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 د. محمد بن أحمد إبراهيم دعوري

  جامعة تبوك، اآلدابكلية التربية و، قسم الدراسات اإلسالمية، ي احلديث وعلومهـاألستاذ املساعد ف

 mohammeddouri@ut.edu.sa   الربيد اإللكتروين:

 هـ)٢٠/٠٧/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٤/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

  هذا البحث يدور على أسباب نزول قول اهللا تعالى: المستخلص:             

    :ن خالله إلى دراسة األحاديث المرفوعة يف هذا الباب دراسة والذي أهدف م، ]٣[النور

تعليلية؛ ذلك الرتباط سبب النزول بتأويل اآلية، وقد درسُت األحاديث الواردة من جهتين: جهة 

ذاتية، متعلقة بإسناد الحديث والعلل التي ترد عليه، والجهة الثانية: من خالل دراسة القرائن 

لحديث، حيث إن اآلثار الواردة عن الصحابة والسلف يف تفسير اآلية الخارجية التي تؤيد تعليل ا

تدل على أن لفظ النكاح ليس مرادًا؛ لذلك اختلفت توجهات األئمة التأويلية، مع اتفاقهم على أن 

وتوصلُت إلى أنه لم يثبت حديث مرفوع يف سبب نزول اآلية، وأن قصة مرثد  ظاهر اآلية ليس مرادًا.

هذا الباب معلة وال يمكن االعتماد عليها، فقد وقع فيها تفرد ــ بحسب ما وقفُت عليه بن أبي مرثد يف 

ــ، وحال راويه ال يحتمل مثل هذا الحرف، والحديث الثاين يف الباب فيه جهالة فعلته ظاهرة، الثاين: 

على ما دلت عليه القرائن الخارجية من تعليل الحديث، حيث إن جملة من السلف من الذين وقفُت 

أقوالهم يف تأويل هذه اآلية صرفوا هذه اآلية عن ظاهرها؛ وما وجدُت واحدًا منهم يف تلك القرون 

، وإن كان من يقول بتأويل اآلية عن ظاهرها الفاضلة ذكر حديث مرثد، أو جعله حاكم� ليرد به على

 سياقها العام يف هذا الظاهر الذي أعنيه إنما هو مجرد تفسير كلمة مفردة منزوعة السياق، وهي يف

 السورة تدل على المعنى الذي ذهب إليه السلف. 

 .الزاين، الزانية، النكاحسبب النزول،  الكلمات المفتاحية:
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 A study of the reason for the revelation of Allah’s saying: 
{A male fornicator would only marry a female fornicator or 

idolatress…} [An-Nur: 3]. 
(An explanatory hadith study) 
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Abstract: This research is based on a study of the traceable hadith to the prophets 
(hadith marfu’) mentioned in the reasons for the revelation of Almighty Allah’s 
saying: (A male fornicator would only marry a female fornicator or idolatress...) [An-
Nur: 3], an explanatory study; I have studied the hadiths relating to the verse from 
two perspective, namely: 

• the hadith itself, relating to the chain of transmission of the hadith (Isnad) and 
defects (I’lal) that are about the hadiths. 

• Studying the external clues that support the defects(ta’leel) of the hadith. 
And I concluded that there was no proven traceable hadith to the prophet 

concerning the reason for the revelation of the verse and that the story of Mirthad bin 
Abi Mirthad on this subject is defective and cannot be relied upon. And the second 
hadith on the subject has in its unknown relators and its defect is obvious. Then, the 
external clues point to the defects of the hadith because a number of the predecessors 
(salaf) twist it from its apparent meaning. And nor do I come across any of the salafs 
made mention of hadith of Mirthad. 

Keywords: The reason to go down, zaani, zaniyah, marriage. 
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 المقدمة

 

إن الحمدهللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

 وبعد: إله إال اهللا ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

،  واجتناب نواهيه، وأساس ذلك كتاب اهللا فإن المسلم متعبد باتباع أوامر اهللا

، فهما الركيزة التي يبنى عليها جميع االستدالالت الشرعية، وال يخفى وسنة نبيه 

على طالب علم العالقة بين هذين المصدرين، فإن ما ُأجمل ذكره يف الكتاب الشريف 

بصحة الحديث  ، وأوضحْته، وأحكمتْه، إال أن ذلك كله مقيدأبانْت عنه سنة نبيا 

قال محمد بن سيرين: «النبوي، صحًة حديثية، ومن ذلك مباحث أسباب النزول، 

سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق اهللا وقل سداًدا، ذهب الذين يعلمون فيما 

، من -ابن سيرين  - . وهو يعني الصحابة. وإذا كان هذا هو قول )١(أنزل اهللا من القرآن

عين، تحري�ا للرواية، ودقًة يف الفصل، فإنه يدل على وجوب الوقوف أعالم علماء التاب

عند أسباب النزول الصحيحة، ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما روي من أقوال 

الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند، بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأهنا 

ديث، ومن تلك األحاديث ، ليتأسس بعدها الفهم المرتبط بذلك الح)٢(»سبب النزول

المتعلقة بأسباب النزول؛ لذلك أحببُت أن يكون هذا البحث متناوًال: لدراسة سبب 

                                           
 ).١١ينظر: أسباب النزول للواحدي (   )١(

 ).١٥٣دراسات يف علوم القرآن لمحمد بكر (ص   )٢(
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  نزول قوله تعالى:                         

           :٣ [النور[. 

ــة، وأن  ــواطن معلوم ــه إال يف م ــم ويخصص ــد الحك ــبب ال يقي ــان الس ــه وإن ك فإن

األصل العموم يف خطاب التشريع، إال أن هذا السبب قـد يـرتبط بـه فهـم داللـة ُيحمـل 

 النكاح) يف هذا الموضع.(النص الشرعي عليها، وتعلقه هنا باستبانة لفظ 

 *أهمية البحث: 

 البحث يف ثالثة أمور:وتقع أهمية 

 محاولة استقصاء األحاديث الواردة يف أسباب نزول اآلية. -١

 دراسة حديثية تعليلية لألحاديث الواردة يف سبب النزول. -٢

  الربط بين القرائن الداخلية يف تعليل األحاديث الواردة، والقرائن الخارجية. -٣

 *أهداف البحث: 

 ر أيض�:وأهدف يف بحثي هذا إلى ثالثة أمو

 االجتهاد للوصول إلى حكم على األحاديث الواردة يف سبب النزول. -١

 التطبيق العملي بين القرائن الداخلية يف التعليل والقرائن الخارجية. -٢

 دراسة األثر بين أقوال الصحابة الموقوفة وتعليل األحاديث المرفوعة. -٣

 *مشكلة البحث: 

 :وبحثُت يف هذا الشأن لثالثة أسباب

أن أحد أدلة من قال بأن النكاح يف هذه اآلية معناه العقد سبب نزولها، ومنهم  -١

 .)١(من قال بالتخصيص بسبب النزول

                                           
 =ومنهـا أن هـذا«): ١٦٧قال الشيخ الشنقيطي يف دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب (ص   )١(
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 وقوع االختالف يف معنى النكاح يف هذه اآلية. -٢

أن من علماء التفسير من انتقد سبب النزول لعـدم التطـابق مـع داللـة اآليـة، ولـم  - ٣

 ، فأردُت النظر النقدي من الجهة الحديثية.)١(لجهة الحديثيةيكن هذا النقد مرتبط� با

 *الدراسات السابقة:

من خالل البحث يف بعض القوائم البحثية لم أظفر على من بحث سـبب النـزول 

 المتعلق باآلية حديثي�.

المحـرر يف (وكتب الدكتور: خالد بن سليمان المزيني، رسـالة دكتـوراه بعنـوان: 

)، - دراسـة األسـباب روايـة ودرايـة -مـن خـالل الكتـب التسـعة أسباب نزول القرآن 

)، إال أنـه لـم يدرسـها دراسـة ٧١٨ - ٧١٥وأورد األحاديث يف سبب نزول اآليـة ص(

حديثية، واكتفى بإيراد األحاديث، وعزوها إلـى مخرجيهـا يف الكتـب التسـعة، مكتفيـ� 

 بذكر أقوال المفسرين، والجمع بين أحاديث الباب.

 حث:*منهج الب

 وقد استعملُت من المناهج البحثية اآلتية:

                                           
ألنه كان يف نسوة بغايا كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه ممـا كسـبته مـن  ؛خاص=

ذلك هو سبب نزول اآلية، فـزعم بعضـهم أهنـا مختصـة بـذلك السـبب بـدليل قولـه:  ألن ؛الزنا

 .»وأحل لكم اآلية، وقوله: وأنكحوا األيامى اآلية، وهذا أضعفها، واهللا تعالى أعلم

وقـال ابـن عمـر «): ٤٣٥كما قاله المفسر السخاوي يف كتابه جمال القراء وكمـال اإلقـراء (ص   )١(

ين النبي : استأذن رجل من المؤمن  يف نكاح امـرأة يقـال لهـا أم مهـزول، اشـرتطت لـه أن

تنفق عليه، وكانت تسافح. واآلية ال تطابق ما ذكروه، فكيف يكون سبب� لنزولها؟ وكان ينبغي 

 . »على ما ذكروه أن يكون أول الكالم: المؤمنون ال ينكحون الزواين
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المــنهج االســتقرائي: فحاولــت أن اســتقرئ جميــع األحاديــث المرفوعــة  -١

 المتعلقة بموضوع البحث.

المـنهج التحليلـي: وذلـك مـن خـالل بيـان أوجـه الصـحة أو أوجـه التحليــل  -٢

ت المــأثورة، والمعارضــات للمرفــوع يف هــذا البــاب مــن اآلثــار الــواردة، واالســتنباطا

 وحل المشكالت البحثية المتعلقة هبذا الشأن. 

 *إجراءات البحث:

 أوًال: تخريج الحديث:

 ذكرُت نص الحديث.  -١

 أذكر الرواة الذين عليهم المدار يف أصل البحث. -٢

 أحيل على مصادر هذه الروايات يف الحاشية. -٣

لـك إال عنـد اقتضـاء أكتفي يف اإلحالة بذكر رقم الحديث، وال أذكر خالف ذ -٤

 الحاجة إليه.

أذكر يف اإلحالة اسم الكتاب فقط، دون الحاجة لذكر المؤلف إال إذا لم يكن  -٥

 مشهورًا.

 ثاني�: دراسة األحاديث:

التزم بذكر الحكم على كل طريق بعد دراسته إذا كان الحديث مرفوع�، وال  -١

 أترك ذلك إال عند صعوبة األمر.

ـــة  -٢ ـــنهج أئم ـــع م ـــة أتب ـــب الطاق ـــك حس ـــيح وذل ـــد والرتج ـــديث يف النق الح

  واالستطاعة.
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 خطة البحث: *

وقد سلكُت يف بيان مراد البحث على خطة قسـمتها إلـى مقدمـة، ثالثـة مباحـث، 

 هي على النحو اآليت:

 :وأوردت فيها تمهيدًا للموضوع، مع بيـان األهميـة واألهـداف وأسـباب  المقدمة

 المتبع فيه.االختيار، وخطة البحث، والمنهج 

  :حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص المبحث األول. 

  :حديث عمرو بن سعيد المبحث الثاين. 

  :القرائن الخارجية.المبحث الثالث 

 :وبينُت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلُت إليها. الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 

هذا البحث حجة لي يوم لقياه، وأن هذا وأسأل اهللا العظيم بمنه الكريم أن يجعل 

يكون من باب نشر العلم والتذاكر به مع أهله، فما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، 

 وما كان من صواب فبتوفيق اهللا وحده.

 له وصحبه أجمعين.آوصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى و

* * * 
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 المبحث األول

 حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص 

 

داهللا بن عمرو، أن َمْرَثَد بن أبي مرَثٍد الَغنَويَّ كان يحِمُل األسارى بمكة، عن عب

، فقلُت: يا وكان بمكة بغيٌّ يقاُل لها َعنَاُق، وكانت صديَقته، قال: جئُت النبيَّ 

  عني، َفنزَلْت  رسوَل اهللا أْنكُِح َعنَاَق؟ قال: فسكَت                

 .)١()ال تنكحها(فدعاين فقرأها عليَّ وقال:  .]٣ [النور:

 التخريج: *

 ، عن إبراهيُم بن محمد التيمي، )٣(، والنسائي)٢(أبو داود أخرجه -

 ، من طريق مسدد،)٥(، والحاكم)٤(والطحاوي -

التيمي، ومسدد) عن يحيى، عن ُعبيداهللا بـن األخـنِس، عـن عمـرو بـن ( كالهما:

 يب، عن أبيه، عن جده، بمثله.شع

عن ، من طريق روح بن عبادة، عن عبيداهللا بن األخنس، )٦(الرتمذي وأخرجه

                                           
  ).٢٠٥١، برقم (السنن   )١(

  ).٢٠٥١، برقم (السنن   )٢(

 ).٣٢٢٨، برقم (سنن النسائي   )٣(

 ). ٤٥٥٢، برقم ()١١/٤٧٧شرح مشكل اآلثار (   )٤(

هذا حديث صـحيح اإلسـناد، «) وقال: ٢٧٠١، برقم ()٢/١٨٠المستدرك على الصحيحين (   )٥(

 .»ولم يخرجاه

 .»هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه«). وقال: ٣١٧٧، برقم (السنن   )٦(
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عن أبيه، عن جده: أن رجال ًيقال له: مرثد بن أبي مرثد، وكان رجالً  عمرو بن شعيب،

يحمل األسرى من مكة حتى يأيت هبم المدينة، قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها: 

وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجًال من أسارى مكة يحمله، قال: فجئُت َعناق 

حتى انتهيُت إلى ظل حائط من حوائط مكة يف ليلة مقمرة، قال: فجاءت َعناق 

فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلّي عرفت، فقالت: مرثد؟ فقلت: 

: قلت: يا َعناق حّرم اهللا الزنا، مرثد. فقالت: مرحب� وأهال ًهلم فبت عندنا الليلة. قال

قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراءكم، قال: فتبعني ثمانية وسلكت 

فانتهيُت إلى كهف أو غار فدخلُت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا  )١(الخندمة

فظل بولهم على رأسي وعماهم اهللا عني، قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي 

، ففككت عنه أكبله فجعلت )٢(رجالً ثقيًال حتى انتهيُت إلى اإلذخر فحملته وكان

فقلت: يا رسول اهللا، أنكح  أحمله ويعييني حتى قدمُت المدينة، فأتيت رسول اهللا 

     فلم يرّد علّي شيئ� حتى نزلت: َعناقا؟ فأمسك رسول اهللا      

    فقال رسول اهللا ]٣ ر:[النو ، :) يا مرثد الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة

 .)والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك، فال تنكحها

                                           
 معروف عند مكة، ذكر يوم فتح مكة. جبل    )١(

)، معجم المعـالم الجغرافيـة يف السـيرة النبويـة ٢/٨٢ينظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر (

 ).١١٤(ص

وأغلب الظن أن المقصود َثنِيَِّة َأَذاِخر، وهي موضع بـين مكـة والمدينـة، وكأهنـا مسـماة بجمـع    )٢(

 اإلذخر. 

