
 

 

 

133 

 
   

   
 

ام 
الفه

ک ا
سال

ر م
ل د

زو
ب ن

سبا
اه ا

ایگ
ج

 

، معروف به شـهید  »لیحمد بن جمال الدین جبعی عام     ازین الدین بن علی بن      «
در ماه شـوال    . کی از دانشمندان و مجتهدان بزرگ امامیه بود       ی ،)ق 911-966(ثانی  
وفـات پـدرش نـور الـدین علـی در      ۀ  تا هنگام در جبع لبنان متولد شد و911سال  
 و بیش از هفت سال نزد  رفت بعد از آن به میس  .، نزد او فقه و عربی آموخت      925

سپس بـه کـرك     . فقه پرداخت  العالی میسی به فراگیري   اش علی بن عبد    شوهر خاله 
عرجـی  اشگاه سید بدر الدین حـسن بـن جعفـر    نوح رفت و اصول و نحو را در پی        

بار به دمشق رفت و از محمد بن مکی دمشقی، طب، هیئت              دو .آموزش دید کرکی  
مد بن علی بن محمد بن طولون حنفی، صـحیحین  شمس الدین مح و فلسفه، و نزد 

  .گرفت را فرا
ـ           942 در سال   ه، وارد مصر شد و نزد بسیاري از علماي اهل سـنت علـم آموخت

 بعـد از آن  .پیدا کرد  میسالا وسیعی به فقه، حدیث و تفسیر مذاهب مختلف    احاطه
 952سپس به روم سفر کرد و در سال  . گشت به جبع باز   944در سال    حج گزارد و  

هب خمسه را تدریس کرده و      مدتی در مدرسه نوریه بعلبک مذا     . وارد استانبول شد  
گـشت و بـه   سـرانجام بـه جبـع باز      . داد گروه به مذهب خودش فتـوا مـی        براي هر 

 موقعیـت و جایگـاه   )105 -10/106 ، یسبحان (.تدریس، تألیف و قضاوت پرداخت  
ـ          هـا و   حـسادت  ،:تشهید در بین مردم و شناخته شـدن او بـه مـذهب اهـل بی

، بـه   966 سرانجام در قسطنطنیه به سال       تا اینکه  هایی را علیه او بر انگیخت      دشمنی
 لـم، فـضل،    او را به وثاقـت، ع     ) 3/297 ،يحائر( .ع، شربت شهادت نوشید   جرم تشی

انـد کـه بـه     دانـسته  کمال او را بیش از آن    و اند و حسن   زهد، عبادت و ورع ستوده    
  )385/ 8  خویی، (.آیدشماره در

  
  اساتید و شاگردان شهید ثانی 

حمـد  اپدرش عالمه نور الدین علی بن   خرمن دانش کسانی چون     شهید ثانی از    
 سید حسن بن سـید جعفـر   ،)938م(عالمه شیخ علی بن عبد العالی میسی ،  )925م(

، )938م(ی م شمس الدین محمد بن مکّی عـاملی شـا     ،)933م(حسینی عاملی کرکی    
 شـیخ  ،شیخ ناصر الدین لقانی مالکی ،)953م( مصر  يي از علما  بوالحسن بکر اشیخ  



  

 

 

134 

      
ال 

س
انز

پ
هم

د
/ 

اره
شم

58/ 
ان 

بست
تا

13
88

 

مـسالک  شهید ثانی،   (  سمهودي شیخ عبدالحمید  و 1بی النحاس اشمس الدین محمد    
شیخ حـسین بـن عبـد        و شاگردانی پرورید همچون    خوشه چید    )30- 31 /األفهام،

ن د بن حـسی شیخ محم  شیخ علی بن زهرة جبعی،   ،)984م(ی  یالصمد، پدر شیخ بها   
 نور الـدین بـن سـید     جد صاحب وسائل و پدر زن شهید، سید   ؛حرّ عاملی مشغري  

 پدر ؛بی الحسن عاملی جبعیا سید علی بن حسین بن ،الحمید کرکیفخر الدین عبد
محمد بن علی بن حـسن  و صاحب مدارك، سید علی بن سید حسین صائغ عاملی      

  )33-34 /همان،( . استته شهید ثانی نگاشدر زندگینامهاي   که رسالهعودي جزینی،
  

  آثار شهید ثانی 
  : نام برد از این مواردتوان می ترین تصنیفات شهید ثانی مهم از
 عالمه حلی إرشاد بر   شرحی مزجی   که روض الجنان فی شرح إرشاد األذهان      -1

  . ین تألیف شهید استنخست و
ـ  ی اسـت بـر     شـرح  ؛الرّوضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ      -2 ول؛ ا  شـهید  هلمع

  ). 786م(محمد بن مکی عاملی 
    تنقیح شرائع اإلسالمیمسالک األفهام ال -3
که آن را در دو بخش  تمهید القواعد األصولیۀ و العربیۀ لتفریع األحکام الشرعیۀ     -4

اصـولی و احکـام متفـرع از آن و     دهعـ صـد قا  بیانی است از  بخش اول : تنظیم کرد 
   .پردازد یم  عربیدر زبانده عصد قابه بخش دوم 

بـراي  و مناسب خالق ادر اثري است  ؛منیۀ المرید فی آداب المفید و المستفید       -5
بغیـۀ المریـد مختـصر    بعد از گزینش آن را     شهید   . و قضات  طالب علوم دینی، علما   

   .نام نهاد منیۀ المرید
بـه  شـهید   ي بعد از ابـتال ه این کتاب ک؛مسکّن الفؤاد فی فقد األحبۀ و األوالد      -6
د ئ، انسان مصیبت زده را به صبر در برابـر شـدا  آمده به نگارش در  ان فرزندانش   فقد
  . نامیدمبرد األکباد فی مختصر مسکّن الفؤاد این اثر را  خالصهوي. خواند می فرا
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ظـایف  وسـرار و    ادر   تألیفی است    ؛ وظائف الصالة القلبیۀ   یالتنبیهات العلیۀ عل   -7
   .قلبی نماز

  .  شهیدألفیه  شرحی است استداللی بر؛ح األلفیۀالمقاصد العلیۀ فی شر -8
  .  که خود نگاشته بودبدایۀ الدرایۀاست براي شرح   می نا؛الدرایۀ -9

  . صول دیناد و ی اثري در عقا؛حقائق اإلیمان -10
 شهید النفلیۀ شرحی است مزجی و مختصر بر    ؛الفوائد الملیۀ فی شرح النفلیۀ     -11

ـ نم المقاصـد العلیـۀ  در ایران همراه با  این اثر. اختهول که به مستحبات نماز پرد     ا شر ت
  )40-42/همان، ( .شده

هـاي شـهید بـر کتـب       ح و حاشـیه   اي بود از تـصنیفات و شـر        رد گزیده این موا 
ممکن کایک آنها در این مجال  یاما ذکر تمام آثار شهید و پردازش وافی به  . معروف
  .نیست
  

  درباره مسالک االفهام 
شـرائع اإلسـالم فـی      شرحی است بـر » تنقیح شرائع اإلسالم یإلمسالک األفهام   «

 مشهور بـه محقـق      ،بوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن     ا اثر   مسائل الحالل و الحرام   
 بـا   بـیش از بیـست شـرح از آن را   هالذریعـ هرانی در تا بزرگ ق شیخ آ .)676م(حلی

از آن شـرح   صد  حدود آن نام برده؛     مانند و   جواهر ،مسالک همچونعناوین خاص   
ـ  و از دوازده حاشیه بـر آن      معرفی کرده    شرح الشرائع را با عنوان     امـا  . کنـد  مـی اد   ی

اي بر شـرایع    او در ابتدا تعلیقه.ترین تصنیف شهید ثانی است  مسالک االفهام، بزرگ  
 .ها با تکمیل مطالـب، آن را بـه صـورت شـرحی مفـصل ارائـه کـرد       بعدنگاشت و   

