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ملخص البحث
حتدث هذا البحث عن مبهمات النساء يف القرآن الكرمي  ،ويهدف إىل :بيان معىن املبهمات  ،ومعرفة أول
من ألف يف علم املبهمات يف القرآن  ،وبيان أنواع املبهمات يف القرآن الكرمي  ،ومعرفة مناهج العلماء
واملفسرين يف تعيني املبهم ،ومعرفة املبهمات من النساء يف القرآن الكرمي  .واشتمل على مقدمة ،وفصلني.
الفصل األول علم املبهمات ،وعناية العلماء به ،وأسبابه ،وأنواعه ،وحتته أربعة مباحث ،والفصل الثاين :
املبهمات من النساء يف القرآن الكرمي  .وحتته ثالثة مباحث ،تناولت مبهمات النساء يف العصور السابقة،
ومبهمات النساء يف اإلسالم ،ومبهمات اجلموع الذين عرفت أمساء بعضهم .اما املنهج املتبع يف البحث
هو املنهج االستقرائي يف مجع اآلايت اليت تناولت املبهمات من النساء ،مث املنهج التحليلي لبيان املبهمات
من النساء .
ومن أهم النتائج  :أن مبهمات النساء يف القرآن الكرمي منها ما كان سببه التنبيه على العموم كاملرأة اليت
خافت من بعلها نشوزاً ،ومنها ما كان الشتهاره كزوج آدم عليه السالم ،ومنها ما كان للسرت كامرأة زيد
ابن حارثة ،ومنها ما كان للتحقري كامرأة أيب هلب ،ومنها ما ال فائدة من معرفته كامرأة العزيز .وأنه توجد
مبهمات للجموع عرف بعض األمساء منها.
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مقدمة
إن احلمد هلل؛ حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد
أن دمحماً عبده ورسوله،
أ َّما بعد :
فإن خري العلوم ما كان متعلقاً بكتاب هللا تعاىل الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من

احملكم يف ألفاظه ومعانيه ،كما قال تعاىل:ﭐﱡﭐﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
حكيم محيد ،وهو ُ

ﲋﲌﲍﲎﱠ [هود]1:

وعلم املبهمات من أوائل ما اهتم به سلفنا الصاحل ،ومن أوائل العلوم اإلسالمية يف بداية صدر اإلسالم،
حيث اعتىن به الصحابة والتابعون مهنع هللا يضر .
مثّ تواىل اهتمام العلماء ببيان مبهمات القرآن وصنّفوا فيه استقالالً ،وبينوا أسباهبا ،وأنواع املبهمات فمنها:
مبهمات املواضع ،واألماكن ،ومبهمات البشر؛ لذا رأيت أن أكتب حبثاً يف مبهمات النساء وومسته ب
( مببهمات النساء يف القرآن الكرمي ) .

مشكلة البحث :
تكمن مشكلة البحث يف اإلجابة على األسئلة التالية .
1ـ ما معىن املبهمات ؟
2ـ من أول من ألف يف علم املبهمات يف القرآن ؟
3ـ ما أنواع املبهمات يف القرآن الكرمي ؟
4ـ ما مناهج العلماء واملفسرين يف تعيني املبهم ؟
5ـ ما مبهمات النساء يف القرآن الكرمي ؟

أمهية املوضوع وأسباب اختياره :
أجل علوم القرآن الكرمي .
1ـ إن علم املبهمات من ّ

2ـ حرص الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم على معرفة املبهمات يف القرآن الكرمي يدل على أمهيتها .
3ـ اهتمام العلماء ابملبهمات يف تفسري القرآن الكرمي لتعني على فهم املراد.
 4ـ العناية مببهمات النساء يف القرآن الكرمي ملعرفة النساء الاليت أهبمن يف القرآن الكرمي .
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أهداف البحث :
1ـ بيان معىن املبهمات .
2ـ معرفة أول من ألف يف علم املبهمات يف القرآن .
3ـ بيان أنواع املبهمات يف القرآن الكرمي .
4ـ معرفة مناهج العلماء واملفسرين يف تعيني املبهم .
5ـ معرفة املبهمات من النساء يف القرآن الكرمي .

الدراسات السابقة :
من خالل البحث يف فهرس اجلامعات السعودية ومراكز البحوث وحمركات البحث؛ وقفت على
دراسات حول هذا املوضوع وهي كالتايل:
ـ مبهمات األماكن الواردة يف القرآن دراسة وحتليل حممود مصطفى الشنقيطي ـ رسالة دكتوراه ـ جامعة
األزهر 1443هـ  .مل امتكن من الوقوف على البحث  ،لكن من العنوان تبني أنه تناول مبهمات األماكن
بينما حبثي تناول مبهمات النساء.
ـ املبهمات يف القرآن الكرمي ـ دمحم عبطان الشمري ـ رسالة ماجستري ـ جامعة بغداد  1433هـ ،تناول
البحث تعريف املبهمات ،وأسباب اإلهبام ،وذكر فيه املبهمات من اآلدميني وجاء فيه املبهمون من األنبياء
واملبهمون من غري األنبياء ،وكذلك ذكر املبهمون من اجلن واملبهمون من املالئكة ،وحبثي تناول املبهمات
من النساء .
ـ املبهمات يف القرآن الكرمي ( تعريفها وأسباب وقوعها وضوابط تفسريها ) لزيد على مهاوش ،حبث حمكم
يف جملة جامعة جازان فرع العلوم اإلنسانية  ،اجمللد ( )2العدد ( )2رجب 1434هـ ـ مايو 2413م.
تناول البحث التعريف ابملبهمات يف القرآن الكرمي ،واهتمام السلف ابملبهمات ،وضوابط تفسري املبهمات ،
وحبثي يشرتك معه يف التعريف ابملبهمات ،واملؤلفات يف علم املبهمات فقط .وتختلف عنه أنه تناول
املبهمات من النساء فقط.

منهج البحث وإجراءاته :
اتبعت يف هذا البحث :املنهج االستقرائي يف مجع اآلايت اليت تناولت املبهمات من النساء ،مث املنهج
التحليلي لبيان املبهمات من النساء .
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أما إجراءات البحث:
1ـ كتابة اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين ،مع ذكر السورة ورقم اآلية يف منت البحث.
2ـ ختريج األحاديث واآلاثر من مصادرهـا األصلية يف كتب السنة ،فإن ذُكرت يف الصحيحني أو يف أحدمها
فإين أكتفي بذلك ،وإال خرجته من أحد مظانه ،وذكرت حكم األئمة عليه إن وجد.
3ـ توثيق النقول واألقوال من مصادرها األصلية  ،فإن مل أجدها فمن أقرب املصادر إليها.
4ـ التعريف ابملصطلحات والكلمات الغريبة الواردة يف ثنااي البحث إن وجدت.
5ـ فهرس املصادر واملراجع .

خطة البحث :
يتكون البحث من مقدمة ،وفصلني ،وخامتة ،وفهارس.
املقدمة :وتشتمل على ما يلي:

بيــان مشــكلة البحــث ،وأمهيــة املوضــوع وأســباب اختيــاره ،وأهــداف البحــث ،والدراســات الســابقة ،ومــنهج
البحث وإجراءاته ،وخطته.
الفصل األول  :علم املبهمات ،أسبابه ،وأنواعه ،ومؤلفاته .وحتته أربعة مباحث :
املبحث األول :تعريف املبهمات .

املبحث الثاين :عناية العلماء بعلم املبهمات.

املبحث الثالث  :أسباب املبهمات .
املبحث الرابع :أنواع املبهمات .
الفصل الثاين  :املبهمات من النساء يف القرآن الكرمي وحتته ثالثة مباحث :
املبحث األول  :مبهمات النساء يف العصور السابقة .
املبحث الثاين  :مبهمات النساء يف اإلسالم .
املبحث الثالث :مبهمات اجلموع الذين عرفت بعض أمساءهم .
اخلامتة  :فيها أهم النتائج والتوصيات .
فهرس املصادر واملراجع .

6

الفصل األول  :علم املبهمات ،أسبابه ،وأنواعه ،ومؤلفاته.
املبحث األول :تعريف املبهمات :
أوالً  :تعريف املبهم يف اللغة :
قال ابن فارس :هِ
ِ
ال هه هذا أ ْهمٌر ُمْبـ هه ٌم.
ف الْ همأْتهى إِلهْي ِه .يـُ هق ُ
َّيءُ هال يـُ ْعهر ُ
"(هب هم) الْبهاءُ هوا ْهلهاءُ هوالْم ُ
يم :أه ْن يـهْبـ هقى الش ْ
ٍِ ِ
َّ ِ
ِِ
ب.
هوِمْنهُ الْبُـ ْه همةَُّ :
الص ْخهرةُ الَِّيت هال هخ ْر هق فِ هيها ،هوِهبها ُشبِّهه َّ
الر ُج ُل الش ه
ُّجاعُ الذي هال يـُ ْق هد ُر هعلهْيه م ْن أه ِي هَنحيهة طُل ه
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ت
هوقه ه
ال قهـ ْوٌم :الْبُـ ْه همةُ همجه ه
يم :اللَّ ْو ُن الَّذي هال ُتخهالطُهُ هغْيـ ُرهُ ،هس هو ًادا هكا هن أ ْهو هغْيـهرهُ .هوأهبْـ هه ْم ُ
اعةُ الْ ُف ْر هسان .هومْنهُ الْبهه ُ
اب :أه ْغله ْقتُهُ"(.)1
الْبه ه

و"البهيمة يف اللغة :معناها :املبهمة عن العقل والتمييز.
والبهيم يوصف به احليوان والليل"(.)2

وقال ابن منظور":وأمر مبهم :ال مأتى له .واستبهم األمر إذا استغلق ،فهو مستبهم.
والبهم :مجع هبمة ،ابلضم ،وهي مشكالت األمور .وكالم مبهم :ال يعرف له وجه يؤتى منه  .وإهبام األمر:
أن يشتبه فال يعرف وجهه ،وقد أهبمه .وحائط مبهم :ال ابب فيه .وابب مبهم :مغلق ال يهتدى لفتحه إذا

أغلق .وأهبمت الباب :أغلقته وسددته .وليل هبيم :ال ضوء فيه إىل الصباح(.)3
وقال ابن السكيت ":أهبم علي األمر إذا مل جيعل له وجها أعرفه)4(".

فتبني من التعريف اللغوي أن املبهم :األمر غري الواضح وحيتاج لبيان معرفته .

اثنياً  :تعريف املبهم اصطالحاً :

املبهم هو :ما قد يعرف ظاهره ولكن العقل يتوقف يف تصوره وتفصيله وإدراك حقيقته(.)5
( )1مقاييس اللغة البن فارس ( . )311/1ينظر  :اتج العروس للزبيدي ( ، )312/31وجممل اللغة البن فارس
(ص. )131

( )2الغريبني يف القرآن واحلديث للهروي ( . )222/1

( )3لسان العرب البن منظور ( 56/12ـ  . )55ينظر  :خمتار الصحاح للجوهري (ص)41
( )4كتاب األلفاظ البن السكيت (. )123/1
( )5من روائع القرآن للبوطي (ص. )12
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السهـيلي بقوله" :ما تضمنه كتاب هللا العزيز من ِذك ِر من مل يُ هس ِّمه هللا فيه ابمسه
واملبهم يف القرآن عرفه ُّ
ويل ،أو غريمها  ،آدمي ،أو هملهك ،أو بلد  ،أو كوكب ،أو شجر ،أو حيوان له اسم
ه
العلهم ،من نيب ،أو ّ
هعلهم ،قد عُرف عند نقلة األخبار  ،وغريهم من العلماء األخيار" ( .)3وزاد ابن مجاعة (ت 533هـ) على
تعريف السهيلي" :أو ع هد ٍد مل ُُيدد ،أو زم ٍن مل يبني ،أو ٍ
مكان مل يُعرف ،وغريها" (. )4
ه
ُ
وقيل :مبهمات القرآن :هي ما أهبم من أمساء األشخاص واألماكن واآلماد واألعداد الواردة يف كتاب هللا
تعاىل(.)1

العلَم ،أو عدده ،أو زمنه ،أو
وعليه ميكن القول أبن املبهم يف القرآن هو :ما مل يُ َّ
نص على ذكره ابمسه َ

مكانه.

