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 ما نزل من اآليات بالحديبية
 (َوِدَراَسةً  اَجْمعً )

 

 

 

 إعداد

 أ/ عزيزة مقعد العتيبي

 ية العلوم والدراسات اإلنسانية بحريمالءمحاضر بكل

 حصلت على درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض

 بعنوان: الحمل على الظاهر عند الشوكاني في تفسيره فتح القدير

 "دراسة تطبيقية"

 باحثة بمرحلة الدكتوراه بكلية التربية

 بجامعة الملك سعود مسار التفسير والحديث

التخصص الدقيق القرآن وعلومه
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 البحث ملخص

تناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه والدراسات  :المقدمة

 السابقة ومنهجي فيه وخطة البحث.

 ويشتمل على: :التمهيد

بالحديبية وبيان موقعها باإلضافة إلرفاق خريطة توضيحية  التعريف -

 للموقع.

 :دراسةال قسم

 يه اآليات التي نزلت بالحديبية، وهي.ف وتناولت

 [.189]البقرة: ﴾ۡلبِرُّ بِأَن تَۡأتُواْٱۡلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَها ٱَولَۡيَس ﴿قوله تعالى:  -

ۦٓ أَذ  ﴿تعالى:  وقوله - ِريًضا أَۡوبِِه ۡأِسِهۦ ىفََمن َكاَن ِمنُكم مَّ ن رَّ  ﴾م ِ

 [.196]البقرة:

ٓأَيَُّها ﴿ وقوله تعالى: - ٖت ٱنُٓواْ إَِذا َجآَءُكُم لَِّذيَن َءامَ ٱيَ  ِجَر  ُت ُمَه  ۡلُمۡؤِمنَ 

 [.10]الممتحنة: ﴾..فَٱۡمتَِحنُوُهنَّ  

 التي توصلت إليها: النتائج: أهم

معرفة مكان النزول ال تقل عن أهمية عن معرفة زمن النزول  أهمية -1

وفائدة ذلك في الترجيح وما يترتب عليه من أحكام تتعلق بتفسير اآلية ومعرفة 

 نزولها وما يتعلق بها من نسخ وغيره. سبب
 ملسو هيلع هللا ىلصالسلف بنقل أدق التفاصيل المتعلقة بالقرآن وبسيرة النبي  اهتمام -2

نزول اآليات كحرصهم على نقل زمن  مكانالدقة في نقل  على وحرصهم 
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 نزولها.
 بلهاقد يطلق ويراد به ما كان بعد الهجرة والمكي يراد به ما كان ق المدني -3

 ت بالمدينة أو بمكة.ولو لم تنزل اآليا
الروايات الدالة على أماكن النزول ألهميتها  بتتبعاالهتمام : وصياتالت ومن −

 كما تفيد في الترجيح عند االختالف. ،من أحكام اتما يتعلق باآلي بيانالبالغة في 
وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله  ن،دعوانا أن الحمد هلل رب العالمي وآخر

 .وصحبه وبارك وسلم

* * * 

 



 
 
 

  

 

-483- 

 املقدمة

الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  إنَّ 

من يهده هللا فال مضل  له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن  نا،وسيئات أعمال

 عبده ورسوله. اال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن  محمدً 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ﴿ ۡسِلُموَن  يَ  َ َحقَّ تُقَاتِِهۦ َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنتُم مُّ ]آل ﴾102ٱتَّقُواْ ٱلِلَّ

 [.102عمران:

ن نَّۡفٖس ﴿ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّقُواْ َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَُكم م ِ ِحَدةٖ  يَ  َوَخلََق ِمۡنَها َزۡوَجَها َوبَثَّ  َو 

َ َكاَن  ء   ا َونَِسآ  َكثِير  ِمۡنُهَما ِرَجاال   َ ٱلَِّذي تََسآَءلُوَن بِِهۦ َوٱأۡلَۡرَحاَم  إِنَّ ٱلِلَّ َوٱتَّقُواْ ٱلِلَّ

 .[1]النساء:﴾1ا َعلَۡيُكۡم َرقِيب  

َ َوقُولُواْ قَۡوال  ﴿ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلِلَّ
ٓ لَُكۡم َويَۡغِفۡر  70ا  َسِديد  يَ  يُۡصِلۡح لَُكۡم أَۡعَم 

َ َوَرُسولَهُۥ فَقَۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما لَُكۡم ذُ   [70:71]األحزاب ﴾71نُوبَُكۡمۗۡ َوَمن يُِطعِ ٱلِلَّ

(1). 

ِطُل ِمۢن بَۡيِن يََدۡيِه َواَل ﴿بعد: فإن  القرآن الكريم هو كالم هللا الذي  أما الَّ يَۡأتِيِه ٱۡلبَ 

ۡن َحِكيم  َحِميٖد  ۦ  تَنِزيٞل م ِ وهو حجة هللا على خلقه،  ،[42لَت:]فُص ِ ﴾42ِمۡن َخۡلِفِه

فال ريب أن تكون له المكانة السامية،  ولذلك، ملسو هيلع هللا ىلصومعجزته التي أي د بها نبيه 

والمنزلة الرفيعة، لدى من سبق ومن لحق، ويكون خيُر عمل المرء االشتغال 

َمْن تَعَلََّم  َخْيُرُكمْ »بتعلمه وتعليمه، وتدريسه ومدارسته، ففي الحديث الصحيح: 

                                                 
(، 3720وهذه الخطبة تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة، أخرجها اإلمام أحمد في مسنده )رقم:  (1)

(، وصححها األلباني في 1105(، والترمذي في سننه )رقم: 2118وأبو داود في سننه )رقم: 

 (.1844د )رقم:صحيح أبي داو
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 .(1)«ْرآَن َوَعلََّمهُ اْلقُ 

ه رسول هللا  وقد لكتابته، ورغب هم في حفظه، وعل مهم جميع ما  أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصوج 

يتعلق به، وقد م أقرأهم في الصالة وفي الد فن، مبينا صلوات ربي وسالمه عليه 

أن  القرآن سبب لإلمامة في الدنيا والس بق في اآلخرة، ومنبها على عظم االشتغال 

حابة على كتاب هللا مفسرين ألفاظه، موضحين معانيه، كاشفين عن به، فأقبل الص

مسعود رضي  بنهللا  عبدعلومه وحقائقه، مظهرين إعجازه وبيانه، ومن هؤالء 

َوالَِّذي اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َما فِي ِكتَاِب هللاِ ُسوَرة  إاِلَّ َوأَنَا أَْعلَُم أَْيَن »هللا عنه القائل: 

 .(2)«فِيِه آيَة  إاِلَّ َوأَنَا أَْعلَُم فِيَما أُْنِزلَتْ نََزلَْت، َواَل 

ة العزم منها على ِفقه معانيه، وبيان علومه-اعتنت األمة بعدهم  وقد  -مع صح 

من عصر التابعين إلى أن يرث هللا األرض وَمْن عليها بجميع ما يخص هذا 

فسرت الكتاب، حتى عد ت حروفه وكلماته، وتتبعت أماكن ووقت نزوله، و

غريبه، وأوضحت ما أشكل منه، إلى غير ذلك مما ال يحصى كثرة من مصنفات 

 أهل العلم.

دةً، فمنهم من اعتنى بنزول القرآن، ومنهم من  كواسل وقد في بيانه مسالَك متعد ِ

اعتنى بأسباب النزول، ومنهم من اعتنى بدراسة محكمه ومتشابهه، ومنهم من 

هم من اعتنى بناسخه ومنسوخه، ومنهم من اعتنى اعتنى بذكر مكي ِه ومدني ِه، ومن

 بمطلقه ومقيده، وغير ذلك من المواضيع المتعلقة بعلوم القرآن.

كان لموضوع "أماكن نزول القرآن الكريم" من أهمية بالغة، ولما  ولما

يحتاجه هذا المبحث المهم من مباحث علوم القرآن الكريم من مزيد بحث وتوثيق، 

                                                 
 (.5027أخرجه البخاري في صحيحه )رقم:  (1)

 (.8432أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )برقم:  (2)
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ايات الواردة فيه، وبيان صحيحها من سقيمها، لما لذلك وتمحيص وتدقيق للرو

نزل  ماالبحث بعنوان " هذامن أثر كبير في التفسير؛ آثرت أن يكون موضوع 

 .-َوِدَراَسةً  اَجْمعً  -" بالحديبيةمن اآليات 

 البحث: مشكلة

 فيما يلي: تتمثل ةمشكلة البحث في الجواب عن مشكل تظهر

ي أنه نزل بالحديبية من آيات القرآن العظيم رو ماالروايات في مكان  أن  

من  ملسو هيلع هللا ىلصأو أسفل الحديبية أو بعد انتقال النبي  كالمدينة الحديبيةذكرت أماكن غير 

ومع ذلك نجد كل هذه اآليات منسوبة إلى أحد هذين الموضعين  ونحوها،الحديبية 

المدنية،  هذا نُسب نزولها إلى المدينة لكونها في المرحلة علىللزمان، و ااعتبارً 

 بأماكن نزول هذه اآليات. الهذه الروايات معرفً  افجاء هذا البحث حاصرً 

 البحث: حدود
أتناول في هذا البحث حصر اآليات واألحاديث واآلثار في أماكن  سوف

التفاسير وعلوم القرآن ومتون  كتبمن خالل  ،التي نزلت بالحديبية اآليات

 الحديث وشروحه.

 البحث: مصطلحات

الَحاِوي للشيء، والجمع أَْمِكنة، وأماِكن جمع  الَمْوِضعفي اللغة:  المكان

[ 67]يس: (ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ) الجمع، ومنه قوله تعالى:

 .(1): موضعهمأي

 .ملسو هيلع هللا ىلصالمواضع التي نزلت فيها السور واآليات على النبي  هيالنزول:  أماكن

                                                 
( مادة:" 16/189( مادة:" مكن "، تاج العروس )5/4250انظر: لسان العرب البن منظور ) (1)

 (. 806مكن "، المعجم الوسيط )ص: 
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 وأسباب اختياره: موضوعال  أهمية

 إجمالها فيما يلي: أهمية البحث في عدة نقاط، يمكن تظهر

 مكان النزول لم يلق العناية التي لقيها زمن النزول. أن -1

 عالقة مكان النزول بزمن النزول. بيان -2

 أهمية علم أماكن النزول في معرفة معنى اآلية. إظهار -3

عالقة علم أماكن النزول بمبحث أسباب النزول؛ ألن مرويات أماكن  بيان -4

 أسباب النزول. ما ترد في مرويات االنزول هي غالبً 

 السابقة: الدراسات

نزل من اآليات  ماأقف في أثناء بحثي على دراسات سابقة في موضوع "  لم

 وهناك دراسات خاصة في المكي والمدني، منها: بالحديبية" ".

واآليات،  لسوروالمدني في القرآن الكريم، دراسة تأصيلي ة نقديَّة ل المكي -1

اق حسين أحمد، من أول القرآن الكريم إلى نهاية  سورة اإلسراء، تأليف: عبد الرز 

 الجامعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه.
والمدني من السور واآليات، من أول سورة الكهف إلى آخر سورة  المكي -2

 الناس، إعداد: محمد بن عبد العزيز الفالح، الجامعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه.
نزل  ما، دون تحديد اني زمنً الرسالتان تناولتا علم المكي والمد وهاتان

التي نزلت بالحديبية وتحقيق  اآلياتوأما بحثي فهو تحديد  يات،بالحديبية من اآل

 نزولها بها أو بغيرها.

