرق أسفله وإنه  واهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا واهللا
ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه قال فدعين حىت أفكر فلما فكر قال : ليعلو وما يعلي وإنه ليحطم ما حتته قال 

أخرج إسناده صحيح على شرط البخاري و} ذرين ومن خلقت وحيدا { هذا سحر يؤثر يأثره عن غرية فنزلت : 
  ابن جرير و ابن أيب حامت من طرق أخرى حنوه 

وأخرج ابن أيب حامت و البيهقي يف البعث عن الرباء أن رهطا من اليهود سألوا رجال من أصحاب النيب صلى ) ك ( 
} عليها تسعة عشر { اهللا عليه و سلم عن خزنه جهنم فجاء فاخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزل عليه ساعتئذ 

   اآلية
يا معشر قريش يزعم حممد أن جنود اهللا الذين يعذبونكم تسعة : وأخرج عن ابن إسحاق قال أبو جهل يوما ) ك ( 

وما جعلنا أصحاب النار إال { عشر وأنتم أكثر الناس عددا إفيعجز مائة منكم رجل منكم عن رجل منهم فأنزل اهللا 
  كره ذكر لنا فذ: اآلية وأخرج حنوه عن قتادة قال } مالئكة 

يا معشر قريش ال : قال رجل من قريش يدعى أبا االسد } عليها تسعة عشر { ملا نزلت : وأخرج عن السدي قال 
وما جعلنا أصحاب { يهولنكم التسعة عشر أنا أدفع عنكما مبنكيب األمين عشرة ومبنكيب األيسر التسعة فأنزل اهللا 

  اآلية } النار إال مالئكة 
قالوا لئن كان حممد صادقا فليصبح حتت رأس كل رجل منا صحيفة : عن السدي قال وأخرج ابن املنذر ) ك ( 

  } بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة { فيها الرباءة وأمنة من النار فنزلت 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل عليه الوحي جيرك به : أخرج البخاري عن ابن عباس قال ) ك ( 
  اآلية } ال حترك به لسانك لتعجل به { ريد أن حيفظه فأنزل اهللا لسانه ي

: قال أبو جهل لقريش } عليها تسعة عشر { ملا نزلت : وأخرج ابن جرير من طريق العويف عن ابن عباس قال 



ثكلتكم أمهاتكم خيربكم ابن أيب كبشة أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا 
  } مث أوىل لك فأوىل * أوىل لك فأوىل { : برجل من خزنة جهنم فأوحى اهللا إىل رسوله أن يأيت أبا جهل فيقول له 

أوىل لك فأوىل أشيء قاله رسول اهللا صلى : وأخرج النسائي عن سعيد بن جبري أنه سأل ابن عياس عن قوله ) ك ( 
  بل قاله من قبل نفسه مث أنزله اهللا  :اهللا عليه و سلم من قبل نفسه أم أمره اهللا به ؟ قال 

مل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم يأسر أهل : قال } وأسريا { وأخرج ابن املنذر عن ابن جرير يف قوله ) ك ( 
اإلسالم ولكنها نزلت يف أسارى أهل الشرك كانوا يأسروهنم يف العذاب فنزلت فيهم فكان النيب صلى اهللا عليه و 

  إليهم  سلم يأمر بالصالح
دخل عمر بن اخلطاب على النيب صلىاهللا عليه وسلم وهو راقد على : قال [ وأخرج ابن املنذر عن عكرمة ) ك ( 

ما يبكيك ؟ قال ذكرت كسرى وملكه وهرمز وملكه : حصري من جريد وقد أثر يف جنبه فبكى عمر فقال له 
حصري من جريد فقال رسول اهللا صلى اهللا وصاحب احلبشة وملكه وأنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على 

  } وإذا رأيت مث رأيت نعيما وملكا كبريا { فأنزل اهللا ] أما ترضى أن هلم الدنيا ولنا اآلخرة : عليه و سلم 
وأحرج عبد الرازق و ابن جرير و ابن املنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال لئن رأيت حممدا وهو يصلي ) ك ( 