املبحث الثاين :عناية العلماء بعلم املبهمات
اعتىن العلماء -رمحهم هللا تعاىل -عناية فائقة بدراسة مبهمات القرآن وتظهر عنايتهم يف صورتني :
األوىل :أهنم أفردوا مبهمات القرآن مبؤلفات مستقلة وهي مؤلفات كثرية .
وأول من أفرده ابلتأليف :احلافظ العالمة عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد اخلثعمي األندلسي املالقي
املعروف ابلسهيلي املتوىف سنة ( 511هـ) يف كتابه التعريف واإلعالم مبا أهبم يف القرآن من األمساء
واألعالم ،و
اثنياً :العالمة أيب عبد هللا دمحم بن علي بن خضر الغساين األندلسي املعروف اببن عسكر املالقي املتوىف
سنة

(636هـ ) وكتابه التكميل واإلمتام لكتاب التعريف واإلعالم  ،وهو ذيل لكتاب التعريف واإلعالم ،وقال
يف مقدمة كتابه ":وأجد الشيخ السهيلي ـ هنع هللا يضر ـ قد أغفله ومل ُيل مقفله ،أحلقته يف كتابه الطرر وأضفت

جوهرة إىل تلك الدرر ،حرصاً على أن تعظم الفائدة ملن استفاد ،تبقى الفائدة بعد النفاد"(. )2

اثلثاً :شيخ اإلسالم بدر الدين دمحم بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة الكناين احلموي املتوىف سنة

(533هـ) وكتاب غرر التبيان يف من مل يسم يف القرآن ،حققه الدكتور عبد اجلواد خلف ،وَنل به درجة
الدكتوراه من جامعة البنجاب عام 1414هـ .

رابعاً :الشيخ أيب عبد هللا دمحم بن علي البلنسي األندلسي املتوىف سنة (512هـ ) وكتابه صلة اجلمع وعائد
التذييل ملوصول كتايب اإلعالم والتكميل ،وعمد مؤلفه إىل اجلمع بني كتايب التعريف واإلعالم للسهيلي

( )1معجم علوم القرآن (ص)231 :

( )2التكملة واإلمتام البن عسكر (ص. )35
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والتكميل واإلمتام لكتاب التعريف واإلعالم البن عسكر  ،وقال يف مقدمته  ":وملا كان ذانك الكتاابن
موصوالً احدمها ابآلخر التفاقهما على املعىن الذي تسامى يف البيان ابملبهمات وتظاهر  ،جاء كتايب هذا
مجعاً بينهما كالصلة هلذا املوصول وعائده ما ضمنته يف التذييل املتصل به ال املفصول  ،وهلذا االعتبار
اقتضى داعي االختيار ألن أمسيه ألعليه يف مراتب املعرفة به وأمسيه كتاب صلة اجلمع وعائد التذييل

ملوصول كتايب اإلعالم والتكميل . )1("...

خامساً :احلافظ أيب بكر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن دمحم السيوطي املتوىف سنة (211هـ)

وكتابه مفحمات األقران يف مبهمات القرآن ،حتقيق :الدكتور مصطفى ديب البغا .
سادساً :أيب عبد هللا مجال الدين دمحم بن عمر املعروف ( هْحبهرٍق ) احلضرمي املتوىف سنة (234هـ) وكتابه
ختليص التعريف واإلعالم يف ما أهبم يف القرآن من األمساء واألعالم  ،وقد اختصره من كتاب التعريف
واإلعالم للسهيلي ،وقد قال يف مقدمته  ":فهذه نبذة ملخصة من كتاب التعريف واإلعالم مبا أهبم يف
القرآن من أمساء واألعالم  ،أي تفسري مل يسم فيه ابمسه العلم من نيب ،أو ولني أو غريمها من آدمي أو ملك
أو جين أو بلد أو شجر أو كوكب أو غري ذلك ،له اسم عرف به عند نقلة األخبار ،والعلماء اخليار ـ
رمحهم هللا تعاىل ـ لإلمام القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن امحد السهيلي اخلثعمي ـ رمحه هللا ـ ".
سابعاً :الشيخ أيب أمحد عبد هللا بن عبد هللا األدكاوي املتوىف سنة (1114ه ) وكتابه ترويح أويل الدماثة
مبنتقى الكتب الثالثة ،وقد مجع مؤلفه بني التعريف واإلعالم للسهيلي ،والتكميل واإلمتام البن عسكر ،

وكتاب صلة اجلمع وعائد التذييل أليب علي البلنسي  ،وانتقى من فوائد هذه الكتب ما رآه مناسباً(.)2

الصورة الثانية :أهنم أفردوا املبهمات بباب مستقل من أبواب علوم القرآن الكرمي يف مؤلفاهتم منهم :
أوالً :اإلمام بدر الدين الزركشي املتوىف سنة (524ه) يف كتابه الربهان يف علوم القرآن  ،النوع السادس:

علم املبهمات .

اثنياً :اإلمام جالل الدين السيوطي املتوىف سنة (211ه) يف كتابه اإلتقان يف علوم القرآن ،النوع السبعون:

يف املبهمات.

( )1صلة اجلمع وعائد التذييل للبلنسي (. )143/1

( )2ترويح أوىل الدماثة (. )46/1

2

املبحث الثالث  :أسباب املبهمات :
علم املبهمات هو أحد علوم القرآن املهمة واليت مردها إىل النقل احملض عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ،والصحابة
والتابعني ـ مهنع هللا يضر ـ عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما .قال" :مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن اخلطاب
عن املرأتني اللتني تظاهرات على رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ،فما أستطيع أن أسأله هيبة له " .فلما سأله
أخربه عمر أبهنما حفصة وعائشة(.)1

ولإلهبام يف القرآن أسباب(:)2
أحدمها :االستغناء ببيانه مع موضع آخر كقوله ﭨﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [الفاتحة ] ٤ :بينه

قوله تعالى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠﭐ[ االنفطار ]1١ :قال الشوكاين ":ويوم الدين :يوم
اجلزاء من الرب سبحانه لعباده كما ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ [االنفطار)3(] 1١- 1١ :

الثاين :أن يتعني الشتهاره كقوله ﭐﭨﭐﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ [البقرة .] 35:املراد
ابلزوج يف اآلية حواء زوجة آدم عليه السالم  ،وذلك يف األثر الذي ُروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما،
ومجاعة من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،عن ابن عباس  -وعن مرة ،عن ابن مسعود ،وعن َنس من أصحاب
النيب ملسو هيلع هللا ىلص" :فأخرج إبليس من اجلنة حني لعن ،وأسكن آدم اجلنة .فكان ميشي فيها وحشا ليس له زوج
يسكن إليها ،فنام نومة فاستيقظ ،وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها هللا من ضلعه ،فسأهلا :من أنت؟
فقالت :امرأة .قال :ومل خلقت؟ قالت :تسكن إيل .قالت له املالئكة  -ينظرون ما بلغ علمه :-ما امسها

()1أخرجه البخاري يف صحيحه ـ ابب أن تتواب إىل هللا فقد صغت قلوبكما ( )151/6ح(  ، )4215ومسلم يف
صحيحه ـ ابب اإليالء واالعتزال )1111/2( ،؛( . . )1452

( )2الربهان يف علوم القرآن للزركشي ( 156/1ـ  ، )164اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي (  23 /4ـ ، )24
مفحمات األقران يف مبهمات القرآن للسيوطي ( 2 /1ـ . )14

( )3فتح القدير للشوكاين()26/1
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اي آدم؟ قال :حواء .قالوا :ومل مسيت حواء؟ قال :ألهنا خلقت من شيء حي .فقال هللا له":اي آدم اسكن

أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما"( .)1مل يقل" :حواء" ألنه ليس له غريها.

الثالث :قصد السرت عليه ليكون أبلغ يف استعطافه حنو :قوله ﭐﭨﭐﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱳﱠ [البقرة ] 1٠١ :أن رافع بن حرميلة ،ووهب بن زيد ،قاال لرسول هللا
ﱯﱰﱱﱲ ﱴ
ملسو هيلع هللا ىلص :ائتنا بكتاب نقرؤه تنزله من السماء علينا ،وفجر لنا أهنارا حىت نتبعك ،فنزلت هذه اآلية ،قاله ابن

عباس(.)2

فاملراد هو رافع بن حرميلة ووهب بن زيد؛ ليستعطفهم.

الرابع :أال يكون يف تعيينه كبري فائدة حنو :قوله ﭐﭨﭐﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ ﱠ

[األعراف]1٦١ :

قال ابن اجلوزي يف املراد ابلقرية مخسة أقوال" :أحدها :أهنا أيلة  ،رواه روي عن ابن مسعود ،وعن ابن
عباس ،والثاين :أهنا مدين ،روي عن ابن عباس .والثالث :أهنا ساحل مدين ،روي عن قتادة .والرابع :أهنا

طربية ،قاله الزهري .واخلامس :أهنا قرية يقال هلا :مقنا بني مدين وعينوَن ،قاله ابن زيد(،")3

واملراد أيلة

وقيل طربية.
اخلامس :التنبيه على العموم وأنه غري خاص خبالف ما لو عني حنو :قوله ﭐﭨﭐﱡﭐﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱠ [النساء ] 1٠٠:قال الطربي":عن سعيد بن جبري يف قوله":ومن تخرج من بيته
مهاجرا إىل هللا ورسوله" ،قال :كان رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص  -أو :العيص بن ضمرة بن
زنباع -قال :فلما أمروا ابهلجرة كان مريضا ،فأمر أهله أن يفرشوا له على سريره وُيملوه إىل رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم .قال :ففعلوا ،فأاته املوت وهو ابلتنعيم ،فنزلت هذه اآلية( .)4وقال :عكرمة أقمت أربع

( )1أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ،)513/1وابن أيب حتم يف تفسريه( ،)15/1وابن كثري يف تفسريه( . .)234/1األثر:
 -514يف اتريخ الطربي  ،52 :1مع اختالف يف بعض اللفظ .وابن كثري  142 :1والشوكاين  ،56 :1وقوله" :وحشا"
أي ليس معه غريه ،خلوا .ومكان وحش :خال.
( )2زاد املسري البن اجلوزي (.)22/1
( )3املرجع السابق (. )163/2

( )4أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ، )114/2وأخرجه يف كتب السنة :البيهقي يف السنن 15 ،14 :2
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عشرة سنة أسأل عنه حىت عرفته هو ضمرة بن العيص وكان من املستضعفني مبكة وكان مريضا فلما نزلت
آية اهلجرة خرج منها فمات ابلتنعيم.

السادس :تعظيمه ابلوصف الكامل دون االسم حنو :قوله ﭐﭨﭐﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ
[النور] ٢٢ :

املراد الصديق أيب بكر هنع هللا يضر .

قال الطربي":إمنا عين بذلك أبو بكر الصديق هنع هللا يضر يف حلفه

ابهلل ال ينفق على مسطح"()1؛ومل يذكر امسه ووصف بوصفه الكامل وهو أويل الفضل.
السابع :حتقريه ابلوصف الناقص حنو :قوله ﭐﭨﭐﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ[ الكوثر ] ١ :واملراد به
العاص ابن وائل  .عن قتادة (إن شانئك هو األبرت) قال :هو العاص بن وائل ،قال :أَن شانئ دمحما ،وهو
أبرت ،ليس له عقب( ،)2وكذلك روي عن جماهد وابن زيد .واألبرت هو األقل واألذل املنقطع دابره ،الذي ال
عقب له؛ ووصف به العاص بن وائل لتحقريه هبذا الوصف الناقص.

