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Abstract: 

The research, 'The Concept of 
Clothing in the Noble Qur'an: its 
Purposes and Types', aims at studying 
the concept of clothing in the Noble 
Qur'an, examining the meanings of 
the verses related to it, and identifying 
its types and general and specific 
characteristics as stated in the Noble 
Qur’an. 

The research, also, aims to show the 
norms of clothing in the Islamic 
teachings, its characteristics, and the 
universality of the texts and their 
implications. 

 The research tackles clothing from 
several aspects, as the Noble Quran 
implies the word 'clothing' on many 
meanings and various indications; 
sensory clothing and the moral one. 
The integral relation of the Qur’anic 
texts has general and individual 
implications and purposes, like God's 
blessing on His servants, His testing 
for them, benefiting them, warding off 

evil, covering their sensory and moral 
private places/doings, beautifying 
them, closing the door of the pretexts 
of adultery, and preserving their 
religion, honors, and money, etc. 
Moreover, the Islamic significance of 
clothing varies according to the 
condition of the obligated person, his 
place, time, and need. All that is 
evidence of the greatness of Islam 
through the wide scope of its 
legislation which is universal and easy 
to apply. 

 The Qur’anic texts make Islamic 
clothing distinguished from other 
clothing. Islamic clothing can be 
adjusted in several ways with a 
minimum limit, which is covering 
what is considered private places in 
Islam and a maximum limit, which is 
not to be extravagant and arrogant 
with one's clothing. 
 
Keywords: Concept  Clothing – 
Quran – Purposes – Types. 
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�م��م�

ا��� � ا��� ال��و� ال��� ا��م� ا����� ع�ى ع��� ن��� و��� إح��ن�، وم�ي� ف���، 

 وال��ة وال��� ع�ى ��� وع�ى آل� وص��� أ���.

�أم�����:

 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر   ُّ     :ق�� ت���  ف�� ن�� ا� س���ن� وت��� ع�ى خ��� � ��ى و� ت��، 

غ� أ� ش��ه� �ز� س�اء ك�ن� ه�� ال��� ظ�ه�ة  ،]١٨ال���:[َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ

أو ب�ط��، ���س� أو م���ي�، ع�م� أو خ�ص�، دن��ي� أو أخ�وي�، وق� بّ�� ل�� س���ن� وت��� � ك�� 

م� ا��اض� � ال��آ� ال��ي� ك��ا م� ه�� ال��� ال� ق��� ع����، إم� ����، أو م����، وبّ�� ل�� 

�� وث�اب�� وع��� ج��ه�، وق� ب�ل� ج���، ون�ب� ن��� ل���� وت��� ك��ا م� م��ص� ه�� ال�

ب�� ن�� وف�ائ� ال���� � ال��آ� ال��ي�، وم��ص� ا�ي�� ال�اردة ف��، وش�اه�ه� ال��م� وا��ص�، 

مف����[ ح�� ��� ا�ي�� ال�اردة � ال���� وع��� ع�ى دراس���، م� خ�� ه�ا ال��� ال�� أ����:

 وأس�� ا� ت��� أ� ي���� ب� � ال�ن�� وا�خ�ة.،�](�أن�اع���م��ص�)ل��آ��ال��ي�ال�ب�����ا

�أ��ا��الب��:

 إ� دراس� م���� ال���� � ال��آ� ال��ي� وم��ص�� وأن�اع�.  -1

وي��� أي�� إ� دراس� ا�ي�� ال��ص���� ال� َش�َّع� ل���� وخ��ئ��� ود��ت�� ال�����  -2

 وال��ع��.

ت��� ص�ر ال���غ�� ال��ل�� ل����� ال��آن��، � م�ض�� ال����، وت��ع�� ب� ا����  -3

 وال����، وال����� وا�ط��.
 

�أ�����الب����أسب���اخة��ر�:

ت��� أه��� ه�ا ال��� � أن� ي��ق� م��ل� ال���� م� م���ر ال��آ� ال��ي� ود��� ن��ص�؛ 

م��ل� م���دة و� ال�ق� ا���ص� أث�� ك�� م� ال����� ح�� ال���� وذل� أ� م��ل� ال���� 

 ال��ع�.

��م��أسب���اخة��ر���ذا�الب��:

إ� آي�� ال���� � ال��آ� ال��ي� ك�� �� د��� وم��ص� ك��ة، وم���ع�، ف�ح��� ����  -1

 .ودراس���

 ل��اغ�� � �� ���� وم���.�� أدل� ال���� ال���� وال����� � ال��آ� ال��ي� وت���ه�  -2
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أ� ك��ا م� ال����ن�� وا����ي� غ�ل�� م� ي����� � ال���� ال��ع�، وخ�ص� ل��� ا��أة،  -3

 ال��� م���ي� �� ج�ء� ب�

 

 

�م����الب��:�

 

�ال�راس���ال�����:

� ي�� ب� ي�� ال��ح�� دراس� م��ب�� ��ا ال���، وإ� ك�� ه��� ب�� ال�راس�� ال� ش�رك�� 

 � ب�� ا������، م��:

(، ل���ح�، ب�� س��� س�� م�����دراس� ل��ي� )ل��ظ ال���� � ال��آ� ال��ي� أ ·

 .م2008ا����ر�، ال��ش�: ��� ال��اق��)ا��� ال����� ال��اق��(، 

وق� ب�� ال��ح� ج��� � ا��ن� ال����، ف��� ب�راس� ل�� ال����، وم� ت��� ب� م� ا�ل��ظ 

�� ل���ل��� ا�خ��، ك��� وال�د وال��اب�� وإن�ا� ال���� وال���� وغ�ه�، و� ي���� ال�

 ال��ع��.

� ح� أ� ه�ا ال��� ي���و� ص��� ا�دل� ال��ع�� ال��آن�� وم��ص�ه�، ك�� أن� أك�� ت���� 

 ب���� ال��آ�.

ال� ت��ول� م�ض�� ال����،  -ا�ن�ن� –وه��� ب�� ا����� ا����رة ع�ى ال���� ال����� 

ب�ل���ائ��، وف��� ك�� م� ج�ان� ال���ر، ول���� � ��� ل��اع� ال��� ال����، وإ�� ات��� 

وم� ذل�: )ال��� ب� ال���� وال���� وال��اب��، وآدا� ال���� � ال��آ�، واش���� ل��� ا��أة � 

 ال��آ�( وغ�ه�. 