  } وال تطع منهم آمثا أو كفورا { نزل اهللا ألطأن عنقه فأ

  نزلت يف ثقيف : قال } وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون { أخرج ابن املنذر عن جماهد يف قوله 

ملا بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت : أحرج ابن جرير و ابن أيب حامت عن احلسن قال 
  } إ العظيم عن النب* عم يتساءلون { 

: قال كفار قريش } أإنا ملردودون يف احلافرة { ملا نزل قوله تعاىل : أخرج سعيد بن منصور عن حممد بن كعب قال 
  } قالوا تلك إذا كرة خاسرة { لئن حيينا بعد املوت لنخسرن فنزلت 

م يسأل عن الساعة حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: وأخرج احلاكم و ابن جرير عن عائشة قالت ) ك ( 
فانتهى وأخرج ابن أيب } إىل ربك منتهاها * فيم أنت من ذكراها * يسألونك عن الساعة أيان مرساها { أنزل عليه 

: حامت من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس أن مشركي يأهل مكة سألوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 
  إىل آخر السورة } يسألونك عن الساعة أيان مرساها { زل اهللا مىت تقوم الساعة استهزاء منهم فأن

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكثر من ذكر : وأخرج الطرباين و ابن جربر عن طارق بن شهاب قال ) ك ( 
  و أخرج ابن أيب حامت مثله عن عروة } إىل ربك منتهاها * فيم أنت من ذكراها { الساعة حىت نزلت 

يف ابن أم مكتزم األعمى أتى رسول اهللا صلى } عبس وتوىل { أنزل : رمذي و احلاكم عن عائشة قالت أخرج الت
يا رسول اهللا أرشدين وعند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل من عظماء : اهللا عليه و سلم فجعل يقول 

أترى مبا أقول بأسا ؟ : يقول له املشركني فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعرض عنه ويقبل على اآلخر ف
  وأخرج أبو يعلى مثله عن أنس } أن جاءه األعمى * عبس وتوىل { ال فنزلت : فيقول 

: قال نزلت يف عتبة بن أيب هلب حني قال } قتل اإلنسان ما أكفره { وأخرج ابن املنذر عن عكرمة يف قوله ) ك ( 
  كفرت برب النجم 



: قال أبو جهل } ملن شاء منكم أن يستقيم { ملا نزلت : ن سليمان بن موسى قال أخرج ابن جرير و ابن أيب حامت ع
  } وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا رب العاملني { ذاك إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا مل نستقم فأنزل اهللا 

وأخرج ابن ) ك  (وأخرج ابن أيب حامت من طريق بقية عن عمر و بن حممد عن زيد بن أسلم عن أيب هريرة مثله 
  املنذر من طريق سلمان القاسم ابن خمرية مثله 

  نزلت يف أيب بن خلف : اآلية قال } يا أيها اإلنسان ما غرك { أخرج ابن أيب حامت عن عكرمة يف قوله 

ملا قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة كانوا من : أخرج النسائي و ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس قال 
  ) ك ( فأحسنوا الكيل بعد ذلك } ويل للمطففني { اخبس الناس كيال فأنزل اهللا 

قال نزلت يف أيب األشد كان يقوم على األدمي } فلينظر اإلنسان مم خلق { أخرج ابن أيب حامت عن عكرمة يف قوله 
عشر فأنا أكفيكم يا معشر قريش من أزاليت عنه فله كذا ويقول إن جممد يزعم أن خزنة جهنم تسعة : فيقول 

  وحدي عشرة واكفوين أنتم تسعة 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أتاه جربيل الوحي مل يفرغ من الوحي حىت : أخرج الطرباين عن ابن عباس قال 
يف إسناده جويرب ضعيف } سنقرئك فال تنسى { يتكلم النيب صلى اهللا عليه و سلم بأوله خمافة أن ينساه فأنزل اهللا 

  ) ك ( ا جد

{ ملا نعت اهللا ما يف اجلنة عجب من ذلك أهل الضاللة فأنزل اهللا : أخرج ابن جرير و ابن أيب حامت عن قتادة قال 
  ) ك ( } أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت 

