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Summary 
 Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of Allah and 

his family and companions and allies .. 

The importance of the subject of modesty in general, Islam and because it 

is one of the important criteria for evaluating women in particular and that 

division of the faith was the reason motivated me to write him and 

appropriated coyly women ever been in the Koran concerning only women 

Vosmath modesty of a woman in the Koran Alkarim- analytical study 

 The research was an introduction and three sections: 

First topic: According to the modesty in general, types and grades and the 

definition of its ranks .. 

The second topic: According to the modesty in Surat Maryam .. 

And the third section stating modesty in Surat stories .. 

Then, according Conclusion The most important findings .. 

 احلّد هلل وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل وظذ آفف وصحبف ومـ وآه ..

ٕمهٜٔ مقضقع احلٔٚء يف آشالم ظّقمٚ وٕٕف احد ادًٚير ادّٜٓ فتَٔٔؿ ادرأة خهقصٚ 

ـٚن افسبٛ افداؾع يل أن اـتٛ ظْف وخههتف بحٔٚء ادرأة فقروده يف  وٕٕف صًبٜ مـ صًٛ آيامن

 دراشٜ حتِِٜٔٔ -افَرآن افُريؿ بام خيص ادرأة ؾَط ؾٖشّٔتف حٔٚء ادرأة يف افَرآن افُريؿ

 وؿد ـٚن افبحٞ ظبٚرة ظـ مَدمٜ و ثالثٜ مبٚحٞ:

 ومراتبف..ادبحٞ إول:  ذـرت ؾٔف تًريػ احلٔٚء بهقرة ظٚمٜ وإٔقاظف ودرجٚتف 

 وادبحٞ افثٚين:  ذـرت ؾٔف احلٔٚء يف شقرة مريؿ..

 وادبحٞ افثٚفٞ:  ذـرت ؾٔف احلٔٚء يف شقرة افَهص..

 ثؿ بًد ذفؽ ذـرت اخلٚمتٜ وأهؿ افْتٚئٟ افتل تقصِٝ افٔٓٚ..

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلّد هلل ذي افٍوؾ واإلحسٚن، افذي جًؾ احلٔٚء صًبٜ مـ صًٛ اإليامن، وأصٓد أن ٓ 

 وبًد: هلإ إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف وأصٓد أن حمّدا ظبده ورشقفف..

ؾٚن احلٔٚء خهِٜ مـ اخلهٚل احلّٔدة افتل توٍل ظذ صٚحبٓٚ اهلٔبٜ وافقؿٚر وتدل ظذ 

 ايامن مـ يتحذ هبٚ، وؿد وردت احٚديٞ ظديدة يف مدح احلٔٚء ٕذـر مْٓٚ:

احلٔٚء ٓ <: ، وؿقفف (1): )) اإليامن بوع وشتقن صًبٜ واحلٔٚء صًبٜ مـ اإليامن ((ؿقفف 

  .(2)>يٖيت إٓ بخر

: برجؾ وهق يًظ أخٚه يف احلٔٚء أي يِقمف ظِٔف ؾَٚل فف رشقل اهلل  رَّ افْبل وؿد م

 . (3)>دظف، ؾ٘ن احلٔٚء مـ اإليامن<

: "واحلٔٚء مـ دفٝ هذه إحٚديٞ ظذ أن احلٔٚء خِؼ ؾٚضؾ. ؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ

وؿِٜ احلٔٚء مـ  -احلٔٚءاحلٔٚة ومْف يَٚل: احلٔٚ فِّىر، ظذ حسٛ حٔٚة افَِٛ يُقن ؾٔف ؿقة خِؼ 

 .(4)مقت افَِٛ وافروح، ؾُِام ـٚن افَِٛ أحٔك ـٚن احلٔٚء أتؿ .."

                                                           

هـ(، حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل، دار 261صحٔح مسِؿ، مسِؿ بـ احلجٚج أبق احلسـ افَنري افْٔسٚبقري )ادتقىف: (1) 

 .63: 1 ،( 57)  احلديٞ رؿؿ آيامن، صًٛ بٚب بروت، –إحٔٚء افساث افًريب 

 .64: 1(، 66ادهدر ٍٕسف، بٚب صًٛ آيامن، رؿؿ احلديٞ ) (2)

صحٔح افبخٚري، حمّد بـ إشامظٔؾ أبق ظبدافِف افبخٚري اجلًٍل، حتَٔؼ: حمّد زهر بـ ٕٚس افْٚس، دار ضقق (3) 

هـ، بٚب 1422حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل(، افىبًٜ: إوػ،  افْجٚة )مهقرة ظـ افسِىٕٜٚٔ ب٘ضٚؾٜ ترؿٔؿ ترؿٔؿ

 .14: 1(،  24احلٔٚء مـ آيامن، رؿؿ احلديٞ، ) 

مدارج افسٚفُغ بغ مْٚزل إيٚك ًٕبد وإيٚك ٕستًغ، حمّد بـ أيب بُر بـ أيقب بـ شًد صّس افديـ ابـ ؿٔؿ  ( 4)

 .249-248: 2 بروت، –هـ(، حتَٔؼ: حمّد ادًتهؿ بٚهلل افبٌدادي، دار افُتٚب افًريب 751تاجلقزيٜ )



 

 

وفام مر مـ إحٚديٞ، وٕمهٜٔ احلٔٚء يف ادجتّع آشالمل ؿررت أن أـتٛ ظـ احلٔٚء يف 

 افَرآن افُريؿ، وبًد أن تتبًٝ آيٚت احلٔٚء يف افَرآن افُريؿ وجدهتٚ ظدة آيٚت وفُْٓٚ جٚءت فٌر

 ادًْك افذي خيص بحثْٚ!

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ژ  ؾَد وردت يف شقرة افبَرة يف ؿقفف تًٚػ:

ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

 26افبَرة:  ژ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 ورجحف خينك، ٓ: ؾَٔؾ( يستحٔل) مًْك يف ادتٖوفقن واختِػ: "ؿٚل افَرضبل 

 .(1).."افىزي

 53إحزاب: ژ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇژ وـذفؽ يف شقرة إحزاب يف ؿقفف تًٚػ: 

وادًْك: ٓ يٖمر بف وٓ يّتْع ظـ ذـره، وفام ـٚن هذا يَع يف حؼ افبؼ فًِٜ آشتحٔٚء، 

 ٍُٕل ظـ اهلل تًٚػ افًِٜ ادقجبٜ فذفؽ يف افبؼ.

ۆ  ژ   احلٔٚء يف افَرآن افُريؿ يف شقرة افَهص يف ؿقفف تًٚػ:ووردت ـذفؽ ـِّٜ 

  4افَهص:  ژۅ  ۉ  ۉ    ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ   

ـِّٜ احلٔٚء يف هذا ادقضع بًّْك يستبَٔٓـ أحٔٚء: وظذ هذا ادًْك جٚءت  ؾَد جٚءت

 (.25(، وؽٚؾر آيٜ )6(، وإبراهٔؿ آيٜ )141(، وإظراف آيٜ)49أيٚت يف شقرة افبَرة آيٜ)

 أمٚ أيٜ افتل وردت ؾٔٓٚ ـِّٜ احلٔٚء وجٚءت بٚدًْك ادَهقد بف ذظٚ ؾٓل يف ؿقفف تًٚػ:

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ   ڑ  ڑ         ک ژ

 . 25افَهص:  ژڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  

                                                           

اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن، أبق ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ أيب بُر بـ ؾرح إٕهٚري اخلزرجل صّس افديـ ( 1) 

: 1ٜ افًربٜٔ افسًقديٜ، هـ(، حتَٔؼ: هنٚم شّر افبخٚري، دار ظٚمل افُتٛ، افريٚض، ادُِّ 671تافَرضبل )

242. 



 

   

 

 

ۉ  ې  ژ وـذفؽ وردت يف ادًْك ٍٕسف بدون ذـر ـِّٜ احلٔٚء يف ؿقفف تًٚػ:

وبام أن أيتٚن  23مريؿ:  ژې      ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

 ختهٚن حٔٚء ادرأة حكا ؿررت تٌٔر افًْقان إػ )حٔٚء ادرأة يف افَرآن افُريؿ(. 

 وؿد ؿسّٝ افبحٞ إػ ثالثٜ مبٚحٞ:

 ادبحٞ إول ذـرت ؾٔف تًريػ احلٔٚء وإٔقاظف ودرجٚتف ومراتبف..

 وادبحٞ افثٚين ذـرت ؾٔف احلٔٚء يف شقرة مريؿ..

 ف احلٔٚء يف شقرة افَهص..وادبحٞ افثٚفٞ ذـرت ؾٔ

 ثؿ ذـرت بًد ذفؽ اخلٚمتٜ وأهؿ افْتٚئٟ..

وختٚمٚ أشٖل اهلَل، أن جيًؾ ظّع هذا خٚفًهٚ فقجٓف افُريؿ، وأن يًٍْْل بف وؿٚرئف ومجٔع 

ادسِّغ، وأن يٌٍر يل مٚ وؿع ؾٔف مـ خىٖ وزفؾ، إٕف أهؾ افٍوؾ وادٌٍرة، رب اؽٍر وارحؿ وإٔٝ 

 اهلل ظذ شٔدٕٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ..خر افرامحغ، وصذ 

 
  

  



 

 

َٔٚ واْشَتَحك،  أوٓ: ًَٔٚء واشَتْح َِٔل ِمُْْف َح ٜ، َوَؿْد َح َّ تًريػ احلٔٚء فٌٜ: واحلُٔٚء: "افتقَبٜ واحِلْن

قُفقنَ  َُ ْرِ َحْرٍف، َي ٌَ يِٚن بَِحْرٍف َوبِ دَّ ًَ ، وإَخرتٚن َتَت ـِ  افَٔٚءي
ِ
ٚء ََ َٜ اْفتِ َراِهَٔ ـَ ََٔٚء إَخرة  : َحَذُؾقا اْف

َٔٚ ِمَْْؽ واشَتْحٔٚكَ  ـْ َذَواِت اخلُػِّ ، (1)، واْشَتَحك ِمَْْؽ واْشَتَحٚك"اشَتْح ْرُج ِم ٍَ َُٔٚء، ََمُْدوٌد: اْف "احلَ

ي   ـُ َبرِّ َٜٔ. َؿَٚل اْب
ِٔ ٚ َأْح َٓ ًُ ِر َأيب افَّْْجؿ، (2)وافيِِّْػ، َومَجْ ًْ ُهقًرا يِف ِص َْ  َم

ِٜ َؿ : َوَؿْد َجَٚء احلَٔٚء فَِرِحِؿ افَّْٚ

ٌد َحٔٚهٚ َوُهَق َؿْقُفُف: ًْ  .(3)َشبٌِط حَلْٔٚهٚ" َج

إَبٚض افٍْس ظـ افَبٚئح، وهق مـ خهٚئص اإلٕسٚن، " تًريػ احلٔٚء اصىالحٚ: هق ثٕٚٔٚ:

وأول مٚ ييٓر مـ ؿقة افٍٓؿ يف افهبٔٚن، وجًِف اَّللَّ تًٚػ يف اإلٕسٚن فرتدع بف، ظام تْزظف إفٔف 

 افنٓقة مـ افَبٚئح ؾال يُقن ـٚفبّٜٓٔ.

ٚ، وٓ افٍٚشؼ مستحٔٔٚ: فتْٚيف  ًَ وهق مرـٛ مـ جبـ وظٍٜ، وفذفؽ ٓ يُقن ادستحٔل ؾٚش

ًٔٚ، وادستحٔل صجًٚظٚ: فتْٚيف اجتامع اجلبـ  اجتامع افًٍٜ وافٍسؼ، وؿؾ مٚ يُقن افنجٚع مستحٔ

 .(4)"وافنجٚظٜ

                                                           
فسٚن افًرب، حمّد بـ مُرم بـ ظذ، أبق افٍوؾ، مجٚل افديـ ابـ مْيقر إٕهٚري افرويًٍك اإلؾريَك  (1)

 .217: 14 ، هـ 1414 -3.ط بروت، –هـ(، دار صٚدر 711ت)

افنْسيْل افْحقي هق "أبق حمّد ظبد اهلل بـ بري ادكي، وأصِف مـ ادَدس، وفد وٕنٖ بّك ؾٖخذ ظـ  (2)

وؽره، وصٚع ظِّف ؾٕٚتٍع بٚفتَِل ظْف خِؼ ـثر". ٕنٖة افْحق وتٚريخ أصٓر افْحٚة، افنٔخ حمّد افىْىٚوي 

-م2665، 1رمحف اهلل، حتَٔؼ: أيب حمّد ظبد افرمحـ بـ حمّد بـ إشامظٔؾ، مُتبٜ إحٔٚء افساث اإلشالمل، ط

 .173هـ، 1426

(، حتَٔؼ: ـه538افٍٚئؼ يف ؽريٛ احلديٞ، دحّقد بـ ظّر افزخمؼي، )ت:  ، ويْير:219 :14فسٚن افًرب،  (3)

 .358: 3فبْٚن،  -، دار ادًرؾ2ٜظع حمّد افبجٚوي، ط

هـ(، حتَٔؼ: د. 562تافذريًٜ إػ مُٚرم افؼيًٜ، أبق افَٚشؿ احلسغ بـ حمّد ادًروف بٚفراؽٛ إصٍٓٚين ) (4)

 مٓامت ظذ افتقؿٔػ: ويْير ،267 م، 2667 - هـ 1428 افَٚهرة، –أبق افٔزيد أبق زيد افًجّل، دار افسالم 

ػ، زيـ افديـ حمّد اددظق بًبد افرؤوف بـ تٚج افًٚرؾغ بـ ظع بـ زيـ افًٚبديـ احلدادي ثؿ ادْٚوي افتًٚري

 .156م، 1996-هـ1416، 1افَٚهرة، ط-ٚفؼ ثروتظبد اخل 38هـ(، ظٚمل افُتٛ 1631تافَٚهري )



 

   

 

 

 .(1)"إَبٚض افٍْس مـ رء وترـف حذًرا ظـ افِقم ؾٔفوظرؾف آخرون بٖٕف: "

 ثٚفثٚ: إٔقاع احلٔٚء: يَسؿ احلٔٚء إػ ؿسّغ:

حٔٚء ٍٕسٚين: وهق افذي خَِف اهلل تًٚػ يف افٍْقس ـِٓٚ، ـٚحلٔٚء مـ ـنػ  -1

 افًقرة، وـٚجلامع بغ افْٚس.