 وق� ق��� ال��� إ� ث�ث� م��ح�، وم��م� وخ���:

�خ���الب��:

 : م���� ال����، وص���، وف�� ف�ع��:

 : م���� ال���� � ال��آ� ال��ي�:

 : وص� ال���� ال��ع� � ال��آ� ال��ي�، وآي�ت� ال��ص����:

 : م��ص� ال���� ال��آن�� ال�اردة � ال����:

 : ا�دل� ال���ي�، وال�����:

 : د��� ال���� ال��آن�� ع�ى م��وع�� ال����، وش�اه�ه�:
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 : م� ج�ء م� ال���� ع�ى ص��� ال����:

 م� ج�ء م� ال���� ع�ى ص��� ا����:: 

 م���� ال���� � ال��آ� ال��ي�:: 

وال���ُ�: اخ��� ، (1))ل��( ال�� وال��ء وال�� أص� ص��� واح�، ي�� ع�ى ��ل�� وم�اخ��

 ،(2)وي���: ك�ِ�َ� ع� ا��د� ِل�ُ��، وِل�ُ� ال����: م� ع���� م� ال��َ��� ،ا�م�، ي���: � أم�� ل��ٌ�

 .(3)وال�ّ��� وال�ِّ��: ���ى، وال��� أص��

  مم خم حم ُّ  ق�ل� ت��� �م�وال���� وال����، م��را� م� أ�لَ�� وأ�ِل�ُ�، أ�: َخ���ُ�، و

والِ���ُ�:  ،ل�� ب�اض�: أ� -ب�ل��–و� ا�م� ل��َ���  ،وال���ُ�: اخ��� ال���، ]٩ا�ن���:[َّ يم ىم

 حم جم يل ىل مل خل  ُّ ق�� ا� ت���:  وا��أة ل��� زوج��، وه� ل��� ��، ،م� ُي�َ��

 .(4) ]١٨٧ال���ة:[َّ رن ىنمن خن حن جن  يم ىم ممخم

وال���� وال���� وال��� وا����: م�  ،أص� ال���� � ال����، وي��� �� س� ال��ء ودارا�: ل���و  

 خب  ُّ  :ي���، وأص� ال���: س� ال��ء، ول�� ال���: اس�� ب�، وأل��� غ��، وم�� ق�ل� ت���

 نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ  :ت��� وق��[، 31:]ال��� َّ جس هب مب

                                                           

�����:  ���� ���ي�� ا����،�ـ(، 395ي���: ا�� ��رس، أ��� �� ��رس �� ز����، ا���و���، ا��از�، أ�� ا�����)ت:  (1)

 (.5/230م: )1979 -�ـ ���1399 ا���م ���� ��رون، ا�����: دار ا����، 

�����: ���� ����، ا�����:  إ��ح ا�����،�ـ(، 244ي���: ا�� ا�����، ����ب �� إ���ق، أ�� ي���، )ت:  (2)

 (.16م: )�2002ـ , 1423، 1دار إ���ء ا���اث ا�����، �

درة ا���اص ف� أو��م �ـ(، ��516 �� ���� �� ����ن، أ�� ����، ا������)ت:ي���: ا������، ا����� �� � (3)

 (.�210ـ: )1998-ه 1418، �����1: ����ت �����، ا�����: ����� ا���� ا�������، ���وت، � ا���اص،

ا����ر  �����: أ��� ��� ا����ح ��ج ا���� و���ح ا������،�ـ(، 393ا������، إ������ �� ���د، ا���را��)ت: (4)

 .(973 /3م: )1987 - �ـ 1407، ���4ر، ا�����: دار ا���� ����ي��، ���وت، �
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 ا���� ول��� ال����: ،��: م� واري� ب� ج���َ�ال��، (5)[26]ا�ع�ا�: َّ نث متزت رت يب ىب

 .(6)ا���ءو

 . (7)"وج�� ال���� ل�� م� ي��ى م� ا�ن��� م� ق���": (ـه502)�:ق�� ال�اغ� ا�ص���ن� 

 وآي�ت� ال��ص����:وص� ال���� ال��ع� � ال��آ� ال��ي�،  الف���ال��ن�:

ف�ّ� ك� م� ي��� م� ال���� وال�ي�� وغ�ه�، وق� ف�� ب�� ال��ح��  

�� ل� ال���، وي���� ل� ال���، وخ�ص� ب� ال���� وال����، غ� أن� � أج� ف��� ذه��ا إل�� م� ت��

أ� ك��ا �� ك�� ي���� إ� ق�اع� ال��� ال����، وال��ه� ع���، أ� ب� ال���� وال���� ت�اخ� 

� ال����، ك�ل���� وا����، ف�ل���� خ�ص� ف��� ي��د ل��� م�ة ب�� م�ة، وال���� ع�� � ك� 

�� ق� ج�ء ع�ى ص�ر ع�ة، ف����� ال��� ال���ي�، وق� م� ي��� م� ح�� وم����، وه�ا ال���� � ال��

اس�س� ال����ء � ش�ح�� � ك�� ال���، وإ�� ���� � ه�ا ا���� دراس� د��� ال���� 

 ال��آن�� وك���� ع�ض�� ��� ال��ر، وال� ت���� �:

ن���، إ� �����، أ� ال���� ب��رة ع�م�، ص�� أص��� ل�ن���، وه�ا ال���� � ي��� ع� ا� أ��:

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّ : أو ��� ح�� أو م����، وال��ه� ع�ى ذل� ق�ل� ت���

ف�� ج� ، ]٢٦ا�ع�ا�:[َّ نث مث زث رث يت  ىت نت متزت رت يب ىب نبمب زب

ق��  -ع����� ال���-آد� وزوج�  ج�ل� خ�� ا�ن��� ح� خ��� وج�� ال���� �زم� ل�، ف�� ك��

ا����� ي��ف�� م� ال����، ف��� ان���� س�ءات��� أس�ع� ل��ه� ب�ورا� ا���، ف�� ذل� ع�ى أص�ل� 

 .(8)ال���� وش�ة ارت��ط� ب�ل���ة ال�����

                                                           

�����: ���ان ����ن ا��اود�،  ا����دات ف� ���� ا���آن،�ـ(، 502ي���: ا��اغ� ا�������، ا����� �� ����)ت: (5)

 ا�����س ا�����،�ـ(، 817، ���� �� ����ب)ت:(، وا����وزآ��د�735-�734ـ: )1412، 1ا�����: دار ا����، د���، �

  (.572م: )2005، ����8ن، � -�����: ���� ����� ا���اث �� ����� ا������، ا�����: ����� ا������، ���وت

ا����� ي���: ا��������، إ������ �� ���د �� ا����س �� أ��� �� إدر��، ا����وف �ـ)ا����� وا����� ا����ة(،  (6)

