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الملخص

ــة الــمــرويــات  يــهــدف هـــذا الــبــحــث اإلـــى دراســ

 الــتــفــســيــريــة الــتــي ورد فــيــهــا مــبــايــعــة الــمــهــاجــرات 

مــام  لــلــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص فـــي كــتــاب الــســنــن الــكــبــرى لــالإ

الدراسة تكون من خالل قواعد  النسائي، وهذه 

والتفسير  الحديث  علمي  في  اأساسية  وخطوات 

والــجــمــع بــيــنــهــمــا فــمــن خـــالل هـــذه الــمــرويــات 

يتبين لنا اأسباب نزول الكثير من اإلآيات القراآنية 

دراســة  على  مبني  البحث  هــذا  فكان  وتفسيرها 

المرويات ودرجة صحتها ومرتبة رجالها من الجرح 

والتعديل ودراسة المعنى العام لها ونتوصل لمعنى 

فلذا  اإلآيــة  تناولتها  التي  وتفسيرها  الكريمة   اإلآيــة 

جاء هذا.

* * *

﷽

المقدمة

 الــحــمــد رّب الــعــالــمــيــن، والـــصـــالُة والـــســـالُم 

ــه وصــحــبــه  ــ ــرف الــمــرســلــيــن، وعـــلـــى اآلـ ــ  عــلــى اأشــ

الطيبين الطاهرين.

اأما بعد؛ على الرغم من اأن القراآن قد نزل بلغة 

لكننا  والبيان،  بالفصاحة  اهتموا  قوم  على  عربية 

نجد فيه صوراً من التعبيرات التي تتردد بين الحقيقة 

حكام والتشابه،  والمجاز، والتصريح والكناية، واإلإ

ذلك  وعلى  ذلك،  وغير  والتفصيل...  جمال  واإلإ

 فقد فهموا القراآن اإجماإلً دون تفصيل، ولّما كان 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو مهبط الوحي وُمبلّغ الرسالة، فقد 

المرجع  هــو  ملسو هيلع هللا ىلص  فــكــان  وتفصيالً،  جملة  فهمه 

وقــام  اأحــكــامــه،  واستنباط  معانيه  لشرح  الوحيد 

 باإلأمر خير قيام، وبلغ الرسالة؛ تحقيقاً لقوله تعالى: 

لِلنَّاِس  لُِتبَيَِّن  ۡكَر  ٱلّذِ إِلَۡيَك  نَزلَۡنآ 
َ
َوأ ُبرِۗ  َوٱلزُّ  ﴿بِٱلَۡبّيَِنِٰت 

ُروَن﴾(١(.  َما نُّزَِل إِلَۡيِهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ
اإحـــدى وظــائــف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اإلـــى  فــاإلآيــة تشير 

الذي اأنزل عليه القراآن، اأن يعلمه ويبينه للناس، 

القراآن،  لمعاني  شامل  والتوضيح  التبيان،  وهــذا 

والفاظه، وحين قضى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فالتحق بالرفيق 

له  ال� لمعرفة كالم  في حاجة  الناس  اإلأعلى صار 

ية : ٤٤ (. (١( سورة النحل: )اإلآ



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  146 مجلة العلوم األإ
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تعالى، فاجتهد الصحابة، والتابعون، من بعدهم 

من المحدثين، والفقهاء، اإجتهاداً كبيراً في بيان 

لنا  وقد حفظت  وتفسيره،  والفاظه  القراآن  معاني 

فهذا  القراآن،  سور  بعض  تفسير  الحديث  كتب 

رحمه   - للنسائي  مــام  لــالإ الكبرى  السنن  كتاب 

اأودعت  له - فيه الكثير من هذه الجهود حيث  ال�

التفسيرية، وهذا يدل  المرويات  الكثير من  فيها 

هؤإلء  اأبداها  التي  واإلهتمام  العناية  مدى  على 

وفهم  الــقــراآن  الــفــاظ  معاني  بيان  فــي  المحدثون 

اإنــه من الفخر، والــشــرف، وتمام النعمة  اآيــاتــه، و

له له ولو بشكل يسير خدمة  لكل مسلم اأن ييسر ال�

هذه السنة، والعناية، واإلهتمام بها، ولقد وفقني 

اإخــوانــي من  بــاأن التحق في ركــٍب مع  له تعالى  ال�

طلبة العلم في دراسة بعض المرويات التفسيرية 

فيه  فكانت حصتي  الكبرى،  النسائي  في سنن 

تتضمن  الــتــي  التفسيرية  الــمــرويــات  بحثي  فــي 

ســورة  مــن  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  ومبايعتهن  الــنــســاء  هــجــرة 

 الممتحنة ويكفيني شرفاً اأن اأكون في قافلة الذين 

يسلكون طريق العلم والعلماء وخدمة هذا العلم 

الشريف، واأهله.

اأسباب اختيار الموضوع: 

تعالى،  لــه  الــ� بكتاب  الــمــوضــوع  هــذا  تعلق   -١

ببعض  والقيام  خدمته،  فــي  الشديدة  رغبتي   مــع 

الواجب نحوه.

اأهمية هذا الكتاب الذي يعتبر اأصالً من   -٢

اإلأصول التي هي اأمهات كتب السنة..

3- مــن خــالل هــذه الــدراســة حــاولــت الجمع 

النبوية،  والسنة  وتفسيره،  الــكــريــم،  الــقــراآن  بين 

وشروحها، من خالل التفسير النبوي للقراآن.

منهجي في دراسة البحث: 

١- ذكر الحديث بسنده ومتنه.

 ٢- اأقـــــوم بــتــخــريــج الــحــديــث بــجــمــع الــطــرق 

الى  اإلأقـــرب  ذلــك  في  مراعياً  الستة  الكتب  من 

سند المؤلف.

3- اإذا لم يكن الحديث موجودا في الصحيحين 

اأتوسع بتخريجه من بقية كتب التخريج.

من  مرتبتهم  وبيان  ســنــاد  اإلإ لرجال  اترجم   -٤

الجرح والتعديل.

مــن خالل  وذلــك  الحديث  على  الحكم   -5

النقدية  التراجم  وبحسب  السند  لرجال  دراستي 

مسترشدا باأقوال النقاد.

6- اأذكر اللطائف الواردة في اإلسناد.

٧- ضبط غريب الفاظ الحديث، وبيان معناه، 

عــتــمــاد عــلــى كــتــب الــلــغــة والمعاجم  وذلـــك بــاإلإ

وغريب الحديث.

التي  ولــالآيــة  للحديث  الــعــام  المعنى  بيان   -8

اإلى  وردت من خالل الحديث، وذلك بالرجوع 

كتب شروح الحديث واأيضا كتب التفسير بصورة 

اأساسية اأو اأي كتب اأخرى تفسر، اأو تساعد في 

تفسير الحديث.

٩- اأذكر اأهم الفوائد المستفادة من الحديث، 

واأحــكــام،  اآداب،  مــن  يستفاد  مــا  بــبــيــان  وذلـــك 
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في  بينته  ما  على  ذلك  في  معتمداً  وتوجيهات، 

شرح الحديث، وما قاله اأهل العلم، وما يفهم من 

الحديث.

١٠- بيان مواضع اإلآيات القراآنية الكريمة الواردة 

 في ثنايا البحث بعزوها اإلى اإسم السورة ورقم اإلآية 

في الهامش.