 .(2)ؾًؾ ادًٚيص خقؾٚ مـ اهلل تًٚػ حٔٚء إيامين: وهق افذي يّْع ادٗمـ مـ -2

 رابًٚ: درجٚت احلٔٚء: 

ٔٚء مـ أوائؾ مدارج أهؾ اخلهقص، وهق افذي يتقفد مـ تًئؿ ؿٚل أهؾ افسِقك: إن احل

 مْقط بقد، وؿد ؿسّقه إػ ثالث درجٚت: 

حٔٚء يتقفد مـ ظِؿ افًبد بْير احلؼ افٔف، ؾٔجذبف إػ حتّؾ ادجٚهدة، وحيِّف إػ  -1"   

 اشتَبٚح اجلْٚيٜ، ويسُتف ظـ افنُقى.

َٔٚء يَتَقفَّد مـ افّْير يِف ظِؿ اْفَرب ؾٔ -2 ٕس َح ْٕ قب اْدحبَّٜ ويربىف بِروح ا ـُ دظقه إػ ر

 َويُرُه إَِفِْٔف ُمالَبَسٜ اخْلِؼ.

َٓ ُيقؿػ  -3 ِرَؿٜ َو ٍْ َٓ تَٚوهيٚ َت تِل تنقهبٚ َهْٔبَٜ َو قد احلرضة َوِهل افَّ ُٓ َٔٚء يَتَقفَّد مـ ُص َح

 (3)".هَلَٚ ظذ َؽَٚيٜ

َْٕسِٚن َؿْد  ِٜ َأْوُجٍف:خٚمسٚ: أوجف احلٔٚء: احْلَََٔٚء يِف اإْلِ ـْ َثالََث قُن ِم ُُ  َي

وهق إٕام يْنٖ ظـ ؿقة افديـ  -أحدهٚ: احلٔٚء مـ اهلل تًٚػ، بٚمتثٚل أوامره، وافُػ ظـ زواجره 

 وصحٜ افَٔغ.

                                                           

هـ(، ضبىف وصححف مجٚظٜ مـ 816تـتٚب افتًريٍٚت، ظع بـ حمّد بـ ظع افزيـ افؼيػ اجلرجٚين ) (1)

 .94 م،1983- هـ1463 ،1ط فبْٚن،–افًِامء، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت 

  يْير: ادهدر ٍٕسف. (2)

  ،هـ( دار افُتٛ اف481ًِّٜٔتاهلل بـ حمّد بـ ظع إٕهٚري اهلروي ) مْٚزل افسٚئريـ، أبق إشامظٔؾ ظبد (3)

 .55-54 بروت،



 

 

قٍد َأنَّ افَّْبِلَّ  ًُ ـُ َمْس  َؿَٚل ُؿَِْْٚ يَ <َؿَٚل:  َرَوى اْب
ِ
َٔٚء  َظزَّ َوَجؾَّ َحؼَّ احْلَ

ِ
ـْ اَّللَّ ُٔقا ِم  اْشَتْح

ِ
ٚ َرُشقَل اَّللَّ

ْظ اف ٍَ َْٔح  َؾِْ
ِ
َٔٚء  َحؼَّ احْلَ

ِ
ـْ اَّللَّ ـْ اْشَتَحك ِم ـْ َم

ُِ  َؿَٚل َفَْٔس َذفَِؽ َوَف
ِ
َّ
ِ

ُد َّلل ّْ َْٕسَتِحل َواحْلَ  ٚ َّٕ
أَْس َوَمٚ إِ رَّ

ِخرَ  ْٔ ـْ َأَراَد ا ْر اْدَْقَت َواْفبَِذ َوَم ـُ َْٔذ ـَ َوَمٚ َوَظك َوْف ْظ اْفَبىْ ٍَ َْٔح َؾ َحَقى َوْف ًَ ـْ َؾ َّ َٔٚ َؾ ْٕ َٜ افدُّ َة َتَرَك ِزيَْ

 
ِ
َٔٚء  َظزَّ َوَجؾَّ َحؼَّ احْلَ

ِ
ـْ اَّللَّ َٔٚ ِم ْد اْشَتْح ََ َِِغ اْفَقَصَٚيٚ"(1)>َذفَِؽ َؾ ـْ َأْب ُٞ ِم  .(2). َوَهَذا احْلَِدي

 وافثٚين: احلٔٚء مـ افْٚس، وترك ادجٚهرة بٚفَبٔح، واجتْٚب ـؾ مٚ يدظق إػ إشٚءة افيـ بٍٚظِف

.ًٚ  وفق ـٚن بريئ

روي ظـ حذيٍٜ إٔف أتك اجلًّٜ، ؾقجد افْٚس ؿد إكؾقا، ؾتُْٛ افىريؼ ظـ افْٚس، وؿٚل: 

، وذفؽ ٕن افْٚس ٓ يًِّقن ظذره أّمٚ ربف ؾٕ٘ف مىِع ظِٔف، (3)ٓ خر ؾّٔـ ٓ يستحل مـ افْٚس

ـْ افَّْبِلِّ  َ  َوَؿْد ُرِوَي َظ ك اَّللَّ ََ ـْ اتَّ ُف َؿَٚل: ))َم َّٕ َس(( َأ ك افَّْٚ ََ  . (4)اتَّ

ـُ ُبْردٍ  ُٚر ْب  :(5)َوَؿَٚل َبنَّ

َقادِ  ًَٔٚء َوُحبُُّف يِف افسَّ  ... َح
ِ
ء ْ ـْ افقَّ اَد َظ َٗ ٍُ ُف اْف ْد َأْسِ ََ  َوَف

ََظِٚدي ْٕ َٞ ا ِٚف َوُأْمِز ... َذاـًِرا يِف َؽٍد َحِدي ٍَ ًَ َس بِْٚف ٍْ  ُأْمِسُؽ افَّْ

                                                           

، 2مسْد اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ، أمحد بـ حْبؾ، حتَٔؼ : صًٔٛ إرٕٗوط وآخرون، مٗشسٜ افرشٚفٜ، ط (1)

 .187: 6م، 1999هـ ، 1426

بـ حبٔٛ افبكي افبٌدادي، افنٓر بٚفاموردي ، أبق احلسـ ظع بـ حمّد بـ حمّد 249أدب افدٕٔٚ وافديـ،  (2) 

 م1986هـ(، دار مُتبٜ احلٔٚة، 456ت)

، وؾتح افبٚري ذح صحٔح افبخٚري، زيـ افديـ ظبد افرمحـ بـ أمحد بـ رجٛ بـ 249، أدب افدٕٔٚ وافديـ (3)

مُتبٜ افٌربٚء  هـ(، حتَٔؼ: جمّقظٜ مـ ادحََغ،795تاحلسـ، افَسالمل، افبٌدادي، ثؿ افدمنَل، احلْبع )

 .16: 6 افَٚهرة، –ادديْٜ افْبقيٜ، احلَقق: مُتٛ حتَٔؼ دار احلرمغ  -إثريٜ 

 (، ومل أجد فف أثر يف ـتٛ احلديٞ.249ذـره افاموردي يف ـتٚبف )أدب افدٕٔٚ:  (4)

ًٚ، خدم ادِقك وحرض جمٚفس اخلٍِٚء، وأخذ ؾقائدهؿ،  (5) ًٚ حمسْ ًٚ طريٍ وـٚن يّدح ادٓدي ـٚن صٚظرًا جمٔدًا مٍَِ

( أيٚم ادٓدي. يْير: ضبَٚت افنًراء، ظبد اهلل بـ حمّد ابـ ادًتز افًبٚد ـه168 وخيرض جمِسف،)ت

 .21: 1 ،3ط افَٚهرة، –هـ(،  حتَٔؼ: ظبد افستٚر أمحد ؾراج، دار ادًٚرف 296ت)



 

   

 

 

 
ِ
َٚء ِّٛ افثَّْ اَمِل اْدُُروَءِة َوُح ـَ ـْ  قُن ِم ُُ  َؿْد َي

ِ
َٔٚء ـْ احْلَ َوَهَذا افَّْْقُع ِم

(1). 

َٜ َفُف((َوفَِذفَِؽ َؿَٚل   َؾالَ ِؽَٔب
ِ
َٔٚء ك ِجَِْبَٚب احْلَ ََ ـْ َأْف : ))َم

(2). 

ِْل   ًْ َُِؿ  -َي ُ َأْظ َقتِِف. -َوَاَّللَّ ْٓ قِر َص ُٓ  ُمُروَءتِِف، َوُط
ِٜ َِّ َِ   فِ

حٔٚء ادرء مـ ٍٕسف بٚفًٍٜ وافهٕٜٔٚ يف اخلِقة. وذفؽ يْنٖ ظـ مًرؾٜ ادرء ؿدر ٍٕسف،  وافثٚفٞ:

 .(3)أو تُريّف

ًُْض  ك. َوَؿَٚل َب ـْ َؽْرِ َِٔٚئؽ ِم ـْ اْشتِْح َثَر ِم ـْ ِسؽ َأ ٍْ َٕ ـْ  َُٔٚؤك ِم ـْ اْشتِْح ُُ َٔ
: فِ
ِ
اَمء َُ ًُْض احْلُ َؿَٚل َب

َؾ يِف اف ِّ ـْ َظ : َم
ِ
َُدَبٚء ْٕ َٚن ا ـَ ِسِف ِظَْْدُه َؿْدٌر. َوَدَظٚ َؿْقٌم َرُجالً  ٍْ َْٔس فَِْ َِ ِٜ َؾ َٔ

الَِٕ ًَ الً َيْسَتِحل ِمُْْف يِف اْف َّ ِّ َظ ِّسِّ

ـْ ِشِْل َٕٚ َأْشَتِحل ِم َغ َوَأ
ًِ َْرَب ْٕ َٜ يِف ا ْؿ، َوَؿَٚل: إينِّ َدَخِْٝ اْفَبِٚرَح ُٓ َِْؿ جُيِبْ هَتُْؿ، َؾ  . َيَْٖفُػ ِظْؼَ

 ًْ :َوَؿَٚل َب
ِ
َراء ًَ  ُض افنُّ

 ََنَِٚري
ِ
ُٜ َفِْٔع ِمثُْؾ َضْقء َّ تِل ... َوُطِْ ََ ٔ

ِْ٘ظالَيِن َوتَِِْؽ َخِِ ـَ ي   َؾِِّسِّ

يَرةِ  ِ ـِ افِّسَّ ِس َوُحْس ٍْ ِٜ افَّْ َِ ـْ َؾِؤ قُن ِم ُُ  َؿْد َي
ِ
َٔٚء ـْ احْلَ َوَهَذا افَّْْقُع ِم

(4). 

َتك َّ ْٝ َظُْْف َأْشبَ  َؾ ٍَ ، َوإَْت ْٝ ِؾِٔف َأْشَبُٚب اخْلَْرِ َِ ُّ ـَ ْد  ََ ، َؾ
ِٜ ـْ ُوُجقِهِف افثَّالََث َْٕسِٚن ِم َُٔٚء اإْلِ َؾ َح ُّ ُٚب ـَ

قًرا. ـُ ِٔؾ َمْذ ِّ قًرا، َوبِٚجْلَ ُٓ ْوِؾ َمْن ٍَ ، َوَصَٚر بِْٚف ِّ  افؼَّ

 
ِ
َراء ًَ ًُْض افنُّ  :(5)َوَؿَٚل َب

                                                           

 256 -249أدب افدٕٔٚ وافديـ،  (1)

ْوِجردي اخلراشٚين، أبق بُر افبَٔٓل ) (2) هـ(، 458تافسْـ افُزى، أمحد بـ احلسغ بـ ظع بـ مقشك اخلُِّْسَ

 .354: 16 م،2663 - هـ 1424 ،3ط فبْٚن، –حتَٔؼ: حمّد ظبد افَٚدر ظىٚ، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت 

ٚري، محزة حمّد ؿٚشؿ، راجًف: افنٔخ ، ومْٚر افَٚري ذح خمتك صحٔح افبخ248، أدب افدٕٔٚ وافديـيْير:  (3)

ادُِّٜ  -اجلّٓقريٜ افًربٜٔ افسقريٜ، مُتبٜ ادٗيد، افىٚئػ  -ظبد افَٚدر إرٕٚؤوط، مُتبٜ دار افبٔٚن، دمنؼ 

 .84: 1م، 1996 -هـ  1416افًربٜٔ افسًقديٜ، 

 .256أدب افدٕٔٚ وافديـ،  (4)

افبٔتٚن يْسبٚن إػ حمّد بـ حٚزم، ويروى إٔف ٕيب إشقد افدؤيل. يْير: احلامشٜ افبكيٜ، ظع بـ أيب افٍرج بـ  (5)

 ،18: 2بروت، –هـ(، حتَٔؼ: خمتٚر افديـ أمحد، ظٚمل افُتٛ 659تاحلسـ، صدر افديـ، أبق احلسـ افبكي )

 .158: 1ٜٔ، افثٕٚ افىبًٜ بروت، – افٍُر دار جٚبر، شّر: حتَٔؼ إصبٓٚين، افٍرج أبق وإؽٚين،



 

 

َِْٔل ظَ 
ِ ُٔثْْ
ْرَبك َخالَِئُؼ َأْرَبعُ َوإيِنِّ فِ َُ ـْ َصتِْؿ ِذي اْف ِؾ َواخْلََْك ... َوَظ ْٓ  ـْ اجْلَ

عُ  ٍَ ـْ َيرُضُّ َوَيْْ ٌٜ ... فَِريبِّ َوِمثِْع َم َقى َوَضَٚظ َْ ٌَٔٚء َوإِْشالٌَم َوَت  َح

اَم  َوإِنْ  َُ ْوِؾ بِ ٍَ ـْ اْف ُف ِم َُ َٚن َيَِْح ـَ ْدِر َمٚ  ََ ِْ٘خالَفِِف بِ ِص بِ َْ ـْ افَّْ ُف ِم ََ
 حَلِ
ِ
ََٖحِد ُوُجقِه احْلََٔٚء فِِف. َأَخؾَّ بِ

َيِٚرُّ  َوَؿْد َؿَٚل افرِّ
يَؼ (1) دِّ ٍر افهِّ ُْ ُٚل َأنَّ َأَبٚ َب ََ ِر: : ُي ًْ ثَُّؾ هِبََذا افنَّ َّ َٚن َيَت  ـَ

ٌٜ ُدونَ  َٕٚ َوَحَٚج ُٝ ُظَْْقا ْٔ ٍَ تِل َأْخ َِّ
ٚ فِ َٓ ُِْت ًَ ْٝ هَلَٚ ... َج  ُأْخَرى َؿْد َشَخ

