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 يضتخهص انبحث
مكقػؼ  تة مكضكع الضػعفا  يػس سػكرة النسػا  كبينػتناكلت ىذه الدراس

ف )مػػنيا الآػػريف يػػس رعايػػة  آػػكؽ اإلسػػبلـ مػػف ىػػذه الوػػري ة كجػػا ت بعنػػكا
 الضعفا ، المرأة، اليتيـ، السفيو( دراسة مكضكعية سكرة النسا  أنمكذجان.

ىديت الدراسة إلى بياف منيا الآريف يس رعاية  آكؽ الضعفا  كعناية 
كبيػػاف  ػػؽ التممػػؾ ، كالم ايظػػة عمػػى  آػػكقيـ الماديػػة بيػػـ اإلسػػبلـ كالآػػريف 

جتماعيػػػة مػػػف زكاج ككيػػػايا كبيػػػاف عاقبػػػة بالتكسػػػب أك اإلرث، ك آػػػكقيـ اال
الظمـ كال يؼ الػذم يم ػؽ بيػـ كمػا يترتػب عمػى ذلػؾ مػف عكاقػب ك يمػة يػس 
الدنيا كاآل ر، ك نث الآريف ك تمو عمى األ ذ بيد الضػعفا  كمػا أعػد ان مػف 

 الثكاب كالجزا  يس ذلؾ.
 است دمت الدراسة المنيا الت ميمس الكيفس االستآرائس.

 إليو ىذه الدراسة مف نتائا ما يمس:أىـ ما  ميت 
 تبكأت ىذه السكرة مكانة رييعة مف بيف سكر الآريف بتناكليا  آكؽ الضعفا .
كانػػت المػػرأة يػػس الػػديانات السػػابآة قبػػؿ اإلسػػبلـ ممتينػػة كميضػػكمة ال آػػكؽ 

 يأنيفيا اإلسبلـ.
 راعى اإلسبلـ  ؽ اليتيـ كجعؿ لو  آكؽ كجعؿ يس كفالتو مف الثكاب العظيـ.
ككذلؾ راعى اإلسبلـ  ؽ السػفيو كالعآػؿ منػاط التكميػؼ كاىػتـ بالآيػاـ ب آكقػو 

  تى ال تيدر بسبب ىذه العمة كىس السفو.
أمػػػر اإلسػػػبلـ بعػػػدـ التفػػػريط ب آػػػكؽ الضػػػعفا  كاإلسػػػا ة إلػػػييـ يػػػس التعامػػػؿ 

عطا ىـ  آكقيـ المالية كاالجتماعية كاممة.  كا 
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Abstract 
This paper approaches the issue of weak people 

in the Surah of Al-Nisa (Women) and shows the 
attitude of islam toward this sluce the title of the study 
is (the method of Quran in observing weak people, 
woman, Orphan, and feebles rights: A study on Surah 
Al-Nisa as a model. 

The study aims at showing the method of the holy 
Quran in observing the rights of the weak people and 
maintaining their materialistic rights, showing their 
property rights by earning and inheriting, their social 
rights such as marriage and will, and the 
consequences of the injustice that inflicts them and the 
harsh punishment that await their opressors in this 
worldly life and in the hereafter, in addition to the 
rewards that Allah promise the ones who help the 
weak. 

The study follows the analytic descriptive 
deductive method and concludes to many findings, the 
most important of whish is that An-Nia has a high 
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status among the Quranic Suras for its approachment 
of the rights of the weak people. 

Before Islam in previous religion women had been 
oppressed Islam observes the orphans rights and 
promises huge rewards for their patronage and as well 
Islam observes the feebles rights and males sanity as 
a strong condition of mandatory, so as to prevent 
niolation of his right by this ailment, in short islam has 
commanded man not to violate the rights of the weak 
people not to insult them, but to give them their 
financial and social rights properly full. 
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 ادلقذيت:
ال مد ن رب العالميف كاليبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ان المبعػكث ر مػة 
لمعػالميف سػػيدنا م مػد كعمػػى يلػو الطيبػػيف الطػاىريف كبعػػد كلمػا كػػاف التفسػػير 
المكضػػػػكعس مػػػػف المكضػػػػكعات الم ببػػػػة إلػػػػى الػػػػنفس ألنػػػػو ييػػػػتـ بالك ػػػػدة 

مػنيا الآػريف المكضكعية الكا دة أ ببت أف أسيـ بكرقػة عمميػة أتنػاكؿ يييػا 
الكريـ يس رعاية  آكؽ الضعفا  مف  بلؿ سػكرة النسػا  ىػذه السػكرة الآيمػة 
ذىػػاب كقػػد  التػػس تناكلػػت الجانػػب العآػػدم التوػػريعس مبينػػة  آكقػػو بتفيػػيؿ كا 
تطرقػػت يػػس الكرقػػة إلػػى مكقػػؼ الػػديانات الكضػػعية كالػػديانات المنزلػػة كبينػػت 

يػػب بطعطػػا ىـ  آػػكقيـ مكقػػؼ اإلسػػبلـ العظػػيـ يػػس األ ػػذ بيػػده كال ػػث كالتر 
كاممة  ير منآكية كما أعد ان مف ثكابان كعآاب لمف  ػالؼ منيجػو كجػا ت 
الكرقػػػة يػػػس مآدمػػػة كتمييػػػد كثبلثػػػة مبا ػػػث ك اتمػػػة موػػػتممة أىػػػـ النتػػػائا 

 كالتكييات.
  يُهج انبحث

 المنيا الت ميمس الكيفس االستآرائس.
 أهذاف انبحث:

رعاية  آكؽ الضعفا  كعناية ىديت الدراسة إلى بياف منيا الآريف يس 
 الآريف بيذه الورائح الضعيفة ك فظ  آكقيـ.

 يُهج انبحث:
 المنيا الت ميمس الكيفس.

 )سكرة النسا ( :حذود انبحث



 الثانىـ الجزء  7102لثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس وا

                                                                  

                            

 

منهج القرآن الكريم فى رعاية 

 حقوق الضعفاء

1151 
 

قمت بعزك اآليات إلػى سػكرىا ثػـ الرجػكع إلػى كتػب التفسػير ثػـ ت ػريا 
كثيػؽ األ اديث مف كتب كدكاكيف السنة المعتمػدة كالترجمػة لؤلعػبلـ الػكاردة كت

 الميادر كالمراجع
 هيكم انبحث )خطت انبحث(: 

 يضتخهص انذراصت
 ادلقذيت

 ادلبحث األول: وضع ادلرأة قبم اإلصالو 
 ادلطهب األول: ادلرأة عُذ انروياٌ
 ادلطهب انثاَي: ادلرأة عُذ انفرس
 ادلطهب انثانث: ادلرأة عُذ اذلُىد

 ادلبحث انثاَي: ادلرأة يف انذياَاث ادلُزنت
 ألول: ادلرأة عُذ انيهىدادلطهب ا

 ادلطهب انثاَي: ادلرأة عُذ انُصاري
 ادلبحث انثانث: ادلرأة يف اجلاههيت واإلصالو

 ادلطهب األول: ادلرأة يف اجلاههيت
 ادلطهب انثاَي: ادلرأة يف اإلصالو 
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 ادلبحث انرابع: انيتيى
 ادلطهب األول: تعريف انيتيى نغت واصطالحا  

 اٌ انضابقت نهيتايً ادلطهب انثاَي: َظرة األدي
 ادلطهب انثانث: َظرة اإلصالو نهيتايً 
 ادلطهب انرابع: ضىابط حفظ يال انيتيى

 ادلبحث اخلايش: انضفهاء
 ادلطهب األول تعريف انضفه نغت واصطالحا  
 ادلطهب انثاَي: اهتًاو انقرآٌ بانضفهاء 

 ادلطهب انثانث: احلكًت يٍ احلجر عهً انضفيه
 ت أهى انُتائج وانتىصياثوأخريا  خامتت يتضًُ
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 متهيذ:
الم ػػكر األكؿ يػػس السػػكرة المباركػػة المبتػػدأ، يػػرد النػػاس إلػػى رب كا ػػد 
ك الؽ كا د كما تردىـ إلى أيؿ كا ػد كأسػرة كا ػدة، كتجعػؿ ك ػدة اإلنسػانية 
ىػػس لالػػنفسل كك ػػدة المجتمػػع ىػػس لاألسػػرةل كتسػػتجيش يػػس الػػنفس تآػػكل ان 

 تعالى كرعاية الر ـ.
تآػػيـ عمػػى ىػػذا األيػػؿ األيػػيؿ كػػؿ تكػػاليؼ التػػرا ـ يػػس األسػػرة   تػػى

الكا دة، كما يتعمؽ بالضػعاؼ يػس األسػرة مػف اليتػامى، كطريآػة الآيػاـ عمػييـ 
 كعمى أمكاليـ كتنظيـ انتآاؿ الميراث بيف أيراد األسرة.

كيػػس ىػػذه السػػكرة مظيػػر مػػف مظػػاىر تمػػؾ العنايػػة باألسػػرة يػػس النظػػاـ 
يػػس األسػػرة كالجماعػػة كالرعايػػة ل آػػكؽ الضػػعفا  يييػػا اإلسػػبلمس مػػف التكايػػؿ 

كالم ايظة عمى األمكاؿ كتكزيع الميراث عمى الكرثة بنظاـ يكفػؿ العػدؿ لؤليػراد 
كاليػػبلح لممجتمػػع، ثػػـ تناكلػػت أىػػـ عكامػػؿ تفكػػؾ األسػػرة عمػػى اإلطػػبلؽ كىػػك 
الظمـ كمػا يترتػب عميػو عكاقػب ك يمػة ثػـ تفكػؾ المجتمػع بمعػاكؿ ىػدـ أ ػرل 

فكا ش كالنفاؽ، ثـ أيمت السكرة لمبدأ أييؿ كىك المعكؿ المطمؽ كلـ مثؿ ال
 ي ص المؤمنيف بؿ  تى األعدا .

كلآػػد أنيػػفت السػػكرة المػػرأة كأمػػرت بالعػػدؿ يييػػا كزكجػػة ككػػأـ كأ ػػت 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ ككأبنة يس مكاضع 

ھ  چ (1)چڻ   ں  ں  ڻ  ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک  گ

                                                           

 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
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﮴ ﮵    ﮶    ﮷  ﮸    ﮹     ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ 

                   ﯀ ﯁    ﮺ ﮻       ﮼ ﮽  ﮾      ﮿ 

 .(1)چ              
كمف الضعفا  كذلؾ الذيف راعت السكرة  آيـ اليتامى يس مكاضع منيا 

  .(1)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  (1)چې   ې چ  (1)چڦ  ڦچ

                                                           

 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
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 .(1)چ  ...ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ ككذلؾ  آكؽ الضعفا  
ٹ  ٹ   چثػػـ أعطيػػت اليػػبل يات لمػػزكج اال تيايػػات المنػػكط بيػػا 

ف تفاقـ المكقؼ أكثر كوارؼ البيػت عمػى االنييػار دلػت (1)چ ...ڤ   ، كا 
 .(1)چ   ...ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چكعمى 

               ﯁  چيمك تطكر ال بلؼ ك دثت الكراىية 

 .(1)چ                 
جػا  ال ػديث عػف المنػايآيف يػس ىػذه السػكرة ككػاف لػو النيػيب األكبػر 

ے  ے  ۓ  ۓ  چ ، (5)چ   ...ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  چ  يث  ذر ان منيـ 

 .   يبيف ان سعس المنايآيف لنور الفكا ش كالويكات.(1)چ﮲ ﮳ 
 .(1)چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 
 
 

                                                           

 .15سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .15سا ، اآلية سكرة الن (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (5)
 .111سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
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 .(1)چى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ىچ 
ۈ  چ ثـ األمر بطاعة ان كرسػكلو كت كػيـ دينػو كوػرعو، قػاؿ تعػالى: 

 .(1)چٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    
االتباع المطمؽ كت كيـ الك ييف كذلؾ مػف مآتضػيات اإليمػاف، كبضػدىا 

 تتميز األويا .
نيػػا سػػمكت سػػبيؿ التػػدرج يػػس التعبيػػر عنػػدما يتعمػػؽ األمػػ  ر بػػالنبس كا 

 بالعادة كتمؾ ىس طبيعة الرسالة المتدرجة يس تعاليميا.
 اسم السورة : سورة النساء.