 ).١/٣٣واألثر (ينظر: النهاية يف غريب الحديث 
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، )٥(، والحـاكم)٤(، وابـن أبـي حـاتم)٣(، والطحـاوي)٢(وأحمد، )١(أبو داودوأخرجه  -

بن شعيب، حدثني عمرو  عن حبيب المعلم،، من طريق عبدالوارث بن سعيد، )٦(وتمام

ال يـنكح الـزاين إال (: قال: قـال رسـول اهللا  عن سعيد المقربي، عن أبي هريرة 

 .)الزاين المجلود...(. وعند أبي داود وأحمد: )مجلودًا مثله

،)٧(الطحاويوأخرجه  - عـن  ، من طريق أبي األشعث أحمد بن اْلِمْقَداِم اْلِعْجلِـيُّ

                                           
 ).٢٠٥٢، برقم (السنن   )١(

 ).٨٣٠٠، برقم ()١٤/٥٢المسند (   )٢(

هكـذا حـدثنا أحمـد بـن داود هـذا «). وقـال: ٤٥٤٨، بـرقم ()١١/٤٧٢شرح مشـكل اآلثـار (   )٣(

الحديث، وكان ذلك عندنا، واهللا أعلم، على المجلود يف الزاين المقيم بعد الجلـد علـى الزنـى 

إياه بالجلـد ذكـر  ال على ترك منه لذلك، وال نزوع منه عنه؛ ألن وصفه الذي كان جلد فيه، 

له بحال هو عنده فيها مذموم؛ ألن الجلد يف الزنى فيه كفارة للمجلود، وذمه بـذلك ممـا يـدفع 

أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله، ثم نظرنا: هل روي 

). ٤٥٤٩، بــرقم ()١١/٤٧٤. ويف شــرح مشــكل اآلثــار (»األلفــاظ؟هــذا الحــديث بغيــر هــذه 

قال أبـو جعفـر:  »الزاين المجلود ال ينكح إال مثله«هكذا قال وإنما هو:  »الزاين مجلود«بلفظ: 

فكان يف هذا الحديث القصد يف ذكـر النـاكح والمنكـوح جميعـا بالجلـد ال بـالزنى الـذي كانـا «

يد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الـذي كـان جلـد فيـه ال جلدا فيه، فكان ذلك معقوال أنه أر

نفس الجلد الذي كان جلد فيه. ثم نظرنا: هل روى هذا الحديث غيـر عبـد الـوارث بـن سـعيد 

  .»بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه

  ).١٤١٣٣، برقم ()٨/٢٥٢٤تفسيره (   )٤(

هذا حديث صـحيح «). وقال: ٢٧٠٠( برقم ،)٢/١٨٠المستدرك على الصحيحين للحاكم (   )٥(

 .»اإلسناد، ولم يخرجاه

 ).٧١٢، برقم ()١/٢٨٦الفوائد (   )٦(

 =وكان يف هذا الحديث زيـادة علـى مـا يف«وقال:  ).٤٥٥٠، برقم ()١١/٤٧٤شرح مشكل اآلثار (   )٧(
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و بن شعيب: إن فالًنا يقـول: إن الـزاين ال قلت لعمرعن حبيب المعلم، يزيد بن زريع، 

  ينكح إال زانية مثله، قال: ومـا يعجبـك مـن ذلـك؟ حـدثني سـعيد بـن أبـي سـعيد، عـن 

الزاين ال ينكح إال زانيـة مثلـه، والمجلـود ال يـنكح (قال:  أبي هريرة، أن رسول اهللا 

 .)إال مجلودة مثله

ن معـاذ العقـدي، ثنـا يزيـد بـن ، من طريق بشر ب)٢(، والبيهقي)١(الحاكموأخرجه  -

زريع، ثنا حبيب المعلم، قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شـعيب، فقـال: 

، فقــال »إن الــزاين المجلــود ال يــنكح إال مجلــودة مثلــه«أال تعجــب أن الحســن يقــول: 

وكـان «، عمرو: وما يعجبك؟ حدثناه سعيد المقـربي، عـن أبـي هريـرة، عـن النبـي 

                                           
المقيمــين علــى  الحــديثين األولــين، وهــي: ال يتــزوج الــزاين إال زانيــة، فكــان ذلــك علــى الــزانيين=

األحوال المذمومة، أي أن أحدهما ال ينكح صاحبه إال لألحوال المذمومة التي يوافقـه عليهـا، وفيـه 

أن المجلود ال ينكح إال مجلودة على ذلك المعنى، وكان ذلـك عنـدنا، واهللا أعلـم، علـى مجلـود يف 

كـل واحـد منهمـا يف زنـاه زنى هو مقيم عليه، مجلودة يف زنى هي مقيمـة عليـه، ال علـى زانيـين جلـد 

كفارة له، إذ كان قد نزع عن ذلك الزنى الذي جلد فيه ذلك الجلد وتـاب إلـى اهللا  جلدا جعله اهللا 

فيه ذكـر شـيء قـد يحتمـل أن يكـون مـا ذكـر يف هـذه  منه. ووجدنا حديثا قد روي عن رسول اهللا 

 دالوارث.يعني حديث عب »األحاديث هو المقصود لما ذكر فيها إليه، وهو:...

هذا حديث صـحيح «). وقال: ٢٧٨٤، برقم ()٢/٢١١على الصحيحين للحاكم (المستدرك    )١(

 .»اإلسناد، ولم يخرجاه

فهكذا رواه عْمرو وقْد روي عْن أبيه، عـْن جـّده يف «). وقال: ٧/٢٥٢السنن الكربى للبيهقي (   )٢(

ْلبغايا، ورّوينا عـْن عْبـد اهللا ْبـن عمـر سبب نزول اْآلية ما دّل على أّن اْلمنْع وقع عْن نكاح تْلك ا

ومْن أْوجه أخر ما دّل على أّن اْلمنْع وقع عـْن نكـاحهّن إّمـا لشـْركهّن وإّمـا لشـْرطهّن إْرسـالهّن 

 ».للّزنا، واهللا أْعلم
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 . »عمرو ينادي هبا نداءعبداهللا بن 

، )٦(، والبيهقي)٥(، والحاكم)٤(، والطرباين)٣(، والطحاوي)٢(، والنسائي)١(أحمد وأخرجه

عن الحضرمي، قال أبو جعفر: وهو ابن الحق،  ،من طريق معتمر بن سلميان، عن أبيه

أن امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت «عن القاسم بن محمد، عن عبداهللا بن عمرو: 

، وتشرتط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة، وأن رجالً من المسلمين )٧(ن بأجيادتكو

      فيها، فقرأ هذه اآلية، أو ُأنزلت هذه اآلية: استأذن رسول اهللا 

     :٣ [النور[«. 

عن القاسم بن محمد،  مي،عن سليمان التي، من طريق ُهشيم، )٨(الحاكموأخرجه 

     عن عبداهللا بن عمرو بن العاص، يف قوله تعالى:          

                                           
 ).٦٤٨٠، برقم ()١١/١٦المسند (   )١(

 ).١١٢٩٥( ) برقم١٠/١٩٧السنن الكربى للنسائي (   )٢(

 ).٤٥٥١، برقم ()١١/٤٧٥ر (شرح مشكل اآلثا   )٣(

لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي «وقال:  ).١٧٩٨، برقم ()٢/٢٢١المعجم األوسط (   )٤(

 ).١٤١٨٨، برقم ()٣٧١. ويف المعجم الكبير للطرباين تحقيق الجزئين فقط (ص»إال معتمر

اإلسناد،  هذا حديث صحيح«). وقال: ٢٧٨٥، برقم ()٢/٢١١المستدرك على الصحيحين (   )٥(

 .»ولم يخرجاه

 ).٢٤٢٣، برقم ()٣/٣٦السنن الصغير (   )٦(

. النهايـة »جبل بمكة، وأكثر الناس يقولونه جياد بحذف الهمـزة وكسـر الجـيم«قال ابن األثير:    )٧(

 ).١/٢٧يف غريب الحديث واألثر (

هـذا حـديث صـحيح علـى «). وقـال: ٣٤٩٥، بـرقم ()٢/٤٣٠المستدرك على الصـحيحين (   )٨(

 .»شرط الشيخين ولم يخرجاه
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بالمدينة، فكان الرجل المسلم يزوج المرأة منهن  )١(كن نساء مرارد«قال:  ]٣ [النور:

 . هكذا موقوف�. »لتنفق عليه فنهوا عن ذلك

 الدراسة: *

ي هــذا الحــديث عــن عبــداهللا بــن عمــرو مــن طــرق ثــالث: طريــق شــعيب بــن رو

 محمد، وسعيد المقربي، والقاسم بن محمد، واختلف عليهم يف رواية هذا الحديث:

 االختالف األول: على شعيب بن محمد:

فقد رواه عن شعيب بن محمد: عمرو بـن شـعيب، واختلـف عليـه، وذلـك علـى 

 وجهين:

 يب، عن أبيه، عن جده، بقصة مرثد.عمرو بن شع الوجه األول:

 عبيداهللا بن األخنس. روى هذا الوجه عنه:

عمرو بن شعيب، عن سعيد المقربي، عـن أبـي هريـرة، ولـم يـذكر  الوجه الثاين:

                                           
ــيل (   )١( ــة درا التأص ــا، ويف طبع ــطفى عط ــة مص ــذا يف طبع ــرقم ()٢٩٨-٤/٢٩٧هك )، ٣٥٤١، ب

)، والمحققة مـن مراكـز علميـة ذكرتـا لفظـة (َمـواِرد) ولـم ٣٥٣٧، برقم ()٤/٣٣٨والميمنة (

عيـ� أجد فيهما إحالة تدل على اختالف نسخ وقـع يف هـذه اللفظـة، فأغلـب الظـن أن خطـأ مطب

وقع يف نسخة عطا، ولفظ موارد هي األليق من حيث الصناعة العربية، فهي على وزن فواعـل، 

الميم والراء والدال أصل صحيح يدل على تجريد الشـيء مـن «مفردها: مرد، قال ابن فارس: 

قشره أو ما يعلوه من شعره.. والجمع مرادى. والمارد: العـايت، وكـذا المريـد، كأنـه تجـرد مـن 

أن َيْبلَغ الَغاَيَة التِي َيْخُرُج هبا من ُجْمَلـة مـا عليـِه «)، والُمرود: ٥/٣١٧. مقاييس اللغة (»الخير

ــنِْف  َد عليــه أي َعَصــى «). ٩/٣٣١. المحكــم والمحــيط األعظــم (»يف ِذلــَك الصِّ وقــد َتَمــرَّ

شــدة  )، فهــؤالء البغايــة مــن٨/٣٧. العــين (»واسَتْعصــَى. وَمــَرَد علــى الشــيِء أي َعَتــا وَطَغــى

 تجردهم من الخير وطغياهنم أظهروا هذا الفعل القبيح فتمردوا.
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 قصة مرثد، وبلفظ الزاين المجلود.

 حبيب بن المعلم. روى هذا الوجه عنه:

، بصري، روى عنه يحيى ليس به بأس«قال عنه ابن معين:  وعبيداهللا بن األخنس:

، وذكره ابن حبان يف الثقات )٣(»ثقة«. وقال أبو داود: )٢(»ثقة«، وقال أيض�: )١(»القطان...

، وهذا يشير أنه ربما تقع يف أفراده المخالفة والخطأ، وقد حكم )٤(»يخطئ كثيراً «وقال: 

ال نعرفـه هذا حديث حسـن غريـب «الرتمذي على روايته ما يشير إلى هذا األمر فقال: 

 .)٥(»إال من هذا الوجه

 وأما حبيب المعلم:

كــان «. وقـال ابـن معـين: )٦(، وكـذلك قــال أبـو زرعـة»ثقـة«فقـال ابـن معـين عنـه: 

عبدالملك بن أبي سليمان أو حسـين المعلـم فقـال فيهـا شـيء يقطـع فوصـله ويوصـل 

 .)٧(»فقطعه، وذكر حبيب� فقال: فيها اضطراب وقّدم ابن جريج يف حديث عطاء

. ونقـل الـذهبي عـن )٨(»َما أصح َحِديث حبيب اْلمعلم وأقربه، ثَِقـة«وقال أحمد: 

                                           
  ).٢٧٢ينظر: سؤاالت ابن الجنيد (ص   )١(

  ).١٣٩(ص -رواية الدارمي  -ينظر: تاريخ ابن معين    )٢(

  ).٢٧٠ينظر: سؤاالت أبي عبيد اآلجري (ص   )٣(

  ).٧/١٤٧الثقات (   )٤(

 ).٣١٧٧، برقم (السنن   )٥(

 ). ٣/١٠١لجرح والتعديل (ينظر: ا   )٦(

 ).٣/٢١٩( -رواية ابنه عبداهللا  -ينظر: العلل ومعرفة الرجال    )٧(

  ).٢/٢٩٨( -رواية ابنه عبداهللا  -العلل ومعرفة الرجال    )٨(
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. وقـال النســائي: )١(»هـو وحســين المعلـم يف حـديثهما اضــطراب«اإلمـام أحمـد قولــه: 

 .)٣(. وذكره ابن حبان يف ثقاته)٢(»ليس بالقوي«

فـر بـن حـدثنا عبيـداهللا بـن جع«وأورد ابن عدي حديثه هذا ضمن المناكير فقال: 

أعين، حدثنا إسـحاق بـن أبـي إسـرائيل، حـدثنا عبـدالوارث بـن سـعيد، حـدثنا حبيـب 

المعلم، عن عمرو بن شـعيب، عـن سـعيد بـن أبـي سـعيد، عـن أبـي هريـرة، قـال: قـال 

ولحبيــب أحاديــث «، ثــم قــال: )٤()الــزاين المجلــود ال يــنكح إال مثلــه(: رســول اهللا 

 .)٥(»صالحة وأرجو أنه مستقيم يف رواياته

وحال كال الراويين يف الجملة مقـارب، ولـيس يف حالهمـا قـوة وصـالبة لنطمـئن 

لروايتهم ال سيما مع عدم وقويف على متابع مباشر لهما، إال ما جاءت من روايات لهذا 

  .-كما سيأيت  -الحديث تتابع رواية عبيداهللا األخنس يف بعض لفظه، ومخرجه 

الف الصحابي، وعـدم وجـود قصـة مرثـد فإن قلنا بأهنما حديثان مستقالن، الخت

يف رواية حبيب المعلم، مع أن موضوعهما نكاح الـزاين، إال أن أحـدهما ورد يف سـبب 

النزول، وحديث أبي هريرة ورد يف بيان الحكم دون ذكـر سـبب النـزول، فـإن ذلـك ال 

 ينفي العلة الواقعة فيهما من أربعة أوجه:

حـديث أبـي هريـرة مـن أن عبـداهللا بـن  ما نقله عمرو بن شـعيب يف الوجه األول:

                                           
  ).١/١٤٨المغني يف الضعفاء (   )١(

 ). ٥/٤١٣ينظر: هتذيب الكمال يف أسماء الرجال (   )٢(

  ).٦/١٨٣ينظر: الثقات (   )٣(

  ).٣/٣٢٢الكامل يف ضعفاء الرجال (   )٤(

  ).٣/٣٢٣( المرجع السابق   )٥(
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٢٧١ 

، وهو )١(عمرو كان ينادي هبا نداء، وهذا دال على تقارب الحديثين لوحدة موضوعهما

يدل على أن عبداهللا بن عمرو كان يرى أن المنهي عنه يف الزاين المجلود، وهو يخالف 

 حديث مرثد من هذا الوجه.

ا إلـى إثبـات كـال الطـريقين أن مدار الحديث واحـد، لـذلك احتجنـ الوجه الثاين:

الواصلين إلى هذا المدار حتى نثبـت أهنمـا منفصـالن، وحـال الـرواة ال يقـوى يف هـذا 

 الباب.

أن القصة الواردة يف حديث عبداهللا بن عمرو هي يف امرأة مشـركة  الوجه الثالث:

ص زانية، وتنزل اآلية لتحريم النكاح بالزانية، ولم يـذكر الشـرك، رغـم أن الواقعـة تخـ

 مشركة، مما يدل على إعالل سبب النزول.

أن النهي عن الزاين المجلـود اضـطر العلمـاء إلـى تأويـل معنـاه، قـال  الوجه الرابع:

وكان ذلك عندنا، واهللا أعلم، على المجلود يف الزاين المقيم بعد الجلد على « :الطحاوي

إيـاه  ؛ ألن وصـفه الزنى الذي كان جلد فيه، ال على ترك منه لذلك، وال نزوع منه عنه

بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم؛ ألن الجلد يف الزنى فيه كفارة للمجلود، وذمـه 

بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفـارة إذا كـان مقيمـا علـى مـا يوجـب عليـه 

ليمكن الجمع بينه وبين النصوص األخرى، وهذا دال علـى تعليلـه؛ لقلـة ضـبط  .)٢(»مثله

                                           
وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره ال يراعون ذلك، ويحكمون بخطأ أحـد «قال ابن رجب:    )١(

اإلسنادين وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب. وابـن المـديني ونحـوه إنمـا 

 ادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبـي يقولون: هما حديثان بإسن

 ).٢/٨٤٤. شرح علل الرتمذي (»من وجوه متعددة

 ).٤٥٤٨، برقم ()١١/٤٧٢شرح مشكل اآلثار (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:

٢٧٢  

كمـا سـبق  - )١(ته، ولهذا المعنى أورده ابـن عـدي فيمـا يسـتنكر مـن حـديث حبيـبروا

 .)٢(»وهذا معنى ال يصح َنَظًرا، كما لم يثبت َنْقًال «، وقال ابن العربي: -ذكره 

فبــان بــذلك أن يف الحــديثين أو الــروايتين مــا يــدالن علــى تعليلهمــا، وال يمكــن 

 جيح الحكم المذكور فيهما.الركون إليهما يف ترجيح سبب النزول، أو تر

 االختالف الثاين: على القاسم بن محمد: 

وذلـك جاءت رواية القاسم من طريق سليمان التيمي، واختلف عليـه يف روايتـه، 

 على وجهين:

سليمان التيمي، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبداهللا الوجه األول: 

 بن عمرو.