َٕٚ ْقِم ُظْرَيٚ ََ َٜ َوْشَط اْف َٕ َٓ َأَمٚ ََٔٚء َفُف ... َو َٓ َح ـْ  َٖينِّ َأَرى َم ـَ  .(2)إينِّ 

ِٜ <وظـ أيب هريرة مرؾقظٚ:  ياَمُن يِف اجْلََّْ ياَمِن َواإْلِ ـْ اإْلِ َُٔٚء ِم ُٚء يف احْلَ ٍَ  َواجْلَ
ِ
ٚء ٍَ ـْ اجْلَ َواْفَبَذاُء ِم

رِ   رواه أمحد وافسمذي وؿٚل حسـ صحٔح وٓبـ مٚجف مـ حديٞ أيب بُرة مثِف. (3)>افَّْٚ

 

                                                           

ثْٚ َظُْف  (1) َٚن َراِويٚ فألصًّل َحدَّ ـَ ة يروي َظـ أيب َظِٚصؿ َو َظبَّٚس بـ اْفٍوؾ افريٚر َأُبق اْفٍوؾ مـ أهؾ اْفَبْكَ

َِٔؿ احلَِديٞ. يْير: اجلرح وافتًديؾ، أبق حمّد ظبد  ِِٚض َوَؽره ُمْسَت ََ افرمحـ بـ حمّد بـ إِْشَحٚق بـ إِْبَراِهٔؿ اف

 -هـ(، ضبًٜ جمِس دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ 327تإدريس بـ ادْذر افتّّٔل، احلْيع، افرازي ابـ أيب حٚتؿ )

 وافثَٚت، ،213: 6 م1952 هـ 1271 ،1ط بروت، – افًريب افساث إحٔٚء دار اهلْد، –بحٔدر آبٚد افدــ 

بَد، بـ مًٚذ بـ حبٚن بـ أمحد بـ حبٚن بـ حمّد ًْ هـ(، ضبع 354تٚتؿ، افدارمل، افُبستل )ح أبق افتّّٔل، َم

ب٘ظٕٜٚ: وزارة ادًٚرف فِحُقمٜ افًٚفٜٔ اهلْديٜ، حتٝ مراؿبٜ: افدـتقر حمّد ظبد ادًٔد خٚن مدير دائرة ادًٚرف 

 .513: 8، هـ1973 -  ه1393، 1افًثامٕٜٔ، دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ بحٔدر آبٚد افدــ اهلْد، ط

ب(. يْير: ذح ديقان احلامشٜ ، حئك بـ ظع بـ حمّد افنٔبٚيّن افتزيزي، أبق زـريٚ  (2) هذا افبٔٝ فـ)َشّقار بـ ادرَُضَّ

ب بـ َشّقار وهق. 138: 2 بروت، –هـ(، دار افَِؿ 562ت)  زيد بـ ـًٛ بـ ربًٜٔ بْل أحد افسًدي ادرَُضَّ

أشامء افنًراء وـْٚهؿ وأفَٚهبؿ وإٔسٚهبؿ وبًض  يف ختِػواد ادٗتِػ: يْير. ادنٓقر افنٚظر متٔؿ بـ مْٚة

هـ(، حتَٔؼ: إشتٚذ افدـتقر ف. ـرُٕق، دار اجلٔؾ، 376تصًرهؿ، أبق افَٚشؿ احلسـ بـ بؼ أمدي )

 .241م، 1991 -هـ  1411، 1بروت، ط

، اجلٚمع افهحٔح شْـ افسمذي، حمّد بـ ظٔسك أبق ظٔسك افسمذي افسِّل، 365: 16امحد، مسْد آمٚم (3) 

 .365: 4 بروت، –حتَٔؼ: أمحد حمّد صٚـر وآخرون، دار إحٔٚء افساث افًريب 



 

   

 

 

َٔٚءُ )ويف ادقضٖ مرشال:  ْشالَِم احْلَ َؼ اإْلِ ُِ ٚ َوإِنَّ ُخ ًَ ُِ ـٍ ُخ ؾِّ ِدي ُُ
ف مـ حديٞ ورواه ابـ مٚج (1)(إنَّ فِ

 .(2)إٔسابـ ظبٚس ومـ حديٞ 

واحلٔٚء َمدود آشتحٔٚء ؿٚل افقاحدي:" ؿٚل أهؾ افٌِٜ آشتحٔٚء مـ احلٔٚء، واشتحٔٚ افرجؾ "

مـ ؿرة احلٔٚء ؾٔف فندة ظِّف بّقاؿع افًٔٛ ؿٚل ؽر واحد ؿد يُقن احلٔٚء ختَِٚ واـتسٚبٚ ـسٚئر 

ٜ وظِؿ وإن حؾ رء أظامل افز وؿد يُقن ؽريزة، واشتًامفف ظذ مَتٙ افؼع حيتٚج إػ ـسٛ ؤٕ

ظذ ترك إمر وافْٓل واإلخالل بحؼ ؾٓق ظجز ومٕٜٓٚ، وتسّٔتف حٔٚء جمٚز. وحََٜٔ احلٔٚء خِؼ 

 (3)يبًٞ ظذ ؾًؾ احلسـ وترك افَبٔح واهلل أظِؿ."

َٛ َمٚ ؾِ ظـ شِٔامن (4)وذـر ابـ ظبد افز َِ٘ذا إَْحؾَّ افَِّْيُٚم َذَه ياَمِن َؾ َُٔٚء َِٕيُٚم اإْلِ ِٔف ، َويِف : احْلَ

َقى { . َْ ِسِر : } َوفَِبُٚس افتَّ ٍْ  افتَّ

ؿٚفقا: احلٔٚء وؿٚفقا افقؿٚر مـ اهلل ؾّـ رزؿف اهلل افقؿٚر ؾَد وشّف بسٔام اخلر، وؿٚفقا: مـ تُِؿ 

 .(5)بٚحلُّٜ ٓحيتف افًٔقن بٚفقؿٚر"

                                                           

هـ(، حتَٔؼ: حمّد مهىٍك إظيّل، 179تادقضٖ، مٚفؽ بـ إٔس بـ مٚفؽ بـ ظٚمر إصبحل اددين ) (1) 

 -هـ  1425، 1اإلمٚرات، ط –أبق طبل  -ـ شِىٚن آل َنٔٚن فألظامل اخلريٜ واإلٕسٕٜٚٔ مٗشسٜ زايد ب

 . 1336: 5م، 2664

هـ(، حتَٔؼ: حمّد 273تشْـ ابـ مٚجف، ابـ مٚجٜ أبق ظبد اهلل حمّد بـ يزيد افَزويْل، ومٚجٜ اشؿ أبٔف يزيد ) (2)

 .1399: 2افبٚيب احلِبل، ؾٔهؾ ظٔسك  -ؾٗاد ظبد افبٚؿل، دار إحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ 

أداب افؼظٜٔ وادْح ادرظٜٔ، حمّد بـ مٍِح بـ حمّد بـ مٍرج، أبق ظبد اهلل، صّس افديـ ادَدد افرامْٔك  (3)

 226: 2هـ(، ظٚمل افُتٛ، 763تثؿ افهٚحلل احلْبع )

ٚر حٍٚظ احلديٞ أبق ظّر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ حمّد بـ ظبد افز بـ ظٚصؿ افّْري افَرضبل، مـ ـب (4)

هـ(. يْير: إظالم، خر افديـ بـ حمّقد بـ حمّد بـ ظع بـ ؾٚرس، افزرـع افدمنَل )ادتقىف: 463ت)

 .246: 8م، 2662أيٚر / مٚيق  -هـ(، دار افًِؿ فِّاليغ، افىبًٜ: اخلٚمسٜ ظؼ 1396

 .227: 2أداب افؼظٜٔ وادْح ادرظٜٔ،  (5)



 

 

 " ـُ ٓـ ـٚن مـ صٚحلل ؿقمف: أربٌع مـ ــ ؾٔف ـٚن ـٚمالً، ومـ تًِؼ بقاحدٍة مْ: (1)َوَؿَٚل احْلََس

ٌٛ يهقٕف، أو حٌٔٚء يقؿره" ـٌ يرصده، أو ظٌَؾ يسدده، أو حس  .(2)دي

 : ْٝ َٜ َؿَٚف ـْ َظِٚئَن ِحَٔحْغِ َظ ـَ يِف <َويِف افهَّ ْٓ ََّ ٍَ َُٔٚء َأْن َيَت َـّ احلَ ُٓ ًْ َْ ّْ َؿ افَِّْسُٚء َِٕسُٚء إََْٕهِٚر مَلْ َي ًْ
ِٕ

ـِ  ي ـْ افَّْبِلِّ (3)>افدِّ قٍد َظ ًُ ـْ َأيِب َمْس  َظ
ِحَٔحْغِ ِة < :َؿَٚل ، َويِف افهَّ الَِم افُّْبُقَّ ـَ ـْ  ُس ِم إنَّ َِمَّٚ َأْدَرَك افَّْٚ

ُوَػ إَذا مَلْ َتْسَتِح َؾْٚصَْْع َمٚ ِصئْٝ ْٕ  (5).(4)>ا

َبٔح مـ َمٚ شبؼ مـ إحٚديٞ وإؿقال ظرؾْٚ أن احلٔٚء هق اخلِؼ افذي حيّؾ ظذ ترك اف

افهٍٚت وإؾًٚل وإؿقال، ويّْع مـ افتَهر يف حؼ اهلل ادتٍوؾ ادًْؿ شبحٕٚف. وافدظقُة إػ 

افتخِؼ بٚحلٔٚء ومالزمتف إٕام هل دظقة إػ آمتْٚع ظـ ـؾ مًهٜٔ وذ، واإلؿبٚل ظذ ـؾ ؾؤِٜ 

 وخر.

 
  

                                                           

كي، واشؿ أيب احلسـ يسٚر، مقػ إٕهٚر. ووفد احلسـ فسْتغ بَٔتٚ مـ خالؾٜ ظّر احلسـ بـ أيب احلسـ افب (1)

رِض اهلل ظْف ومٚت بٚفبكة شْٜ ظؼ ومٚئٜ وهق ابـ ثامٕغ شْٜ. ضبَٚت افٍَٓٚء، أبق اشحٚق إبراهٔؿ بـ ظع 

ائد افًريب، هـ(،  حتَٔؼ: إحسٚن ظبٚس، دار افر711تهـ(، حمّد بـ مُرم ابـ مْيقر )476تافنرازي )

 .87 م،1،1976ط فبْٚن، –بروت 

، 3هـ(،  حتَٔؼ: شِٔامن احلرش، دار افْقادر، ط 597تآداب احلسـ افبكي وزهده ومقاظيف، ابـ اجلقزي ) (2)

 .48م، 2667 -هـ  1428

، وصحٔح مسِؿ، بٚب اشتحبٚب اشتًامل 38: 1هـ، 1422، 1افبخٚري، بٚب احلٔٚء يف افًِؿ، ط صحٔح (3)

 .261: 1(، 61ادٌتسِٜ مـ احلٔض ؾرصٜ مـ مسؽ يف مقضع افدم، رؿؿ احلديٞ )

 .177: 4صحٔح افبخٚري،  (4)

 .227: 2أداب افؼظٜٔ وادْح ادرظٜٔ،  (5)



 

   

 

 
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ى    ژؿٚل تًٚػ 

  23 - 22مريؿ:  ژى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

هٚتٚن أيتٚن مـ شقرة مريؿ، وشقرة مريؿ مـ افسقر ادُٜٔ حٔٞ يدور شٔٚؿٓٚ ظذ حمقر 

افتقحٔد، وافَهٜ هل حمقر هذه افسقرة، ؾْراهٚ تبدأ بَهٜ ٕبل اهلل زـريٚ ووفده حئك، ثؿ بًد ذفؽ 

ٜ تذـر فْٚ افسقرة ؿهٜ افسٔدة مريؿ، ومقفد شٔدٕٚ ظٔسك ظِٔف افسالم، ثؿ تتًرض افسقرة إػ ؿه

ابراهٔؿ ظِٔف افسالم، واصٚرات إػ افْبٔغ افسٚبَغ، ثؿ بًد ذفؽ تتىرق إػ افقحدإٜٔ، وبًض 

 (1)منٚهد يقم افَٔٚمٜ.

 .ادْٚشبٜ: 

إن هٚتغ أيتغ هلٚ مْٚشبٜ بْٔٓٚ وبغ أيٚت افتل شبَتٓٚ، "ؾبًد أن ذـر اهلل تًٚػ ؿهٜ زـريٚ 

وظَؿ زوجتف وفدا زـٔٚ ضٚهرا مبٚرـٚ، أردؾف بذـر ؿهٜ ظِٔف افسالم، وإٔف أوجد مْف يف حٚل ـزه 

مريؿ يف إٕجٚب وفدهٚ ظٔسك ظِٔف افسالم مـ ؽر أب، وبغ افَهتغ تْٚشٛ وتنٚبف واضح طٚهر، 

وفذا ذـرا مًٚ يف آل ظّران وهْٚ ويف إٕبٔٚء، فتَٚرهبام يف ادًْك، فٔدل تًٚػ ظبٚده ظذ ؿدرتف 

 .(2)ء ؿٚدروظيّٜ شِىٕٚف وإٔف ظذ مٚ ينٚ

                                                           

: 4م، 2664 -هـ 1425افَٚهرة،  -، دار افؼوق34هـ(، ط1965يْير: يف طالل افَرآن، فسٔد ؿىٛ، )ت:  (1)

2299 . 

يْير: ٕيؿ افدرر يف تْٚشٛ أيٚت وافسقر، إبراهٔؿ بـ ظّر بـ حسـ افربٚط بـ ظع بـ أيب بُر افبَٚظل  (2)

: 4م، 1995 -هـ 1415 -بروت  -هـ(، حتَٔؼ: ظبد افرزاق ؽٚفٛ ادٓدي، دار افُتٛ افًِّٜٔ 885ت)

526 . 



 

 

وظّال بّبدأ إٓتَٚل يف افبٔٚن وافتًِٔؿ مـ إشٓؾ إػ إصًٛ، بدأ تًٚػ بَهٜ حئك ظِٔف 

افسالم: ٕن خَِف مـ أبقيـ ـبريـ أؿرب إػ افًٚدة وافتهديؼ مـ خِؼ افقفد بال أب، ثؿ ذـر ؿهٜ 

 (1)ظٔسك َٕنٚ أؽرب مـ تِؽ."