عػػدد يياتيػػا: مائػػة ك مػػس كسػػبعكف يػػس عػػد الكػػكيييف، كمائػػة كسػػت 
 .(1)كسبعكف يس عد البيرييف، كمائة سبع كسبعكف يس عند الوامييف

                   (1)ماـ الب ػارممدنية كميا عمى األرجح مف أقكاؿ أىؿ العمـ كما ركل اإل
مػا نزلػت  ) :  عف عائوة رضػس ان عنيػا قالػت                   (1)الب ارم

 سكرة البآرة كالنسا  إال كأنا 

                                                           

 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .15سكرة النسا ، اآلية  (1)
 ، م مد«المجيد الكتاب تفسير مف الجديد العآؿ كتنكير السديد المعنى ت رير» كالتنكير الت رير (1)

 الدار ،(ىػ1111:  المتكيى) التكنسس عاوكر بف الطاىر م مد بف م مد بف الطاىر م مد
 (.1/511)ىػ،  1111 تكنس، – لمنور التكنسية
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 .(1)عنده، كد كلو بيا كاف بعد اليجرة كما ال ي فى(

ترتيبيػػا: تعػػد الثالثػػة كالتسػػعيف نػػزكالن،  يػػث نزلػػت بعػػد سػػكرة الممت نػػة 
 .(1)كقبؿ سكرة الزلزلة

ىذه السكرة مكانػة رييعػة بػيف سػكر الآػريف بيػا درر  يضميا: لآد تبكأت
قد اعتبر أف مف أ ػذىا  بػران )مػف أ ػذ السػبع األكلػى  يس قيتيا أف النبس 

 مف  ديث عائوة كقاؿ األرناؤكط إسناده  سف. (1)ييك  بر(

 أعطيت مكاف التكراة )قاؿ :   أف النبس  (5)ك دثنا كاثمة بف األسآع 

                                                           

=  ىػ 151 - 111) ان عبد أبك الب ارم، المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف ىك م مد (1)
          =الجامع) يا ب ،  ان رسكؿ ل ديث كال ايظ اإلسبلـ،  بر (ـ 111 - 111
، ينظر: 1/11 ير ذلؾ، األعبلـ لمزركمس،  ك الب ارم، بي يح المعركؼ(  الي يح ==

 . 11: 1 التيذيب كتيذيب 111: 1 ال فاظ تذكرة
الب ارم،  ي يح=  كأيامو كسننو  ان رسكؿ أمكر مف الم تير الي يح المسند الجامع (1)

 الناير، دار ناير بف زىير الجعفس، ت آيؽ: م مد الب ارم نعبدا أبك إسماعيؿ بف م مد
 ، الطبعة(الباقس عبد يؤاد م مد ترقيـ ترقيـ بطضاية السمطانية عف ميكرة) النجاة طكؽ

 . 1/115( 1111الآريف،  ديث ) تأليؼ ىػ، كتاب يضائؿ الآريف، باب1111 األكلى،
 (.1/511الت رير كالتنكير البف عاوكر ) (1)
 (.11515إلماـ أ مد يس المسند، ت آيؽ األرناؤكط )ا (1)
=  ىػ 11 - ىػ ؽ 11)الكنانس الميثس ياليؿ، عبد بف العزل عبد بف األسآع بف كاثمة ىك   (5)

 إلى كت كؿ. الوامية الببلد يس المغازم اليفة، ك ضر أىؿ مف ي ابس، (ـ 111 - 111
، 1/111بدموؽ، األعبلـ لمزركمس،  أك بالآدس ككياتو.  ديثا 11 يأقاـ، لو المآدس، بيت

 .11: 5 الغابة كأسد. النآاب ككوؼ 111: 11 ينظر: تيذيب
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 .(1)ناؤكط إسناده  سف. كقاؿ األر (1)السبع( 
ك ديث ابف مسعكد رضس ان عنو ) مس ييات ما يسرنس أف لس بيػف 

ڃ  ڃ  چ ،   (1)چ...گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳچ الدنيا كما يييا إ داىف 

ڻ  ڻ  ۀ  چ  ، (5)چ ...ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ (1)چ...ڃ   ڃ   چ  چ

 گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ چ ،  (1)چ...ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 (1).(1)چ...ڳ

                                                           

: المتكيى) البيرل الطيالسس الجاركد بف داكد بف سميماف داكد الطيالسس، أبك داكد أبس مسند  (1)
 األكلى، مير، الطبعة – ىجر التركس، دار الم سف عبد بف م مد ت آيؽ: الدكتكر (ىػ111

 ان يمى النبس عف األسآع بف ـ، أ اديث أبس مكسى األوعرم، كاثمة1111 - ىػ 1111
 .1/151( 1115كسمـ،  ديث ) عميو

 الويبانس أسد بف ىبلؿ بف  نبؿ بف م مد بف أ مد ان عبد أبك  نبؿ، بف أ مد اإلماـ مسند (1)
 ان عبد د: كي ركف، إوراؼ مرود، عادؿ - األرنؤكط وعيب ، ت آيؽ:(ىػ111: المتكيى)
ـ، مسند  1111 - ىػ 1111 األكلى، الرسالة، الطبعة التركس، مؤسسة الم سف عبد بف

( 11111كالمدنييف،  ديث ) المكييف يس أيضا معادل  األسآع بف كاثمة الوامييف،  ديث
11/111 . 

 .111سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (5)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .111سكرة النسا ، اآلية  (1)



 الثانىـ الجزء  7102لثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس وا

                                                                  

                            

 

منهج القرآن الكريم فى رعاية 

 حقوق الضعفاء

1111 
 

 

                                                           

 (، كيح إسناده، ككذلؾ الذىبس يس التم يص.1111أ رجو ال اكـ يس المستدرؾ ) (1)
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 ادلبحث األول
 وضع ادلرأة قبم اإلصالو

 ادلطهب األول: ادلرأة عُذ انروياٌ
ككػػانكا إذا مػػات الرجػػؿ كلػػو زكجػػة كأكالد مػػف  يرىػػا، كػػاف الكلػػد األكبػػر 

 .(1)أ ؽ بزكجة أبيو مف  يره ييك يآربيا إرثان كبآية أ كاؿ أبيو
لرجػػؿ المػػرأة ككػػاف بعػػض أىػػؿ الجاىميػػة ال يػػركف الآيػػاص إذا قتػػؿ ا

 كيعفكنو مف الدية أيضان، ككانكا يكرىكف بناتيـ عمى التزكج ممف يكرىف.
ككانػت تممػؾ كال تممػؾ، كلزكجيػا ال ػؽ التيػرؼ يييػا كيػس ماليػا دكف 

 إذنيا.
 كىف يس نظرة المجتمع أمة ال قيمة ليا.

ككػػاف بيػػد أبييػػا كزكجيػػا  ػػؽ  ياتيػػا ك ػػؽ مكتيػػا ككانػػت ممػػؾ أبييػػا، 
 اعس ي تار ليا زكجيا يطذا تزكجت ممكيا زكجيا.وبابيا ييك الر 

 اإلرث عند الركماف:
سػػػاكل بػػػيف الرجػػػؿ كالمػػػرأة يػػػس اإلرث، كبػػػذلؾ  ػػػالفكا الفطػػػرة كالعدالػػػة 
اإلليية، ك يركا الميراث بالآرابة ككال  العتاقة كىذا يعنػس أف المػرأة ال تػرث، 

                                                           

 -( اليفكة دار تكزيع) طيبة دار: 1 المآدـ، جػ إسماعيؿ أ مد ال جاب، م مد عكدة  (1)
 الطبعة - الآاىرة الجكزم، ابف دار: 1 ـ، جػ1111 - ىػ 1111 العاورة، الطبعة
 -( اإلسكندرية) اإليماف دار الآمة، دار: 1 ـ، جػ 1115 - ىػ 1111 األكلى،
 (.51/1ـ ) 1111 الثانية، الطبعة
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رة كالمػكدة ىذا تجاىؿ لم آكؽ المتآابمة بيف الزكجيف ك ػض النظػر عػف العوػ
 كالمواركة يس تككيف األسرة.

كمسػػاكاتو كػػذلؾ يػػس الميػػراث بػػف الكلػػد الوػػرعس كالكلػػد المتبنػػى، ككلػػد 
 .(1)الزنا، مما يؤدم إلى تفكؾ المجتمع كريع وأف الجريمة

                                                           

 (.11-11بدراف أبك العينيف، أ كاـ الوركات يس الوريعة اإلسبلمية كالآانكف، ص) (1)
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 ادلطهب انثاَي
 ادلرأة يف انذياَت انفارصيت: 

 
يمػػة، لػػـ تكػػف المػػرأة الفارسػػية ت تمػػؼ عػػف مثبلتيػػا يػػس المجتمعػػات الآد

 يػػث قػػرر الفػػرس بعػػد جػػداؿ كنآػػاش أف المػػرأة إنسػػاف إال أنيػػا  مفػػت لمػػذؿ 
كاليكاف كلتكػكف يػس  دمػة الرجػؿ كت ػت تيػريو كت ػت أمػره كنييػو يتيػرؼ 

 يييا تيريو يس السمعة كلو أف ي كـ عمييا بالمكت.
كمػػف تآاليػػدىـ أف الرجػػؿ يتػػزكج بأ تػػو كابنتػػو كيبي ػػكف زكاج األميػػات 

يف، ككاف تعدد الزكجات كات ػاذ ال مػيبلت مبا ػان يػس وػريعة كالجمع بيف األ ت
 .(1)قبؿ الميبلد، ميطمح ديانة الفرس األقدميف 551ذرادوت 

ككاف ممنكع عمييف م الطة الرجاؿ يس أم مجتمع  اص أك عاـ  تػى 
 كانت المرأة تمنع مف رؤية أبييا أك أ ييا.

ؿ، ككذلؾ المكمسات أما الفآيرات مف النسا  يكانت ليا ال رية يس التنآ
 .(1)كال ميبلت

                                                           

د (1)  األزدم، الُينائس ال سف بف عمس (فظسالم لمموترؾ وامؿ معجـ أقدـ) المغة يس الُمَنجَّ
 أ مد دكتكر: ت آيؽ (ىػ111 بعد: المتكيى) «النمؿ كراع» بػ الممآب ال سف أبك

 1111 الثانية، الآاىرة، الطبعة الكتب، الباقس، عالـ عبد ضا س دكتكر عمر، م تار
 .111ـ ، ص

، 1الآاىرة، طاإلسبلـ كقضايا العير، د. إبراىيـ الريك كي ركف، مكتبة كىبة،  (1)
 .11ـ، المرأة يآييا يس اإلسبلـ، بور ال سينس، ص1111ىػ/1111
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 نثانثادلطهب ا
 ادلرأة يف انذياَت اذلُذيت:

 
كػػاف عممػػا  الينػػكد األقػػدمكف يػػركف أف اإلنسػػاف ال يسػػتطيع ت يػػيؿ 
العمـك كالمعارؼ  تى يت مى عف جميػع الػركابط العائميػة، كلػـ يكػف لممػرأة يػس 

طذا مػات ىػؤال  وريعة )متك(  ؽ االستآبلؿ عف أبييا أك زكجيػا أك كلػدىا، يػ
جميعػان كجػػب عمػى المػػرأة أف تنتمػس إلػػى رجػػبلن مػف أقػػارب زكجيػا كىػػس قايػػرة 
طكاؿ  ياتيا كلـ يكف ليا  ؽ يس ال ياة بعد كياة زكجيا، بؿ يجػب أف تمػكت 
يـك مكت زكجيا، كأف ت ػرؽ معػو عمػى مكقػد كا ػد  تػى جػا  الآػرف السػابع 

يف، ككانػػت تآػػدـ قربانػػان عوػػر كأبطمػػت ىػػذه العػػادة بعػػد أف كػػره ذلػػؾ رجػػاؿ الػػد
لآلليػػة لترضػػػى كلنػػزكؿ المطػػػر أك الػػػرزؽ، كيػػس بعػػػض منػػاطؽ الينػػػد تآػػػدـ 
لموجرة قربانان يتاة يػغيرة لترضػس اآلليػة كجػا  يػس بعػض وػرائع الينػد لػيس 
اليػػبر المآػػدكر بػػالريح كالمػػكت كالج ػػيـ كالسػػـ كاأليػػاعس كالنػػار أسػػكأ مػػف 

 .(1)المرأة
كؽ الممكيػة كاإلرث كتبآػػى ممكػان لمرجػػؿ ت ػـر المػرأة عنػػد الينػكد مػػف  آػ

 مدة  ياتو  تى ي ر أنفاسيا.