عن نزلت يف محزة وأخرج من طريق جويرب : قال } يا أيتها النفس املطمئنة { أخرج ابن أيب حامت عن بريدة يف قوله 
من يشتري بئر رومة يستعذب هبا غفر اهللا له : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : [ الضحاك عن ابن عباس 

  } يا أيتها النفس املطمئنة { فأنزل اهللا يف عثمان ] هل لك أن جتعلها سقاية للناس ؟ قال نعم : فاشتراها عثمان فقال 

أن رجال كانت له خنل فرعها يف [ ان عن عكرمة عن ابن عباس أخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق احلكم بن أب
دار رجل فقري ذي عيال فكان الرجل إذا جاء الدار فصعد إىل النخلة ليأخذ منه الثمرة فرمبا تقع مثرة فيأخذها 
ه صبيان الفقري فينزل من خنلته الثمرة من أيديهم وإن وجدها يف فم أحدهم أدخل إصبعه حىت خيرج الثمرة من في

اذهب ولقي النيب صلى اهللا عليه و سلم صاحب النخلة : فشكا ذلك الرجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
لقد أعطيت وإن يل خنال كثريا : فقال له أعطين خنلتك اليت فرعها يف دار فالن ولك هبا خنلة يف اجلنة فقال الرجل 

ي رجال كان يسمع كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما فيه خنلة أعجب إىل مثرة منها مث ذهب الرجل ولق
ومن صاحب النخل فأتى الرسول صلى اهللا عليه و سلم فقال أتعطيين يا رسول اهللا مثلما أعطيت الرجل أن أنا 

أشعرت أن حممد : نعم فذهب الرجل فلقي صاحب النخلة ولكليهما خنل فقال له صاحب النخلة : أخذهنا ؟ فقال 
لقد أعطيت ولكن يعجبين مثرها ويل : ليه و سلم أعطاين بنخليت يف دار فالن خنلة يف اجلنة ؟ فقلت له صلى اهللا ع

ال فال أن أعطى هبا ما أريد وال أظن أعطى : أتريد بيعها ؟ فقال : خنل كثري ما فيه خنلة أعجب إيل منها فقال اآلخر 



أنا أعطيك أربعني خنلة : بآمر عظيم مث سكت عنه فقال له أربعني خنلة قال بقد جئت : فكم مناك منها ؟ قال : فقال 
يا رسول اهللا : فاشهد يل أن كنت صادقا فدعا قومه فاشهد له مث ذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له 
النخلة لك : إن النخلة قد صارت يل وهي لك فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل صاحب الدار فقال له 

  إىل آخر السورة قال ابن كثري حديث غريب جدا } والليل إذا يغشى { فأنزل اهللا ] ولعيالك 
أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك : قال قحافة أليب بكر : وأخرج احلاكم عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عنة أبيه قال 

فأما من { د ما عند اهللا فنزلت هذه اآليات يف إين إمنا أري: أعتقت رجاال جلدا مينعوك ويقومون دونك يا بين فقال 
  إىل أخر السورة } أعطى واتقى 

} سيجنبها األتقى { وأخرج ابن أيب حامت عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب يف اهللا وفيه نزلت 
  إىل آخر السورة 

إىل آخرها يف أبو بكر } من نعمة جتزى  وما ألحد عنده{ : نزلت هذه اآلية : وأخرج البزار عن ابن الزبري قال 
  الصديق 

اشتكى النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يقم ليلة أو ليلتني فاتته امرأة : أخرج الشيخان وغريمها عن جندب قال 
ما ودعك ربك وما * والليل إذا سجى * والضحى { يا حممد ما أرى شيطانك إال وقد تركك فانزل اهللا : فقالت 

  } قلى 
وأخرج سعيد بن منصور و الفريايب عن جندب قال أبطأ جربيل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ) ك ( 

  قد ودع حممد فنزلت : املشركون 
مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أياما ال ينزل عليه جربيل : وأخرج احلاكم عن زيد بن أرقم قال ) ك ( ؟ 