١١بخصوص بطاقة الكتاب فاإني اأذكر بطاقة 

الكتاب في قائمة المصادر والمراجع وذلك تجنباً 

الــهــوامــش، وترتيبها حسب اإلأحــرف  اإثــقــال  مــن 

اإلأبجدية.

سناد حيث اأذكر  ١٢- قمت بترجمة رجال اإلإ

ســنــاد  الـــذي روى عنه فــي اإلإ روايــتــه عــن شيخه 

اأجل  من  عنه،  السند  في  تلميذه  روايــة  وكذلك 

معرفة اإتصال السند من عدمه، وذلك من خالل 

رجوعي اإلى الكتب المعنية بذلك، واأما الصحابة 

فاإني اأترجم لهم بترجمة موجزة معتمداً في ذلك 

صابة واأسد الغابة في الغالب. على اإلستيعاب واإلإ

خطة الدراسة: 

ــة مــن مــقــدمــة ومطلب  ــدراسـ تــتــكــون خــطــة الـ

وخاتمة:

الموضوع  اخــتــيــار  اأســبــاب  تتضمن  المقدمة 

ومنهجية البحث وخطة الدراسة، والمطلب اإلأول 

يتضمن المرويات الواردة في مبايعة المهاجرات 

التي  النتائج  اأهم  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، والخاتمة تضمنت 

توصلت اليها.

واأرجو اأن اأكون قد وفقت في طرح هذا الموضوع 

له القدير  بما يعود بالفائدة على طلبة العلم، واأساأل ال�

اأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، فاإن 

اإن كانت اإلأخرى إل قدر  وفقت فبفضله ونعمته، و

وعــذري  تقصيري،  وبسبب  الشيطان  فمن  لــه،  الــ�

البشر،  اأنــنــي بشر، والخطاأ مــن طبيعة  فــي ذلــك 

الحمد في  وله  اإليه،  واأتــوب  العظيم  له  ال�  فاستغفر 

اإلأولى واإلآخرة.

في  الــواردة  األأولــى  الرواية  األول:  المطلب 

قوله تعالى: ﴿ ٻ ٻ ٻ پ  ﴾)1(.

ــام الــنــســائــي: )اأخـــبـــرنـــا اأحـــمـــد بن  ــ م قــال األإ

حرب، قال: حدثنا اأبو معاوية، عن عاصم، عن 

حفصة، عن اأم عطية، قالت: لما نزلت هذه اإلآية 

ڤ   ڤ     ﴿ اإلى قوله:  ﴿ ٻ ٻ ٻ پ﴾ 

فقلت:  النياحة،  منه  كــان  قــالــت:   ، ڦ﴾   ڤ 
اأســعــدونــي في  فــاإنــهــم قــد كــانــوا  اآل فــــالن،  اإإل 

اأســعــدهــم، قــال:  اأن  بــد لــي مــن   الجاهلية، فــال 

اإإل اآل فالن((٢(.

تخريج الحديث. 

بكر  اأبو  قال: حدثنا  مام مسلم(3(  األإ اأخرجه 

ية ١٢. (١( سورة الممتحنة من اإلآ

قوله  بــاب  التفسير،  كتاب  للنسائي،  الــكــبــرى،  السنن   )٢)

تعالى اإذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ٢٩8/١٠، برقم ١١5٢3.

(3( صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، 

٤6/3، برقم ٩3٧. 
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المرويات التفسيرية الواردة في مبايعة المهاجرات للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من سورة الممتحنة في السنن الكبرى للنسائي ـــــــــــــــــــــــــــــ

اإســحــاق بن  و اأبــي شيبة، وزهير بن حــرب،  بن 

زهير:  قــال  معاوية،  اأبــي  عن  جميعا-   _ اإبراهيم 

ابن  مــام  األإ واأخرجه  خـــازم،  بــن  محمد  حدثنا 

حبان(١( قال: اأخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع 

ــال: حــدثــنــا عــثــمــان بــن اأبـــي شــيــبــة، واأخــرجــه  قـ

مام الحاكم(٢( قال: اأخبرنا اأبو الفضل محمد  األإ

بن اإبراهيم المزكي، حدثنا جعفر بن محمد بن 

الحسن، ثنا يحيى بن يحيى، كلهم اأبو بكر بن 

اإبراهيم  بن  اإسحاق  و اأبي شيبة وزهير بن حرب 

اأبو معاوية، عن عاصم  ويحيى بن يحيى، عن 

 بــن ســلــيــمــان، عــن حــفــصــة بــنــت ســيــريــن، عن 

اأم عطية قالت: بمثله .

سناد. ترجمة رجال األإ

١- اأحــمــد بــن حــرب بــن محمد بــن علي بن 

حيان، اأبو علي، الطائي، الموصلي، روى عن: 

سفيان بن عيينة، وانس بن عياض، واأبو معاوية 

محمد بن خازم، واآخرون، وروى عنه: احمد بن 

شعيب، والعباس بن حمزة، واأحمد بن موسى، 

واآخرون، قال عنه ابن حجر: صدوق، توفي سنة 

ثالث وستون ومائتين(3(.

برقم  حــبــان ٤١٤/٧،  بــن  لمحمد  حــبــان،  ابــن  (١( صحيح 

.3١٤5

الحاكم ١/383،  مام  لالإ الصحيحين،  على  المستدرك   )٢) 

برقم ١٤١8.

ســـالم،  الــثــقــات، إلبــن حــبــان 3٩/8، وتــاريــخ اإلإ (3( ينظر: 

للذهبي ٢6١/6، وتهذيب التهذيب، إلبن حجر ١٩/١.

اأبـــو معاوية،  الــضــريــر،  ــازم،  بــن خـ ٢- محمد 

التميمي، السعدي، الكوفي، روى عن: اأبان بن 

واآخــرون،  وعاصم،  بن مسلم،  اإبراهيم  و تغلب، 

وروى عنه: اأحمد بن حرب، و اإبراهيم بن بشار، 

واأحمد بن منيع، واآخرون، قال عنه ابن حجر: 

ثقة اأحفظ الناس لحديث اإلأعمش وقد يهم في 

حديث غيره، توفي سنة اأربع وتسعون ومائة(٤(.

ــو عبد  ــول، اأبـ ــ 3- عــاصــم بــن ســلــيــمــان، اإلأحـ

الرحمن، البصري، التميمي، روى عن: اإبراهيم 

بن يزيد، واأنس بن مالك، وحفصة بنت سيرين، 

اإسرائيل بن  واآخرون، وروى عنه: اأبان بن يزيد، و

يونس، ومحمد بن خازم، واآخرون، قال عنه ابن 

حجر: ثقة، توفي سنة اإحدى واأربعون ومائة(5(.

٤- حفصة بنت سيرين، اأم الهذيل، اإلأنصارية، 

البصرية، روت عن: اأنس بن مالك، وحميد بن 

ــرون، وروى  واآخــ بكر،  اأبــي  بنت  نــافــع، وعائشة 

عنها: خــالــد بــن مــهــران، وعــاصــم بــن سليمان، 

وقتادة بن دعامة، واآخرون، قال عنها ابن حجر: 

ثقة فقيهة، توفيت في سنة مائة(6(.