 .معتمر بن سليمانروى هذا الوجه عنه: 

 سليمان التيمي، عن القاسم بن محمد، عن عبداهللا بن عمرو.الوجه الثاين: 

 ُهشيم بن بشير.روى هذا الوجه عنه: 

  ، وقــال )٣(»ثقــة«أحــد أعــالم الروايــة، قــال عنــه ابــن معــين: وُمعتمــر بــن ســليمان: 

 .)٤(»ثقة، صدوق«أبو حاتم: 

                                           
  وذاكــر لكــل رجــل مــنهم ممــا رواه مــا يضــعف مــن أجلــه، أو يلحقــه بروايتــه «قــال ابــن عــدي:    )١(

. الكامــل يف ضــعفاء الرجــال »ألقربــه علــى النــاظر فيــهولــه اســم الضــعف لحاجــة النــاس إليهــا 

)١/٧٩(. 

 ).٣/٣٣٨أحكام القرآن البن العربي (   )٢(

 ).٤٠٣-٨/٤٠٢ينظر: الجرح والتعديل (   )٣(

 ).٨/٤٠٣( المرجع السابقينظر:    )٤(
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 أنـه مشـهور بالتـدليس، ، ومع ثقته إال)١(من األئمة يف هذا الشأن وُهشيم بن بشير:

، ولـم أقـف علـى تصـريح لـه )٣(، وهـو كثيـر التـدليس)٢(»وكـان مدلسـ�«قال ابن حبـان: 

 بالسماع، فالوجه األول أقرب إلى الصواب؛ ألن راويه من آل بيته، فهو أعلم بحديثه.

ــه التيمــي: ســألُت أبــي عــن «قــال عبــداهللا بــن أحمــد:  والحضــرمي الــذي روى عن

عنه سليمان التيمي؟ فقـال: كـان قاصـ�، وزعـم معتمـر قـال: قـد الحضرمي الذي حدث 

، ولــيس هـو الحضـرمي بــن )٤(»رأيتـه. قـال أبــي وال أعلـم روى عنـه غيــر سـليمان التيمـي

، وأورد ابن عـدي حـديث )٧(، وكذلك الحاكم)٦(، فقد وهم الطحاوي يف نسبته هنا)٥(الحق

 .)٩(»ال يعرف«وقال عنه الذهبي: ، )٨(الباب من األحاديث المنكرة التي رواها الحضرمي

أن أرجح إسناد روي بـه الحـديث هـو مـا كـان مـن طريـق عمـرو بـن  فبان بذلك:

شعيب، إال أن حديث عمرو بن شعيب سواء ما وراه عن عبداهللا بن عمرو، أو مـا وراه 

                                           
 ).١٢/٤٣٢ينظر: تاريخ اإلسالم (   )١(

 ).٧/٥٨٧الثقات (   )٢(

مـن أكثـر مـن التـدليس فلـم يحـتج «الثالثـة، وقـال يف وصـفهم: وقد أورده ابن حجر يف الطبقـة    )٣(

من أحـاديثهم إال بمـا صـرحوا فيـه بالسـماع ومـنهم مـن رد حـديثهم مطلقـ� ومـنهم مـن  األئمة

 ).١٣. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص»قبلهم

 ).٢/٣٠٩( -رواية ابنه عبداهللا  -العلل ومعرفة الرجال    )٤(

 ).٢/١٧٧( -رواية ابنه عبداهللا  -ظر: العلل ومعرفة الرجال ين   )٥(

 ).١١/٤٧٥ينظر: شرح مشكل اآلثار (   )٦(

 ).٢٧٨٥، برقم ()٢/٢١١المستدرك على الصحيحين (   )٧(

 ).٣/٣٩٥ينظر: الكامل يف ضعفاء الرجال (   )٨(

 ).١/٥٥٥ينظر: ميزان االعتدال (   )٩(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:

٢٧٤  

عن أبي هريرة، ال يمكن االعتماد عليهما لحال الرواة عنـه، فهمـا معلـوالن مـن أوجـه 

ق اإلشارة إليها، فكيف يصحح مثل تلك الروايـات وحـال رواهتـا ال تقـوى متعددة سب

على التفرد بمثل هذه األحرف، ناهيك أن المـدار وهـو عمـرو بـن شـعيب الكـالم فيـه 

 مشهور، وسأكتفي بذكر أقوال كبار األئمة فيه، حيث إن حكمهم عليه كان على شقين:

 األول: ما يتعلق بحال عمرو بن شعيب، وسلسلته: 

 .)١(»وُسئل عن عمرو بن شعيب، فقال: غيره خير منه«قال ابن عيينة: 

كان قتادة وعمرو بن شعيب ال يعـاب عليهمـا بشـيء «وقال أبو عمرو بن العالء: 

 .)٢(»إال أهنما كانا ال يسمعان بشيء إال حدثا به

 . )٣(»واه«ونقل العقيلي عن يحيى القطان أنه قال: 

قلت ليحيى: عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن «: وقال ابن معين عندما ُسئل عنه

جده، ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك، قلُت: فما روى عن سعيد بن المسـيب وغيـره؟ 

عمرو بن شعيب ثقة، قيل له فيما يروي عـن «. وقال مرة: )٤(»قال: عمرو بن شعيب ثقة

 .)٥(»أبيه؟ قال: كذا يقول أصحاب الحديث. قلت له: كانت صحيفة؟ قال: نعم

كيف كان حال عمرو بـن شـعيب عنـد إسـماعيل؟ فـال: لـم يكـن «ُسئل أحمد: و

 . )٦(»يرضاه

                                           
 ).٣/٢٧٣ينظر: الضعفاء الكبير (   )١(

 .المرجع السابقينظر:    )٢(

 .المرجع السابقينظر:    )٣(

 ).٤٣١سؤاالت ابن الجنيد (ص   )٤(

 ).٤٨من كالم أبي زكريا يحيى بن معين يف الرجال (ص   )٥(

 ).٧١(ص -رواية المروذي وغيره  -العلل ومعرفة الرجال    )٦(
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، )١(»أصـحاب الحـديث إذا شـاءوا احتجـوا بـه، وإذا شـاءوا تركـوه«وقال أحمـد: 

وهذه الرواية تـدل علـى أن أقـوال أحمـد يف عمـرو بـن شـعيب إنمـا كانـت علـى انتقـاء 

 حديثه، وليس حكم� عام� على جميع حديثه.

سمعت أبا عبداهللا يسأل عن عمرو بن شعيب، قيل له: ما تقول فيه؟ «ل األثرم: قا

قال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس يف القلب منـه. ثـم قـال: مالـك 

يروي عن رجل عنه، قال أبو عبد اهللا: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو 

 .)٢(»بن العاصي

ــال العقيلــي:  ــن حــدث«وق ــدالملك ب ــال: حــدثنا عب ــدالرحمن ق ــن عب ــد ب ني محم

عبدالحميد قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، إنمـا 

 .)٣(»نكتب حديثه نعتربه، فأما أن يكون حجة فال

ما أعلم أحدًا ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قلت «وقال أحمد: 

، فعـدم )٤(»شعيب ما كـان عـن غيـر أبيـه قـال مـا أدري ألحمد: يحتج بحديث عمرو بن

 الرتك ال يدل على التصحيح المطلق.

رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن عبداهللا، والحميدي، وإسحاق «وقال البخاري: 

 .)٥(»وشعيب قد سمع من جده ،راهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيببن إب

                                           
 ).٢٣٠سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص  )١(

 ).٣٩بن حنبل (صسؤاالت االثرم ألحمد    )٢(

 ).٣/٢٧٣ينظر: الضعفاء الكبير (   )٣(

 ).٢٣١سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص   )٤(

 ).١٠٨(ص -ترتيب أبي طالب  -العلل الكبير للرتمذي    )٥(
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          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:
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 الثاين: ما يتعلق بمن روى عنه: 

ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كلـه صـحيح، ومـا روى «ي: قال ابن المدين

 .)١(»عمرو عن أبيه عن جده فذلك كتاب وجده فهو ضعيف

وأردُت من إيراد هذه األقـوال بيـان حـال عمـرو بـن شـعيب، وأهنـا ليسـت قويـة، 

وهاتـان الروايتــان زيــادة علــى حـال الــرواة عنــه، ومــا يف المـتن مــن النكــارة، كــل تلــك 

 على أن تصحيح الحديث مشكل، فاألقرب بأهنا روايات معلة. القرائن تدل

* * * 

                                           
 ).١٠٤سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (ص   )١(
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 المبحث الثاين

 حديث عمرو بن سعيد 
 

، حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبداألعلى، قال: ثنا داود، )١(الطربي أخرجه - 

عن رجل، عن عمرو بن سعيد قال: كان لمرثد صديقة يف الجاهلية يقال لها عناق، 

ديدًا، وكان يقال له دلدل، وكان يأيت مكة فيحمل ضعفة المسلمين إلى وكان رجالً ش

، فلقي صديقته، فدعته إلى نفسها، فقال: إن اهللا قد حّرم الزنا، فقالت: رسول اهللا 

  فقال:  أنَّى تربز، فخشي أن تشيع عليه، فرجع إلى المدينة، فأتى رسول اهللا 

   فهل ترى لي نكاحها؟ قال: فأنزل اهللا: يا رسول اهللا، كانت لي صديقة يف الجاهلية،

                             :٣ [النور[. 

 .)٢(قال: كّن نساء معلومات يدعون: القيلقيات -

 التخريج: *

 لم أقف على متابعات لهذا اإلسناد.

 دراسة:ال *

، إال أن يف الحـديث علـة )٣(وهذا الحـديث رواتـه ثقـات، وداود هـو ابـن أبـي هنـد

                                           
  ).١٩/٩٧جامع البيان (   )١(

الكلمة يف األصـول. ولعـل أصـلها: القلقيـات، نسـبة  كذا جاءت هذه«قال الشيخ أحمد شاكر:    )٢(

إلى القلق، وهو ضرب من القالئد المنظومة باللؤلؤ، كن يلبسنه يستهوين به الرجـال. أو نسـبة 

. ينظـر: تفسـير الطـربي تحقيـق »إلى القلق، لكثـرة اضـطراهبن وتحـركهن. (انظـر التـاج: قلـق)

 ).١٩/٩٧أحمد شاكر (

 ).١٨١٧رقم: (ينظر: تقريب التهذيب ب   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:

٢٧٨  

اإلهبام، فشيخ داود بن أبي هند ال نعرف من هو؛ لدراسة حالـه، وهـو ممـا يزيـد سـبب 

 .- واهللا أعلم -النزول إعالًال فلو كان مشهورًا لسماه ابن أبي هند، فالحديث ال يصح 

* * * 
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 المبحث الثالث

 قرائن الخارجيةال

 

 أوًال: القرائن المؤيدة للتعليل:* 

 ما ورد يف بغايا الجاهلية: -١

يف  )١(كانت بيوت تسمى الَمـواخير«أن ابن عباس عند ذكره لهذه اآلية كان يقول: 

ويف  -الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياهتن، وكانت بيوتـ� معلومـة للزنـا، ال يـدخل 

ال يأتيهّن إال زان من أهل القبلـة أو مشـرك مـن أهـل األوثـان، عليهّن و -وراية ال يدل 

 .»فحّرم اهللا ذلك على المؤمنين

وهذا القول من ابن عباس يشـبه أن يكـون سـبَب نـزوٍل؛ بقرينـة مـا ذكـره يف آخـر 

األثر؛ ويعكر عليه عدم التصـريح بـإرادة سـبب النـزول، وهـو ممـا يمكـن اسـتثماره يف 

 ذا الشأن.تعليل األحاديث الواردة هب

، عـن وكيـع، عـن )٢(وقد ُروي عن ابن عباس مرة مختصرًا: كما عند ابن أبي شيبة - 

بغايـا كـن يف الجاهليـة، «ابن أبي ذئب، عن شعبة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: 

 .»، يأتيهن الناس، يعرفن بذلك)٣(يجعلن على أبواهبن رايات كرايات البياطرة

                                           
كأنــه قيــل: َمــْي ُخــور، فعــرب  ،المــواخير: بيــوت الخمــارين، وأصــله فارســي«قــال الخطــابي:    )١(

 ).٣/٦٤. غريب الحديث للخطابي (»وجمع

 ).١٦٩٢٩، برقم ()٣/٥٤٠المصنف (   )٢(

. المعجـم »معـالج الـدواب، ويقـال هـو هبـذا عـالم بيطـار إذا كـان خبيـرًا بـه حاذقـ� فيـه«وهو:    )٣(

 ).١/٧٩وسيط (ال
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، عـن )٢(، والطـربي)١(رت سابق�: كما عنـد ابـن أبـي حـاتمومرة بالرواية التي ُذك -

، - )٣(الحسـين -، حدثني عمـي -سعد  -محمد بن سعد بن عطية العويف، حدثني أبي 

 ، عن ابن عباس.-عطية العويف  -، عن أبيه -الحسن  -حدثني أبي 

اء«وشــعبة مــولى ابــن عبــاس قــال أحمــد:    ، قــال »َقــاَل َمالــك لــم يكــن يشــبه اْلُقــرَّ

. وضعفه يف الحديث غير واحد )٤(»َوَرَأْيت َأْحمد َكَأنَُّه يحسن أمره َوَال َيْدَفعهُ «بو داود: أ

 .)٥(من أهل العلم

ولشعبة مولى ابن عباس أحاديث غير ما ذكرته، عن ابن عباس «وقال ابن عدي: 

وكانوا يحكمون أنـه لـم يـرو عنـه غيـر بـن أبـي ذئـب، وقـد ذكرتـه عـن جـابر الجعفـي، 

ن عمر المؤذن، فهما رويا عنه أيض�، ولم أر له حديث� منكرًا جدًا فاحكم لـه وحفص ب

بالضعف، وأرجو أنه ال بأس به، ولم أجد له حديث� أنكـر مـن هـذا. حـدثناه أحمـد بـن 

علي المدائني، حدثنا إبراهيم بـن منقـذ، حـدثنا إدريـس بـن يحيـى، حـدثنا الفضـل بـن 

الوضـوء (قـال:  ابن عباس أن رسـول اهللا مختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، عن 

. قال ابن عدي وهذا لعل البالء فيه من الفضـل بـن المختـار )مما خرج ليس مما دخل

هذا ال من شعبة؛ ألن الفضل له فيما يرويه غير حديث منكر، واألصل يف هذا الحديث 

                                           
 ).١٤١٢٩، برقم ()٨/٢٥٢٣تفسيره (   )١(

 ).١٩/٩٨جامع البيان (   )٢(

 ).٢/٣٠٠ينظر: تاريخ اإلسالم (   )٣(

 ).٢٠٩سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص   )٤(

)، والضــــعفاء الكبيــــر ٣/٣١)، والمعرفـــة والتــــاريخ (٥/٢٢٥ينظـــر: الطبقــــات الكــــربى (   )٥(

 ) وغيرها.٢٢٦ين (ص)، أحوال الرجال للجوزجا٢/١٨٥(
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 .)١(»موقوف عن قول ابن عباس

 . )٢(فضعفه مشهور يف الحديث وأما عطية العويف:

  الـذي قـال: وقـال الكلبـي: عـن  - )٣(فيمـا نقلـه الواحـدي - وخالفهما أبو صـالح

بعث رجالً مـن غنـي يقـال لـه: مرثـد بـن  أبي صالح، عن ابن عباس، أن رسول اهللا 

أبي مرثد حليف� لبني هاشـم إلـى مكـة، ليخـرج ناسـ� مـن المسـلمين هبـا أسـراء؛ فلمـا 

وكانـت خليلـة لـه يف الجاهليـة، فلمـا أسـلم قدمها سـمعت بـه امـرأة يقـال لهـا: عنـاق، 

أعرض عنها، فأتته فقالت: ويحك يا مرثد أال تخلـو؟ فقـال لهـا: إن اإلسـالم قـد حـال 

 بيني وبينك وحرمه علينـا، ولكـن إن شـئت تزوجتـك، إذا رجعـت إلـى رسـول اهللا 

� استأذنته يف ذلك ثم تزوجتك، فقالت له: أبي تتربم؟ ثم استغاثت عليه فضـربوه ضـرب

راجعـ�  شديدًا، ثم خلوا سبيله، فلما قضى حاجتـه بمكـة انصـرف إلـى رسـول اهللا 

وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي يف سببها، فقال: يا رسول اهللا، أتحـل أن 

 أتزوجها؟ فأنزل اهللا ينهاه.