( )1جامع البيان للطربي( .)136/12

( )2أخرجه بن جرير يف تفسريه (. )655/24

ﭐ
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املبحث الرابع  :أنواع املبهمات :
تنوعت املبهمات يف القرآن ن وميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع :
األول مبهمات البشر :

مبهمات البشر تنقسم إىل  :مبهمات الرجال ،ومبهمات النساء ،فقد ورد يف القرآن الكرمي أمساء مبهمة

لرجال ونساء دون تعيني  ،وسعى الصحابة ،والتابعني ملعرفتها.
فمن مبهمات الرجال :قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[ يس ] ٢٠:املراد به
حبيب بن مري ،وكان مؤمنا( ،)1ويقال حبيب النجار(.)2
عن قتادة ،قوله :ﭐﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ قال :ذكر لنا أن امسه "حبيب" ،وكان يف
غار يعبد ربه ،فلما مسع هبم أقبل إليهم(.)3

ومن مبهمات النساء  :قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ

[النساء]1٢١ :

قيل :املراد هبا سودة بنت زمعة رضي هللا عهنا( ، )4عن ابن عباس قال :خشيت سودة أن يطلقها رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت :ال تطلقين على نسائك ،وال تقسم يل .ففعل ،فنزلت":وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو

إعراضا"( .)5وقيل :عمرة ويقال :خولة بنت دمحم بن مسلمة ،ويف زوجها سعد بن الربيع ،ويقال :رافع بن

( )1جامع البيان للطربي ( ، )544/24تفسري القرآن العظيم البن كثري (  ، )554/6إرشاد العقل السليم أليب السعود
(، )163/5

( )2إرشاد العقل السليم أليب السعود ( ، )163/5فتح القدير للشوكاين ( ، )412/4مدارك التنزيل للنسفي (.)144/3
( )3أخرجه الطربي يف تفسريه ( . )544/24

( )4جامع البيان للطربي ( ، )251/2أتويالت أهل السنة للماتريدي ( ،)356/3تفسري القرآن العظيم البن كثري
(. )426/2

( )5أخرجه الرتمذي مبعناه يف سننه ـ ابب ومن سورة النساء ( )342/5ح( ، )3444وقال هذا حديث حسن صحيح
غريب  ،وحكم األلباين صحيح .
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خديج تزوجها وهي شابة فلما عالها الكرب تزوج عليها امرأة شابة ،وآثرها عليها وجفا ابنة دمحم بن مسلمة،

فأتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فشكت إليه فنزلت فيها هذه اآلية)1(.

الثاين :مبهمات األقوام  :منهم :قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ

[المجادلة. ] 1٤ :

املراد ابلقوم املنافقني تولوا اليهود وَنصحوهم ،وذُكر منهم :عبد هللا بن نبتل .عن قتادة ،قوله :ﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ

ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ
()2
اىل :ﱡﭐﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
دي ِيف قهـ ْوله تهـ هع ه
قال :هم املنافقون تولوا اليهود وَنصحوهم  .ه
الس ّ
وعن ّ

ال :بلغنها أهنه نزلت ِيف عبد هللا بن نـهْبـتهل هوهكا هن رجال من الْ ُمنهافِقني( ،)3ووافقهما مجاعة من
ﱻ ﱠ قه ه
املفسرين(.)4

الثالث :مبهمات األماكن  :ومنها مبهمات القرى ،ومبهمات النهر ،ومبهمات الشجر.
فمن مبهمات القرى ،قوله

تعاىل :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ [البقرة] ٨١ :

املراد ابلقرية  :بيت املقدس ،قاهلا الربيع بن أنس( ،)5وقيل :أرُيا وهي قريبة من بيت املقدس ،قاهلا ابن
زيد( ،)6وهبذا القول قال مجاعة من املفسرين( .)7ومنهم من مجع بني القولني( ،)8إال أن ابن كثري رجح
رجح بيت املقدس()1

( )1معامل التنزيل للبغوي (545/1ـ  ، )541احملرر الوجيز البن عطية( ، )112/2اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب
( ، )443/5احلديث أخرجه الرتمذي يف كتاب التفسري ( )22/5ح ( )3444وقال":هذا حديث حسن صحيح
غريب".
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ، )252/23وأوره ابن اجلوزي يف زاد املسري .)251/4

ﭐ

( )3أورده السيوطي يف الدر املنثور عن ابن أيب حامت (.)15/1

( )4النكت والعيون للماوردي ( ، )424/5فتح القدير للشوكاين ( ،)222/5تفسري القرآن العظيم البن كثري ( )52/1
 ،جامع البيان يف تفسري القرآن لإلجيي .)211/4
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ،)143/2وابن أيب حامت يف تفسريه (. )116/1
( )6أخرجه ابن جرير يف تفسريه (. )143/2
( )7حبر العلوم للسمرقندي ( ، )55/1زاد املسري البن اجلوزي ( ،)61/1لباب التأويل للخازن (. )41/1
( )8النكت والعيون للماوردي (  ، )125/1أنوار التنزيل للبيضاوي ( . )12/1تفسري القرآن للسمعاين (.)13/1
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مبهمات األهنار  :قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ

[البقرة] ٢٤١ :

املراد به هنر بني فلسطني واألردن ،قاله :ابن عباس ،وقتادة( ،)2وقيل :املراد هنر فلسطني  ،قاله ابن عباس
والسدي  ،وقيل :املراد هنر األردن ،قاله ابن عباس( .)3وقال مجاعة من املفسرين أن املراد به هنر بني

فلسطني واألردن(. )4

مبهمات األشجار :قوله

تعاىل :ﭐﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [الفتح] 1١ :

املراد هبا شجرة مسرة ،قال سلمة" :بينما حنن قائلون زمن احلديبيةَ ،ندى منادي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أيها الناس
البيعة البيعة ،نزل روح القدس صلوات هللا عليه ،قال :فثرَن إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وهو حتت شجرة
مسرة ،قال :فبايعناه ،وذلك قول هللا لههق ْد ر ِضي َّاَّلل ع ِن الْمؤِمنِني إِ ْذ يـبايِعونهك هحتت الشَّجرةِ ،)5وهبذا القول

مجاعة من املفسرين(.)6

ه ه ُه

ُْ ه

ُه ُ ه ْ ه

هه

( )1تفسري القرآن العظيم البن كثري (. )253/1
( )2أخرجهما ابن جرير يف تفسريه(. )344/5
( )3أخرجهما ابن أيب حامت يف تفسريه (.)453/2
( )4احملرر الوجيز البن عطية ( ، )334/1تفسري القرآن للسمعاين( ،)252/1تفسري القرآن العظيم البن كثري ()661/1
 ،معامل التنزيل للبغوي (. )341/1
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ، )225/22وأورده ابن اجلوزي يف زاد املسري (.)133/4

( )6احملرر الوجيز البن عطية ( ، )134/5مدارك التنزيل للنسفي ( ،)332/3التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي
( ، )212/2حماسن التأويل للقامسي (.)421/4
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الفصل الثاين  :املبهمات من النساء .
املبحث األول  :املبهمات من النساء يف العصور السابقة .
ورد كثري من النساء يف العصور السابقة مبهمات دون تعيني ألمسائهن ،وسأذكر يف هذا املبحث تعيني
أمساءهن من خالل أقوال الصحابة والتابعني ـ مهنع هللا يضر ـ اليت أوردها املفسرون يف تفاسريهم ،وإيرادهن على
حسب ترتيب املصحف.
املرأة األول :زوج أدم عليه السالم.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ

[ البقرة ]55:

املراد ابلزوج يف اآلية حواء زوجة آدم عليه السالم  ،وذلك يف األثر الذي ُروي عن ابن عباس رضي هللا
عنهما ،ومجاعة من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،عن ابن عباس  -وعن مرة ،عن ابن مسعود ،وعن َنس من
أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص" :فأخرج إبليس من اجلنة حني لعن ،وأسكن آدم اجلنة .فكان ميشي فيها وحشا ليس
له زوج يسكن إليها ،فنام نومة فاستيقظ ،وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها هللا من ضلعه ،فسأهلا :من
أنت؟ فقالت :امرأة .قال :ومل خلقت؟ قالت :تسكن إيل .قالت له املالئكة  -ينظرون ما بلغ علمه :-ما
امسها اي آدم؟ قال :حواء .قالوا :ومل مسيت حواء؟ قال :ألهنا خلقت من شيء حي .فقال هللا له":اي آدم

اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما"( .)1وقال ابن اجلوي" :زوجه :حواء ،قال الفراء:
أهل احلجاز يقولون المرأة الرجل :زوج ،وجيمعوهنا :األزواج ،ومتيم وكثري من قيس وأهل جند يقولون :زوجة،
وجيمعوهنا :زوجات"( .)2وزوج هي اللغة الفصيحة زوج بغري وزوج هباء جاء قليال ،كما يف حديث أنس
أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان مع إحدى نسائه ،فمر به رجل فدعاه وقال" :اي فالن هذه زوجيت فالنة"( . )3ومجيع

( )1أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ،)513/1وابن أيب حتم يف تفسريه( ،)15/1وابن كثري يف تفسريه( . .)234/1األثر:
 -514يف اتريخ الطربي  ،52 :1مع اختالف يف بعض اللفظ .وابن كثري  142 :1والشوكاين  ،56 :1وقوله" :وحشا"
أي ليس معه غريه ،خلوا .ومكان وحش :خال.
( )2زاد املسري البن اجلوزي()55/1

( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ـ كتاب السالم ـ ابب بيان أنه يستحب ملن رئي خاليا ابمرأة وكانت زوجته أو حمرما له أن
يقول هذه فالنة ليدفع ظن السوء به ( )1512/4ح(.)2154
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املفسرين على أن املراد ابلزوج حواء()1؛ و إمنا أهبم امسها يف القرآن ومل يصرح به الشتهاره ومعرفته جلميع
الناس.
املرأة الثانية :امرأة آل عمران.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ [آل عمران] ١٨ :

وامرأة عمران هي أم مرمي ابنة عمران ،أم عيسى ابن مرمي صلوات هللا عليه .وكان امسها فيما ذكر لنا حنة
ابنة فاقوذ بن قتيل.
وذلك يف حديث سلمة ،عن ابن إسحاق يف نسبه ،وقال غري ابن محيد :ابنة فاقود  -ابلدال  -ابن
قبيل(.)2

وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكِر عن ابن عبَّاس ِيف قـوله ...( :إِ ْذ قالهت امرأهة عمران) بن مااثن()3

ه
هْ هه ه ْ ه
هْ
ه
ْه ه
امس هها حنة بنت فاقوذ هوِهي أم هم ْرهمي( .)4وأيّد هذه اآلاثر مجهور من املفسرين()5؛ وليس مبعرفة اسم امرأة
هو ْ
عمران كثري فائدة لذا أهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح به ـ وهللا أعلم ـ

املرأة الثالثة  :امرأة زكراي عليه السالم .

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ

ﱱ ﱲﱳ ﱠ[ آل عمران]٤٠ :

عن ابن جريج قال :أخربين وهب بن سليمان ،عن شعيب اجلبأي :أن اسم أم ُيىي أشبع( .)1وقال

الشوكاين  ":وهي :أشيع أخت حنة أم مرمي"( ،)2ومل يصرح ابمسها يف كتب التفسري األخرى؛ رمبا ليس
للتعيني االسم كبري فائدة ـ وهللا أعلم ـ

( )1التسهيل والتنزيل البن جزي( ،)52/1السراج املنري للشربيين ( ،)42/1إرشاد العقل السليم أليب السعود(، )24/1
فتح القدير للشوكاين(. )14/1
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسريه( ، )321/6وابن كثري يف تفسريه(. )33/2
( )3قال ابن اجلوي" عمران بن مااتن" .