ر در ایران با چـاپ سـنگی منتـشر شـده و داراي           این کتاب چندین با   ) 45 /همان،(
مؤسـسه معـارف   « در چـاپ منقحـی از آن   )47/همان،   (.نسخ خطی متعددي است   

اي از شهید در مقدمه، بـه زیـور    پانزده مجلد همراه با زندگی نامه   قم و در    » اسالمی
   . استطبع آراسته شده

  : مباحث فقهی مسالک در چهار بخش تنظیم شده
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و در رمـضان   )4 /1، همـان (شـود   یدات؛ که به ده کتاب تقسیم م   عبا :بخش اول 
   )112/ 3همان، ( .استبه اتمام رسیده  951 سال

 یو در ربیع الثـان    ) 117 /3همان،  (عقود؛ به پانزده کتاب منقسم شده       : بخش دوم 
   )9/4همان،  (. رسیدهپایانبه  963سال 

 و در) 6 /9همـان،  (رد بخش سوم به ایقاعات پرداخته که خـود یـازده کتـاب دا        
  )400 /11همان،  (. نگارش آن به اتمام رسیده963رمضان سال 

 )402 /11همـان،  (و باالخره بخش چهارم پیرامون احکام است با دوازده کتـاب     
  )15/532 (. است رسیدهسرانجام به 964 سال یکه در ربیع الثان

  
  اسباب نزول 

ا بـراي تبیـین     یـ  خبار از آن   اِِ یاتی در ا آ  ی  که آیه  نامند میسبب نزول   اي را    حادثه
ست که در زمان ا اي  لذا سبب نزول واقعه.حکمش در همان ایام وقوعش نازل شود

ـ  آیهالی است که از ایشان پرسیده شده و         ؤا س  ی رسول اهللا اتفاق افتاده،     آیـاتی در   ا ی
هایی است   گفتیم در ایام وقوع حادثه، زماناما مراد از اینکه. بیان حکم آن نازل شده

فاصـله بعـد از   کند که بال میشوند؛ فرقی ن میکه آیاتی خبر دهنده از آن حادثه نازل   
چه اینکه در ماجراي سؤال   . خیر از آن حادثه   أا به اقتضاي حکمتی با ت      ی حادثه باشد 

  )81-1/82، زرقانی (.قریش از روح و اصحاب کهف چنین شد
  

  تأثیر اسباب نزول در فهم و تفسیر قرآن
م مراد هر سخنی شناخت جهات خارجی و قرائن، امري ضروري اسـت؛           در فه 

. کنـد  میدر مورد آیات قرآن کریم، اسباب نزول کمک زیادي به شناخت این قرائن       
آورد تا خـود را      ذهنی الزم را براي محقق فراهم می      همچنین اسباب نزول مقدمات     

 ؛شــودتــري از آیـات نائــل    فهـم عمیــق فـضاي نــزول وحــی حـس کــرده، بــه   در
 تعبیر در آن دسته از نصوص قرآنی کـه          ار و گونه   چرا که ساخت   )41،39/،مسعودي(

  )39 /حکیم، (.با سبب نزول معینی در ارتباطند، متناسب با مقتضاي آن سبب است
 ؟اب نزول در تفسیر قرآن چگونه استاما جایگاه روایات اسب
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  :قسم است که در شأن و سبب نزول آیات قرآن کریم آمده، چند یبیانات
که از  مانند این.7معصوم  ازیاست، نه روایت  که به صورت تاریخی بیانات)الف

ایـن گونـه شـأن    .  نازل شده استيا ابن عباس نقل شود که این آیه در چنین زمینه    
 ی اسـت و حجیتـ  ي تفـسیر يها برداشتز انند اقوال مفسران تنها زمینه سا     ها م  نزول

ـ      اطمینا يدر مورد ندارد؛ البته اگر     کـه از قـول ابـن عبـاس      آند  ن حاصل شـود، مانن
طمأنینه پدید آید، خود آن وثوق و طمأنینه معتبر است، نه آنکه صرف تاریخ، اعتبار       

چند وثـوق    هر، داردي داشته باشد؛ بر خالف حدیث معتبر که حجیت تعبد       يتعبد
   .حاصل نشود

بـر اثـر   گرچـه   هـا  ن نـزول أاین گونه شـ .  روایات فاقد سند صحیح و معتبر )ب
باید تکریم شود،   متفاوت است ويبا کالم بشر :معصومیناحتمال صدور آن از 

  .اما از نصاب الزم در حجیت برخوردار نیست
 سند صحیح و معتبر يبه صورت روایت نقل شده و دارا  کهیهای  شأن نزول)ج
 همان یشأن و یا سبب نزول آیه حجیت دارد، ول این گونه روایات در تبیین. است

کند، روایات شأن  ی آیه را محدود نميمعنا  شمول و گسترهیونه که روایات تطبیقگ
 آیه است و هیچ گـاه مـورد یـک    یکل  مفهومي براینزول نیز بیانگر مورد و مصداق

کـاهش   روایـات گرچـه مایـه    عام یا مطلق، مخصص یا مقید آن نیست و این گونه        
 يا آیه را به گونـه  ر است تا مفسي برای خوبيهگشا لیکن رعموم یا اطالق نیست،

  )233-232/ 1،جوادي آملی (.تفسیر کند که با مورد خود هماهنگ و سازگار باشد
  

  جایگاه اسباب نزول در مسالک االفهام 
 امـا در  ، بـه علـم اسـباب نـزول نپرداختـه        شهید ثانی در مسالک االفهام مستقالً     

 گـاهی در خـالل      ؛ است  آیات بهره گرفته   هاي مذکور درباره   ب نزول مواردي از سب  
هاي خود به آنها توجه کرده و گاهی در نقل و نقد نظرات دیگران بـه ایـن      برداشت

، 128 و 11 ،7/ ، نـساء 229و  223/  آیـات بقـره   او دربـاره   .کنـد  مـی اسباب اشـاره    
هاي معوذتین به  و سوره 1-4/ مجادله و 4/ ، طالق8 و6/ نور ،37 و   28-29/ احزاب

ر جـاي خـود بـه هـر کـدام از آنهـا       نـزول پرداختـه کـه د      ذکر مواردي از اسـباب      
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 اسباب نزول در این اثر، در چنـد محـور قابـل     اما مطالب مذکور درباره  .پردازیم می
  :بررسی است

  ؟خصوص سببیا  عموم لفظ )الف
و سببی خـاص دارد،     اي که لفظی عام       باز بین علماي اصول در مورد آیه       از دیر 

ا خـصوص سـبب   ی  را در صدور حکم لحاظ کنند واختالف بوده که آیا عموم لفظ 
  :گویند میطرفداران این نظریه . ست که عموم لفظ معتبر است انظر مشهور آن. را

غیر سبب جاري است و نیاز  عنی حکم آیه در سبب و یمالك عموم لفظ است؛«
 نیست از قیاس و ادله دیگر براي جریان حکم در غیر سبب استفاده کرد، زیرا با

   )47 /و سجادي، میبهرا(» .نص، نوبت عمل به غیر نص نخواهد رسیدوجود 
گونه که از بیان شهید پیداست، او نیز عموم لفظ را در صـدور حکـم معتبـر                    آن

و الَّذینَ یرْمونَ أَزواجهم و (در هنگام جمع دو روایت سبب نزول ذیل آیه، لذا داند می
ــهداء إِالَّ أَ   ــم شُ ــنْ لَه ــم یکُ ــ   لَ ــهاداتٍ بِاللَّ ــع شَ بأَر ــدِهِم ةُ أَحــشَهاد ــسهم فَ ــنَ  نْفُ ــه لَمِ هِ إِنَّ