5- نسيبة بنت كعب، اأم عطية، اإلأنصارية، 

الــمــدنــيــة، الــبــصــريــة، روت عـــن: عــلــي بــن اأبــي 

(٤( ينظر: الجرح والتعديل، إلبن اأبي حاتم ٢٤6/٧، وتاريخ 

بغداد، للخطيب البغدادي ١3٤/3، وتقريب التهذيب، إلبن 

حجر 8٤٠/١.

(5( ينظر: الثقات، إلبن حبان ٢3٧/5، وسير اأعالم النبالء، 

للذهبي ١3/6، وتقريب التهذيب، إلبن حجر ٤٧١/١.

(6( ينظر: تهذيب الكمال، للمزي 35/ ١5١، والكاشف، 

للذهبي ١٩٠/5، وتهذيب التهذيب، إلبن حجر 66٩/٤.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له كريم عليوي الناصري  براء رياض محمد سند الكربولي - اأ. د. عبد ال�

طالب، وعمر بن الخطاب، وروى عنها: حريث 

بــن عــمــيــرة، وحــفــصــة بــنــت ســيــريــن، واأنــــس بن 

مالك، واآخرون، قال عنها ابن حجر: صحابية 

جليلة، عاشت الى حدود سنة سبعون هجرية(١(.

الحكم على الحديث. 

ثقات،  اأنهم  تبين  سناد  اإلإ رجــال  ترجمة  بعد 

في  لــوروده  والحديث صحيح  سناد متصل،  واإلإ

له اأعلم. صحيح مسلم وال�

سناد. لطائف األإ

سناد اأن اثنان من رواته بصريان،  من لطائف اإلإ

واثنتان اأنصاريات. 

غريب الحديث.

نوحا،  ينوح  نــاح  مصدر  الــنــوح  النياحة:   -١

ونــائــحــة ذات نــيــاحــة، والــنــوائــح: اســم يقع على 

المراأة  ناحت  ،اأي:  مناحة  في  يجتمعن  النساء 

على الميت (٢(.

اأسعدوني: من سعد فالن يسعد سعدا،   -٢

اأمر، ومنه اإسعاد  والمساعدة: المعاونة على كل 

معها  فتقوم  الــمــراأة  تقوم  المناحات،  في  النساء 

في  واإلستيعاب   ،٤٢3/3 حبان  إلبــن  الثقات،  ينظر:   )١)

في  صــابــة  واإلإ البر ١٩١٩/٤،  عبد  إلبــن  اإلأصــحــاب،  معرفة 

تمييز الصحابة، إلبن حجر ٤5٠/١٤. 

(٢( ينظر: العين، للفراهيدي 3٠5/3، وتاج العروس، لمرتضى 

مــنــظــور 6٢٧/٢،  الــعــرب، إلبـــن  ولــســان   الــزبــيــدي ٧/١٩8، 

مادة نوح. 

اأخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة(3(

ٻ ٻ   ﴿ تعالى:  قوله  الــواردة في  الثانية  الرواية 

ٻ پ  ﴾ )4(.
مام النسائي: )اأخبرنا قتيبة بن سعيد،  قال األإ

قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن اأبي اإدريس 

كنا  قــال:  الصامت،  بن  عبادة  عن  الخوإلني، 

عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص في مجلس , فقال: تبايعوني على 

اأن إل تشركوا بالله شيئا، وإل تسرقوا، وإل تزنوا، قراأ 

له،  ال� فاأجره على  منكم  وفى  فمن  اإلآيــة،  عليهم 

له عليه فهو اإلى  ومن اأصاب من ذلك شيئا فستر ال�

اإن شاء غفر له((5(. له، اإن شاء عذبه، و ال�

تخريج الحديث.

ــال: حــدثــنــا  ــ مــــام الـــبـــخـــاري(6( قـ  اأخــرجــه األإ

اأبو اليمان، اأخبرنا شعيب، وقال الليث: حدثني 

قـــال: حدثنا  مـــام مسلم(٧(  األإ واأخــرجــه  يــونــس، 

اأبــي  ــو بــكــر بــن  ــ الــتــمــيــمــي، واأب يحيى بــن يحيى 

اإسحاق بن اإبراهيم، وابن  شيبة، وعمرو الناقد، و

لعمرو(،  واللفظ   ( عيينة،  ابن  نمير، كلهم عن 

مام  األإ واأخرجه  قــال: حدثنا سفيان بن عيينة ، 

غريب  في  والنهاية  للفراهيدي 3٢٢/١،   ، العين  ينظر:   )3)

للجوهري  اإلأثير 366/٢، والصحاح،  الحديث واإلأثــر، إلبن 

.٤8٧/٢

ية ١٢. (٤( سورة الممتحنة من اإلآ

 (5( السنن الكبرى، للنسائي، كتاب التفسير، باب قوله تعالى 

﴿اذا جاءك المؤمنات يبايعنك﴾، ٢٩8/١٠، برقم ١١5٢٤.

النساء،  بيعة  باب  حــكــام،  اإلأ البخاري، كتاب  (6( صحيح 

٧٩/٩، برقم ٧٢١3.

كفارات  الحدود  باب  الحدود،  كتاب  مسلم،  (٧( صحيح 

إلأهلها، ١٢6/5، برقم ١٧٠٩.
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المرويات التفسيرية الواردة في مبايعة المهاجرات للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من سورة الممتحنة في السنن الكبرى للنسائي ـــــــــــــــــــــــــــــ

الترمذي(١( قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان 

بن  ــونــس وســفــيــان  وي عــيــيــنــة، كلهم شعيب  بــن 

عيينة، عن الزهري، عن اأبي اإدريس الخوإلني، 

عن عبادة بن الصامت قال: بمثله.

سناد. ترجمة رجال األإ

بن  طريف  بن  بن جميل  سعيد  بن  قتيبة   -١

الجوال،  البلخي،  الثقفي،  اأبو رجاء،  له،  ال� عبد 

روى عن: اإبراهيم بن سعيد، واأبو بكر بن عياش، 

وعبثر بن القاسم، واآخرون، وروى عنه: زكريا بن 

يحيى، وزهير بن حرب، وسليمان بن اإلأشعث، 

توفي  ثبت،  ثقة  ابن حجر:  قال عنه  واآخـــرون، 

سنة اأربعون ومائتين(٢(.

ــمـــران، اأبـــو  ــي عـ ــ ٢- ســفــيــان بـــن عــيــيــنــة بـــن اأب

مــحــمــد، الــهــاللــي مــوإلهــم، الــكــوفــي، اإلعـــور، 

اأحـــد اإلعــــالم، روى عــن: الــزهــري، وعــمــرو بن 

عنه  وروى  وخلق،  له،  ال� عبد  بن  وعمرو   ، دينار 

: اإبراهيم بن بشار، ومحمد بن منصور، واأحمد 

ثقة  الذهبي:  قــال عنه  الــحــجــاج، وخــلــق،  بــن 

اإمـــام، تــوفــي فــي رجــب سنة ثمانية   ثبت حــافــظ 

وتسعون ومئة(3(.

له ملسو هيلع هللا ىلص، باب  (١( جامع الترمذي، اأبواب الحدود عن رسول ال�

ما جاء اأن الحدود كفارة إلأهلها، ١٠٩/3، برقم ١٤3٩.

(٢( ينظر: الجرح والتعديل، إلبن اأبي حاتم١٤٠/٧، وتاريخ 

التهذيب،  وتقريب   ،٤8١  /١٤ البغدادي  للخطيب  بغداد، 

إلبن حجر ٧٩٩/١. 