( )4أورده السيوطي يف الدر املنثور ( ،)114/2وزاد املسري البن اجلوزي(.)255/1
( )5التحرير والتنوير البن عطية ( ،)232/3احملرر الوجيز البن عطية (  .)424/1اجلواهر احلسان للثعاليب (،)33/2
إرشاد العقل السليم أليب السعود (. )25/2
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املرأة الرابعة:امرأة إبراهيم عليه السالم .
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳌ ﳍ ﱠ [هود] ١1 :

قال أبو جعفر ":يقول تعاىل ذكره( :وامرأته)  ،سارة بنت هاران بن َنحور بن ساروج بن راعو بن فالغ،
وهي ابنة عم إبراهيم (قائمة)  ،قيل :كانت قائمة من وراء السرت تسمع كالم الرسل وكالم إبراهيم عليه

السالم .وقيل :كانت قائمة ختدم الرسل ،وإبراهيم جالس مع الرسل"(.)3

عن عبد الصمد بن معقل قال :مسعت وهب بن منبه " فلما رأى هللا ذلك يعين :فاحشة قوم لوط بعث هللا
عز وجل املالئكة ليعذبوهم ،فأتوا إبراهيم فلما رآهم راعه هيئتهم ومجاهلم ،فسلموا عليه وجلسوا إليه ،فقام
ليقرب هلم العجل ،فقالوا :مكانك قال :بلى دعوين آتيكم مبا ينبغي لكم ،فإن لكم حقا مل أيتنا أحد أحق
ابلكرامة منكم ،فأمر بعجل مسني ،فحنذ له يعين شوي ،فقرب إليهم الطعام ،فلما رأى أيديهم ال تصل إليه
نكرهم ،وأوجس منهم خيفة وسارة وراء الباب تسمع "(.)4

وأمجع مجهور املفسرين على أن اسم زوجة إبراهيم عليه السالم هي سارة ،وأهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل
يصرح به ومت االكتفاء بنسبتها لزوجها تعظيماً هلا  .ـ وهللا أعلم ـ
املرأة اخلامسة  :امرأة العزيز.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [يوسف] ٢١ :

نسب الطربي املرأة املراودة إىل زوجها وقال هي امرأة العزيز ،قال أبو جعفر ":يقول تعاىل ذكره :وراودت

امرأة العزيز ،وهي اليت كان يوسف يف بيتها"(.)5

( )1أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ، )352/6أورده السيوطي يف الدر املنثور ( )121/2عن ابن أيب حامت ومل أجده يف
تفسريه .
( )2فتح القدير للشوكاين (. )212/1

( )3جامع البيان للطربي (. )312/15

( )4أخرجه ابن جرير يف تفسريه( ، )321 /15وابن أيب حامت يف تفسريه ( )2455/6
( )5جامع البيان للطربي (. )24/16
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عن ابن إسحاق" :وملا بلغ أشده ،راودته اليت هو يف بيتها عن نفسه ،امرأة العزيز"( .)1ووافق الطربي يف

هذا القول مجاعة من املفسرين( ،)2وبعض من املفسرين ذكر اهنا امرأة العزيز ومساها ابمسها زليخا ،قال
ِ
اب عليها وعلى يوسف ،وجعلت تغمزه ومتازحه،
السمرقندي ":يعين :امرأة العزيز وامسها زليخا هو هغلَّ هقت ْاألهبْو ه
ويوسف يعظها ابهلل ويزجرها(.)3
ومنهم من قال امسها راعيل بنت رعاييل ،قال ابن اجلوزي":ويف اسم املرأة قوالن :أحدمها :راعيل بنت

رعاييل ،قاله ابن إسحاق .والثاين :أزليخا بنت متليخا ،قاله مقاتل"(.)4لكن أرى الذي عليه أكثر املفسرين
أهنا زليخا  ،وإهبام القرآن لالسم وعدم تعيينه لعدم وجود فائدة من التصريح  .ـ وهللا أعلم ـ

املرأة السادسة :اليت نقضت غزهلا.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ
قال بعض املفسرين :إهنا امرأة محقاء من قريش دون تعيني لالسم ،فعن السدي " :وال تكونوا كاليت
نقضت غزهلا من بعد قوة أنكااث تتخذون أميانكم دخال بينكم) قال :هي خرقاء مبكة كانت إذا أبرمت
[النحل.] ١٢ :

غزهلا نقضته"(.)5والذي عليه مجهور املفسرين أن املرأة اليت نقضت غزهلا قيل هي امرأة من قريش وامسها،
قيل تسمى ريطة ،وقيل :رائطة.
قال مقاتل" :هي امرأة من قريش تسمى «ريطة» بنت عمرو بن كعب ،كانت إذا غزلت ،نقضته .وقال
ابن السائب :امسها «رائطة» وقال ابن األنباري:امسها «ريطة» بنت عمرو املرية ،ولقبها اجلعراء ،وهي من
أهل مكة ،وكانت معروفة عند املخاطبني ،فعرفوها بوصفها ،ومل يكن هلا نظري يف فعلها ذلك ،كانت

( )1أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ،)24/16وابن أيب حامت يف تفسريه (. )2124/5
( )2منهم :معامل التنزيل للبغوي ( ، )413/2تفسري القرآن العظيم البن كثري ( ، )352/4السراج املنري للشربيين
(.)22/2
( )3حبر العلوم للسمرقندي (، )115/2وينظر :احملرر الوجيز (،)232/3التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي (، )314/1
فتح القدير للشوكاين (. )24/3
( )4زاد املسري البن اجلوزي (. )424/2

( )5أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ، )214/15ينظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري ( . )522/4
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متناهية احلمق ،تغزل الغزل من القطن أو الصوف فتحكمه ،مث أتمر جاريتها بتقطيعه"( .)1وإهبام القرآن
السم املرأة وعدم تعيينه لعدم وجود فائدة من التصريح به .ـ وهللا أعلم ـ .
املرأة السابعة  :ملكة سبأ .
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ ﭐ[ النمل:
] ٢١

املرأة هي :ملكة سبأ( ،)2وقيل امسها :بلقيس بنت شراحيل ،عن احلسن(" :إين وجدت امرأة متلكهم)

«وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ»"( ،)3وزاد ابن كثري" :وقال قتادة :كانت أمها جنية ،وكان مؤخر
قدميها مثل حافر الدابة ،من بيت مملكة.
وقال زهري بن دمحم :وهي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الراين ،وأمها فارعة اجلنية.

وقال ابن جريج :بلقيس بنت ذي شرخ ،وأمها يلتقة(.)4
وقال ابن جزي":املرأة بلقيس بنت شراحيل :كان أبوها ملك اليمن ومل يكن له ولد غريها ،فغلبت بعده

على امللك"(.)5

وقال ابن عطية ":وقيل بنت الفشرح ،وأكثر بعض الناس يف قصصها مبا رأيت اختصاره لعدم صحته وإمنا
الالزم من اآلية أهنا امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك عظيم وكانت كافرة من قوم كفار )6(".وهذا

( )1زاد املسري البن اجلوزي ( ، )514/2وقال أبو السعود :امسها ريطة بنت سعد بن تيم ،ينظر :إرشاد العقل السليم
أليب السعود ( ، )135/5التحرير والتنوير البن عاشور ( ، )264/14اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (، )151 /14
لباب التأويل للخازن (.)26 /3

( )2جامع البيان للطربي (. )445/12

( )3أخرجه ابن أيب حامت ( ، )2165/2ينظر :زاد املسري البن اجلوزي (، )355/3
( )4تفسري القرآن العظيم البن كثري ( ، )116/6النكت والعيون للماوردي (.. )243/4
( )5التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ( ، )144/2مدارك التنزيل للنسفي ()644/2
( )6احملرر الوجيز البن عطية (. )256/4
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الذي عليه مجهور املفسرين أن املرأة هي بلقيس ملكة سبأ "()1؛ وإهبام القرآن المسها وعدم تعيينه لشهرة
مملكتها ونسبتها هلا ،وأيضاً لكفرها ،وتعيني امسها يكون فيه تعظيماً هلا لذلك أهبم .ـ وهللا أعلم ـ .
املرأة الثامنة  :امرأة فرعون .
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [القصص] ١ :

وامرأة فرعون هي آسية بنت مزاحم ،قال ابن اجلوزي " :امرأت فرعون وهي آسية بنت مزاحم ،وكانت من

بين إسرائيل تزوجها فرعون :قرت عني"( ،)2وعن السدي ،قال ":ملا أيت فرعون به صبيا أخذه إليه ،فأخذ
موسى بلحيته فنتفها ،قال فرعون :علي ابلذابحني ،هو هذا! قالت آسية (ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو

نتخذه ولدا) إمنا هو صيب ال يعقل ،وإمنا صنع هذا من صباه"( .)3وأهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح
به ومت االكتفاء بنسبتها لزوجها الشتهاره .ـ وهللا أعلم ـ
املرأة التاسعة :ام موسى عليه السالم.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱠ

[القصص] ١ :

قال مقاتل:واسم أم موسى «يوخابذ»( ،)4وقيل امسها :يوحانذ ،قال اخلازن ":قوله تعاىل هوأ ْهو هحْينا إِىل أُِّم
ُموسى هو وحي إهلام ،وذلك أبن قذف يف قلبها وامسها يوحانذ من نسل الوي بن يعقوب( ،)5وقيل:
امسها لوحا بنت هاند بن الوى بن يعقوب .وقيل يف امسها أيضا :يوخابذ .وقيل :يوخابيل ،وقيل غري

( )1زاد املسري البن اجلوزي ( ، )514/2وقال أبو السعود :امسها ريطة بنت سعد بن تيم ،ينظر :إرشاد العقل السليم
أليب السعود ( ، )135/5التحرير والتنوير البن عاشور ( ، )264/14اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (، )151 /14
لباب التأويل للخازن (.)26 /3
( )2زاد املسري البن اجلوزي ( ، )355/3وينظر :مدارك التنزيل للنسفي ( ، )634/2التسهيل لعلوم التنزيل (،)142/2
التحرير والتنوير البن عاشور ( ، )51/24غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (. )322/5
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ، )525/12وابن أيب حامت يف تفسريه (. )2245/2
( )4زاد املسري البن اجلوزي ( ،)355/3ينظر الكشف والبيان للثعليب (، )352/24
( )5لباب التأويل للخازن ( ، )356/3ينظر :إرشاد العقل السليم أليب السعود (.)2/5

21

ذلك( .)1وأكثر املفسرين على أهنا ام موسى دون تعيني لالسم كما ورد يف القرآن الكرمي ،وإهبام القرآن
السم ام موسى لعدم الفائدة من تعيينه .ـ وهللا أعلم ـ
املرأة العاشرة  :ابنتا شعيب عليه السالم .

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱠ

[القصص]٢١ :

املرأاتن مها ابنتا شعيب ،وقيل اسم الكربى صبورا ،والصغرية عربا.
قال ابن اجلوزي ":ووجد من دوهنم أي :من سوى األمة امرأتني وهم ابنتا شعيب قال مقاتل :واسم

الكربى :صبورا ،والصغرى :عربا"( ،)2وقيل :امساءمها صفوران وشرفا ،قال الشوكاين " :وزوجه صفورا

وأختها شرفا ،ومها اللتان كانتا تذودان"( ،)3وقيل :اسم إحدامها ليا واألخرى صفوراي ،قال القرطيب":
وروي أن اسم إحدامها ليا واألخرى صفوراي ابنتا يثرون ،ويثرون وهو شعيب عليه السالم"( ،)4وقيل:

الكربى امسها صفوراء وقيل صفراء ،والصغرى وامسها ليا وقيل صفرياء ،قال اخلازن ":قيل هي الكربى وامسها
صفوراء وقيل صفراء وقيل بل هي الصغرى وامسها ليا وقيل صفرياء"(.)5وبعض املفسرين ذكر أن املرأتني

مها ابنتا شعيب دون تعيني ألمسائهما( .)6وأهبم امسهما يف القرآن الكرمي ومل يصرح به لعدم الفائدة من
تعيينهما ـ وهللا أعلم ـ
املرأة احلادية عشرة  :امرأات نوح ولوط عليهما السالم.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﱠ [التحريم] 1٠ :

( )1اجلامع ألحكام القرآن ()254/13
( )2زاد املسري البن اجلوزي ( ، )352/3ينظر :البحر احمليط أليب حيان ( . )226/1
( )3فتح القدير للشوكاين ( ، )123/4ينظر :احملرر الوجيز البن عطية (. )214/4
( )4جامع القرآن ألحكام القرآن للقرطيب (. )254/13
( )5لباب التأويل للخازن ( ، )362/3ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ( ، )111/2أنوار التنزيل للبيضاوي
(. )155/4
( )6منهم  :التحرير والتنوير البن عاشور ( ، )144/24مدارك التنزيل للنسفي (. )636/2
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قيل :اسم امرأة نوح (واهلة) وامرأة لوط (واهلة)( ،)1وقيل :امرأة نوح واهلة  ،واسم امرأة لوط والعة ،وقيل:
اسم امرأة نوح واعلة  ،واسم امراة لوط واهلة قال مقاتل" :وكان اسم امرأة نوح واهلة  ،واسم امرأة لوط والعة.
وقال الضحاك عن عائشة أن جربيل نزل على النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه أن اسم امرأة نوح واعلة  ،واسم امراة لوط

واهلة"()2

وقال ابن عباس" :ما بغت امرأة نيب قط ،إمنا كانت خيانتهما يف الدين ،كانت امرأة نوح خترب الناس أنه
جمنون ،وكانت امرأة لوط تدل على األضياف ،فإذا نزل بلوط ضيف ابلليل أوقدت النار ،وإذا نزل ابلنهار

دخنت لتعلم قومه أنه قد نزل به ضيف .وقال السدي :كانت خيانتهما :كفرمها( .)3ذكر بعض املفسرين

أمسائهن ،وأغلب املفسرين على أهنما زوجات أنبياء هللا نوح ولوط عليهما السالم ،ولبيان أن قرهبما منهما
مل ينفعهما عند هللا شيئا ألهنن كافرات ،وأهبمت أمسائهن يف القرآن الكرمي لكفرمها ،وأن نسبتهما لنأنبياء مل
تنفعهما ،ورمبا للتعيني والتصريح أبمسائهما يكون فيه تعظيم هلما وهن كافرات؛ فلذا جاءت أمساءهن مبهمة
ـ وهللا أعلم ـ
املرأة الثانية عشرة  :امرأة أيب هلب .