ــعفه شــديد  ــي ض ــاوز، والكلب ــي مف ــن الســائب الكلب ــد ب ــدي ومحم ــين الواح وب

، فـال يعتـد )٥(، وباذام أبو صالح مـولى أم هـانئ ضـعيف أيضـ�)٤(الكذبوبعضهم رماه ب

                                           
 ).٥/٣٩الكامل يف ضعفاء الرجال (   )١(

 ).٣/٣٥٩ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (   )٢(

 ).٧٤، ٧٣أسباب النزول (ص   )٣(

 ).٤/٧٦ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (   )٤(

  )، والعلــل ومعرفــة الرجــال ألحمــد ١١٠ينظــر: ســؤاالت ابــن أبــي شــيبة البــن المــديني (ص   )٥(

 ).١/١٦٥)، والضعفاء الكبير للعقيلي (١٧٧(ص -المروذي وغيره رواية  -
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هبـذه الروايـة، والروايــة السـابقة مــع ضـعفها إال أهنــا أقـوى منهــا، ال سـيما وأن الروايــة 

 السابقة كانت لحدث تاريخي، وقد نقل هذا األمر تالمذة ابن عباس مقطوع�. 

لثـوري، قـال: سـمعت سـعيد بـن ، من طريـق سـفيان ا)١(فجاء عند ابن أبي شيبة -

كن بغايا بمكة قبل اإلسالم، فكـان رجـال يتزوجـوهنن فيـنفقن علـيهم مـا «جبير يقول: 

ذلك  أصبن، فلما جاء اإلسالم تزوجهن رجال من أهل اإلسالم، فحرم رسول اهللا 

 .»عليهم

، من طريق عبدالوهاب، أنبأ سعيد، عـن قتـادة، عـن سـعيد )٢(وجاء عند البيهقي -

 وهو قول قتادة. »...كن بغايا يف المدينة«ير، أنه قال يف هذه اآلية... قال: بن جب

: عن غندر، عن شعبة، عن إبراهيم بن المهـاجر، عـن )٣(وورد عند ابن أبي شيبة -

 . هكذا ذكره مختصرًا جدًا.»كن بغايا يف الجاهلية«مجاهد، قال سمعته يقول: 

 ، - )٥(ومن طريقه ابن أبي حاتم  -: قال: حدثنا شبابة )٤(وجاء عنده أيض� -

 ، من طريق آدم بن أبي إياس،)٦(والبيهقي -

 ، )٧(شبابة، وآدم) عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح( كالهما:

                                           
 ).١٦٩٣٢، برقم ()٣/٥٤٠المصنف (   )١(

 ).٧/٢٤٨السنن الكربى (   )٢(

 ).١٦٩٢٤، برقم ()٣/٥٤٠المصنف (   )٣(

 ).١٦٩٣٤، برقم ()٣/٥٤٠مصنف ابن أبي شيبة (   )٤(

 ). ١٤١٣١، برقم ()٨/٢٥٢٤تفسيره (   )٥(

 ).٧/٢٤٨السنن الكربى (   )٦(

 ).١٩/٩٧وأخرجه الطربي من طريقين عن ابن أبي نجيح، ينظر: جامع البيان (   )٧(
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 ، من طريق سلمة بن كهيل،)١(وابن أبي حاتم -

بغايـا «: -وذكـر اآليـة  -ابن أبي نجيح، وسلمة) عن مجاهـد، يف قولـه ( كالهما:

اهلية فقيل لهم: هـذا حـرام، فـأرادوا نكـاحهن، فحـرم اهللا علـيهم متعالمات كن يف الج

رجـال يريـدون الزنـا بنسـاء «. وجاء يف طريق ابن أبي حاتم زيادة بيان فقـال: »نكاحهن

نســاء «. ولفــظ ســلمة مختصــر جــدًا بقولــه: »زوان متعالمــات... فــأرادوا نكــاحهن...

 .»معلومات يدعين اْلَقلِيَقاُت 

: من طريق عبدالملك بن أبـي سـليمان، عـن القاسـم بـن )٢(ورواه ابن أبي حاتم -

َة، عن مجاهد كن نساء يف الجاهلية بغيات فـيهن «قال:  -وذكر اآلية  -يف قوله  )٣(أبي َبزَّ

امرأة تدعى أم مهزول جميلة، فكان الرجل من المسلمين يتزوج بإحداهن لتنفق عليـه 

 .»المسلمينمن كسبها، فنهى اهللا، عن ذلك أن يتزوجهن أحد من 

فهــذه اآلثــار أســانيدها ال بــأس هبــا، ورواهتــا شــهرهتم يف التفســير ال تحتــاج إلــى 

، ومـا يشـكل يف هـذه )٤(برهان، وأصل قصة الرايات ثابتة يف البخاري من حديث عائشة

                                           
 ).١٤١٣٢، برقم ()٨/٢٥٢٤تفسيره (   )١(

 ).١٤١٢٧، برقم ()٨/٢٥٢٢تفسيره (   )٢(

 )، ويف روايتهم مجهول.١٩/٩٧وكذلك أخرجه الطربي يف جامع البيان (   )٣(

: أن النكاح -أي عروة  -أخربته  ائشة، زوج النبي )، عن ع٥١٢٧، برقم (صحيح البخاري   )٤(

يف الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطـب الرجـل إلـى الرجـل 

وليته أو ابنته، فيصـدقها ثـم ينكحهـا، ونكـاح آخـر: كـان الرجـل يقـول المرأتـه إذا طهـرت مـن 

زوجها وال يمسها أبدًا، حتـى يتبـين حملهـا  طمثها: أرسلي إلى فالن فاستبضعي منه، ويعتزلها

 =من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبـين حملهـا أصـاهبا زوجهـا إذا أحـب، وإنمـا يفعـل
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 اآلثار ثالثة أمور:

 األمر األول: هل المقصد أن هذه اآلية نزلت يف بغايا الجاهلية؟

  منهم لم يقصد ذكر سبب النزول، وهذا ظاهر يف قول  والذي يظهر أن واحداً 

 - كما هو ظاهر يف حديث عائشة  -ابن عباس جدًا، وإنما أرادوا الربط التاريخي 

وتفسير المعنى هبذا الرابط الجامع، وال يمكن أن يعول على شيء منها يف إرادة سبب 

إثبات سبب النزول  النزول؛ والصيغ الواردة يف الروايات تدل على ذلك، ومعلوم أن

: حدثنا غندر، عن )١(ال يكون بمثل هذه الصيغة. يؤيد ذلك ما ورد عند ابن أبي شيبة

   سليمان، عن هشام بن عروة، عن عاصم بن المنذر، قال: سألُت عروة، عن قوله:

              :الجاهلية، لهن كن نساء بغايا يف «قال:  .]٣[النور

 . »رايات يعرفن هبا

لم يذكر يف آثار الصحابة أن هناك من كـان يريـد الـزواج مـنهن، وإنمـا جـاء  تنبيه:

                                           
ذلك رغبة يف نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما =

لت ووضعت، ومر عليها ليال بعـد دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حم

أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقـول 

لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فـالن، تسـمي مـن أحبـت باسـمه 

ــ ــع: يجتمــع الن ــه الرجــل، ونكــاح الراب ــع ب ــدها، ال يســتطيع أن يمتن ــه ول ــر، فيلحــق ب اس الكثي

فيدخلون على المرأة، ال تمتنـع ممـن جاءهـا، وهـن البغايـا، كـن ينصـبن علـى أبـواهبن رايـات 

تكون علم�، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملـت إحـداهن ووضـعت حملهـا جمعـوا لهـا، 

ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتـاط بـه، ودعـي ابنـه، ال يمتنـع مـن ذلـك. 

 .»بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إال نكاح الناس اليوم عث محمد فلما ب

 ).١٦٩٢٥، برقم ()٣/٥٤٠المصنف (   )١(
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، وهذا يرجح تعليل حديث مرثد بن أبي مرثد، -بحسب ما وقفُت عليه  -هذا متأخرًا 

 إذ لو كان مشهورًا لما ترك ذكره ابن عباس وعروة.

عنـدما  )١(ل الصـفة، ُروي ذلـك عـن ابـن أبـي صـالحوورد بأن اآلية نزلت يف أه -

نزلت يف أهل الصفة، وكانوا قوم� من المهاجرين لم يكن لهم بالمدينـة مسـاكن «قال: 

وال عشــائر، فنزلــوا صــفة المســجد، وكــانوا أربعمائــة رجــل يلتمســون الــرزق بالنهــار، 

ــالفجور،  ــا متعالنــات ب ــة بغاي ــى الصــفة بالليــل، وكــان بالمدين  )٢(مخاصــيبويــأوون إل

بالكسوة والطعام، فهّم أهل الصفة أن يتزوجوهن، فيأووا إلى مسـاكنهن، ويـأكلوا مـن 

طعامهن وكسـوهتن، فنزلـت فـيهم هـذه اآليـة، وقالـه مجاهـد، وزاد: أهنـن كـن يـدعين 

 ، وهذا أثر ال خطام وال زمام له ليعتد به.»، نسبة إلى جهنم)٣(الجهنميات

 الء البغايا؟األمر الثاين: يف تحديد مكان هؤ

لم أقف على تحديد هؤالء البغايا يف اآلثار السابقة إال ما جاء من طريق سعيد بن 

 جبير، واختلف فيه على سعيد بن جبير:

 أن هؤالء البغايا كانوا يف مكة. )٤(فذكر سفيان الثوري

 أن هؤالء البغايا كانوا يف المدينة. )٥(وذكر قتادة

                                           
 ): ١٢/١٦٨)، والقرطبي يف تفسيره (٣/٣٣٧كما عند ابن العربي يف أحكام القرآن (   )١(

 مفرده خصب، وأصله ضد الجدب، وهنا أريـد بـه الكثـرة، وهـي مـن سـعة العـيش التـي كـانوا   )٢(

 ). ٢/١٨٨)، ومقاييس اللغة (٤/١٨٩فيها. ينظر: العين (

 وفسرها اإلمام مجاهد.   )٣(

 ).١١/١٥٥ينظر يف ترجمته: هتذيب الكمال يف أسماء الرجال (   )٤(

 ).٢٣/٤٩٩( المرجع السابقينظر يف ترجمته:    )٥(
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ء الحفاظ كل ذكـر مـا بلغـه يف مكـان هـؤالء ويمكن الجمع بين القولين بأن هؤال

البغايا، ال سيما وأن األمر كان يف الجاهلية، فيحتمل وجودهم يف مكة والمدينة، إال أن 

ــة بالزمــان ال بالمكــان، لكثــرة المــروي يف هــذا  ــة التاريخي األرجــح تعلــق هــذه الحادث

 المعنى.

رهم للنكـاح يف اآليـة قد ُيفهم من قول تالمذة ابـن عبـاس أن تفسـياألمر الثالث: 

 كان على معنى العقد، وهذا ما سأذكره يف القرينة الثانية من القرائن المؤيدة للتعليل.

 ما ورد يف معارضة معنى النكاح الشرعي: -٢

 : أثر ابن عباس

جاء من طريـق شـعبة مـولى ابـن عبـاس، قـال: سـمعت ابـن عبـاس ورجـل سـأله 

علـّي، فرزقنـي اهللا مـن ذلـك توبـة،  مـا حـرم اهللا إين كنت ُألّم بامرأة آيت منها «فقال: 

فأردُت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الـزاين ال يـنكح إال زانيـة، فقـال ابـن عبـاس: لـيس 

ال يـزين إال بزانيـة أو «، ويف لفـظ عكرمـة: )١(»هذا يف هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي

اح، ولكنه الجماع ال يزين هبا إال أما إنه ليس بالنك«، ويف لفظ سعيد بن جبير: )٢(»مشركة

 .)٣(»زان أو مشرك

                                           
  ).١٤١٢٠، برقم ()٨/٢٥٢١ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (   )١(

  ).١٠٠-١٩/٩٩(تفسير الطربي    )٢(

، )١/٢٥٤). وسنن سعيد بن منصور (١٦٩٣١، برقم ()٣/٥٤٠ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (   )٣(

ــي حــاتم (٨٦٥بــرقم ( ــرقم ()٨/٢٥٢١). وتفســير ابــن أب وروى، عــن «). وقــال: ١٤١٢١، ب

)، ويف ١٤١٢٢، بــرقم ()٨/٢٥٢٢، ويف (»الضــحاك، وســعيد بــن جبيــر، وعكرمــة نحــو ذلــك

 =، بــرقم)٢/٢١١والمســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم ( ).١٤١٣٠، بــرقم ()٨/٢٥٢٣(
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، حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسـة، ثنـا أبـو داود، ثنـا )١(ابن أبي حاتم وأخرجه -

قيس، عن أبي حصين، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس يف قوله: الزاين ال يـنكح إال 

 زانية ال يزين إال بزانية أو مشركة.

عن ، حدثنا عفان، عن حماد بن سلمة، عن حميد، )٢(ابن أبي شيبةوأخرجه  - 

     ، عن ابن عباس:إسحاق بن عبداهللا بن الحارث         

 .»ولكن اهللا كفى« ]٣[النور:

، أخربنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا )٣(البيهقي وأخرجه - 

، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عبيد اهللا بن أبي يزيد، أنه سأل أحمد بن نجدة

     عن قول اهللا تعالى: ابن عباس           :قال:  .]٣[النور

الزاين ال «: وروي عن عكرمة أنه قال: ، قال الشافعي »ذلك حكم بينهما فذكره«

أو مشركة، والزانية ال يزين هبا إال زان أو مشرك، يذهب إلى أن قوله  يزين إال بزانية

 .»ينكح يصيب

، حدثنا علّي، قال: ثنا عبداهللا، قال: ثنا معاوية، عن علّي، )٤(الطربي وأخرجه - 

  عن ابن عباس، قوله:              :أهل الزاين من «قال:  .]٣[النور

                                           
ــم يخرجــاه«وقــال:  ).٢٧٨٦(= ــارة »هــذا حــديث صــحيح اإلســناد، ول . واألحاديــث المخت

 ).١٤٨، برقم ()١٠/١٥٠للمقدسي (

  ).١٤١٢٣، برقم ()٨/٢٥٢٢تفسير ابن أبي حاتم (   )١(

  ).١٦٩٣٣، برقم ()٣/٥٤٠المصنف (   )٢(

  ).٧/٢٤٨السنن الكربى (   )٣(

  ).١٩/١٠٠جامع البيان (   )٤(
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القبلة ال يزين إال بزانية مثله أو مشركة، قال: والزانية من أهل القبلة ال تزين إال بزان 

  مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة. ثم قال:          

 .»]٣[النور:

ي معاوية بن صالح، ، حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثن)١(ابن أبي حاتم وأخرجه - 

  عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:              

 .»الزاين من أهل القبلة، ال يزين إال بزانية مثله من أهل القبلة«قال:  .]٣[النور:

 عي.. أي ليس هو النكاح الشر»ليس هذا يف هذا«بقوله:  فجاء اللفظ األول:

، وهـذا صـريح »أما إنه ليس بالنكاح، ولكنـه الجمـاع«بقوله:  وجاء اللفظ الثاين:

 الداللة على مراد قوله.