حلقار افذي دار بغ شٔدٕٚ جزيؾ ظِٔف افسالم، وبًد أن ظرض اهلل فْٚ يف أيٚت افسٚبَٜ ا

وبغ افسٔدة مريؿ افًذراء بخهقص هبٜ اهلل تًٚػ هلٚ بٚفقفد، وتًجبٓٚ مـ ـٍٜٔٔ حدوث ذفؽ مـ 

ؽر أن يّسٓٚ رجؾ، وهل ادرأة افىٚهرة افَْٜٔ افًٍٍٜٔ افؼيٍٜ، تٖيت أيٚت افتل بًدهٚ بّنٓد 

ًرض فْٚ حرة هذه ادرأة افًذراء، وهل حتّؾ جْْٔٚ يف جديد مـ منٚهد هذه افَهٜ افًجٔبٜ، ؾت

بىْٓٚ، ؾْنٚهدهٚ تبتًد ظـ أهِٓٚ إػ مُٚن بًٔد إذ أَنٚ يف مقؿػ ٓ حتسد ظِٔف، ؾبًد أن ـٕٚٝ 

تقاجف ـٍٜٔٔ وجقد وفد يف بىْٓٚ مـ ؽر أن يّسٓٚ رجؾ بْٔٓٚ وبغ ٍٕسٓٚ، ؾَ٘نٚ أن تقاجف منُِٜ 

فٌالم، وأَنٚ شتسٖل ظْف مـ ؿبؾ ؿقمٓٚ، وهل إػ جٕٚٛ هذه أٓم تقصؽ أن تَع إذ أَنٚ شتِد ا

افٍْسٜٔ تقاجف آٓم احلّؾ وافقٓدة، وهل وحٔدة ؾريدة يف أول خمٚض هلٚ حٔٞ ٓ مًغ هلٚ، ؾحؼ هلٚ 

أن ٓ تتّْك أَنٚ مل تُـ ؿد وفدت، وأَنٚ متْٝ فق أَنٚ ـٕٚٝ خرؿٜ ثقب ٓ ؿّٜٔ فف ظذ مٚ هل ظِٔف 

 أن.

 د ذفؽ تٖيت أيٚت افتل بًدهٚ فتهقر فْٚ منٓدًا آخر، حٔٞ أن بًد ـؾ ظِّس يِّساثؿ بً
 .24مريؿ:  ژىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئژ

حٔٞ أن افىٍؾ حليٜ وٓدتف تُِؿ مًٓٚ، وضّئْٓٚ، وذـرهٚ برهبٚ، بؾ وأرصدهٚ إػ ضًٚم وذاب، 

رهبٚ فـ يسـٓٚ، وإن حجتٓٚ مًٓٚ إػ وأرصدهٚ إػ حجٜ وبرهٚن تقاجف ؾٔف ؿقمٓٚ، ؾٚضّٖٕٝ إػ أن 

 .(2)َنٚيٜ افَهٜ...

 

                                                           

 ،2ط دمنؼ، –وهبٜ بـ مهىٍك افزحٔع، دار افٍُر ادًٚس  افتٍسر ادْر يف افًَٔدة وافؼيًٜ وادْٟٓ، د. (1)

 .67: 16 هـ، 1418

 .2367-2365: 4  افتٍسر ادْر يف افًَٔدة وافؼيًٜ وادْٟٓيْير:  (2)



 

   

 

 

 .حتِٔؾ إفٍٚظ: 

ـْ َيِدَك َأمٚمؽ َأو َوَراَءَك. : 22مريؿ:  ژۋ ژ  ؿقفف تًٚػ: َء ِم ْ "افَّْبُْذ: َضْرُحَؽ افقَّ

َء َإْٔبُِذه ْ َبْذُت افقَّ ًٚ إِذا َرَمَْٔتُف  َٕ َء َأيو ْ َبْذُت افقَّ َٕ ثَْرِة. َو َُ َد فِِْ َٕبَّذتف، ُصدِّ ـْ َيِدَك، و َٕبْذًا إِذا َأفَٔتف ِم

ؿْ  ُٓ َّ َس َخَقاتِٔ :))َؾَْبََذ َخٚمَتَُف...، َؾََْبَذ افَّْٚ ُٞ ـْ (1)وَأبًدتف: َوِمُْْف احْلَِدي ـْ َيِدِه...َوإْتََبَذ َظ  (( َأي: َأفَٚهٚ ِم

ِٜ مريؿ: َٚػ يِف ِؿهَّ ًَ ُ َت : َؿَٚل اَّللَّ ًٜ َٔ َِٕٚح ك   َأي َتَْحَّ
ٍٜ
َٔ َِٕٚح ك. َوإَْتبََذ ُؾالٌَن إػ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ   َؿْقِمِف: َتَْحَّ

". 16مريؿ:  ژڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ     ًٜ َٔ َِٕٚح ل   (2)َواْدَُْْتبُِذ: اْدَُتَْحِّ

  23مريؿ:  ژۉ ې  ژ   ؿقفف تًٚػ:

َرِب ُهَق جَئَِؽ بَِحْذِف " اَدجِ  ًَ ًِْض اْف ـْ َب ك ِشَٔبَقْيِف َظ َُ ًٚ، َوَح ًٚ وجَمِٔئ لء: اإِلتٔٚن. َجَٚء َجْٔئ

ُٝ بِِف... وَأجَٚءه إػ ِة اْفَقاِحَدِة... وَأَجُْٖتف َأي ِجئ رَّ  اْدَ
ِ
ـْ بَِْٚء ، َوُهَق ِم ًٜ َزِة. َوَجَٚء جَيلُء َجْٔئ ّْ َ :  اهْل

ِ
ء ْ افقَّ

ه إَِفِْٔف"جَٚء بِِف وَأجلَٖ  ه واْضَىرَّ
(3) 

 .23مريؿ:  ژوئ  وئ  ژ  ؿقفف تًٚػ:

ُِٕزَ ومٚ شَط يف مْٚزل ادرحتِغ مـ رذال أمتًتٓؿ. يَقفقن: تتبًقا  وافْزء: "مٚ 

تِل ُيرَمك هِبَٚ ؾُتَْْسك"(4)إٔسٚءـؿ"  .(5)، "فِّْْزُ ِخَرُق احلَْٔض افَّ

 

                                                           

يْير: مقضٖ اإلمٚم مٚفؽ، مٚفؽ بـ ، و156: 7( 5867رؿؿ احلديٞ ) صحٔح افبخٚري، بٚب خٚتؿ افٍوٜ،( 1)

هـ(، صححف ورؿّف وخرج أحٚديثف وظِؼ ظِٔف: حمّد ؾٗاد 179تإٔس بـ مٚفؽ بـ ظٚمر إصبحل اددين )

 .936: 2 م،1985 - هـ 1466 فبْٚن، –ظبد افبٚؿل، دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت 

 .512-511: 3فسٚن افًرب،  (2)

 .53-51: 1فسٚن افًرب   (3)

هـ(، أمحد ظبد افٌٍقر 393تافهحٚح تٚج افٌِٜ وصحٚح افًربٜٔ، أبق ٕك إشامظٔؾ بـ محٚد اجلقهري افٍٚرايب ) (4)

 بـ أمحد افٌِٜ، مَٚئس ومًجؿ ،2569: 6 م،1987 -  هـ 1467 ،4ط بروت، –ظىٚر، دار افًِؿ فِّاليغ 

 - هـ1399 افٍُر، دار هٚرون، حمّد افسالم ظبد ،(هـ395ت) احلسغ أبق افرازي، افَزويْل زـريٚء بـ ؾٚرس

 .323: 15، وفسٚن افًرب، 421: 5 م،1979

 .323: 15فسٚن افًرب،  (5)



 

 

 .افَراءات:

 23مريؿ:  ژەئ  وئ  وئ  ژ ؿقفف تًٚػ: 

ٚ مـ َؿْقفف:  َٓ قا ىف ـِّس افُّْقن َوؾتح ٍُ َِٕٚؾع َوَأُبق ، ژوئ وئ ژ"َواْختِ َؿَرَأ اْبـ ـثر َو

تْح افُّْقن، َواْختِػ َظـ َظِٚصؿ  ٍَ َٕسٔٚ{ بِ ِّْس افُّْقن، َوَؿَرَأ مَحَْزة } َُ رو َوابْـ َظٚمر وافُسٚئك }ٕسٔٚ{ بِ ّْ َظ

َٕسٔ ٍْص }  .(1)ٚ{ ؾتحٚ مثؾ مَحَْزةؾروى َأُبق بُر َظُْف }ٕسٔٚ{ ـِّسا، وروى َح

 .آظراب:

" اجْلَٚرُّ َواْدَْجُروُر َحٌٚل : َأْي َؾَْٕٚتَبَذْت َوُهَق  22مريؿ:  ژۋ   ۋ  ژ  ؿقفف تًٚػ:

"ٚ َٓ ًَ  (3)، "وإن صئٝ ـٚن مًٍقٓ أي ؾَهدت بف مُٕٚٚ ؿهٔٚ"(2)َم

قٍل  23مريؿ:  ژۉ  ې  ژ ؿقفف تًٚػ:  ًُ ٍْ َزِة إػ َم ّْ َ َي بِٚهْل َْصُؾ َجَٚءَهٚ، ُثؿَّ ُظدِّ ْٕ " ا

َِٖة، َوَتَركَ  َٚج ٍَ ُ ـَ اْد ٚ، َوُهَق ِم َٓ
ٍز َظَذ َؾِٚظِِ ْرِ مَهْ ٌَ َرُأ بِ َْ ََٖهٚ، َوُي َْك َأجْلَ ًْ َّ َؾ بِ

ِّ
ًْ َِخَرَة  َثٍٚن، َواْشُت ْٕ َزَة ا ّْ َ اهْل

ٚ. َواْدََخُٚض  ًٍ ٔ ٍِ تِْح: وَ  -خَتْ ٍَ َدِة.بِْٚف َٓ  َجُع اْفِق

ِّْسُ  َُ ، َواْف
ِ
َىٚء ًَ الَِم َواْف ْهَدِر ِمثَْؾ افسَّ َّ تُْح اْشٌؿ فِِْ ٍَ َتِٚن، َوِؿَٔؾ: اْف ٌَ ٚ ُف ، َومُهَ ِّْسِ َُ َرُأ بِْٚف َْ َمْهَدٌر َوُي

ُٚب" ََ ًِ ٍٚل: افىَِّراُق َواْف ًَ َتِٚل، َوَجَٚء َظَذ ِؾ
َِ  .(4)ِمثَْؾ اْف

                                                           

هـ(، 324تـتٚب افسبًٜ يف افَراءات، أمحد بـ مقشك بـ افًبٚس افتّّٔل، أبق بُر بـ جمٚهد افبٌدادي ) (1)

 بـ احلسغ افسبع، افَراءات يف احلجٜ:ويْير ،468 ه،1466 ،2ط مك، –حتَٔؼ: صقؿل ضٔػ، دار ادًٚرف 

 ،4ط بروت، –هـ(، حتَٔؼ: د. ظبد افًٚل شٚمل مُرم، دار افؼوق 376تبـ خٚفقيف، أبق ظبد اهلل ) أمحد

: حتَٔؼ ،(هـ463 حقايل: ادتقىف) زٕجِٜ ابـ زرظٜ أبق حمّد، بـ افرمحـ ظبد افَراءات، وحجٜ ،237 هـ، 1461

 .441 بروت، ، افرشٚفٜ دار إؾٌٚين، شًٔد

هـ(، حتَٔؼ: ظع حمّد 616تافتبٔٚن يف إظراب افَرآن، أبق افبَٚء ظبد اهلل بـ احلسغ بـ ظبد اهلل افًُزي ) (2)

  876: 2افبجٚوي، 

 (، حتَٔؼ: د.زهر ؽٚزي زاهد، ظٚملـه338إظراب افَرآن، أبق جًٍر أمحد بـ حمّد بـ إشامظٔؾ افْحٚس)ت:  (3)

 .11 3م، 1988 -هـ1469بروت،  -افُتٛ 

 . 876: 2افتبٔٚن يف اظراب افَرآن،  (4)



 

   

 

 

 .ادًْك افًٚم: 

أي: محِٝ بًٔسك ظِٔف  22مريؿ:  ژٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ژ  ؿقفف تًٚػ:

 افسالم، ويف ـٍٜٔٔ محِٓٚ ؿقٓن: 

، وروي ذفؽ ظـ (1)افَقل إول: أن جزيؾ ظِٔف افسالم ٍٕخ يف جٔٛ درظٓٚ ؾٚشتّر محِٓٚ

 شًٔد بـ جبر ظـ ابـ ظبٚس رِض اهلل ظْف.

 (2)افثٚين: أن افذي خٚضبٓٚ هق افذي محِتف ودخؾ مـ ؾٔٓٚ، وهذا مروي ظـ أيب بـ ـًٛ افَقل

    . 22مريؿ:  ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ژؿقفف تًٚػ: 

أي: اظتزفٝ افْٚس وهل حٚمِٜ بف يف بىْٓٚ إػ مُٚن بًٔد إػ مٚ وراء اجلبؾ إػ أؿل افدار، 

 .(3)أؿل افقادي إػوؿٔؾ 

                                                           

جٚمع افبٔٚن يف تٖويؾ افَرآن، دحّد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽٚفٛ أمع، أبق جًٍر افىزي يْير:  (1)

، ومًٚمل 165: 18م،  2666 -هـ  1426، 1هـ(، حتَٔؼ: أمحد حمّد صٚـر، مٗشسٜ افرشٚفٜ، ط316ت)

افتْزيؾ يف تٍسر افَرآن، دحٔل افسْٜ ، أبق حمّد احلسغ بـ مسًقد بـ حمّد بـ افٍراء افبٌقي افنٚؾًل 

 ،229: 2 هـ، 1426 ،1ط بروت،–هـ(، حتَٔؼ: ظبد افرزاق ادٓدي، دار إحٔٚء افساث افًريب 516ت)

 ظىٜٔ بـ متٚم بـ افرمحـ ظبد بـ ؽٚفٛ بـ احلؼ ظبد حمّد أبق افًزيز، افُتٚب تٍسر يف افقجٔز وادحرر

 -1ط بروت، –هـ(، حتَٔؼ: ظبد افسالم ظبد افنٚيف حمّد، دار افُتٛ افًِّٜٔ 542تإٕدفز ادحٚريب )

 .16: 4 هـ، 1422

وزاد ادسر يف ظِؿ افتٍسر، جلامل افديـ أبق افٍرج ظبد افرمحـ ،  174: 18يْير: جٚمع افبٔٚن يف تٖويؾ افَرآن،  (2) 

 1422 -1ط بروت، –هـ(، حتَٔؼ: ظبد افرزاق ادٓدي، دار افُتٚب افًريب 597تبـ ظع بـ حمّد اجلقزي )

 ثؿ افبكي افَرر ـثر بـ ظّر بـ إشامظٔؾ ءافٍدا ٕيب ،(ـثر ابـ) افًئؿ افَرآن وتٍسر ،124: 3 هـ،