کی آیه را در شأن هالل بن امیه دانسته و دیگـري در شـأن         ی ، که )6/نور()الصادِقین
   :گوید میعویمر عجالنی، 

درباره تو و همسرت «: فرمود) قضیه عویمر(در ماجراي دوم 9پیامبر اینکه«
توان بر این حمل کرد که رسول اهللا حکم واقعه را  را می» شدهاي نازل  آیه

   براي عویمر تبیین کرد و حکمی،اي که در شأن هالل نازل شده بود توسط آیه
شهید ثانی، ( ».ک نفر صادر شده، براي دیگران هم کاربرد دارد یکه براي

  )10/176 مسالک االفهام،
  مورد نزول به موارد مشابه تـسري داده حکم را ازعالوه بر اینکه او با این بیان،    

  .داند میهم ، آن را ریشه دار در سنت رسول اهللا است
  کیفیت نقل روایات اسباب نزول ) ب
  چگونگی نقل سند . 1

 از این رو مبناي کـار او نقـل          ، فقهی استداللی است و نه روایی      ،فقه شهید ثانی  
 و بحـث پیرامـون    حلیمحقق بلکه مطلب را بر محور شرح عبارت ،روایات نیست 

او . کنـد  مـی  مستند حکم، به روایات استدالل       برد و هنگام ارائه     ات او پیش می   نظری
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لصحیحۀ عبد اللّه بـن  « بلکه به عباراتی چون ،پردازد می به ذکر سند روایات ن     معموالً
، )2/69(» 7یعضدها الروایۀ الصحیحۀ عن الـصادق     «،  )2/67 (» 7سنان عن الصادق  

المـستند روایـۀ أبـی      « و) 4/99 (» 7صحیحۀ أبی ولّاد عن أبی عبد اللّـه        یاستنادا إل «
در نقل سند اکتفا کرده و بـه نقـل روایـت           ... و) 10/32(» 7بصیر عن أبی عبد اللّه    

 راوي طبقه اول و      صحت روایت،   و درجه  عنی در هر مورد به ذکر نوع       ی پردازد؛ می
ش او در نقل روایات اسباب رو.  است اکتفا کرده، حدیث استکه گوینده  معصومی

 نیـز همـین   ــ  اندکنـد در این اثر و البته ـ نزولی که به طریق شیعه از معصوم رسیده  
  :چنین نقل شده بقره، سند  سوره223نزول آیه  در بیان شأن مثالً. گونه است

ر بـن خلّـاد قـال         يرو« 7قـال أبـو الحـسن    «:  الشیخ فی الصحیح عن معمـ: ...« 
) 7/62 (  

  اسباب نزول، به ذکر نـام صـحابی اکتفـا کـرده            پیرامون گفتار صحابه    هاما دربار 
» ذکــروا« حتــی در مــواردي بــا عنــاوینی چــون  و)7/61 ؛8/363 ؛10/175 (اســت

 و بدون اشـاره بـه نـام راوي، بـه نقـل اسـباب نـزول                 )7/71(» روي«و  ) 10/175(
   .دازدپر می
  نقد روایات . 2

 در نتیجـه  انـد،   بـدون سـند نقـل شـده      مسالک االفهـام   روایات اسباب نزول در   
روایـات مـورد    محتـواي ایـن   گاهیاما . قد سندي این روایات بود توان شاهد ن   نمی

در این حالت به جزئیات ایـن روایـات هـم توجـه          . اند بررسی و تحلیل قرار گرفته    
اما نقدي که بـه  . کنیم  به این موارد اشاره می   شده و از آنها استفاده شده که در ادامه        

ک روایـت   یتوان دید که روایت مذکور با ایت منجر شود را تنها در جایی می د رو ر
ا محصول فقهی آن با روایـات فقهـی رسـیده از     یسبب نزول دیگر معارض باشد و  

ال یثبت المیـراث  «براي نمونه شهید تحت عنوان    .  تناقض داشته باشد   :اهل بیت 
ـ  2؛ تعـصیب  که ردي است بر قاعده    »  بالتعصیبعندنا   ه نقـل دالیـل هـر دو گـروه      ب

 تقـسیم مـازاد فـروض و رد تعـصیب را         در نحـوه  : روایات اهل بیت   پردازد؛ می
ـ آورده و در بین دالیل روایی قائالن به تعصیب، به دو روایت از ابن عبـاس و         ک  ی
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روایت اسباب نـزول بـه ایـن      . کند میروایت اسباب نزول که از جابر رسیده اشاره         
   :صورت است

 سعد بـن ربیـع در جنـگ    د بن عقیل از جابر روایت کرده که       ن محم عبد اللّه ب  «
اي : همسرش با دو دختر سعد نزد رسـول اهللا آمـد و گفـت          . حد به شهادت رسید   ا

 پدر این دو در جنگ احد به شهادت رسید و عمویشان تمام مـال او را   !رسول خدا 
 رسول .شته باشند مگر اینکه مالی دا،توانند ازدواج کنند میتصاحب کرده و این دو ن

 : خداونـد نـازل فرمـود   و. خداوند در ایـن بـاره قـضاوت خواهـد کـرد          : اهللا فرمود 
عمـوي آن  9 بعد از آن رسـول اهللا    )11/نساء   ()...یوصِیکُم اللَّه فِی أَوالدِکُم لِلذَّکَرِ    (

ـ به دو دختر دو سوم مال را بده و به مادرشـان     : خواند و گفت   دو دختر را فرا    ک  ی
  )13/103  (».باقی مال از آن تو باشدهشتم و 

 ابـن عبـاس اشـاره       جانب اول از    موردشهید در رد این روایات، به تکذیب دو         
 هاي تقسیم ارثی کـه     اهنگی قاعده تعصیب با بسیاري از صورت      کرده و بعد به ناهم    

  )106-13/105. (دهد می اهل سنت به آن اعتقاد دارند، توجه خود
نِـساؤُکُم حـرْثٌ لَکُـم فَـأْتُوا        (ه آن اشاره کرد، ذیل آیـه      توان ب  مینمونه دیگري که    

آمده؛ شهید ثانی بعد از ذکر دو نظر فقهـی متفـاوت        )223/ بقره()... شِئْتُم یحرْثَکُم أَنَّ 
که هر کدام شاهدي از اسباب نزول دارند، به تعارض روایـات اشـاره               پیرامون آیه، 

 .گزیند می ید آن از طریق شیعه آمده، برکرده و روایتی را که حدیث صحیحی در تأی   
  )7/61ك به .ر(

   کاربرد روایات اسباب نزول در مسالک االفهام) ج
   ک برداشت فقهی یتأیید. 1

گرفتـه و از آنهــا در تأییــد   شـهید از جزئیــات روایـات بهــره   ،در ایـن جایگــاه 
  : شاره کردتوان به این موارد ا میاز این قبیل . کند میهاي فقهی استفاده  برداشت
و الَّذینَ یرْمونَ أَزواجهم و ( درباره اینکه در جاري شدن لعان طبق حکم آیه     )الف

و *لَم یکُنْ لَهم شُهداء إِالَّ أَنْفُسهم فَشَهادةُ أَحدِهِم أَربـع شَـهاداتٍ بِاللَّـهِ إِنَّـه لَمِـنَ الـصادِقینَ                   
نه نیاوردن از طرف زوج بی ،)6-7/ نور()یهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبینهِ علَالْخامِسۀُ أَنَّ لَعنَت اللَّ
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ا نه، دو قول مطرح کرده و در تأیید هر دو به اسباب نزول هـم اشـاره        ی شرط است 
  : خالصه مطلب شهید به این صورت است .دارد
»1-هللا نه نیاوردن شرط نیست؛ به خاطر رعایت اصل و به خاطر اینکه رسول ا بی

نه نپرسیدبین عویمر و همسرش لعان را جاري کرد و از بی .  
2- به . اند نه نیاوردن شرط است؛ عالمه حلی و بیشتر فقها این قول را برگزیده بی