 (.329 /8م: )1994-�ـ 1414، �����1: ���� ��� آل �����، ���� ا����، ���وت، ����ن، � ،ف� ا����

  (.734) ا����دات ف� ���� ا���آن:ا�������،  (7)

�����: ��� ا����� ���� ����، ا�����:  ����� ا���آن و���ا��،�ـ(، 311ي���: ا����ج، إ��ا��� �� ا���� �� ���)ت: (8)

�ـ(، 1250(، وا�������، ���� �� ��� �� ����، ا�����)ت:2/327م: )1988 -�ـ 1408، �1وت، ����� ا����، ��

 (.�3/460ـ: )1414، 1ا�����: دار ا�� ����، ���وت، �ف�� ا���ي�، ا����� ��� ف�� ا��وا�� وا��را�� �� ��� ا������، 
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اس���� ال��آ� ال��ي� ص�ر ال���� ا���و� ع�ى ص�ر ع�ة ك��� ت��� ل�� ال��رة  ث�ن��:

وا������، ع�ى ال����، ف�� س�رة ا�ع�ا� ذك� ج� ج�ل� ام���ن� ع�ى ا�ن��� إذ ج�� ل� ا���ِ��� 

 نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّ  ي�ار� س�ءت� ا���� وا����ي� ف���: ��ل��س

ف���� ال��� ُي���حى م�� أ� ك� م� س� ال��رة م� ل��� ، ]٢٦ا�ع�ا�:[َّ متزت رت يب ىب

چ  يثىث نث مث  زث رث يت ىت چف�� ن��� م� ا� �� ح���� ��� ال���� ع�ى ق�ر ا������، 

 خس حس ُّ  ث� خ�� ه�ا ال���� ���� ع�� آخ�، ف��� � س�رة ا�ح�ا�:، (9)]٧ال���:[

، ف��� ا���� ]٥٣ا�ح�ا�:[َّ جعمظ حط مض خض حضجض مص  خص حص مس

ب� أزوا� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� وب� أص��ب� م� غ� ��رم��، وه� أط�� ا��� وأت��ه� �، 

ف��� ا���� ع����، وع�ى ��� ال���ء ا��م���، وس�اء ك�� ال���� أو ا���� ق��ش� س�ت�ا أو 

ث� ، (10)غ� ��رم��م� ي��� م��م�، أو ج�ارا أو ��� م� ص�ر ا���� ال�� ُت��� ب� ا��أة زي���� ع� 

أم�ه� ج� ج�ل� ب�ع��ا� ال�ج�� وغ� ا�ب��ر ون��ه� ع� ال��� وأل�م�� ط�� ا���ء، وحّ��� ع���، 

ف���  ،]٣٢ا�ح�ا�:[َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي  ُّ ف���:

 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  ُّ   ص�رة م� ص�ر ال���� ا�����، ث� ق�� ج� ج�ل� ب��ه�:

ف��� � ل�و� ال���� واع��ا� ��م� ال�ج�� ون�ادي�� وا�م�ك� ال� ، ]٣٣ا�ح�ا�:[َّ لك ىبنب

 ري ٰى ين ىن نن ُّ  ي���و� ف���، ث� خ�� ج� ج�ل� اس���ر ا��أة ب���ب��، ف���:

ف�م�ه� أم�ا ص��� ق��� ال��ل� ، ]٥٩ا�ح�ا�:[َّ مت حئجئ يي ىي  ني مي زي

وأم�ه� ب��� ا��� ع�ى  ع�ى ل�و� ض�� ا���� ا����، ا����� ب��� ك� م� ي�� ال��رة،

ا���� زي�دة � ت���� ا�م� وم��ل�� � ح�� ال��رة، ون�ع� ل�� دواع� ال���� وح��� ل��ي� وال��� 

 . (11)وال���

                                                           

)غ��� ا���آن ا�����(، �ر�� ف� ����� ا���������ة ا�ـ(، 597ي���: ا���ز�، ��� ا����� �� ��� �� ����)ت:  (9)

 (.109م: )2004 -�ـ1425، ����1ن، � –�����: ��رق ���� ا����، ا�����: دار ا���� ا������، ���وت 

���� ا����ن ف� ��و�� �ـ(، 310ي���: ا�����، ���� �� ���� �� ي��� �� ���� �� غ��� ا����، أ�� ����)ت:  (10)

 (.311-20/305م: )2000 -�ـ 1420، 1أ��� ���� ����، ا�����: ����� ا������، �، �����: ا���آن

ا���ا�� إ�ى ���غ ا������ ف� ��� ����� ا���آن و�����ه، وأ�����، �ـ(، ���437، ��� �� أ�� ����، ا�����)ت: (11)

 (.5870 -5869 /9م: )2008، 1، ا�����: ����� ا���ر��، �و��� �� ف��ن �����
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و� ه�ا ال��ر َتَ�ر�� ال��ر� ج� ج�ل� وت��س� أ��ؤ� ك��رج� � ��ي� ك�� م� ا�م�ر ال� 

 .(12)���� وغ�ه�ك�ن� م�ل�ف� ل�ي�� وغ��� ع���� ط��ع��، ك

ف�� ب�أ ب�ك� ا�م���� ع�ى ا�ن��� وت���� إي�� إذ ج�� ل� ل��س� ي�� ب� ع�رت� ا����، ودي�� 

ق���، وخ��� ح���، وإ��ن� ي�� ب� ع�رت� ا����ي�، ث� ض�� ل�ن��� م�� ع���� ���ل�� أم�� ه�ا 

وات��� خ��ا� ال����� ف��� ع���� وال�� ��� ب��� أب�� آد� ع��� ال��� وزوج� ح� ع����، 

 ل��س���.