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌﱠ
أمجع املفسرون على أن امرأة أيب هلب هي أم مجيل ،أروى بنت حرب" .هي :أم مجيل ،وامسها أروى بنت
حرب بن أمية ،وهي أخت أيب سفيان .وكانت عوَن لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم
[المسد] ٤ :

القيامة عوَن عليه يف عذابه يف َنر جهنم"( .)4وأهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح به لتحقريها ابلوصف

ابلوصف الذي وصفت به ،أهنا محالة احلطب ،وهو الشوك الذي كانت تضعه يف طريق الرسول صلى هللا

( )1زاد املسري البن اجلوزي (.)311/4
( )2النكت والعيون للماوردي (. )45/6
( )3زاد املسري البن اجلوزي ( ، )311/4وأورده ابن أيب حامت يف تفسريه ( ، )3362/14وأخرجه ابن جرير يف تفسريه
بنحوه ( ،)421/23فتح القدير للشوكاين ( ، )345/5تفسري القرآن العظيم البن كثري (. )151/1
( )4تفسري القرآن العظيم ( ،)515/1زاد املسري البن اجلوزي ( ، )543/4مدارك التنزيل للنسفي( ،)622/3التسهيل
لعلوم التنزيل البن جزي ( ،)521/2أنوار التنزيل للبيضاوي ( ،)345/5تفسري القرآن للسمعاين ( ، )344/6الوجيز
للواحدي (. )1244/1
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عليه وسلم لتؤذيه .قال ابن عباس ":كانت جتيء ابلشوك فتطرحه يف طريق النيب ملسو هيلع هللا ىلص وطريق أصحابه
ليعقرهم ،فلذلك مسيت محالة احلطب"( )1ـ

املبحث الثاين  :املبهمات من النساء يف اإلسالم
املرأة األوىل  :اليت خافت النشوز واإلعراض .
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [النساء] 1٢١ :

قيل املراد ابملرأة سودة بين زمعة اهنع هللا يضر .عن ابن عباس  ،قال :خشيت سودة أن يطلقها  ،رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،
فقالت :اي رسول هللا  ،ال تطلقين وأمسكين واجعل يومي لعائشة  ،ففعل  ،ونزلت هذه اآلية{ :وإن امرأة

خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء ، )2("]121 :وزاد ابن اجلوزي ":أن بنت دمحم بن مسلمة

كانت حتت رافع بن خديج ،فكره منها أمرا ،إما كربا ،وإما غريه ،فأراد طالقها ،فقالت :ال تطلقين ،واقسم

يل ما شئت ،فنزلت هذه اآلية ،رواه الزهري عن سعيد بن املسيب ،وقال مقاتل :وامسها خويلة"(، )3

وبعض املفسرين ذكر القولني( ،)4فقال بعض املفسرون املرأة هي سودة اهنع هللا يضر  ،والبعض قال بنت دمحم بن
مسلمة .وأهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح به للتنبيه على العموم وأنه غري خاص ابمرأة معينة فأي امرأة
خافت النشوز واإلعراض من زوجها هلا أن تتنازل عن حقها مقابل أن تكون يف عصمته  .ـ وهللا أعلم .
كما قال ابن جرير":وإن خافت امرأة من بعلها ،يقول :علمت من زوجها "نشوزا" ،يعين :استعالء بنفسه
عنها إىل غريها ،أثرة عليها ،وارتفاعا هبا عنها ،إما لبغضة ،وإما لكراهة منه بعض أسباهبا إما دمامتها ،وإما
سنها وكربها ،أو غري ذلك من أمورها "أو إعراضا" ،يعين :انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه اليت كانت
هلا منه "فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا" ،يقول :فال حرج عليهما ،يعين :على املرأة اخلائفة
نشوز بعلها أو إعراضه عنها"أن يصلحا بينهما صلحا" ،وهو أن ترتك له يومها ،أو تضع عنه بعض
الواجب هلا من حق عليه ،تستعطفه بذلك وتستدمي املقام يف حباله ،والتمسك ابلعقد الذي بينها وبينه من

( )1احملرر الوجيز البن عطية (.)535/5
( )2أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ( ، )1452/4ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ( ، )212/1إرشاد العقل
السليم أليب السعود (.)232/2
( )3زاد املسري البن اجلوزي ( ،)411/1جامع البيان للطربي ( ، )213/2معامل التنزيل للبغوي (.)545/1
( )4منهم  :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ،)443/5تفسري القرآن العظيم البن كثري ( ،)421 /426/2احملرر الوجيز
البن عطية ( ، )112/2فتح القدير للشوكاين (. )642/1
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النكاح يقول":والصلح خري" ،يعين :والصلح برتك بعض احلق استدامة للحرمة ،ومتاسكا بعقد النكاح ،خري

من طلب الفرقة والطالق"(.)1

املرأة الثانية  :املؤمنة اليت رضيت بقضاء هللا ورسوله.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠﭐ[ األحزاب.]١٦ :

قيل املرأة هي زينب بنت جحش اهنع هللا يضر .عن قتادة قوله":وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا
أن يكون هلم اخلرية من أمرهم" قال" :نزلت هذه اآلية يف زينب بنت جحش ،وكانت بنت عمة رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ،فخطبها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرضيت ورأت أنه تخطبها على نفسه ،فلما علمت أنه تخطبها على زيد ابن
حارثة أبت وأنكرت ،فأنزل هللا ":وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من
أمرهم" قال :فتابعته بعد ذلك ورضيت".
وكذلك ورد عن ابن عباس قال" :خطب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زينب بنت جحش لزيد بن حارثة ،فاستنكفت منه
وقالت :أَن خري منه حسبا وكانت امرأة فيها حدة؛ فأنزل هللا (وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا
ورسوله أمرا )....اآلية)2(.

وقيل :نزلت يف أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط ،وذلك أهنا وهبت نفسها لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فزوجها زيد ابن
حارثة.
ال" :نزلت يف أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط وكانت أول امرأة هاجرت من
هع ِن ابْ ِن هزيْ ٍد هر ِض هي هللاُ هعْنهُ قه ه
النساء ،فوهبت نفسها للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فزوجها زيد بن حارثه فسخطت هي وأخوها ،وقالت :إمنا أردَن رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص فزوجها عبده ،فنزلت"(.)3

امجع املفسرون على أن املرأة املعنية يف اآلية زينب بنت جحش( ،)4ومنهم من مجع بينها وبني أم كلثوم

بنت أيب معيط(.)5

( )1جامع البيان للطربي (. )265/2
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسريه (. )252/24

( )3أورده ابن أيب حامت يف تفسريه ( ، )3134/2ينظر :جامع البيان للطربي (.)252/24

( )4منهم :حبر العلوم للسمرقندي ( ، )61/3تفسري القرآن للسمعاين ( ،)215/4مدارك التنزيل للنسفي (. )31/3

( )5جامع البيان للطربي ( ،)252/24زاد املسري البن اجلوزي ( ،)465/3احملرر الوجيز البن عطية (315/3ـ،)316
التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ( ،)152/2تفسري القرآن العظيم البن كثري (421/6ـ ،)422أنوار التنزيل للبيضاوي
(.)232/4
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وأهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح به رمبا يكون لقصد السرت عليه .ـ وهللا أعلم
املرأة الثالثة  :زوجة زيد بن حارثة هنع هللا يضر .

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ

[األحزاب] ١١ :

أمجع املفسرون على أن الزوجة املبهمة يف اآلية هي زينب بنت جحش اهنع هللا يضر  ،هع ْن قهـته هادة هر ِض هي هللاُ ،هعْنهُ ِيف
ِِ
ول
ول لِلَّ ِذي أنعم هللا عليه قال :زيد بن حارثه أنعم هللا عليه ابإلسالم وأنعمت عليه اعتقه هر ُس ُ
":وإِ ْذ تهـ ُق ُ
قهـ ْوله ه
َِّ
ِ ِ
اَّللُ هعلهْي ِه
صلَّى َّ
صلَّى َّ
اَّللُ هعلهْي ِه هو هسلَّ هم أ ْهم ِس ْ
َّيب ه
اَّلل ه
ك عليك زوجك واتق هللا اي زيد بن حارثه قال :جاء إ هىل الن ِّ
اَّللُ هعلهْي ِه
يب هللا ،إن زينب اشتد على لساهنا ،وأَن أريد أن أطلقها ،فهـ هق ه
هو هسلَّ هم فهـ هق ه
صلَّى َّ
ال لههُ النِ ُّ
ال :هاي نهِ َّ
َّيب ه

هو هسلَّ هم :اتق وختفي يف نفسك ما هللا مبديه قال :كان تخفي يف نفسه وذاته طالقها ( ،)1وعن أنس بن
مالك أن هذه اآلية" وختفي يف نفسك ما هللا مبديه"( )2نزلت يف شأن زينب بنت جحش وزيد بن

حارثة" .وقال عمر وابن مسعود وعائشة واحلسن :ما أنزل هللا على رسوله آية أشد عليه من هذه اآلية.

وقال احلسن وعائشة :لو كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كامتا شيئا من الوحي لكتم هذه اآلية لشدهتا عليه( .)3وأهبم
امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح به لتعظيمها ابلوصف الكامل دون االسم؛ زوجة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ألهنا وأم
املؤمنني  .ـ وهللا أعلم ـ
املرأة الرابعة :الواهبة نفسها للنيب ملسو هيلع هللا ىلص.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ
اختلف الصحابة والتابعني يف املرأة الواهبة نفسها للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فقيل ميمونة بنت احلارث ،عن ابن عباس،
[األحزاب] ٨٠ :

قال( ":وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب) قال :هي ميمونة بنت احلارث"( .)4وقيل :هي خولة بنت

( )1تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت ( ، )3136/2زاد املسري البن اجلوزي (،)465/3النكت والعيون للماوردي
( ،)445/4تفسري القرآن العظيم البن كثري (. ) 424/6
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ـ اب {وختفي يف نفسك ما هللا مبديه وختشى الناس وهللا أحق أن ختشاه (، 115/6
ح(. )4515
( )3اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (.)112/14

( )4أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ، )211/24واورده ابن أيب حامت ( ، )3144/14تفسري القرآن العظيم البن كثري
( ،)444/6وقال ابن كثري  ":فيه انقطاع :هذا مرسل".
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حكيم ،هعن عُ ْرهوة هر ِضي هللا هعنهُ ":أهن هخ ْولهة بنت هح ِكيم بن األقوص هكانهت من َّ
فسهن هلر ُسول
وهْب أهنْ َّ
الالِيت ْ ه

هللا صلى هللا هعلهْي ِه هوسلم"(.)1

وقال بعضهم :هي زينب بنت خزمية األنصارية وكانت تدعى أم املساكني"(.)2

وقيل :هي امرأة من األسد يقال هلا أم شريك ،وهبت نفسها للنيب.
عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،قال :كنا نتحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وكانت امرأة
صاحلة( .)3فتبني من خالل أقوال الصحابة والتابعني أن املرأة الواهبة نفسها للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من واحدة ،
حدثنا هشام ،عن أبيه ،قال ":كانت خولة بنت حكيم من الالئي وهْب أنفسهن للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فقالت
عائشة :أما تستحي املرأة أن هتب نفسها للرجل "( .)4فدل هذا على أهنن كن غري واحدة .وهللا تعاىل