این دلیل که شاهد نیاوردن در آیه شرط اسـت و بـه خـاطر اینکـه ابـن عبـاس در                   
 وگرنـه بـر پـشتت حـد     ،رنه بیاوبی: ماجراي هالل روایت کرده که رسول اهللا فرمود       

همچنـین  . سپس آیه نازل شد و حضرت رسول بین آنها لعان را جاري کرد        . زنم می
خورد و در این صورت با وجود بینـه حـد    میشد، حد  میاگر او از لعان رویگردان   

       نـه کـه حجـت    خورده بود؛ در نهایت اینکه لعان حجت ضعیفی است و با وجود بی
گونـه   معتقدان به این قول حالت اول را ایـن        . شود میتري است، به آن عمل ن      قوي

بـه عـالوه جـایز      . دهند که این دالیل عمل بر اساس اصل را منتفی کـرده            میپاسخ  
10/180 ( ».نه نپرسداست که رسول اهللا به حال افراد علم داشته باشد و از بی(  

د أَربـع شَـهاداتٍ   نْ تَـشْه و یدرؤُا عنْها الْعذاب أَ( در اینکه مراد از عذاب در آیه       )ب
   ؛هاي شهید، اسباب نزول است کی از مؤیدی  است،، حد)8/نور ()بِاللَّه
بدون شهادت، عذابی جـز حـد بـراي آن زن نیـست و حـبس عـذاب نامیـده                «

و به خاطر سخن رسـول  .. . خالف حد، دلیلی براي حبس نداریم  بلکه بر ،شود مین
گرنه بر پشتت حد و ،نه بیاوربی): ا متهم کرده بودگاه که همسرش ر آن( خدا به هالل

گـویم   میسوگند به آن که تو را به حق مبعوث کرده، راست   : زنم، و هالل گفت    می
پس این آیات نازل . را کند نازل خواهد نمود خداوند چیزي که مرا از حد مبو قطعاً

   )10/242( ».شد
 یئِـسنَ مِـنَ      و الالَّئـی  (در آیـه   استفاده از اسباب نزول در تعیین معناي شرط          )ج

 لَـم یحِـضْنَ و أُوالت الْأَحمـالِ     الْمحیضِ مِنْ نِسائِکُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدتُهنَّ ثَالثَۀُ أَشْـهرٍ و الالَّئـی     
  ؛)4/طالق ()...  أَنْ یضَعنَ حملَهنَّأَجلُهنَّ
 پذیراي عقیده جمهور مفسران و علمـایی        تواند می،  »إِنِ ارتَبتُم «قول خداوند به    «

اگر در عده این زنان شک دارید و   :کنند میگونه تأویل    باشد که مراد خداوند را این     
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شود، سبب نـزول ایـن    میچیزي که به این تأویل رهنمون       . به مدت آن آگاه نیستید    
 عده گروهی از زنان در کتاب خدا !اي رسول خدا  : گفت  ابی بن کعب   آیه است که  

و (ان باردار، پـس خداونـد نـازل فرمـود    سال و زن نیامده؛ زنال کوچک، زنان کهن    
  )9/232 ( ») و أُوالت الْأَحمالِ أَجلُهنَّ أَنْ یضَعنَ حملَهنَّ...اللَّائِی یئِسنَ مِنَ الْمحِیضِ

لِلنِّـساءِ نَـصیب مِمـا تَـرَك      لِلرِّجالِ نَصیب مِما تَرَك الْوالِـدانِ و الْـأَقْرَبونَ و           ( در آیه  )د
شـهید در رد نظـر   ، )7/نـساء  ()الْوالِدانِ و الْأَقْرَبونَ مِما قَلَّ مِنْه أَو کَثُـرَ نَـصیباً مفْرُوضـا            

داننـد و لفـظ رجـال را نـه،          مـی  را در آیه مشمول تخصیص       »نساء«کسانی که لفظ    
   :گوید می

بري بعضی از زنان  ردن به ارثر آیه عموم است، حکم کاز آنجا که اصل د«
گرنه مثل این تخصیص در مورد مردان نیز الزم است و  و،کند کفایت نمی

کند که این آیه براي  عمومیت این آیه در ارث بردن زنان را این مطلب تأیید می
چنان . دادند رد این خوي عصر جاهلیت نازل شد که آنها به زنان هیچ ارثی نمی

ت جابر از زید بن ثابت آمده و بدون عام بودن آیه، این که این مطلب در روای
  )13/97 (3 ».رد تام نیست

   تبیین بیشتر فضاي آیه. 2
 .منظور تبیین بیشتر فضاي آیه است   گاهی بیان سبب نزول آیه در کالم شهید به          

 الْحیـاةَ الـدنْیا و زینَتَهـا    یا أَیها النَّبِی قُلْ لِأَزواجِک إِنْ کُنْتُنَّ تُـرِدنَ       (ذیل آیات براي نمونه   
و إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدنَ اللَّه و رسولَه و الدار الْآخِرَةَ فَإِنَّ * فَتَعالَینَ أُمتِّعکُنَّ و أُسرِّحکُنَّ سراحاً جمیالً 

   :ایدفرم می )28 - 29/ احزاب()اللَّه أَعد لِلْمحسِناتِ مِنْکُنَّ أَجراً عظیما
واجب است همسرانش را ) کهاین9از جمله احکام مخصوص به رسول اهللا(«

 : به خاطر این قول خداوند از ایشان،برگزیدن زندگی با او و جداییمخیر کند به 
)نَ أُمزینَتَها فَتَعالَی نْیا ویاةَ الدنَ الْحإِنْ کُنْتُنَّ تُرِد واجِکقُلْ لِأَز ا النَّبِیهکُنَّ یا أَیتِّع
میالًوراحاً جکُنَّ سرِّحظیما ... أُسراً عآن مطلبی است که از آن اصلو . ) أَج 

 براي رسولش  آنچه خداوند از فقر و صبر بر آن آنها به؛زنان روایت شده
 با آنکه حضرت ،کردند و زینت دنیا را طلب میکرده  عیب جویی ،برگزیده بود

ین باعث خشم حضرت از آنها و در نتیجه ا. داشت آن را خوش نمی9رسول
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یا أَیها النَّبِی قُلْ (: این آیه نازل شد سپسشد وان ک ماهه از آن یکنارگیري
 واجِکایشان تخییر آنها را از عایشه آغاز کرد و آنها خدا و رسولش را )...لِأَز 
  ) 71/ 7  (».برگزیدند

  ک واقعه تاریخی یبیان. 3
شود؛ به عنـوان    می مسالک تنها در مقام بیان تاریخ بازگو         اسباب نزول در  گاهی  

 به اولین کسی که در اسالم ظهار کـرد و بعـد از آن       »الظهار«نمونه در ابتداي کتاب     
   ؛ سوره مجادله نازل شد، اشاره شده4-1آیات

و روي أن أول من ظاهر فی اإلسالم أوس بن الصامت من زوجته خولۀ بنت «
 اللّه علیه و آله یاسمها و نسبها، فأتت رسول اللّه صلّ اختالف فی یثعلبۀ عل

» )... قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِی تُجادِلُک(: قولهیفاشتکت منه فأنزل اللّه تعال
   ؛)9/463 (
وس بن صامت بود از الین فردي که در اسالم ظهار کرد، روایت شده او«

 همسرش اختالف است، او نزد همسرش خوله بنت ثعلبه که البته در نام و نسب
قَد (: و خداوند این آیه را نازل کردرسول اهللا آمد و از شوهرش شکایت کرد 

لَ الَّتِی تُجادِلُکقَو اللَّه مِعس ...(«   
   روایات جعلی اسباب نزول در مسالک االفهام )د