ث� ت� ذل� ال��� ع� ال��� وا�خ���، وح�� ال���� وم�اع�ة ا�خ�� ال���� وغ� ا�ب��ر، 

وأم�ه� ب��� ا�خ��� وا���� ب�ل��� و���، ث� ت� ذل� ا�م� ال��ي� ب��و� ال���� وع�� ال��� 

وع�� ك�� ال�ي�� إ� م� ظ�� م��� � أح�ا� ���ص�  ا��� ع�ى ا����، �ول�� ا��ب�� وض�

 .(13)ول�واف� ال��ورة

وه�� ا�م�ر ج�ء� ع�ى ا���� وال����، ف���� م� ي��� � ا�م� ب�ل��� وا����، ك��م� 

ب�� ال��رة ل��ج�� وال���ء ����، واع��ا� ال�ج�� ل����ء واع��ا� ال���ء ل��ج�� و��ن�� ك� م��� 

 إ� � ح�ود ا���� وا��ر� وم� ف����� ا�ي�� �� ��ز ل����ء إب�اء زي���� أم�م��.ل�خ�، 

وم��� م� ج�ء ع�ى ص�ر ا���� ك�م� ال�ج�� ب��� دخ�� ب��� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� وب��� 

�� وع�� غ�ه� إ� ب�� ا�س����� وال���، وأم�� ل����ء ب��و� ال���� وض�� ا��ُ�� وال��ار � ال��

 .(14)ا���� � ال���، وإح��� ال���� وال��� ب�

وق� خ� ال��ر� ل��� ا��أة ��ي� خ��� وك�� ف���� ح��ظ� ع�ى ط��رت�� ورف�� ل��ره�، وق� 

 اس���� ال����ء م� خ�� آي�� ال���� ص�را وص��� ت������ ل���� ال��ع� م� أب�زه�:

                                                           
�����: د/  أ���م ا���آن،�ـ(،  ��97: ا�� ��س، ��� ا����� �� ��� ا����� ا����وف)���� ا���س ا������()ت: ي� (12)

(، 278 /1م: )2006 -�ـ 1427، ����1ن، � –�� �� ��� �� ����، وآخ�ون، ا�����: دار ا�� ��م، ���وت 

 ا����� ����م ا���آن،�ـ(، 671ا��ي�)ت:  وا������، ���� �� أ��� �� أ�� ��� �� ��ح ا����ر� ا���ر�� ���

 (.3/52م: )1964 -�ـ 1384، 2ا�����ة، � –�����: أ��� ا���دو�� و���ا��� أ����، ا�����: دار ا���� ا������ 

)����� ا���ورد�(، �����: ا���� ا���� وا����ن �ـ(، 450ي���: ا���ورد�، ��� �� ���� �� ���� �� ����)ت: (13)

: ا����� ����م ا���آن(، وا������، 387 /�1د �� ��� ا�����، ا�����: دار ا���� ا������، ���وت: )�� ��� ا����

(14/ 179.) 

 (.179 /14ا����� ا�����: ) (14)
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ع� ال�ج�� ال�ي� ل���ا م� س�ت�ا �� ج����  ���ش�م� �أ� ي��� ل��� ا��أة ا�����  -1

 .(15)م� ه� � ح�ود ال��� و� ت��� ��رم�� إ�� ،��رم��

ض��� ُم�ّ�� ل���ص�� ا��� وأ� � ي��� ش��ف� ك�ش�� �� ��� م� ال���ة أو ي���  � أ� -2

ص���� م� أه� ال��ر � أره��: "ف�� ص��� م��� ع� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� أن� ق��: ، (16)ال�ي��

ن��ٌء ك�س��� ع�ري�� م�ئ�� ����، رؤوس�ّ� م�� أس��� ال���، � ي�خ�� ا��� و� ��� 

 .(17)"...ر���

ب��  "ك�س��� ع�ري��"ص�ى ا� ع��� وس�� :  ال�� ق�� ا���مق�� ش�� ا�س�� اب� ت����  

�� � تال�ق�� ال ال����ت����  ك�� ،ع�ري� وه� � ا����� ،ف�� ك�س�� ،ت���� م� � ي��ه�

 .(18)"ب��ت��، أو ال��� ال�� ي��� ت��ط�� خ����، م�� ع���ت�� وس�ع�ه� و�� ذل�

ول��  ،ف�� ل�� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� ا������� ب�ل�ج�� ،أ� � ت���� ب�ل�ج�� � ل��س�� -3

وت����� ب�ل�ج� � ل��س� أ� ت��� م� ��� ب� ن�ع�� وص�� � ع�� ك� ����  ،ا��ج�� م� ال���ء

����(19). 

و��ا �  ؛ال���ء م�م�را� ب��س���ر وا�ح���� دو� ال��� وال���رف�ل��ر� ب� ال�ج�� وال���ء: أ� 

ال���د � ا�ح�ا�، ي��� ل���أة رف� ال��� � ا�ذا�، و� ال�����، و� ال���د إ� ال��� وا��وة، و� 

  .(20)ك�� ي���د ال�ج�

                                                           

، درا�� و�����: خ��� ��� ا��ي� ا����، ا������ي���: ا���خ��، ���� �� أ�� ���، ��� ا��ي�، أ�� ���،  (15)

 (.260 /10م: )�2000ـ 1421، �������1 وا���� وا���ز��، ���وت، ����ن، �ا�����: دار ا���� 

، �����: ��� ا����� �� ����ع ا����و� �ـ(، 728ي���: ا�� �����، أ��� �� ��� ا�����، ��� ا��ي�، ا���ا��)ت:  (16)

-371 /15م: )1995د��، ���� �� ����، ا�����: ���� ا���� ��� ������ ا����� ا�����، ا���ي�� ا������، ا���� 

372.) 

(، 2128أخ��� ���� �� �����، ���ب: ا����س وا�����، ��ب: ا����ء ا������ت ا���ر��ت ا���ئ�ت ا�����ت، ر��) (17)

)ا����� ا����� ا������ ���� �����ـ(، 261ي���: ����، ���� �� ا����ج أ�� ا���� ا������، ا�������ر�)ت:

ر��ل � ��ى � ���� و���(، �����: ���� ��اد ��� ا�����، ا�����: دار إ���ء ا���اث  ���� ا���ل �� ا���ل إ�ى

 (.3/1680ا�����، ���وت: )

 (.146 /22: )����ع ا����و� ا�� �����،  (18)

 (.146 /22ا����� ا�����: ) (19)

 (.149-148 /22: )����ع ا����و� ي���: ا�� �����،  (20)
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أو ي��ر م�� ص�� ع�� خ�وج�� م� ا����، إل��� ا�ن��ر ي���� ل��س�� ع�ى زي�� ت��� أ� �   -4

 .(21)ل�� ت��� م� ا���ج�� ب�ل�ي��ك��� ا��خ� و��ه�؛ 

  

�ا�����ال��ن�:�م��ص��ال�����ال��آن���ال�ار�����ال�ب��:

س���ن� وت��� ع�ى ع��د� ش��� إ� ���� ه� ي�����، وق� ي�رك�� ب�� ال��� � ��� ال��ر� 

�� اس��ث� ا� ب����، ف�� ا� ج� ج�ل� م� ق�ى أم�ا إ� ع� ع��   وق� �

وح���، ف���� م� ن��� ب�� ِح���� ك�� � ن��� ال���� ال�� أن�ل� ا� وج��� ل���د� س�ا و���، 