 البحث: أهداف

 أثر معرفة مكان النزول في فهم معنى اآلية. بيان -1
 على اآليات التي نزلت بالحديبية. التعرف -2
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 آن الكريم.اهتمام السلف بمكان نزول القر إبراز -3
 البحث: أسئلة

 أثر معرفة مكان النزول في فهم معنى اآلية؟. ما -1

 .؟األماكن التي نزلت فيها اآليات التي روي أنها نزلت بالحديبية ما -2

 الزماني؟. التعبيرأماكن النزول و معرفةالعالقة بين  ما -3

 كان اهتمام السلف بمكان نزول القرآن الكريم؟. كيف -4
 البحث: منهج

لمنهج االستقرائي من خالل الجمع والوصف والتحليل والمقارنة أتبع ا سوف

 والتعليل للوصول إلى النتائج.
 البحث: إجراءات

 نزل بالحديبية من آيات. مامن األحاديث واآلثار في  جاءما  جمع -1
 األحاديث و اآلثار على النحو التالي: أدرس -2

إن لم أجد المادة العلمية من مصادرها، ثم أنقل الحكم عليها ف تخريج .أ

 اجتهدت في الحكم على أسانيدها صحة وضعفا.
 دلتفي مدلول الروايات، فإن كانت صحيحة واتفقت فالتحقيق ما  النظر .ب

 عليه، وإن اختلفت في المكان اتبعت مناهج البحث في الترجيح بينها.
 التي روي أنها نزلت بالحديبية. اآلياتاقتصر على دراسة  سوف -3
ف -4 في البحث من كتب البلدان القديمة  لواردةكريم االقرآن ال بأماكن أعر ِ

 والحديثة.
 .يثالقديم والحد امع ذكر اسمه حديبية،لل يطةخر أضع -5
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 توثيق المادة العلمية على النحو التالي: -6

 ـ أعزو اآلياِت الواردةَ في البحث بذكر اآلية، وموضعها من السورة. أ
ج األحاديَث النبوية، وأنقل أحكاَم المحد ِ ب ثين على غير ما في . أخر ِ

 الصحيحين، أما إن كان في الصحيحين فأكتفي بالعزو إليهما فقط.
 ـ أوث ق النقوالِت الواردةَ في الرسالة، من مصادرها األَِصْيلة. ج

ف باألعالم. د  ـ أعر 

ف بالمصطلحات، والكلمات الغريبة، وبالفرق، والقبائل، والمواضع. -هـ  أعر ِ
 البحث: خطة

مت وخاتمة، وفهارس، كما  ،مباحث ثالثةإلى مقدمة، وتمهيد، و البحث قس ِ

 يلي:

مشكلة البحث، وبيان حدوده، ومصطلحاته،  تحديد علىوتشتمل  :المقّدمة

الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهجي في البحث  أهميةو

 وإجراءاته.

 على: ويحتوي :التمهيد

 .سبب تسمية الموضع بالحديبية -

 الحديبية. قعمو -

 الحديبية. لموقع توضيحية خريطة -

ۡلبِرُّ بِأَن تَۡأتُواْٱۡلبُيُوَت ِمن ٱ َولَۡيَس  ۗۡ﴿قوله تعالى:  مكان نزولالمبحث األول: 

 [.189]البقرة:﴾ُظُهوِرَها 

ِريًضا أَۡوبِِهۦٓ أَذ   ﴿تعالى:  قولهنزول  مكان المبحث الثاني:  ىفََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

ۡأسِ  ن رَّ  [.196]البقرة: ﴾ِهۦم ِ
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ٓأَيَُّها ﴿ قوله تعالى: مكان نزولالمبحث الثالث:  لَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إَِذا َجآَءُكُم ٱيَ 

ٖت فَٱۡمتَِحنُوُهنَّ  ٱ ِجَر  ُت ُمَه   [.10]الممتحنة:﴾..ۡلُمۡؤِمنَ 

 والتوصيات التي توصلت إليها. تائجأهم الن وفيها: الخاتمة

يات، فهرس األحاديث النبوية، فهرس : وتشتمل على فهرس اآلالفهارس

 األعالم، فهرس المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات.
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 التمهيد

بالتصغير، هي بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة الحديبية: 

 .(1)مكسورة وياء مشددة أو هي مخففة

 سبب تسمية ذلك الموضع بالحديبية:

 قيل في سبب تسميتها ثالثة أقوال:

:" وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، (2)-رحمه هللا-قال ياقوت الحموي  -1

 .(3)تحتها" ملسو هيلع هللا ىلص سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول هللا

المعروف بالحديبية سمي ببئر كانت  المكان": (4)-رحمه هللا-قال ابن حجر 

 .(5)"هنالك هذا اسمها ثم عرف المكان كله بذلك

                                                 
 (.1/94لمعالم الجغرافية في السيرة النبوية )(، معجم ا2/229ينظر: معجم البلدان ) (1)

هو: ياقوت بن عبد هللا البغدادي المنشأ، الرومي األصل، الَحَموي المولى، أبو عبد هللا، ورد  (2)

إربل في العشر الوسطى من شهر رجب من سنة سبع عشرة وستمائة، وكان مقيًما بُخوارزم 

سلطان ُخوارزم شاه. من تصانيفه: معجم البلدان، وفارقها للواقعة التي جرت فيها بين التتر وال

معجم األدباء، معجم الشعراء. مات بحلب في رمضان سنة ست وعشرين وستمائة. ينظر: انباه 

-6/127(، وفيات األعيان )324-1/319(، تاريخ إربل )83-4/80الرواة على أنباه النحاة )

139  .) 

 (.2/229معجم البلدان ) (3)

علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقالني، أبو الفضل، اإلمام هو: أحمد بن  (4)

خ الكبير، صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، واإلصابة  خ الحافظ المؤر  الحافظ المؤر 

في تمييز الصحابة، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وغير ذلك من المصنفات النافعة 

مات سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. ينظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ  المفيدة القي مة.

(، البدر 1/75،74وما بعدها(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )1/101اإلسالم ابن حجر )

 (. 92-1/87الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )

 (.7/442ينظر: فتح الباري ) (5)
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عن البراء 
أربع عشرة مائة، والحديبية بئر،  ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال: " كنا مع النبي  (1)

 .(2)فنزحناها فلم نترك فيها قطرة..."

:" الحديبية اسم لشجرة حدباء في ذلك (3)-رحمه هللا-قال الخطابي  -2

ي بها المكان" رت وُسم ِ الموضع، وُصغ ِ
(4). 

ضوان تحت الشجرة وفي جابر  عن، الحديبية كانت بيعة الر 
قال:" كنا  ،(5)

وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، وهي  بايعناهيوم الحديبية ألفا وأربع مائة، ف

 .(1)على أن ال نفر، ولم نبايعه على الموت" بايعناهوقال: " ،(6)سمرة"

                                                 
اُء بن عازب بن الح (1) ارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو هو: البَرَّ

بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، يكنى أبا عمرو، وقيل: أبا عمارة، وهو أصح، رده 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن بدر استصغره، وأول مشاهده أحد، وقيل: الخندق، وغزا مع رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

. ينظر: االستيعاب -رحمه هللا-عب ابن الزبيرأربع عشرة غزوة. نزل الكوفة ومات بها أيام ُمصْ 

(، 1/363،362(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )157-1/155في معرفة األصحاب )

 (. 1/412،411اإلصابة في تمييز الصحابة )

 (.4150رقم: 5/122(، )3577رقم: 4/193أخرجه البخاري في صحيحه ) (2)

الخطَّابي البستي، أبو سليمان، كان فقيًها أديبًا محدثًا،  هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب (3)

من تصانيفه: غريب الحديث، معالم السنن في شرح سنن أبي داود، أعالم السنن في شرح 

(، تذكرة 216-2/214البخاري. مات سنة ثمان وثمانين وثالث مائة. ينظر: وفيات األعيان )

 (.  28-17/23(، سير أعالم النبالء )3/150،149الحفاظ )

 (.5/334(. نقله ياقوت عن الخطابي، وينظر: فتح الباري )2/229ينظر: معجم البلدان ) (4)

، اختلف في كنيته وأصح ما قيل  (5) هو: جابر بن عبد َّللاَّ بن عمرو بن حرام األنصاري الس لمي 

ه وألبيه ، وروى عنه جماعة من الص حابة، ولملسو هيلع هللا ىلصفيه أبو عبد هللا، أحد المكثرين عن النبي  

صحبة، وفي الص حيح عنه أنه كان مع من شهد العقبة. مات سنة أربع وسبعين، وقيل سنة ثمان 

وسبعين، وقيل سنة سبع وسبعين بالمدينة. ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 

(، اإلصابة في تمييز الصحابة 494-1/492(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )1/220،219)

(1/547،546.) 

. النهاية في غريب الحديث السمرة: هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية (6)
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:" جزم المتأخرون أنها قريبة من قهوة (2)-رحمه هللا-قال الزبيدي  -3

 .(3)الشميسي، ثم أطلق على الموضع"

كون البئر قريبة من الشجرة في مكان واحد، وقد سميت والراجح أن ت

 الحديبية بالبئر.

عليه ما جاء عن جابر ويدل
في الصحيح أن البيعة كانت عند الشجرة  (4)

 دعا عند بئر الحديبية. ملسو هيلع هللا ىلصبالحديبية وأن  النبي 

بذي  ملسو هيلع هللا ىلصيسأل هل بايع النبي  ،اأنه سمع جابرً  ،(5)-هللا رحمه-الزبير  يأب عن

بها، ولم يبايع عند شجرة، إال الشجرة التي  ىولكن صل ال،فقال: "الحليفة؟ 

 بالحديبية".

                                                                                                                            
 (.2/399واألثر )

 (.1856رقم:  3/1483أخرجه مسلم في صحيحه ) (1)

هو: محمد بن محمد بن عبد الرزاق، ينتهي نسبه إلى أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن  (2)

اشتهر بالسيد مرتضى الحسيني الزبيدي،  -ضي هللا عنهمر–الحسين بن علي بن أبي طالب 

يكنى أبا الفيض وأبا الجود وأبا الوقت، عالم باللغة والحديث والرجال واألنساب، من تصانيفه: 

األحاديث المتواترة، تاج العروس من جواهر القاموس،  أسانيد الكتب لقط الآلليء المتناثرة في 

(، 1/70(، األعالم للزركلي )543-1/526رس الفهارس )ه. ينظر: فه1205الستة. مات سنة 

 (.1/18،26مقدمة تاج العروس )

 ( مادة:"حدب".2/247تاج العروس ) (3)

 (.10سبقت ترجمته )ص:  (4)

هو: محمد بن مسلم بن تدرس األسدي المكي، أبو الزبير، اإلمام، الحافظ، الصدوق، مولى حكيم  (5)

، وابن عباس، وابن عمر...الخ، وروى عنه: عطاء بن بن حزام، روى عن: جابر بن عبد هللا

أبي رباح شيُخه، والزهري، وليُث بن أبي سليم...الخ. مات سنة ثمان وعشرين ومئة. ينظر: 

(، 411-26/402(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )1/151الجرح والتعديل البن أبي حاتم )

 (.386-5/380سير أعالم النبالء )
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: وأخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد (1)-هللا رحمه-ابن جريج  قال

 .(2)على بئر الحديبية" ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  دعاهللا، يقول: "

الحديث يقولون إن الحديبية بئر؛  وأصحاب: "(3)-هللا رحمه-البكري  قال

 (4)"هناك مسجد الش جرةو

وقيل: شجرة حدباء  ،بئر سمي المكان بها وهي: "(5)-هللا رحمه-ابن حجر  قال

 .-وهللا أعلم- (6)"صغرت وسمي المكان بها

 موقعها:

:" بين الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبين (7)-رحمه هللا-قال ياقوت الحموي 

 .(8)المدينة تسع مراحل"

                                                 

م، العالمة، الحافظ، شيخ الحرم، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي األموي هو: اإلما (1)

المكي، أبو خالد، وأبو الوليد، صاحب التصانيف، حدَّث عن: عطاء بن أبي رباح، وابن أبي 

مليكة، ونافع مولى ابن عمر، وحدَّث عنه: ثور بن يزيد، واألوزاعي، والليث. مات سنة 

(، 358-5/356إحدى وخمسين. ينظر: الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) خمسين ومائة، وقيل:

 (.4/160(، األعالم للزركلي )336-6/325سير أعالم النبالء )

 (.1856رقم:  3/1483أخرجه مسلم في صحيحه ) (2)

هو: عبد هللا بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي، أبو عبيد، مؤرخ جغرافي، ثقة، عالمة  (3)

دب، له معرفة بالنبات، من تصانيفه: المسالك والممالك، معجم ما استعجم، أعالم النبوة، من باأل

تصانيفه: اشتقاق األسماء، معجم ما استعجم من البلدان واألماكن، النبات، مات سنة سبع وثمانين 

م (، األعال17/156،155(، الوافي بالوفيات )19/36،35وأربع مئة. ينظر: سير أعالم النبالء )

 (.4/98للزركلي )

 (.3/811معجم ما استعجم ) (4)

 (.9سبقت ترجمته )ص: (5)

 (.5/334ينظر: فتح الباري ) (6)

 (.9سبقت ترجمته )ص: (7)

 (.2/229معجم البلدان ) (8)
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 .(2):" إنها على نحو مرحلة من مكة"(1)-رحمه هللا-وقال النووي 

معروف من جهة جدة بينها وبين مكة  موضع:" (3)-رحمه هللا-وقال ابن حجر

 .(4)عشرة أميال"

 .(5)"مكة على طريق جدة دون مرحلة بقربوقال في المصباح:" 