عارضی که بـه اخـتالف در       ، ت  شهید در هنگامه تعارض روایات     ،چنان که گفتیم  
کی از روایات پرداختـه و ایـن    یشود، به تقویت جانب میهاي فقهی منجر     برداشت

شاید این از آن روسـت کـه او      . دهد می غیر صحیح بودن طرف دیگر را نشان         طبعاً
 جانـب احتیـاط را    و در نتیجـه تعارض را غیر قابل جمع دیده    در مقام صدور فتوا،   

امـا  . کنـد  میاي ن ه ساختگی بودن روایت مقابل اشاره براحتاًگرفته؛ گرچه باز هم ص  
مربـوط بـوده و اثـر     9اي به حضرت رسول رد که شأن نزول به گونه    در چند مو  

گرچه شـروع نقـل بـا        .کند می را ذکر    ی نادرست  روایات عملی براي دیگران نداشته،   
 او از ایـن      نشان دهنـده اعـراض     )363/ 8 (» روي« و   )76/ 15 (» قیل «عباراتی چون 

گونه روایات است، اما همین اندازه از نقل، بدون نقد صریح، از دانـشمندي فرزانـه    
  : توان به این صورت نام برد می از این موارد .چون شهید ثانی مورد انتظار نیست



  

 

 

144 

      
ال 

س
انز

پ
هم

د
/ 

اره
شم

58/ 
ان 

بست
تا

13
88

 

  با زینب 9ماجراي ازدواج پیامبر اکرم. 1
 در آن به برخی که» خصائص النبی«  بحثی دارد با عنوان»النکاح«شهید در کتاب 

در باب ازدواج پرداخته و از آن جمله عبارتی را به 9احکام مختص به پیامبر اکرم
  امـا ،اسـت ک روایت جعلی اسباب نـزول   یمبناي آن آورده که 4نقل از عالمه حلی  
   ؛ رد آن ندارداشاره صریحی به

 ،اند دانشمندان براي حضرت رسول خصوصیات زیادي غیر از این موارد آورده«
 عالمه در .اند  باره تصنیف کرده ایندر  هاي حجیمی تا اینکه برخی کتاب

از جمله اینکه وقتی . بیش از هفتاد مورد از این قبیل را نام برده» التذکره«
در ازدواج با زنی رغبت می کرد، اگر همسر نداشت، اجابت 9حضرت رسول

م بود و اگر همسر این درخواست بر او واجب بود و ازدواج با او بر دیگران حرا
   )78/ 7  (».شد، مانند قضیه زید طالق او بر همسرش واجب می داشت،

که این سخن بر مبناي سبب نزول نادرستی است که  دهد میعبارت پایانی نشان 
ازدواج رسول اهللا این آیه به ماجراي . اند  سوره احزاب نقل نموده    37ذیل آیه   برخی  

  ؛اشاره دارد با زینب
   فی قُولُ لِلَّذي أَنْعم اللَّه علَیهِ و أَنْعمت علَیهِ أَمسِک علَیک زوجک و اتَّقِ اللَّه و تُخْفیو إِذْ تَ(

 زیـد مِنْهـا وطَـراً     ی النَّاس و اللَّـه أَحـقُّ أَنْ تَخْـشاه فَلَمـا قَـض     ینَفْسِک ما اللَّه مبدیهِ و تَخْشَ  
 أَزواجِ أَدعِیائِهِم إِذا قَضَوا مِنْهنَّ وطَراً و کـانَ          الْمؤْمِنینَ حرَج فی   ی لِکَی ال یکُونَ علَ    زوجناکَها

  )37/احزاب ()أَمرُ اللَّهِ مفْعوالً
 را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده یزمان) به خاطر بیاور(«

و پیوسته ایـن  (» !دار و از خدا بپرهیز همسرت را نگاه«: یگفت یم] »زید«ات  ند خواندهبه فرز  [يبود
کنـد و از   ی که خداونـد آن را آشـکار مـ   یداشت ی را پنهان ميو در دل چیز) يکرد یامر را تکرار م 

 که زید نیازش را از یهنگام! ی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی در حاليترسید یمردم م
 مؤمنـان در  ي برای تو درآوردیم تا مشکلي، ما او را به همسر)و از او جدا شد   (ن زن به سرآورد     آ

 ی نباشد و فرمان خدا انجام شدن- د که طالق گیرنیهنگام - هایشان ازدواج با همسران پسر خوانده 
  » ).و سنّت غلط تحریم این زنان باید شکسته شود(است 

 5،انـد  نسبت داده 9ین آیه به پیامبر اکرم     ذیل ا  مسائل خالف عصمتی که برخی    
 ی نَفْسِک مـا اللَّـه مبدیـهِ و تَخْـشَ           فی  و تُخْفی (نادرست از عبارت    میپایه توه   بر اکثراً



 

 

 

145 

 
   

   
 

ام 
الفه

ک ا
سال

ر م
ل د

زو
ب ن

سبا
اه ا

ایگ
ج

 

احـادیثی از اهـل بیـت    با مراجعـه بـه   .  آیه است   این در)النَّاس و اللَّه أَحقُّ أَنْ تَخْشاه     
 بـه عنـوان   .یابیم میرا ین عبارت تفسیر و سبب نزول صحیح ا ،  9حضرت رسول 

اي از آن بـه     در این باره وارد شده که خالصه      7حدیث مفصلی از امام رضا    نمونه  
  :این صورت است

هـاي   لس مناظره که مأمون با حـضور فرقـه  ک مج یعلی بن محمد بن جهم در  «
 چگونگی سـازگاري    بارهدر7 از امام رضا   مسلمان و غیر مسلمان ترتیب داده بود،      

پرسـید و  9 با عـصمت حـضرت رسـول   »و تُخْفِی فِی نَفْسِک ما اللَّه مبدِیهِ      « عبارت
خداوند نام همسران پیامبر در دنیا و آخرت را به ایـشان اعـالم       : ایشان پاسخ فرمود  

از آن جمله زینب بنت جحش بود که در آن هنگام همسر زید بن حارثـه   . کرده بود 
کی  یاو زنی را ام المؤمنین و د تا منافقان نگویند رسول اهللا نام او را آشکار نکر      .بود

خواند که در خانـه مـرد دیگـري اسـت و از ایـن گفتـار منافقـان                میاز همسرانش   
بحرانی، ( ») النَّاس و اللَّه أَحقُّ أَنْ تَخْشاه      یو تَخْشَ ( :ترسید که خداوند نازل فرمود     می

  )471و 472 /4 
نـسبت  9رخی ذیل این آیه به پیامبر اعظـم       گذشته از این روایت، مطالبی که ب      

ک انـسان عـادي منافـات دارد و اسـباب      یـ است که حتی با اخالقي  اند، امور  داده
هجمه دشمنان اسالم به ایشان را آماده کرده، عالوه بر اینها با عقل نیـز ناهماهنـگ                 

 اگر حضرت رسول رغبتی به ازدواج با زینب داشت، از ابتدا این امر برایشان       . است
، گوینـد  مـی  زیرا او دختر عمه پیامبر بود و چنـان کـه بعـضی روایـات                 ؛ممکن بود 

 بلکه با تأکید رسول اهللا بـا او ازدواج کـرد و ایـن     ،تمایلی به ازدواج با زید نداشت     
بـه عـالوه بلنـداي    . انـد   رغبتی به ازدواج با زینب نداشته   نشان از آن دارد که ایشان     

  )316 -317/ 18 فضل اهللا،  (6.ن مطالب سازگار نیستمرتبه اخالقی پیامبر اکرم با ای
کننـد، چنـین خـرده       مـی  به کسانی که این مطالب را نقـل          ابن کثیر ذیل این آیه    