ل��� وال�د و��ه�، ف�� ب�� ذل� ق� اش���� ب�� ا�ي�� ال��آن�� ع�ى  (22)� م�� ال��اب��وج�

م��ص�� إم� ت���� وق���، وإم� اح���� ��� ف���� ال��� ال���ي�، وم� أب�ز م��ص� ال���� م� 

 ي��: 

 ا��ة�ء��ا�خةب�ر: -1

ح��� � ال�ن�� وا�خ�ة، وم� ن�ى ن��� و� ف�� ا� م� أم� أم�ا وأوج�� أو ن�� إل�� إ� ج�� ل� ج�اء 

 مح جح مجحج مث هت  ُّ  ح�� ح�ام� إ� وق� ج�� ل� ع��ب� � ال�ن�� وا�خ�ة، ق�� ت���:

 مض خض حضجض مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ

 جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط

ب����ل� ا�خ���ري�   ، ف�� م��وع��١٤ -١٣ال���ء: َّ  لك خك حك

ا�ج���دي�، وإ�� ه� أم� ب�ل��ع�، ون�� ع� ا�����، ف�� ش�ء أط�� وم� ع�ى ف� ي��مّ� إ� و� 

 .(23)ن���

 

 

 

 

 

                                                           

 (.149-148 /22ا����� ا�����: ) (21)

، و����، و�� �� ��� �� ���� ودروع ��� ����ل، ي���: ا�� ����ر، ا���ا���: ا����ب �� ا���� وا����ن وا���ف (22)

 (.335 /11: )���ن ا���ب
�ـ(، 728(، وا�� �����، أ��� �� ��� ا�����، ��� ا��ي�، ا���ا��)ت:73-68 /8: )���� ا����ني���: ا�����،  (23)

م: 1996-�ـ1416، �����5: ���� ���� ا��ي� ا������، ا�����: ا����� ا�����، ���ن، ا�ردن، �، ا����ن

(1/52.)  
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 ا�مة����م��ا ���������و��ست�أ��ؤ�: -2

خ�� ا� ج� ج�ل� ا�ن��� ف�ح�� ف����، و��� ف�ح�� �����، وم� ام���ن� ع��� أ� ج�� ل� 

���� ب�، ول��س� م���ي� ت���� ب� ا�خ�� وت��كى ب� ال����، ق�� ل��س� ح��� ي�ار� ب� س�ءت�، وي

  ىت نت متزت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّ  ت���:

 .(24)]٢٦ا�ع�اف:[َّ نث مث زث رث يت

�����ا��������رء�ا�ف�س�: -3

ف�� ال���� ��� وزي��، واك���� � ا���، وم�� ال��اب�� ي�� ا�ن��� ب�� ن��� ا�� وال�د، 

 جم يل ىل مل خل ُّ  وس�اب�� ي��� ب�� ال��� ب���� ب�� ب�� � ا��و�، ق�� ت���:

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي

 نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ

ول� م��ف� أخ�� ي��� ح��ه� � ه�ا ا��ض�، وغ��، ف�� �� ن�� , ]٨١-٨٠ال���:[َّ يت ىت

 وح��ه� أم� � ي���� ال��دو� وإ� عّ�وه� ال�ه� ك��.ا� 
 

 س��ال��ر��الب�ن��،��ا�خ�ق��: -4

س� ال��رة م� م��ر� ا�خ�� ال� ت��ه� ب�� ك�ا� ال��� وأف�ض���، ق�� ا�س�� وب���، غ� 

أ� ا�س�� وض� �� ا�س� وال��اب�، ال� ب�� ت���� ا���ف� و���� ا���س�، وق� ن�� ال�واة ع� 

 ع��ة ال���� ب��� ا����ر: 
(25) 

و� ش� أ� ال��آ� ال��ي� ق� ح� ا��م�� وا��م��� ، (26)ف���� ل� ال��� ذل�، ��� خ���

  ع�ى ح�� ال��و�، ت�ف�� وت��م�، وع�ى غ� ا�ب��ر، وع�� ت��� خ��ا� ال�����، ف��� ت���:

، ]٥٣ا�ح�ا�:[َّ جعمظ حط مض خض حضجض مص  خص حص مس خس حس ُّ  

                                                           
�ـ(، 751(، وا�� ا����، ���� �� أ�� ���، ا�� ��� ا���ز��)ت:182 /7: )ا����� ����م ا���آني���: ا������،  (24)

��: ر��ان ���� ر��ان، ا�����: دار ا����، ���وت، ، ��ح و�������� ا���ا�� ا������ ��ى ا������ ا������

 (.�296ـ: )1418

، �����: ���� ���� �����، دي�ان ����ةق.�ـ(،  22ي���: ا�����، ����ة �� ��اد �� ���و �� ���و�� �� ��اد)ت: (25)

 (.308م: )���1964،  -ا�����: ا����� ا�����، ا�����ة

 (.9/377: )ا���آنا����� ����م ي���: ا������،  (26)
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 يث ىث نثمث زث رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب   چ  وق�� ت��� ي�م� ا��م��:

 يك ىك مك  لك اك چ ، وي�م� ا��م��� ف���:]٣٠ال��ر:[ چ يق ىق يف ىف

 ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىننن من زن رن مم  ام يل ىل مل

 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي

 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج

 مل خل  حل جلمك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ مع جع

 .]٣١ال��ر:[ چ  جن مم خم حم جم هل

س� ف��  ه�ا ب�� ع��� م� أب�� ال���، ع�� ب�� ال����ء ب�ن� رب� ال�ي�، س������الذرا��: -5

، أق�� وأص�� ال��� ا��دي� إ� ال���د، وق�� ا�س��� ا��ص�� إل��، وح�� م�دة ال���د م� أص���

ل������، ف�� ال��� وال���ر وا�خ��� ب� ال�ج�� وال���ء م� أش� دواف� إث�رة ال���ا� ودواع� ت��� 

خ��ا� ال����� ال�اع�� إ� ال�ن� وس�ء ا�خ��؛ ول�ل� ح�ر ال��آ� ال��ي� � ك�� م� ا��اض� 

 �ج���� ذل�، ��را م� ال�ن�، ف���:م� ت��� خ��ا� ال����� وال���ه� ف��� وا�غ�ار ب�ل�، ف�م� ب

ف��ق�ا� م� ال�ن� ك�ئ� إم� ، ]٣٢ا�س�اء:[َّ ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث  ُّ 

ب�ل��� وك�� ال��را� وا���� ب�ل��� وا�خ��� و�� ذل�، ف��� ال��ر� ع�ى ال��� ه�� 

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ  ا���ا� م� خ�� ح�� ال��را� ا���� وا����ي� وس�ه�، ف���:

 (27)]٢٦ا�ع�ا�:[َّ نث مث زث رث يت  ىت نت متزت رت يب ىب نبمب زب رب

. 