:" فإن جزت وادي فاطمة أتيت (6)-رحمه هللا-وقال صاحب صحيح األخبار 

ه اليوم الشميسي وكان يقال له في الزمن القديم: الموضع الذي يقال ل

 .(7)الحديبية"

( 22:" تقع غرب مكة على بعد )(8)-رحمه هللا-وقال صاحب نسب حرب 

                                                 
خ الفقيه، من  (1) هو: يحيى بن شرف بن حزام النووي الدمشقي، أبو زكريا، اإلمام الحافظ المؤر 

بين، تهذيب األسماء واللغات، األذكار، مات سنة ست وسبعين وستمائة. تصانيفه: روضة الطال

(، 399-8/395(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )176-4/174ينظر: تذكرة الحفاظ )

 (.57-1/55شذرات الذهب في أخبار من ذهب )

 (.3/81تهذيب األسماء واللغات ) (2)

 (.9سبقت ترجمته )ص:  (3)

 (.1/103فتح الباري ) (4)

 (.1/123المصباح المنير ) (5)

ه.  1300محمد بن عبد هللا بن بليهد: من قبيلة بني خالد، ينتمي الى قحطان، ولد بنجد سنة هو:  (6)

مؤرخ، وعالم بتقويم البلدان، له نظم قريض وملحون. من تصانيفه: صحيح األخبار عما في 

توفي ديوان سماه ابتسامات األيام. بالد العرب من اآلثار، كما جمع شعره العامي والفصيح في 

 (.10/204(، معجم المؤلفين )6/646ه. ينظر: األعالم )1377بلبنان سنة 

 (.2/139صحيح األخبار عما في بالد العرب من اآلثار ) (7)

هو: عاتق بن غيث بن زوير بن زائر البالدي الحربي، مؤرخ ونسابة وجغرافي وأديب من  (8)

كتاًبا تنوعت بين كتب جغرافية  41ة. بلغت عدد مؤلفاته أكثر من المملكة العربية السعودي

وتاريخية وأدبية، وكتب أنساب، من مؤلفاته: نسب حرب، على طريق الهجرة، معالم مكة 

هـ. ينظر: عاتق البالدي المكتبة الشاملة  1431التاريخية واألثرية. مات سنة  
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 على الطريق إلى جده، وقد تغير اسمها إلى الشميسي؛ ألنه يقال: أن رجاًل  كياًل 

الغرب هناك فغلب اسمه عليها، وبالقرب منها من  ايُدعى الشميسي حفر بئرً 

أقامت أمانة العاصمة حدائق تعرف بـــــــ "حدائق الحديبية" وفي الحديبية اليوم 

 .(1)مسجد الرضوان، يقال أنه بني مكان البيعة، وهللا أعلم"

 من خالل هذه النقول يتبين لنا ما يلي:

أن الحديبية تقع في الناحية الغربية من مكة، وقد صرح بذلك صاحب "  -1

ذلك من قول صاحب "المصباح"؛ ألن جدة تقع في الجهة  نسب حرب"، ويفهم

الغربية من مكة، لكن الذي يظهر لنا أن الحديبية ال تحاذي مكة من الجهة الغربية 

حيث  -رحمه هللا-بل تنحرف إلى جهة الشمال، وقد ذكر ذلك ياقوت الحموي 

 .(2)قال: "أنها ليست في طول الحرم، وال في عرضه بل في زاوية الحرم"

 -رحمه هللا-أن المسافة التي بين الحديبية وبين مكة ذكرها ياقوت الحموي -2

، وذكر صاحب "نسب ا( كيلوا مترً 40أنها مرحلة والمرحلة تقدر بـــــــــ )

، وهذا فرق كبير بين القولين، ويجاب عن ا( كيلوا مترً 22حرب" أن بينهما )

 ذلك:

الدقيق، وإنما يقصدون التقدير والذي يظهر أن المتقدمين ال يريدون التحديد 

 التقريبي للمسافة.

 :" إنها على نحو مرحلة".-رحمه هللا-حيث قال النووي 

 وقال صاحب المصباح:" دون مرحلة".

                                                                                                                            
http://shamela.ws/index.php/author/783. 

 (.299ب حرب )ص: نس (1)

 (.2/229ينظر: معجم البلدان ) (2)
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أما صاحب نسب حرب فقد أراد التحديد الدقيق للمسافة، وقوله هو المعروف 

 اليوم.

شميسي( فصار ذكر المتأخرون أنه قد غلب على مكان الحديبية اسم )ال -3

المكان يعرف بهذا االسم، وذكر صاحب "نسب حرب" أنها توجد، ثم حدائق 

تعرف بـــــــ "حدائق الحديبية"، وهذا يدل أن المكان ال يزال يعرف أنه مكان 

 .(1)الحديبية

                                                 
 (.20ينظر: مرويات غزوة الحديبية )ص:  (1)
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ۡلبِرُّ بِأَن تَۡأتُواْٱۡلبُيُوَت ِمن ٱَولَۡيَس  ﴿ املبحث األول: مكان نزول قوله تعاىل:

 [.189]البقرة: ﴾َها ُظُهورِ 

أنها نزلت بالحديبية، فعن الزهري  (1)-رحمه هللا-ورد في تفسير عبد الرزاق 

بالعمرة لم يحل بينهم  (3)، قال: "كان ناس من األنصار إذا أهلوا(2)-رحمه هللا-

وبين السماء شيء، يتحرجون من ذلك، وكان الرجل يخرج مهال  بالعمرة، فتبدو 

ج من بيته، فيرجع وال يدخل من باب الحجرة من أجل سقف له الحاجة بعدما يخر

الباب أن يحول بينه وبين السماء، فيفتح الجدار من ورائه، ثم يقوم في حجرته 

أهل زمان  ملسو هيلع هللا ىلص فيأمر بحاجته، فتخرج إليه من بيته، حتى بلغنا أن رسول هللا

 الحديبية بالعمرة، فدخل حجرةً، فدخل رجل على أثره من األنصار من بني

 .(4)سلمة

                                                 
هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، أبو بكر، من حفاظ الحديث الثقات، من  (1)

عنه:  أهل صنعاء، حدث عن: هشام بن حسَّان، وعبيد هللا بن عمر، وأخيه؛ عبد هللا...إلخ، حدث

شيخه؛ سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، وأبو أسامة... إلخ. مات سنة ينظر: سير أعلم 

 (.  3/353(، األعالم للزركلي )18/245،244(، الوافي بالوفيات )580-9/563النبالء )

هو: محمد بن مسلم بن عبيد هللا الزهري، أبو بكر، اإلمام، العلم، حافظ زمانه، روى عن: سهل  (2)

بن سعد، أنس بن مالك، السائب بن يزيد...إلخ، حدَّث عنه: عطاء بن أبي رباح، عمر بن عبد 

(، 350-5/326ه. ينظر: سير أعالم النبالء )124العزيز، عمرو بن دينار...إلخ، مات سنة 

 (. 7/97(، األعالم للزركلي )85-1/83تذكرة الحفاظ )

( مادة:"ه ل 4/100لبية. المحكم والمحيط األعظم )اإلهالل بالحج والعمرة: هو رفع الصوت بالت (3)

 ( مادة:"هلل".11/701ل"، لسان العرب )

اختلف في المقصود بالرجل الوارد في الرواية، فقيل: قطبة بن عامر األنصاري. كما أخرجه  (4)

، وقيل: رفاعة بن تابوت، كما أخرجه -سيأتي-ابن خزيمة، وابن أبي حاتم، والحاكم عن جابر

-(، وقال ابن حجر1/460(، وعبد بن حميد؛ كما في العجاب )3/284ير في تفسيره )ابن جر

أقوى إسناًدا،   -يعني حديث جابر وسيأتي-: رواية قيس بن حبتر مرسل، والذي قبله-رحمه هللا

فيجوز أن يحمل على التعدد في القصة، إال أن في هذا المرسل نظًرا من وجه آخر؛ ألن رفاعة 
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: وكانت الحمس -قال الزهري رحمه هللا-، (1)"إني أحمس": ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبي 

فقال األنصاري: وأنا أحمس. يقول: وأنا على دينك. فأنزل هللا:  -ال يبالون ذلك 

 .(2)[189]البقرة: ﴾ۡلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَهاٱۡلبِرُّ بِأَن تَۡأتُواْ ٱَولَۡيَس ﴿

 ملسو هيلع هللا ىلصفي تفسيره أنها نزلت أول ما قدم النبي  (3)-رحمه هللا-وروى الطبري 

                                                                                                                            
في المنافقين، وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته، كما وقع مبهًما في صحيح بن تابوت معدود 

مسلم، ومفسًرا في غيره من حديث جابر، فإن لم يحمل على أنهما رجالن توافق اسمهما واسم 

أبويهما، وإال فكونه قطبة ابن عامر أولى، ويؤيده مرسل الزهري فقد ذكر فيه أن الرجل من 

(، عمدة 3/622،621ني سلمة بخالف رفاعة. ينظر: فتح الباري )بني سلمة، وقطبة من ب

 (.10/136القاري )

األحمس: هو المتشدد في دينه، والُحْمس: قريش وخزاعة، وكل من ولدت قريش من العرب،  (1)

وكل من نزل مكة من قبائل العرب، فكانت الحمس قد شددوا في دينهم على أنفسهم، فكانوا إذا 

منًا، ولم يطبخوا أقطا، ولم يدخروا لبنًا، ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها نسكوا لم يسألوا س

حتى يعافه، ولم يحركوا شعًرا وال ظفًرا، وال يبتنون في حجهم شعًرا وال وبًرا وال صوًفا وال 

قطنًا، وال يأكلون لحًما، وال يلبسون إال جديًدا، وال يطوفون بالبيت إال في حذائهم وثيابهم، وال 

المسجد بأقدامهم تعظيًما لبقعته، وال يدخلون البيوت من أبوابها، وال يخرجون إلى  يمشون

عرفات يقولون نحن أهل هللا ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم. ينظر: سيرة ابن هشام 

(، وقيل: سموا 3/557(، وهذا من تعليق محمود شاكر على تفسير الطبري )1/216،211)

ء، حجرها أبيض، يضرب إلى السواد، واألول أشهر وأصح. فتح حمًسا بالكعبة؛ ألنها حمسا

 (.3/516الباري )

 (.3/286(، والطبري في تفسيره )1/313أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) (2)

 (: "هذا مرسل؛ رجاله ثقات".1/458في العجاب في بيان األسباب ) -رحمه هللا-قال ابن حجر 

ر، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل هو: محمد بن جرير الطبري، أبو جعف (3)

عصره، سمع من: أحمد بن منيع، وأبي كريب، وهناد بن السرى...إلخ، روى عنه: الطبراني، 

وأحمد بن كامل...إلخ، من تصانيفه: تفسير القرآن، تهذيب اآلثار، تاريخ األمم، مات سنة عشر 

(، 282-14/267ير أعالم النبالء )(، س4/192،191وثالثمائة. ينظر: وفيات األعيان )

 (.97-95طبقات المفسرين )ص: 
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لُونََك َعِن ٱأۡلَِهلَِّة  قُۡل ِهَي   يَسۡ ۞﴿ :(1)-رضي هللا عنهما-المدينة، فعن ابن عباس 

ِۗۡ َولَۡيَس  قِيُت ِللنَّاِس َوٱۡلَحج  ِكنَّ ٱَمَو  ۗۡ ٱۡلبِرُّ بِأَن تَۡأتُواْٱۡلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَها َولَ   ۡلبِرَّ َمِن ٱتَّقَى 

بَِها   من أهل المدينة كانوا إذا خاف  [، وأن رجاالً 189]البقرة:﴾َوۡأتُواْٱۡلبُيُوَت ِمۡن أَۡبَو 

من  اأحرم فأمن، فإذا أحرم؛ لم يلج من باب بيته، واتخذ نقبً  اأحدهم من عدوه شيئً 

المدينة؛ كان بها رجل محرم كذلك، وأن أهل  ملسو هيلع هللا ىلصظهر بيته، فلما قدم رسول هللا 

، فدخله من ادخل بستانً  ملسو هيلع هللا ىلصيسمون البستان: الحش، وأن رسول هللا  المدينة كانوا

بابه، ودخل معه ذلك المحرم؛ فناداه رجل من ورائه: يا فالن! إنك محرم، وقد 

؛ فأنا محرم، وإن ادخلت؛ فقال: "أنا أحمس"، فقال: يا رسول هللا! إن كنت محرمً 

لُونََك َعِن ٱأۡلَِهلَِّة  قُۡل ِهَي   يَسۡ ۞﴿:-تعالى ذكره-كنت أحمس؛ فأنا أحمس! فأنزل هللا 