أعلم( )5وقال الزخمشري ":وقيل املوهبات أربع :ميمونة بنت احلارث ،وزينب بنت خزمية أم املساكني

األنصارية ،وأم شريك بنت جابر ،وخولة بنت حكيم"(.)6وأهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح به رمبا
يكون لقصد السرت عليه .ـ وهللا أعلم
املرأة اخلامسة:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ[ المجادلة] 1 :

اختلف أهل العلم يف نسب واسم املرأة اليت جادلت الرسول صلى عليه وسلم يف زوجها وهو أوس بن
الصامت  ،فقال بعضهم :هي خويلة ابنة الدليج وزوجها ،أاب العالية يقول " :إن خويلة ابنة الدليج أتت
النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعائشة تغسل شق رأسه ،فقالت :اي رسول هللا ،طالت صحبيت مع زوجي ،ونفضت له بطين،
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ـ ابب هل هتب املرأة نفسها ألحد (،12/5ح( ( )5113برواية هشام عن أبيه  ،ينظر:
الدر املنثور للسيوطي ( ، )622/6تفسري القرآن العظيم البن كثري (.)443/6
( )2جامع البيان للطربي ( ، )211/24تفسري القرآن العظيم البن كثري ( ،)444/6ومدارك التنزيل للنسفي (،)31/3
أنوار التنزيل للبيضاوي (.)235/4
( )3جامع البيان للطربي (211/24ـ ، )212مدارك التنزيل للنسفي ( ، )31/3أنوار التنزيل للبيضاوي ()235/4
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ـ ابب هل للمرأة أن هتب نفسها ألحد ،)12/5(،ح(. )5113
( )5اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (.)241/14
( )6الكشاف للزخمشري (. )554/3

25

وظاهر مين؛ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :حرمت عليه ،فقالت :أشكو إىل هللا فاقيت ،مث قالت :اي رسول هللا
طالت صحبيت ،ونفضت له بطين ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :حرمت عليه ،فجعل إذا قال هلا :حرمت عليه،
هتفت وقالت :أشكو إىل هللا فاقيت ،قال :فنزل الوحي ،وقد قامت عائشة تغسل شق رأسه اآلخر،
فأومأت إليها عائشة أن اسكيت ،قالت :وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات ،فلما
قضى الوحي ،قال :ادعي زوجك ،فتالها عليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (قد مسع هللا قول اليت جتادلك يف زوجها
وتشتكي إىل هللا وهللا يسمع حتاوركما)( .)1وقال آخرون :خولة بنت ثعلبة ،قالت عائشة :تبارك الذي

وسع مسعه كل شيء ،إين ألمسع كالم خولة ابنة ثعلبة ،وتخفى علي بعضه ،وهي تشتكي زوجها إىل رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وهي تقول :اي رسول هللا أكل شبايب ،ونثرت له بطين ،حىت إذا كرب سين ،وانقطع ولدي ،ظاهر
مين ،اللهم إين أشكو إليك ،قال :فما برحت حىت نزل جربيل عليه السالم هبؤالء اآلايت( :قد مسع هللا
قول اليت جتادلك يف زوجها)()2

عن قتادة يف قوله( :قد مسع هللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل هللا وهللا يسمع حتاوركما) قال:
ذاك أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة ابنة ثعلبة قالت :اي رسول كرب سين ،ورق عظمي ،وظاهر

مين زوجي ،قال :فأنزل هللا (والذين يظاهرون من نسائهم)(. )3
وقال آخرون :هي خويلة بنت خويلد ،عن ابن عباس ،قال :كان الرجل إذا قال المرأته يف اجلاهلية :أنت
علي كظهر أمي حرمت يف اإلسالم ،فكان أول من ظاهر يف اإلسالم أوس بن الصامت ،وكانت حتته ابنة
عم له ،يقال هلا خويلة بنت خويلد ،وظاهر منها ،فأسقط يف يديه ،وقال :ما أراك إال قد حرمت علي،
وقالت له مثل ذلك ،قال :فانطلقي إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قال :فأتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فوجدت عنده ماشطة
متشط رأسه ،فأخربته ،فقال :اي خويلة ما أمرَن يف أمرك بشيء ،فأنزل هللا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال :اي
خويلة أبشري ،قالت :خريا ،قال :فقرأ عليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (قد مسع هللا قول اليت جتادلك يف زوجها

وتشتكي إىل هللا)(.)4

( )1أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ، )212/23حبر العلوم للسمرقندي ( ( )412/3بنت دعلج)

( )2أخرجه ابن جرير يف تفسريه (، )212/23وأورده ابن أيب حامت يف تفسريه ( ، )3342 /14النكت والعيون
للماوردي( ،)415/5حبر العلوم للسمرقندي ( ، )412/3معامل التنزيل للبغوي (، )31/5الكشاف للزخمشري
( ،)414/4أنوار التنزيل للبيضاوي ( ،)122/5مدارك التنزيل للنسفي ( ، )444/3تفسري القرآن العظيم البن
كثري( ،)34/1إرشاد العقل السليم أليب السعود (،)215/1فتح القدير للشوكاين (. )215/5
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسريه (. )221/23

( )4أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ، )221/23النكت والعيون للماوردي(.)415/5
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وقال آخرون :هي خويلة بنت الصامت ،عن عروة ،أنه كتب إىل عبد امللك بن مروان :كتبت إيل تسألين
عن خويلة ابنة أوس بن الصامت ،وإهنا ليست اببنة أوس بن الصامت ،ولكنها امرأة أوس ،وكان أوس امرأ
به ملم ،وكان إذا اشتد به ملمه تظاهر منها ،وإذا ذهب عنه ملمه مل يقل من ذلك شيئا ،فجاءت رسول هللا

ملسو هيلع هللا ىلص تستفتيه وتشتكي إىل هللا ،فأنزل هللا ما مسعت ،وذلك شأهنما(.)1
وقال آخرون :هي خولة بنت الصامت ،عن ابن عباس ،قوله( :قد مسع هللا قول اليت جتادلك يف زوجها

وتشتكي إىل هللا)  ...إىل قوله( :فإطعام ستني مسكينا)  ،وذلك أن خولة بنت الصامت امرأة من األنصار
ظاهر منها زوجها ،فقال :أنت علي مثل ظهر أمي ،فأتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت :إن زوجي كان تزوجين،
وأَن أحب ( ، )1حىت إذا كربت ودخلت يف السن ،قال :أنت علي مثل ظهر أمي ،فرتكين إىل غري أحد،
فإن كنت جتد يل رخصة اي رسول هللا تنعشين وإايه هبا فحدثين هبا ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ما أمرت يف
شأنك بشيء حىت اآلن ،ولكن ارجعي إىل بيتك ،فإن أومر بشيء ال أغممه عليك إن شاء هللا ،فرجعت
إىل بيتها ،وأنزل هللا على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف الكتاب رخصتها ورخصة زوجها (قد مسع هللا قول اليت جتادلك يف
زوجها)(.)2
تبني من خالل األقوال اختالف أهل العلم يف نسب اجملادلة ،قال ابن اجلوزي" :يف اسم هذه اجملادلة
ونسبتها أربعة أقوال :أحدها :خولة بنت ثعلبة ،رواه جماهد عن ابن عباس ،وبه قال عكرمة وقتادة
والقرظي .والثاين :خولة بنت خويلد ،رواه عكرمة عن ابن عباس .والثالث :خولة بنت الصامت ،رواه
العويف عن ابن عباس .والرابع :خولة بنت الدليج ،قاله أبو العالية ،واسم زوجها :أوس بن الصامت ،وكاَن

من األنصار"(.)3والذي عليه مجهور املفسرين أهنا خولة بنت ثعلبة .وأهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح
به للتنبيه على العموم وأنه غري خاص ابمرأة معينة ،وأي امرأة ظاهر منها زوجها فهي حرام عليه حىت أدائه
الكفارة .ـ وهللا أعلم ـ
املرأة السادسة  :املرأة اليت حرمها النيب ملسو هيلع هللا ىلص .

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱠ

[التحريم]1 :

( )1أخرجه ابن جرير يف تفسريه (، )225/23تفسري القرآن العظيم البن كثري (، )35/1
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( . )222/23
( )3زاد املسري البن اجلوزي ( ، )242/4الكشف والبيان للثعليب ( ،)253/2احملرر الوجيز البن عطية ( )252/5وزاد
خولة بنت حكيم  ،ووافقه ابن جزي يف التسهيل لعلوم التنزيل ( ، )351/2والشوكاين يف فتح القدير (. )215/5
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اختلف أهل العلم يف احلالل الذي كان هللا جل ثناؤه أحله لرسوله ،فحرمه على نفسه ابتغاء مرضاة
أزواجه ،فقال بعضهم :كان ذلك مارية مملوكته القبطية ،حرمها على نفسه بيمني أنه ال يقرهبا طلبا بذلك

رضا حفصة بنت عمر زوجته ،ألهنا كانت غارت أبن خال هبا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف يومها ويف حجرهتا(..)1
عن قتادة( ":ايأيها النيب مل حترم ما أحل هللا لك) قال :كان حرم فتاته القبطية أم ولده إبراهيم يقال هلا مارية
يف يوم حفصة ،وأسر ذلك إليها ،فأطلعت عليه عائشة ،وكانتا تظاهران على نساء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فأحل هللا له
ما حرم على نفسه ،فأمر أن يكفر عن ميينه"
عن زيد بن أسلم أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصاب أم إبراهيم يف بيت بعض نسائه؛ قال ":فقالت :أي رسول هللا
يف بييت وعلى فراشي ،فجعلها عليه حراما؛ فقالت :اي رسول هللا كيف حترم عليك احلالل؟  ،فحلف هلا
ابهلل أال يصيبها ،فأنزل هللا عز وجل (ايأيها النيب مل حترم ما أحل هللا لك تبتغي مرضاة أزواجك) قال زيد:
فقوله أنت علي حرام لغو"(.)2

وقال املفسرون :وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقسم بني نسائه ،فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف
زايرة أبيها فأذن هلا ،فلما خرجت أرسل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة،
فوقع عليها فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقا ،فجلست عند الباب فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ووجهه
يقطر عرقا ،وحفصة تبكي فقال« :ما يبكيك؟» فقالت :إمنا أذنت يل من أجل هذا أدخلت أمتك بييت مث
وقعت عليها يف يومي وعلى فراشي أما رأيت يل حرمة وحقا ،ما كنت تصنع هذا ابمرأة منهن ،فقال رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :أليست هي جارييت أحلها هللا يل اسكيت فهي حرام علي ألتمس بذلك رضاك ،فال ختربي بذلك

امرأة منهن»(.)3أمجع املفسرون على أن املرأة اليت حرمها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي جاريته مارية القبطية وأم ولده
إبراهيم  .وأهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح به رمبا يكون لقصد السرت عليه .ـ وهللا أعلم ـ
املرأة السابعة  :املرأة اليت أسر إليها النيب ملسو هيلع هللا ىلص .

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ

[التحريم] ١ :

( )1جامع البيان للطربي (. )451/32

( )2أخرجه عنهما ابن جرير يف تفسريه ( . )455/23

()3زاد املسري البن اجلوزي ( ،)543/4احملرر الوجيز البن عطية ( ،)322/5تفسري القرآن العظيم البن كثري (،)151/1
معامل التنزيل للبغوي ( ، )116/5الكشاف للزخمشري ( ، )5622/4البحر احمليط أليب حيان ( ،)341/14التحرير

والتنوير البن عاشور ( . )344/421اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب(.)151/11
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يقول تعاىل ذكره( :وإذ أسر النيب) دمحم ملسو هيلع هللا ىلص (إىل بعض أزواجه)  ،وهو يف قول ابن عباس وقتادة وزيد بن

أسلم وابنه عبد الرمحن بن زيد والشعيب والضحاك بن مزاحم :حفصة(.)1

قال ابن اجلوزي":أن حفصة ذهبت إىل أبيها تتحدث عنده ،فأرسل النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل جاريته ،فظلت معه يف
بيت حفصة ،وكان اليوم الذي أييت فيه عائشة ،فرجعت حفصة ،فوجدهتا يف بيتها ،فجعلت تنتظر
خروجها ،وغارت غرية شديدة .فلما دخلت حفصة قالت :قد رأيت من كان عندك .وهللا لقد سؤتين،

فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص «وهللا ألرضينك ،وإين مسر إليك سرا فاحفظيه"( . )2أمجع املفسرون أن املرأة اليت أسر هلا
النيب ملسو هيلع هللا ىلص احلديث هي أم املؤمنني حفصة بنت عمر اهنع هللا يضر( )3وأهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح به

لتعظيمها بنسبتها للرسول ملسو هيلع هللا ىلص  .ـ وهللا أعلم ـ
املرأة الثامنة :املرأاتن اللتان تظاهرا على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .

ﭧﭐﭨﭐﱡ ﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ

[التحريم]٤ :

{إِن تـتواب إِ هىل هللا} خطاب حلفصة وعائشة على طريقة االلتفات ليكون أبلغ ي معاتبتهما()4

هُ ه
وقوله( :وإن تظاهرا عليه) يقول تعاىل ذكره لليت أسر إليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حديثه ،واليت أفشت إليها حديثه،

ومها عائشة وحفصة رضي هللا عنهما(.)5

أن ابن عباس ،أنه سأل عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر عن املتظاهرتني على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فقال :عائشة

وحفصة(.)6

( )1جامع البيان للطربي (. )411/23
( )2زاد املسري البن اجلوزي (. )345/4
( )3منهم، :حبر العلوم للسمرقندي ( ، )465/3الوجيز للواحدي (، )1112/1معامل التنزيل للبغوي ( ، )115/5أنوار
التنزيل للبيضاوي ( ،)224/5مدارك النتزيل للنسفي ( ،)544/3التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ( ،)324/2فتح
القدير ( ، )225/5اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (. )116/11
( )4مدارك التنزيل للنسفي (  ، )545/3إرشاد العقل السليم أليب السعود (. )265/1
( )5جامع البيان للطربي (.)414/23
()6أخرجه البخاري يف صحيحه ـ ابب تبتغي مرضاة أزواجك ( )156/6ح(  )4213أخرجه ابن جرير يف تفسريه
(. )415/23
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ابن عباس يقول :مكثت سنة وأَن أريد أن أسأل عمر بن اخلطاب عن املتظاهرتني ،فما أجد له موضعا
أسأله فيه ،حىت خرج حاجا ،وصحبته حىت إذا كان مبر الظهران ذهب حلاجته ،وقال :أدركين إبداوة من
ماء؛ فلما قضى حاجته ورجع ،أتيته ابإلداوة أصبها عليه ،فرأيت موضعا ،فقلت :اي أمري املؤمنني ،من

املرأاتن املتظاهراتن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فما قضيت كالمي حىت قال :عائشة وحفصة رضي هللا عنهما(.)1

أمجع املفسرون أن املرأتني اللتا تظاهرات على النيب ملسو هيلع هللا ىلص مها حفصة وعائشة رضي هللا عنهما( . )2وأهبم
امسهما يف القرآن الكرمي ومل يصرح به لتعظيمها بنسبتها للرسول ملسو هيلع هللا ىلص  .ـ وهللا أعلم ـ
املرأة التاسعة  :امرأة أيب هلب

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ

[المسد.] ٤ :

امرأة أيب هلب هي أم مجيل ،وامسها أروى بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان( .)3وقيل{ :محالة
احلطب} هي اليت حتمل األشواك وتطرحها يف طريق النيب ملسو هيلع هللا ىلص لتؤذيه ،عن ابن عباس ،يف قوله( :وامرأته

محالة احلطب) قال :كانت حتمل الشوك ،فتطرحه على طريق النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ليعقره وأصحابه(،)4ورواه كذلك

الضحاك ،وابن زيد .وقيل :كانت متشي ابلنميمة ،عن جماهد( :وامرأته محالة احلطب) قال :كانت متشي

ابلنميمة( ،)5ورواه كذلك عكرمة ،وقتادة.وقيل :كانت تعري رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلفقر ،وكانت حتطب فعريت

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ـ ابب أن تتواب إىل هللا فقد صغت قلوبكما ( )151/6ح(  ، )4215ومسلم يف
صحيحه ـ ابب اإليالء واالعتزال )1111/2( ،؛( . )1452

( )2منهم :زاد املسري البن اجلوزي ( ،)345/4النكت والعيون ( ، )44/6احملرر الوجيز البن عطية ( ،)331/5تفسري
القرآن العظيم البن كثري ( ، )161/1مدارك التنزيل للنسفي (  ، )545/3إرشاد العقل السليم أليب السعود (. )265/1

( )3تفسري القرآن العظيم البن كثري (.)515/1
تفسري القرآن للسمعاين ( ،)344/6معامل التنزيل للبغوي ( ،)321/5احملرر الوجيز البن عطية ( ،)535/5مدارك
التنزيل للنسفي( ،)622/3التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي( ،)521/2البحر احمليط أليب حيان( ،)565/14النكت
والعيون للماوردي (،)365/6فتح القدير للشوكاين(. )621/5
( )4أخرجه ابن جرير يف تفسريه (. )651/24
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسريه (. )652/24
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أبهنا كانت حتطب .قال قتادة .وليس ابلقوي(.)1أمجع املفسرون على أن امرأة أيب هلب هي ام مجيل بنت

حرب بن أمية أخت أيب سفيان(.)2

وأهبم امسها يف القرآن الكرمي ومل يصرح به لتحقريها ابلوصف الناقص .ـ وهللا أعلم ـ

املبحث الثالث :يف مبهمات اجلموع الذين عرفت أمساء بعضهم.
املرأة األوىل :املرأة الكافرة اليت مل تقاتل ( بر الذين مل يقاتلو من املشركني )

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ

[الممتحنة] ١ :

يف اآلية إابحة لرب املشركني الذين مل يقاتلوا املسلمني ،وقيل من هؤالء املشركني قتيلة ام أمساء بنت أيب بكر
الصديق اهنع هللا يضر.
عن عامر بن عبد هللا بن الزبري ،عن أبيه ،قال" :نزلت يف أمساء بنت أيب بكر ،وكانت هلا أم يف اجلاهلية
يقال هلا قتيلة ابنة عبد العزى ،فأتتها هبدااي وصناب وأقط ومسن ،فقالت :ال اقبل لك هدية ،وال تدخلي
علي حىت أيذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلك عائشة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فأنزل هللا (ال ينهاكم هللا عن الذين مل

يقاتلوكم يف الدين)(. )3
وذكر املاوردي أيضاً" :عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه أن أاب بكر هنع هللا يضر طلق امرأته قتيلة يف اجلاهلية

وهي أم أمساء بنت أيب بكر  ،فقدمت عليهم يف املدة اليت كانت فيها املهادنة بني رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وبني كفار قريش  ،فأهدت إىل أمساء بنت أيب بكر قرطاً وأشياء  ،فكرهت أن تقبل منها حىت أتت
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلك له  ،فأنزل هللا هذه اآلية{ .وتقسطوا إليهم}( .)4وأمجع املفسرون أن من

( )1زاد املسري البن اجلوزي (. )543/4

( )2منهم :تفسري القرآن للسمعاين ( ،)344/6معامل التنزيل للبغوي ( ،)321/5احملرر الوجيز البن عطية (،)535/5
مدارك التنزيل للنسفي ( ،)622/3التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي( ،)521/2البحر احمليط أليب حيان(،)565/14
النكت والعيون للماوردي (،)365/6فتح القدير للشوكاين(. )621/5

( )3أخرجه ابن جريي يف تفسريه ()322/23
( )4النكت والعيون للماوردي (. )512/5
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ضمن املشركني الذين مل يقاتلوا املسلمني وأجاز هللا برهم قتيلة أم أمساء بنت أيب بكر اهنع هللا يضر( . )1وأهبم امسها
يف القرآن الكرمي ومل يصرح به للتنبيه على العموم وأنه غري خاص خبالف ما لو عني .ـ وهللا أعلم ـ
املرأة الثانية :النساء النفااثت.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ [الفلق] ٤ :

النفااثت هن السواحر الاليت ينفثن يف عقد اخليط ،حني يرقني عليها( .)2وقال بعض املفسرين :املراد
ابلنفااثت هاهنا :بنات لبيد أعصم اليهودي سحرن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(.)3

( )1منهم :تفسري القرآن الكرمي البن كثري ( ،)24/1زاد املسري ( ، )254/4أنوار التنزيل للبيضاوي ( . )246/5اللباب
البن عادل ( ، )24/12فتح القدير للشوكاين ( ، )255/5التحرير التنوير البن عاشور( ،)152/21اجلامع ألحكام
القرآن (. )52/11
( )2جامع البيان للطربي (. )544/24

( )3زاد املسري البن اجلوزي ( ، )542/4التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي (. )525/2اللباب البن عدل (،)553/24
فتح القدير للشوكاين ( ، )644/5اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ()252/24
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات فقد أمتمت حبثي الذي بعنوان مبهمات النساء يف القرآن الكرمي ،
الذي توصلت فيه لنتائج من أمهها :
1ـ اهتمام الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم مجيعاً مبعرفة املبهمات يف القرآن .
2ـ أن لإلهبام يف القرآن الكرمي أسباب كثرية منها :ما هو للتعظيم ،ومنها للتحقري ،ومنها ما فائدة من
معرفته ...
3ـ أن لإلهبام يف القرآن الكرمي أنواع منها :لنأشخاص ،ومنها لنأماكن ،ومنها لنأقوام...
4ـ أن مبهمات النساء يف القرآن الكرمي منها ما كان سببه التنبيه على العموم كاملرأة اليت خافت من بعلها
نشوزاً ،ومنها ما كان الشتهاره كزوج آدم عليه السالم ،ومنها ما كان للسرت كامرأة زيد بن حارثة ،ومنها ما
كان للتحقري كامرأة أيب هلب ،ومنها ما ال فائدة من معرفته كامرأة العزيز.
5ـ أنه توجد مبهمات للجموع لكن عرف بعض األمساء منها .
وأخرياً أن علم املبهمات علم مهم ُيتاج إىل دراسات دقيقة وتفصيلية من طلبة العلم لبيان أمهيته اليت تعني
على الفهم الصحيح للقرآن الكرمي .
وختاماً هذا جهد املقل فإن أصبت فمن هللا وحده ،وإن أخطأت فمن نفسي واسأل هللا أن يعفو عن
اخلطأ والتقصري.
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املراجع واملصادر
1ـ اإلتقان يف علوم القرآن ـ عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف211 :هـ) ـ حتقيق:
دمحم أبو الفضل إبراهيم ـ الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب ـ الطبعة1324 :هـ 1254 /م .
2ـ إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ـ أبو السعود العمادي دمحم بن دمحم بن مصطفى (املتوىف:
212هـ) ـ الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
3ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ َنصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن دمحم الشريازي البيضاوي
(املتوىف615 :هـ) ـ حتقيق :دمحم عبد الرمحن املرعشلي ـ الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ـ الطبعة:
األوىل  1411 -هـ .
4ـ حبر العلوم ـ أبو الليث نصر بن دمحم بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي (املتوىف353 :هـ) .
5ـ البحر احمليط يف التفسريـ أبو حيان دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي
(املتوىف545 :هـ) ـ حتقيق :صدقي دمحم مجيل ـ الناشر :دار الفكر – بريوت ـ الطبعة 1424 :هـ.
6ـ الربهان يف علوم القرآن ـ بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر الزركشي (املتوىف524 :هـ) ـ حتقيق :دمحم
أبو الفضل إبراهيم ـ الطبعة :األوىل 1356 ،هـ  1255 -م ـ الناشر :دار إحياء الكتب العربية عيسى
الباىب احلليب وشركائه.
5ـ أتويالت أهل السنة ـ دمحم بن دمحم بن حممود ،أبو منصور املاتريدي (املتوىف333 :هـ) ـ حتقيق :د .جمدي
ابسلوم ـ الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ـ الطبعة :األوىل 1426 ،هـ  2445 -م .
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضى،
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
1ـ اتج العروس من جواهر القاموس ـ ّ
الزبيدي (املتوىف1245 :هـ) ـ حتقيق :جمموعة من احملققني ـ الناشر :دار اهلداية .
َّ
2ـ اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك ،وصلة اتريخ الطربي ـ دمحم بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف314 :هـ) ـ (صلة اتريخ الطربي لعريب بن سعد القرطيب ،املتوىف:

362هـ) الناشر :دار الرتاث – بريوت ـ الطبعة :الثانية  1315 -هـ.
14ـ التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد» ـ دمحم الطاهر بن
دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف 1323 :هـ) ـ الناشر  :الدار التونسية للنشر  -تونس
سنة النشر 1214 :هـ.
11ـ ترويح أوىل الدماثة مبنقى الكتب الثالثة ( موسوعة األمساء واألعالم املبهمة يف القرآن ) ـ عبد هللا بن
سالمة األدكاوي املعروف ابملؤذن ـ حتقيق مروان العطية وحمسن خرابة ـ الناشر مكتبة العبيكان ـ الرايض ـ
الطبعة األوىل1421 :هـ .
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12ـ التسهيل لعلوم التنزيل ـ أبو القاسم ،دمحم بن أمحد بن دمحم بن عبد هللا ،ابن جزي الكليب الغرَنطي
(املتوىف541 :هـ) ـ حتقيق :الدكتور عبد هللا اخلالدي ـ الناشر :شركة دار األرقم بن أيب األرقم  -بريوت
الطبعة :األوىل  1416 -هـ.
13ـ تفسري القرآن ـ أبو املظفر ،منصور بن دمحم بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث
الشافعي (املتوىف412 :هـ) ـ حتقيق :ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ـ الناشر :دار الوطن ،الرايض
– السعودية ـ الطبعة :األوىل1411 ،هـ1225 -م.
14ـ تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت ـ أبو دمحم عبد الرمحن بن دمحم بن إدريس بن املنذر التميمي،
احلنظلي ،الرازي ابن أيب حامت (املتوىف325 :هـ) ـ حتقيق :أسعد دمحم الطيب ـ الناشر :مكتبة نزار مصطفى
الباز  -اململكة العربية السعودية ـ الطبعة :الثالثة  1412 -هـ .
15ـ تفسري القرآن العظيم ـ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف:
554هـ) ـ
حتقيق :سامي بن دمحم سالمة ـ الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ـ الطبعة :الثانية 1424هـ  1222 -م.
16ـ التكملة واإلمتام لكتاب التعريف فيما أهبم من القرآنـ دمحم بن علي بن خضر الغساين املعروف اببن
عسكر ـ حتقيق حسن إمساعيل مروة ـ الناشر دار الفكر  ،دار األسد ـ بريوت ـ دمشق ـ الطبعة األوىل:
1411هـ .
15ـ جامع البيان يف أتويل القرآن ـ دمحم بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي
(املتوىف314 :هـ) ـ حتقيق :أمحد دمحم شاكر ـ الناشر :مؤسسة الرسالة ـ الطبعة :األوىل 1424 ،هـ -
 2444م.
11ـ جامع البيان يف تفسري القرآن ـ دمحم بن عبد الرمحن بن دمحم بن عبد هللا احلسين احلسيين ا ِإلجيي
افعي (املتوىف245 :هـ) ـ دار النشر :دار الكتب العلمية – بريوت ـ الطبعة :األوىل 1424 ،هـ -
الش ّ
 2444م .
12ـ اجلامع ألحكام القرآن ـ أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين
القرطيب (املتوىف651 :هـ) ـ حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ـ الناشر :دار الكتب املصرية  -القاهرة
ـ الطبعة :الثانية1314 ،هـ  1264 -م.
24ـ اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأايمه = صحيح البخاري
ـ دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ـ حتقيق :دمحم زهري بن َنصر الناصر الناشر :دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ـ الطبعة :األوىل1422هـ .
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21ـ اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ـ أبو زيد عبد الرمحن بن دمحم بن خملوف الثعاليب (املتوىف155 :هـ) ـ
حتقيق :الشيخ دمحم علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ـ الناشر :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت الطبعة :األوىل  1411 -هـ.
22ـ الدر املنثور ـ عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف211 :هـ) ـ الناشر :دار الفكر
– بريوت.
23ـ زاد املسري يف علم التفسري ـ مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن دمحم اجلوزي (املتوىف:
525هـ) ـ حتقيق :عبد الرزاق املهدي ـ الناشر :دار الكتاب العريب – بريوت ـ الطبعة :األوىل  1422 -هـ.
24ـ السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري ـ مشس الدين ،دمحم بن أمحد
اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوىف255 :هـ) ـ الناشر :مطبعة بوالق (األمريية) – القاهرة عام النشر:
 1215هـ .
25ـ سنن الرتمذي ـ دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف:
252هـ) ـ حتقيق :بشار عواد معروف ـ الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بريوت ـ سنة النشر 1221 :م .
26ـ السنن الكربى ـ أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسهرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي
(املتوىف451 :هـ) ـ حتقيق :دمحم عبد القادر عطا ـ الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنات ـ الطبعة:
الثالثة 1424 ،هـ  2443 -م .
25ـ صلة اجلمع وعائد التذييل ملوصول كتايب األعالم والتكميل(تفسري مبهمات القرآن) ـ دمحم علي
البلنسي ـ حتقيق عبد هللا عبد الكرمي دمحم ـ الناشر دار الغرب اإلسالمي ـ الطبعة األوىل1411 :هـ .
21ـ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ـ نظام الدين احلسن بن دمحم بن حسني القمي النيسابوري (املتوىف:
154هـ) ـ حتقيق :الشيخ زكراي عمريات ـ الناشر :دار الكتب العلميه – بريوت ـ الطبعة :األوىل 1416 -
هـ.
22ـ الغريبني يف القرآن واحلديث ـ أبو عبيد أمحد بن دمحم اهلروي (املتوىف  441هـ) ـ حتقيق ودراسة :أمحد
فريد املزيدي ـ قدم له وراجعه :أ .د .فتحي حجازي ـ الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز  -اململكة العربية
السعودية ـ الطبعة :األوىل 1412 ،هـ  1222 -م.
34ـ فتح القدير ـ دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمين (املتوىف1254 :هـ) ـ الناشر :دار ابن
كثري ،ـ دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت ـ الطبعة :األوىل  1414 -هـ.
31ـ كتاب األلفاظ (أقدم معجم يف املعاين) ـ ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (املتوىف:
244هـ) ـ حتقيق :د .فخر الدين قباوة ـ الناشر :مكتبة لبنان َنشرون ـ الطبعة :األوىل1221 ،م.
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32ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ـ أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار هللا
(املتوىف531 :هـ) ـ الناشر :دار الكتاب العريب – بريوت ـ الطبعة :الثالثة  1445 -هـ.
33ـ الكشف والبيان عن تفسري القرآن ـ أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم الثعليب (املتوىف 425 :هـ) ـ أشرف
على إخراجه :د .صالح ابعثمان ،د .حسن الغزايل ،أ .د .زيد مهارش ،أ .د .أمني ابشه ـ حتقيق :عدد
من الباحثني ( )21مثبت أمساؤهم ابملقدمة (صـ  )15ـ أصل الكتاب :رسائل جامعية (غالبها ماجستري)
لعدد من الباحثني ـ الناشر :دار التفسري ،جدة  -اململكة العربية السعودية.
34ـ اللباب يف علوم الكتاب ـ أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين
(املتوىف555 :هـ) ـ حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي دمحم معوض ـ الناشر :دار الكتب
العلمية  -بريوت  /لبنان ـ الطبعة :األوىل 1412 ،هـ 1221-م.
35ـ لباب التأويل يف معاين التنزيل ـ عالء الدين علي بن دمحم بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن،
املعروف ابخلازن (املتوىف541 :هـ) ـ حتقيق :تصحيح دمحم علي شاهني ـ الناشر :دار الكتب العلمية ـ بريوت
الطبعة :األوىل 1415 :هـ .
36ـ لسان العرب ـ دمحم بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى (املتوىف511 :هـ) ـ الناشر :دار صادر – بريوت ـ الطبعة :الثالثة  1414 -هـ .
35ـ جممل اللغة البن فارس ـ أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف325 :هـ) ـ
دراسة وحتقيق :زهري عبد احملسن سلطان ـ دار النشر :مؤسسة الرسالة – بريوت ـ الطبعة الثانية 1446 -
هـ  1216 -م.
31ـ حماسن التأويل ـ دمحم مجال الدين بن دمحم سعيد بن قاسم احلالق القامسي (املتوىف1332 :هـ) ـ حتقيق:
دمحم ابسل عيون السود ـ الناشر :دار الكتب العلميه – بريوت ـ الطبعة :األوىل  1411 -هـ.
32ـ احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ـ أبو دمحم عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية
األندلسي احملاريب (املتوىف542 :هـ) ـ حتقيق :عبد السالم عبد الشايف دمحم ـ الناشر :دار الكتب العلمية –
بريوت ـ الطبعة :األوىل  1422 -هـ .
44ـ خمتار الصحاح ـ زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (املتوىف:
666هـ) ـ حتقيق :يوسف الشيخ دمحم ـ الناشر :املكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بريوت – صيدا ـ
الطبعة :اخلامسة1424 ،هـ 1222 /م.
41ـ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ـ أبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي (املتوىف:
514هـ) ـ حتقيق وخرج أحاديثه :يوسف علي بديوي ـ راجعه وقدم له :حميي الدين ديب مستو ـ الناشر:
دار الكلم الطيب ،بريوت ـ الطبعة :األوىل 1412 ،هـ  1221 -م.
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42ـ املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ـ مسلم بن احلجاج أبو احلسن
القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هـ) ـ حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ـ الناشر :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.
معامل التنزيل يف تفسري القرآن ـ حميي السنة  ،أبو دمحم احلسني بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي الشافعي
(املتوىف 514 :هـ) ـ حتقيق  :عبد الرزاق املهدي ـ الناشر  :دار إحياء الرتاث العريب –بريوت ـ الطبعة :
األوىل  1424 ،هـ .
43ـ معجم علوم القرآن ـ إبراهيم دمحم اجلرمي ـ الناشر :دار القلم – دمشق ـ الطبعة :األوىل 1422 ،هـ -
 2441م.
معجم مقاييس اللغة ـ أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف325 :هـ) ـ حتقيق :عبد
السالم دمحم هارون ـ الناشر :دار الفكر ـ عام النشر1322 :هـ 1252 -م.
44ـ مفحمات األقران يف مبهمات القرآن ـ عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف:
 211هـ) ـ حتقيق :الدكتور مصطفى ديب البغا ـ الناشر :مؤسسة علوم القرآن ،دمشق – بريوت ـ الطبعة:
األوىل 1443 ،هـ  1212 -م.
من روائع القرآن  -أتمالت علمية وأدبية يف كتاب هللا عز وجل ـ حمّمد هسعيد هرمضان البوطي ـ الناشر:

موسسة الرسالة – بريوت ـ عام النشر 1424 :هـ  1222 -م .
45ـ النكت والعيون ـ أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري ابملاوردي
(املتوىف454 :هـ) ـ حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ـ الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت /
لبنان .
46ـ الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزـ أبو احلسن علي بن أمحد بن دمحم بن علي الواحدي ،النيسابوري،
الشافعي (املتوىف461 :هـ) ـ حتقيق :صفوان عدَنن داوودي ـ دار النشر :دار القلم  ،الدار الشامية -
دمشق ،بريوت ـ الطبعة :األوىل 1415 ،هـ.
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Research Summary
This research talked about the ambiguities of women in the Noble Qur’an,
and it aims to: clarify the meaning of the ambiguities, and to know the
first to write in the science of ambiguities in the Qur’an. It included an
introduction and two chapters. The first chapter teaches the ambiguities,
and the scholars ’care about it, its causes, and its types, and under it are
four sections, and the second chapter: The ambiguities of women in the
Noble Qur’an. Under it are three sections, which dealt with the
ambiguities of women in previous eras, the ambiguities of women in
Islam, and the ambiguities of the masses who knew the names of some of
them. As for the method used in the research, it is the inductive approach
in collecting the verses that dealt with the ambiguities of women, and
then the analytical method to explain the ambiguities of women.
And among the most important results: the ambiguities of women in the
Noble Qur’an include what was caused by warning in general, such as the
woman who was afraid of her husband and disobedience. Including what
is useless to know as a dear woman. And that there are ambiguities for
the crowd, he knew some names from them.