�حفظ�ا�ع�ا���ا�ر�ا�: -6

م� ك���� ال�ي� وأه� رك�ئ�� ح�� ال�ي� وال��� وال���، وغ�ه�؛ ول�ل� ف�� م� م��ص� 

ا�ي�� ال� ف�� ا� ف��� ال���� ال��ع�، ل��ج�� وال���ء، وإ� خ� ال���ء ��ي� ع��ي�، ح�� 

  ق�� ت���:، (28)ال��� وال���ر م�اع�ة إ� ال���� ل�ذ� ال���� وا�����، وا���ا�ع�ا�، ف�� 

، ]٥٣ا�ح�ا�:[َّ جعمظ حط مض خض حضجض مص  خص حص مس خس حس ُّ 

                                                           

، ا����� وا�������ـ(، 463ي���: ا����� ا����اد�، أ��� �� ��� �� ���� �� أ��� �� ����، أ�� ���)ت:  (27)

 (.233-1/232ه: )1421، �����2: أ�� ��� ا����� ��دل �� ي��� ا���از�، ا�����: دار ا�� ا���ز�، ا����د��، �

، ا�����: ا���� ا����� ف� أ��ل ا�����ـ(، 794ر، أ�� ��� �، ��ر ا��ي�)ت: ا��ر���، ���� �� ��� � �� ���د (28)

 (.268-267 /7م: )1994 -�ـ 1414، 1دار ا�����، �
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  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع چ :ث� ع�� ب��ه� ب����� م���� ب�ل�ع��، ف���

وق�� أي�� م��� ل��� ا���� ، ]٥٣ا�ح�ا�:[ چ خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك خك

 مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ   ال��ع� ب�ن� م�ع�ة ل��� ال��ى وال��� م��ّ� :

ف�ذا م� خ�ج� ا��أة ع� ذل� ال�ص� ف�ن�� م�ع�ة  ،]٥٩ا�ح�ا�: [چ حئجئ يي ىي  ني

��� ا�ذ� ل����� وال����� ل�وج�� وأه���، وق� ي�ت� ع�ى ذل�، إزه�� ا�روا�، إم� �� ش�ع�، 

����، أو ب�� ح� ك�� �� ال�ج�� ع�ى زوج�� غ�� ف���� ك�� ال�ج� � ح� م� زن� إ� ك�� 

� ق����� أو ق�� أح�ه�، أو ال���، ف�� ب�� ال���ء ق� ت��� � ق�� زوج��، �� ي�ت� ع�ى ذل� 

ك�� م� ا���س�، وق� ق�� ال��ر� م� خ�� آي�� ال���� إ� سّ� ذل�، ح�ص� ع�ى ال�ي� وال��� 

 .(29)�ي� ل�������� ا�����وال���، وس�م� ل���ور، و�
 

 : ا�ب���ال��ن�:������ال�����ال��آن���ع�ى�م���ع���ال�ب��،������م��ب��

وت���� ك�� م� ع�ا� ال��� -��� � ا�ون� ا�خ�ة ن��ط�� م���ه� ل��� ال��ائ� ا����� 

دع�ا� ن�� ال����� وم�اده� ت���� ا����� ب�ي���، وه�� ق���� وأخ�ق��، م� خ��  -وج�����

والّ�� ا��� وا����� ع���، ل��� س�ءات��، وال��� � أع�اض��، ��ٍ� واه��، ك�ع�� 

ال���ر وا���ص�ة، وا��ض�، ع�ى اع���ر أ� ال���� ال��ع� رج��� و���، وان���� ل�����، 

�ج�� ���وع�� وخ��ص� ح��� ا��أة، ول���� � ه�ا ا���� ن�ز ب�� م�م� ود��� ال���� ا�

ال���� وض�اب��، ال� ح�ده� ال���، وع�ف� د��ت�� ال����� وال��ع��، م� خ�� ال���� 

 ال��آن��، وال���ة، وال���، وذل� م� خ�� ا����� ال��ل��:

�ا�����ا���:�ا��ل��الف��ي�،��ال�����:

ل���� ��� ذل� وال���ر ع� ع��د� ع�ى م��ف� ا�� وال���� إل�� وق��ل�، ورك� � ا ا� ف��

 .(30)ض��

 حسجس مخ جخ مح جح مج ُّ   ق�� ت���:�ل���ة : ه� م� ف�� ا� ع��� ا��� م� ا���ف� ب�، ف

 ،  ]٣٠ال�و�:[َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس

                                                           

 (. 268-267 /7: )ا���� ا����� ف� أ��ل ا����ا��ر���،  (29)

����م وا���� ف� ش�ح ���� ا�ـ(، 795ي���: ا�� ر��، ��� ا����� �� أ��� �� ر�� �� ا����، ا�َ����)ت: (30)

 2، �����: د/ ���� ا����� أ�� ا���ر، ا�����: دار ا���م ������� وا���� وا���ز��، ������ ��ي�ً� �� ��ا�� ا����

 (.736 /2م: )2004 -�ـ 1424
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، وف��� ع�ى م��ف� ا�� وم� ي���� ب�� ا� ر� ك� ش�ء وخ�ل�� ���فا�ف�� ك� إن��� ع�ى  :أ�

 .(31)���م� يووال�� 

ف�� ا��� ح��ء ل�� ��د اص��� وع�� ب���، وإ�� ه� ف��ة خ���� ا� ت��� � ا�ن���،     

ق�� ت��� واص�� أ�� م� ي���  ،، وا����ي�ت�� ا���ي�ءاف�ل���ة ال����� ت��� م� ان���� س�

 حئ اك يق ىق  يف ىف ُّ  � ا��أة م� ��س� ا�خ�� ودواف� ال�� وال���:

و�� ي�� ع�ى أ� ال���� م� ض�وري�� ف��ة ا�ن��� أ� آد� وح�اء ع����� ال���   ،]٢٥ال���:[َّ

 جل مك ُّ  :س�رع� إ� ت���� ب�ن���، ق�� ا� ت���أ� ف��� ش�ء أو� ك�� س�ءات��� ��� �� ب�� 

، ف�� ذل� ع�ى [22]ا�ع�ا�: َّ  مت خنحن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل

ي����� ال�ر� وي��ق�ن� ل����ا ب�... و� "ق�� ال��ط�: أن��� � ي��ن� �� أل� ال��� وال����، 