ِۗۡ َولَۡيَس  قِيُت ِللنَّاِس َوٱۡلَحج  إلى آخر اآلية؛ ﴾ۡلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَها ٱۡلبِرُّ بِأَن تَۡأتُواْ ٱَمَو 

 .(2)من أبوابها" يدخلوافأحل  هللا للمؤمنين أن 

حجة  أنها نزلت في (3)-رحمه هللا–عن السدي  -رحمه هللا-وأخرج الطبري 

                                                 
هو: عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، يسمى حبر األمة، ابن عم  (1)

كني بابنه العباس، وهو أكبر ولده، وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

بن الوليد، شهد مع علي رضي هللا عنهما الجمل وِصف ين  الهاللية، وهو ابن خالة خالد

-3/933والنهروان. مات سنة ثمان وستين بالطائف. ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب )

 (. 131-4/121(، اإلصابة في تمييز الصحابة )295-3/291(، أسد الغابة )939

(. قال 1711رقم: 1/323يره )(، وابن أبي حاتم في تفس3/287أخرجه الطبري في تفسيره ) (2)

 محققوا االستيعاب: إسناده ضعيف جًدا؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، أبو محمد، اإلمام، المفسر، أحد موالي قريش، حدث عن:  (3)

أنس بن مالك، وابن عباس، وعبد خير الهمداني...إلخ، وحدث عنه: شعبة، وسفيان الثوري، 

-3/132ائدة...إلخ. مات سنة سبع وعشرين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال )وز

 (. 5/265،264(، سير أعالم النبالء )138
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من العرب كانوا إذا حجوا؛ لم  ا؛ قال: إن ناسً -رحمه هللا-الوداع، فعن السدي 

حجة  ملسو هيلع هللا ىلصيدخلوا بيوتهم من أبوابها، كانوا ينقبون في أدبارها، فلما حج رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فلما بلغ رسول هللا -وهو مسلم-الوداع؛ أقبل يمشي ومعه رجل من أولئك 

أن يدخل، قال: يا رسول هللا! إني أحمس، باب البيت؛ احتبس الرجل خلفه، وأبى 

يقول: إني محرم، وكان أولئك الذين يفعلون ذلك يسمون: الحمس، قال رسول 

ۡلبُيُوَت ِمۡن ٱَوۡأتُواْ ﴿أحمس؛ فادخل"، فدخل الرجل؛ فأنزل هللا:  -اأيضً -وأنا :"ملسو هيلع هللا ىلصهللا

بَِها    .(1)[189]البقرة: ﴾أَۡبَو 

ۡلبِرُّ ٱَولَۡيَس ﴿ ن مكان نزول قوله تعالى:من خالل التأمل في الروايات يترجح أ

 في المدينة، ويُرِجح ذلك ما يلي: ﴾ۡلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَها ٱبِأَن تَۡأتُواْ 

 ضعف الروايات الواردة في تحديد مكان نزولها في غير المدينة. -1

بسند قوي؛ قال:"  (2)-رضي هللا عنهما-ما روي عن جابر بن عبد هللا  -2

لحمس، وكانوا يدخلون من األبواب في اإلحرام، وكانت كانت قريش تدعى ا

األنصار وسائر العرب ال يدخلون من األبواب في اإلحرام، فبينما رسول هللا 

                                                 
( 1/492(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )3/286،287أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)

.  للطبري عن السدي 

 وذلك لضعف أسباط بن نصر.وقال محققوا االستيعاب: هذا اإلسناد ضعيف،  

:"شذ السدي بهذه الرواية، فخالف في زمان نزول اآلية، وخالف في -رحمه هللا-قال ابن حجر 

من كان يفعل ذلك، فزعم أنهم الحمس، والمحفوظ أنهم غير الحمس، وخالف في أن الصحابي 

بالحمل على  والمحفوظ: أنه صنع؛ فأنكر عليه، فإن أمكن الجمع ملسو هيلع هللا ىلصامتنع حتى أذن له النبي 

(. وقال محققوا 1/459التعدد مع بُْعده؛ وإال فالصحيح األول". العجاب في بيان األسباب )

؛ فهو منكر ملسو هيلع هللا ىلصاالستيعاب:" والصحيح األول؛ ألن األثر ال يصح عن السدي، وال عن النبي 

 لمخالفته الروايات الصحيحة".

 (.10سبقت ترجمته )ص:  (2)
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، فقالوا: (1)بستان؛ إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر األنصاري فيملسو هيلع هللا ىلص

:" يا رسول هللا! إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب، فقال

ما حملك على ما صنعت؟"، فقال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال:" إني 

ۡلبُيُوَت ِمن ٱۡلبِرُّ بِأَن تَۡأتُواْ ٱَولَۡيَس  ﴿أحمسي" قال: إن ديني دينك؛ فأنزل هللا تعالى:

 .(2)"﴾ُظُهوِرَها 

                                                 
ة األنصاري، أبو زيد، شهد العقبة األولى والثانية، شهد بدًرا، هو: قطبة بن عامر بن َحديد (1)

ينظر: االستيعاب في . ڤ، توفي في خالفة عثمان ملسو هيلع هللا ىلصوأحًدا، والمشاهد كلها مع رسول هللا 

(، اإلصابة في تمييز 4/387(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )619معرفة األصحاب )ص: 

 (.70-9/68الصحابة )

(، 3/621(، وفتح الباري )1/456؛ كما في "العجاب في بيان األسباب" )أخرجه ابن خزيمة (2)

(، وابن أبي حاتم 54(، والواحدي في أسباب النزول )ص:1/658،657والحاكم في مستدركه )

 (.1/323في تفسيره )

 قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الزيادة"، ووافقه الذهبي. 

ققوا االستيعاب:" فالحديث صحيح، وأما على شرط الشيخين؛ فال؛ ألن البخاري لم وقال مح  

فهو من أفراد مسلم؛ فهو على شرطه. وصححه ابن  -طلحة بن نافع –يرو ألبي سفيان 

 خزيمة".

(:"وهو على شرط مسلم، ولكن اختلف في 1/456وقال الحافظ ابن حجر في كتابه العجاب ) 

 راء له شاهد قوي، وله عدة متابعات مرسلة". وسيأتي حديث البراء.إرساله ووصله، وحديث الب

(:"وهذا اإلسناد وإن كان على شرط مسلم؛ لكن اختلف في وصله 3/621وقال في فتح الباري ) 

وفي األصل: عبد بن حميد عنه؛ فلم يذكر جابًرا:  –على األعمش عن أبي سفيان؛ فرواه عبيدة 

 رهما من طريقه".أخرجه تقي، وأبو الشيخ في تفسي

( عن أبي 4/2346،2345وقال محققوا االستيعاب:"وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ) 

الشيخ مرساًل، وتقدم أن الواحدي رواه في أسباب النزول عن أبي الشيخ موصواًل، وفيه نظر، 

ن ونقل أبو نعيم عن أبي الشيخ أن عبد هللا بن محمد بن زكريا رواه عن سهل بن عثمان ع

 عبيدة بن حميد عن األعمش به موصواًل".
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ن ، وهذا دليل على أ(1)وجه الداللة من الحديث أن البستان لبني النجار بالمدينة

 مكان نزول اآلية بالمدينة.

؛ قال: "نزلت هذه (2)-رضي هللا عنهما-ما روي عن البراء بن عازب  -3

اآلية فينا، كانت األنصار إذا حجوا فجاؤوا؛ لم يدخلوا من قِبَِل أبواب بيوتهم، 

ولكن من ظهورها، فجاء رجل من األنصار، فدخل من قبل بابه، فكأنه ُعي ر 

 .(3)["189]البقرة: ﴾ۡلبِرُّ بِأَن تَۡأتُواْٱۡلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَهاٱَولَۡيَس ﴿ بذلك؛ فنزلت:

وجه الداللة من الحديث: أن  اآلية نزلت في األنصار وهم من سكان المدينة، 

 وعليه فمكان نزول اآلية المدينة.

                                                 
 (.10/136ينظر: عمدة القاري ) (1)

 (.9سبقت ترجمته )ص:  (2)

 (.3026رقم: 4/2319(، ومسلم في صحيحه )1803رقم: 3/8أخرجه البخاري في صحيحه ) (3)
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ِريًضا أَۡوبِِهۦٓ  ﴿ تعاىل: قولهنزول  مكاناملبحث الثاني:  فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

ۡأِسِهۦ ىأَذ   ن رَّ  [.196]البقرة: ﴾ّمِ

 ورد في الصحيحين مكان نزول هذه اآلية:

بالحديبية، ورأسي  ملسو هيلع هللا ىلص: وقف عليَّ رسول هللا قال ؛(1) عجرةفعن كعب بن 

-أو قال -؛ فقال: "يؤذيك هوامك؟!"، قلت: نعم، قال: "فاحلق رأسك" يتهافت قماًل 

ِريًضا أَۡو بِِهۦٓ أَذ  فََمن َكانَ  ﴿ : "احلق". قال: فيَّ نزلت هذه اآلية: ن  ى ِمنُكم مَّ م ِ

ۡأِسِهۦ "صم ثالثة أيام، أو تصدق : ملسو هيلع هللا ىلص [ إلى آخرها، فقال النبي196]البقرة: ﴾رَّ

 .(2)بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر"

 .(4)بالحديبية" ملسو هيلع هللا ىلص النبيوقف على  كعب: "(3)-رحمه هللا-قال ابن بطال 

رآه وأنه  ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا أن ر ، كعب بن عجرة  عنوفي رواية أخرى: 

                                                 

ن هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارثالبلوي حليف األنصار، روى عنه: اب (1)

ن عمر، وجابر بن عبد هللا، وعبد هللا بن عمرو بن العاص، وغيرهم، وفيه نزلت: ﴿ فَِفۡديَٞة م ِ

[، وسكن الكوفة، توفي بالمدينة سنة إحدى وخمسين، 196﴾ ]البقرة:ِصيَام  أَۡو َصَدقَة  أَۡونُُسٖك  

ينظر: وقيل: اثنتين. وقيل: ثالث وخمسين، وعمره سبع وسبعون، وقيل: خمس وسبعون سنة. 

(، 4/455،454(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )626االستيعاب في معرفة األصحاب )ص: 

 (.282-9/279اإلصابة في تمييز الصحابة )

رقم:  2/860(، ومسلم في صحيحه )1815رقم: 3/10أخرجه البخاري في صحيحه ) (2)

1201.) 

الم بالحديث، شرح الصحيح في هو: علي بن خلف بن بطال االبكري القرطبي، أبو الحسن، ع (3)

ف القَنَازعي، ويونِس بن  عدة أسفار، أخذ عن: أبي عمر الطَّلََمْنِكي، وابِن عفيف، وأبي الُمطر 

(، الوافي 18/47ُمغيث، مات سنة تسع وأربعين وأربع مائة. ينظر: سير أعالم النبالء )

 (. 4/285(، األعالم للزركلي )21/56بالوفيات )

 (.4/473بخاري )شرح صحيح ال (4)
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قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو  ،هوامك؟" أيؤذيكيسقط على وجهه، فقال: "

 بالحديبية، 

ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل هللا الفدية، 

أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلصفأمره رسول هللا 

 .(1)أيام"

أي: لم يظهر لمن كانوا في  ؛لهم( ن)ولم يتبي: "(2)-رحمه هللا-عينيقال ال

بعد في ذلك الوقت أنهم يحلون بها. أي: بالحديبية، ألنهم  ملسو هيلع هللا ىلصالحديبية مع النبي 

 .(3)كانوا على طمع أن يدخلوا مكة"

 ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول هللا  اقال: كن   ،كعب بن عجرة  عن: اوفي رواية أيضً 

حصرنا المشركون، قال: وكانت لي وفرة،  وقدبالحديبية ونحن محرمون، 

هوام  أيؤذيكفقال: " ملسو هيلع هللا ىلصفجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي 

ِريًضا أَۡو بِِهۦٓ أَذ   ﴿رأسك؟"، قلت: نعم، قال: وأنزلت هذه اآلية:   ىفََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

ن ِصيَام  أَۡو َصَدقَة  أَۡو نُُسٖك   ۡأِسِهۦ فَِفۡديَٞة م ِ ن رَّ  .(4)" [196]البقرة:﴾...م ِ

فهذا الحديث المتفق على صحته برواياته المختلفة الصحيحة الثابتة يدل داللة 

                                                 
 (.1817رقم:  3/10أخرجه البخاري في صحيحه ) (1)

هو: محمود بن أحمد بن موسى الحنفي بدر الدين العيني، أبو محمد، حفظ القرآن منذ الصغر،  (2)

ه، 788الزم الشيخ محمد الراعي في الصرف، والعربية، والمنطق، زار بيت المقدس سنة 

في، ثم رحل إلى القاهرة وأخذ الحديث وعلومها من محدثيها، ولقى بها الشيخ عالء الدين السيرا