  } والضحى { رى صاحبك إال قد ودعك وقالك فأنزل اهللا ما أ: فقالت أم مجيل امرأة أيب هلب 
وأخرج الطرباين وابن أيب شيبة يف مسنده و الواحدي وغريهم بسند فيه من ال يعرف عن حفص بن ميسرة القرشي 

أن جروا دخل بيت النيب صلى اهللا : [ عن أمه عن أمها خولة وقد كانت خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
: م فدخل حتت السرير فمات فمكث النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعني يوما ال ينزل عليه الوحي فقال عليه و سل

لو هيأت البيت فكنسته فأهويت باملكنسة : يا خولة من حدث يف بيت رسول اهللا جربيل ال يأتيين ؟ فقلت يف نفسي 
فترضى { إىل قوله } والضحى { فأنزل اهللا ] حتت السرير فأخرجت اجلرو فجاء النيب صلى اهللا عليه سلم الرعدة 

قصة إبطاء جربيل بسبب اجلرو مشهورة ولكن كوهنا سبب نزول اآلية غريب شاذ : قال احلافظ ابن حجر } 
  مردود مبا يف الصحيح 

ما أرى ربك إال وقد : أن خدجبة قالت للنيب صلى اهللا عليه و سلم : وأخرج ابن جرير عن عبد اهللا مب شداد ) ك ( 
  قالك فنزلت 

إين : أبطأ جربيل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فجزع جزعا شديدا فقالت خدجية : وأخرج أيضا عن عروة قال 
فالذي يظهر : أرى ربك قد قالك مما يرى من جزعك فنزلت وكالمها مرسل رواهتما ثقات قال احلافظ ابن احلجر 

  قالته مشاتة وخدجية قالته توجعا  أن كال من أم مجيل وخدجية قالت ذلك ولكن أم مجيل
عرض علي ما هو مفتاح : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ وأخرج الطرباين يف األوسط عم ابن عباس قال 

  إلسناده حسن } ولآلخرة خري لك من األوىل { فأنزل اهللا ] ألميت بعدي فسرين 



عرض على رسول اهللا صلى اهللا علبه وسلم ما : [ اس قال وأخرج احلاكم و البيهقي و الطرباين وغريهم عن ابن عب
  } ولسوف يعطيك ربك فترضى { فأنزل اهللا ] هو مفتاح أمته كفرا كفرا أي قرية قرية فسر به 

إن مع { ملا نزلت هذه اآلية : قال [ نزلت ملا عري املشركون املسلمون بالفقر وأخرج ابن جرير عن احلسن : قال 
  ] أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ر} العسر يسرا 

هم نفر ردوا إىل أرذل : قال } مث رددناه أسفل سافلني { أخرج ابن جرير من طريق العويف هم ابن عباس يف قوله 
رهم أن هلم أجرهم العمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسئل عنهم حني سفهت عقوهلم فأنزل اهللا عذ

  الذي عملوا قبل أن تذهب عقوهلم 

: نعم فقال : هل يعفر حممد وجهه بني أظهركم ؟ فقيل : قال أبو جهل : أخرج ابن املنذر عن أيب هريرة قال 
} كال إن اإلنسان ليطغى { والالت والعزة لئن رأيته يفعل ألطأن على رقبته وألعفرن وجهه يف التراب فأنزل اهللا 

   اآليات
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي فجاءه أبو جهل فنهاه : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ) ك ( 

  } كاذبة خاطئة { إىل قوله } عبدا إذا صلى * أرأيت الذي ينهى { فأنزل اهللا 
أمل أهنك : ل فقال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي فجاء أبو جه: وأخرج الترمذي وغريه عن ابن عباس قال 

فليدع { إنك لتعلم ما هبا ناد أكثر مين فأنزل اهللا : عن هذا ؟ فزجره النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو جهل 
  حسن صحيح : قال الترمذي } سندع الزبانية * ناديه 