                                                           

 .11المرأة بيف الفآو كالآانكف، الويخ ميطفى السباعس، ص (1)
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 ادلبحث انثاَي   
 ادلرأة يف انذياَاث ادلُزنت     

 ادلطهب األول: 
 ادلرأة عُذ انيهىد:

يعتبػػػر الييػػػكد أف المػػػرأة أيػػػؿ الوػػػر يػػػس العػػػالـ كىػػػس المسػػػئكلة عػػػف 
 ال طيئة األكلى، كأنيا ىس السبب يس  ركج يدـ عميو السبلـ.

 مرأة الييكدية تباع كتوترل.كال
تعتآػػػد الييكديػػػة أف نجاسػػػة كالدة األنثػػػى ضػػػعؼ نجاسػػػة كالدة الػػػذكر، 
يآػػالكا إذا  بمػػت المػػرأة ككلػػدت ذكػػران تكػػكف نجسػػة سػػبعة أيػػاـ، ثػػـ تآػػيـ ثبلثػػة 
ف كلػػدت أنثػػى تكػػكف نجسػػة أسػػبكعيف.. ثػػـ  كثبلثػػيف يكمػػان يػػس دـ تطييرىػػا، كا 

 رىا.تآيـ ستة كثبلثيف يكمان يس دـ تطيي
 كيس العيد الآديـ أف المرأة )أوياؾ، كقمبيا وراؾ، كيدىا قيكد(.

كىػػس يػػس وػػريعة الييػػكد ال تعػػد كبوػػر كانػػت عنػػدىـ ممنكعػػة مػػف تعمػػـ 
 الوريعة.

 .(1)ككاف يعد تعميـ المرأة يس الوريعة كطلآا  المؤلؤة إلى ال نزير
 .(1) كرد يس التممكد )إف المرأة  آيآة مممؤة بالغائط(

                                                           

 (.1/1111سفر التككيف ) (1)
 (.5-1: 11سفر األكابيف، ) (1)
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كف يس كؿ يباح )مبارؾ أنت يا رب ألنػؾ لػـ ت مآنػس كثنػان كال ييـ يدع
 .(1)امرأة كال جاىبلن(

كبعض يبلسفة الييكد ييفيا بأنيا )لعنة(، ككانػت تػرث إال أف لػـ يكػف 
ألبييػػا ذريػػة مػػف البنػػيف، ك ػػيف ت ػػـر البنػػت مػػف الميػػراث لكجػػكد أخ ليػػا ذكػػر 

ف كػػاف األب قػػد تػػرؾ عآػػاران  يكػػكف عمػػى أ ييػػا النفآػػة كالميػػر عنػػد الػػزكاج، كا 
 ييعطييا مف العآار، أما إذا ترؾ ماالن منآكالن يبل وس  ليا مف النفآة كالمير.
 إذان  آكؽ المرأة الييكدية ميضكمة، كتعامؿ كاليبس أك المجنكف.

كيعتبركنيػػا كالبييمػػة لممتعػػة كأف الزنػػا بيػػا لػػيس جريمػػة، إذان لػػـ تكػػف 
كظيػر منيػا مػا يوػينيا يطنػو يكتػب الزكجة لدل زكجيا مكقع الآبكؿ كالرضػا، 

ليا كرقة طبلقيا كي رجيا مف منزلو ال تسػتطيع المػرأة أف تطمػب الطػبلؽ مػف 
 .(1)زكجيا ميما كانت عيكبو

 

 ادلطهب انثاَي
 ادلرأة عُذ انُصاري: 

 
كانػػػت تعامػػػؿ بآسػػػاكة مفرطػػػة إذا اتيميػػػا زكجيػػػا بػػػالزنى يطنيػػػا تػػػرجـ 

 .(1) ؿ الكنيسةكت رؽ كتمنع مف التعمـ كلك كاف ذلؾ دا
                                                           

 (.1:11سفر ال ركج ) (1)
 ، اآلية األكلى.11سفر التثنية، اإلي اح  (1)
 (.15-11: 11جيؿ ككرنثكس األكلى )اإلن (1)
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 .(1)كمف تزكج امرأة مطمآة ييك زانس
 تفضيؿ الرجؿ عمييا كجعميا  ادمة عنده.

 .(1)يالمرأة  مآت مف أجؿ الرجؿ كلـ ي مؽ الرجؿ مف أجؿ المرأة
 .(1)كيفرض عمييا أف تتزكج أ ك زكجيا إذا مات زكجيا

 .(1)كنجاسة المرأة ضعؼ نجاسة الرجؿ
. بػؿ لمرجػاؿ (5)لػذككر يػس الكتػاب المآػدسكاألنثى ال ترث إال عنػد يآػد ا

 .(1)يآط
 .(1)كالكتاب المآدس يطيب لمرجؿ ال ؽ يس بيع ابنتو

 

                                                           

 (.15:5(، كمتى )1:11لكقا ) (1)
 (.1-1: 11ككرنثكس األكلى ) (1)
 (.1-5: 15التثنية، ) (1)
 (.11/1سفر األكابيف، ) (1)
 (..11-1: 11سفر العدد ) (5)
 (.11-15: 11سفر التثنية ) (1)
 (.11/1سفر ال ركج ) (1)
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 ادلبحث انثانث
 ادلرأة يف اجلاههيت واإلصالو

 ادلطهب األول
 ادلرأة يف اجلاههيت:

كانت لممػرأة يػس الجاىميػة كضػع ييػو مػا ييػو مػف الميانػة كالػذؿ،  يػث 
 عار كال طيئة .كانت المرأة عندىـ ميدر لم

لآد بغض العرب البنات ككػاف أ ػدىـ إذا بوػر بمكلػكد أنثػى عػبل كجيػو 
الكآبة كال زف ثـ ينظر كيفكر يس ميػير تمػؾ المكلػكدة األنثػى أيمسػكيا عمػى 

ڦ  ڄ   چ ىكف أـ يدسيا يس التراب؟ يالآريف أوار إلى ذلؾ يس قكلو تعالى: 

  ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ  چ      ڇ 

 . (1)چڑ  ڑ  ک  ک   ژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ
أسباب النزكؿ كتفسير قكلو  (1)يس تفسيره كالنيسابكرم (1)ذكر ابف كثير

چ        چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ قكلو تعػالى 

                                                           

 .51-51سكرة الن ؿ، اآليتاف  (1)
، الوايعس الدموآس ثـ البيركم الفدا ، أبك كثير، بف ضك  بف كثير بف عمر بف إسماعيؿ ىك (1)

 إس اؽ أبس تنبيو ورح: تيانيفو  ايظ، مف يآيو، م دث، مفسر،. كثير بابف المعركؼ
 المؤلفيف كمعجـ ،111 11 الزاىرة كالنجـك ،111 1 الذىب وذرات] .ك ير ذلؾ الويرازم،

 . [115 11 يايةكالن كالبداية ،111 1
 بال اكـ، الويير النيسابكرل، الطيمانس الضبس، نعيـ بف  مدكيو بف ان عبد بف ىك م مد (1)

 = فاظ أكابر مف(: ـ 1111 - 111=  ىػ 115 - 111) ان عبد أبك البيع، بابف كيعرؼ
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ھ  ھ      ھ  چ كقكلو تعػالى:   (1)چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ 

 . (1)چھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ 
 النسػػا  ترثػػكا أف لكػػـ ي ػػؿ ال)رطبػػس يػػس تفسػػير قكلػػو تعػػالى: قػػاؿ الآ

 تجعػػؿ كأال جػػاىميتيـ، يػػس عميػػو كػػانكا مػػا إذىػػاب اآليػػة مػػف كالمآيػػكد(. كرىػػا
 قرا ة الكاؼ بضـ( كرىا) ك. الماؿ يكرث كما الرجاؿ عف يكرثف كالماؿ النسا 
( بػػالفتح) الكػػره: الآتبػػس كقػػاؿ. لغتػػاف كىمػػا بػػالفتح، البػػاقكف كالكسػػائس،  مػػزة
 يعنػس كرىػا، أك طكعا ذلؾ لتفعؿ: يآاؿ. الموآة( بالضـ) كالكره اإلكراه، بمعنى
 .(1)لؤلكليا  كال طاب. مكرىا أك طائعا

                                                           

 ،ك ا ىػ 111 سنة العراؽ إلى ر ؿ نيسابكر، يس ككياتو مكلده ييو، كالمينفيف ال ديث==
مجمدات، ك يرىا األعبلـ لمزركمس،  أربع( الي ي يف عمى المستدرؾ) ك جدا، كثيرة كتبا ينؼ
 – 111 المفترم كذب كتبييف 111: 1 كالكييات 11: 1 السبكس ، ينظر: طبآات1111
111.  

 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 بف بكر أبس بف أ مد بف م مد ان عبد بس، أبكالآرط تفسير=  الآريف أل كاـ الجامع  (1)

 أ مد: ت آيؽ (ىػ111: المتكيى) الآرطبس الديف ومس ال زرجس األنيارم يرح
براىيـ البردكنس  الثانية،: الطبعة . 5/15الآاىرة،  – الميرية الكتب أطفيش، دار كا 
 ـ 1111 - ىػ1111
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قػػاؿ ابػػف عبػػاس رضػػس ان عنيمػػا قػػاؿ: )كػػاف الرجػػؿ إذا مػػات أبػػكه أك 
 مكه ييك أ ؽ بامرأتو إف وا  أمسكيا، أك ي بسيا  تى تفتدم بيداقيا أك 

 بماليا(.تمكت ييذىب 
 كسػػمـ عميػػو ان يػػمى النبػػس زكج عائوػػة، أف الزبيػػر، بػػف عػػف عػػركة

 نكػػاح منيػػا ينكػػاح: أن ػػا  أربعػػة عمػػى كػػاف الجاىميػػة يػػس النكػػاح أف ):أ برتػػو
 ينك يػا، ثػـ يييػدقيا ابنتػو، أك كليتػو الرجػؿ إلػى الرجػؿ ي طب: اليـك الناس
 يػبلف إلػى أرسػمس :طمثيا مف طيرت إذا المرأتو يآكؿ الرجؿ كاف: ي ر كنكاح

 ذلػؾ مػف  مميػا يتبيف  تى أبدا، يمسيا كال زكجيا كيعتزليا منو، ياستبضعس
نمػا أ ػب، إذا زكجيػا أيػابيا  مميػا تبػيف يػطذا منػو، تستبضػع الػذم الرجؿ  كا 
 كنكػاح. االستبضػاع نكػاح النكػاح ىػذا يكػاف الكلػد، نجابػة يػس ر بػة ذلؾ يفعؿ
 يػطذا ييػيبيا، كميـ المرأة، عمى كفييد م العورة، دكف ما الرىط يجتمع: ي ر

 يمػػـ إلػػييـ، أرسػػمت  مميػػا، تضػػع أف بعػػد ليػػاؿ عمييػػا كمػػر ككضػػعت،  ممػػت
 الػذم عريتـ قد: ليـ تآكؿ عندىا، يجتمعكا  تى يمتنع، أف منيـ رجؿ يستطع
 ييم ػؽ باسػمو أ بت مف تسمس يبلف، يا ابنؾ ييك كلدت، كقد أمركـ مف كاف
 الكثير، الناس يجتمع: الرابع كنكاح الرجؿ، بو عيمتن أف يستطيع ال كلدىا، بو

[ 11:ص] كػػف البغايػػا، كىػػف جا ىػػا، ممػػف تمتنػػع ال المػػرأة، عمػػى ييػػد مكف
  ممػت يػطذا عمييف، د ؿ أرادىف يمف عمما، تككف رايات أبكابيف عمى ينيبف
 بالػذم كلػدىا أل آكا ثـ الآاية، ليـ كدعكا ليا، جمعكا  مميا ككضعت إ داىف
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 ان يػمى م مػد بعػث يممػا» ذلػؾ مف يمتنع ال ابنو، كدعس بو، اطيالت يركف،
( الناس نكاح إال كمو الجاىمية نكاح ىدـ بال ؽ، كسمـ عميو  .(1)اليـك