 –ّد ظع بٔوقن حم مْنقرات افًِّٜٔ، افُتٛ دار افديـ، صّس حسغ حمّد: حتَٔؼ ،(هـ774ت) افدمنَل

 ...".ارسائٔع وـٖٕف وافُْٚرة افٌرابٜ ؽٚيٜ يف وهذا: ظْف وؿٚل" ،195: 5 هـ، 1419 -1ط بروت،

هـ(، حتَٔؼ: اإلمٚم 427تأمحد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ افثًِبل، أبق إشحٚق )افُنػ وافبٔٚن ظـ تٍسر افَرآن،  (3)

 =حَٚئؼ ظـ وافُنٚف ،216: 6 ،1ط فبْٚن، –أيب حمّد بـ ظٚصقر، دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت 



 

 

 واختِػ ادٍِّسون يف مدة محِٓٚ ووؿٝ وضًٓٚ ظذ أؿقال: 

 .(1)ـٚن احلّؾ وافقٓدة يف شٚظٜ واحدة! وهقمروي ظـ ابـ ظبٚس، وافثًِبل -1

 .(2)اَنٚ محِتف يف تسع شٚظٚت ووضًٝ مـ يقمٓٚ! ؿٚفف احلسـ افبكي -2

 (4)وابـ افسٚئٛ (3)أَنٚ محِٝ بف تسًٜ أصٓر وهق ؿقل شًٔد بـ جبر -3

 .(5)محِتف ووضًتف يف ثالث شٚظٚت! وهق ؿقل مَٚتؾ بـ شِٔامن أَنٚ -4

أَنٚ محِٝ بف ووضًتف يف ثامٕٜٔ أصٓر ؾًٚش ومل يًش مقفقد ؿط فثامن اصٓر ؾُٚن هذا  -5

 .(6)آيٜ، وهق رأي افزجٚج

 

                                                                                                                                                                          

 ظبد: حتَٔؼ اخلقارزمل افزخمؼي ظّر بـ حمّقد افَٚشؿ ٕيب افتٖويؾ، وجقه يف إؿٚويؾ وظٔقن افتْزيؾ =

 وأرسار افتْزيؾ وإٔقار ،12: 3 م، 2662 - هـ ،1422 بروت، – افًريب افساث إحٔٚء دار ادٓدي، افرزاق

هـ(، حتَٔؼ: حمّد ظبد 685تـ أبق شًٔد ظبد اهلل بـ ظّر بـ حمّد افنرازي افبٔوٚوي )افدي فْٚس افتٖويؾ،

 افَرآن تٍسر يف ادًٚين وروح ،8: 4 هـ، 1418 -1ط بروت، –افرمحـ ادرظنع، دار إحٔٚء افساث افًريب 

هـ(، دار 1342تيب افثْٚء إفقد )أ بـ حمّد بـ اهلل ظبد بـ صُري حمّقد ادًٚيل ٕيب ادثٚين، وافسبع افًئؿ

 .87: 16 بروت، –إحٔٚء افساث افًريب 

 .216: 6إبراهٔؿ افثًِبل  يْير: افُنػ وافبٔٚن ظـ تٍسر افَرآن، أمحد بـ حمّد بـ (1)

 .125: 3يْير: زاد ادسر يف ظِؿ افتٍسر، مجٚل افديـ أبق افٍرج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمّد اجلقزي،  (2)

 .125: 3يْير: زاد ادسر يف ظِؿ افتٍسر ،  (3)

حمّد بـ افسٚئٛ بـ بؼ بـ ظّرو ابـ احلٚرث افُِبل، أبق افْرض: ٕسٚبٜ، راويٜ، ظٚمل بٚفتٍسر وإخبٚر وأيٚم  (4)

: 6آظالم،  (.ـه146افًرب. مـ أهؾ افُقؾٜ. مقفده ووؾٚتف ؾٔٓٚ. وهق مـ )ـِٛ بـ وبرة( مـ ؿوٚظٜ )ت:

133. 

ٔامن بـ بنر إزدي بٚفقٓء افبِخل، حتَٔؼ: أمحد ؾريد، يْير: تٍسر مَٚتؾ بـ شِٔامن، أبق احلسـ مَٚتؾ بـ شِ (5)

 .316: 2، 1م، ط 2663 -هـ  1424 -فبْٚن/ بروت  -دار افُتٛ افًِّٜٔ 

 –هـ(، ظٚمل افُتٛ 311تيْير: مًٚين افَرآن وإظرابف، إبراهٔؿ بـ افِّسي بـ شٓؾ، أبق إشحٚق افزجٚج ) (6)

 .324: 3 م،1988 - هـ 1468 ،1ط بروت،



 

   

 

 

 .(1)أَنٚ محِتف ووضًتف يف شتٜ أصٓر، وهذا افَقل فِاموردي -6

 (2)افراجح واهلل اظِؿ، وهق ادنٓقر ظْد اجلّٓقر: أَنٚ محِٝ بف تسًٜ أصٓر. وافرأي 

 ژى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۉ  ې  ې      ې  ې ژ ؿقفف تًٚػ: 

 23مريؿ: 

أي: أجلٖهٚ وجع افقٓدة ظْدمٚ حترك اجلْغ يف بىْٓٚ إػ جذع افْخِٜ فتستس بف وتًتّد ظِٔف   

يٚبسٜ ٓ رأس ؾٔٓٚ وٓ خرضة، وـٚن وؿٝ افنتٚء، وفًؾ اهلل تًٚػ أهلّٓٚ ظْد افقٓدة، وـٕٚٝ ٕخِٜ 

ې ې  ژ  ذفؽ فرهيٚ مـ آيٚتف مٚ يىّئْٓٚ، ويىًّٓٚ افرضٛ افذي هق ضًٚم افٍْسٚء، وؿٚل تًٚػ:

، ومل يَؾ إػ افْخِٜ، ٕن اجلذع هق شٚق افْخِٜ يف افهحراء افذي ٓ شًػ ظِٔف 23مريؿ:  ژې

 (3)وٓ ؽهـ.

، ؾٔف دفٔؾ ظذ 23مريؿ:  ژى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژ ؿقفف تًٚػ: 

جقاز متْل ادقت ظْد افٍتْٜ حٔٞ أن افسٔدة مريؿ ظِٔٓٚ افسالم ظرؾٝ أَنٚ شتبتذ ومتتحـ هبذا 

ادقفقد حٔٞ ٓ يهدق افْٚس أن ادقفقد وفد مـ ؽر أب، وٓ يهدؿقن مٚ شتَقل هلؿ مـ ؿهٜ 

ٝ ظْدهؿ افًٚبدة افْٚشُٜ، ؾتهبح ظْدهؿ حٚصٚهٚ افًٚهرة افزإٜٔ، ؾَٚفٝ: وٓدتف، وثؿ أَنٚ ـٕٚ

 .  (4)يٚفٔتْل مٝ ؿبؾ أن أصؾ إػ هذا احلٚل

 وإٕام متْٝ ادقت فسببغ:

 اشتحًٔٚء مـ افْٚس وخقؾٚ مـ إمٜ.

 (5)حذرا مـ وؿقع افْٚس يف ادًهٜٔ بام يتُِّقن ؾٔٓٚ.

اءا يَقل: اخرج يٚمـ يًبد مـ دون اهلل، ؾحزٕٝ وؿٔؾ: اَنٚ متْٝ ادقت: َٕنٚ شًّٝ ٕد

ومتْٝ ادقت، وٓ ـراهٜ يف متْل ادقت يف مثؾ هذه ادقاؿػ، وفُـ يُره متْل ادقت درض أو ؾٚؿٜ 

                                                           

 ، ومل أجده يف تٍسر افاموردي.125: 3يْير: زاد ادسر،  (1)

 .67: 16، وافتٍسر ادْر 117: 3يْير: تٍسر ابـ ـثر  (2) 

 .81: 16، وروح ادًٚين 34: 3، وتٍسر افْسٍل 92: 11، وافَرضبل 11-12: 4يْير: افبٔوٚوي  (3)

 .82: 16يْير: روح ادًٚين  (4) 

 يْير: ادهدر ٍٕسف.  (5)



 

 

أو حمْٜ مـ ظدو، ؾ٘ن ـٚن ٓ بد مـ ذفؽ ؾَِٔؾ  )) افِٓؿ أحْٔل مٚ ـٕٚٝ احلٔٚة خرا يل، وتقؾْل اذا 

    (1)ـٕٚٝ افقؾٚة خر يل((

   (2)ومـ طـ أَنٚ متْٝ ادقت بسبٛ وجع افقٓدة ؾَد أشٚء افيـ.

 فٍِِّّسيـ يف ؿقهلٚ هذا أؿقال:   23مريؿ:  ژەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژ   وؿقهلٚ: 

 .(3)"يٚ فٔتْل مل أــ صٔئٚ ؿٚفف افوحٚك ظـ ابـ ظبٚس وبف ؿٚل ظىٚء وابـ زيد" -1

أي متْٝ أن يُقن خرؿٜ دم حٔض مَِٚة ؾال تىِٛ وٓ تذـر، وهذا افَقل فسًٔد بـ   -2

، ، هذا ؿقل بٚضؾ، وهق مـ بدع افتٖويؾ، ؾٔف افتَْص مـ مَٚم افسٔدة (5)، وظُرمٜ(4)جبر

 مريؿ ظِٔٓٚ افسالم.

 (6)أن ادًْك: يٚ فٔتْل ٓ يدرى مـ إٔٚ، وهذا افَقل فَتٚدة. -3

ظْف افَقم ؾٔٓقن ظِٔٓؿ ؾال يرجًقن افٔف، وهذا افَقل ٓبـ  "إٔف افقء افتٚؾف يرحتؾ -4

 . واهلل أظِؿ.(7)افسٚئٛ"

                                                           
ؿَّ َأْحِِْٔ  ((ٕص احلديٞ هق  (1) ُٓ َِّ ْؾ: اف َُ َٔ َٓ ُبدَّ َؾِٚظالً، َؾِْ َٚن  ـَ ْن  ِ٘ ـْ ُُض  َأَصَٚبُف، َؾ ُؿ اَدْقَت ِم ـُ ََّْغَّ َأَحُد َّ ِٝ َٓ َيَت َٕ ٚ ـَ ل َمٚ 

ا يِل((، يْير: صحٔح افبخٚري، بٚب  افَقَؾُٚة َخْرً
ِٝ َٕ ٚ ـَ ِْل إَِذا  ا يِل، َوَتَقؾَّ َُٔٚة َخْرً متْل ادريض ادقت، رؿؿ  احلَ

 .121: 7"، 5671احلديٞ"

 .82: 16يْير: روح ادًٚين   (2)

، ويْير: افدر ادْثقر، ظبد افرمحـ بـ أيب بُر، جالل افديـ افسٔقضل 125: 3زاد ادسر يف ظِؿ افتٍسر،   (3)

 .561: 5 بروت، –هـ(، دار افٍُر 911ت)

 .126: 3يْير: زاد ادسر،   (4)

يْير: افقشٔط يف تٍسر افَرآن ادجٔد، أبق احلسـ ظع بـ أمحد بـ حمّد بـ ظع افقاحدي، افْٔسٚبقري،   (5)

هـ(، حَٔؼ وتًِٔؼ: افنٔخ ظٚدل أمحد ظبد ادقجقد، افنٔخ ظع حمّد مًقض، افدـتقر أمحد 468تافنٚؾًل )

 فبْٚن –ار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت دحمّد صرة، افدـتقر أمحد ظبد افٌْل اجلّؾ، افدـتقر ظبد افرمحـ ظقيس، 

 .186: 3م، 1994 -هـ  1415افىبًٜ: إوػ، 

هـ(،  حتَٔؼ: 211يْير: تٍسر افَرآن، أبق بُر ظبد افرزاق بـ مهٚم بـ ٕٚؾع احلّري افٔامين افهًْٚين )ادتقىف:  (6) 

، وبحر افًِقم فِسّرؿْدي، 6: 3 ه،1416 إوػ، افىبًٜ افريٚض، –د. مهىٍك مسِؿ حمّد، مُتبٜ افرصد 

2 :372 . 

 .126:  3زاد ادسر،  (7)



 

   

 

 
ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ژ  ؿقفف تًٚػ:

 25افَهص:  ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  

هذه أيٜ مـ شقرة افَهص، وشقرة افَهص مـ افسقر ادُٜٔ، وظدد آيٚهتٚ ثامن وثامٕغ آيٜ " 

مَهقدهٚ افتقاضع هلل ، ادستِزم فرد إمر ـِف إفٔف، افْٚصئ ظـ اإليامن بٚٔخرة، افْٚصئ ظـ 

 فسٚن مـ مل اإليامن بْبقة حمّد ) صذ اهلل ظِٔف وشِؿ (، افثٚبتٜ ب٘ظجٚز افَرآن، اديٓر فِخٍٚيٚ ظذ

يتًِؿ ظِاًم ؿط مـ أحد مـ اخلِؼ، ادْتٟ فًِق ادتهػ بف، وذفؽ هق ادٖخقذ مـ تسّٔتٓٚ 

بٚفَهص افذي حُؿ ٕجِف صًٔٛ بًِق افُِٔؿ ظِٔٓام افسالم ظذ مـ ٕٚواه، وؿًّف دـ ظٚداه، 

ـ ماليب هٔبتف ؾُٚن ادآل وؾؼ مٚ ؿٚل: بسؿ اهلل ) افذي اختص بٚفُزيٚء وافًيّٜ ، ؾٖفبس خدامف م

( افرمحـ ) افذي ظؿ بًّْٜ افبٔٚن، حتك أهؾ افٍُران افرحٔؿ افذي خص بًّْٜ مٚ بًد افبًٞ أهؾ 

 . (1)اإليامن

 .ادْٚشبٜ:

ًٚ فدظٚء صًٔٛ ظِٔف افهالة وافسالم فف،  "وفام ـٚن شامظٓام فَقفف هذا مع إحسٕٚف إفٔٓام شبب

ًٚ ظذ تَديره: ؾذهبٝ ادرأتٚن إػ أبٔٓٚ ؾحدثتٚه بخزمهٚ و ب٘حسٕٚف إفٔٓٚ، ؾٖمر بدظٚئف  ؿٚل بٕٚٔ

ٚ متق، وفام فُٔٚؾئف: ؾجٚءتف ) أي بسبٛ ؿقل إب وظذ افٍقر ( إحدامهٚ: أي ادرأتغ حٚل ـقَن

ـٚن احلٔٚء ـٖٕف مرـٛ هلٚ هل متُّْٜ مْف، مٚفُٜ فزمٚمف ظّز بٖداة آشتًالء ؾَٚل: ظذ اشتحٔٚء اي: 

ٍِّٝ اإلتٔٚن إػ رجؾ أجْبل تُِّف ومتٚصٔف: ثؿ اشتٖٕػ اإلخبٚر ظام  ـُ حٔٚء مقجقد مْٓٚ: َٕنٚ 

ًٚ بام  ٕبٔٓٚ مـ افرؽبٜ إػ فَٚئف يف ؿقهلٚ: تنقف إفٔف افسٚمع مـ أمرهٚ ؾَٚل: )ؿٚفٝ(، وأـدت إظالم

                                                           

 .466: 5ٕيؿ افدرر ىف تْٚشٛ أيٚت وافسقر (1)



 

 

)إن أيب(، وصقرت حٚفف بٚدوٚرع ؾَٚفٝ: ) يدظقك فٔجزيؽ ( أي: يًىٔؽ مُٚؾٖة فؽ، ٕن 

 ادُٚؾٖة مـ صٔؿ افُرام، وؿبقهلٚ ٓ ؽوٚضٜ ؾٔف. 