من مؤلفاته: البناية في شرح الهداية، فرائد القالئد، رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، مات سنة 

(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب 135-10/131ه. ينظر: الضوء الالمع للسخاوي )855

 (.   7/163(، األعالم للزركلي )9/418)

 (.10/156عمدة القاري ) (3)

 (.4191رقم:  5/129أخرجه البخاري في صحيحه ) (4)
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 .-وهللا أعلم-صحيحة وصريحة على نزول هذه اآلية بالحديبية، 

ِ  فَإِۡن ﴿تعالى:  قوله: "(1)-رحمه هللا-قال النووي  واْ ٱۡلَحجَّ َوٱۡلعُۡمَرةَ لِِلَّ َوأَتِمُّ

 فََما ٱۡستَۡيَسَر ِمَن ٱۡلَهۡديِ  َواَل تَۡحِلقُواْ ُرُءوَسُكۡم َحتَّى  يَۡبلَُغ ٱۡلَهۡدُي َمِحلَّهُۥ  َفَمن أُۡحِصۡرتُمۡ 

ِريًضا أَۡو بِِهۦٓ أَذ   ۡأِسِهۦ ىَكاَن ِمنُكم مَّ ن رَّ إلى آخرها نزلت سنة  [196]البقرة:﴾...م ِ

: ىقوله تعال ونزل بعدها جست من الهجرة وهذه اآلية دالة على وجوب الح

ةَ ﴿ َكو  ةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ لَو  وقد أجمع المسلمون على أن  [43]البقرة: ﴾..َوأَقِيُمواْ ٱلصَّ

 .(2)الحديبية كانت سنة ست من الهجرة في ذي القعدة"

* * * 

                                                 
 (.12سبقت ترجمته )ص:  (1)

 (.7/104المجموع شرح المهذب ) (2)
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ٓأَيَُّها ﴿ املبحث الثالث: مكان نزول قوله تعاىل: لَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا َجآَءُكُم ٱيَ 

 ۡلُمۡؤمِ ٱ
 
ٖت فَٱۡمتَِحنُوُهنَّ ِجَر  ُت ُمَه   [10]الممتحنة:﴾..نَ 

 ورد في مكان نزول هذه اآلية ثالثة أقوال:

 أن  اآلية نزلت أسفل الحديبية: -1

في تفسيره أن هذه اآلية نزلت في أسفل  (1)-رحمه هللا-أورد عبد الرزاق 

يبية، وكان : نزلت عليه  وهو في أسفل الحد(2)-رحمه هللا-الحديبية، فعن الزهري 

صالحهم على أن  من أتاه منهم فإنه يرده إليهم، فلما جاء الن ساء نزلت  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

، وحكم على المشركين  عليه هذه اآلية، وأمره أن يرد الصداق على أزواجهن 

 ﴿بمثل هذا إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها، قال هللا: 

امرأتين كانتا له  (3)[ قال: فطلق عمر10]الممتحنة: ﴾ ٱۡلَكَوافِرِ َواَل تُۡمِسُكواْ بِِعَصمِ 

بمكة، قال: فأما المؤمنون فأقروا بحكم هللا، وأما المشركون فأبوا أن يقروا، فأنزل 

ِجُكۡم إِلَى ٱۡلُكفَّاِر فَعَاقَۡبتُۡم فَ ﴿هللا:  ۡن أَۡزَو  ُجُهم لَِّذيَن ذََهبَۡت ٱاتُواْ   َوإِن فَاتَُكۡم َشۡيٞء م ِ أَۡزَو 

ۡثلََمآ أَنفَقُواْ   [ فأمر المؤمنين أن يؤدوا الصداق إذا ذهبت امرأة 11]الممتحنة: ﴾...م ِ

من المسلمين، ولها زوج من المسلمين، أن يؤدي إليه المسلمون صداق امرأته 

 .(4)من صداق إن كان في أيديهم مما يريدون أن يردوا ذلك إلى المشركين"

                                                 
 (.16سبقت ترجمته )ص:  (1)

 (.16سبقت ترجمته )ص:  (2)

وان، وكل ،  أبو حفص، من المهاجرين األولين، شهد بدًرا وبيعة الرضڤهو: عمر ْبن الخطاب  (3)

ي بأمير المؤمنين، وهو الذي أشار بقتل أسار المشركين ملسو هيلع هللا ىلصمشهد شهده رسول هللا  ، أول من ُسم ِ

ه، ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 23ببدر، فتح الكثير من األمصار، مات سنة 

(، اإلصابة في تمييز 167-4/137(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )3/1144-1159)

 (. 486-4/484الصحابة )

(، 22/580،581(، والطبري في تفسيره )3/304،305أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) (4)
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 د صلح الحديبية بالمدينة:أن  اآلية نزلت بع -2

ٓأَيَُّها ﴿: (1)-رحمه هللا-قال الواحدي   ٖت ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إَِذا َجآَءُكُم ٱيَ  ِجَر  ُت ُمَه  ۡلُمۡؤِمنَ 

 .(2)"اآلية نزلت بعد صلح الحديبية [10]الممتحنة: ﴾

تفاق، بيعة النساء التي في الممتحنة مدنية باال فآية: "(3)-رحمه هللا-العالئي قال

 .(4)إنما نزلت بعد قصة الحديبية في سنة ست"

: "وقد ورد في سبب نزول هذه األحكام أنه كان (5)-رحمه هللا-وقال سيد قطب 

                                                                                                                            
( 2954رقم: 4/14( وفي السنن الصغرى )18833رقم: 9/381والبيهقي في السنن الكبرى )

 وقال محققوا اإلتقان: "رجاله بين ثقة وصدوق، لكنه مرسل". 

( إلى عبد 14/422،421يوطي في الدر المنثور )(، وعزاه الس8/122وابن كثير في تفسيره ) 

 بن حميد، وأبي داود في "ناسخه"، وابن المنذر.

هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، أبو الحسن، صاحب التفسير، وإمام علماء  (1)

التأويل، كان طويل الباع في العربية، صنف التفاسير الثالثة: البسيط، والوسيط، والوجيز، مات 

(، سير أعالم 3/304،303نيسابور سنة ثمان وستين وأربع مائة. ينظر: وفيات األعيان )ب

 (.   258-1/256(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )342-18/339النبالء )

 (.1090الوجيز )ص: (2)

هو: صالح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي، أبو سعيد، محدث، فاضل،  (3)

. ولد وتعلم في دمشق، ورحل رحلة طويلة. ثم أقام في القدس مدرًسا في الصالحية سنة بحاث

هـ فتوفي فيها، من كتبه: المجموع المذهب في قواعد المذهب، األربعين في أعمال  731

(، 260-13/256ه. ينظر: الوافي بالوفيات )761المتقين، الوشي المعلم...إلخ. مات سنة 

 (. 2/322،321(، األعالم للزركلي )228-2/226الوفيات البن رافع )

 (.88التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة )ص: (4)

هو: سيد قطب بن إبراهيم، كاتب عالم بالتفسير، من كبار المفكرين اإلسالمين واألدباء في  (5)

كثيرة مصر في الثلث الثاني من القرن العشرين، ومن شهداء النهضة اإلسالمية الحديثة، كتبه 

مطبوعة متداولة، منها: النقد األدبي، أصوله ومناهجه، العدالة االجتماعية في اإلسالم، في 

(، معجم المفسرين 3/147ه. ينظر: األعالم للزركلي )1387ظالل القرآن،...إلخ. مات سنة 

 (. 1/220،219من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر )
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بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه: على أال يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إال 

ه نساء والمسلمون معه بأسفل الحديبية جاءت ملسو هيلع هللا ىلصرددته إلينا. فلما كان الرسول 

مؤمنات يطلبن الهجرة واالنضمام إلى دار اإلسالم في المدينة، وجاءت قريش 

في موضوع النساء،  اللمعاهدة، ويظهر أن النص لم يكن قاطعً  اتطلب ردهن تنفيذً 

فنزلت هاتان اآليتان تمنعان رد المهاجرات المؤمنات إلى الكفار، يفتن  في دينهن 

 .(1)وهن ضعاف"

 ويدل عليه:

. قال -وستأتي-جاءه نسوة مؤمنات"  ثم" (2)-رحمه هللا-اية البخاريرو أن   -1

: "ظاهره أنهن جئن إليه وهو بالحديبية، وليس كذلك وإنما (3)-رحمه هللا-ابن حجر

 .(4)جئن إليه بعد في أثناء المدة"

 على فرض صحتها فهي مرسلة. (5)-هللا رحمه-الزهري  رواية -2

والمشهور  ،(7)أنها سبيعة (6)-نهماهللا ع رضي-ابن عباس  روايةفي  ذكر -3

                                                 
 (.3546في ظالل القرآن )ص:  (1)

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا، حبر اإلسالم، الحافظ هو:  (2)

، من تصانيفه: الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، التاريخ، ملسو هيلع هللا ىلصلحديث رسول هللا 

(، األعالم للزركلي 150-2/148ه. ينظر: الوافي بالوفيات )256األدب المفرد، مات سنة 

(6/34 .) 

 (.9رجمته )ص: سبقت ت (3)

 (.5/348فتح الباري ) (4)

 (.16سبقت ترجمته )ص:  (5)

 (.17سبقت ترجمته )ص:  (6)

منصرفه من الحديبية، وهي غير ملسو هيلع هللا ىلص هي: سبيعة بنت الحارث امرأة من قريش لحقت بالنبي  (7)

 (.8/173سبيعة األسلمية. ينظر: اإلصابة )

لتي نزلت فيها اآلية ليست هي سبيعة بنت وقد رجح ابن حجر في اإلصابة أن  سبيعة األسلمية ا 
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عند المفس رين أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط
(1). 

 .(5)وغيرهما(4) (3)يوابن الجوز (2)بينب ه عليه القرط كما

 (7)في تخريج أحاديث الكشاف:" ذكره البغوي (6)-رحمه هللا-قال ابن حجر 

                                                                                                                            
الحارث زوج سعد بن خولة التي توفي عنها بمكة في حجة الوداع وهي حامل. ينظر: المصدر 

 (.173-8/172السابق )

هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس القرشية األموية،  (1)

، وهاجرت إلى المدينة ماشية، قدمت المدينة فتزوجها ملسو هيلع هللا ىلص أسلمت بمكة قديًما، بايعت رسول هللا

زيد بن حارثة، فقتل عنها يوم مؤتة، فتزوجها الزبير بن العوام، فولدت له زينب، ثم طلقها 

الرحمن بن عوف، فولدت له إبراهيم وحميدا، وغيرهما، ومات عنها، فتزوجها  فتزوجها عبد

. ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب )ص: عمرو بن العاص، فمكثت عنده شهرا، ثم ماتت

(، اإلصابة في تمييز الصحابة 7/377،376(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )961

(14/501-503.) 

هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر األندلسي القرطبي، أبو عبد هللا، من كبار المفسرين، صالح  (2)

القرآن، قمع الحرص بالزهد والقناعة، األسنى متعبد، من أهل قرطبة، من كتبه: الجامع ألحكام 

في شرح أسماء هللا الحسنى...إلخ. مات سنة إحدى وسبعين وستمائة. ينظر: طبقات المفسرين 

 (. 5/322(، األعالم للزركلي )92للسيوطي )ص: 

هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، أبو الفرج، عالمة عصره في التاريخ والحديث،  (3)

التصانيف، مولده ووفاته ببغداد، من تصانيفه: األذكياء وأخبارهم، روح األرواح، شذور كثير 

(، األعالم 61العقود في تاريخ العهود...إلخ. مات سنة طبقات المفسرين للسيوطي )ص: 

 (.3/317،316للزركلي )

 (.20/411(، تفسير القرطبي )8/239ينظر: زاد المسير ) (4)

 (.5/279(، فتح القدير )8/633ينظر: فتح الباري ) (5)

 (.9سبقت ترجمته )ص:  (6)

هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، أبو محمد، يلقب محيي السنة، من تصانيفه: معالم  (7)

التنزيل في التفسير، شرح السنة، المصابيح...إلخ. مات سنة ست عشرة وخمسمائة. ينظر: 

 (. 2/259م للزركلي )(، األعال50،49طبقات المفسرين للسيوطي )ص: 
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 .(2)من غير سند" (1)عن ابن عباس

عن عروة  (3)-رحمه هللا-يعارضها ما أخرجه البخاري أن  هذه الروايات  -4

 :(4)-رحمه هللا-بن الزبير

يخبران عن  -رضي هللا عنهما- (6)، والمسور بن مخرمة(5)أنه سمع مروان

يومئذ كان فيما اشترط  (7)، قال: لما كاتب سهيل بن عمروملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول هللا 

إن كان على دينك إال ، أنه ال يأتيك منا أحد وملسو هيلع هللا ىلصسهيل بن عمرو على النبي 

                                                 
 (.17سبقت ترجمته )ص:  (1)

 (.3/460تخريج أحاديث الكشاف ) (2)

 (.25سبقت ترجمته )ص:  (3)

هو: عروة بن الزبير بن العوام، أبو عبد هللا، تابعي ومحدث ومؤرخ مسلم، وأحد فقهاء المدينة  (4)

جة النبي محمد، ومن السبعة، وأحد المكثرين في الرواية عن خالته عائشة بنت أبي بكر زو

األوائل الذين سعوا إلى تدوين الحديث، مات سنة أربع  وتسعين. ينظر: الطبقات الكبرى البن 

 (.  437-4/421(، سير أعالم النبالء )183-2/176(، حلية األولياء )182-5/178سعد )

قال: أبو القاسم، هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي األموي المدني، أبو عبد الملك، وي (5)

ويقال: أبو الحكم، وولي إمرة المدينة أيام معاوية، وبويع له بالخالفة بعد موت معاوية بن يزيد 

(، 8/271هـ. ينظر: الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 66هـ، وقيل:  65بن معاوية. مات سنة 

 (.          479-3/474سير أعالم النبالء )

ن نوفل الزهري، المكي، المدنى، القرشي، أبو عبد الرحمن، ويقال: هو: المسور بن مخرمة ب (6)

هـ وقيل:  70هـ، وقيل:  65هـ،أو:  64أبو عثمان، أبو عبد هللا، له وألبيه صحبة، مات سنة  

-3/390هـ . ينظر: سير أعالم النبالء ) 74هـ، وقيل:  73هـ، وقيل:  72هـ، وقيل:  71

 (. 95-6/93(، اإلصابة في تمييز الصحابة )394

هو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري، أبو يزيد، كان أحد األشراف من قريش،  (7)

وساداتهم في الجاهلية، أسر يوم بدر كافًرا، أسلم يوم فتح مكة، قيل: استُشهد باليرموك، وقيل: 

فَّر، وقيل: مات في طاعون َعَمَواس. ينظر: االستيعاب في مع رفة األصحاب استُشهد يوم الصُّ

(، اإلصابة في تمييز 587-2/585(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )316،315)ص: 

 (.522-4/519الصحابة )
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منه وأبى سهيل  (1)رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا

على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو،  ملسو هيلع هللا ىلصإال ذلك، فكاتبه النبي 

ولم يأته أحد من الرجال إال رده في تلك المدة، وإن كان مسلما، وجاءت 

كانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى المؤمنات مهاجرات، و

أن يرجعها  ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء أهلها يسألون النبي (2)وهي عاتق-يومئذ،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 : ٖت ٱإَِذا َجآَءُكُم ﴿إليهم فلم يرجعها إليهم، لما أنزل هللا فيهن  ِجَر  ُت ُمَه  ۡلُمۡؤِمنَ 

نِِهنَّ  ٱفَٱۡمتَِحنُوُهنَّ   ُ أَۡعلَُم بِإِيَم   ﴾َواَل ُهۡم يَِحلُّوَن َلُهنَّ   ﴿ [ إلى قوله:10]الممتحنة: ﴾لِلَّ

 .(3)["10]الممتحنة: 

وجه الداللة من الحديث: أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى 

 (4)من مكة إلى المدينة مهاجرة مسلمة، فخرج أخواها الوليد ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

أن يردها  ملسو هيلع هللا ىلصما المدينة، فكلما رسول هللا ابنا عقبة بن أبي معيط حتى قد (5)وعمارة

                                                 

( مادة 4/342امتعضوا:أي غضبوا وشق عليهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر ) (1)

 ( مادة "معض".3/149،150"معض"، القاموس المحيط )

تدرك. وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج، وقد أدركت وشبت. عاتق: الشابة أول ما  (2)

( مادة:"عتق"، ترتيب القاموس المحيط 3/179،178النهاية في غريب الحديث واألثر )

 ( مادة:"عتق".3/150،149)

 (.2711رقم: 3/188أخرجه البخاري في صحيحه ) (3)

ألموي، أبو وهب، له: صحبة قليلة، ورواية هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو ا (4)

على صدقات بني المصطلق. مات  ملسو هيلع هللا ىلصيسيرة، أخو أمير المؤمنين عثمان ألمه، بعثه رسول هللا 

(، اإلصابة في تمييز الصحابة 416-3/412في خالفة معاوية. ينظر: سير أعالم النبالء )

(6/481-483 .) 

يوم  ملسو هيلع هللا ىلصموي، أخو الوليد. نزل الكوفة، بايع النبي هو: عمارة بن عقبة بن أبي معيط القرشي األ (5)

(، اإلصابة في 1/246(، معجم الشعراء )2/247فتح مكة. ينظر: معجم الصحابة البن قانع )

  (. 4/482،481تمييز الصحابة )
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إليهم، فنقض العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، فنزلت اآلية، ففي هذا 

 .(1)داللة على نزول اآلية بالمدينة

وهذا الحديث هو سبب نزول اآلية لصحة سنده، وموافقته لسياق القرآن، 

 .(2)وتصريحه بالنزول واحتجاج المفسرين به

 .(4): "نزلت اآلية بعد صلح الحديبية"(3)-رحمه هللا-لنسفي قال ا

: "اتفقوا على نزولها بعد الحديبية، وأن سببها ما (5)-رحمه هللا-وقال ابن حجر 

تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين 

 .(6)ان"يردونه إلى قريش، ثم استثنى هللا من ذلك النساء بشرط االمتح

: "ال خالف في أن هذه اآلية إلى آخر السورة (7)-رحمه هللا-وقال ابن عاشور 

 .(8)نزلت عقب صلح الحديبية"

                                                 
 (.7/454ينظر: فتح الباري ) (1)

 (.2/996المحرر في أسباب نزول القرآن ) (2)

حمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين: فقيه حنفي، مفسر، من هو: عبد هللا بن أحمد بن م (3)

تصانيفه: مدارك التنزيل، المصفى شرح المنظومة، الكافي شرح الوافي...إلخ. مات سنة 

 (. 4/68،67(، األعالم للزركلي )175،174ه. ينظر: تاج التراجم البن قطلوبغا )ص:710

 (.3/470مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) (4)

 (.9سبقت ترجمته )ص:  (5)

 (.8/636فتح الباري ) (6)

هو: محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه  (7)

بتونس، وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، من تصانيفه: مقاصد الشريعة 

ه. 1393الم، التحرير والتنوير...إلخ. مات سنة اإلسالمية، أصول النظام االجتماعي في اإلس

(، معجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر 6/174ينظر: األعالم للزركلي )

(2/542،541.) 

 (.28/154التحرير والتنوير ) (8)
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أنها نزلت في الحديبية قبل الرجوع إلى المدينة: أخرج البخاري في  -3

المسور بن مخرمة،  عنصحيحه في حديث طويل ذكر فيه صلح الحديبية: "

زمن  ملسو هيلع هللا ىلص هللاهما حديث صاحبه، قاال: خرج رسول ومروان، يصدق كل واحد من

 (1)خالد بن الوليد إن": ملسو هيلع هللا ىلصالحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي 

بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين"، فوهللا ما شعر بهم خالد حتى 

كان حتى إذا  ملسو هيلع هللا ىلصالجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي  (2)إذا هم بقترة

التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل فألحت،  (3)بالثنية

خألت القصواء، وما  ما": ملسو هيلع هللا ىلصفقالوا: خألت القصواء، خألت القصواء، فقال النبي 

نفسي بيده، ال يسألوني  والذيثم قال: " ،ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل"

ثم زجرها فوثبت، قال: فعدل  ،عطيتهم إياها"خطة يعظمون فيها حرمات هللا إال أ

الناس تبرضا،  (5)قليل الماء، يتبرضه (4)عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد

العطش، فانتزع سهما من  ملسو هيلع هللا ىلصفلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول هللا 

زال يجيش لهم بالري حتى صدروا كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوهللا ما 

نفر من قومه من  في نه، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعيع

                                                 
د هو: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، أبو سليمان، وقيل أبو الوليد، صحابي وقائ (1)

بسيف هللا المسلول، اشتهر بحسن تخطيطه العسكري وبراعته  ملسو هيلع هللا ىلصعسكري مسلم، لق به الرسول 

في قيادة جيوش المسلمين في الحروب وانتصاراته فيها. مات سنة إحدى وعشرين. ينظر: 

-2/140(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )431-2/427االستيعاب في معرفة األصحاب )

 (.220-2/215الصحابة ) (، اإلصابة في تمييز144

 (.2/171. انظر: مشارق األنوار للقاضي عياض )قترة اْلَجْيش: ِهَي الغبرة (2)

 (.6/2295. انظر: الصحاح للجوهري )الثَنيَّةُ: طريق العقبة (3)

 (.1/221. انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ): الماء القليل-بالتحريك-الثََّمد (4)

 .(1/66برضه النَّاس أَي يأخذونه قَِليال َقِليال. ينظر: غريب الحديث البن الجوزي )يت (5)
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فانحروا  قومواألصحابه: " ملسو هيلع هللا ىلصفرغ من قضية الكتاب، قال رسول هللا  فلماخزاعة...

قال: فوهللا ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثالث مرات، فلما لم يقم  ،ثم احلقوا"

قي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي فذكر لها ما ل ،(1)منهم أحد دخل على أم سلمة

هللا، أتحب ذلك، اخرج ثم ال تكلم أحدا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك 

فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما 

رأوا ذلك قاموا، فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا 

ٓأَيَُّها ﴿ما، ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل هللا تعالى: غ لَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا َجآَءُكُم ٱيَ 

ٖت فَٱۡمتَِحنُوُهنَّ  ٱ ِجَر  ُت ُمَه  حتى بلغ بعصم الكوافر فطلق عمر  [10]الممتحنة: ﴾..ۡلُمۡؤِمنَ 

 ،(2)كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان أتين،يومئذ امر

 .(4)"...إلى المدينة ملسو هيلع هللا ىلصثم رجع النبي  ،(3)واألخرى صفوان بن أمية

                                                 
هي: هند بنت أبي أمية حذيفة، ويقال: سهيل بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، زوج  (1)

بعد أبي سلمة بن عبد األسد، ولداها: عمر، وزينب، وأخوها: عامر بن أبي أمية، وابن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

هـ. 62هـ، أو: 61هـ، أو: 59يها: مصعب بن عبد هللا بن أبي أمية المخزومي. ماتت سنة أخ

 (.   407-8/404(، اإلصابة في تمييز الصحابة )210-2/201ينظر: سير أعالم النبالء )

وأحد كت اب  ملسو هيلع هللا ىلصهو: معاوية بن أبي سفيان األموي القرشي، أبو عبد الرحمن، من أصحاب النبي  (2)

ل خلفائها، تولى الوحي، سادس  الخلفاء في اإلسالم ومؤسس الدولة األموية في الشام وأو 

هـ، فأسس معاوية الدولة األموية واتخذ دمشق عاصمةً له. مات سنة ستين.  41الخالفة عام 

(، أسد الغابة في معرفة الصحابة 1423-3/1416ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب )

 (. 122-3/120الصحابة ) (، اإلصابة في تمييز3/201-204)

هو: صفوان بن أمية القرشي الجمحي، يكنى أبا وهب، وقيل أبا أمية، أسلم بعد الفتح، كان من  (3)

المؤلفة قلوبهم، صحابي، كان من أشراف قريش في الجاهلية واإلسالم، مات سنة اثنتين 

في معرفة (، أسد الغابة 722-2/718وأربعين. ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب )

 (. 351-3/349(، اإلصابة في تمييز الصحابة )26-3/24الصحابة )

 (.2731رقم:  3/193أخرجه البخاري في صحيحه ) (4)
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امرأة بعد صلح  أولأن سبيعة بنت الحارث  (1)-هللا رحمه-الفاكهي  ذكر"و

 ملسو هيلع هللا ىلصالحديبية أثر العقد وطي الكتاب ولن تخفي نزلت آية االمتحان فامتحنها النبي 

 .(2)ورد على زوجها مهر مثلها وتزوجها عمر"

لة من الحديثين: دل  الحديثان على أن  النسوة المهاجرات جئن إلى وجه الدال

وهو بالحديبية قبل أن يرجع إلى المدينة، وفيهن  نزلت اآلية، ويدل عليه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ما يلي:

رأوا ذلك قاموا، فنحروا وجعل بعضهم يحلق  فلماالحديث: " فيجاء  ما −

مؤمنات فأنزل هللا تعالى: بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، ثم جاءه نسوة 

ٓأَيَُّها ﴿ ٖت فَٱۡمتَِحنُوُهنَّ  ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إَِذا َجآَءُكُم ٱيَ  ِجَر  ُت ُمَه  [". 10]الممتحنة: ﴾..ۡلُمۡؤِمنَ 

 ثمعقب اإلحالل من اإلحرام بالحلق لقول الراوي: " ملسو هيلع هللا ىلصوذلك أن هن جئن إلى النبي 

بين الثاني واألول مهلة كما هو  أن جاءه نسوة مؤمنات" وحرف العطف "ثم" يفيد

 إلى المدينة. ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كان ذلك قبل رجوعه (3)مقرر عند أهل اللغة

" وكان ذلك بعد نزول ةإلى المدين ملسو هيلع هللا ىلصرجع النبي  ثمفي الحديث: " قوله −

 إلى المدينة. ملسو هيلع هللا ىلصاآلية فدل ذلك على نزولها بالحديبية قبل رجوعه 

صلح الحديبية أثر العقد  بعدنزلت آية االمتحان  أن  يؤيده ما ذكره الفاكهي  −

 .وطي الكتاب

                                                 
هو: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، أبو عبد هللا، كان مبك ًرا في طلبه للعلم والتقائه  (1)

ل الَرق ِي، أحمد األنصاري بالشيوخ واألخذ عنهم، من شيوخه: سعيد بن منصور، وإسماعي

المروزي...إلخ، ومن تالميذه: ولده عبد هللا الفاكهي، محمد العقيلي، أبو الحسن 

 (.  32-1/9ه. ينظر: أخبار مكة للفاكهي )279ه وسنة 272األنصاري...إلخ. مات بين سنة 

 (.8/173(. وذكره ابن حجر في اإلصابة )158رقم:  5/186أخبار مكة للفاكهي  ) (2)

 (.2/55ينظر: األصول في الن حو البن سراج ) (3)
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، أنه قال: "إن  مشركي مكة صالحوا -رضي هللا عنهما-ونقل عن ابن عباس 

عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، ومن أتى أهل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

مكة من أصحابه فهو لهم، وكتبوا بذلك الكتاب وختموه، فجاءت ُسبِيعة بنت 

بالحديبية، فأقبل زوجها  ملسو هيلع هللا ىلصبعد الفراغ من الكتاب والنبي  (1)رث األسلميةالحا

، فقال: يا محمد رد علي امرأتي، فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من اوكان كافرً 

 .(2)أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية"

 هذه اآلية نزلت بالحديبية.يدل أن  -رضي هللا عنهما-ما نقل عن ابن عباس 

 ويمكن مناقشة أدلة من قالوا بنزولها في المدينة بما يلي:

أنهن جئن  ظاهرهابن حجر السابق في تعليقه على حديث البخاري: " قول -1

. ضعفه (3)"وليس كذلك وإنما جئن إليه بعد في أثناء المدة ،إليه وهو بالحديبية

 .(5)زهري عند ابن كثيرواستدل على ضعفه برواية ال (4)العيني

                                                 
 (.25سبقت ترجمتها )ص:  (1)

(، زاد 8/97(، معالم التنزيل )424(، أسباب النزول للواحدي )ص: 9/294الكشف والبيان ) (2)

(، وينظر 19/22(، اللباب في علوم الكتاب )20/410(، تفسير القرطبي )8/238المسير )

(، 3/150(، معاني القرآن للفراء )4/303اس: تفسير مقاتل )الكالم غير منسوب البن عب

( وعزاه 5/521(، النكت والعيون )3/354،353(، بحر العلوم )9/617تفسير الماتريدي )

(، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 8/254(، البحر المحيط )29/306للكلبي. تفسير الرازي )

 (.8/239(، تفسير أبي السعود )6/292)

 (.5/348لباري )فتح ا (3)

 (.14/14ينظر: عمدة القاري ) (4)

 ( )ت/سالمة(.7/353ينظر: تفسير ابن كثير ) (5)

إلى المدينة ملسو هيلع هللا ىلص والرواية التي ذكرها ابن كثير والتي فيها التصريح بنزول اآلية قبل رجوع النبي  

 موجودة عند البخاري وسيأتي ذكرها في القول الثالث.
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موجود معناها في صحيح البخاري، وعلى  -رحمه هللا-رواية الزهري  -2

التسليم بالقول بأنها مرسلة، ولكنها تؤيد القول بأن اآلية نزلت بعد الصلح قبل 

 إلى المدينة. ملسو هيلع هللا ىلصرجوع النبي 

 أنها سبيعة -رضي هللا عنهما-القول بأن  ما جاء في رواية ابن عباس  -3

يرد عليه بأن  ابن  مشهور عند المفس رين أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطوال

قد رجح أن  سبيعة األسلمية التي نزلت فيها اآلية ليست هي  (1)حجر في اإلصابة

، وال تعارض بحال بينه وبين بقية الروايات؛ ألنه قد جاء في سبيعة بنت الحارث

 الحديث لفظ "نسوة".

 ملسو هيلع هللا ىلصثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول هللا القول بأن أم كل -4

من مكة إلى المدينة مهاجرة مسلمة، فخرج أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة بن 

أن يردها إليهم، فنقض العهد  ملسو هيلع هللا ىلصأبي معيط حتى قدما المدينة، فكلما رسول هللا 

لى نزول بينه وبين المشركين في النساء خاصة، فنزلت اآلية، ليس فيه داللة ع

خروجها زمن صلح الحديبية، فخرج في إثرها  وكاناآلية بالمدينة. قال الذهبي: "

. وعلى هذا القول فإن هذه (2)أخواها؛ الوليد وعمارة، فما زاال حتى قدما المدينة"

بعد صلح الحديبية وقبل وصوله  ملسو هيلع هللا ىلصالرواية تدل على أنها ذهبت إلى النبي 

 المدينة.

ساقط؛ ألنه ال تعارض بينها، والمعروف أنه ال دعوى تعارض الروايات  -5

 يصار إلى الترجيح إال إذا تعارض الجمع.

                                                 
 (.8/173ينظر: اإلصابة ) (1)

 (.2/276ينظر: سير أعالم النبالء ) (2)
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وابن  (1): بأن  اآلية نزلت بعد صلح الحديبية-رحمه هللا-وأما قول النسفي  -6

بأنهم: "اتفقوا على نزولها بعد الحديبية، وأن سببها ما تقدم من  -رحمه هللا-حجر 

على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه الصلح بين قريش والمسلمين 

-. وابن عاشور (2)إلى قريش، ثم استثنى هللا من ذلك النساء بشرط االمتحان"

في قوله: "ال خالف في أن هذه اآلية إلى آخر السورة نزلت عقب  -رحمه هللا

. فليس فيه تصريح على نزولها بالمدينة؛ ألنه قول محتمل وما (3)صلح الحديبية"

 له االحتمال سقط االستدالل به كما هو مقرر عند العلماء.دخ

لنزول اآلية بعد رجوع النبي  -رحمه هللا-وأما ترجيح محمد عزة دروزة  -7

مع ترجيحنا وقوع  واحتمال صحة إحدى الروايات قويللمدينة بقوله: " ملسو هيلع هللا ىلص

ا على ما تلهمه روح اآلية وم ملسو هيلع هللا ىلصالحادث بعد رجوع النبي  قامها إلى المدينة بمدة م 

. فترده الرواية الصحيحة الصريحة التي جاءت (4)عن سورة الفتح" االمتأخر كثيرً 

 في البخاري.

من خالل ما سبق يتضح لنا أن الراجح أن نزول اآلية بعد صلح الحديبية قبل 

 .-وهللا أعلم-للمدينة لقوة األدلة الدالة على ذلك،   ملسو هيلع هللا ىلصرجوع النبي 

* * * 

 

                                                 
 (.3/470ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) (1)

 (.8/636فتح الباري ) (2)

 (. 28/154التحرير والتنوير ) (3)

 (.9/280،281التفسير الحديث ) (4)
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 اخلامتة

المغلقات، وتيسر المعضالت،  وتفتح ،بنعمته تتم الصالحات الذيهلل  الحمد

 الحمد هلل حمدا يليق بجالله وعظيم سلطانه على ما من  به من إتمام هذا البحث.

يسعني إال أن أقيد بعض النتائج، وأدلي بشيء من التوصيات  الالختام  وفي

 التي ظهرت لي.

 اسة:التي توصلت إليها في هذه الدر المهمة النتائج فمن

معرفة مكان النزول فيما يتعلق بمعرفة تفسير اآلية وسبب النزول  أهمية -1

 ومكانه، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من األحكام المهمة.
 السلف الصالح بذكر مكان النزول كاهتمامهم بزمانه. اهتمام -2

 الوطيدة والتكاملية بين مكان النزول وسبب النزول. العالقة -3
ن على فهم اآليات والترجيح عند االختالف في مكان النزول تعي معرفة -4

كون السورة كلها مكية أو مدنية، أو أن  بعض اآليات نزلت متفرقة في غير مكان 

 نزول السورة.

  :التوصيات

 االهتمامإخواني وزمالئي من الباحثين في مجال العلم الشرعي ب أوصي

 والدراسة. بدراسة الروايات المتعلقة بأماكن النزول وإفرادها بالبحث
لوجهه الكريم، وأن يختم  ا: أسأل هللا أن يتقبل عملي هذا ويجعله خالصً اوأخيرً 

 لنا بخير ويجعل عواقبنا إلى خير.

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيناهللا على ن وصلى

* * * 
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 فهرس املصادر واملراجع

من، الفضل جالل الدين عبد الرح أبو السيوطي،في علوم القرآن،  اإلتقان -1

ه، المدينة المنورة، مجمع 1432الدراسات القرآنية، الطبعة الثالثة،  مركز: تحقيق

 الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
أبو عبد هللا محمد بن  الفاكهي،مكة في قديم الدهر وحديثه،  أخبار -2

ه، 1414إسحاق، تحقيق: عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش، الطبعة الثانية، 

 .بيروت، دار خضر
أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، تحقيق:  الواحدي،النزول،  أسباب -3

 ه، الدمام، دار اإلصالح.1412عصام بن عبد المحسن الحميدان، الطبعة الثانية، 
عبد البر، يوسف بن عبد هللا بن  ابنفي معرفة األصحاب،  االستيعاب -4

ه، بيروت، 1412محمد القرطبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الطبعة األولى 

 دار الجيل.
بن عيد الهاللي، محمد بن موسى آل نصر، الطبعة  سليمأخرى،  طبعة -5

 الدمام، دار ابن الجوزي. -ه، الرياض1430الثانية، 
األثير، أبو الحسن علي بن محمد  ابنالغابة في معرفة الصحابة،  أسد -6

ثانية الجزري، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة ال

 ه، بيروت، دار الكتب العلمية.1424
: قحجر، أحمد بن علي العسقالني، تحقي ابنفي تمييز الصحابة،  اإلصابة -7

ه، بيروت، 1415عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الطبعة األولى 

 دار الكتب العلمية.
سراج، أبو بكر محمد بن السري بن السهل،  ابنفي النحو،  األصول -8
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 بد الحسين الفتلي، )د.ط(، بيروت، مؤسسة الرسالة.تحقيق: ع
 تعربينقاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمس األعالم -9

الدين الزركلي، الطبعة الخامسة عشر، بيروت، دار العلم  خيروالمستشرقين، 

 للماليين.
الحسن علي بن يوسف القفطي،  أبوالرواة على أنباه النحاة،  إنباه -10

ه، القاهرة، دار الفكر 1406إبراهيم، الطبعة األولى  فضلمحمد أبو التحقيق: 

 العربي، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية.
أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد، تحقيق:  السمرقندي،العلوم،  بحر -11

علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، زكريا عبد المجيد النوتي، الطبعة 

 .العلميةر الكتب ه، بيروت، دا1413األولى، 
حيان، محمد بن يوسف األندلسي، تحقيق: عادل  أبوالمحيط،  البحر -12

ه، بيروت، دار 1413أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الطبعة األولى، 

 الكتب العلمية.
محمد بن علي،  الشوكاني،الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  البدر -13

 القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي.
الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغاالسودوني، تحقيق:  أبولتراجم، ا تاج -14

 ه، دمشق، بيروت، دار القلم.1413محمد خير رمضان يوسف، الطبعة األولى، 
محمد بن محمد الحسيني،  الزبيدي،العروس من جواهر القاموس،  تاج -15