والكاشف  الكبرى، إلبن سعد 6/٤١،  الطبقات  ينظر:   )3)

، للذهبي ٤٤٩/١. وتهذيب التهذيب، إلبن حجر ١١٧/٤.

له  له بن عبد ال� 3- محمد بن مسلم بن عبيد ال�

اإلأصغر بن شهاب، اأبو بكر، الزهري، القرشي، 

بن عبد  ابــن عمر، وحميد  روى عــن:  المدني، 

الــرحــمــن، وســهــل بــن ســعــد، واأنــــس بــن مــالــك، 

المعتمر،  بـــن  مــنــصــور  عــنــه:  وروى  وجــمــاعــة، 

ــوب الــســخــتــيــانــي، وعــبــد الــرحــمــن بــن عمرو  ــ واأيـ

اإلأوزاعـــي، واأمــم سواهم ، قال عنه ابن حجر: 

وثبته  اإتقانه  و جاللته  على  متفق  الحافظ  الفقيه 

 وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ، توفي سنة خمس 

وعشرين ومائة(٤(.

له بن عمرو، القصير،  ال� له بن عبد  ال�  ٤- عائذ 

اأبو اإدريس، الخوإلني، الشامي، روى عن: بالل 

بن رباح، وعبادة بن الصامت، وحذيفة بن اليمان، 

واآخرون، وروى عنه: اإسماعيل بن سالم، وثور بن 

يزيد، والزهري، قال عنه ابن حجر: قال سعيد بن 

 عبد العزيز: كان عالم الشام بعد اأبي الدرداء، توفي 

سنة ثمانون(5(.

ــادة بــن الــصــامــت بــن قــيــس بــن اأصـــرم  5- عــب

الوليد، اإلأنــصــاري، المدني،  اأبــو  الــخــزرج،  بــن 

اإسحاق  اأبــي بن كعب، وروى عنه:  روى عن: 

ــــس  ــي اإدريـ ــ ــ ــالـــك، واأب ــس بـــن مـ ــ ــ بـــن يــحــيــى، واأن

 الخوإلني، واآخــرون، صحابي جليل، توفي سنة 

(٤( ينظر: الطبقات الكبرى، إلبن سعد 3٤8/5، وسير اأعالم 

حجر  إلبــن  التهذيب،  وتــقــريــب   ،3٤٩/5 للذهبي  الــنــبــالء، 

.5٠6/١

وسير   ،3٧/٧ حاتم  اأبــي  إلبــن  والتعديل،  الجرح  ينظر:   )5)

إلبن  التهذيب،  وتقريب   ،٢٧٢/٤ للذهبي  الــنــبــالء،  اأعـــالم 

حجر ٤٧٩/١. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له كريم عليوي الناصري  براء رياض محمد سند الكربولي - اأ. د. عبد ال�

اثنان وثالثون(١(.

الحكم على الحديث.

ثقات  اأنــهــم  تبين  ســنــاد  اإلإ ترجمة رجــال  بعد 

في  لــوروده  والحديث صحيح  سناد متصل،  واإلإ

له اأعلم. صحيحي البخاري ومسلم وال�

سناد. لطائف األإ

اثنان من رجال  اأن  ســنــاد  اإلإ من لطائف هــذا 

اسناده مدنيان. 

غريب الحديث. 

تبايعوني: لقد سبق ذكره في الرواية اإلأولى.

الرواية الثالثة الواردة في قوله تعالى: ﴿ ٻ ٻ 

ٻ پ  ﴾ (٢(.
مــــام الــنــســائــي: )قــــال الـــحـــارث بن  قـــال األإ

مسكين، قراءة عليه واأنا اأسمع: عن ابن القاسم، 

قال: اأخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن 

له ملسو هيلع هللا ىلص  ال� رســول  اأتيت  قالت:  رقيقة،  بنت  اأميمة 

ســالم، فقلت: يا رسول  في نسوة نبايعه على اإلإ

بالله شيئا،  نشرك  اأن إل  نبايعك على  هلم  له،  ال�

وإل نسرق، وإل نزني، وإل ناأتي ببهتان نفتريه بين 

اأيدينا واأرجلنا، وإل نعصيك في معروف، فقال: 

ورسوله  لــه  الــ� فقلنا:   , واأطــقــتــن«  استطعتن  »فيما 

له،  اأرحم بنا منا باأنفسنا، هلم نبايعك يا رسول ال�

له ملسو هيلع هللا ىلص: »اإني إل اأصافح النساء، اإنما  فقال رسول ال�

(١( ينظر: الثقات، إلبن حبان 3٠٢/3، وسير اعالم النبالء، 

الصحابة، إلبن حجر  تمييز  في  صــابــة  واإلإ للذهبي ٢/558، 

.56٧/5

ية ١٢.  (٢( سورة الحشر من اإلآ

اأو مثل  قولي لمائة امــراأة كقولي إلمــراأة واحــدة - 

قولي إلمراأة واحدة«(3(.

تخريج الحديث.

ــال: حــدثــنــا  ــ مــــام الـــتـــرمـــذي(٤( قـ اأخــرجــه األإ

واأخرجه   ، بن عيينة  قــال: حدثنا سفيان  قتيبة، 

ــو بــكــر بـــن اأبـــي  ــ ــال: حــدثــنــا اأبـ ــ ابـــن مـــاجـــه(5( قـ

ــنــة، واأخــرجــه  ــي شــيــبــة، حــدثــنــا ســفــيــان بـــن عــي

ابــن حــبــان(6( قـــال: اأخــبــرنــا عــمــر بــن سعيد بن 

ســنــان، قـــال: اأخــبــرنــا اأحــمــد بــن اأبـــي بــكــر، عن 

(٧(قــال: حدثنا  الحاكم  مــام  اإلإ واأخرجه   مالك ، 

اأحمد  يــعــقــوب، حدثنا  بــن  الــعــبــاس محمد  اأبـــو 

بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن 

اإسحاق، كلهم سفيان بن عيينة، ومالك، وابن 

اأميمة  المنكدر، عــن  بــن  اإســحــاق، عــن محمد 

بنت رقيقة التميمية قالت: بنحوه .

سناد. ترجمة رجال األإ

١- الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف، 

اأبو عمرو، اإلأموي، المصري، الفهري، روى عن: 

سفيان بن عيينة، ويوسف بن عمرو، وعبدالرحمن 

 (3( السنن الكبرى، للنسائي، كتاب التفسير، باب قوله تعالى 

﴿اإذا جاءك المؤمنات يبايعنك﴾، ٢٩8/١٠، برقم ١١5٢5.

له ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما  (٤( جامع الترمذي، اأبواب السير عن رسول ال�

جاء في بيعة النساء، ٢٤٧/3، برقم ١5٩٧.

(5( ســنــن ابـــن مــاجــه، اأبــــواب الــجــهــاد، بـــاب بيعة الــنــســاء، 

١٢8/٤، برقم ٢8٧٤.

 ،٤١٧  /١٠ حــبــان،  بــن  لمحمد  حــبــان،  ابـــن   (6( صحيح 

برقم ٤553.