)أجر مٚ شَٔٝ فْٚ ( أي: مقاصْٔٚ، ؾٖرسع اإلجٚبٜ فام بْٔٓام مـ ادالءمٜ، وفذفؽ ؿٚل: ) ؾِام( 

ًٚ ظِٔٓام افهالة وافسالم (، )وؿص( أي: مقشك ظِٔف افهالة ) بٚ فٍٚء( جٚءه ) اي مقشك صًٔب

وافسالم ( )ظِٔف ( أي: صًٔٛ ظِٔف افهالة وافسالم ( )افَهص(  أي: حدثف حديثف مع فام تقشؿ 

 ؾٔف بام آتٚه اهلل مـ احلُؿ وافًِؿ مـ افْهٔحٜ وافنٍَٜ، وافًِؿ واحلُّٜ، واجلالل وافًيّٜ.

ـٚن مـ ادًِقم إٔف ٓ ظٔنٜ خلٚئػ، ؾُٚن أهؿ مٚ إػ اإلٕسٚن إمٚن ، ؿدم فف افتٖمغ بٖن ؿٚل:  وفام

أي: صًٔٛ فف ظِٔٓام افهالو وافسالم : )ٓ ختػ( أي: ؾ٘ن ؾرظقن ٓ شِىٚن فف ظذ مٚ هْٓٚ، وٕن 

ـٕٚٝ افْتٔجٜ : ظٚدة اهلل تًٚػ جرت أن تقاضًؽ هذا مٚ ـٚن يف أحد إٓ ؿٙ اهلل برؾًتف، وفذفؽ 

)ٕجقت ( أي: يٚ مقشك )مـ افَقم افيٚدغ ( أي: هق و ؽره وإن ـٕٚقا يف ؽٚيٜ افَقة وافًراؿٜ يف 

 .(1)افيِؿ"

 . حتِٔؾ إفٍٚظ: 

أي: مـ صدة احلٔٚء،   25افَهص:  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک ژ  ؿقفف تًٚػ:

 .(2)واجلٚر وادجرور متًِؼ بّحذوف حٚل، أي: مستحٜٔٔ متخٍرة

 آظراب: . 

إِْحدامُهٚ مهدريٜ، أي أجر شَٔؽ فْٚ، وفٔسٝ مقصقفٜ َٕنٚ فق   ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڳژ "

 ـٕٚٝ مقصقفٜ، ـٚن ادًّْل هبٚ افامء، وإجر ظذ افسَل أو افًّؾ ٓ ظذ افامء أو افًغ.

مجِٜ ؾًِٜٔ يف مقضع ٕهٛ ظذ احلٚل مـ إِْحدامُهٚ وظٚمِف جٚءت   ژک  ک  ک  ژ 

 يف مقضع ٕهٛ ظذ احلٚل مـ ضّر مَتِْق وظٚمِف مَتِْق"وَظَذ 
ٍ
 .(3)اْشتِْحٔٚء

                                                           

 .478-477ٕيؿ افدرر ىف تْٚشٛ أيٚت وافسقر ، (1)

 .81: 26يْير: افتٍسر ادْر،  (2)

 .86: 26افتٍسر ادْر:  (3)



 

   

 

 

 .افبالؽٜ: 

 .(1)بْٔٓام جْٚس اصتَٚق  ژڱ  ں  ں     ژ   ؿقفف تًٚػ:

 ادًْك افًٚم:  

ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ژ  ؿقفف تًٚػ:

 25افَهص: ژ  ڳ  ڳ

أي: فام رجًٝ ادرأتٚن رسيًٚ بٚفٌْؿ إػ أبٔٓام اشتٌرب وشٖهلام ظـ خزمهٚ، ؾَهتٚ ظِٔف مٚ  

ؾًؾ مقشك ظِٔف افسالم، ؾبًٞ إحدامهٚ إفٔف فتدظقه إػ أبٔٓٚ، ؾجٚءت إحدامهٚ متق مق احلرائر، 

وحٔٚء  مستحٜٔٔ، متخّرة بخامرهٚ، شٚترة وجٓٓٚ بثقهبٚ، فٔسٝ جريئٜ ظذ افرجٚل، ؾَٚفٝ يف أدب

 وخٍر: إن أيب يىِبؽ فُٔٚؾئؽ ظذ إحسٕٚؽ فْٚ، ويًىٔؽ أجر شَٔؽ فٌّْْٚ.

 ويف شبٛ اشتحٔٚئٓٚ ثالثٜ أؿٚويؾ: 

 "أحدهٚ: أَنٚ دظتف فتُٚؾئف وـٚن إمجؾ مُٚؾٖتف مـ ؽر ظْٚء. 

 افثٚين: َٕنٚ ـٕٚٝ رشقفٜ أبٔٓٚ. 

اجٜ  ّٓجٜ".افثٚفٞ: مٚ ؿٚفف ظّر َٕنٚ فٔسٝ بسٍِع مـ افْسٚء َخرَّ  (2)و

 واختِػ افًِامء يف تًٔغ إب مـ هق:

ؿٚل اجلّٓقر، و ادنٓقر ظْد ـثر مـ افًِامء: ظذ أن افداظل أبٚمهٚ هق صًٔٛ ظِٔف افسالم افذي 

 .  (3)أرشؾ إػ أهؾ مديـ، ومهٚ ابْتٚه

 

                                                           

 81افتٍسر ادْر:  (1)

هـ(، 456ت: أبق احلسـ ظع بـ حمّد بـ حمّد بـ حبٔٛ افبكي افبٌدادي، افنٓر بٚفاموردي )افُْٝ وافًٔقن (2)

 ، 247: 4بروت / فبْٚن،  -حتَٔؼ: افسٔد ابـ ظبد ادَهقد بـ ظبد افرحٔؿ، دار افُتٛ افًِّٜٔ 

هـ(، 745تثر افديـ إٕدفز )يْير: افبحر ادحٔط، أبق حٔٚن حمّد بـ يقشػ بـ ظع بـ يقشػ بـ حٔٚن أ (3)

 .85-84: 26 ادْر، وافتٍسر ،298:  8 هـ، 1426 بروت، –حتَٔؼ: صدؿل حمّد مجٔؾ، دار افٍُر 



 

 

 .(1)وفٔس يف ذفؽ رء يٖبٚه افديـ ـام ؿٚل افرازي 

 واشّف ثروان.وؿٚل احلسـ: هق ابـ أخل صًٔٛ 

 وؿٚل أبق ظبٔدة: يثرون. 

 وؿٔؾ هق رجؾ صٚفح فٔس مـ صًٔٛ بْسٛ

وؿٔؾ إن ادرأتغ إٕام ـٚن مرشِٓام ظّٓام وهق ـٚن صٚحٛ افٌْؿ وهق ادزوج وفُـ ظز ظـ   

 (2).افًؿ بٕٚب يف مجٔع إمر إذ هق بّثٚبتف

روي أَنٚ فام ؿٚفٝ فَِْٔجِزَيَؽ  وؿد أجٚهبٚ مقشك ظِٔف افسالم فِتزك بٚفنٔخ، ٓ ضِبٚ فألجرة،

ـره ذفؽ، وفام ؿدم إفٔف افىًٚم امتْع، وؿٚل: إٕٚ أهؾ بٔٝ ٓ ٕبٔع ديْْٚ بدٕٕٔٚٚ، وٓ ٕٖخذ ظذ 

ادًروف ثّْٚ، حتك ؿٚل صًٔٛ ظِٔف افسالم: هذه ظٚدتْٚ مع ـؾ مـ يْزل بْٚ. هذا ؾوال ظـ أن 

 افرضورات تبٔح ادحيقرات.

زل أبٔٓٚ، وضِٛ مْٓٚ أن تسر خٍِف ـٔال يْير إفٔٓٚ، وأن ترصده إػ وتبع مقشك ادرأة إػ مْ

 افىريؼ، وهل خٍِف، وهذا مـ أدب افرجٚل افذيـ أظدهؿ اهلل فِْبقة.

ٚ َؿْقُفُف:   25افَهص:   ژ ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳژ  َأمَّ

ٌت: َٓ ٚ َُ ِٔف إِْص ٍِ  َؾ

أحدهٚ: ـٔػ شٚغ دقشك ظِٔف افسالم أن يًّؾ بَقل امرأة وأن يّق مًٓٚ وهل أجْبٜٔ 

 (3)ؾ٘ن ذفؽ يقرث افتّٜٓ افًئّٜ وؿٚل ظِٔف افسالم )) اتَقا مقاضع افتٓؿ (( 

                                                           

يْير: مٍٚتٔح افٌٔٛ = افتٍسر افُبر، أبق ظبد اهلل حمّد بـ ظّر بـ احلسـ بـ احلسغ افتّٔل افرازي ادَِٛ  (1)

 .589: 24 ،ـه1426 ،3ط بروت، –هـ(، دار إحٔٚء افساث افًريب 666تبٍخر افديـ افرازي خىٔٛ افري )

  .284: 4 ادحرر افقجٔز يف تٍسر افُتٚب افًزي،ـيْير:  (2)

ومل أجد فف أصال  حديٞ "اتَقا مقاضع افتٓؿ"، ؿد ذـره افرازي يف تٍسره وآمٚم افٌزايل يف ـتٚب آحٔٚء (3)

"حتك احسز هق صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ ذفؽ روي ظـ ظع بـ حسغ ))أن صٍٜٔ بْٝ حٔك بـ أخىٛ أخزتف 

ًٚ يف ادسجد ؿٚفٝ: ؾٖتٔتف ؾتحدثٝ ظْده ؾِام أمسٔٝ إكؾٝ   =أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن مًتٍُ



 

   

 

 

واجلقاب: أن َٕقل أمٚ افًّؾ بَقل امرأة ؾُام ًّٕؾ بَقل افقاحد حرًا ـٚن أو ظبدًا ذـرًا 

ومٚ ـٕٚٝ إٓ خمزة ظـ أبٔٓٚ وأمٚ ادق مع ادرأة ؾال بٖس بف مع آحتٔٚط  ـٚن أو إٔثك يف إخبٚر

 وافتقرع.

 :ٚ َٓ ًٚ إػ اهلل تًٚػ ؾُٔػ ئِؼ بف أخذ إجرة ظِٔف ؾ٘ن َوَثِٕٚٔ وثٕٚٔٓٚ إٔف شَك أؽْٚمٓام تَرب

 ذفؽ ؽر جٚئز يف ادروءة وٓ يف افؼيًٜ.

ًٚ فألجرة  واجلقاب: أن ادرأة وإن ؿٚفٝ ذفؽ ؾًِؾ مقشك ظِٔف افسالم مٚ ذهٛ إفٔٓؿ ضِب

بؾ فِتزك برؤيٜ ذفؽ افنٔخ وروي أَنٚ فام ؿٚفٝ فٔجزيؽ ـره ذفؽ وفام ؿدم إفٔف افىًٚم امتْع وؿٚل 

ًٚ حتك ؿٚل صًٔٛ ظِٔف افسالم هذه  إٕٚ أهؾ بٔٝ ٓ ٕبٔع ديْْٚ بدٕٕٔٚٚ وٓ ٕٖخذ ظذ ادًروف ثّْ

 ظٚدتْٚ مع ـؾ مـ يْزل بْٚ.

: إٔف ظرف ؾَرهـ وؾَر أبٔٓـ وظجزهؿ وإٔف ظِٔف افسالم ـٚن يف َنٚيٜ افَقة بحٔٞ وثٚفثٓٚ  

ـٚن يُّْف افُسٛ افُثر بٖؿؾ شًل ؾُٔػ ئِؼ بّروءة مثِف ضِٛ إجرة ظذ ذفؽ افَدر مـ 

 افسَل مـ افنٔخ افٍَر وادرأة افٍَرة.

ن يُقن: ؾِٔس بُّْر أن واجلقاب ظـ هذا إضٚؾٜ فام مر يف اجلقاب ظـ افٍَرة ثٕٚٔٚ َمُـ ا

اجلقع ؿد بِغ إػ حٔٞ مٚ ـٚن يىٔؼ حتِّف، ؾَبؾ ذفؽ ظذ شبٔؾ آضىرار، ؾ٘ن افرضورات تبٔح 

 ادحيقرات.