، أي أن اهللا كفى إرادة النكاح الـذي »ولكن اهللا كفى«بقوله:  وجاء اللفظ الثالث:

 .-كما سيأيت يف قول الشافعي  -هو بمعنى العقد؛ لما فيه من محاذير داللية 

: أن ، قـال الشـافعي »ذلـك ُحكـم بينهمـا فـذكره«بقولـه:  ظ الرابـع:وجاء اللف

، وفسر الشـافعي معنـى الحكـم هنـا عنـدما »يذهب إلى أن قوله ينكح يصيب«عكرمة: 

يف أن الزانية المسلمة ال تحل لمشرك وثني  - فيما علمُت  -ولم يختلف الناس «قال: 

وال غيـره، فإجمـاعهم علـى هـذا وال كتابي، وأن المشركة الزانيـة ال تحـل لمسـلم زان 

 .)٢(»المعنى يف كتاب اهللا؛ حجة على من قال: هو حكم بينهما، واهللا أعلم

 مصرح� بأن المقصود بالنكاح فعل الزنا. وجاء اللفظ الخامس:

                                           
  ).١٤١٢٤، برقم ()٨/٢٥٢٢تفسيره (   )١(

 ).٤/٣٨٥الشايف يف شرح مسند الشافعي (   )٢(
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، )٢(، وعكرمـة)١(فرواه عن ابن عباس ستة من الرواة وهم: شعبة مـولى ابـن عبـاس

، وعلـي )٥(، وعبيداهللا بن أبـي يزيـد)٤( بن الحارث، وإسحاق بن عبداهللا)٣(وسعيد بن جبير

، وهم تالمذة ابن عباس، وبعضهم مشهور الرواية عنه بأسـانيد رجالهـا )٦(بن أبي طلحة

ثقات، كلهم يجتمعون على نقل المعنى عن ابـن عبـاس، وإن اختلفـت ألفـاظهم، وأن 

 المقصود بالنكاح يف اآلية: الوطء. 

م يبلغه نصـ� مـن السـنة يفسـر معنـى النكـاح، وأن وهذا يدل على أن ابن عباس ل

ســبب النــزول يمكــن أن يعــل بــالمعنى الــذي ذهــب إليــه ابــن عبــاس، حيــث إن اآليــة 

الكريمة ال تدل على معنى النكاح الشرعي؛ لعدم إمكان حمل اآليـة عليـه، فـال يمكـن 

  أن يقول أحد من الناس على جواز النكاح من مشركة لداللة هذه اآلية.

 عن تالمذة ابن عباس ذات المذهب الذي ذهب إليه: وورد

، )٩(، عن ابن ُشْبُرَمةَ -  )٨(ومن طريقه البيهقي -، عن ابن عيينة )٧(أبي شيبة أخرج ابن

                                           
 تقدم حاله يف القرينة األولى.   )١(

 ).٤٦٧٣، برقم (ينظر: تقريب التهذيب   )٢(

 ).٢٢٧٨، برقم (المرجع السابقينظر:    )٣(

 ).٣٦٥م (، برقالمرجع السابقينظر:    )٤(

 ).٤٣٥٣، برقم ( المرجع السابقينظر:    )٥(

ــرقم (المرجــع الســابقينظــر:    )٦( ــم «).قــال عنــه ابــن حجــر: ٤٧٥٤، ب أرســل عــن ابــن عبــاس ول

 .»يره...صدوق قد يخطئ

 ). ١٦٩٢١، برقم ()٣/٥٣٩( المصنف   )٧(

 ).١٠/٨٧( معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )٨(

 ).٣٣٨٠(، برقم ينظر: تقريب التهذيب   )٩(
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  عن عكرمة:             :ال يزين الزاين إال بزانية«، ]٣[النور«. 

، عن سـعيد )٢(: حدثنا غندر، عن شعبة، عن َيْعَلى بن ُمْسلِمٍ )١(وأخرج ابن أبي شيبة

 .»ال يزين، إال بزانية أو مشركة«بن جبير، قال: 

  حدثنا وكيع، عن سلمة، عن الضحاك، يف قوله: قال: )٣(وأخرج أيض�   

           :ال بزانية، وال تزين حين تزين ال يزين حين يزين إ«قال:  .]٣[النور

 .»إال بزان مثلها

أن الزاين ال يطأ إال زانية أو «وهذه أسانيد يرويها الثقات، ومعنى هذا القول: 

مشركة، أي: ال يطاوعه على مراده من الزنا إال زانية عاصية أو مشركة ال ترى حرمة 

 ذلك، وكذلك           عاص بزناه،أي :         :ال  ]٣[النور

 .)٤(»يعتقد تحريمه

 وقد ثبت تسمية هذا الفعل الجاهلي بالنكاح، وذلك عنـدما وصـفت عائشـة 

ونكـاح الرابـع: يجتمـع النـاس الكثيـر، فيـدخلون علـى «أنكحة أهل الجاهلية فقالـت: 

أبـواهبن رايـات تكــون المـرأة، ال تمتنـع ممــن جاءهـا، وهـن البغايــا، كـن ينصـبن علــى 

علم�، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهـا جمعـوا لهـا، 

ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعـي ابنـه، ال يمتنـع مـن 

                                           
ـــنف (   )١( ـــر: مص ـــرقم ()٣/٥٤٠ينظ ـــرقم ()٣/٥٤٠)، ويف (١٦٩٢٣، ب ـــير ١٦٩٢٨، ب ). وتفس

 ).١٩/١٠٠الطربي (

 ).٧٨٤٩، برقم (ينظر: تقريب التهذيب   )٢(

  ).١٦٩٢٧، برقم ()٣/٥٤٠ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (   )٣(

 ).٢٧٥ينظر: دراسات يف علوم القرآن (ص   )٤(
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 .)١(»بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إال نكاح الناس اليوم ذلك. فلما بعث محمد 

 قرائن المعارضة للتعليل:ثاني�: ال* 

فهذه القرائن التعليلية ال أقصد هبا نفي معنى من المعاين الواردة يف تفسـير اآليـة، 

وال استقصاء دراستها، لذلك حرصـُت علـى االختصـار قـدر المسـتطاع، وإنمـا أردُت 

اإلشارة إلى قرائن خارجية تدل على أن قصة مرثد لـو كانـت هبـذه الشـهرة والوضـوح 

السلف الصالح إلى هذه التأويالت التي ذكروهـا يف اآليـة، ولـيس االعتمـاد  لما احتاج

 يف تعليل الحديث على هذه القرائن، إنما هي يف باب تأييد التعليل ال غير.

 :)٢(وأما معنى النكاح الوارد يف اآلية فقد ورد عند السلف على معنيين

  لوطء، قال ما ثبت عن ابن عباس من أن النكاح المقصود به ا فاألول:

يف حديث رفاعة أن المطلقة ثالث� ال تحل لمطلقها إال بنكاح فيه جماع، «ابن الملقن: 

   وهو مفسر لقوله تعالى:          :وهو من التفسير  ،]٢٣٠[البقرة

هنا، وإال المسند، وذلك أن القرآن كله إذا ذكر فيه النكاح، أريد به العقد ال الوطء، إال 

 يف قوله:                :حتى تذوقي (على قول، والسنة بينته بقوله

 .)١(». وهي الوطء)٣()عسيلته

                                           
 ).٥١٢٧برقم (، ينظر: صحيح البخاري   )١(

وإنما ذكرُت هذا األمر حتى ال يشـكل علـى أحـد أن هنـاك عالقـة بـين الداللـة وإثبـات وجـود    )٢(

 الدليل الذي يدل على الداللة، وأنا معني باألمر الثاين أصالة.

: جــاءت امــرأة رفاعــة ). عــن عائشــة ٢٦٣٩، بــرقم (وتمــام الحــديث كمــا عنــد البخــاري   )٣(

: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طالقي، فتزوجت عبدالرحمن بن ، فقالتالقرظي النبي 

 =أتريـدين أن ترجعـي إلـى رفاعـة؟ ال، حتـى تـذوقي«الزبير إنما معه مثل هدبة الثـوب، فقـال: 
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وأولى األقوال يف ذلك عندي بالصواب، «ورجح الطربي رأي ابن عباس فقال: 

ن اآلية نزلت يف البغايا قول من قال: عنى بالنكاح يف هذا الموضع الوطء، وأ

المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام 

على كل مشرك، وأن الزاين من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة األوثان، 

فمعلوم إذ كان ذلك كذلك، أنه لم يعن باآلية أن الزاين من المؤمنين ال يعقد عقد نكاح 

فة من المسلمات، وال ينكح إال بزانية أو مشركة، وإذ كان ذلك كذلك، فبين على عفي

   أن معنى اآلية: الزاين ال يزين إال بزانية ال تستحل الزنا أو بمشركة تستحله. وقوله:

           :يقول: وحرم الزنا على المؤمنين باهللا ورسوله، . ]٣[النور

 و النكاح الذي قال جل ثناؤه: وذلك ه         :٢(»]٣[النور(. 

وتمام الفائدة يف قوله «قال الشوكاين عندما ذكر التأويالت الواردة يف اآلية: 

  سبحانه:          :يعني الذين امتثلوا األوامر واجتنبوا  ]٣[النور

 .)٣(»لنواهيا

 إرادة النكاح الشرعي، يؤيد ذلك: المعنى الثاين:

                                           
، وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العـاص بالبـاب ينتظـر »عسيلته ويذوق عسيلتك=

. وأخرجه البخاري يف إلى هذه ما تجهر به عند النبي أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر أال تسمع 

 ).١٤٣٣، برقم (مواضع متعددة من صحيحه، وكذلك أخرجه مسلم

 ).٢٥/٢٢١التوضيح لشرح الجامع الصحيح (   )١(

 ).١٩/١٠١جامع البيان (   )٢(

). وذلـك يف معـرض بيانـه لقـول مـن قـال بـأن المقصـود بالنكـاح هنــا: ٦/١٧٤نيـل األوطـار (   )٣(

 لوطء.ا
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٢٩٣ 

، أنه قال يف )١(ما ثبت عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أوًال:

     قوله تعالى:                       :٣[النور[ 

 : أهنا منسوخة، نسخها قول اهللا «          :فهي من ]٣٢[النور ،

 يف رواية أبي سعيد: وقد أتى رسول اهللا «. ثم قال الشافعي: )٢(»أيامى المسلمين

ماعز بن مالك فأقر عنده بالزنا مرارًا لم يأمره يف واحد منها أن يجتنب زوجه إن كانت 

ه، وال زوجه أن تجتنبه، وقد ذكر له رجل أن امرأة رجل زنت وزوجها حاضر فلم ل

يأمر فيما علمنا زوجها باجتناهبا وأمر أنيس� أن يغدو عليها فإن اعرتفت رجمها، وقد 

جلد ابن األعرابي يف الزنا مائة وغّربه عام�، ولم ينهه فيما علمنا أن ينكح وال أحدًا أن 

د رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل ينكحه إال زانية، وق

والذي «، وقال الشافعي: )٣(»وانتفى من حملها فلم يأمره باجتناهبا حتى العن بينهما...

  يشبه، واهللا أعلم، ما قال ابن المسيب: هي منسوخة نسختها          

                                           
رجالً تزوج امرأة، فلما أصاهبا وجدها حبلى، فرفـع «وورد عن ابن المسيب بسند البيهقي: أن    )١(

هذا حديث «، قال البيهقي: »، ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائةذلك إلى النبي 

جعـل مرسل، وقد مضت الداللة على جواز نكاح الزانية المسلمة وأنه ال يفسخ بالزنـا، وإنمـا 

االسترباء من الملك، وأجمع أهل العلـم علـى أن  اهللا تعالى العدة يف النكاح، وجعل النبي 

ولد الزنا من الحرة يكون حرًا، فيشبه أن يكون هذا الحديث إن كـان صـحيح� منسـوخ�، واهللا 

 ).٧/٢٥٥. السنن الكربى للبيهقي (»أعلم

). قال محمد: ١٠٠٤، برقم ()٣٤٤(ص - باين رواية محمد بن الحسن الشي - ينظر: موطأ مالك    )٢(

وهبذا نأخـذ، وهـو قـول أبـي حنيفـة، والعامـة مـن فقهائنـا ال بـأس بتـزوج المـرأة، وإن كانـت قـد «

 ).١٠٠، والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سالم (ص»فجرت، وإن يتزوجها من لم يفجر

 ).٨٨-١٠/٨٧ينظر: معرفة السنن واآلثار (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية
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٢٩٤  

 .)١(»سلمين، فهي من أيامى الم]٣٢[النور:

أن اآلية خرب بمعنى النهي، بدليل قراءة (ال يـنكح) «ومن حجج من قال بالنسخ: 

 .)٢(»بالجزم، والقراءات يفسر بعضها بعض�

عن معتمر بن سليمان، عن عاصم، عن الشـعبي، قـال: «قال ابن أبي شيبة: ثاني�: 

يف المسـتور، ولكـن ُأحل نكاح الزاين الزانية. قال: وسألت الحسن فقـال لنـا: ال يعنـي 

 . )٣(»المحدود ال يتزوج إال محدودة

ال يحل لرجل مسلم أن «وعن محمد بن راشد قال: سمعُت مكحوًال يقول: 

يتزوج امرأة قد ُحدت يف الزنا، وال يحل المرأة مسلمة أن تتزوج رجالً قد ُحد يف الزنا، 

     وإنما أنزل اهللا هذه اآلية:          :٤(»يف هذا ]٣[النور(. 

نزلت مخصوصة يف رجل من المسلمين استأذن رسـول «من قال بأن اآلية  ثالث�:

يف نكاح امرأة يقال لها أم مهـزول، كانـت مـن بغايـا الزانيـات، وشـرطت لـه أن  اهللا 

 .)٥(»تنفق عليه، فأنزل اهللا هذه اآلية؛ قاله ابن عمر ومجاهد

، معناه أهنا مطاوعة لمن أرادها، وال ترد يده، )٦()ال ترد يد المس(«غوي: قال الب

                                           
 ).٣٧-٣/٣٦غير للبيهقي (ينظر: السنن الص   )١(

 ).٢٧٥ينظر: دراسات يف علوم القرآن (ص   )٢(

 ).١٦٩٣٥، برقم ()٣/٥٤١المصنف (   )٣(

 ).١٢٨٠٩، برقم ()٧/٢٠٧( المرجع السابق   )٤(

)، وأثر ابن عمر لم أقف عليه، وأما أثر مجاهد فقد ٣/٣٣٦ينظر: أحكام القرآن البن العربي (   )٥(

 تقدم الكالم عليه. 

 =فقال: ): عن ابِن عباٍس قال: جاء َرُجل إلى النبيَّ ٢٠٤٩تمامه كما عند أبي داود برقم (و   )٦(
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٢٩٥ 

، دليل على جواز نكاح الفاجرة، وإن كان االختيار غير ذلك، )فأمسكها(ويف قوله: 

 : وهو قول أهل العلم، وأما قول اهللا                    

      :فإنما نزلت يف امرأة بغي من الكفار خاصة يقال لها: ]٣[النور ،

 . )٢(، وقال بخصوصية سبب النزول أيض� اإلمام الخطابي)١("َعناق...

 الرتجيح:

، وآثـار والذي تـرجح لـدي أن جميـع القـرائن الـواردة مـن أقـوال الصـحابة 

معنى النكاح الشرعي، أو التي أثبت معنى النكاح  السلف يف هذه اآلية سواء التي نفت

الشرعي ثم صرفت بأمور أخرى، كلها قرائن تـدل بمجملهـا علـى أنـه لـم يـرد حـديث 

صحيح صريح يف سبب النزول يفصل يف األمر، ومن يذكر أسباب النزول فإنه يذكرها 

ن ذكـر بغايـا على سبيل االستئناس ليقرب معنى اآلية، وال يقصد ثبوهتا، كما مر معنا م

 أهل المدينة.

فإن هذه المسألة وإن كانت مسألة داللية  وأما مسألة: ما مقصود النكاح يف اآلية؟

يف ظاهرهــا؛ إال أن لبــاب التعليــل مــدخل فيهــا، مــن حيــث القــرائن التــي تؤيــد تعليــل 

المرفوع، وتدل على أنه غير صحيح؛ ومن حيث إن حديث مرثد لم أر له ذكرًا واسع� 

لف الذين أولو اآلية، وصرفوا معناها الظاهر سواء من باب صرف ذات داللـة عند الس

  لفظ النكاح، أو بصوارف خارجية.