  : گیرد می
کنند که  ابن ابی حاتم و ابن جریر در اینجا مطالبی را از گذشتگان نقل می«

 را نقل لذا آنها. شان کنار بگذارم ست دارم آنها را به خاطر نادرستیدو
   )378/ 6ابن کثیر،  (».کنم نمی
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   9سحر پیامبر. 2
باره چگـونگی قـصاص     مسالک به مناسبت بحث در    » القصاص«کتاب  شهید در   

 شده، گفتار عالمه حلی از قول شـیخ طوسـی       دیگريکسی که با سحر موجب قتل       
  فقها اختالف دارند که آیـا :گوید میرا آورده و » سحر امري حقیقی نیست«به اینکه   

؟  مجرد تخیل است،ا نه یار استگذعنی در مسحور تأثیر ی ،سحر امري حقیقی است   
  :گوید میو در ادامه 

جا که  تا آن،روایاتی هست که داللت بر وقوع سحر در زمان رسول اهللا دارد«
 در حالی ،کرد کاري را انجام داده که گمان می چنان ،گفته شده ایشان سحر شد

 )76/ 15 ( ».ن باره بود که معوذتین نازل شددر ای. که انجام نداده بود
گوینـد لبیـد بـن       مـی برخـی    :درباره سبب نزول این سوره دو قول مطرح است        

اي معتقدند ایـن دو سـوره تعویـذي     عدهاما  7.را سحر کرده  9عصم یهودي پیامبر  ا
  ؛ندکه سخت بیمار شده بود9بوده از جانب خداوند براي رسول اهللا

 7 عبد اهللایحمد عن أب عن بکر بن میهیم حدثنی أبفی تفسیر علی بن إبرا«
 اهللا علیه و آله فنزل یکان سبب نزول المعوذتین انه وعک رسول اهللا صل: قال

  )717/ 5 ، ي حویزیعروس( »رئیل بهاتین السورتین فعوذه بهماعلیه جب
کند که  نقل می7براهیم از پدرش از بکر بن محمد ازامام صادقاعلی بن «

 به سختی بیمار شد و جبرئیل این دو سوره را فرود آورد تا ایشان را پیامبر اکرم
   ».به وسیله آن دو در امان دارد

/ 2 قمـی،  ( آمـده  »وعـد « ،»وعـک «سیر علی بن ابراهیم به جاي لفـظ       البته در تف  
تر باشد؛ این واژه به معنـی درد و بیمـاري در بـدن      صحیح»وعک«که به نظر     )450

 تواند داشته باشد می بیماري در بدن هر علتی     و طبیعتاً ) 514 /10 ابن منظور،   (است  
سـحر را حـذف      یداند، نقش علّ   میو قراین زیادي که سحر را درباره پیامبر منتفی          

   .کند می
  : گوید میشیخ طبرسی بعد از نقل داستان لبید و سحر او 

ویی را به مسحور توصیف کند، گ  زیرا کسی که ایشان،این گفتار جایز نیست«
قالَ الظَّالِمونَ (؛که خود عقلش فاسد شده و خداوند از این سخن رویگردان است
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انْظُرْ کَیف ضَرَبوا لَک الْأَمثالَ فَضَلُّوا فَال یستَطیعونَ *عونَ إِالَّ رجالً مسحوراًإِنْ تَتَّبِ
ا  یهودي که نامش رفت یلیکن ممکن است آن و)47-48/اسراء()سبیالً

رانش در این کار کوشیده اما موفق نشده باشند و خداوند رسولش را به دخت
کاري که آنها به طور پنهانی کرده بودند، آگاه کرد تا آن سحر را از چاه خارج 

همچنین چگونه ممکن است بیماري . کنند و این دلیلی باشد بر صدق رسول اهللا
تند، پیامبر و بسیاري از  حال آنکه اگر توان آن را داش،به دلیل فعل آنها باشد

  )10/865  طبرسی،( ».رساندند مسلمانان را از شدت دشمنی به قتل می
 دالیل دیگري همچون مکی بودن این دو سوره و برخـورد حـضرت رسـول بـا     

 شیطان بر از هر چیزي که مصداقی از سلطه9رمصونیت پیامب و هودیان در مدینه ی
س لَـک علَـیهِم سـلْطانٌ إِالَّ مـنِ اتَّبعـک مِـنَ              إِنَّ عِبـادي لَـی    ( طبق نص قرآنـی    ،او باشد 
 که تو ی نیست، مگر بر آن گمراهان   یتو را بر بندگان من تسلط     «: )42/حجر()الْغاوین
  )106-109/، صدر و ربانی(. له سحر داللت دارندئ هم بر بطالن مس». کننديرا پیرو

  طالق سوده بنت زمعه . 3
نِ امرَأَةٌ خافَت مِنْ بعلِهـا نُـشُوزاً أَو إِعراضـاً فَـال جنـاح      و إِ(شهید در سبب نزول آیه 

  :گوید می )128/ نساء()... علَیهِما أَنْ یصلِحا بینَهما صلْحاً و الصلْح خَیرٌ
قصد طالق سوده را داشت که او 9از ابن عباس روایت شده که پیامبر اکرم«

 اما نوبتی را براي من قرار ،رانت باقی بگذارگفت مرا طالق نده و در شمار همس
  )363/ 8  (».نده و آن را به عایشه بده، پس این آیات نازل شد

منابع تاریخ و رسد که این سبب نزول خالی از اشکال نباشد؛ وقتی در  به نظر می
 کنیم، فقـط  دهند، جستجو می نسبت می9که به پیامبر  تصمیمیتفسیر درباره علت   

 این در حالی است که ما این     8.کنند و آن پیر شدن سوده است       میکر  ک علت را ذ   ی
ک  یـ در شـأن  ــ  که کسی همسرش را به خاطر کهولت سن طـالق بدهـد  ـ رفتار را  

و مـا ینْطِـقُ عـنِ     (رسـولی کـه   .  چـه رسـد بـه رسـول خـدا          ،دانیم میمؤمن عادي ن  
 گزینـد،  مـی ده خدا بـر ن   درباره او فرود آمده، لذا هیچ چیز را بر ارا          )3/نجم() يالْهو

هـاي دنیـا    ی است و جـز بـه خـاطر دوري از زینـت         طالق گفتن او هم با اراده اله      
یا أَیها النَّبِی قُلْ لِأَزواجِک إِنْ کُنْـتُنَّ تُـرِدنَ الْحیـاةَ الـدنْیا و زینَتَهـا فَتَعـالَینَ                 (؛نخواهد بود 
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اگـر  : به همـسرانت بگـو    !  پیامبر يا« : )28/ احزاب()یالحکُنَّ سراحاً جم  أُمتِّعکُنَّ و أُسرِّ  
منـد    شما را بهـره يا  بیایید با هدیه ،خواهید ی دنیا و زرق و برق آن را م        یشما زندگ 

  » ! رها سازمیطرز نیکویه سازم و شما را ب
 ،درباره پیامبري که در اوج جوانی و حسن با بـانویی چهـل سـاله ازدواج کـرد              

اما اینکه در این روایت به سن زیاد سوده اشاره . وا سخن گفتپر توان چنین بی   مین
 چنـد  بـود و از او  درست است که او بیوه سکران بن عمـرو . شده، قابل تأمل است 

 رسـد کـه شـرایطی بـسیار        مـی ، اما بـه نظـر ن      )600-11/601 طبري،  (فرزند داشت   
، همراه  د بن هالل سم سلمه، بیوه عبداهللا بن عبداال     ا. متفاوت از ام سلمه داشته باشد     

سلمه دو بار به حبشه هجرت کرد و در سال چهـارم هجـري، بعـد از وفـات                بوبا ا 
سـلمه  ازدواج کرد که چهـار فرزنـد از ابو  9 در حالی با حضرت رسول     همسرش،

سوده هم طبق نقل طبري همراه با همسرش در دومـین   ) 603-604/همان،   (.داشت
 به مکـه، همـسرش را از دسـت      هجرت به حبشه شرکت داشت و بعد از بازگشت        