 تحقيق: مجموعة من الباحثين، دار الهداية.
د الخامل بمن ورده من األماثل، إربل المسمى نباهة البل تاريخ -16

شرف الدين بن أبي البركات المبارك بن أحمد. تحقيق: سامي بن  المستوفى،
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 السيد خماس الصقار، العراق، دار الرشيد.
أبو منصور محمد بن محمد بن  الماتريدي،أهل السنة،  تأويالت -17

 ه، لبنان، بيروت.1426محمود، تحقيق: مجدي باسلُّوم، الطبعة األولى، 
عاشور، محمد الطاهر، تونس، الدار التونسية  ابنوالتنوير،  التحرير -18

 للنشر.
األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري،  تخريج -19

أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد، تحقيق: عبد هللا بن عبد الرحمن  الزيلعي،

 ه، الرياض، دار ابن خزيمة.1414السعد، الطبعة األولى، 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، الطبعة  الذهبي،الحفاظ،  كرةتذ -20

 ه، بيروت، دار الكتب العلمية.1419األولى 
عزة دروزة،  محمدالحديث ترتيب السور حسب النزول،  التفسير -21

 الطبعة الثانية، بيروت، دار الغرب اإلسالمي.
د عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: محمو عبد الرزاق، تفسير -22

 ه، بيروت، دار الكتب العلمية.1419الطبعة األولى،  ،محمد عبده
كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن  ابنالقرآن العظيم،  تفسير -23

ه، بيروت، دار 1419عمر، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، الطبعة األولى، 

 الكتب العلمية.
والتابعين،  والصحابة ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  االقرآن العظيم مسندً  تفسير -24

أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي، أسعد محمد الطيب، الطبعة  ابن

 مكتبة نزار مصطفى الباز. الرياض، ،ه، مكة المكرمة1417األولى، 
محمد ضياء الدين عمر،  الرازي،الكبير أو مفاتيح الغيب،  التفسير -25
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 ه، بيروت، دار الفكر.1401الطبعة األولى، 
هللا محمود شحاته، الطبعة األولى،  عبدمان، مقاتل بن سلي تفسير -26

 ه، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي.1423
الدين العالئي،  صالحالمجملة على المواضع المشكلة،  التنبيهات -27

 .تحقيق: مرزوق بن هياس الزهراني، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
ن شرف، أبو زكريا محي الدين ب النووي،األسماء واللغات،  تهذيب -28

 بيروت، دار الكتب العلمية.
جمال الدين أبو الحجاج  المزي،الكمال في أسماء الرجال،  تهذيب -29

ه، بيروت، مؤسسة 1403يوسف، تحقيق: بشار عواد معروف، الطبعة الثانية 

 الرسالة.
أبو جعفر محمد بن  الطبري،البيان عن تأويل آي القرآن،  جامع -30

سن التركي بالتعاون مع مركز البحوث جرير، تحقيق: عبد هللا بن عبد المح

والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، الطبعة األولى، 

 هـ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن. 1422
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، تحقيق: إبراهيم  ،الصحيح الجامع -31

 ه.1382عطوه عوض، الطبعة األولى 
من أمور  رالصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختص عالجام -32

البخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن  وسننه وأيامه، ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 إبراهيم.
ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان،  الجامع -33

ركي، هللا محمد بن أحمد، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن الت عبدأبو  القرطبي،
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 ه، بيروت، مؤسسة الرسالة.1427الطبعة األولى، 
شمس  السخاوي،والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر،  الجواهر -34

الدين محمد بن عبد الرحمن، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، الطبعة األول 

 حزم. بنه، بيروت، دار ا1419
هللا األصفهاني،  نعيم أحمد بن عبد أبواألولياء وطبقات األصفياء،  حلية -35

 بيروت، دار الفكر.
الدين السيوطي، تحقيق: عبد  جاللالمنثور في التفسير بالمأثور،  الدر -36

ه، القاهرة، مركز هجر 1424هللا بن عبد المحسن التركي، الطبعة األولى، 

 للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية.
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ه، بيروت، دمشق، المكتب 1404الرحمن بن علي بن محمد، الطبعة الثالثة، 

 اإلسالمي.
األزدي،  سجستانيأبو داود سليمان ابن األشعث ال ،أبي داود سنن -38

 تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية.
قيق: بكر أحمد بن الحسين بن علي، تح أبوالكبرى للبيهقي،  السنن -39

 هـ، بيروت، دار الكتب العلمية. 1424محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، 
أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق: عبد  الصغرى للبيهقي، السنن -40

باكستان، جامعة الدراسات  ،هـ1410قلعجي، الطبعة: األولى،  نالمعطي أمي

 اإلسالمية.

أحمد بن عثمان، شمس الدين محمد بن  الذهبي،أعالم النبالء،  سير -41
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العماد، أبو الفالح عبد الحي بن  ابنالذهب في أخبار من ذهب،  شذرات -42

ه، دمشق، دار 1406أحمد بن محمد، تحقيق: محمود األرناؤوط، الطبعة األولى 

 ابن كثير.
أبو الحسن علي بن خلف بن عبد  بطال، ابنصحيح البخاري،  شرح -43

 ،هـ1423الطبعة الثانية،  م،الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهي

 الرشد. الرياض،مكتبة
أبو نصر إسماعيل بن حماد  ،تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح -44

بيروت،   ،هـ1407غفور عطار، الطبعة الرابعة، الجوهري، تحقيق: أحمد عبد ال

 .يندار العلم للمالي
بن عبد هللا بن  محمداألخبار عما في بالد العرب من اآلثار،  صحيح -45

 ه.1418بليهد، الطبعة الثالثة، 
محمد ناصر الدين، الطبعة األولى  األلباني،سنن أبي داود،  صحيح -46

 ه، الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.1423
الحسين مسلم بن الحجاج، القشيري النيسابوري،  أبومسلم،  صحيح -47
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 حجر، أحمد بن علي، المكتبة السلفية. ابنالبخاري، 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  فتح -58



 
 
 

  

 

-528- 

 محمد بن علي بن محمد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء. الشوكاني،
الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت،  فهرس -59

ه، بيروت، دار الغرب 1402الكبير الكتاني، الطبعة الثانية الحي بن عبد  عبد

 اإلسالمي.
ه، 1423قطب، الطبعة الثانية والثالثون،  سي دظالل القرآن،  في -60

 القاهرة، بيروت، دار الشروق.
الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق:  مجدالمحيط،  القاموس -61

ه، بيروت، 1426الثامنة،  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة

 مؤسسة الرسالة.
عادل، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود،  ابنفي علوم الكتاب،  اللباب -62

 بيروت، دار الكتب العلمية. ه،1419علي محمد معوض، الطبعة األولى، 
منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  ابنالعرب،  لسان -63

 ار صادر.هـ، بيروت، د 1414الطبعة الثالثة، 
أبو إسحاق أحمد، تحقيق: أبو محمد بن  الثعلبي،والبيان،  الكشف -64

 ه، بيروت، دار إحياء التراث العربي.1422عاشور، الطبعة األولى، 
أبو زكريا محيي الدين بن شرف،  النووي،شرح المهذب،  المجموع -65

 دار الفكر.
 خالد بن سليمان المزيني، الطبعة في أسباب نزول القرآن، المحرر -66

 .ه، السعودية، القاهرة، بيروت، دار ابن الجوزي1427األولى، 
سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن  ابنوالمحيط األعظم،  المحكم -67

ه، بيروت، 1421سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الطبعة األولى، 



 
 
 

  

 

-529- 

 دار الكتب العلمية.
عبد هللا بن أحمد أبو البركات  النسفي،التنزيل وحقائق التأويل،  مدارك -68

ه، بيروت، دار 1419بن محمود، تحقيق: يوسف علي بديوي، الطبعة األولى، 

 الكلم الطيب.
حافظ بن  الحكمي،غزوة الحديبية "جمع وتخريج ودراسة"،  مرويات -69

محمد عبد هللا، رسال ماجستير، السعودية، كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة 

 اإلسالمية بالمدينة المنورة.
 أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم،على الصحيحين،  مستدركال -70

ه، بيروت، 1422النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الثانية، 

 دار الكتب العلمية.
تحقيق: مجموعة من الباحثين، بيروت،  ،اإلمام أحمد بن حنبل مسند -71

 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
أبو الفضل، عياض بن موسى بن  ،نوار على صحاح اآلثاراأل مشارق -72

 عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، المكتبة العتيقة ودار التراث.
أبو العباس، أحمد بن محمد  ،المنير في غريب الشرح الكبير المصباح -73

 العلمية. المكتبة ،بن علي الفيومي، بيروت

ود، تحقيق: محمد أبو محمد الحسين بن مسع البغوي،التنزيل،  معالم -74

سليمان مسلم الحرش، الطبعة: الرابعة،  - ضميريةعثمان جمعة  -هللا النمر ×عبد

 هـ، الرياض، دار طيبة. 1417
زكريا يحي بن زياد، تحقيق: أحمد يوسف  الفراء،أبوالقرآن،  معاني -75

نجاتي، محمد علي النجار، الطبعة األولى، مصر، دار المصرية للتأليف 



 
 
 

  

 

-530- 

 والترجمة.
أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا، بيروت، دار  الحموي،البلدان،  معجم -76

 صادر.
الحسين عبد الباقي بن قانع، تحقيق: صالح بن  أبوالصحابة،  معجم -77

ه، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء 1418سالم المصراتي، الطبعة األولى، 

 األثرية.
الطبعة عبيد هللا محمد بن عمران المرزباني،  أبوالشعراء،  معجم -78

 هـ، بيروت، دار الكتب العلمية. 1402الثانية، 
القاسم سليمان بن أحمد، تحقيق: حمدي  أبو ،الطبراني الكبير، المعجم -79

 القاهرة، مكتبة ابن تيمية. ة،عبد المجيد السلفي، الطبعة الثاني
عبيد عبد هللا بن عبد  أبوما استعجم من أسماء البالد والمواضع،  معجم -80

ه، بيروت، عالم 1403البكري األندلسي، الطبعة: الثالثة،  العزيز بن محمد

 الكتب.
 عادلالمفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر،  معجم -81

ه، بيروت، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 1409نويهض، الطبعة الثالثة، 

 .والترجمة والنشر
غيث البالدي،  عاتقالمعالم الجغرافية في السيرة النبوية،  معجم -82

 ، مكة المكرمة، دار مكة.1402الطبعة األولى
ه، مكة 1404الثالثة،  لطبعةبن غيث البالدي، ا عاتقحرب،  نسب -83

 المكرمة، دار مكة.
حبيب،  بنالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد  والعيون، النكت -84



 
 
 

  

 

-531- 

بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بيروت، دار الكتب العلمية،  السيدتحقيق: 

 قافية.مؤسسة الكتب الث
األثير، أبو السعادات المبارك بن  ابنفي غريب الحديث واألثر،  النهاية -85

محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناجي، بيروت، 

 المكتبة العلمية.
الدين خليل الصفدي، تحقيق: أحمد األرناؤوط  صالحبالوفيات،  الوافي -86

 وت، دار إحياء التراث.ه، بير1420وتركي مصطفى، الطبعة األولى 
أبو الحسن علي بن أحمد،  الواحدي،في تفسير الكتاب العزيز،  الوجيز -87

ه، دمشق، دار القلم، 1415تحقيق: صفوان عدنان داوودي، الطبعة األولى، 

 بيروت، دار الش امي ة.
الدين أبي المعالي محمد بن رافع السالمي، تحقيق: صالح  تقي الوفيات، -88

 ه، بيروت، مؤسسة الرسالة.1402األولى،  مهدي عب اس، الطبعة
خلكان، أبو العباس شمس الدين  ابناألعيان وأنباء أبناء الزمان، وفيات -89

 أحمد بن محمد بن أبي بكر، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، دار صادر.
 المكتبة الشاملة -90

http://shamela.ws/index.php/author/783. 



 
 
 

  

 

-532- 

 البحثموضوعات فهرس 

 الصفحة ................................................................... الموضوع

 425 ..................................................................البحث ملخص

 427 ......................................................................... المقدمة

 433 .......................................................................... التمهيد

 440 ...................................... األول: مكان نزول قوله تعالى: المبحث

 445 ...................................... الثاني: مكان نزول قوله تعالى: المبحث

 448 ...................................... الثالث: مكان نزول قوله تعالى: المبحث

 460 ......................................................................... الخاتمة

 461 .................................................... المصادر والمراجع فهرس

 471 ..................................................... البحثموضوعات  فهرس

* * * 

 

 

 

 

 