                                           
ْبها«إن امرأيت ال َتْمنَُع َيَد ال مٍس، قال: = . »فاستْمتِع هبا«قال: أخاُف أن َتْتَبَعها نفِسي، قال:  »َغرِّ

 .»هذا خطأ والصواب مرسل«) وقال: ٣٤٦٥وأخرجه النسائي برقم (

 ).٢٨٩-٩/٢٨٨رح السنة للبغوي (ش   )١(

 ).٣/١٨١ينظر: معالم السنن (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:

٢٩٦  

فأقول: إن لقول ابن عباس يف هذه المسألة فقه متفرد، وال يلزم من األخـذ بقـول 

رأى  ابن عباس هنا القول بجواز نكاح الزانية فهذه مسألة أخـرى؛ ألن ابـن عبـاس 

هنا ليس هو العقد، وإنما هـو فعـل الـوطء، وحكـى حكايـة أهـل الجاهليـة، أن النكاح 

وتقدم بأن عائشة أسمت هذا الفعل الجاهلي نكاح�، وأنه مـن األنكحـة التـي وضـعها 

 .اهللا ببعثة نبيه 

  فإن اآلية بغير قول ابن عباس آية مشكلة جدًا، حتى الذي لم يقل بقول 

  أخرى تصرف داللة هذا اللفظ كقول ابن عباس احتاج إلى البحث عن صوارف 

هذه اآلية من أعاجيب آيات القرآن ألن لفظها «ابن المسيب بالنسخ، وقول ابن حزم: 

لفظ الخرب ومعناها معنى النهي تقدير الكالم واهللا أعلم: ال تنكحوا زانية وال مشركة، 

  ومثله قوله تعالى:               :والمعنى اعلموا،  ،]١٢[الطالق

  ومثله قوله تعالى:              :والمعنى: قولوا  ،]٤٠[األحزاب

 .)١(»رسول اهللا...

فـإن ُأِريـَد بـه الـوطء فـإن معنـاه ال يكـون زنـا إال بزانيـة، وذلـك «قال ابن العربي: 

رجل والمرأة زنـا مـن الجهتـين، ويكـون تقـدير اآليـة وطء عبارة عن أن الوطأين من ال

 . )٢(»الزنا ال يقع إال من زان أو مشرك، وهذا يؤثر عن ابن عباس؛ وهو معنى صحيح

قــّدمنا مــرارًا أن مــن أنــواع البيــان التــي تضــمنها هــذا الكتــاب «وقــال الشــنقيطي: 

آلية قرينة دالة على عدم المبارك أن يقول بعض العلماء يف اآلية قوًال، ويكون يف نفس ا

                                           
 ).٤٧الناسخ والمنسوخ البن حزم (ص   )١(

 ).٣/٣٣٩أحكام القرآن البن العربي (   )٢(
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٢٩٧ 

صحة ذلك القول، ذكرنا هذا يف ترجمة الكتاب، وذكرنا فيما مضى مـن الكتـاب أمثلـة 

 كثيرة لذلك، ومن أمثلة ذلك هذه اآلية الكريمة.

وإيضاح ذلك: أن العلماء اختلفوا يف المراد بالنكاح يف هذه اآلية، فقال جماعة: 

ي هو نفس الزنى، وقالت جماعة أخرى من المراد بالنكاح يف هذه اآلية: الوطء الذ

أهل العلم: إن المراد بالنكاح يف هذه اآلية هو عقد النكاح، قالوا: فال يجوز لعفيف أن 

يتزوج زانية كعكسه، وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح يف اآلية التزويج ال الوطء 

المشرك والمشركة يف  يف نفس اآلية قرينة تدل على عدم صحته، وتلك القرينة هي ذكر

  اآلية؛ ألن الزاين المسلم ال يحل له نكاح مشركة، لقوله تعالى:        

       :وقوله تعالى:]٢٢١[البقرة ،                    

  ، وقوله تعالى:]١٠[الممتحنة:             :وكذلك ]١٠[الممتحنة ،

  الزانية المسلمة ال يحل لها نكاح المشرك؛ لقوله تعالى:         

     :فنكاح المشركة والمشرك ال يحل بحال، وذلك قرينة على أن  ؛]٢٢١[البقرة

نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى، ال عقد النكاح؛ لعدم  المراد بالنكاح يف اآلية التي

مالءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة، والقول بأن نكاح الزاين للمشركة، 

والزانية للمشرك منسوخ ظاهر السقوط؛ ألن سورة (النور) مدنية، وال دليل على أن 

 رجوع إليه.ذلك ُأحل بالمدينة ثم نسخ، والنسخ ال بد له من دليل يجب ال

وأن هذا النهي يف اآلية، خرج مخرج الذم والتحقير للزناة، والتشريف لذوي 

 فهو كقوله تعالى:  العفة،                            

          :إين أقول بأن القصد من هذه اآلية: التحذير ؛ لذلك ف)١(»]٢٦[النور

                                           
 ).٤١٨-٥/٤١٧أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:

٢٩٨  

والتنبيه، والزجر والتنفير، ال أن يعلق هبا حكم� من األحكام الخمسة، فإن داللة اآلية، 

ألّنا لو أطلقنا الزاين يف المسلم «وسياقها كالهما يدالن على هذا األمر بشكل بّين؛ 

لقنا الزانية يف المسلمة والكافر؛ لجوزنا للمسلم نكاح المشركة الوثنية، ولو أط

، فإما )١(»والكافرة، لجوزنا للمسلمة الزانية أن تنكح مشرك�، ولم ترد شريعتنا هبذا قط

وأن اآلية وردت لبيان أنكحة «أن يقال بأن الزاين هنا هو المشرك، وكذلك الزانية، 

 .»أو أن يقال بأن للنكاح تأويل )٢(»المشركين وصفتها

* * * 

 

 

                                           
 ).٤/٤٨ينظر: تيسير البيان ألحكام القرآن (   )١(

 .السابقالمرجع ينظر:    )٢(
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٢٩٩ 

 الخاتمة

 

 دهللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وبعد:الحم

   فهــذا التطــواف متعلــق بدراســة األحاديــث الــواردة يف ســبب نــزول قولــه تعــالى:

              ،  ،فقد توصلُت بعد هذه الدراسة إلى عدد من النتـائج

 يت:وهي على النحو اآل

أنه لم يصح حديث مرفوع يف سبب نزول اآلية، وأن األحاديـث المرفوعـة يف  -

 الباب ال تخلو من علة.

عدم وجود حديث صحيح يف سبب النزول يضعف القول بأن النكاح يف هـذا  -

 اآلية هو بمعنى العقد.

أن اآلثار الواردة عن الصحابة والسلف والمتناولة تأويل اآلية تدل يف جملتها  -

حمــل اآليــة علــى معنــى العقــد مشــكل جــدًا، وأن هــذا اإلشــكال يحتــاج إلــى  علــى أن

صـارف، فمـنهم مـن جعـل الصـارف الســياق، ومـنهم مـن جعـل الصـارف أمـر خــارج 

 كالنسخ.

أن دراســة القـــرائن الخارجيـــة عنـــد تنـــاول الحكـــم علـــى الحـــديث إعـــالًال  -

عـن الحكـم  وتصحيح� يساهم يف اكتمال الرؤية الحديثية، ويقود إلـى تصـور صـحيح

الذي تم إطالقه على الحديث. واالكتفاء بدراسـة ظـواهر األحاديـث دون تناولهـا مـن 

 جهة التعليل يضعف المنهج النقدي لدى الباحث.

  التوصيات:

دراسة حديثية فقهية تتنـاول مسـألة نكـاح الزانيـة، وذكـر األحـوال المتعلقـة هبـذه 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:

٣٠٠  

، ثم مقارنـة ذلـك الفقـه بـأقوال أصـحاب المسألة على ضوء ما صح من سنة النبي 

 المذاهب األربعة.

 وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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٣٠١ 

 قائمة المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم. - 

 يف ومسـلم البخـاري يخرجه لم مما المختارة األحاديث من المستخرج أو المختارة األحاديث - 

 األسـتاذ معـالي: تحقيـق المقدسـي. عبداهللا أبو عبدالواحد بن محمد ينالد ضياء صحيحيهما:

 لبنـان، بيـروت، والتوزيـع، والنشر للطباعة خضر دار دهيش. بن عبداهللا بن عبدالملك الدكتور

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ الثالثة، / ط

لكي. أحكام القرآن: القاضـي محمـد بـن عبـداهللا أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري االشـبيلي المـا - 

 -هـــ ١٤٢٤محمــد عبـدالقادر عطــا. دار الكتـب العلميــة، بيـروت، لبنــان، ط/ الثالثـة، : تحقيـق

  .م٢٠٠٣

أسباب نزول القـرآن: أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، النيسـابوري  - 

 هـ.١٤١١الشافعي. تحقيق: كمال بسيوين زغلول. دار الكتب العلمية، بيروت. ط/ األولى، 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: محمد األمين بن محمد المختار بن عبـدالقادر الجكنـي  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الشنقيطي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. ط/

 بـن بسـطام بـن زيـاد بـن عـون بـن معـين بـن حيـى: يالـدارمي عثمـان روايـة - معـين ابـن تـاريخ - 

 دار سـيف. نـور محمـد أحمـد. د: تحقيـق البغـدادي. زكريـا أبـو بـالوالء مـريال عبـدالرحمن

 دمشق. للرتاث، المأمون

 َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس واألعالم: المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ - 

ـ هـ١٤١٣ الثانيـة، / ط بيروت، العربي، الكتاب دار التدمري. عبدالسالم عمر: تحقيق الذهبي.

 م.١٩٩٣ -

هل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: أبو الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد بـن أتعريف  - 

   عمــان، –أحمــد بــن حجــر العســقالين. تحقيــق: د. عاصــم بــن عبــداهللا القريــويت. مكتبــة المنــار 

 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٣ط/ األولى، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:

٣٠٢  

 المنـذر بـن إدريـس بـن محمـد بن عبدالرحمن محمد أبو: حاتم أبي البن العظيم القرآن تفسير - 

 مصـطفى نـزار مكتبـة الطيـب، محمـد أسـعد: تحقيـق حـاتم، أبي ابن الرازي الحنظلي التميمي

 .هـ١٤١٩، الثالثة /ط السعودية، العربية المملكة ،الباز

 :تحقيـق العسـقالين. الفضـل أبـو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد التهذيب: تقريب - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ األولى،/ ط سوريا، الرشيد، دار عوامة. محمد

 الـدين جمـال الحجاج أبو يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف: الرجال أسماء يف الكمال هتذيب - 

 مؤسسـة معـروف، عـواد بشـار .د: تحقيـق المـزي، الكلبـي القضـاعي محمـد أبـي الزكـي ابـن

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ األولى، /ط بيروت، ،الرسالة

الجامع الصحيح: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمـر بـن علـي بـن أحمـد التوضيح لشرح  - 

 –الشافعي المصري. تحقق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيـق الـرتاث. دار النـوادر، دمشـق 

 .م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ األولى،/ ط سوريا،

اليمنـي الشـافعي لخطيب تيسير البيان ألحكام القرآن: محمد بن علي بن عبداهللا بن إبراهيم بن ا - 

(ابن نــور الــدين). عنايــة: عبــدالمعين الحــرش. دار النــوادر، ســوريا، ط/ األولــى، المشــهور بـــ

 م. ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣

 الُبستي. الدارمي حاتم أبو التميمي َمْعبدَ  بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد الثقات: - 

 م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ األولى، / ط الهند، الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف دائرة

جامع البيان يف تأويل القرآن: محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب اآلملـي، أبـو جعفـر  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطربي. تحقق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة، ط/ األولى، 

نصـاري الخزرجـي الجامع ألحكام القرآن: أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح األ - 

القاهرة،  شمس الدين القرطبي. تحقيق: أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية،

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ط/ الثانية، 

 محمـد أبـو الحنظلـي التميمـي المنـذر بـن إدريس بن محمد بن عبدالرحمن والتعديل: الجرح - 

 م.١٩٥٢ -هـ ١٢٧١ األولى، / ط روت،بي العربي، الرتاث إحياء دار حاتم. أبي ابن الرازي



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد  

  د. حممد بن أمحد إبراهيم دعوري

  

٣٠٣ 

  جمــال القــراء وكمــال اإلقــراء: علــي بــن محمــد بــن عبدالصــمد الهمــداين المصــري الشــافعي،  - 

د. محسـن خرابـة. دار المـأمون  ،أبو الحسن، علم الدين السـخاوي. تحقيـق: د. مـروان العطيَّـة

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،دمشق، بيروت، ط/ األولى -للرتاث 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩ ، علوم القرآن: محمد بكر إسماعيل. دار المنار، ط/ الثانيةدراسات يف - 

دفــع إيهــام االضــطراب عــن آيــات الكتــاب: محمــد األمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــدالقادر  - 

 األولــى/ ط جــدة، –القــاهرة، توزيــع: مكتبــة الخــراز  -الجكنــي الشــنقيطي. مكتبــة ابــن تيميــة 

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧

 / الشيخ فضيلة وراجعه عليه أشرف داود. أبو السجستاين األشعث بن سليمان داود: أبي سنن - 

 -هــ ١٤٢١ الثالثـة، /ط الشـريف، الحـديث موسـوعة الريـاض، السالم، دار الشيخ. آل صالح

 م.٢٠٠٠

 فضـيلة وراجعـه عليـه أشـرف عيسـى. أبـو الرتمـذي سـورة بـن عيسى بن محمد الرتمذي: سنن - 

 الثالثـة، /ط الشـريف، الحـديث موسـوعة الريـاض، السـالم، دار الشـيخ. آل صـالح / الشـيخ

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

  الســنن الصــغير للبيهقــي: أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخْســَرْوِجردي الخراســاين،  - 

أبو بكر البيهقـي. تحقـق: عبـدالمعطي أمـين قلعجـي، جامعـة الدراسـات اإلسـالمية، كراتشـي، 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠لى، باكستان، ط/ األو

أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخْســَرْوِجردي الخراســاين، أبــو بكــر  الســنن الكــربى: - 

ــة،  ــان، ط/ الثالث ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــا. دار الكت ــدالقادر عط ــد عب ــق: محم ــي. تحق البيهق

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

: تحقيـق الجوزجـاين، اسـاينالخر شـعبة بـن منصور بن سعيد عثمان أبو: منصور بن سعيد سنن - 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣ األولى، /ط الهند،، السلفية الدار األعظمي، الرحمن حبيب

 بـن بسـطام بن زياد بن عون بن معين بن يحيى معين: بن يحيى زكريا ألبي الجنيد ابن سؤاالت - 

 الـدار، مكتبـة سيف. نور محمد أحمد: تحقيق البغدادي. زكريا أبو بالوالء المري عبدالرحمن

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ األولى، / ط المنورة، المدينة



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:

٣٠٤  

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم: أبو عبداهللا أحمد بن محمد  - 

 -بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين. تحقيق: د. زياد محمـد منصـور. مكتبـة العلـوم والحكـم 

 هـ.١٤١٤، ط/ األولى، -المدينة المنورة 

ســؤاالت أبــي عبيــد اآلجــري أبــا داود السجســتاين يف الجــرح والتعــديل: أبــو داود ســليمان بــن  - 

ِجْستاين. تحقيق: محمد علي قاسم  األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

ــة  ــة العربي ــورة، المملك ــة المن ــالمية، المدين ــة اإلس ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــري. عم العم

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ية، ط/األولى، السعود

سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: علـي بـن عبـداهللا بـن جعفـر السـعدي  - 

  بــالوالء المــديني، البصــري، أبــو الحســن. تحقيــق: موفــق عبــداهللا عبــدالقادر. مكتبــة المعــارف 

 .هـ١٤٠٤ األولى،/ ط ،- الرياض –

افِي يفْ َشْرح ُمْسنَد -  افِعي الْبِن األثِيْر: مجد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن  الشَّ الشَّ

   -محمـد بـن محمـد ابـن عبـدالكريم الشـيباين الجـزري ابـن األثيـر. تحقـق: أحمـد بـن ســليمان 

ْشـِد، الريـاض، المملكـة العربيـة السـعودية، ط/ األولـى،  أبي تميم َياسر بن إبـراهيم. َمكَتبـَة الرُّ

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

شرح السنة: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغـوي الشـافعي.  - 

  محمــد زهيــر الشــاويش. المكتــب اإلســالمي، دمشــق، بيــروت،  - تحقيــق: شــعيب األرنــؤوط

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ط/ الثانية، 

 األزدي مةسـل بـن عبـدالملك بـن سـالمة بـن محمـد بـن أحمـد جعفـر أبـو: اآلثار مشكل شرح - 

   الرسـالة، مؤسسـة األرنـؤوط، شـعيب: تحقيـق بالطحـاوي، المعـروف المصـري الحجـري

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، األولى /ط

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخـاري الجعفـي. تحقيـق: محمـد زهيـر بـن  - 

 هـ.١٤٢٢ناصر الناصر. دار طوق النجاة، ط/ األولى، 
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  د. حممد بن أمحد إبراهيم دعوري

  

٣٠٥ 

ن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري. تحقيــق: محمــد فــؤاد صــحيح مســلم: مســلم بــ - 

 .بيروت ،عبدالباقي. دار إحياء الرتاث العربي

علل الرتمذي الكبير: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمـذي، أبـو عيسـى.  - 

النـوري، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي. تحقيق: صبحي السامرائي، أبـو المعـاطي 

 .هـ١٤٠٩ األولى،/ ط بيروت، ،محمود خليل الصعيدي. عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية

 عبـداهللا أبـو أسـد بـن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد: عبداهللا رواية - الرجال ومعرفة العلل - 

 -هــ ١٤٢٢ الثانيـة، / ط الريـاض، الخـاين، دار عبـاس. محمـد بـن اهللا وصي: تحقيق الشيباين.