ككانػػت تمسػػؾ ضػػراران لبلعتػػدا  كتتػػرؾ كالمعمآػػة كذلػػؾ يػػس قكلػػو تعػػالى: 
 .(1)چڇ  ڇ     چكيس قكلو تعالى:  (1)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ

ية عمى أربع أكجو ) ديث عائوة( كىػذا إذا أراد ككاف النكاح يس الجاىم
 الرجؿ نجابة الكلد.
: كػػاف الرجػػؿ يآػػامر عمػػى أىمػػو كمالػػو ييآعػػد  زينػػان سػػميبان (1)كقػػاؿ قتػػادة

 .(5)ينظر إلى مالو يس يد  يره يكانت تكرث بينيـ العداكة كالبغضا 
                                                           

( 5111بكلس،  ديث ) إال حنكا ال: قاؿ مف ي يح الب ارم، كتاب النكاح، باب  (1)
1/15 . 
 ـ 1111 - ىػ1111 الثانية،: الطبعة

 .111سكرة البآرة، اآلية  (1)
 .111سكرة النسا ، اآلية  (1)
 111=  ىػ 111 - 11: )البيرم السدكسس ال طاب أبك، قتادة بف دعامة بف قتادة (1)

: 1 فاظال  الطاعكف، تذكرة يس بكاسط أكمو، مات ضرير  ايظ مفسر (ـ 111 -
 .5/111، األعبلـ 115

 كثير بف يزيد بف جرير بف الآريف، م مد يم تأكيؿ عف البياف جامع=  الطبرم تفسير (5)
 بف ان عبد الدكتكر: ، ت آيؽ(ىػ111: المتكيى) الطبرم جعفر أبك اآلممس،  الب بف
 ىجر بدار اإلسبلمية كالدراسات الب كث مركز مع التركس، بالتعاكف الم سف عبد

كاإلعبلف،  كالتكزيع كالنور لمطباعة ىجر دار يمامة،  سف السند عبد الدكتكر
 . 1/111ـ، 1111 - ىػ 1111 األكلى، الطبعة
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ككانػػت تمنػػع  آيػػا مػػف اإلرث ييآػػكؿ يػػس ذلػػؾ: ال يػػرث إال مػػف ي مػػؿ 
كي مس البيضة، يطذا مات الرجؿ كرثو ابنو، يطف لـ يكجػد يػأقرب مػف  السيؼ،

يكجد مف أكليائو أبان كاف أك أ ان أك عمان عمى أف يضـ بناتو كنسا ه إلى بنات 
 الكارث كنسائو، ييككف ليف ما ليف، كعمييف ما عمييف.

 ادلطهب انثاَي
 ادلرأة يف اإلصالو: 

اإلسػػبلـ ليػػرد لممػػرأة ال آػػكؽ لػػـ يكػػف لممػػرأة مكقػػع يػػس الجاىميػػة، جػػا  
الميضكمة، يآاـ اإلسبلـ بت رير المػرأة ممػا كقػع عمييػا مػف ظمػـ ك يػؼ، بػؿ 

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ جعؿ المرأة مع الرجػؿ يػس الثػكاب 

 .(1)چڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک 
. بػػؿ أعطاىػػا (1)چک  گ  گ   گ  گچ كقكلػػو تعػػالى: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ لى:  آكقيػػػا كمنيػػػا الميػػػراث، قػػػاؿ تعػػػا

 .(1)چٿ   ٿ   ٿپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

                                                           

 .111سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
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1111 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ المساكاة اإلنسػانية، 

ڤ  ڤ  ڤ        ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

 .(1)چڦ
يكرىيػا عمػى   رية التعاقػد مػف بيػع كوػرا ، بػؿ ال يممػؾ ألب كال أخ أف

 .(1)الزكاج )ال تنكح البكر  تى تستأذف(
)مػف ابتمػس مػف البنػات بوػس  يأ سػف إلػييف   ؽ العمـ: أمر النبػس 

 .(1) كف لو ستران مف النار(
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  چ  ػػؽ العمػػؿ: كرمػػت أمػػان 

 .(1)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ 
 عمػى جيػدا: قتػادة لػد، كقػاؿالك  كىػف موػآة: مجاىػد قاؿ بف كثيػر: قػاؿ

 يػػػس كييػػػالو: }ضػػػعؼ، كقكلػػػو عمػػػى ضػػػعفا: ال راسػػػانس عطػػػا  جيػػػد، كقػػػاؿ

                                                           

 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
برضاىا،  ديث  إال كالثيب البكر ك يره األب ينكح ال ي يح الب ارم، كتاب النكاح، باب (1)

(5111 )1/11 . 
 ال جاج بف ، مسمـ ان رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنآؿ الم تير الي يح المسند  (1)

الباقس،  عبد يؤاد م مد: ، ت آيؽ(ىػ111: المتكيى) النيسابكرم الآويرم ال سف أبك
 اإل ساف يضؿ ر كاليمة كاآلداب، باببيركت، كتاب الب – العربس التراث إ يا  دار
 .  1/1111( 1111البنات،  ديث ) إلى

 .11سكرة لآماف، اآلية  (1)



 الثانىـ الجزء  7102لثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس وا

                                                                  

                            

 

منهج القرآن الكريم فى رعاية 

 حقوق الضعفاء

1111 
 

رضػػػاعو تربيتػػػو: أم{ عػػػاميف : تعػػػالى قػػػاؿ كمػػػا عػػػاميف، يػػػس كضػػػعو بعػػػد كا 
نمػا{الرضػاعة يػتـ أف أراد لمػف كػامميف  ػكليف أكالدىػف يرضعف كالكالدات}  ، كا 

 الكلػد ليػذكر كنيػارا، لػيبل سػيرىا يس كموآتيا كتعبيا الكالدة تربية تعالى يذكر
 ربيػػػانس كمػػػا ار ميمػػػا رب كقػػػؿ: }تعػػػالى قػػػاؿ كمػػػا إليػػػو، المتآػػػدـ بط سػػػانيا

 سػأجزيؾ يػطنس: أم{ الميػير إلػس كلكالديؾ لس اوكر أف: }قاؿ كليذا ؛{يغيرا
 .(1)الجزا  أكير ذلؾ عمى

 .(1)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ  كقكلو تعالى:  
 إال تعبػػدكا أال يػػس ربػػؾ أمػػر أم قكلػػو تعػػالى يآػػكؿ الطبػػرم يػػس تفسػػير 

 أرضػػى مػػف: ال كمػػة بعػػض يػػس يآػػاؿ ككػػاف العاجػػؿ، ان قضػػا  ييػػذا إيػػاه،
 .(1)ربو أس ط يآد كالديو، أس ط كمف  الآو، أرضى: كالديو

 چكرمت كزكجة يأكيى اإلسبلـ بيا  يران   .(1)چ﯁ 

                                                           

 الآروس كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفدا  ، أبك(كثير ابف) العظيـ الآريف تفسير (1)
 الديف، دار ومس  سيف م مد ، ت آيؽ:(ىػ111: المتكيى) الدموآس ثـ البيرم
ىػ،  1111 - األكلى بيركت، الطبعة – بيضكف عمس م مد وكراتمن العممية، الكتب

1/111. 
 .11سكرة اإلسرا ، اآلية  (1)
 . 11/511تفسير الطبرم، مرجع سابؽ،  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
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 يسػػيئكف الآػػـك ككػػاف بػػالمعركؼ كعاوػػركىف: تعػػالى يآػػكؿ الػػرازم قكلػػو
 يس النيفة ىك: الزجاج قاؿ بالمعركؼ، كعاوركىف: ليـ يآيؿ النسا  معاورة
 .(1)الآكؿ يس كاإلجماؿ كالنفآة، المبيت

 .(1) : )استكيكا بالنسا   يران،  يركـ  يركـ ألىمو(كقاؿ 
 أكجو ال ماية التس كيرىا اإلسبلـ لممرأة:

يمة كأنيفيا بمػا ال  آيا يس اإلرث: إف اإلسبلـ عامؿ المرأة معاممة كر 
تجد لو مثيؿ يس الآديـ كال ديث،  يث  دد ليػا نيػيبان يػس اإلرث قػؿ أك كثػر 
 سػػب درجػػة قرابتيػػا مػػف الميػػت، يػػاألـ كالزكجػػة كاالبنػػة كاأل ػػكات الوػػآيآات 
كاأل ػػػكات ألب كبنػػػات االبػػػف كالجػػػدة ليػػػف نيػػػيب مفػػػركض مػػػف اإلرث، قػػػاؿ 

ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

 .(1)چٿ   ٿ   ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

                                                           

 ال سيف بف ال سف بف عمر بف م مد ان عبد الكبير، أبك التفسير=  الغيب مفاتيح  (1)
 إ يا  ، دار(ىػ111: المتكيى) الرم  طيب الرازم الديف بف ر الممآب الرازم التيمس
 .11/11ىػ،  1111 - الثالثة بيركت، الطبعة – العربس التراث

 كسمـ، عميو ان يمى ان رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنآؿ الم تير الي يح المسند  (1)
:  آيؽت ،(ىػ111: المتكيى) النيسابكرم الآويرم ال سف أبك ال جاج بف مسمـ
 باب الرضاع، كتاب بيركت، – العربس التراث إ يا  دار الباقس، عبد يؤاد م مد

 .1/1111( 1111)  ديث بالنسا ، الكيية
 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
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 الميػت الرجػؿ أكالد مػف لمػذككر: ذكػره تعػالى بػذلؾ يعنػس: جعفر أبك قاؿ
 ككثيػره، بعػده  مػؼ مػا قميػؿ مػف منػو،  ية منيـ كلئلناث ميراثو، مف  ية
 .(1)مؤقتة معمكمة كاجبة مفركضة،  ية

 يآػػاؿ امػػرأة كتػػرؾ تػػكيس األنيػػارم ثابػػت بػػف أكس إف: المفسػػركف قػػاؿ
 ككيػياه، الميت عـ ابنا ىما: رجبلف يآاـ منيا، لو بنات كثبلث  جة أـ: ليا
 وػػيئا، بناتػػو كال امرأتػػو يعطيػػا كلػػـ مالػػو يأ ػػذا كعريجػػة، سػػكيد: / ليمػػا يآػػاؿ
ف اليغير كال النسا  يكرثكف ال الجاىمية يس ككانكا  يكرثػكف إنمػا ذكرا، كاف كا 
 ك ػاز ال يػؿ ظيػر عمػى قاتػؿ مػف إال يعطػى ال: يآكلػكف ككػانكا الكبار، الرجاؿ
 يػػا: يآالػػت كسػػمـ، عميػػو ان يػػمى ان رسػػكؿ إلػػى  جػػة أـ يجػػا ت. الغنيمػػة
 عنػدم كلػيس امرأتػو، كأنػا بنػات عمس كترؾ مات ثابت بف أكس إف ان رسكؿ
 لػػـ كعريجػػة، سػػكيد عنػػد كىػػك  سػػنا مػػاال أبػػكىف تػػرؾ كقػػد عمػػييف، أنفػػؽ مػػا

 يسػآيانس كال يطعمػانس كال  جرم، يس كىف ا،ويئ الماؿ مف بناتو كال يعطيانس
 يػػا: يآػػاال كسػػمـ، عميػػو ان يػػمى ان رسػػكؿ يػػدعاىما. رأسػػا ليػػف يريعػػاف كال

 رسػكؿ يآػاؿ. عػدكا ينكػس كال كػبل، ي مػؿ كال يرسػا، يركب ال كلدىا ان، رسكؿ
. يػػػييف لػػػس ان ي ػػػدث مػػػا أنظػػػر  تػػػى انيػػػريكا كسػػػمـ عميػػػو ان يػػػمى ان

 .(1)اآلية ىذه تعالى ان ؿيأنز يانيريكا،
                                                           

 . 1/511تفسير الطبرم، مرجع سابؽ،  (1)
 الكا دم، عمس بف م مد بف أ مد بف عمس ال سف الآريف، أبك نزكؿ أسباب  (1)

 الكتب ز مكؿ، دار بسيكنس كماؿ: ، ت آيؽ(ىػ111: المتكيى) الوايعس م،النيسابكر 
 .111/115ىػ،  1111 األكلى، بيركت، الطبعة – العممية
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كليػػذا المبػػدأ أعطػػى اإلسػػبلـ منػػذ قػػركف  مػػت  ػػؽ النسػػا  يػػس اإلرث 
 كالرجاؿ.