سلم رأى بين أمية  إن النيب صلى اهللا عليه و: أخرج الترمذي و احلاكم و ابن جرير عن احلسن بن علي قال ) ك ( 
وما أدراك ما ليلة القدر * إنا أنزلناه يف ليلة القدر { ونزلت } إنا أعطيناك الكوثر { على منربه فساءه ذلك فنزلت 

متلكها بعدك بنو أمية قال القاسم احلراين فعددنا وإذا هي ألف شهر ال تزيد وال } ليلة القدر خري من ألف شهر * 
  منكر جدا : وقال املزين و ابن كثري غريب : تنقص قال الترمذي 

وأخرج ابن أيب حامت و الواحدي عن جماهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر رجال من بين إسرائيل لبس 
وما أدراك ما ليلة * إنا أنزلناه يف ليلة القدر { السالح يف سبيل اهللا ألف شهر فعجب املسلمون من ذلك فأنزل اهللا 

  اليت لبس ذلك الرجل السالح فيها يف سبيل اهللا } لقدر خري من ألف شهر ليلة ا* القدر 
كان يف بين إسرائيل رجل يقوم الليل حىت يصبح مث جياهد العدو يف النهار : و أخرج ابن جرير عن جماهد قال ) ك ( 

  عملها ذلك الرجل } ليلة القدر خري من ألف شهر { حىت ميسي فعمل ذلك ألف شهر فأنزل اهللا 

اآلية كان املسلمون يرون } ويطعمون الطعام على حبه { ملا نزلت : أخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال 
الكذبة : أهنم ال يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه وكان آخرون يرون أهنم ال يالمون على الذنب اليسري 

فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره { على الكبائر فأنزل اهللا إمنا وعد اهللا النار : والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ويقولون 
  } ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره * 



بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيال ولبث شهرا : أخرج البزار و ابن أيب حامت و احلاكم عن ابن عباس قال 
  } والعاديات ضبحا { ال يأتيه منها خرب فنزلت 

نزلت يف قبيلتني من األنصار يف بين حارثة وبين احلرث تفاخروا وتكاثروا : بريدة قال  أخرج ابن أيب حامت عن ابن
انطلقوا بنا إىل القبور : فقالت إحدامها فيكم مثل فالن وفالن وقال اآلخرون مثل ذلك تفاخروا باألحياء مث قالوا 

{ ل األخرى مثل ذلك فأنزل اهللا فيكم مثل فالن وفالن يشريون إىل القرب وتقو: فجعلت إحدى الطائفتني تقول 
  } حىت زرمت املقابر * أهلاكم التكاثر 

مث كال { إىل } أهلاكم التكاثر { كنا نشك يف عذاب القرب حىت نزلت : وأخرج ابن جرير عن علي قال ) ك ( 
  يف عذاب القرب } سوف تعلمون 

  نزلت يف أيب بن خلف } ويل لكل مهزة {  ما زلنا نسمع أن: أخرج ابن أيب حامت عن عثمان وابن عمر قاال ) ك ( 
  نزلت يف األخنس بن شريق : وأخرج عن السدي قال ) ك ( 

  نزلت يف مجيل بن عامر اجلمحي : وأخرج ابن جرير عن رجل من أهل الرقة قال 
ملزه كان أمية ابن خلف إذا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهزه و: وأخرج ابن املنذر عن ابن إسحاق قال 

  السورة كلها } ويل لكل مهزة ملزة { فأنزل اهللا 

فضل اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت [ أخرج ابن املنذر وغريه عن أن هانئ بنت أيب طالب 
  } إليالف قريش { ] قريشا بسبع خصال احلديث وفيه نزلت فيه فيهم سورة مل يذكر فيها أحد غريهم 

نزلت يف املنافقني : اآلية قال } فويل للمصلني { ملنذر عن طريف بن أيب طلحة عن عباس يف قوله أخرج ابن ا) ك ( 
  كانوا يراؤون املؤمنني بصالهتم إذ حضروا ويتركوهنا إذا غابوا ومينعوهم العارية 