 ،٧١/٤ الحاكم  مــام  لــالإ الصحيحين،  على  المستدرك   )٧) 

برقم ٧٠3٩.
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المرويات التفسيرية الواردة في مبايعة المهاجرات للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من سورة الممتحنة في السنن الكبرى للنسائي ـــــــــــــــــــــــــــــ

واآخــــرون، وروى عنه: سليمان بن  الــقــاســم،  بــن 

اإلأشعث، واأحمد بن شعيب، وعلي بن الحسين، 

واآخرون، قال عنه ابن حجر: ثقة فقيه، توفي سنة 

ثمان واأربعون ومائتين(١(.

٢- عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة، 

له، العتقي، المصري، روى عن: بكر  اأبو عبد ال�

اأنـــس، والليث بــن سعد،  بــن مضر، ومــالــك بــن 

واآخرون، وروى عنه: سفيان بن سعيد، والحارث 

ــرون،  ــ بـــن داود، واآخــ بـــن مــســكــيــن، والـــمـــقـــدام 

 قــال عنه ابــن حجر: ثــقــة، تــوفــي ســنــة اإحـــدى 

وتسعون ومائة(٢(.

3- مــالــك بــن اأنـــس بــن مــالــك بــن اأبـــي عامر 

الحميري،  له، اإلأصبحي،  ال� اأبو عبد  بن عمرو، 

بــن عقبة، وثابت  اإبــراهــيــم  الــمــدنــي، روى عــن: 

وروى  واآخـــرون،  المنكدر،  بن  ومحمد  عياض، 

سليمان،  بن  اإســحــاق  و يزيد،  بن  اإبراهيم  عنه: 

وعبد الرحمن بن القاسم، واآخرون، قال عنه ابن 

حجر: الفقيه، اإمام دار الهجرة، راأس المتقنين، 

وكبير المتثبتين، توفي سنة ثمان وسبعون ومائة(3(.

له بن الهذير  ٤- محمد بن المنكدر بن عبد ال�

التيمي،  القرشي،  له،  ال� اأبو عبد  العزى،  بن عبد 

(١( ينظر: الثقات، إلبن حبان ١8٢/8، وتهذيب الكمال، 

للمزي ٢8١/5، وتقريب التهذيب، إلبن حجر ٢١٤/١. 

(٢( ينظر: الجرح والتعديل، إلبن اأبي حاتم ٢٧٩/5، وتاريخ 

سالم، للذهبي ١١٤٩/٤، وتهذيب التهذيب، إلبن حجر  اإلإ

.5٤٤/٢

(3( ينظر: الثقات، إلبن حبان ٤5٩/٧، وسير اأعالم النبالء، 

للذهبي ٤8/8، وتهذيب التهذيب، إلبن حجر ٤/6.

الــمــدنــي، روى عــن: اأســعــد بــن ســهــل، واأســمــاء 

بنت اأبي بكر، وسعيد بن جبير، واآخرون، وروى 

عنه: اأبان بن تغلب، ومالك بن اأنس، واأسامة بن 

زيد، واآخرون، قال عنه ابن حجر: ثقة فاضل، 

توفي سنة ثالثون ومائة(٤(. 

ــة، وهـــــي بـــنـــت عــبــد  ــقـ ــيـ ــة بـــنـــت رقـ ــمـ ــيـ 5- اأمـ

لــه بــن بــجــاد بــن عمير بن  ــ� ويــقــال: بــنــت عــبــد ال

ــــحــــارث، الــتــمــيــمــة، الــدمــشــقــيــة، روت عــن:  ال

وروى  الصحابة،  واأحــد  اأبــي سفيان،  بنت  رملة 

المنكدر،  بــن  ومــحــمــد  نــفــيــر،  بــن  عــنــهــا: جبير 

ــة، واآخـــــــــرون، صــحــابــيــة  ــمـ ــيـ وحــكــيــمــة بــنــت اأمـ

 جــلــيــلــة، تــوفــيــت ســنــة اإحــــدى وســبــعــون، وقــيــل: 

سنة ثمانون(5(.

الحكم على الحديث.

ثقات  اأنــهــم  تبين  ســنــاد  اإلإ ترجمة رجــال  بعد 

مام الحاكم  سناد متصل، والحديث اأخرجه اإلإ واإلإ

له اأعلم. على شرط الشيخين، وال�

سناد. لطائف األإ

اثنين من رجاله  اأن  ســنــاد  من لطائف هــذا اإلإ

مصريين واثنين مدنيين وواحدة دمشقية.

(٤( تهذيب الكمال، للمزي ٢6/ 5٠3، والكاشف، للذهبي 

٢١٠/٤، وتقريب التهذيب، إلبن حجر 8٩٩/١.

ســـالم،  الــثــقــات، إلبــن حــبــان ٢5/3، وتــاريــخ اإلإ (5( ينظر: 

الصحابة، إلبن حجر  تمييز  في  صــابــة  واإلإ للذهبي ٧٩٢/٢، 

.١6٤/١3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له كريم عليوي الناصري  براء رياض محمد سند الكربولي - اأ. د. عبد ال�

غريب الحديث.

١- بهتان: بهته فالن، اأي: استقبله باأمر قذفه 

به وهو بريء منه، إل يعلمه، واإلسم: البهتان(١(.

٢- نفتريه: من فرى يفتري افتراء، اإذا كذب، 

اإذا  يفريه،  الكذب  وفرى فالن  منه،  اإفتعال  وهو 

اختلقه، والفرية، من الكذب(٢(.

المعنى العام للروايات.

ٱ ٻ ٻ ٻ   ﴿ الــكــريــمــة  ــة  ــ اإلآي هـــذه  نــزلــت 

بــايــعــن  الــــالتــــي  الـــنـــســـاء  فــــي   ﴾ پ    ٻ 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح مكة بعد ان فرغ النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 

مبايعة الرجال، فقال اأهل التاأويل فيها: 

تــعــالــى لنبيه  لـــه  الـــ� قــــال  اأنـــــه   مــعــنــى األآيــــة : 

بالله  مــؤمــنــات  الــنــســاء  جـــاءك  اذا  محمد ملسو هيلع هللا ىلص: 

يبايعنك على اأن إل يشركن بالله شيئا وإل يعبدن 

غيره، وإل يسرقن فياأخذن مال اأحد بغير حق، وإل 

يزنين وإل يقتلن اأوإلدهن وإل ياأتين ببهتان يفترينه 

يــاأتــيــن بكذب  اأي: إل  واأرجــلــهــن،  اأيــديــهــن  بين 

واأرجلهن،  اأيديهن  بين  يوجد  مولود  في  يكذبنه 

غير  باأزواجهن  يلحقن  الكالم: وإل  معنى  اإنما  و

اأوإلدهم، فقد كانت المراأة تلتقط ولدا، فتلحقه 

بزوجها وتقول: هذا ولدي منك، فكان هذا من 

في  محمد  يــا  يعصينك  وإل  ــراء،  ــتـ واإلفـ البهتان 

زهري  (١( ينظر: العين، للفراهيدي 35/٤، وتهذيب اللغة، لالأ

١3٢/6، ولسان العرب، إلبن منظور ١٢/٢، مادة بهت.

 ،١٧5/١5 زهـــــــري  لـــــــالأ الــــلــــغــــة،  ــهــــذيــــب  ــ ت ــر:  ــظــ ــ ــن ــ ي  )٢)

 ،٢3٠/3٩ الــــــزبــــــيــــــدي  ــى  ــضــ ــ ــرت ـــمــ لـ الـــــــــعـــــــــروس،  وتـــــــــــاج 

 ،١5٤/١5 ــور  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ إلبـــــــــــــن  الـــــــــــعـــــــــــرب،   ولــــــــــســــــــــان 

مادة فرى. 

