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 علوم القرآن
 قول الصحابي: نزلت هذه اآل�ة في �ذا، من الحدیث المرفوع َعدُّ 

 
 من المسند؟ عدُّ �ُ  ،هل قول الصحابي: نزلت هذه اآل�ة في �ذا :السؤال

و�رى  ،أسباب النزول الغالب علیها اإلرسال �ما قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة وغیره :الجواب
-للتشدید الوارد عن النبي ن تفسیر الصحابي من قبیل المرفوع؛ أ )مستدر�ه(اإلمام الحاكم في 

فیرى أن جمیع ما جاء عن الصحا�ة في  ،في القرآن �الرأي في القول -علیه الصالة والسالم
هذه اآل�ة  :فالصحابي إذا قال ،لكن حمله �عض أهل العلم على أسباب النزول ،التفسیر مرفوع
طرف فیه وال  -علیه الصالة والسالم-ألن هذا التنز�ل النبي  ؛فلها حكم الرفع ،نزلت في �ذا

 : -رحمه هللا تعالى-ولذا �قول الحافظ العراقي  ،محالة

وعد ما فسره الصحابي              
. 

رفًعا فمحمول على األسباب              
. 

�ن �ان و  ،على هذا القول �كون من المسند نقول: ؟)�عد من المسند( فقول السائل هنا:
نزلت هذه اآل�ة  :وقولهم" :�قول شیخ اإلسالم ابن تیمیة سبق، غالب أسباب النزول مراسیل �ما

 ،و�راد �ه تارة أن ذلك داخل في اآل�ة و�ن لم �كن السبب ،راد �ه تارة أنه سبب النزولیُ  ،في �ذا
 ،اآل�ة في �ذا نزلت هذه :وقد تنازع العلماء في قول الصاحب .ني بهذه اآل�ة �ذاعُ  :كما تقول

مجرى التفسیر منه الذي  ي �ما یذ�ر السبب الذي أنزلت ألجله أو �جر  ،هل �جري مجرى المسند
نا وجه و�یّ  "،وغیره ال یدخله في المسند ،-�عني المرفوع-دخله في المسند فالبخاري یُ  ؟لیس �مسند

ألن القرآن إنما ینزل  ؛طرف في التنز�ل -علیه الصالة والسالم-أن النبي وهو إدخاله في المسند 
 و�قول، من الرفع ًئاطرًفا في هذا األمر �عطیه شی -علیه الصالة والسالم-فوجود النبي  ،علیه

وأكثر المساند على هذا  ،وغیره ال یدخله في المسند ،فالبخاري یدخله في المسند" :شیخ اإلسالم
فإنهم �لهم یدخلون مثل  ،عقبهكر سبًبا نزلت �خالف ما إذا ذَ  ،�مسند أحمد وغیره ،االصطالح

 ،نزلت في �ذا :ال ینافي قول اآلخر ،نزلت في �ذا :رف هذا فقول أحدهمو�ذا عُ  .هذا في المسند
على �ل حال قد یتعدد السبب لنازل  "،�ما ذ�رنا في التفسیر �المثال ،إذا �ان اللفظ یتناولهما

هذه اآل�ة نزلت إثر هذه األسباب ، و�ذ�ر الصحا�ة أكثر من سبب آل�ة واحدة، وقد تكون واحد
تبًعا الختالف ما جاء عن  ؛هذه نزلت في فالن أو في فالن ،و�ختلف العلماء في اآل�ة كلها،

وأما أحادیث سبب النزول ": )منهاج السنة(�قول شیخ اإلسالم أ�ًضا في  .ذلكفي الصحا�ة 
 ،ى �ه الرفع الذي �قابله الوقفعنواإلسناد المذ�ور في صدر الكالم �ُ  "،فغالبها مرسل لیس �مسند

ولهذا قال اإلمام أحمد  ،ألنه مقاَبٌل �اإلرسال ؛لیس �متصل :�عني )مرسل لیس �مسند( :وأما قوله
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 "،والمالحم ،والمغازي  ،التفسیر :-لیس لها أصل :وفي لفظ- ثالث علوم ال إسناد لها" :بن حنبل
  �عني أن أحادیثها مرسلة.
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