أنت  :قدم كعب ابن األشرف مكة فقالت له قريش : أخرج البزار وغريه بسند صحيح عن ابن عباس قال ) ك ( 
سيدهم أال ترى إىل هذا املنصرب املنبتر من قومه ويزعم أنه خري منا وحنن أهل احلجيج وأهل السقاية وأهل السدنة ؟ 

  } إن شانئك هو األبتر { أنتم خري منه فنزلت : قال 
سلم قالت ملا أوحي إىل النيب صلى اهللا عليه و : وأخرج ابن أيب شيبة يف ملصنف ابن املنذر عن عكرمة قال ) ك ( 

  } إن شانئك هو األبتر { بتر حممد منا فنزلت : قريش 
إذا مات ذكور الرجال بتر فالن فلما مات ولد النيب : كانتا قريش تقول : وأخرج ابن أيب حامت عن السدي قال 

لني صلى اهللا عليه و سلم قال العاصي ابن وائل بتر حممد فنزلت وأخرج البيهقي يف الدالئل مثله عن حممد بن ع
  نزلت يف العاصي بن وائل وذلك أنه قال أنا شانئ حممد : ومسى الولد قاسم وأخرج عن جماهد قال 

ملا مات إبراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن أيب أيوب قال ) ك ( 
  إىل آخر السورة } الكوثر  إنا أعطيناك{ مشى املشركون بعضهم لبعض قالوا بتر الليلة فأنزل اهللا 

: نزلت يوم احلديبية أتاه جربيل فقال : قال } فصل لربك واحنر { وأخرج ابن جرير عن سعيد ين جبري يف قوله 
  احنر واركع فقام فخطب خطبة مث ركع ركعتني مث انصرف إىل البدن فنحرها قلت فيه غرابة شديدة 

ن أيب معيط يقول إنه ال يبقى للنيب صلى اهللا عليه و سلم ولد كان عقبة ب: وأخرج عن مشر بن عطية قال ) ك ( 



  } إن شانئك هو األبتر { وهو ابتر فأنزل اهللا فيه 
أصبح حممد : بلغين أن إبراهيم ولد للنيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قالت قريش : وأخرج ابن املنذر عن جريح قال 

  زية له تع} إنا أعطيناك الكوثر { أبتر فغاظه ذلك فنزلت 

أن قريشا دعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أن يعطوه : [ أخرج الطرباين و ابن أيب حامت عن ابن عباس 
هذا لك يا حممد وتكف عن شتم آهلتنا وال : ماال فيكون أغىن رجل مبكة ويزوجوه ما أراد من النساء فقالوا 

} قل يا أيها الكافرون { فنزل اهللا ]  أنظر ما يأتيين من ريب حىت: تذكرها بسوء فأن مل تفعل فاعبد آهلتنا سنة قال 
  } قل أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون { إىل آخر السورة وأنزل 

قالت قريش للنيب كفار قريش للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن سرك أن تتبعنا : وأخرج عبد الرزاق عن وهب قال 
وأخرج املنذر حنوه عن ابن ) ك ( إىل آخر السورة } قل يا أيها الكافرون { اهللا  عاما ونرجع إىل دينك عاما فأنزل

  جريح 
لقي الوليد بن املغرية والعاصي بن وائل واألسود بن املطلب وأمية بن : وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن ميناء قال 

ونعبد ما تعبد ولنشترك حنن وأنت يف  خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا حممد هلم فلتعبد ما نعبد
  } قل يا أيها الكافرون { أمرنا كله فأنزل اهللا 

ملا دخل رسول اهللا عليه وسلم مكة عام الفتح بعث : وأخرج عبد الرزاق يف مصنفه عن معمر عن الزهري قال 
رفع عنهم فدخلوا يف خالد بن الويل فقاتل مبن معه صفوف قريش بأسفل مكة حىت هزمهم اهللا مث أمر بالسالح ف

  حىت ختمها } إذا جاء نصر اهللا والفتح { الدين فنزل اهللا 

: صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم على الصفا فنادى : قال [ أخرج البخاري وغريه عن ابن عباس 
: تصدقوين ؟ قالوا  أرأيتم لو أخربتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش قال 