و در دهمین سال نبوت پیامبر با ایشان ازدواج کرد و همـراه بـا      ) 600/ان،  هم(داده  
  )288/ 3 ذهبی،  (.ایشان به مدینه هجرت نمود

ن حکومـت    در زمـا   54 سال   -1 :باره تاریخ وفات سوده، دو نظر وجود دارد       در
 ؛7/144 ابن کثیر، ( خالفت عمر اي انته-2) 3/288  ذهبی،  ؛ 11/600 طبري،  (معاویه  

و سن او را    ) 4/329 ،ابن جوزي  (. هجري است  23که سال   ) 4/1867ابن عبد البر،    
  ) 6/34 مقریزي،  (.اند  سال دانسته80در هنگام وفات، 

 سـال داشـته و   36 9 هنگام وفات پیامبر، سودهق نظر اول در این صورت، طب   
 کـه آیـه   ،ید در نظر داشت که سوره نساء      البته این را هم با    .  سال 67طبق نظر دوم،    

ابـن  ( آن مورد بحث ماست، در طول سال هفتم هجري و در مدینه نازل شـده    128
در .  اسـت  سـاله بـوده  64  یـا 33 حـدوداً  ، لذا سوده هنگام نزول آیه)6/ 4 عاشور، 

حالت اول که قضیه منتفی است و در حالت دوم، سن او در هنگام ازدواج با رسول 
 کند که حضرت رسول بـه خـاطر         تواند ادعا  می کسی ن  از این رو  .  سال بوده  54اهللا  

   . گویداش با او ازدواج کرده که حال به خاطر پیري طالق جوانی
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 بـراي برخـی، اثبـات برتـري عایـشه      اخبـار رسد تنها فایده این گونه  میبه نظر   
ره ایـن آیـه     ابن کثیر به نقل از عروه دربـا       . نسبت به دیگر همسران رسول اهللا است      

  : گوید می
و إِنِ امرَأَةٌ خافَت ( :خداوند درباره سوده و زنان مانند او این آیه را نازل کرد«

و این به این خاطر بود که سوده به سن پیري رسید )مِنْ بعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضا
ن و ترسید که رسول اهللا از او جدا شود و در نتیجه جایگاهش را نسبت به ایشا

او که به عالقه پیامبر به عایشه و جایگاه او نزد پیامبر آگاه بود، . از دست بدهد
   )378/ 2 ابن کثیر،  (».نوبت خود را به عایشه بخشید و پیامبر هم پذیرفت

آخرین نکته اینکه در سبب نزول این آیه، ماجراي دیگري هم نقل شـده کـه آن       
دانـد کـه پـا بـه سـن           میبن جریح   را در شأن دختر محمد بن مسلمه، همسر رافع          

گذاشته بود و همسرش با دختري جوان ازدواج کرد و او از ظلم رافع در حق خود       
   9)1/154 ، میق (.ترسید می
   منابع شهید ثانی در نقل اسباب نزول) هـ

فقط گـاهی طریـق   . کند میاي ن نقل اسباب نزول به منبع آن اشاره  شهید ثانی در    
  اما با توجه به منبـع ، ذکر کردهاست) 7/61(ا عامه  ی)7/62( آن را که روایت خاصه  

روایات از منابع اهل سـنت  توان گفت که بخش عمده این    میابی مصححان کتاب    ی
مسند احمد، صـحیح بخـاري، صـحیح        :  بعضی از این منابع عبارتند از      .اند نقل شده 

 جـم الکبیـر   رمذي، تفسیر طبـري، المع    مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ابی داود، سنن ت        
  . مستدرك حاکمالو  در المنثورال قرطبی، طبرانی، جامع االحکام

، تفسیر عیاشی، وسائل  استبصار،تهذیب ،تبیانالتفسیر قمی،  از منابع شیعه نیز به  
  .  استالشیعه و مجمع البیان اشاره شده
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  :ها نوشت پی
 »لمعـۀ الدمـشقیۀ   الروضۀ البهیۀ فی شرح ال    «نام او در کتاب دیگر شهید با نام          -1

  .الشیخ شمس الدین محمد بن أبی النحاس: ، به این صورت بیان شده)1/171 (
به معنی عمامه که سر را احاطه  ه، از عصبه گرفته شده و آن از عصابتعصیب -2

 چـون بـه ماننـد    ؛اند ادر و عموي فرد عصبه گفته    به پدر، پسر، بر   . کند، اخذ شده   می
تعـصیب در بحـث     اصطالح   )474/ 1  محمود، (.اند دهه اطراف او را احاطه کر     عمام

) 46/ ،یعامل( .افراد بیشتر باشد رود که فریضه از مجموع سهام      ارث آنجا به کار می    
 بـی آنکـه از      ، میـت داد   تقدند که زیاده را باید به عصبه      در این حالت اهل سنت مع     

از اهـل   اي کـه      امـا شـیعه بـر اسـاس ادلـه          .مازاد به صاحبان فروض سهمی بدهند     
میـت بـه عـصبه داده         بنابراین چیزي از ترکه    پذیرد؛ صادر شده، آن را نمی    :بیت
دو  فریـضه   میت دو دختر و یکی از والدین باشد، دو سوم،        اگر ترکه   مثالً .شود نمی

ما از نظر . آید س یک ششم زیاد میدختر است و یک ششم، سهم یکی از والدین، پ
و به نسبت چهار سهم براي دو دختـر و یـک         شود   این زاید به پنج سهم تقسیم می      

. شـود  اهد بود و چیزي به عصبه داده نمـی سهم باقی مانده براي یکی از والدین خو     
 ) 306 /فیض،(

طـالق خُلـع، کـه     که شهید در بیان اینکه در    »الخلع«ك به کتاب    .مچنین ر ه -3
موهنَّ شَیئاً إِالَّ أَنْ یخافا أَالَّ یقیما حدود اللَّهِ ال یحِلُّ لَکُم أَنْ تَأْخُذُوا مِما آتَیتُ( جواز آن از آیه

    ع نـاحاللَّهِ فَـال ج وددقیما حأَالَّ ی بِـه    فَإِنْ خِفْتُم تـا افْتَـدهِمـا فیماسـتفاده  )229/بقـره  ()لَی 
 ایـن مطلـب را بـا        ندگی با همـسرش شـرط اسـت،        ز کراهت زن از ادامه    شود، می

و در مقام تأیید به سبب ) 9/409مسالک االفهام، (. استبیان داشته روایاتی از شیعه  
و  227/،یمــشکین: ك بـه . بـراي اصـطالح خُلـع ر   .کنــد نـزول آیـه هـم اشـاره مـی     

  120/،يسعد
  : به این صورت استالتذکرهعبارت عالمه در  -4
 غیـره  ی نکاح امراة فان کانت خلیۀ فعلیها االجابۀ و یحرم عل   یف9کان اذا رغب  «
ـ      خطب  الـزّوج طالقهـا   یتها و للشافعیۀ وجه انه ال یحرّم و ان کانت ذات زوج وجـب عل

لینکحها کقضیۀ زید و لعل السرّ فیه من جانب الزوج امتحان ایمانـه و اعتقـاده بتکلیفـه                
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نـۀ االعـین و   ئ البشریۀ و منعه من خا   ۀابتالؤه ببلی 9یلنزول عن اهله و من جانب النب      ا
 و )و تُخْفِی فِی نَفْسِک ما اللَّه مبدِیهِ   (: هار کما قال تعالی    یخالف االظ  يمن االضمار الذ  

 غض البصر حفظه من المحابۀ االتفاقیۀ من هذا التکلیف و لـیس هـذا   ی ال یء ادع  یال ش 
حاد آقه غایۀ التشدید اذ لو کلف بذلک         ح یمن باب التخفیفات کما قاله الفقهاء بل هو ف        