كاإلسػبلـ لػـ يكػػف جػائران عنػدما أعطػػى  ينمػا جعػؿ نيػػيب المػرأة نيػػؼ 
ڳ   ڳ  ڱ    ڳگ  گ   گ  ڳچ نييب الرجؿ كمػا يػس قكلػو تعػالى: 

 .(1)چ...ڱ
كليس يييػا م ابػاة أ ػد عمػى كان  جؿ كعبل مف كضع تمؾ التوريعات 

أ ػػد، ينظػػر اإلسػػبلـ لػػو التزامػػات الرجػػؿ ككاجبػػات المػػرأة كقػػارف بينيػػا ثػػـ بػػيف 
 نييب كؿ كا د، يمف العدؿ أف يأ ذ الرجؿ ضعؼ المرأة كذلؾ لآلتس:

أكليا: يالرجؿ عميو الآياـ بأعبا  ليست عمى المرأة الآياـ بيا مثؿ ديػع 
، يمن يا الرجؿ لممرأة عف طيب اآلية (1)چ...ڻ   ۀ  ۀ  ہچ المير 

 نفس، كىك  ؽ  الص لمزكجة ال يواركيا ييو أ د.
كذلؾ الرجؿ مكمؼ بالنفآة عمى زكجتو كعيالو، ياإلسبلـ لـ يكجب عمػى 

ۇ   ۇ      چك (1)چ  چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ المرأة النفآة  تى كلك كانت  نية 

                                                           

 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .1سكرة الطبلؽ، اآلية  (1)
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 ان كؿرسػ قػاؿ ، بؿ أكجب ذلؾ عمػى الرجػؿ  (1)چ...ۆ  ۆ   ۈ  ۈ
 (1)يآكت( مف يضيع أف إثما بالمر  )كفى:كسمـ عميو ان يمى

: )كليػػػػػف عمػػػػػيكـ رزقيػػػػػف ككسػػػػػكتيف كيػػػػػس  جػػػػػة الػػػػػكداع قػػػػػاؿ 
 .(1)بالمعركؼ(

ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  چبؿ قد تأ ػذ يػس اإلرث أكثػر مػف الرجػؿ 

 اآلية. (1)چ...ڻ  ۀ  ۀ
  اآلية. (5)چ...ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چكقد تتساكل مع الرجؿ 

  آيا يس ا تيار الزكج: تآدـ الكبلـ، تأتس األدلة عمى ذلؾ:
  ؽ التممؾ، ك ؽ العمؿ.

                                                           

 .111سكرة البآرة، اآلية  (1)
 عمرك بف وداد بف بوير بف إس اؽ بف األوعث بف سميماف داكد داكد، أبك أبس سنف  (1)

ِجْستانس األزدم ََ ال ميد،  عبد الديف م يس ت آيؽ: م مد (ىػ115: المتكيى) السِّ
الر ـ،  ديث  يمة يس بيركت، كتاب الزكاة، باب – ييدا العيرية، المكتبة

(1111 )1/111 . 
 .   11/111( 1111،  ديث ) النبس  جة ي يح مسمـ، كتاب ال ا، باب  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (5)
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 ادلبحث انرابع
 انيتيى

 ادلطهب األول                                 
:  تعريف انيتيى نغت واصطالحا 

 اليبس( يتـ) كقد( يتامى) ك( أيتاـ) جمعو( اليتيـ: )ـ ت م اليتيـ لغة:
 يػس( كاليػتـ. )يييمػا التػا  سػككف مػع كيت يػا اليػا  بضػـ( يتمػا) ييتـ سربالك

 نظيػره يعػز مفػرد وػس  ككػؿ. األـ قبػؿ مػف البيػائـ كيػس األب قبػؿ مػف النػاس
 .(1)يتيمة درة: يآاؿ ،( يتيـ) ييك

 كىػػػػػػػػػػػك اليتػػػػػػػػػػػيـ أك اليػػػػػػػػػػػغير الػػػػػػػػػػػذم يآػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػاه دكف سػػػػػػػػػػػف 
 ، كقػػػػػػاؿ : ىػػػػػػك اليػػػػػػغير الػػػػػػذم يآػػػػػػد أبػػػػػػاه(1)البمػػػػػػكغ، قػػػػػػاؿ ابػػػػػػف تيميػػػػػػة

 : ىك مف ال أب لو كلـ يبمغ ال مـ.(1)النسفس
                                                           

 ال نفس الآادر عبد بف بكر أبس بف م مد ان عبد أبك الديف الي اح، زيف م تار (1)
 الدار - العيرية م مد، المكتبة الويخ يكسؼ ت آيؽ: (ىػ111: المتكيى) الرازم

 . 111ـ، 1111/  ىػ1111 ال امسة، ييدا، الطبعة – بيركت النمكذجية،
 اإلماـ الديف تآس الدموآس، ال رانس تيمية بف السبلـ عبد بف ال ميـ عبد بف أ مد ىك (1)

 كاوتير، مف ينبغ دموؽ إلى أبكه بو كانتآؿ  راف يس كلد  نبمس، اإلسبلـ، ويخ
 الكامنة كالدرر ؛111/ 1 لمزركمس األعبلـ]الورعية( ك ير ذلؾ،  السياسة) تيانيفو

 .115/ 11 كالنياية كالبداية ؛111/ 1
=  ىػ 111) الديف  ايظ البركات، أبك النسفس، م مكد بف أ مد بف ان ىك عبد (1)

 ،==يييا ككياتو( أيبياف ككر مف) إيذج أىؿ مف مفسر،  نفس، يآيو (ـ 1111
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يػػػس ال ػػػديث: )ال يػػػتـ بعػػػد   أمػػػا إذا بمػػػغ يػػػبل يسػػػمى يتيمػػػان لآكلػػػو 
 .(1)ا تبلـ(

 قاؿ الييثمس يس مجمع الزكائد، ثآات.
 ادلطهب انثاَي

 َظرة األدياٌ انضابقت نهيتايً: 
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى: 

  (1)چې  ېۅ  ۉ  ۉ  
 أيضا، عطؼ اليتامىل  كاليتامى:ل تعالى كقاؿ الآرطبس يس تفسير قكلو

 كيس األب، بفآد يدـ بنس يس كاليتـ. نديـ جمع ندامى مثؿ يتيـ، جمع كىك
 األـ، يآد يس يدـ بنس يس يآاؿ اليتيـ أف الماكردم ك كى. األـ بفآد البيائـ
 كبئت. أبيو مف منفرد أم تيـ،ي يبس: يآاؿ االنفراد، كأيمو. المعركؼ كاألكؿ
. نظير ليا ليس: يتيمة كدرة. الوعر مف وس بعده كال قبمو ليس أم: يتيـ

                                                           

 منيا جميمة، مينفات كسمرقند؟، لو جي كف بيف السند، بببلد نسؼ إلى نسبتو==
الآريف، ك ير ذلؾ مف المينفات، األعبلـ  تفسير يس مجمدات، ثبلثة زيؿالتن مدارؾ

 .111: 1 الكامنة كالدرر 111: 1 المضية ، ينظر: الجكاىر1/11لمزركمس، 
 الآاسـ أبك الوامس، الم مس مطير بف أيكب بف أ مد بف الكبير، سميماف المعجـ (1)

 ابف السمفس، مكتبة جيدالم عبد بف  مدم ، ت آيؽ:(ىػ111: المتكيى) الطبرانس
المالكس،  جمعة بف  ذيـ بف الثانية، باب ال ا ،  نظمة الآاىرة، الطبعة – تيمية

 . 1/11( 1511 ديث )
 .11سكرة البآرة، اآلية  (1)
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 ييتـ يتـ: كيآاؿ. عنو يبطئ البر ألف اليتيـ، بو يسمس اإلبطا ، أيمو: كقيؿ
 الكجييف ذكر يسمع، سمع مثؿ كيتما، يتما ييتـ كيتـ. يعظـ عظـ مثؿ يتما،
 ك فظ كفالتو عمى كال ض باليتيـ الرأية عمى ىذا كيدؿ .ان أيتمو كقد. الفرا 
 عميو ان يمى ان رسكؿ كقاؿ« ل. 1» النسا ل يس بيانو يأتس ما عمى مالو،
 مالؾ كأوار(. الجنة يس كياتيف كىك أنا لغيره أك لو اليتيـ كايؿ: )كسمـ

 كأب ال ايظ اإلماـ ك رج. مسمـ أ رجو ىريرة أبك ركاه كالكسطى، بالسبابة
 البيرم سعيد أبس دينار بف ال سف  ديث مف سعيد بف الغنس عبد م مد
 عف  ىياف عف الر مف عبد بف األسكد  دثنا قاؿ  كايؿ بف ال سف كىك
 مع يتيـ قعد ما: )قاؿ كسمـ عميو ان يمى النبس عف األوعرم مكسى أبس
  سيف  ديث مف أيضا ك رج(. الويطاف قيعتيـ ييآرب قيعتيـ عمى قـك
 رسكؿ قاؿ: قاؿ عباس ابف عف عكرمة عف  الر بس عمس أبك كىك قيس بف
 كورابو طعامو إلى ممميف بيف مف يتيما ضـ مف: )كسمـ عميو ان يمى ان
 كمف يغفر ال عمبل يعمؿ أف إال ألبتة ذنكبو لو  فرت كجؿ عز ان يغنيو  تى
 يمتاه؟كر  كما: قالكا -ذنكبو لو  فرت كا تسب ييبر كريمتيو ان أذىب
 كأ سف عمييف يأنفؽ أ كات ثبلث أك بنات ثبلث لو كاف كمف عيناه -:قاؿ

 .(1)البتة ذنكبو لو  فرت يمتف أك« 1» يبف  تى إلييف
 
 

                                                           

 .1/11تفسير الآرطبس، مرجع سابؽ،   (1)
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 ادلطهب انثانث
 َظرة اإلصالو نهيتايً
مف  ديث أبك ىريرة  أمر ان ب فظ اليتيـ يس مالو بؿ نجد أف النبس 

 .(1) اليتيـ كياتيف يس الجنة( رضس ان عنو أنو قاؿ: )أنا ككايؿ
 .(1)چھ  ھ  ے  ے  ھھچ أكـر ان اليتامى كنبو عمى مف لـ يكرميـ 

بؿ جعؿ اإلسبلـ مف األسباب التس تآس عذاب جينـ يػـك الآيامػة رعايػة 
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   چاليتيـ 

 .(1) چچ ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ 
أف  ير بيت ييو يتيمان، قاؿ أبك ىريرة ) ير بيػت يػس  بؿ جعؿ النبس 

 .(1) المسمميف بيت ييو يتيـ ي سف إليو...(

                                                           

الساعدم،  ديث  سعد بف سيؿ مالؾ أبس مسند أ مد، مسند األنيار،  ديث  (1)
(11111) 11/111 . 