له عز وجل تاأمرهن به. وذكر اأن  معروف من اأمر ال�

ذلك المعروف الذي شرط عليهن اأن إل يعصين 

له ملسو هيلع هللا ىلص فيه هو النياحة، فبايعهن(3(. رسول ال�

وفــــي هــــذه الـــواقـــعـــة نــذكــر مــوقــف الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص 

عم  بطن حمزة  التي شقت  عتبة  بنت  هند   مــع 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكيف تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص معها:

ــعــة مــتــنــكــرة  ــي ـــن رب ــنــت عــتــبــة ب كـــانـــت هــنــد ب

اأتــكــلــم يعرفني،  اإن  اإنـــي  فــقــالــت:  الــنــســاء،  فــي 

رسول  من  فرقا  تنكرت  اإنما  قتلني،  عرفني  اإن   و

له ملسو هيلع هللا ىلص، فسكت النسوة الالتي مع هند، واأبين  ال�

اأن يتكلمن، قالت هند وهي متنكرة: كيف يقبل 

من النساء شيئا لم يقبله من الرجال؟ فنطر اإليها 

له ملسو هيلع هللا ىلص وقال لعمر: قل لهن وإل يسرقن،  ال� رسول 

لــه اإنــي إلأصــيــب مــن اأبــى سفيان  قالت هند: والــ�

الهنات وما اأدري اأيحلهن لي اأم إل قال اأبو سفيان: 

ما اأصبت من شيء مضى، اأو قد بقي، فهو لك 

فدعاها  وعرفها،  له ملسو هيلع هللا ىلص  ال� رســول  حالل فضحك 

اأنت  فقال:  بــه،  فعاذت  بيده،  فــاأخــذت  فاأتته، 

له عما سلف، فصرف عنها   هند، فقالت: عفا ال�

له ملسو هيلع هللا ىلص(٤(. رسول ال�

العلوم،  وبحر   ،3٤٠/٢3 للطبري  البيان،  جامع  ينظر:   )3)

للواحدي ٤/٢86،  الوسيط،  والتفسير  للسمرقندي 3/٤٤٠، 

وتنوير الحوالك شرح موطاأ مالك، للسيوطي ٢5٠/٢. 

حكام  (٤( ينظر: جامع البيان، للطبري ٢3/ 3٤٢، والجامع إلأ

القراآن، للقرطبي ٧١/١8.
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المرويات التفسيرية الواردة في مبايعة المهاجرات للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من سورة الممتحنة في السنن الكبرى للنسائي ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن اختلفوا في بيعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لهن على 

قولين: 

بــيــن يديه  ثــوبــا  لــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــ� ال اأوألً: وضـــع رســــول 

واأيديهن واأخذ في الثوب(١(.

الصفا، وعمر بن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص على  ثانيًا: كان 

باأمر  يبايعهن  اأسفل منه  له عنه  ال� الخطاب رضي 

منه، ويبلغهن عنه (٢(.

الفوائد المستفادة من الروايات.

له عز وجــل والــرســول ملسو هيلع هللا ىلص في صفة  ١- ذكــر ال�

النهي  بــاأركــان  فيهن  البيعة خصاإل شتى، صــرح 

في الدين ولم يذكر اأركان اإلأمر، وذلك إلأن النهي 

دائم في كل اإلأزمان وكل اإلأحوال ؛ فكان التنبيه 

على اشتراط الدائم اأكد، وقيل : اإن هذه المناهي 

يرتكبها وإل يحجزهن  من  النساء كثير  في  كان 

عنها شرف النسب ، فخصت بالذكر لهذا(3(.

ڤ  ڤ    ڤ     ﴿ ــالـــى:  تـــعـ ــه  ــولـ قـ يــشــمــل   -٢

فـــي كل  ــول ملسو هيلع هللا ىلص  ــرســ ــ ال بــطــاعــة  الـــوعـــد   ڦ﴾  
بمعروف، ولكن  اإإل  ياأمر  به، وهو إل  ياأمرهن  ما 

سالم،  هذا الشرط هو اأحد قواعد الدستور في اإلإ

مـــــام اأو  ــرعــيــة إلإ وهــــو يــقــرر اأن إل طــاعــة عــلــى ال

 حــاكــم اإإل فــي الــمــعــروف الـــذي يتفق مــع ديــن 

له وشريعته(٤(. ال�

حكام  (١( ينظر: بحر العلوم، للسمرقندي ٤٤٠/3، والجامع إلأ

القراآن، للقرطبي ٧١/١8.

والتفسير   ،٢٧٩/٩ للثعلبي  والــبــيــان،  الــكــشــف  يــنــظــر:   )٢)

الوسيط، للواحدي ٢86/٤، ومعالم التنزيل، للبغوي ٧6/5.

حكام القراآن، للقرطبي ١8/٧3.  (3( ينظر: الجامع إلأ

(٤( ينظر: في ظالل القراآن، لسيد قطب 35٤8/6.

3- المقتضى من مبايعة النساء هو اأنهن دخلن 

الدين في  اأحــكــام  اأن استقرت  ســـالم بعد  اإلإ في 

مدة سنين لم يشهدن فيها اتساع التشريع خطوة 

بخطوة(5(.

والسالم  الصالة  عليه  رحمته  عظيم  بيان   -٤

ــعــهــا  ــاي ــن هـــنـــد بـــنـــت عــتــبــة وب  عـــنـــدمـــا عـــفـــى عــ

سالم. على اإلإ

* * *

(5( ينظر: التحرير والتنوير، إلبن عاشور ٢8/١65. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له كريم عليوي الناصري  براء رياض محمد سند الكربولي - اأ. د. عبد ال�

الخاتمة

بالخواتيم،  اإلأعــمــال  جعل  الــذي  الحمدلله 

والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، 

ــه وصــحــبــه، الطيبين  ــ اآل ســيــدنــا مــحــمــد، وعــلــى 

اتبعهم وسار على نهجهم  الطاهرين، وعلى من 

اإلى يوم الدين.

مــام النسائي  وبــعــد؛ مــن خـــالل الـــدراســـة لــالإ

ومروياته في السنن الكبرى توصلت في ختام هذا 

البحث اإلى اأهم النتائج وهي كما ياأتي:

الـــواردة في  للمرويات  ١- من خــالل دراستي 

كتاب التفسير تبين لي ان دراسة هذه المرويات 

ــقـــراآن   وشـــروحـــهـــا ســبــب رئــيــســي لــفــهــم اآيـــــات الـ

ومعرفة احكامه.

٢- رغبة المتعلم في اخذ العلم وطلبه من عدد 

كبير من المشايخ اإإل ان كل واحد منهم يملك 

ضافة الى تعدد  من الفوائد ماإل يملكه غيره باإلإ

عنهم  اإلخــذ  في  وكثرته  لمشايخه  العلم  طالب 

يفتح له افقا واسعا وهذا نجده من خالل العدد 

ايديهم  على  تتلمذ  الذين  المشايخ  من  الكبير 

له - . مام النسائي - رحمه ال� اإلإ

3- المحدثون رغم اأنهم محدثون اإإل انهم كانوا 

له  ال� كتاب  فهم  في  عليه  يسيرون  مذهبا  يتبعون 

الى  فالعلماء مهما وصلوا  له ملسو هيلع هللا ىلص،  ال� وسنة رسول 

انهم كانوا  اإإل  دراك،  واإلإ الفهم  درجــة عالية من 

مــام  اإلإ ذلــك  ومــثــال  الفقهية،  الــمــذاهــب  يتبعون 

النسائي كان شافعي المذهب.