 ییخف9لک و لهذا قالت عایشه لو کان من ذ  رع خوفاً  الشوا یالناس لما فتحوا عینهم ف    
 )567 /،یحل (». هذهیآیۀ الخف

ابن أبی (العظیم  تفسیر القرآن ؛8/563 البیان فی تفسیر القرآن، مجمع : ك به . ر -5
نثـور فـی تفـسیر     الـدر الم ؛22/10 البیان فی تفـسیر القـرآن،      جامع   ؛9/3137 ،  )حاتم

 کنز الدقائق و ؛11/204 ی تفسیر القرآن العظیم، نی ف روح المعا؛202-5/201 المأثور،  
 .10/392 بحر الغرائب، 

ـ  « صـدر، موسـی، و ربـانی، حـسن،           :ك بـه  . همچنین ر  -6 ف در جعـل و تحری
  .79-106، صص 1هاي قرآنی، ش  ، پژوهش»روایات اسباب نزول

 بحرالعلـوم،  ؛4/933 تفـسیر مقاتـل بـن سـلیمان،         ؛619/تفسیر فرات کـوفی،    -7
ك . و براي بررسی سندي ایـن روایـات ر  ؛5/814 برهان فی تفسیر القرآن،      ال ؛3/637 

، »عـل و تحریـف در روایـات اسـباب نـزول     ج« صدر، موسی، و ربانی، حـسن،       :به
  .79-106، صص 1هاي قرآنی، ش  پژوهش

 مجمـع  :همچنـین رك بـه   ،3/346  التبیان فی تفسیر القرآن  ؛2/377 ابن کثیر،    -8
 .4/1867  ، االستیعاب و4/86  ،البحر المحیط ؛3/183 ،البیان
 و 3/346 ر القـرآن   التبیـان فـی تفـسی   ؛3/183 ،مجمع البیان : ك به . همچنین ر  -9

  . 2/380  ،)ابن کثیر(تفسیر القرآن العظیم 
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  :منابع و مآخذ
 ،؛ صفارزاده ، ابوالقاسم، عبد المحمد؛ پایندهیهاي آیت ، با استفاده از ترجمهقرآن کریم .1

 . ناصر،ي؛ مکارم شیراز ي محمد مهد،فوالدوند ه؛طاهر
القادر عبد: ، به تحقیق تاریخ األمم و الملوكیالمنتظم ف ؛ی عبد الرحمن بن عل،يابن جوز .2

   .ق1412دار الکتب العلمیۀ،  بیروت،اول،  اپ چ، ی مصطف،القادر عطا عبد؛، محمدعطا
   .تا ، بیان ی، بجا ، بیالتحریر و التنویر ؛ محمد بن طاهر،ابن عاشور .3
 ی، عليبجاو:  به تحقیق، معرفۀ األصحابیاالستیعاب ف ؛ابن عبد البر، یوسف بن عبد اهللا .4

   .ق1412 ، دار الجیل، بیروتاول، چاپ محمد، 
  .ق1407 دار الفکر، ،بیروت ،البدایۀ و النهایۀ ؛، اسماعیل بن عمرویابن کثیر دمشق .5
الکتب  دار ،بیروت ،اول چاپ ، آن العظیمتفسیر القر؛ ــــــــــــــــــــــــــــ  .6

  .ق1419 ،العلمیۀ
  .ق1414 دار صادر، ، بیروت،سوم چاپ  ،لسان العرب ؛ابن منظور، محمد بن مکرم .7
  .ق1416اول، تهران، بنیاد بعثت،  چاپ  ، تفسیر القرآنیالبرهان ف ؛، سید هاشمیبحران .8
 ،رآنیق هاي ، پژوهش»نزولآشنایی با دانش اسباب « ؛بهرامی، محمد، سجادي، ابراهیم .9

 .35-64صص ، 1374تابستان ، 2ش
  .ش1378م، اسراء، ق اول، چاپ  ،تسنیمتفسیر  ؛جوادي آملی، عبداهللا .10
م، ق اول، چاپ ،  المقال فی أحوال الرجالیمنته ؛، محمد بن اسماعیلی مازندرانيحائر .11

   .ق1416، :مؤسسه آل البیت
المجمع العالمی الهل البیت،  ،جا م، بیچهار چاپ  ،علوم القرآن ؛باقرحکیم، محمد  .12

  . ق1425
ثار  الرضویه الحیاء اآلۀمکتبجا،  ، بیتذکرة الفقها ؛ي، حسن بن یوسف بن مطهر اسدیحل .13

  .تا  بیالجعفریه،
  .ق1413 ،نا بیجا،  بی پنجم، چاپ ،  معجم رجال الحدیث ؛، ابو القاسمیخوی .14
: ، به تحقیقلمشاهیر و األعالمتاریخ االسالم و وفیات ا ؛مس الدین محمدش ،یذهب .15

  .ق1413، یدارالکتاب العرب بیروت، دوم، چاپ  ،، عمر عبدالسالميتدمر
  .ق1416دار االحیاء،  ، بیروت،اول چاپ ، مناهل العرفان ؛زرقانی، عبدالعظیم .16
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  .ات ، بینا بی، جا بی، موسوعۀ طبقات الفقهاء ؛، جعفریسبحان .17
 .ات ، بیان  بی،جا بی، و اصطالحاً القاموس الفقهی لغۀً ؛، ابو جیبيسعد .18
 مؤسسۀ ،مق ،رائع اإلسالمش  تنقیحیمسالک األفهام إل ؛ی، زین الدین بن علیشهید ثان .19

 .ق1413المعارف اإلسالمیۀ، 
  به تحقیق ،رح اللمعۀ الدمشقیۀش الروضۀ البهیۀ فی  ؛ـــــــــــــــــــــــــ .20

  .ق1410،  ي داوریفروش کتابم،  قاول، چاپ  ،محمد، کالنتر
 هاي ، پژوهش»جعل و تحریف در روایات اسباب نزول« ؛صدر، موسی و ربانی، حسن .21

   .79-106صص ، 1374 بهار ،1ش ،رآنیق
تهران، ناصرخسرو،  سوم، چاپ ،  تفسیر القرآنیمجمع البیان ف ؛، فضل بن حسنیطبرس .22

 .ش1372
چاپ ل ابراهیم، محمد، بوالفضا: ، به تحقیقتاریخ األمم و الملوك ؛طبري، محمد بن جریر .23

   .ق1387دار التراث،  ، بیروت،دوم 
  .تا ، بینا بی جا، بی،  االصطالحات الفقهیۀ فی الرسائل العملیۀ؛ی، یاسین عیسیعامل .24
  .ق1415م، اسماعیلیان،  قچهارم، چاپ ، نور الثقلین ؛ بن جمعهیعلي، عبد حویزیعروس .25
بیروت، دار المالك للطباعۀ و النشر، ، دوم چاپ ،  القرآنیمن وح ؛فضل اهللا، محمد حسین .26

  .ق1419
  .ش1376، تهران، دانشگاه تهران، مبادي فقه و اصول ؛فیض، علیرضا .27
  .ش1367 ،دار الکتاب م،ق چهارم، چاپ ، یمقتفسیر ؛قمی، علی بن ابراهیم .28
  .تا ، بینا بی جا، بی، معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیۀ ؛ عبد الرحمان،محمود .29
 ،1ش ،رآنیق هاي  پژوهش،»حوزه ارتباط اسباب نزول و تفسیر« ؛مهديمسعودي، محمد  .30

 .35-78 صص،1374بهار 
  .تا ، بینا بی جا، بی،  مصطلحات الفقه ؛ی، میرزا علیمشکین .31
، محمد عبد الحمید، ینمیس:  به تحقیق،إمتاع األسماع ؛یحمد بن علا الدین ی، تقيمقریز .32

  .ق1420 ،، بیروت، دار الکتب العلمیۀاول چاپ 
  
 
 