 .11سكرة الفجر، اآلية  (1)
 .11-1سكرة اإلنساف، اآليات  (1)
 يزيد أبيو اسـ كماجة الآزكينس، يزيد بف م مد ان عبد أبك ماجة ماجو، ابف ابف سنف (1)

 - العربية الكتب إ يا  الباقس، دار عبد يؤاد م مد: ، ت آيؽ(ىػ111: المتكيى)
( 1111اليتيـ،  ديث )  ؽ دب، بابال مبس، كتاب األ البابس عيسى يييؿ

1/1111 . 
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سػػا ة التعامػػؿ معيػػـ  ٱ  چ يػػأمر اإلسػػبلـ بعػػدـ التآيػػير يػػس  آيػػـ كا 

، كأوػػػػػػار بآكلػػػػػػػو (1)چڦ  ڦ  ڄچ  (1)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
، بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ ينيى التعدم عمػى (1)چڳ  ڳ        ڳ   ڳ   چ تعالى 

  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 .(1)چک  ک
: ىف؟ قاؿ كما ان رسكؿ يا: قيؿ المكبآات، السبع : )اجتنبكا كقاؿ 

 كأكؿ الربا، كأكؿ بال ؽ، إال ان  ـر التس النفس كقتؿ كالس ر، بان، الورؾ
، (5) المؤمنات( الغايبلت الم ينات كقذؼ الز ؼ، يـك كالتكلس اليتيـ، ماؿ

ۈئ  ېئ  چكذكر منيف أكؿ ماؿ اليتيـ، كقرأ قكؿ ان تعالى يكفالتيـ: 

جب  حب    يئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  ېئېئ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ . كقاؿ تعالى: (1)چخب  مب  ىب  يب  جت   حت   

 .(1)چڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      
                                                           

 .151سكرة األنعاـ، اآلية  (1)
 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .1سكرة الض ى، اآلية  (1)
 .11سكرة النسا ، اآلية  (1)
 . 1/11( 11كأكبرىا،  ديث ) الكبائر بياف ي يح مسمـ، كتاب اإليماف، باب (5)
 .115سكرة البآرة، اآلية  (1)
 .1النسا ، اآلية سكرة  (1)
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 .(1)چپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پچ بطيبلح  اليـ  ثـ أمر ان
 مػػف قبمػػو مػػا عمػػى عطػػؼ{ اليتػػامى عػػف كيسػػألكنؾ}يآػػكؿ أبػػس السػػعكد 

 ت ػامى اآليػة ظممػان  اليتػامى أمػكاؿ يػأكمكف الػذيف إف نزلػت لمػا أنػو ركم نظيره
 لمنبػػس يػػذكركه ذلػػؾ عمػػييـ يوػػؽ أمػػكاليـ كتعيػػد اليتػػامى م الطػػة عػػف النػػاس
 أل ػػكاليـ التعػػرض أم{  يػػر ليػػـ إيػػبلح قػػؿ}ينزلػػت  سػػمـك  عميػػو ان يػػمى

 .(1)اتآا  مجانبتيـ مف  ير اإليبلح طريؽ عمى كأمكاليـ
 سػػممة، أـ كمػف ذلػػؾ يعمػػو بػأكالد أبػػس سػػممة بػف عبػػد األسػػد يآػاؿ )عػػف

 إنػا: يميآػؿ ميػيبة، أيابتو مف: ل كسمـ عميو ان يمى ان رسكؿ قاؿ: قالت
نا ن   بيػا كأبػدلنس يييا يأجرنس مييبتس، أ تسب عندؾ ـالمي راجعكف، إليو كا 
  يػرا بيػا كأبػدلنس: بمغػت كمما يجعمت قمتيا، سممة أبك مات يممال.  منيا  يرا

 انآضػػت يممػػا: قمتيػػا ثػػـ سػػممة، أبػػس مػػف  يػػر كمػػف: نفسػػس يػػس قمػػت منيػػا،
 يػمى ان رسػكؿ إلييػا يبعػث تزكجو، يمـ ي طبيا، بكر أبك إلييا بعث عدتيا،

 يمى ان رسكؿ أ بر: يآالت عميو، ي طبيا ال طاب بف عمر كسمـ وعمي ان
 أكليػائس مػف أ ػد كلػيس ميػبية، امػرأة كأنػس  يرل، امرأة أنس كسمـ عميو ان

 ارجػع: ل ذلػؾ، يآػاؿ لػو يػذكر كسػمـ، عميػو ان يػمى ان رسػكؿ يػأتى. واىدا

                                                           

 .111سكرة البآرة، اآلية  (1)
 السعكد الكريـ، أبك الكتاب مزايا إلى السميـ العآؿ إرواد=  السعكد أبس تفسير  (1)

 – العربس التراث إ يا  دار ،(ىػ111: المتكيى) ميطفى بف م مد بف م مد العمادم
 .1/111بيركت، 
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 ييػذىب ؿ،كجػ عػز ان يسػأدعك  يػرل، امػرأة إنػس: قكلػؾ أمػا: ليػا يآػؿ إلييا،
 ليس إنو: قكلؾ كأما يبيانؾ، يستكفيف ميبية، امرأة إنس: قكلؾ كأما  يرتؾ،

 .(1) ذلؾ( يكره  ائب كال واىد أكليائؾ مف أ د يميس واىدا، أكليائؾ مف أ د
ې   ې   ې  ى  چ ثـ أعطاىـ  آيـ يس ماليـ إذا بمغكا ، قػاؿ تعػالى: 

 .(1)چى  ائ
ٻ  ٻ  ٻ  چكاؿ الغنائـ كالفػس كقد جعؿ اإلسبلـ لميتيـ  آان يس أم

، كقاؿ تعػالى: (1)چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
 .(1)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گچ 

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   چ كترتب الجزا  عمى إكراـ اليتيـ 

 . (5)چھ  ھ 

                                                           

كسمـ،  ديث  عميو ان يمى النبس زكج سممة أـ مسند أ مد، مسند النسا ،  ديث (1)
(11111 )11/111 . 

 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .11سكرة األنفاؿ، اآلية  (1)
 .1سكرة ال ور، اآلية  (1)
 .11-11سكرة البمد، اآليات  (5)
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عمػػى  (1)چڦ  ڦ  ڄچ متػػى يعطػػى اليتػػيـ مالػػو دؿ قكلػػو تعػػالى: 
كجػػكب ديػػو المػػاؿ لميتػػيـ كاتفػػؽ أىػػؿ العمػػـ عمػػى أف اليتػػيـ ال يعطػػى مالػػو قبػػؿ 

 كالمراد باليتامى اليغار. (1)چې   ېچ البمكغ 

                                                           

 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
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 ادلطهب انرابع
 ضىابط حفظ يال انيتيى:

  ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڄچ عدـ استبداؿ الجيػد بػالردئ  .1

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ  (1)چڇ      ڇ  ڇ  ڍ      ڇڃ   چ  چ  چ  چ

 .(1)چۀ

)ال تعطػػػس ميػػػزكالن كتأ ػػػذ سػػػمينان( كقػػػاؿ  (1)قػػػاؿ سػػػعيد بػػػف المسػػػيب
)كػػاف أ ػػدىـ يأ ػػذ الوػػاة السػػمينة مػػف  ػػنـ اليتػػيـ كيجعػػؿ مكانيػػا  (1)السػػدم

 الواة الميزكلة(.

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  مػػػػػػط األمػػػػػػكاؿ  .1

                                                           

 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .111ية سكرة البآرة، اآل (1)
 - 11)م مد أبك الآروس، الم زكمس كىب أبس بف  زف بف المسيب بف سعيدىك  (1)

بالمدينة، األعبلـ لمزركمس،  تكيس التابعيف، سيد (ـ 111 - 111=  ىػ 11
 .111: 1 كالكييات 11: 5 سعد ابف ، ينظر: طبآات1/111

  جازم تابعس،: السدم الر مف عبد بف إسماعيؿ (ـ 115 - ىػ 111) السُّدِّم (1)
 .1/111الناس، األعبلـ  كأياـ بالكقائع عاريا إماما ككاف الككية، سكف األيؿ،
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)أم ال ت مطكىػا مػف نككيػيا  (1)كسػعيد بػف جبيػر (1)قاؿ مجاىػد چ...ڦ
 .(1)كجكبان إنما قالو ابف عباسجميعان( 
اسػػتآبلؿ مػػاؿ اليتػػامى، ال اجػػات المتعمآػػة بػػالكلس كذلػػؾ باسػػتآبلؿ  .1

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چبعػػض مػػاؿ اليتػػيـ يػػس ال اجػػات ال ايػػة بػػالكلس 

 .(1)چ...ېئ   
يبل و يبل بأس.  أما األ ذ مف الماؿ مآابؿ  فظو كتثميره كا 

                                                           

 المفسريف، ويخ الم زكمس، السائب بف قيس مكلى ال جاج أبك جبر، بف مجاىد ىك (1)
 يس بالتدليس متآنا، اتيـ عابدا كرعا يآييا ثآة عباس، كاف ابف عف التفسير أ ذ

 طبع( مجاىد تفسير) إمامتو، مؤلفو عمى األمة كأجمعت ك يره، عمس عف الراكية
 [111/ 1 لمزركمس كاألعبلـ ؛11/ 11 التيذيب تيذيب] .قطر  ككمة بنفآة مؤ را

 أ ذ التابعيف، كبار مف ككيس، مكالىـ، الكالبس، األسدم ىواـ بف جبير بف سعيد ىك (1)
 بو يظفر وعث؛األ ابف مع األمكييف عمى  رج الي ابة، مف ك يرىما أبيو عف

 [11 - 11/ 1 التيذيب تيذيب] .يبرا يآتمو ال جاج
 - ىػ ؽ 1)العباس أبك الياومس، الآروس المطمب عبد بف عباس بف ان ىك عبد( 1)

 بد  يس بمكة، كنوأ الجميؿ، كلد أبس اليح االمة،  بر ،(ـ 111 - 111=  ىػ 11
 عمس مع كويد لي ي ة،ا األ اديث عنو كركل -- ان رسكؿ يبلـز النبكة، عير
 يس لو بيا، كتكيس الطائؼ، يسكف عمره، ي ر يس بيره ككؼ كيفيف، الجمؿ

كثيرة، األعبلـ  ال فظ، كأ باره يس يية ككاف  ديثا، 1111 ىما ك ير الي ي يف
 .111: 1 ك مية 111: 1 كيفة 1111 ت ، ينظر: اإليابة،115لمزركمس، 

 .1سكرة النسا ، اآلية  (1)
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أكػػؿ مػػا يسػػد جكعتػػو ىػػك طعمػػة مػػف ان لػػو، كذلػػؾ أف ي (1)قػػاؿ ال سػػف
 كيكتسس ما يسد عكرتو، كأف يأ ذ بآدر أجرة عممو، يطف ذلؾ ىك المعركؼ.

لػػذلؾ نجػػد أف اإلسػػبلـ قػػد أىػػتـ بػػاليتيـ منػػذ نعكمػػة أظفػػاره إلػػى أف يبمػػغ 
 سف الرود كالتكميؼ.

                                                           

 تابعس، (ـ 111 - 111=  ىػ 111 - 11)سعيد أبك البيرم، يسار بف فىك ال س (1)
الفآيا ، األعبلـ  العمما  أ د زمنو، كىك يس األمة ك بر البيرة، أىؿ إماـ كاف

 كذيؿ 111: 1 األكليا  ك مية 115: 1 االعتداؿ ، ينظر: ميزاف1/111لمزركمس، 
 .11 المذيؿ
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 ادلبحث اخلايش
 انضفهاء

 ادلطهب األول
 تعريف انضفه نغت واصطالحا  

كالسػفيو مػف يبػذر مالػو ييمػا ال ينبغػس تعريؼ السفيو: جمعيا سػفيا ، 
 .(1)أك مف يسس  التيرؼ يس الماؿ
: كالسػػفو كالسػػفاىة االضػػطراب يػػس الػػرأم (1)قػػاؿ يػػا ب تفسػػير المنػػار

 كالفكر كاأل بلؽ.
 الفػػرح مػػف لئلنسػػاف تعػػرض  فػػة عػػف عبػػارة: : السػػفو(1)قػػاؿ الجرجػػانس

                                                           

/  الزيات أ مد/  ميطفى إبراىيـ)بالآاىرة،  العربية المغة الكسيط، مجمع المعجـ  (1)
 .1/111الدعكة، باب السيف،  دار ،(النجار م مد/  الآادر عبد  امد

 الديف ومس م مد بف رضا عمس بف رويد ، م مد(المنار تفسير) ال كيـ الآريف تفسير (1)
، (ىػ1151: المتكيى) ال سينس الآممكنس  ميفة عمس منبل بف الديف بيا  م مد بف
 .1/1ـ، 1111لمكتاب،  العامة الميرية لييئةا

=  ىػ 111 - 111)الجرجانس بالوريؼ المعركؼ عمس، بف م مد بف ىك عمس  (1)
 قرب) تاكك يس بالعربية، كلد العمما  كبار مف. ييمسكؼ (ـ 1111 - 1111
إلى  الجرجانس ير ىػ111 سنة تيمكر د ميا كلما. ويراز يس كدرس( استراباد
  مسيف ن ك لو. تكيس أف إلى يأقاـ تيمكر، مكت بعد ويراز إلى دعا ثـ. سمرقند
 البيية ، ينظر: الفكائد5/1التعريفات، ك ير ذلؾ، األعبلـ لمزركمس، ل  منيا مينفا،
 .111: 1 السعادة كمفتاح 115
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 .(1)الورع كمكجب العآؿ، طكر ب بلؼ العمؿ، عمى يت ممو كالغضب
كيس الوريعة: أف السفيو ىك مف يسرؼ يس إنفاؽ مالو، كيضيعو عمى 
 بلؼ مآتضى العآػؿ أك الوػرع ييمػا ال ميػم ة لػو ييػو، كباعثػو  فػة تعتػرم 
اإلنسػػاف مػػف الفػػرح كالغضػػب يت ممػػو عمػػى اإلنفػػاؽ مػػف  يػػر مبل ظػػة النفػػع 

 الدينس كالدنيكم.
 