له تعالى اأن  ٤- في ختام هذا البحث اأســاأل ال�

يجعل كل جهد فيها خالصا لوجهه الكريم، فاإن 

له وتوفيقه، ثم بتوجيه اأساتذتي  ال� اأصبت فبفضل 

نــفــســي ومــن  فــمــن  اأخــــطــــاأت  اإن  ــفـــضـــالء، و الـ

الشيطان، والحمد لله اأوإل واأخيراً.

* * *
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المرويات التفسيرية الواردة في مبايعة المهاجرات للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من سورة الممتحنة في السنن الكبرى للنسائي ـــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع

إلأبي  اإلأصــحــاب:  معرفة  في  اإلستيعاب   -١

له بن محمد بن عبد البر  ال� عمر يوسف بن عبد 

بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: ٤63هـ(، 

الجيل،  دار  الــبــجــاوي،  محمد  عــلــي  تحقيق: 

بيروت، الطبعة: اإلأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.

الفضل  تمييز الصحابة: إلأبي  ٢-اإلصابة في 

بن حجر  اأحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  اأحمد 

تحقيق:   ، ـــ(  ــ )الــمــتــوفــى: 85٢هــ  الــعــســقــالنــي 

عادل اأحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، 

 - اإلأولــى  بيروت ،الطبعة:   - العلمية  الكتب  دار 

١٤١5 هـ .

محمد  بن  نصر  الليث  إلأبــي  العلوم:  3-بحر 

بن اإبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، تحقيق: 

 - الفكر  دار   : النشر  دار  مــطــرجــي،  د.مــحــمــود 

بيروت.

٤-تاج العروس من جواهر القاموس: لمحّمد 

ــو  ــن عــبــد الـــــــرّزاق الــحــســيــنــي، اأبـ ــن مــحــّمــد بـ بـ

)المتوفى:  بيدي  الزَّ بمرتضى،  الملّقب  الفيض، 

المحققين،  من  مجموعة  تحقيق:  ـــ(،  ١٢٠5هـ

دار الهداية.

5-تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواإلأعالم: 

له محمد بن اأحمد بن  ال� اأبو عبد  لشمس الدين 

٧٤8هـــ(،  )المتوفى:  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان 

تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف ، دار الغرب 

سالمي، الطبعة: اإلأولى، ٢٠٠3 م. اإلإ

6-تاريخ بغداد: إلأبي بكر اأحمد بن علي بن 

البغدادي  الخطيب  مهدي  بن  اأحمد  بن  ثابت 

الــدكــتــور بشار  )الــمــتــوفــى: ٤63هــــ( ، تحقيق: 

سالمي - بيروت ،  عواد معروف ، دار الغرب اإلإ

الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢ م .

٧-الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر: لــمــحــمــد الــطــاهــر بن 

التونسي  عــاشــور  بــن  الطاهر  محمد  بــن   محمد 

 - للنشر  التونسية  الــدار  : ١3٩3هــــ(،  )المتوفى 

تونس، ١٩8٤ هـ.

لمحمد  الكريم:  للقراآن  الوسيط  8-التفسير 

والنشر  للطباعة  نهضة مصر  دار  سيد طنطاوي، 

والتوزيع، الفجالة - القاهرة، الطبعة: اإلأولى.

ــــي الــفــضــل اأحــمــد  ٩-تــقــريــب الــتــهــذيــب: إلأب

ــلـــي بــــن مـــحـــمـــد بــــن اأحــــمــــد بــــن حــجــر  بــــن عـ

 العسقالني )المتوفى: 85٢هـ(، تحقيق: محمد 

اإلأولـــى،  الطبعة:  ســوريــا،   - الرشيد  دار  عــوامــة، 

١٤٠6 - ١٩86م.

١٠-تــنــويــر الحوالك شــرح مــوطــاأ مــالــك: لعبد 

الــديــن السيوطي  بــكــر، جــالل  اأبـــي  بــن  الرحمن 

)المتوفى: ٩١١هـ(، المكتبة التجارية الكبرى - 

مصر، سنة النشر: ١38٩ - ١٩6٩ هـ.

١١-تهذيب التهذيب: إلأبي الفضل اأحمد بن 

علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

الــمــعــارف  ـــ(، مطبعة دائــــرة  ــ )الــمــتــوفــى: 85٢هــ

النظامية، الهند ، الطبعة اإلأولى، ١3٢6هـ.

١٢-تـــهـــذيـــب الــكــمــال فـــي اأســـمـــاء الـــرجـــال: 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له كريم عليوي الناصري  براء رياض محمد سند الكربولي - اأ. د. عبد ال�

ــــو  ــــوســــف، اأب ــــن ي لـــيـــوســـف بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن ب

محمد  اأبــي  الزكي  ابــن  الدين  الحجاج، جمال 

٧٤٢هــــ(  )الــمــتــوفــى:  الــمــزي  الكلبي  القضاعي 

،تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

- بيروت ،الطبعة: اإلأولى،١٤٠٠ - ١٩8٠.

١3- تــهــذيــب الـــلـــغـــة: لــمــحــمــد بـــن اأحــمــد 

بــن اإلأزهـــــري الـــهـــروي، اأبـــو مــنــصــور )الــمــتــوفــى: 

 3٧٠هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: 

ــيــروت ،الــطــبــعــة:  دار اإحـــيـــاء الـــتـــراث الــعــربــي - ب

اإلأولى، ٢٠٠١م.

١٤- الثقات: لمحمد بن حبان بن اأحمد بن 

اأبــو حاتم،  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان 

الدارمي، الُبستي )المتوفى: 35٤هـ(،طبع باإعانة: 

الهندية،تحت  العالية  للحكومة  المعارف  وزارة 

ــد الــمــعــيــد خــان  ــتـــور مــحــمــد عــب ــبـــة: الـــدكـ ــراقـ  مـ

المعارف  ــرة  دائ العثمانية،  المعارف  ــرة  دائ مدير 

الطبعة:  الــهــنــد،  الــدكــن  اآبـــاد  بحيدر  العثمانية 

اإلأولى، ١3٩3 ه  - ١٩٧3.

لمحمد  القراآن:  تاأويل  في  البيان  جامع   -١5

اإلآمــلــي،  بــن غالب  بــن كثير  يزيد  بــن  بــن جرير 

اأبو جعفر الطبري )المتوفى: 3١٠هـــ(، تحقيق: 

الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  محمد  اأحمد 

اإلأولى،١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

١6- الجامع الكبير - سنن الترمذي: لمحمد 

بــن عيسى بــن َســـْورة بــن مــوســى بــن الضحاك، 

الـــتـــرمـــذي، اأبــــو عــيــســى )الــمــتــوفــى: ٢٧٩هــــــ(، 

الــغــرب  مـــعـــروف ، دار  بـــشـــار عـــــواد  تــحــقــيــق: 

سالمي - بيروت ، سنة النشر: ١٩٩8 م . اإلإ

له  ١٧-الــجــامــع إلأحــكــام الــقــراآن: إلأبــي عبد ال�

محمد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح اإلأنصاري 

ــديــن الــقــرطــبــي )الــمــتــوفــى:  الــخــزرجــي شــمــس ال

اإبــراهــيــم  و ــبــردونــي  ال اأحــمــد  6٧١هــــــ(، تحقيق: 

اأطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: 

الثانية،١38٤هـ - ١٩6٤ م.