 .م٢٠٠١

غريــب الحــديث: أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب البســتي المعــروف  - 

بالخطابي. تحقيق: عبدالكريم إبراهيم الغرباوي، وخـرج أحاديثـه: عبـدالقيوم عبـد رب النبـي. 

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ ،دمشق –دار الفكر 

بن عبداهللا بن الجنيد البجلي الرازي ثـم الفوائد: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبداهللا بن جعفر  - 

 .هـ١٤١٢ األولى،/ ط. الرياض ،الدمشقي، تحقق: حمدي عبدالمجيد السلفي. مكتبة الرشد

 ،عبـدالموجود أحمـد عـادل: تحقيـق الجرجـاين. عدي بن أحمد أبو الرجال: ضعفاء يف الكامل - 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ األولى، / ط لبنان،  -بيروت العلمية، الكتب معوض، محمد وعلي

كتاب العين: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري. تحقيـق:  - 

 د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهالل.

كتاب العين: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي البصـري. تحقـق:  - 

 خزومي، د. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهالل.د. مهدي الم

 خواسـتي بـن عثمـان بـن إبـراهيم بـن محمد بن عبداهللا واآلثار: األحاديث يف المصنف الكتاب - 

  ، الريـاض الرشـد، مكتبـة الحـوت. يوسـف كمـال: تحقيـق شـيبة. أبـي بـن بكـر أبـو العبسـي

 هـ.١٤٠٩ األولى، / ط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:

٣٠٦  

من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودراية: د. خالد  المحرر يف أسباب نزول القرآن - 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط/ األولــى،  -بــن ســليمان المزينــي. دار ابــن الجــوزي، الــدمام 

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

ــي. تحق -  ــيده المرس ــن س ــماعيل ب ــن إس ــي ب ــن عل ــو الحس ــم: أب ــيط األعظ ــم والمح ــالمحك ق: ي

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ األولى،/ ط بيروت، –العلمية  عبدالحميد هنداوي. دار الكتب

 بـن ُنعـيم بـن حمدويـه بـن محمـد بـن عبـداهللا بـن محمـد الحـاكم الصحيحين: على المستدرك - 

 مصـطفى: تحقيـق البيـع. بـابن المعـروف النيسـابوري عبـداهللا أبـو الطهمـاين الضـبي الحكـم

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١ األولى، / ط بيروت، العلمية، الكتب دار عطا. عبدالقادر

 عبـداهللا. أبـو الشـيباين أسـد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد حنبل: بن أحمد اإلمام مسند - 

 -هـ ١٤٢١ األولى، / ط الرسالة، مؤسسة وآخرون. مرشد، وعادل ،األرنؤوط شعيب: تحقيق

 .م٢٠٠١

 حبيـب تحقيـق: الصـنعاين. بكـر أبـو اليمـاين الحميـري نـافع بـن همام بن عبدالرزاق المصنف: - 

 .هـ١٤٠٣ الثانية، / ط بيروت، اإلسالمي، المكتب األعظمي. الرحمن

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود: أبو سليمان حمد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب  - 

 م.١٩٣٢ -هـ ١٣٥١ ،البستي المعروف بالخطابي. المطبعة العلمية، حلب، ط/ األولى

 الطـرباين. القاسـم أبـو الشـامي اللخمـي مطير بن أيوب بن أحمد نب سليمان األوسط: المعجم - 

 الحـرمين، دار الحسـيني. إبـراهيم بـن وعبدالمحسـن ،محمـد بـن اهللا عوض بن طارق: تحقيق

 القاهرة.

المعجم الكبير للطرباين: سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم  - 

خالد بن . د و ،سعد بن عبد اهللا الحميد. د :احثين بإشراف وعنايةالطرباين. تحقيق: فريق من الب

 ).١٤-١٣( عبد الرحمن الجريسي حققا فقط المجلد

 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. دار الدعوة. - 
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معجــم مقــاييس اللغــة: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين. تحقيــق:  - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩حمد هارون. دار الفكر، عبدالسالم م

 بكـر أبـو الخراساين الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: واآلثار السنن معرفة - 

 األولـى، /ط، دمشـق / حلـب - الـوعي دار قلعجـي، أمـين عبـدالمعطي: تحقيـق البيهقـي،

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢

 محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز الـذهبي. شمس الدين أبـو عبـداهللا: المغني يف الضعفاء - 

 ق: الدكتور نور الدين عرت.يتحق

  من سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بن هـانئ األثـرم أبـا عبـداهللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل:  - 

أبو عبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين. تحقيق: د. عامر حسن صـربي. 

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ األولى،/ ط بيروت، –سالمية دار البشائر اإل

من كالم أبي زكريا يحيى بن معين يف الرجال (رواية طهمان): أبو زكريا يحيى بن معين بن عون  - 

بن زياد بن بسـطام بـن عبـد الـرحمن المـري بـالوالء، البغـدادي. تحقيـق: د. أحمـد محمـد نـور 

 .دمشق –سيف. دار المأمون للرتاث 

ــالم  -  ــالمــن ك ــة الرج ــديث ومعرف ــل الح ــل يف عل ــن حنب ــره - أحمــد ب ــروذي وغي ــة الم   : - رواي

أبـو عبـداهللا أحمـد بــن محمـد بـن حنبـل بــن هـالل بـن أسـد الشــيباين. تحقيـق: صـبحي البــدري 

 هـ.١٤٠٩ط/ األولى،  الرياض، –السامرائي. مكتبة المعارف 

 األصـبحي عـامر بـن مالـك بـن أنـس بـن مالـك: الشـيباين الحسـن بن محمد برواية مالك موطأ - 

 .الثانية /ط العلمية، المكتبة عبداللطيف، عبدالوهاب :تحقيق المدين،

ميزان االعتدال يف نقد الرجال: شمس الدين أبو عبداهللا محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز  - 

  الـــذهبي. تحقيـــق: علـــي محمـــد البجـــاوي. دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت، لبنـــان، 

 م.١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢ألولى، ط/ ا

الناسخ والمنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن: أبو ُعبيد القاسم بن سـالّم بـن  - 

عبد اهللا الهروي البغدادي. دراسة وتحقيـق: محمـد بـن صـالح المـديفر (أصـل التحقيـق رسـالة 

 م.١٩٩٧ -ـ ه١٤١٨جامعية). مكتبه الرشد / شركة الرياض، الرياض، ط/ الثانية، 
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النهاية يف غريب الحديث واألثر: مجد الدين أبو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن  - 

محمد ابن عبد الكـريم الشـيباين الجـزري ابـن األثيـر. تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوى، ومحمـود 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،  -محمد الطناحي. المكتبة العلمية 

ي بـن محمـد بـن عبـد اهللا الشـوكاين اليمنـي. تحقيـق: عصـام الـدين نيل األوطار: محمد بـن علـ - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الصبابطي. دار الحديث، مصر، ط/ األولى، 

* * * 
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ūmslm fī ṣḥīḥīhmā: ḍīāʾ al-dīn mḥmd bn ʿbdālwāḥd abū ʿbdāllh al-mqdsī. tḥqīq / 
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 - ʾaḍwāʾ al-bīān fī īḍāḥ al-qrʾān bālqrʾān: mḥmd al-ʾamīn bn mḥmd al-mẖtār bn 
ʿbdālqādr al-ǧknī al-šnqīṭī. dār al-fkr llṭbāʿẗ wālnšr wāltūzīʿ, bīrūt, lbnān. ṭ/1415 h. 
- 1995 m.. 

 - tārīẖ abn mʿīn - rwāīẗ ʿṯmān al-dārmī -: īḥīi bn mʿīn bn ʿūn bn zīād bn bsṭām bn 
ʿbdālrḥmn al-mrī bālūlāʾ abū zkrīā al-bġdādī. tḥqīq / d. aḥmd mḥmd nūr sīf. dār al-
mʾamūn lltrāṯ, dmšq. 

 - tārīẖ al-islām wufīāt al-mšāhīr wālʾaʿlām: šms al-dīn mḥmd bn aḥmd bn ʿṯmān bn 
qāīْmāz al-ḏhbī. tḥqīq / ʿmr ʿbdālslām al-tdmrī. dār al-ktāb al-ʿrbī, bīrūt, ṭ / al-ṯānīẗ, 
1413 h. - 1993 m. 

 - tʿrīf ahl al-tqdīs bmrātb al-mūṣūfīn bāltdlīs: abū al-fḍl aḥmd bn ʿlī bn mḥmd bn 
aḥmd bn ḥǧr al-ʿsqlānī. tḥqīq: d. ʿāṣm bn ʿbdāllh al-qrīūtī. mktbẗ al-mnār – ʿmān, 
ṭ/ al-ʾaūli, 1403 – 1983. 

 - tfsīr al-qrʾān al-ʿẓīm lābn abī ḥātm: abū mḥmd ʿbdālrḥmn bn mḥmd bn idrīs bn al-
mnḏr al-tmīmī al-ḥnẓlī al-rāzī abn abī ḥātm, tḥqīq: asʿd mḥmd al-ṭīb, mktbẗ nzār 
mṣṭfi al-bāz - al-mmlkẗ al-ʿrbīẗ al-sʿūdīẗ -, ṭ/ al-ṯālṯẗ - 1419 h.. 

 - tqrīb al-thḏīb: aḥmd bn ʿlī bn mḥmd bn aḥmd bn ḥǧr abū al-fḍl al-ʿsqlānī.tḥqīq: 
mḥmd ʿwāmẗ. dār al-ršīd, sūrīā,ṭ / al-ʾaūli, 1406h. – 1986m. 

 - thḏīb al-kmāl fī asmāʾ al-rǧāl: īūsf bn ʿbdālrḥmn bn īūsf abū al-ḥǧāǧ ǧmāl al-dīn 
abn al-zkī abī mḥmd al-qḍāʿī al-klbī al-mzī, tḥqīq: d. bšār ʿwād mʿrūf, muʾssẗ al-
rsālẗ – bīrūt-, ṭ/ al-ʾaūli, 1400 – 1980m. 

 - āltūḍīḥ lšrḥ al-ǧāmʿ al-ṣḥīḥ: abn al-mlqn srāǧ al-dīn abū ḥfṣ ʿmr bn ʿlī bn aḥmd al-
šāfʿī al-mṣrī. tḥqq: dār al-flāḥ llbḥṯ al-ʿlmī ūtḥqīq al-trāṯ. dār al-nwādr, dmšq – 
sūrīā, ṭ/ al-ʾaūli, 1429 h. - 2008 m. 

 - tīsīr al-bīān lʾaḥkām al-qrʾān: mḥmd bn ʿlī bn ʿbdāllh bn ibrāhīm bn al-ẖṭīb al-
īmnī al-šāfʿī al-mšhūr b. (ābn nūr al-dīn). ʿnāīẗ: ʿbdālmʿīn al-ḥrš. dār al-nwādr, 
sūrīā, ṭ/ al-ʾaūli, 1433 h. - 2012 m. 

 - ālṯqāt: mḥmd bn ḥbān bn aḥmd bn ḥbān bn mʿāḏ bn maʿْbda al-tmīmī abū ḥātm al-
dārmī al-bustī. dāʾirẗ al-mʿārf al-ʿṯmānīẗ bḥīdr abād al-dkn al-hnd,ṭ / al-ʾaūli, 
1393h - 1973m. 

 - ǧāmʿ al-bīān fī tʾawyl al-qrʾān: mḥmd bn ǧrīr bn īzīd bn kṯīr bn ġālb al-ʾāmlī, abū 
ǧʿfr al-ṭbrī. tḥqq: aḥmd mḥmd šākr. muʾssẗ al-rsālẗ, ṭ/ al-ʾaūli, 1420 h. - 2000 m. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

          دراسة سبب نزول قوله تعاىل:

٣١٠  

 - ālǧāmʿ lʾaḥkām al-qrʾān: abū ʿbdāllh mḥmd bn aḥmd bn abī bkr bn frḥ al-ʾanṣārī 
al-ẖzrǧī šms al-dīn al-qrṭbī. tḥqīq: aḥmd al-brdūnī wibrāhīm aṭfīš. dār al-ktb al-
mṣrīẗ,ālqāhrẗ, ṭ/ al-ṯānīẗ, 1384h. - 1964 m. 

 - ālǧrḥ wāltʿdīl: ʿbdālrḥmn bn mḥmd bn idrīs bn al-mnḏr al-tmīmī al-ḥnẓlī abū 
mḥmd al-rāzī abn abī ḥātm. dār iḥīāʾ al-trāṯ al-ʿrbī, bīrūt, ṭ / al-ʾaūli, 1271 h. - 
1952 m. 

 - ǧmāl al-qrāʾ ūkmāl al-iqrāʾ: ʿlī bn mḥmd bn ʿbdālṣmd al-hmdānī al-mṣrī al-šāfʿī, 
abū al-ḥsn, ʿlm al-dīn al-sẖāwy. tḥqīq: d. mrwān al-ʿṭīwaẗ - d. mḥsn ẖrābẗ. dār al-
mʾamūn lltrāṯ - dmšq, bīrūt, ṭ/ al-ʾaūli 1418 h. - 1997 m. 

 - drāsāt fī ʿlūm al-qrʾān: mḥmd bkr ismāʿīl. dār al-mnār, ṭ/ al-ṯānīẗ 1419h.-1999m. 
 - dfʿ īhām al-āḍṭrāb ʿn aīāt al-ktāb: mḥmd al-ʾamīn bn mḥmd al-mẖtār bn ʿbdālqādr 

al-ǧknī al-šnqīṭī. mktbẗ abn tīmīẗ - al-qāhrẗ, tūzīʿ: mktbẗ al-ẖrāz – ǧdẗ, ṭ/ al-ʾaūli 
1417 h. - 1996 m. 

 - snn abī dāūd: slīmān bn al-ʾašʿṯ al-sǧstānī abū dāūd. ašrf ʿlīh ūrāǧʿh fḍīlẗ al-šīẖ / 
ṣālḥ al- al-šīẖ. dār al-slām, al-rīāḍ, mūsūʿẗ al-ḥdīṯ al-šrīf, ṭ/ al-ṯālṯẗ, 1421h.-2000m. 
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ṣālḥ al- al-šīẖ. dār al-slām, al-rīāḍ, mūsūʿẗ al-ḥdīṯ al-šrīf, ṭ/ al-ṯālṯẗ, 1421h.-2000m. 

 - ālsnn al-ṣġīr llbīhqī: aḥmd bn al-ḥsīn bn ʿlī bn mūsi al-ẖusْraūْǧirdī al-ẖrāsānī, abū 
bkr al-bīhqī. tḥqq: ʿbdālmʿṭī amīn qlʿǧī, ǧāmʿẗ al-drāsāt al-islāmīẗ, krātšī, bākstān, 
ṭ/ al-ʾaūli, 1410h. - 1989m. 