                                                           

 (ىػ111: المتكيى) الجرجانس الوريؼ الزيف عمس بف م مد بف التعريفات، عمس كتاب  (1)
 العممية الكتب الناور، دار بطوراؼ العمما  مف جماعة ي  وك  ضبطو: ت آيؽ
 .1/111ـ، 1111- ىػ1111 األكلى لبناف، الطبعة– بيركت
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 ادلطهب انثاَي 
 اهتًاو انقرآٌ بانضفهاء

چ كأطمؽ السفو يس الآريف كأريد بو أمكر الدنيا كذلؾ يػس قكلػو تعػالى: 

 .(1)چڭ  ڭ  ڭ   ۇ 
 .(1)چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ ثانيان: يس أمكر اآل رة 

 جاىمنػا، سػفيينا، يآػكؿ كاف يس تفسير قكلو تعالى كأنو (1)يآكؿ البغكم
 كيػػفو ىػػكك  كعػػدكانا كػػذبا وػػططا، ان عمػػى إبمػػيس، ىػػك: كقتػػادة مجاىػػد قػػاؿ

 .(1)كالكلد بالوريؾ

                                                           

 .5سكرة النسا ، اآلية  (1)
 .1سكرة الجف، اآلية  (1)
 بم يس كيمآب م مد، أبك الفرا ، ابف أك الفرا ، م مد، بف مسعكد بف ىك ال سيف (1)

مفسر،  م دث، يآيو، (ـ 1111 - 1111=  ىػ 511 - 111)البغكم  السنة،
 الوايعية، يآو يس( التيذيب) لو. كمرك ىراة بيف  راساف، قرل مف( بغا) إلى نسبتو

 .115: 1 األعياف ، ينظر: كييات1/151، األعبلـ لمزركمس، (السنة ورح) ك
  سيفال م مد أبك ، السنة البغكم، م يس تفسير=  الآريف تفسير يس التنزيؿ معالـ (1)

 عبد ، ت آيؽ:(ىػ511:  المتكيى) الوايعس البغكم الفرا  بف م مد بف مسعكد بف
ىػ،  1111 ، األكلى بيركت، الطبعة– العربس التراث إ يا  الميدم، دار الرزاؽ

5/151 . 
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﮲  ﮳   ﮴ ﮵  ﮶   ﮷       ۓے  ۓ ھ  ھ  ےچ قكلػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى: 

 .(1)چ﮸
 : ىذا مف السفو الدينس.(1)قاؿ الرا ب

ر مػو ان: ظػاىر الجيػؿ،  (1)كالسفيو بيذا المعنى ىػك كمػا قػاؿ الكفػكم
عػػديـ العآػػؿ،  فيػػؼ المػػب، ضػػعيؼ الػػرأم، ردئ الفيػػـ، سػػريع الػػذنب،  آيػػر 

 ػػدكع الوػػيطاف، أسػػير الطغيػػاف، كيثػػـ العيػػياف، مػػبلـز الكفػػراف، ال الػػنفس، م
 . (1)يبالس بما كاف

                                                           

 .11سكرة البآرة، اآلية  (1)

كما  أديب مف ال  -الرا ب األيفيانس ىك ال سيف بف م مد بف المفضؿ أبك الآاسـ( 1)
ق مف يثاره معجـ 511تكيى سنة  –سكف بغداد  -مف أىؿ أيبياف –العمما  

المفردات يس  ريب الآريف لمرا ب ، ك 1111ىدية العارييف ح –مفردات ألفاظ الآريف 
 .1األيفيانس، ت آيؽ م مد سيد كيبلنس، ط بيركت، دار المعرية، ص

( ـ 1111= ـ 1111)آا الب أبك الكفكم، الآريمس ال سينس مكسى بف ىك أيكب (1)
 بتركيا،( كفو) يس الآضا  ككلس عاش. األ ناؼ قضاة مف كاف( الكميات) يا ب

 كتب كلو.  الد تربة يس كديف بيا، يتكيس إستانبكؿ إلى كعاد. كببغداد كبالآدس،
 .1/11بالتركية، األعبلـ لمزركمس،  أ رل

 بطوراؼ الم تييف مف ، عدد- - الكريـ الرسكؿ أ بلؽ مكاـر يس النعيـ نضرة (1)
 لمنور الكسيمة المكس، دار ال ـر ك طيب إماـ  ميد بف ان عبد بف يالح/ الويخ

 .11/1115الرابعة،  جدة، الطبعة كالتكزيع،
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ٻ  ٻ   چكقد يككف السفيو كايران كياسآان كعاييان، قد يككف كايران 

 . (1)چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 .(1)چڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  ک   ڎ  ڎ      ڈ    چ كقكلو تعالى: 

يػس الييػكد أ ػدثكا طريآػان ليسػت مػف  . كقتػادة: نزلػت(1)قاؿ أبك العاليػة 
 .(1)عند ان تعالى ك الفكا ممة إبراىيـ  ينما أ ذكه

 كقد يراد بو الجاىؿ قميؿ العآؿ.
 بػػػو ليبػػػاىس كيػػػس ال ػػػديث )مػػػف طمػػػب العمػػػـ ليمػػػارم بػػػو السػػػفيا  أك

 .  (5)العمما (

                                                           

 .111سكرة البآرة، اآلية  (1)
 .111سكرة البآرة، اآلية  (1)
 يربكع بف رياح ىبن مف امرأة مكلى ، البيرل الريا ى العالية أبك ميراف، بف رييعىك  (1)

 11:   الكياة  التابعيف كبار مف:  1:  الطبآة ( سائبة أعتآتو تميـ، بنى مف  ى) 
 - الترمذم - داكد أبك - مسمـ - الب ارم:  لو ركل  بعدىا قيؿ ك ىػ 11 قيؿ ك ىػ

اإلرساؿ، تيذيب التيذيب،  كثير ثآة:   جر ابف عند ماجو، رتبتو ابف - النسائس
 .  1/511زاف االعتداؿ، ، ينظر: مي1/111

 الكريـ، الآريف اليابكنس، دار عمس م مد( كت آيؽ ا تيار) كثير ابف تفسير م تير (1)
 . 1/111ـ،  1111 - ىػ 1111 السابعة، لبناف، الطبعة – بيركت

 يزيد أبيو اسـ كماجة الآزكينس، يزيد بف م مد ان عبد أبك ماجة ماجو، ابف ابف سنف (5)
= =  - العربية الكتب إ يا  الباقس، دار عبد يؤاد م مد: ، ت آيؽ(ػى111: المتكيى)
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 .(1)كقد يككف ياسآان )أنيا ستأتس عمى الناس سنكف  داعة(
بػو الفسػؽ كال الكفػر كمػا يطمػؽ الفآيػا  الآػكؿ عمػى  كقد يطمؽ كال يػراد
 اليبياف بأنيـ سفيا .

 ادلطهب انثانث
 حلكًت يٍ احلجر عهً انضفيه

 .(1)چڭ  ڭ  ڭ   ۇ چ يس باب ال جر 
كجميػػػكر الفآيػػػا  أف ي جػػػر عمػػػى السػػػفيو كمػػػا ي جػػػر عمػػػى اليػػػبس 

يػس  كالمجنكف كال يككف ال جر إال بآضػا  الآاضػس ب كػـ، كال تيػح تيػرياتو
 .(1)مالو كالتبرع كاليبة كال تيح تيرياتو مف بيع كورا  بغير إذف كليو

                                                           

 بالعمـ االنتفاع ال مبس، كتاب اإليماف كيضائؿ الي ابة، باب البابس عيسى يييؿ==
 .1/11( 151بو،  ديث ) كالعمؿ

 أسد بف ىبلؿ بف  نبؿ بف م مد بف أ مد ان عبد  نبؿ، أبك بف أ مد اإلماـ مسند (1)
كي ركف،  مرود، عادؿ - األرنؤكط وعيب ، ت آيؽ:(ىػ111: المتكيى) الويبانس
 1111 األكلى، الرسالة، الطبعة التركس، مؤسسة الم سف عبد بف ان عبد د: إوراؼ

عنو،  ان رضس ىريرة أبس ـ، مسند المكثريف مف الي ابة، مسند 1111 - ىػ
 .  11/111( 1111 ديث )

 .5سكرة النسا ، اآلية  (1)
 (.1/115(، بدائع الينائع )1/111ورح اليغير )ال (1)
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كقد يككف ال جر لميغير، اليغير قايػر النظػر، مسػمكب العبػارة، كقػد 
يككف لمجنػكف يػطف المجنػكف ياقػد األىميػة يػس العآػكد لعػدـ كجػكد العآػؿ، كقػد 

 يككف لئليبلس.
يثبػػت ذلػػؾ إال ب كػػـ جميػػكر العممػػا  عمػػى أنػػو ي جػػر عمػػى السػػفيو كال 

 .(1)ال اكـ
كال تيح تيرياتو كاليبة كالكقؼ كال تيح وػركتو كال تيػمح تيػرياتو 

 .(1)قد يككف لميغر كالجنكف كالسفو كاإليبلس
كيككف ذلؾ  فاظان لميػم تو كيػيانة لمالػو ألنيػـ عػاجزكف عػف إدراؾ 

النبػس  الآيمة ال آيآية لمماؿ ك فاظان لمالو مف عبث العابثيف كأيػؿ ذلػؾ قػكؿ
)(1) :)ال ضرر كال ضرار. 

                                                           

 قدامة بف م مد بف أ مد بف ان عبد الديف مكيؽ م مد قدامة، أبك البف المغنس (1)
: المتكيى) المآدسس قدامة بابف الويير ال نبمس، الدموآس ثـ المآدسس الجماعيمس

 . 1/151الآاىرة،  ، مكتبة(ىػ111
  سف: نفآة عمى اليابكنس، طبع عمس م مد  كاـ،األ ييات تفسير البياف ركائع (1)

 بيركت، الطبعة – العرياف مناىؿ مؤسسة دموؽ، - الغزالس الوربتمس، مكتبة عباس
 .1/511ـ، 1111 - ىػ 1111 الثالثة،

 عبد بف العباس بف ان عبد مسند أ مد، مسند أىؿ البيت رضكاف ان عمييـ، مسند (1)
 . 5/55( 1115المطمب،  ديث )
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 اخلامتت
ال مد ن الذم بنعمتو تتـ اليال ات بيػذه اليػف ات أكػكف قػد كيػمت 
إلى  اتمة ىذه الكرقة العممية يػس التفسػير المكضػكعس كتناكلػت يييػا مكقػؼ 
اإلسػػبلـ مػػف الضػػعفا  ككػػاف م ػػؿ الدراسػػة سػػكرة النسػػا  أنمكذجػػان بينػػت يييػػا 

ئح الضعيفة يس المجتمع اإلسبلمس مف  فظ  آكقيـ مف عناية اإلسبلـ بالورا
اليػػدر كالضػػياع كبينػػت مػػا أعػػد ان مػػف األجػػر كالثػػكاب لمػػف راعػػى ىػػذا ال ػػؽ 
ذىػاب كييمػا يمػس أىػـ  كالنكاؿ كالعذاب لمػف ضػيع كاستعرضػت ذلػؾ بتفيػيؿ كا 

 النتائا التس  ميت إلييا:
 أوال : انُتائج:

سػكر الآػريف بتناكليػا  آػكؽ  تبكأت ىػذه السػكرة مكانػة رييعػة مػف بػيف
 الضعفا .