ــي مــحــمــد عبد  ــ ــتــعــديــل: إلأب ١8- الــجــرح وال

الـــرحـــمـــن بـــن مــحــمــد بـــن اإدريـــــــس بـــن الــمــنــذر 

ــي حــاتــم  ــ الــتــمــيــمــي، الــحــنــظــلــي، الـــــرازي ابـــن اأب

)المتوفى: 3٢٧هـ(، طبعة مجلس دائرة المعارف 

 الــعــثــمــانــيــة - بــحــيــدر اآبــــاد الــدكــن - الــهــنــد ،دار 

اإلأولى،  الطبعة:  بيروت،   - العربي  التراث  اإحياء 

١٢٧١ هـ ١٩5٢ م.

١٩- سنن ابن ماجه: إلبن ماجة - وماجة اسم 

له محمد بن يزيد القزويني  ال� اأبــو عبد  اأبيه يزيد - 

)المتوفى: ٢٧3هـ(، تحقيق: شعيب اإلأرناؤوط - 

د كامل قره بللي - َعبد اللّطيف  عادل مرشد - محمَّ

اإلأولــى،  الطبعة:  العالمية،  الرسالة  له، دار  ال� حرز 

١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

الــكــبــرى : إلأحــمــد بــن شعيب  الــســنــن   -٢٠

اأبو عبد الرحمن النسائي، دار الكتب العلمية - 

بيروت، الطبعة اإلأولى ، ١٤١١ - ١٩٩١م. 

٢١- سير اعالم النبالء: لشمس الدين اأبو عبد 

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  ال�

)الــمــتــوفــى: ٧٤8هـــــ( ، دار الــحــديــث- الــقــاهــرة 

،الطبعة: ١٤٢٧هـ-٢٠٠6م .
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المرويات التفسيرية الواردة في مبايعة المهاجرات للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من سورة الممتحنة في السنن الكبرى للنسائي ـــــــــــــــــــــــــــــ

العربية:  وصــحــاح  اللغة  تــاج  ٢٢-الــصــحــاح 

إلأبي نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 

)المتوفى: 3٩3هـ(، تحقيق: اأحمد عبد الغفور 

الطبعة:  بــيــروت،   - للماليين  العلم  دار  عــطــار، 

الرابعة١٤٠٧ هـ  - ١٩8٧ م.

ابــن حــبــان: لمحمد بــن حبان  ٢3-صــحــيــح 

بن اأحمد اأبو حاتم التميمي البستي )سنة الوفاة 

مؤسسة  اإلأرنـــــــؤوط،  شــعــيــب  تــحــقــيــق:   ،)35٤

الرسالة،١٤١٤ - ١٩٩3م.

المسند  )الـــجـــامـــع  الـــبـــخـــاري  صــحــيــح   -٢٤

لــه ملسو هيلع هللا ىلص  الــ� اأمــــور رســــول  الــصــحــيــح المختصر مــن 

له  وسننه واأيامه( : لمحمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

بن  زهــيــر  محمد  تحقيق:  الــجــعــفــي،  الــبــخــاري 

ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: اإلأولى، 

١٤٢٢هـ .

٢5- صــحــيــح مــســلــم: مــســلــم بـــن الــحــجــاج 

الوفاة  )سنة  النيسابوري  القشيري  الحسين  اأبــو 

دار  الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد  تحقيق:   ،)٢6١

اإحياء التراث العربي_ بيروت.

بن  الخليل  الرحمن  عبد  إلأبـــي  العين:   -٢6

اأحــمــد بــن عــمــرو بــن تميم الــفــراهــيــدي البصري 

تــحــقــيــق: د مــهــدي  ــوفـــى: ١٧٠هـــــــــ( ،  ــتـ ــمـ )الـ

ومكتبة  دار   ، السامرائي  اإبراهيم  د  المخزومي، 

الهالل.

اإبراهيم  لسيد قطب  الــقــراآن:  في ظــالل   -٢٧

حــســيــن الــشــاربــي )الــمــتــوفــى: ١385هـــــــ(، دار 

الــطــبــعــة: السابعة  الــقــاهــرة،  بــيــروت-   الــشــروق - 

عشر - ١٤١٢ هـ.

٢8- الــكــاشــف فــي مــعــرفــة مــن لــه روايــــة في 

له محمد  الكتب الستة : لشمس الدين اأبو عبد ال�

بن اأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

اأحمد محمد  عوامة  تحقيق: محمد  ٧٤8هـــ(، 

 - سالمية  اإلإ للثقافة  القبلة  دار   ، الخطيب  نمر 

اإلأولـــى،  الطبعة:  جــدة،  ــقــراآن،  ال علوم  مؤسسة 

١٤١3 هـ - ١٩٩٢ م .

الـــقـــراآن،  تفسير  عــن  ــيــان  ــب وال الــكــشــف   -٢٩

ــثــعــلــبــي،  ــم ال ــ ــي ــراهــ ــ ــن اإب ــ ــن مــحــمــد ب ــ ــد ب ــمــ  إلأحــ

مام  اأبو اإسحاق )المتوفى: ٤٢٧هـ(، تحقيق: اإلإ

اأبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: اإلأستاذ 

نظير الساعدي، دار اإحياء التراث العربي، بيروت 

- لبنان، الطبعة: اإلأولى١٤٢٢، هـ - ٢٠٠٢ م.

3٠- لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن على، 

ابن منظور اإلأنصاري  الدين  اأبو الفضل، جمال 

دار  )الــمــتــوفــى: ٧١١هــــ( ،  فــريــقــى  اإلإ الرويفعى 

صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ .

لمحمد  الصحيحين:  على  المستدرك   -3١

له الحاكم النيسابوري )سنة  له اأبو عبدال� بن عبدال�

القادر  عبد  تحقيق: مصطفى  هـــ(،  الوفاة ٤٠5 

 - بــيــروت، ١٤١١هــــ  العلمية-  الكتب  دار  عطا، 

١٩٩٠م.

تفسير   - القراآن  تفسير  في  التنزيل  معالم   -3٢

الحسين  محمد  اأبــو   ، السنة  لمحيي  الــبــغــوي: 

بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

ــوفــى: 5١٠هـــــــ(، تــحــقــيــق : عــبــد الــــرزاق  )الــمــت
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له كريم عليوي الناصري  براء رياض محمد سند الكربولي - اأ. د. عبد ال�

ــتــراث الــعــربــي -بــيــروت،  الــمــهــدي، دار اإحــيــاء ال

الطبعة : اإلأولى ، ١٤٢٠ هـ.

33- الــنــهــايــة فـــي غــريــب الــحــديــث واإلثــــر: 

بن محمد  المبارك  السعادات  اأبــو  الدين  لمجد 

بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني 

الجزري ابن اإلأثير )المتوفى: 6٠6هـ(، تحقيق: 

الــزاوى - محمود محمد الطناحي،  طاهر اأحمد 

المكتبة العلمية - بيروت، ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.

* * *