 - ālsnn al-kbri:ʾaḥmd bn al-ḥsīn bn ʿlī bn mūsi al-ẖusْraūْǧirdī al-ẖrāsānī, abū bkr al-
bīhqī. tḥqq: mḥmd ʿbdālqādr ʿṭā. dār al-ktb al-ʿlmīẗ, bīrūt, lbnān, ṭ/ al-ṯālṯẗ, 1424 h. 
- 2003 m. 

 - snn sʿīd bn mnṣūr: abū ʿṯmān sʿīd bn mnṣūr bn šʿbẗ al-ẖrāsānī al-ǧūzǧānī, tḥqīq: 
ḥbīb al-rḥmn al-ʾaʿẓmī, al-dār al-slfīẗ – al-hnd -, ṭ/ al-ʾaūli, 1403h. -1982m. 

 - suʾālāt abn al-ǧnīd lʾabī zkrīā īḥīi bn mʿīn: īḥīi bn mʿīn bn ʿūn bn zīād bn bsṭām bn 
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bn mḥmd bn ḥnbl bn hlāl bn asd al-šībānī. tḥqīq: d. zīād mḥmd mnṣūr. mktbẗ al-
ʿlūm wālḥkm - al-mdīnẗ al-mnūrẗ -, ṭ/ al-ʾaūli, 1414h.. 

 - suʾālāt abī ʿbīd al-ʾāǧrī abā dāūd al-sǧstānī fī al-ǧrḥ wāltʿdīl: abū dāūd slīmān bn 
al-ʾašʿṯ bn isḥāq bn bšīr bn šdād bn ʿmrū al-ʾazdī al-swiǧisْtānī. tḥqīq: mḥmd ʿlī 
qāsm al-ʿmrī. ʿmādẗ al-bḥṯ al-ʿlmī bālǧāmʿẗ al-islāmīẗ, al-mdīnẗ al-mnūrẗ, al-mmlkẗ 
al-ʿrbīẗ al-sʿūdīẗ, ṭ/ālʾaūli, 1403h./1983m. 

 - suʾālāt mḥmd bn ʿṯmān bn abī šībẗ lʿlī bn al-mdīnī: ʿlī bn ʿbdāllh bn ǧʿfr al-sʿdī 
bālūlāʾ al-mdīnī, al-bṣrī, abū al-ḥsn. tḥqīq: mūfq ʿbdāllh ʿbdālqādr. mktbẗ al-mʿārf 
– al-rīāḍ -, ṭ/ al-ʾaūli, 1404h.. 

 - ālšwāfī fīْ šarْḥ musْnad al-šwāfiʿī lābْni al-ʾaṯīrْ: mǧd al-dīn abū al-sʿādāt al-mbārk 
bn mḥmd bn mḥmd bn mḥmd abn ʿbdālkrīm al-šībānī al-ǧzrī abn al-ʾaṯīr. tḥqq: 
aḥmd bn slīmān - abī tmīm īāsr bn ibrāhīm. maktabẗa al-rwušْdi, al-rīāḍ, al-mmlkẗ 
al-ʿrbīẗ al-sʿūdīẗ, ṭ/ al-ʾaūli, 1426 h. - 2005 m. 
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 - šrḥ al-snẗ: mḥyi al-snẗ, abū mḥmd al-ḥsīn bn msʿūd bn mḥmd bn al-frāʾ al-bġwy 
al-šāfʿī. tḥqīq: šʿīb al-ʾarnuʾūṭ-mḥmd zhīr al-šāwyš. al-mktb al-islāmī, dmšq, bīrūt, 
ṭ/ al-ṯānīẗ, 1403h. - 1983m. 

 - šrḥ mškl al-ʾāṯār: abū ǧʿfr aḥmd bn mḥmd bn slāmẗ bn ʿbdālmlk bn slmẗ al-ʾazdī 
al-ḥǧrī al-mṣrī al-mʿrūf bālṭḥāwy, tḥqīq: šʿīb al-ʾarnuʾūṭ, muʾssẗ al-rsālẗ, ṭ/ al-ʾaūli 
- 1415 h., 1494 m. 

 - ṣḥīḥ al-bẖārī: mḥmd bn ismāʿīl abū ʿbdāllh al-bẖārī al-ǧʿfī. tḥqīq: mḥmd zhīr bn 
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 - ṣḥīḥ mslm: mslm bn al-ḥǧāǧ abū al-ḥsn al-qšīrī al-nīsābūrī. tḥqīq: mḥmd fuʾād 
ʿbdālbāqī. dār iḥīāʾ al-trāṯ al-ʿrbī – bīrūt -. 

 - ʿll al-trmḏī al-kbīr: mḥmd bn ʿīsi bn saūْrẗ bn mūsi bn al-ḍḥāk, al-trmḏī, abū ʿīsi. 
rtbh ʿli ktb al-ǧāmʿ: abū ṭālb al-qāḍī. tḥqīq: ṣbḥī al-sāmrāʾī, abū al-mʿāṭī al-nūrī, 
mḥmūd ẖlīl al-ṣʿīdī. ʿālm al-ktb, mktbẗ al-nhḍẗ al-ʿrbīẗ – bīrūt -, ṭ/ al-ʾaūli, 1409h.. 

 - ālʿll ūmʿrfẗ al-rǧāl – rwāīẗ ʿbdāllh -: aḥmd bn mḥmd bn ḥnbl bn hlāl bn asd abū 
ʿbdāllh al-šībānī. tḥqīq / ūṣī al-lh bn mḥmd ʿbās. dār al-ẖānī, al-rīāḍ, ṭ / al-ṯānīẗ, 
1422 h. - 201 m. 

 - ġrīb al-ḥdīṯ: abū slīmān ḥmd bn mḥmd bn ibrāhīm bn al-ẖṭāb al-bstī al-mʿrūf 
bālẖṭābī. tḥqīq: ʿbdālkrīm ibrāhīm al-ġrbāwy, ūẖrǧ aḥādīṯh: ʿbdālqīūm ʿbd rb al-
nbī. dār al-fkr – dmšq.. ṭ/1402 h. - 1982 m. 

 - ālfwāʾid: abū al-qāsm tmām bn mḥmd bn ʿbdāllh bn ǧʿfr bn ʿbdāllh bn al-ǧnīd al-
bǧlī al-rāzī ṯm al-dmšqī, tḥqq: ḥmdī ʿbdālmǧīd al-slfī. mktbẗ al-ršd – al-rīāḍ -. ṭ/ al-
ʾaūli, 1412. 

 - ālkāml fī ḍʿfāʾ al-rǧāl: abū aḥmd bn ʿdī al-ǧrǧānī. tḥqīq / ʿādl aḥmd ʿbdālmūǧūd ū 
ʿlī mḥmd mʿūḍ, al-ktb al-ʿlmīẗ, bīrūt- lbnān, ṭ / al-ʾaūli, 1418h.1997m. 

 - ktāb al-ʿīn: abū ʿbdālrḥmn al-ẖlīl bn aḥmd bn ʿmrū bn tmīm al-frāhīdī al-bṣrī. 
tḥqīq: d. mhdī al-mẖzūmī, d. ibrāhīm al-sāmrāʾī. dār ūmktbẗ al-hlāl. 

 - ktāb al-ʿīn: abū ʿbdālrḥmn al-ẖlīl bn aḥmd bn ʿmrū bn tmīm al-frāhīdī al-bṣrī. 
tḥqq: d. mhdī al-mẖzūmī, d. ibrāhīm al-sāmrāʾī. dār ūmktbẗ al-hlāl. 

 - ālktāb al-mṣnf fī al-ʾaḥādīṯ wālʾāṯār: ʿbdāllh bn mḥmd bn ibrāhīm bn ʿṯmān bn 
ẖwāstī al-ʿbsī abū bkr bn abī šībẗ.tḥqīq / kmāl īūsf al-ḥūt. mktbẗ al-ršd, al-rīāḍ, ṭ / 
al-ʾaūli, 1409h.. 

 - ālmḥrr fī asbāb nzūl al-qrʾān mn ẖlāl al-ktb al-tsʿẗ drāsẗ al-ʾasbāb rwāīẗ ūdrāīẗ: d. 
ẖāld bn slīmān al-mzīnī. dār abn al-ǧūzī, al-dmām - al-mmlkẗ al-ʿrbīẗ al-sʿūdīẗ, ṭ/ 
al-ʾaūli, 1427 h. - 2006 m. 

 - ālmḥkm wālmḥīṭ al-ʾaʿẓm: abū al-ḥsn ʿlī bn ismāʿīl bn sīdh al-mrsī. tḥqq: 
ʿbdālḥmīd hndāwy. dār al-ktb al-ʿlmīẗ – bīrūt, ṭ/ al-ʾaūli, 1421 h. - 2000 m. 

 - al-mstdrk ʿli al-ṣḥīḥīn: al-ḥākm mḥmd bn ʿbdāllh bn mḥmd bn ḥmdwyh bn nuʿīm 
bn al-ḥkm al-ḍbī al-ṭhmānī abū ʿbdāllh al-nīsābūrī al-mʿrūf bābn al-bīʿ. tḥqīq / 
mṣṭfi ʿbdālqādr ʿṭā. dār al-ktb al-ʿlmīẗ, bīrūt,ṭ / al-ʾaūli, 1411 – 1990. 

 - msnd al-imām aḥmd bn ḥnbl: aḥmd bn mḥmd bn ḥnbl bn hlāl bn asd al-šībānī abū 
ʿbdāllh. tḥqīq / šʿīb al-ʾarnuʾūṭ ū ʿādl mršd, ūʾāẖrūn. muʾssẗ al-rsālẗ,ṭ / al-ʾaūli, 
1421 h. - 2001 m. 
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 - ālmṣnf: ʿbdālrzāq bn hmām bn nāfʿ al-ḥmīrī al-īmānī abū bkr al-ṣnʿānī. tḥqīq: ḥbīb 
al-rḥmn al-ʾaʿẓmī. al-mktb al-islāmī, bīrūt, ṭ / al-ṯānīẗ, 1403h.. 

 - mʿālm al-snn, ūhū šrḥ snn abī dāūd: abū slīmān ḥmd bn mḥmd bn ibrāhīm bn al-
ẖṭāb al-bstī al-mʿrūf bālẖṭābī. al-mṭbʿẗ al-ʿlmīẗ, ḥlb, ṭ/ al-ʾaūli 1351 h. - 1932 m. 

 - ālmʿǧm al-ʾaūsṭ: slīmān bn aḥmd bn aīūb bn mṭīr al-lẖmī al-šāmī abū al-qāsm al-
ṭbrānī. tḥqīq / ṭārq bn ʿūḍ al-lh bn mḥmd ū ʿbdālmḥsn bn ibrāhīm al-ḥsīnī. dār al-
ḥrmīn, al-qāhrẗ. 

 - ālmʿǧm al-kbīr llṭbrānī: slīmān bn aḥmd bn aīūb bn mṭīr al-lẖmī al-šāmī, abū al-
qāsm al-ṭbrānī. tḥqīq: frīq mn al-bāḥṯīn bišrāf ūʿnāīẗ d/ sʿd bn ʿbd al-lh al-ḥmīd ū 
d/ ẖāld bn ʿbd al-rḥmn al-ǧrīsī ḥqqā fqṭ al-mǧld(13-14). 

 - ālmʿǧm al-ūsīṭ: mǧmʿ al-lġẗ al-ʿrbīẗ bālqāhrẗ. dār al-dʿūẗ. 
 - mʿǧm mqāyis al-lġẗ: aḥmd bn fārs bn zkrīāʾ al-qzwynī al-rāzī, abū al-ḥsīn. tḥqīq: 

ʿbdālslām mḥmd hārūn. dār al-fkr, 1399h. - 1979m. 
 - mʿrfẗ al-snn wālʾāṯār: aḥmd bn al-ḥsīn bn ʿlī bn mūsi al-ẖusْraūْǧirdī al-ẖrāsānī abū 

bkr al-bīhqī, tḥqīq: ʿbdālmʿṭī amīn qlʿǧī, dār al-ūʿī - ḥlb / dmšq- ṭ/ al-ʾaūli, 1412h. 
- 1991m. 

 - ālmġnī fī al-ḍʿfāʾ: šms al-dīn abū ʿbdāllh mḥmd bn aḥmd bn ʿṯmān bn qāīْmāz al-
ḏhbī. tḥqq: al-dktūr nūr al-dīn ʿtr. 

 - mn suʾālāt abī bkr aḥmd bn mḥmd bn hānʾi al-ʾaṯrm abā ʿbdāllh aḥmd bn mḥmd 
bn ḥnbl: abū ʿbdāllh aḥmd bn mḥmd bn ḥnbl bn hlāl bn asd al-šībānī. tḥqīq: d. 
ʿāmr ḥsn ṣbrī. dār al-bšāʾir al-islāmīẗ – bīrūt -, ṭ/ al-ʾaūli, 1425h. - 2004m. 

 - mn klām abī zkrīā īḥīi bn mʿīn fī al-rǧāl (rwāīẗ ṭhmān): abū zkrīā īḥīi bn mʿīn bn 
ʿūn bn zīād bn bsṭām bn ʿbd al-rḥmn al-mrī bālūlāʾ, al-bġdādī. tḥqīq: d. aḥmd 
mḥmd nūr sīf. dār al-mʾamūn lltrāṯ – dmšq -. 

 - mn klām aḥmd bn ḥnbl fī ʿll al-ḥdīṯ ūmʿrfẗ al-rǧāl. rwāīẗ al-mrūḏī ūġīrh..: abū 
ʿbdāllh aḥmd bn mḥmd bn ḥnbl bn hlāl bn asd al-šībānī. tḥqīq: ṣbḥī al-bdrī al-
sāmrāʾī. mktbẗ al-mʿārf – al-rīāḍ -, ṭ/ al-ʾaūli, 1409h.. 

 - mūṭʾa mālk brwāīẗ mḥmd bn al-ḥsn al-šībānī: mālk bn ans bn mālk bn ʿāmr al-
ʾaṣbḥī al-mdnī, tḥqīq: ʿbdālūhāb ʿbdāllṭīf, al-mktbẗ al-ʿlmīẗ, ṭ/ al-ṯānīẗ. 

 - mīzān al-āʿtdāl fī nqd al-rǧāl: šms al-dīn abū ʿbdāllh mḥmd bn aḥmd bn ʿṯmān bn 
qāīْmāz al-ḏhbī. tḥqīq: ʿlī mḥmd al-bǧāwy. dār al-mʿrfẗ llṭbāʿẗ wālnšr, bīrūt, lbnān, 
ṭ/ al-ʾaūli, 1382 h. - 1963 m. 

 - ālnāsẖ wālmnsūẖ fī al-qrʾān al-ʿzīz ūmā fīh mn al-frāʾiḍ wālsnn: abū ʿubīd al-
qāsm bn slāwm bn ʿbd al-lh al-hrwy al-bġdādī. drāsẗ ūtḥqīq: mḥmd bn ṣālḥ al-
mdīfr (ʾaṣl al-tḥqīq rsālẗ ǧāmʿīẗ). mktbh al-ršd / šrkẗ al-rīāḍ, al-rīāḍ, ṭ/ al-ṯānīẗ, 
1418 h. - 1997 m. 

 - ālnhāīẗ fī ġrīb al-ḥdīṯ wālʾaṯr: mǧd al-dīn abū al-sʿādāt al-mbārk bn mḥmd bn 
mḥmd bn mḥmd abn ʿbd al-krīm al-šībānī al-ǧzrī abn al-ʾaṯīr. tḥqīq: ṭāhr aḥmd al-
zāwi, ūmḥmūd mḥmd al-ṭnāḥī. al-mktbẗ al-ʿlmīẗ - bīrūt, ṭ/ 1399h. - 1979m. 

 - nīl al-ʾaūṭār: mḥmd bn ʿlī bn mḥmd bn ʿbd al-lh al-šūkānī al-īmnī. tḥqīq: ʿṣām al-
dīn al-ṣbābṭī. dār al-ḥdīṯ, mṣr, ṭ/ al-ʾaūli, 1413h. - 1993m.  

* * * 