كانػػػت المػػػرأة يػػػس الػػػديانات المنزلػػػة كالكضػػػعية المنسػػػك ة ميضػػػكمة 
 ال آكؽ يأنيفيا اإلسبلـ.

 راعى اإلسبلـ  ؽ اليتيـ كجعؿ كفالتو مف الثكاب العظيـ.
كما راعى اإلسبلـ  ؽ السفيو كالعآؿ مناط التكميؼ اىتـ ب آكقيـ  تػى 

 ال تيدر بسبب عمة السفو.
: انتىصياث:  ثاَيا 

عطائيا  آكقيا كما كجو الآريف الكريـ بذلؾ.  االىتماـ بيذه الورائح كا 
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عمػػػػى جيػػػػات اال تيػػػػاص مػػػػف الػػػػكزارات ممثمػػػػة يػػػػس كزارة الوػػػػئكف 
االجتماعيػػة ككزارة وػػؤكف المػػرأة كالطفػػؿ كمنظمػػات المجتمػػع المػػدنس الآيػػاـ 

 بدكرىا تجاه ىذه الورائح.
عكة بػطبراز دكره التأيػيمس ليػذه المبػادئ عمى كزارة اإلرواد كمجمس الد

 كبياف منيا اإلسبلـ يس مثؿ ىذه األمكر.
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 در وادلراجعاقائًت ادلص
 أوال : انقرآٌ انكريى  

: انضُت انُبىيت:   ثاَيا 
 أ كاـ الوركات يس الوريعة اإلسبلمية كالآانكف، بدراف أبك العينس.  .1

 عمس بف م مد بف أ مد بف عمس ال سف الآريف، أبك نزكؿ أسباب  .1
 كماؿ: ، ت آيؽ(ىػ111: المتكيى) الوايعس النيسابكرم، الكا دم،
 األكلى، بيركت، الطبعة – العممية الكتب ز مكؿ، دار بسيكنس
 ىػ. 1111

اإلسبلـ كقضايا العير، د. إبراىيـ الريك كي ركف، مكتبة كىبة،   .1
ـ، المرأة يآييا يس اإلسبلـ، بور 1111ىػ/1111، 1الآاىرة، ط

  سينس.ال

 اإلنجيؿ ككرنثكس األكلى.  .1

 التثنية.  .5

 مف الجديد العآؿ كتنكير السديد المعنى كالتنكير، ت رير الت رير  .1
 بف الطاىر م مد بف م مد بف الطاىر المجيد، م مد الكتاب تفسير
 – لمنور التكنسية الدار ،(ىػ1111:  المتكيى) التكنسس عاوكر
 ىػ. 1111 تكنس،

الكريـ،  الكتاب مزايا إلى السميـ العآؿ إرواد=  السعكد أبس تفسير  .1
: المتكيى) ميطفى بف م مد بف م مد العمادم السعكد أبك

 بيركت. – العربس التراث إ يا  دار ،(ىػ111
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 بف الآريف، م مد يم تأكيؿ عف البياف جامع=  الطبرم تفسير  .1
 الطبرم جعفر أبك اآلممس،  الب بف كثير بف يزيد بف جرير

 الم سف عبد بف ان عبد الدكتكر: ، ت آيؽ(ىػ111: ىالمتكي)
 ىجر بدار اإلسبلمية كالدراسات الب كث مركز مع التركس، بالتعاكف

 كالتكزيع كالنور لمطباعة ىجر دار يمامة،  سف السند عبد الدكتكر
 ـ.1111 - ىػ 1111 األكلى، كاإلعبلف، الطبعة

 بف رضا عمس بف رويد ، م مد(المنار تفسير) ال كيـ الآريف تفسير  .1
  ميفة عمس منبل بف الديف بيا  م مد بف الديف ومس م مد

 العامة الميرية ، الييئة(ىػ1151: المتكيى) ال سينس الآممكنس
 ـ.1111لمكتاب، 

 بف عمر بف إسماعيؿ الفدا  ، أبك(كثير ابف) العظيـ الآريف تفسير  .11
  آيؽ:، ت(ىػ111: المتكيى) الدموآس ثـ البيرم الآروس كثير
 م مد منوكرات العممية، الكتب الديف، دار ومس  سيف م مد
 ىػ. 1111 - األكلى بيركت، الطبعة – بيضكف عمس

 كسننو  ان رسكؿ أمكر مف الم تير الي يح المسند الجامع  .11
 الب ارم عبدان أبك إسماعيؿ بف الب ارم، م مد ي يح=  كأيامو

 النجاة طكؽ ير، دارالنا ناير بف زىير الجعفس، ت آيؽ: م مد
، (الباقس عبد يؤاد م مد ترقيـ ترقيـ بطضاية السمطانية عف ميكرة)

 ىػ. 1111 األكلى، الطبعة

 بف م مد ان عبد الآرطبس، أبك تفسير=  الآريف أل كاـ الجامع  .11
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 الآرطبس الديف ومس ال زرجس األنيارم يرح بف بكر أبس بف أ مد
براىيـ ردكنسالب أ مد: ت آيؽ (ىػ111: المتكيى)  أطفيش، دار كا 

 ـ.1111 - ىػ1111 الثانية، الآاىرة، الطبعة – الميرية الكتب

 عمى اليابكنس، طبع عمس م مد األ كاـ، ييات تفسير البياف ركائع  .11
 مؤسسة دموؽ، - الغزالس الوربتمس، مكتبة عباس  سف: نفآة
 ـ.1111 - ىػ 1111 الثالثة، بيركت، الطبعة – العرياف مناىؿ

 سفر األكابيف.  .11

 سفر األكابيف.  .15

 سفر التثنية.  .11

 سفر التثنية.  .11

 سفر التككيف.  .11

 سفر ال ركج.  .11

 سفر ال ركج.  .11

 سفر العدد.  .11

 الآزكينس، يزيد بف م مد ان عبد أبك ماجة ماجو، ابف ابف سنف  .11
 عبد يؤاد م مد: ، ت آيؽ(ىػ111: المتكيى) يزيد أبيو اسـ كماجة

 ال مبس.  البابس عيسى يييؿ - العربية كتبال إ يا  الباقس، دار

 بوير بف إس اؽ بف األوعث بف سميماف داكد داكد، أبك أبس سنف  .11
ِجْستانس األزدم عمرك بف وداد بف ََ  (ىػ115: المتكيى) السِّ

 – ييدا العيرية، ال ميد، المكتبة عبد الديف م يس ت آيؽ: م مد
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 بيركت.

 طيبة دار: 1 آدـ، جػالم إسماعيؿ أ مد ال جاب، م مد عكدة  .11
 ـ، جػ1111 - ىػ 1111 العاورة، الطبعة -( اليفكة دار تكزيع)
 - ىػ 1111 األكلى، الطبعة - الآاىرة الجكزم، ابف دار: 1

 الطبعة -( اإلسكندرية) اإليماف دار الآمة، دار: 1 ـ، جػ 1115
 ـ. 1111 الثانية،

 الجرجانس الوريؼ الزيف عمس بف م مد بف التعريفات، عمس كتاب  .15
 العمما  مف جماعة كي  و ضبطو: ت آيؽ (ىػ111: المتكيى)

 األكلى لبناف، الطبعة– بيركت العممية الكتب الناور، دار بطوراؼ
 ـ.1111- ىػ1111

 ككرنثكس األكلى.  .11

 لكقا.  .11
 متى.  .11

 عبد بف بكر أبس بف م مد ان عبد أبك الديف الي اح، زيف م تار  .11
 الويخ يكسؼ ت آيؽ: (ىػ111: لمتكيىا) الرازم ال نفس الآادر

ييدا،  – بيركت النمكذجية، الدار - العيرية م مد، المكتبة
 ـ.1111/  ىػ1111 ال امسة، الطبعة

اليابكنس،  عمس م مد( كت آيؽ ا تيار) كثير ابف تفسير م تير  .11
 - ىػ 1111 السابعة، لبناف، الطبعة – بيركت الكريـ، الآريف دار

 ـ. 1111
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منهج القرآن الكريم فى رعاية 

 حقوق الضعفاء

1111 
 

 الجاركد بف داكد بف سميماف داكد الطيالسس، أبك داكد أبس مسند  .11
 بف م مد ت آيؽ: الدكتكر (ىػ111: المتكيى) البيرل الطيالسس

 ىػ 1111 األكلى، مير، الطبعة – ىجر التركس، دار الم سف عبد
 ـ.1111 -

  نبؿ بف م مد بف أ مد ان عبد أبك  نبؿ، بف أ مد اإلماـ مسند  .11
 وعيب ، ت آيؽ:(ىػ111: المتكيى) نسالويبا أسد بف ىبلؿ بف

 عبد بف ان عبد د: كي ركف، إوراؼ مرود، عادؿ - األرنؤكط
 - ىػ 1111 األكلى، الرسالة، الطبعة التركس، مؤسسة الم سف
 ـ.  1111

،  ان رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنآؿ الم تير الي يح المسند  .11
: المتكيى) النيسابكرم الآويرم ال سف أبك ال جاج بف مسمـ
 العربس التراث إ يا  الباقس، دار عبد يؤاد م مد: ، ت آيؽ(ىػ111

 بيركت.   –

 ان رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنآؿ الم تير الي يح المسند  .11
 الآويرم ال سف أبك ال جاج بف مسمـ كسمـ، عميو ان يمى

 الباقس، عبد يؤاد م مد: ت آيؽ ،(ىػ111: المتكيى) النيسابكرم
 بيركت. – العربس التراث إ يا  دار

 ، السنة البغكم، م يس تفسير=  الآريف تفسير يس التنزيؿ معالـ  .15
 الوايعس البغكم الفرا  بف م مد بف مسعكد بف ال سيف م مد أبك
 التراث إ يا  الميدم، دار الرزاؽ عبد ، ت آيؽ:(ىػ511:  المتكيى)
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منهج القرآن الكريم فى رعاية 

 حقوق الضعفاء

1111 
 

 ىػ. 1111 ، األكلى بيركت، الطبعة– العربس

 الم مس مطير بف أيكب بف أ مد بف الكبير، سميماف جـالمع  .11
  مدم ، ت آيؽ:(ىػ111: المتكيى) الطبرانس الآاسـ أبك الوامس،

 الثانية. الآاىرة، الطبعة – تيمية ابف السمفس، مكتبة المجيد عبد بف

/  ميطفى إبراىيـ)بالآاىرة،  العربية المغة الكسيط، مجمع المعجـ  .11
 الدعكة. دار ،(النجار م مد/  الآادر دعب  امد/  الزيات أ مد

 بف أ مد بف ان عبد الديف مكيؽ م مد قدامة، أبك البف المغنس  .11
 الويير ال نبمس، الدموآس ثـ المآدسس الجماعيمس قدامة بف م مد
 الآاىرة.  ، مكتبة(ىػ111: المتكيى) المآدسس قدامة بابف

 بف عمر بف م مد ان عبد الكبير، أبك التفسير=  الغيب مفاتيح  .11
  طيب الرازم الديف بف ر الممآب الرازم التيمس ال سيف بف ال سف
بيركت،  – العربس التراث إ يا  ، دار(ىػ111: المتكيى) الرم

 ىػ. 1111 - الثالثة الطبعة

د  .11  بف عمس (المفظس لمموترؾ وامؿ معجـ أقدـ) المغة يس الُمَنجَّ
 «النمؿ كراع» بػ بالممآ ال سف أبك األزدم، الُينائس ال سف

 دكتكر عمر، م تار أ مد دكتكر: ت آيؽ (ىػ111 بعد: المتكيى)
 ـ.1111 الثانية، الآاىرة، الطبعة الكتب، الباقس، عالـ عبد ضا س

 الم تييف مف ، عدد- - الكريـ الرسكؿ أ بلؽ مكاـر يس النعيـ نضرة  .11
المكس،  ال ـر ك طيب إماـ  ميد بف ان عبد بف يالح/ الويخ بطوراؼ

 الرابعة. جدة، الطبعة كالتكزيع، لمنور الكسيمة دار

 