                                                                                                                                                                          

ؾٚ ؾْٚدامهٚ وؿٚل إَنٚ صٍٜٔ بْٝ حٔك ؾَٚٓ يٚ رشقل ؾَٚم يّق مًل ؾّر بف رجالن مـ إٕهٚر ؾسِام ثؿ إك=

اهلل مٚ ٕيـ بؽ إٓ خرًا ؾَٚل إن افنٔىٚن جيري مـ ابـ آدم جمرى افدم مـ اجلسد وإين خنٔٝ أن يدخؾ 

"، ويْير: إحٔٚء 2638، بٚب زيٚرة ادرأة زوجٓٚ يف اظتُٚؾف، رؿؿ احلديٞ"56: 3ظُِٔام((، صحٔح افبخٚري، 

 وادٌْل ،36: 3 بروت، –هـ(، دار ادًرؾٜ 565حٚمد حمّد بـ حمّد افٌزايل افىقد )ادتقىف: ظِقم افديـ، أبق 

 أبق ،(افديـ ظِقم إحٔٚء هبٚمش مىبقع) إخبٚر مـ اإلحٔٚء يف مٚ ختريٟ يف إشٍٚر، يف إشٍٚر محؾ ظـ

 دار ،(هـ866: ادتقىف) افًراؿل إبراهٔؿ بـ بُر أيب بـ افرمحـ ظبد بـ احلسغ بـ افرحٔؿ ظبد افديـ زيـ افٍوؾ

 .914 م،2665 - هـ1426 ،1ط فبْٚن، –حزم، بروت  ابـ



 

 

ورابًٓٚ: ـٔػ ئِؼ بنًٔٛ افْبل ظِٔف افسالم أن يبًٞ ابْتف افنٚبٜ إػ رجؾ صٚب ؿبؾ  

.ًٚ ًٚ أو ؾٚشَ  افًِؿ بُقن ذفؽ افرجؾ ظٍٍٔ

 ..(1)افسالم ـٚن ؿد ظِؿ بٚفقحل ضٓٚرهتٚ وبراءهتٚ ؾُٚن يًتّد ظِٔٓٚ واجلقاب: فًِف ظِٔف

ٚ َؿْقُفُف: ؿٚل ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْف ؾَٚم يّق واجلٚريٜ أمٚمف  ژ ڱ ڱژ "َأمَّ

ؾٓبٝ افريح ؾُنٍٝ ظْٓٚ ؾَٚل مقشك ظِٔف افسالم إين مـ ظْك إبراهٔؿ ظِٔف افسالم ؾُقين مـ 

ثٔٚبؽ ؾٖرى مٚ ٓ حيؾ يل ؾِام دخؾ ظذ صًٔٛ ؾ٘ذا افىًٚم مقضقع ؾَٚل خٍِل حتك ٓ ترؾع افريح 

صًٔٛ تْٚول يٚ ؾتك ؾَٚل مقشك ظِٔف افسالم أظقذ بٚهلل ؿٚل صًٔٛ ومل ؿٚل ٕٕٚ مـ أهؾ بٔٝ ٓ ٕبٔع 

ًٚ، ؾَٚل صًٔٛ وفُـ ظٚديت وظٚدة آبٚئل إضًٚم افؤػ ؾجِس مقشك ظِٔف  ديْْٚ بّؾء إرض ذهب

ام ـره أـؾ افىًٚم خنٜٔ أن يُقن ذفؽ أجرة فف ظذ ظِّف ومل يُره ذفؽ مع اخلرض افسالم ؾٖـؾ وإٕ

، وافٍرق أن أخذ إجر ظذ افهدؿٜ ٓ 77افُٓػ:  ژڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ژ  حغ ؿٚل:

 جيقز أمٚ آشتئجٚر ابتداء ؾٌر مُروه.

ٚ َؿْقُفُف:     ژڱ  ں  ں     ژ َأمَّ
ٚك فام دخؾ ظِٔف ؿٚل فف مـ إٔٝ يٚ ظبدافِف مهدر ـٚفًِؾ شّل بف ادَهقص ؿٚل افوح

ؾَٚل إٔٚ مقشك بـ ظّران بـ يهٓر بـ ؿٚهٞ بـ ٓوى بـ يًَقب وذـر فف مجٔع أمره مـ فدن 

 وٓدتف وأمر افَقابؾ وادراضع وافَذف يف افٔؿ وؿتؾ افَبىل وأَنؿ يىِبقٕف فَٔتِقه ؾَٚل صًٔٛ:

أي ٓ شِىٚن فف بٖرضْٚ ؾِسْٚ يف َمُِتف وفٔس يف أيٜ دٓفٜ   ژڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ ژ

ظذ إٔف ؿٚل ذفؽ ظـ افقحل أو ظذ مٚ تَتؤف افًٚدة ؾ٘ن ؿٔؾ ادٍِّسون ؿٚفقا إن ؾرظقن يقم رـٛ 

خِػ مقشك ظِٔف افسالم رـٛ يف أفػ أفػ وشتامئٜ أفػ ؾٚدِؽ افذي هذا صٖٕف ـٔػ يًَؾ أن ٓ 

 (2)ثامٕٜٔ أيٚم مـ دار َمُِتف ؿِْٚ هذا وإن ـٚن ٕٚدرًا إٓ إٔف فٔس بّحٚل"  يُقن يف مُِف ؿريٜ ظذ بًد

                                                           

 .596: 24يْير: مٍٚتٔح افٌٔٛ  (1)

 .591-596: 24مٍٚتٔح افٌٔٛ = افتٍسر افُبر،  (2)



 

   

 

 

 ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ ژ  ؿقفف تًٚػ:  

 25افَهص: 

أي: ؾِام جٚء مقشك إػ افنٔخ، وأخزه ظـ ؿهتف مع ؾرظقن وؿقمف يف ـٍرهؿ وضٌَٔٚنؿ، 

ؿتِف وشبٛ خروجف مـ بِده مك، ؿٚل فف: ٓ ختػ واضّئـ وطِّٓؿ بْل إرسائٔؾ، وتآمرهؿ ظذ 

وضٛ ٍٕسٚ، ؾٕ٘ؽ ٕجقت مـ شىقة افيٚدغ، وخرجٝ مـ َمُِتٓؿ، وٓ شِىٚن هلؿ يف بالدٕٚ، 

 ؾٚضّٖن مقشك وهدأت ٍٕسف مـ افَِؼ.

 واختِػ يف افنٔخ مـ هق؟ ظذ أؿقال: 

 ؾَٚل اجلّٓقر هق صًٔٛ ظِٔف افسالم ومهٚ ابْتٚه، 

 وؿٚل احلسـ: هق ابـ أخل صًٔٛ واشّف ثروان، 

وؿٚل أبق ظبٔدة: يثرون، وؿٔؾ هق رجؾ صٚفح فٔس مـ صًٔٛ بْسٛ، وؿٔؾ إن ادرأتغ إٕام 

ـٚن مرشِٓام ظّٓام وهق ـٚن صٚحٛ افٌْؿ وهق ادزوج وفُـ ظز ظـ افًؿ بٕٚب يف مجٔع إمر إذ 

 واهلل أظِؿ بٚفهقاب. (1)هق بّثٚبتف

 تًٚػ... تؿ بحّد اهلل

  

                                                           

 .247: 4، ويْير: افُْٝ وافًٔقن، 284: 4ادحرر افقجٔز يف تٍسر افُتٚب افًزيز،  (1)



 

 

 

 احلّد هلل رب افًٚدغ وافهالة وافسالم ظذ خٚتؿ إٕبٔٚء وادرشِغ..

احلّد هلل افذي جًؾ احلٔٚء صًبٜ مـ صًٛ اإليامن وٓ يُّؾ إيامن ادٗمـ إٓ إذا ـٚن احلٔٚء خهِٜ 

 مْف..

 وبًد:

 ٜ:ؾّـ خالل ـتٚبٜ بحثل هذا تقصِٝ ؾٔف إػ افْتٚئٟ أتٔ

 ان احلٔٚء صًبٜ مـ صًٛ اإليامن ـام ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.. -1

وان افذي يتسؿ بهٍٜ احلٔٚء ٓ يُّـ ان يُقن ؾٚشَٚ وافًُس صحٔح ايوٚ إذ ٓ يُّـ ان  -2

 يُقن افٍٚشؼ حٔٔٚ.

 احلٔٚء يَْسؿ إػ ؿسّغ ذـرٕٚهٚ يف ادبحٞ افتّٓٔدي. -3

 احلٔٚء فف أوجف ودرجٚت.  -4

آن افُريؿ يف ظدة مقاضع ذـرهتٚ يف ادَدمٜ وفُـ احلٔٚء افذي جٚء بًّْٚه ورد ذـر احلٔٚء يف افَر -5

 افؼظل يف مقضًغ وهل يف شقريت مريؿ وافَهص..

احلٔٚء صٍٜ ٕهؾ افْبقة ـام بْٔف افَرآن افُريؿ يف ذـر حٔٚء شٔدتْٚ مريؿ ظِٔٓٚ افسالم وهل  ان -6

 أم شٔدٕٚ ظٔسك ظِٔف افسالم ويف ذـر حٔٚء ابْٜ شٔدٕٚ صًٔبٚ ظِٔف افسالم..

 أن احلٔٚء صٍٜ مـ صٍٚت افهٚحلغ.. -7

 أختؿ بحثل بحّد اهلل وصُره أن جًِْٚ مسِّغ واحلّد هلل رب افًٚدغ.. وأخرا

 

 

  



 

   

 

 

 ادهٚدر وادراجع

 افَرآن افُريؿ

هـ(، دار ادًرؾٜ 565احٔٚء ظِقم افديـ ، ابق حٚمد حمّد بـ حمّد افٌزايل افىقد )ت: .1

 _ بروت،

ن هـ(، حتَٔؼ: شِٔام597آداب احلسـ افبكي وزهده ومقاظيٜ، ابـ اجلقزي ) .2

 م .2667هـ _ 1428، 3احلرش، دار افْقادر، ط

أداب افؼظٜٔ  وادْح ادرظٜٔ، حمّد بـ مٍِح بـ حمّد بـ مٍرج ابق ظبدافِف صّس  .3

 هـ(، ظٚمل افُتٛ 763افديـ ادَدد افرامْل ثؿ افهٚحلل احلْبع )ادتقيف :

فبٌدادي، أدب افدٕٔٚ وافديـ، ابق احلسـ بـ ظع بـ حمّد بـ حمّد حبٔٛ افبكي ا .4

 م.1986هـ(، دار مُتبٜ احلٔٚء، 456افنٓر بٚفاموردي )ادتقيف :

هـ( حتَٔؼ: د. 338اظراب افَرآن، ابق جًٍل امحد بـ حمّد بـ اشامظٔؾ افْحٚس )ت: .5

 م .1988هـ_ 1469زهر ؽٚزي زاهد، ظٚمل افُتٛ _بروت،

منَل )ادتقىف: إظالم، خر افديـ بـ حمّقد بـ حمّد بـ ظع بـ ؾٚرس، افزرـع افد .6

 م.2662أيٚر / مٚيق  -هـ(، دار افًِؿ فِّاليغ، افىبًٜ: اخلٚمسٜ ظؼ 1396

 آؽٚين، ابق افٍرج آصبٓٚين ، حتَٔؼ : شّر جٚبر دار افٍُر _بروت ، افىبًٜ افثٕٜٚٔ. .7

شًٔد ظبدافِف بـ ظّر بـ حمّد  إقار افتْزيؾ وارسار افتٖويؾ، فْٚس افديـ ابق .8

هـ(، حتَٔؼ: حمّد ظبدافرمحـ ادرظنع، دار احٔٚء 685افنرازي افبٔوٚوي )ادتقيف:

 هـ .1418، 1افساث افًريب _بروت،  ط

افبحر ادحٔط ، ابق حٔٚن حمّد بـ يقشػ بـ ظع بـ يقشػ بـ حٔٚن اثر افديـ  .9

 هـ(.745إٓدفز )ت:

، ابق افبَٚء ظبدافِف بـ احلسغ بـ ظبدافِف افًُزي افتبٔٚن يف اظراب افَرآن .16

 هـ(، حتَٔؼ: ظع حمّد افبجٚوي .616)ادتقيف:



 

 

تٍسر افَرآن افًئؿ )ابـ ـثر(، ٕيب افٍداء، اشامظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر افَرر  .11

هـ (، حتَٔؼ :حمّد حسغ صّس افديـ، دار 774افبكي، ثؿ افدمنَل )ادتقيف :

 هـ 1419، 1قرات حمّد ظع بٔوقن _بروت، طافُتٛ افًِّٜٔ، مْن

تٍسر افَرآن، أبقبُر ظبد افرزاق بـ مهٚم بـ ٕٚؾع احلّري افٔامين افهًْٚين )ادتقيف  .12

 هـ .1416 1هـ(، حتَٔؼ: د. مهىٍك شٚمل حمّد، مُتبٜ افرصد _افريٚض_ط211:

، دار افٍُر افتٍسر ادْر يف افًَٔدة وافؼيًٜ وادْٟٓ، د. وجٔف بـ مهىٍك افزحع .13

 هـ .1418، 2ادًٚس _دمنؼ، ط

تٍسر مَٚتؾ بـ شِٔامن ، ابق احلسـ مَٚتؾ بـ شِٔامن بـ بنر آزدي بٚفقٓء افبِخل ،  .14

 - هـ1424  ،1ط،بروت -فبْٚن –حتَٔؼ : امحد ؾريد، دار احٔٚء افُتٛ افًِّٜٔ 

 .م2663

افرؤوف بـ تٚج افًٚرؾغ  افتقؿٔػ ظذ مٓامت افتًٚريػ، زيـ افديـ حمّد اددظق بًبد .15

هـ ( ظٚمل افُتٛ، 1631بـ ظع زيـ افًٚبديـ احلقادي ثؿ ادْٚوي افَٚهري )ادتقيف :

 م.1996هـ_1416، 1ظبداخلٚفؼ ثروت _افَٚهرة،ط

حٚتؿ افدرامل  افثَٚت، حمّد بـ حبٚن بـ امحد بـ حبٚن بـ مًٚذ بـ مًبد افتّّٔل، ابق .16

هـ(،  ضبع ب٘ظٕٜٚ وزارة ادًٚرف احلُقمٜ افًٚفٜٔ اهلْديٜ، حتٝ 354افبٔتل، )ادتقيف:

مراؿبٜ  افدـتقر حمّد بـ ادًبد حْٚن اددير دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ، دائرة ادًٚرف 

 م.1973هـ _ 1393، 1افًثامٕٜٔ، حٔدر ابٚد افرــ اهلْد، ط

ن، حمّد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽٚفٛ أمع، ابق جٚمع افبٔٚن يف تٖويؾ افَرآ .17

، 1هـ (، حتَٔؼ: امحد حمّد صٚـر، مٗشسٜ افرشٚفٜ،ط316جًٍر افىزي، )ادتقيف: 

 م .2666هـ _1426

اجلٚمع افهحٔح شْـ افسمذي، حمّد بـ ظٔسك ابق ظٔسك افسمذي افسِّل، حتَٔؼ:  .18

 ريب _بروت .امحد حمّد صٚـر واخرون، دار احٔٚء افساث افً



 

   

 

 

اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن، أبق ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ أيب بُر بـ ؾرح إٕهٚري  .19

هـ(، حتَٔؼ: هنٚم شّر افبخٚري، دار  671اخلزرجل صّس افديـ افَرضبل )ادتقىف: 

 ظٚمل افُتٛ، افريٚض، ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ.