تبت يدا أيب هلب { فأنزل اهللا ] تبا لك أهلذا مجعتنا : فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد فقال أبو هلب : بلى قال 
  إىل آخرها } وتب 

وأخرج ابن جرير من طريق إسرائيل عن ابن إسحاق عن رجل من مهدان يقال له يزيد أن امرأة أيب هلب ) ك ( 
} وامرأته محالة احلطب { إىل } تبت يدا أيب هلب { ق النيب صلى اهللا عليه و سلم الشوك فنزلت كانت تلقي يف طري

  وأخرج ابن املنذر عن عكرمة مثله ) ك ( 

أن املشركني قالوا لرسول اهللا صلى : أخرج الترمذي و احلاكم و ابن خزمية من طريق أيب العالية عن أيب بن كعب 
إىل آخرها وأخرج الطرباين و ابن جرير مثله من } قل هو اهللا أحد { ربك فأنزل اهللا انسب لنا : اهللا عليه و سلم 

  حديث جابر بن عبد اهللا فاستدل هبا على أن السورة مكية 
وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس أن اليهود جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم منهم بن األشرف وحيي بن 

إىل آخرها وأخرج ابن جرير عن } قل هو اهللا أحد { نا ربك الذي بعثك فأنزل اهللا يا حممد صف ل: أخطب فقالوا 
  قتادة وابن املنذر عن سعيد بن جبري مثله فاستدل هبذا على أهنا مدنية 

انسب لنا ربك فأتاه جربيل هبذه : قالت األحزاب : قال قتادة : وأخرج ابن جرير عن أيب العالية قال ) ك ( 
راد باملشركني يف حديث أيب فتكون السورة مدنية كما دل عليها حديث ابن عباس وينتفي التعارض السورة وهذا امل



أتت يهود خيرب إىل النيب صلى : بني احلديثني لكن أخرج أبو الشيخ يف كتاب العظمة من طريق أبان عن أنس قال 
اب وآدم محا مسنون وإبليس من هلب النار يا أبا القاسم خلق اهللا املالئكة من نور احلج: اهللا عليه و سلم فقالوا 

قل هو اهللا أحد { والسماء من دخان واألرض من زبد املاء فأخربنا عن ربك ؟ فلم جيبهم فأتاه جربيل هبذه السورة 
 {  

مرض رسول اهللا صلى : وأخرج البيهقي يف دالئل النبوة من طريق الكليب هن أيب صاحل عن ابن عباس قال ) ك ( 
سلم مرضا شديدا فأتاه ملكان فقعد أحدمها عند رأسه وآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي اهللا عليه و 
لبيد بن األعصم اليهودي قال : وما سحر ؟ قال : سحر قال : ما نرى ؟ قال طب قال وما طب ؟ قال : عند رأسه 

اءها مث رفعوا الصخرة مث خذوا الكرية أين هو ؟ قال يف بئر آل فالن حتت صخرة يف كرية فأتوا الركية فانزحوا م: 
وأحرقوها فلما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث عمار يف نفر فأتوا الركية وأحرقوها فإذا فيها وترفيه 

قل { و } قل أعوذ برب الفلق { أحدى عشرة عقدة نزلت عليه هاتان السورتان فجعل كلما قرأ آية احنلت عقدة 
  صله شاهد يف الصحيح بدون نزول السورتني وله شاهد بنزوهلما أل} أعوذ برب الناس 

صنعت اليهود ذلك : وأخرج أبو نعيم يف الدالئل من طربق أيب جعفر عن الربيع لن أنس عن أنس بت مالك قال 
يل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا فأصابه من ذلك وجع شديد فدخل عليه أصابه فظنوا أنه ملا به فأتاه جرب

  باملعوذتني فعوذه هبما فخرج إىل أصحابه صحيحا 
  وهذا آخر الكتاب واحلمد هللا على التمام صلى اهللا على سيدنا حممد رسول اهللا عليه التحية والسالم 
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