ادريس بـ ادْذر افتّّٔل احلْيع اجلرح وافتًديؾ، ابق حمّد ظبد افرمحـ بـ حمّد بـ  .26

هـ(، ضبًٜ جمِس دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ _بحٔدر 327افرازي ابـ ايب حٚتؿ، )ادتقيف :

 م.1952هـ _ 1271، 1ابٚد افدــ _اهلْد، دار احٔٚء افساث افًريب _ بروت، ط

َٔؼ: هـ( حت463حجٜ افَراءات، ظبدافرمحـ بـ حمّد ابق زرظف ابـ زٕجِٜ، )ادتقيف :  .21

 شًٔد آؾٌٚين، دار افرشٚفٜ _بروت .

هـ( 376احلجٜ يف افَراءات افسبع، احلسـ بـ امحد بـ خٚفقيٜ، أبقظبد اهلل )ادتقيف :  .22

 هـ.1461، 4حتَٔؼ: د.ظبد افًٚل شٚمل مُرم، دار افؼوق _ بروت، ط

دتقيف احلامشٜ افبكيٜ ، ظع بـ ايب افٍرج بـ احلسـ صدر افديـ أبق احلسـ افبكي )ا .23

 هـ(، حتَٔؼ: خمتٚر افديـ امحد، ظٚمل افُتٛ _بروت .659:

هـ( دار افٍُر 911افدر ادْثقر، ظبدافرمحـ بـ ايب بُر جالل افديـ افسٔقضل، )ادتقيف : .24

 _بروت .

افذريًٜ إػ مُٚرم افؼيًٜ، أبق افَٚشؿ احلسغ بـ حمّد ادًروف بٚفراؽٛ آصٍٓٚين،  .25

هـ _ 1428د. أبقزيد افًجّل، دار افسالم _افَٚهرة،  هـ(، حتَٔؼ:562)ادتقيف :

 م.2667

روح ادًٚين تٍسر افَرآن افًئؿ وافسبع ادثٚين، ٕيب ادًٚيل حمّقد صُري بـ ظبدافِف  .26

 بروت. -هـ(، دار احٔٚء افساث افًريب1342بـ حمّد بـ أيب افثْٚء آفقد، )ادتقيف :

ديـ ابق افٍرج ظبدافرمحـ بـ ظع بـ حمّد اجلقزي زاد ادسر يف ظِؿ افتٍسر، جلامل اف .27

هـ (، حتَٔؼ : ظبدافرزاق ادٓدي، دارافُتٛ افًربٜٔ بروت، 597)ادتقيف :

 هـ .1422_1ط



 

 

شْـ ابـ مٚجٜ، ابـ مٚجف ابق ظبدافِف حمّد يزيد افَزويْل، ومٚجف اشؿ أبٔف يزيد  .28

حٔٚء افُتٛ افًربٜٔ _ؾٔهؾ (، حتَٔؼ : حمّد ؾٗاد ظبدافبٚؿل، دار ا9هـ 273)ادتقيف: 

 ظٔسك افبٚجل احلِبل.

ْوِجردي اخلراشٚين، ابق بُر  .29 افسْـ افُزى، امحد بـ احلسغ بـ ظع بـ مقشك اخلُِّْسَ

هـ(، حتَٔؼ: حمّد بـ ظبدافَٚدر ظىٚء، دار افُتٛ افًِّٜٔ، 458افبَٓٔل، )ادتقيف :

 بروت_فبْٚن.

ٔبٚين افتزيزي ، ابق زـريٚ )ادتقيف ذح ديقان احلامشٜ، حئك بـ ظع بـ حمّد افن .36

 هـ(،  دار افَِؿ _بروت .552:

افهحٚح تٚج افٌِٜ وصحٚح افًربٜٔ، ابق ٕكاء اشامظٔؾ بـ محٚد اجلقهري افٌرايب،  .31

هـ 1467، 4هـ(، امحد ظبدافٌٍقر ظىٚر، دار افًِؿ فِّاليـ _ بروت ط393)ادتقيف: 

 م .1987_

بق ظبدافِف افبخٚري اجلًٍل، حتَٔؼ: حمّد زهر صحٔح افبخٚري، حمّد بـ اشامظٔؾ ا .32

بـ ٕٚس افْٚس، دار ضقق افْجٚة، )مهقر ظـ افسِىٕٜٚٔ ب٘ضٚؾٜ ترؿٔؿ حمّد ؾٗاد 

 هـ. 1422، 2ظبدافبٚؿل،ط

هـ (، 261صحٔح مسِؿ، مسِؿ بـ احلجٚج أبق احلسـ افَنري افْٔسٚبقري، )ادتقيف : .33

 فساث افًريب _ بروت.حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل، دار احٔٚء ا

هـ(، حتَٔؼ: ظبد 296ضبَٚت افنًراء، ظبد اهلل بـ حمّد ابـ ادًتز افًبٚد، )ت: .34

 . 3افستٚر امحد ؾراج، دارادًٚرض _افَٚهرة، ط

هـ(، حمّد بـ 476ضبَٚت افٍَٓٚء، أبق اشحٚق ابراهٔؿ بـ ظع افنرازي، )ادتقيف: .35

احسٚن ظبٚس،  دار افرائد افًريب _ هـ(، حتَٔؼ: 711مُرم ابـ مْيقر، )ادتقيف :

 م.1976، 1بروت_ فبْٚن ،ط



 

   

 

 

هـ (، حتَٔؼ : ظع حمّد 538افٍٚئؼ يف ؽريٛ احلديٞ، دحّد بـ ظّر افزخمؼي، )ت: .36

 ، دار ادًرؾٜ _ فبْٚن. 2افبخٚري ط

ؾتح افبٚري ذح صحٔح افبخٚري، زيـ افديـ ظبد افرمحـ بـ امحد بـ رجٛ بـ  .37

هـ(، حتَٔؼ : 795دادي، ثؿ افدمنَل، احلْبع، )ادتقيف :احلسـ، آشالمل، افبٌ

جمّقظف مـ ادحََغ، مُتبٜ افٌربٚء إثريٜ، ادديْٜ ادْقرة، مُتٛ حتَٔؼ دار احلرمغ 

 _ افَٚهرة.

هـ _ 1425، 1هـ(، دار افؼوق _افَٚهرة، ط1965يف طالل افَرآن، شٔد ؿىٛ، )ت: .38

 م .2664

هـ(، 816ظع افزيـ افؼيػ اجلرجٚين، )ادتقيف: ـتٚب افتًريٍٚت، ظع بـ حمّد بـ .39

، 1ضبىف وصححف مجٚظٜ مـ افًِامء، دار افُتٛ افًِّٜٔ،  بروت _فبْٚن، ط

 م.1983هـ_1463

ـتٚب افسبًٜ  يف افَراءات، أمحد بـ مقشك بـ افًبٚس افتّّٔل، أبق بُر بـ جمٚهد  .46

، 2ف، مك، طهـ(، حتَٔؼ: صقؿل ضٔػ، دار ادًٚر324افبٌدادي، )ادتقيف :

 هـ .1466

افُنٚف ظـ حَٚئؼ افتْزيؾ وظٔقن آؿٚويؾ يف وجقه افتٖويؾ، ٕيب افَٚشؿ حمّد بـ  .41

 –ظّر افزخمؼي اخلقارزمل، حتَٔؼ: ظبدافرزاق ادٓدي، دار احٔٚء افساث افًريب 

 . م2662_ هـ1422،بروت

، ابق اشحٚق افُنػ وافبٔٚن ظـ تٍسر افَرآن، امحد بـ حمّد بـ ابراهٔؿ افثًِبل .42

هـ(، حتَٔؼ: آمٚم ايب حمّد بـ ظٚصقر، دار احٔٚء افساث افًريب، بروت 427)ادتقيف :

 .1_فبْٚن، ط

فسٚن افًرب، حمّد بـ مُرم بـ ظع، ابق افٍوؾ، مجٚل افديـ ابـ مْوقر إٓهٚري  .43

 هـ.1414_3هـ (، دار صٚدر، بروت، ط711افرويًٍل آؾريَل، )ادتقيف :



 

 

ادحرر افقجٔز يف تٍسر افُتٚب افًزيز، ابق حمّد ظبداخلٚفؼ بـ ؽٚفٛ بـ ظبدافرمحـ  .44

هـ(، حتَٔؼ: ظبدافسالم ظبدافنٚيف  542بـ متٚم بـ ظىٜٔ إٕدفز ادحٚريب، )ادتقيف :

 هـ .1422_1حمّد، دار افُتٛ افًِّٜٔ _بروت، ط

بـ أيب بُر بـ أيقب بـ  مدارج افسٚفُغ بغ مْٚزل إيٚك ًٕبد وإيٚك ٕستًغ، حمّد .45

هـ(، حتَٔؼ: حمّد ادًتهؿ بٚهلل 751شًد صّس افديـ ابـ ؿٔؿ اجلقزيٜ )ادتقىف: 

 .بروت –افبٌدادي، دار افُتٚب افًريب 

مسْد آمٚم امحد بـ حْبؾ، أمحد بـ حْبؾ، حتَٔؼ :صًٔٛ إرٕٗوط  واخرون،  .46

 م.1999هـ _1426، 2مٗشسٜ افرشٚفٜ، ط

ٍسر افَرآن، دحٔل افسْٜ ، أبق حمّد احلسغ بـ مسًقد بـ حمّد بـ مًٚمل افتْزيؾ يف ت .47

هـ(، حتَٔؼ: ظبد افرزاق ادٓدي، دار إحٔٚء 516افٍراء افبٌقي افنٚؾًل )ادتقىف : 

 .هـ 1426 ،1ط بروت،–افساث افًريب 

مًٚين افَرآن وإظرابف، ابراهٔؿ  بـ افِّسي بـ شٓؾ، ابق اشحٚق افزجٚجل،  .48

 م .1988هـ_ 1468_1( ، ظٚمل افُتٛ _ بروت، طهـ311)ادتقيف:

مًجؿ مَٚئس افٌِٜ ، امحد بـ ؾٚرس بـ زـريٚ افَزويْل افرازي، ابق احلسغ، )ادتقيف  .49

 م1979هـ _ 1399هـ(، ظبد افسالم حمّد هٚرون، دار افٍُر، 395:

هـ(، حتَٔؼ: أذف ظبد  866ادٌْل ظـ محؾ إشٍٚر، أبق افٍوؾ افًراؿل، )ت: .56

 م، افريٚض.1995 -هـ 1415قد، افْٚذ مُتبٜ ضزيٜ، ادَه

مٍٚتٔح افٌٔٛ _افتٍسر افُبر، ابقظبد اهلل حمّد بـ ظّر بـ احلسـ بـ احلسغ افتّّٔل  .51

هـ(، دار احٔٚء افساث 666افرازي، ادَِٛ بٍخرافديـ افرازي خىٔٛ افري، ) ت:

 هـ .1426_3افًريب _بروت _ط



 

   

 

 

فبخٚري، محزة حمّد ؿٚشؿ، راجًٜ: افنٔخ ظبدافَٚدر مْٚر افَٚري ذح خمتك صحٔح ا .52

آرٕٚؤوط، مُتبٜ  دار افبٔٚن، دمنؼ _اجلّٓقريٜ افًربٜٔ افسقريٜ، ومُتبٜ ،ادٗيد، 

 م .1996هـ _ 1416افىٚئػ _ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ، 

مْٚزل افسٚئِغ، أبق اشامظٔؾ ظبدافِف بـ حمّد بـ ظع إٓهٚري اهلروي،  .53

 هـ(، دار افُتٛ افًِّٜٔ _بروت.481)ادتقيف:

ادٗتِػ وادختِػ يف اشامء افنًراء وـْٚهؿ وأفَٚهبؿ وإسٚهبؿ وبًض صًرهؿ، ابق  .54

هـ(، حتَٔؼ: آشتٚذ افدـتقر ف.ـرٕٚـق، 376افَٚشؿ احلسـ بـ بؼ آزدي، )ادتقيف :

 م.1991هـ_1،1411دار اجلبؾ، بروت، ط

مقضٖ اإلمٚم مٚفؽ، مٚفؽ بـ إٔس بـ مٚفؽ بـ ظٚمر إصبحل اددين )ادتقىف:  .55

هـ(، صححف ورؿّف وخرج أحٚديثف وظِؼ ظِٔف: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل، دار إحٔٚء 179

 .م1985 - هـ 1466 فبْٚن، –افساث افًريب، بروت 

َٔؼ: أيب حمّد ٕنٖة افْحق وتٚريخ أصٓر افْحٚة، افنٔخ حمّد افىْىٚوي رمحف اهلل، حت .56

، 1ظبدافرمحـ بـ حمّد بـ إشامظٔؾ، مُتبٜ احٔٚء افساث آشالمل، ط

 هـ.1426م_2665

ٕيؿ افدرر يف تْٚشٛ أيٚت وافسقر، ابراهٔؿ بـ ظّر بـ حسـ افربٚط بـ ظع بـ ايب  .57

هـ(، حتَٔؼ: ظبدافرزاق ؽٚفٛ ادٓدي، دار افُتٛ افًِّٜٔ، 885بُر افبَٚظل، )ادتقيف : 

 م .1995هـ _ 1415_بروت 

افُْٝ وافًٔقن، ابق احلسـ ظع بـ حمّد بـ حمّد بـ حبٔٛ افبكي افبٌدادي افنٓر  .58

هـ(، حتَٔؼ: افسٔد ابـ ظبدادَهقد بـ ظبدافرحٔؿ، دار 456بٚفاموردي، )ادتقيف :

 افُتٛ افًِّٜٔ _بروت _فبْٚن .

ّد بـ ظع افقاحدي افقشٔط يف تٍسر افَرآن ادجٔد، أبق احلسـ ظع بـ امحد بـ حم .59

هـ(، حتَٔؼ وتًِٔؼ: افنٔخ ظٚدل امحد ظبد 468افْٔسٚبقري افنٚؾًل، )ادتقيف:



 

 

ادقجقد، افنٔخ ظع حمّد مًقض، افدـتقر امحد حمّد صزه، افدـتقر امحد ظبدافٌْل 

_ 1اجلّؾ، افدـتقر ظبدافرمحـ ظقيس، دار افُتٛ افًِّٜٔ _ بروت _فبْٚن، ط 

 م .1994هـ _1415

ل افسٚئريـ، أبق إشامظٔؾ ظبد اهلل بـ حمّد بـ ظع إٕهٚري اهلروي )ادتقىف: مْٚز .66

 بروت. –هـ( دار افُتٛ افًِّٜٔ 481

شْـ ابـ مٚجف، ابـ مٚجٜ أبق ظبد اهلل حمّد بـ يزيد افَزويْل، ومٚجٜ اشؿ أبٔف يزيد  .61

ؾٔهؾ  -ٜ هـ(، حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل، دار إحٔٚء افُتٛ افًرب273ٔ)ادتقىف: 

 ظٔسك افبٚيب احلِبل.

 

 

 

 

 

 

 