 .(32)"ا�ي� دل�� ع�ى ق�� ك�� ال��رة، وأ� ا� أوج� ع����� ال��؛ ول�ل� اب��را إ� س�ه�

  ل���� ا��� ال� وع�ه� آد� ع��� ال���، وف���: و�� ي�� ع�ى ذل� أي��، ق�ل� ت��� م��دا

، ف��� ل� دوا� ال���� وال��، م� � ��� ع� ]١١٨ط�:[َّ  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ 

 .(33)أم��

ف�ل���� م� ن�� ا� ت��� ع�ى ع��د�، وه� أم� ت����� ال���ة وت�ع� إل��، و��� ع�ى ال��   

 .وا����

وم� ال���ة أ� ا� ج�� � ا�ن��� ال�غ�� وا��� إ� ال�� ا�خ� م� ج���، ف�ل�ج�� مّ��ل�� 

ب����� وف��ت�� ال����� إ� ال���ء، وال���ء ك�ل�، ودواف� ا�ح���� إ� ت�� ال�غ�� �� أودع� ا� 

�، ��� دواف� � ا�ن��� م� ال���ة وال�غ�� � ال�ل� وال��� و���، ت�داد ح��� وت�� � آخ

وع�ام� ا�ث�رة ال���ي� ل�ن���، و� ش� أ� ال���� وال���� م� أش� ال�واف� وأع���� خ��ا ع�ى 

ا�ع�ا� وا�ن���، ف�� ا�ن��� ق� ��� ن��� ع�� ح�� ع�� واس��، وق� � ي��� ع�ى ف�� ذل� � 

ي�� ا�خ��� وا���ة، ح�� ال���� وال���، وخ�ص� إذا م� أض�� إ� ه�ا ال��� وال��� ب�ل�

و��ه�، ف� ش� أ� ذل� ل� أث� ك�� � إش�ع� ال��اح�، وال�ن�، وس�ء ا�خ��، �� ي�ت� ع���، 

                                                           

���ن �ـ(، 711ي���: ا�� ����ر، ���� �� ���م �� ��ى، أ�� ا����، ���ل ا��ي�، ا����ر� ا��و����)ت: (31)

 (. �5/57ـ: )1414، 3، ا�����: دار ��در، ���وت، ���با�
 (. 7/181:  )ا����� ����م ا���آنا������،  (32)

ا����ر ا����� �ـ(، 542ي���: ا�� ����، ��� ا��� �� غ��� �� ��� ا����� �� ���م، ا������ ا����ر��)ت: (33)

�ـ: 1422، 1، ا�����: دار ا���� ا������، ���وت، �، �����: ��� ا���م ��� ا����� ����ف� ����� ا����ب ا�����

(2/274.) 
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ح�ل� � ث�ل� ���، إم� س��� خ�� ال��ة ع�ى ا�ع�ا�، وان���ر ال�ي�ث� ب� ال���، وا��� � ه�ا 

خ�و�، وإم� ب��ء ال��ة واش���� ا���� �� ق� ا�خ�� ال�م��� ال� � ي�م� ع��ب�� ال�ن��� و� ا�

ي�د� � ك�� م� ا���� إ� س�� ال�� ا���، �� وب�� ح�، ول�ل� ك�� م� م��ص� ال�ي� 

ح�� ا�ع�ا� وال�م�ء وا�ن��� وم��ر� ا�خ�� م� خ�� ش�� ال���� وا���� وم� ي��� 

 .(34)م��م���

�ن���ع�ى�م���ع���ال�ب��،��ش�ا����:ا�����ال��ن�:������ال�����ال��آ

ت��ع� د��� ال���� ال��آن�� ت��ع� ك��ا وم���م�، ف���� م� ي�ح� ب�ل��ر� � ف�� 

ا����، ك��ر� ��ي� ا���، وم��� م� ك�� ���� ال���� ال���� دو� ال�����، وم��� م� ك�� 

� ح�� ا���� ون�ع� وع��� وذك� ق���� ص���، و� ي�� ه�ا ال���� ع��ائ��، وإ�� ك�� ��

ه� أ� أن�ى، وه� ه� � ب��� أ� خ�ر� ال���، وه� ه� ح� أ� ع��، وب���رة أد� ف�� ال���� ������ 

ق� اش���� ع�ى ��� ال���� ا��ج�� ل��� ال���� وا����، ب��ر� ا������، ال� � ع��م�� 

� أو ف�ادا، و��� إي��� ب�� ه�� ال���� م� ت�ج� س� ال��رة ل��ج�� وال���ء ع�ى ال��اء، ���

 خ�� ش�اه� ب�� ا�ي�� ال� ذك� ف��� ال����، ص�اح� أو ت��ي��:

�ال�����ا���:�

 نت متزت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ  ق�ل� ت���:

 . ]٢٦ا�ع�ا�:[َّ نث مث زث رث يت  ىت

؛ (35)ب�ل���� ف�م�وا ع�اة ب�ل��� ي��ف�� ال��� م� ن�� رو� ع� ��ه� � س�� ن�و��، أن� ك��

وذل� أن�� حّ�م�ا ع�ى أن���� ال���� � ال��ا�، ف�م�ه� ب�ل��، وع�� ت��� خ��ا� ال�����، ف�� 

ال��ا� ب�ل��� ع�اي� � ي�� م� ش�� ا� �� و� ه� م� ش�� م� ق����، وإ�� ه� �� س�� �� 

 ق� وأن� ب�، ي��ون�� �� ب������� ع���� ا� ت��� م� وأظ��ه� �� س�ءات�� ال����� ب� ف�ب��

 ك�� ال�� ا� س� س����� ح�ى ب��ور د�ه�� ال��ي� -وح�اء آد�- أب�ي�� � ال����� س�ت� ب�� س�ر

وق� ق� ا� ج� ج�ل� ع���� ذل� � أك�� م� م�ض�  ف��اه�� س�ءات��� ��� أب�� ح�ى ع����� ب� أن��

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ  م��� ق�ل� ت���:

                                                           

 (.149-146 /22) ����ع ا����و�:ي���: ا�� �����،  (34)

، �����: د/ ���� ��� ا���م أ�� ا����، ����� ������ـ(، 104ي���: �����، ����� �� ���، أ�� ا����ج)ت: (35)

(، وا��ا���، ��� �� أ��� �� ���� 334م: )1989 -�ـ 1410، 1ا�����: دار ا���� ا����� ا���ي��، ���، �

، �����: ���م �� ��� ا����� ا�����ان، ا�����: دار ا���ح، أ���ب ��ول ا���آن�ـ(، ��468 ���، ا�������ر�)ت:

 (.225م: )1992 -�ـ 1412، 2ا����م، �
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 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت

 لكخك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض

 جي ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي

ب�� ع�ى  ف�� اس��را� ال����� ��� ح�ى ق�����، (36)]٢٣ – ١٩ا�ع�اف:  [ َّ خن حن  جن

 ع�اق� ال���� ال���، وق� ��� ذل� م� وج��:

أ� ا� ج� ج�ل� ذك� � ال��� أ� م� ف��� م� ��ل�� أم�� وات��ع��� ���ا�  ال����ا���:

 ٰه  مه جه هن من چال����� م���� ي������ ع���� ال���ب�، وا��و� م� ا���، ف���:  

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي

 .]٢٣ – 22ا�ع�ا�: [چ خن حن  جن يم

أ� ن�� ال���� ع���� � ذات� ع��ب�، ف�� ك�� ال���� ن��� م� ن�� ا� وم� ��س�  �ال����ال��ن�:

م� رز� ا� ع��د� �� ع�ق����، ب��� ال���� ع����، ب� إ� م� ام���� ا� ع����� أ� ج�� ��� ال�� 

 .(37)]١١٨ط�:[َّ  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ  وال����، ق�� ت���:

 ان���ف�� ص�ح��� ي��ء أ� ا� ج� ج�ل� ��ه� س�ءة، وإ�� ��� ب�ل�، �ن� ال����ال��ل�:

ج���، وم�ع�ة ال��ء م� ان���ف�� أن�� ��ل�� �� ع��� ال���ة م� ��س� ا�خ�� وح� ال����،  م�

وال�ي��، وأي�� ف�� ان���ف�� ف�� م�ع�ة ���رب� ال�ن�، وه�� ا�ع�ا� واخ��� ا�ن���، وك� ذل� 

 .(38)ف�� م��ءة ل��ح� ال���ة ال�����

،  ]٢٦ا�ع�ا�:[چ نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ چ  ب��� ا�ي�: وق� اس���

 إ� إش�رة وذل� چ  زب ربچ  :ق�� ت��� �ن� ق�ل�ا: ال��رة، س� وج�� ع�ى ال����ء م� ك��

                                                           

 (361 /12: )���� ا����ني���: ا�����،  (36)

����� �ـ(، 327ي���: ا�� أ�� ����، ��� ا����� �� ���� �� إدر�� �� ا����ر ا������، ا������، ا��از�)ت: (37)

 (.�5/1460ـ: )1419، 3، �����: أ��� ���� ا����، ا�����: ����� ��ار ����ى ا���ز، ا����د��، �ا���آن ا�����

 (.12/361: )���� ا����ن(، وا�����، 334: )����� ����� (38)
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 ب� أن�� م� ع�ى ل���د� ت���ً�� ه�ا ت��� ا� ذك� "إ�� وق��: ا�س����، ه�ا غ�ه� ورد ال�� وج��

 ."(39)ف�� ال���� م� ع����

 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف  ُّ  :ت��� ب��ل� ال�� أوج� م� أيً�� واح�� 

 ا� ذك� "إ�� ا�س����: ه�ا رد م� وق�� ،]٢٧ا�ع�ا�:[چ ممام يل  ىل مل يك

 و� ال��� ع��� آد� ش�� � ه�ا ج�ء ف��� وأيً��: ق�� ال���، زوا� م� ال���ي� ج�� ع�ى ذل� ت���

�� أدل� ال�د � ت��� ع�ى م��رض�  وال��ه� أ� ا�م� ي�ح� ب�ج� ال��؛، (40)"ل�� �ز� ش�ع� أ� ي���

ال��� ال��ي�، وخ�� ال����، وال��� ال��ي� � م�اض� ك��ة ع� ت��� خ��ا� ال�����، وس� ب�� 

ال�رائ�، وه��� ال��� م� ا�دل� � ا�ي�� ال� س��ك�ه� ب�� ه�� ال���ة، وه��� ال��� م� 

ج� ا��� إ� �� م���� ع�ى ال�ج�� ب�ل��، ا�ح�دي� ال���� ال� ن�� ع�ى وج�� س� ال��رة، ف�

ف�� � ي�� م� آث�� وع�اق� ن�� ال���� إ� ك��ا� ن��� ا� وال�غ�� ع� ش�ع� ل��ى ب�� ح�� 

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ   م�ج�� ل��� وال����، ق�� ت���:

 مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت

 .]٨٣ – ٨١ال���:[َّ يك ىك مك

�ال�����ال��ن�:�

 جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  ق�ل� ت���:

 .]٣١ا�ع�ا�: [َّ مه

� ه�ا ا�ي� ن� ص�ي� ع�ى وج�� س� ال��رة � ال��ة وال��ا�، وق� س�� ا�ش�رة إ� أ� س�� 

ا�ي�� م� س�رة ا�ع�ا� إ�� ن�� ف��� ك�ن�ا ي��ف�� ب�ل��� ع�اة، ف�م�ه� ا� ب��  �ن�و�� ه�

 ي�ار� ب���� ع���� ام� م� أن� ذك� م� ال��رة ع� ال��ا� ب�ل��� وع�� ك� م���، وذل� ب��

 وم� ال��ءة ي�ار� م� وه� ال����، وال�ي�� زي����، ل��� ، أ�:چ  جم يل چ ب��ه� ف��� س�ءات��

 ،ح�� ك� و� وال��ا� ال��ة � واج� ال��رة س� أ� ع�ى دل�� وف�� وا���� ال�� ج�� م� ذل� س��

                                                           

 (.12/361( ي���: ا�����، ���� ا����ن: )39)

 (.12/361( ي���: ا�����، ���� ا����ن: )40)
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 س� ا��اد أ� ع�ى ا�ت��� وغ�� ح�� اب� وح�ى. وط�ا� ص�ة ك� ع�� أ�:، چ  مم خم حمچ 

 .(41)ال��رة

 ا���� ات��، چ  مم خم حم جم يل ىل ملچ  :ت��� ق�� اب� ال���� � ا�ق���: " ق�ل�

 و� ع�اة، ب�ل��� ال��ئ�� أج� م� ن�ل� ا�ي� �� ل���رة؛ ال��ت�ة ال���� ال��رة، وه� س� أن� ع�ى

 .(42)"ه�ا � خ��

 

������ال��ل����ا�ي��م������:

أ� ا�م� ص�ي� ب�خ� ال�ي�� ع�� ك� م���، وإ� خ� ب��ي�� ال��ئ�� ل��� ن�و��،  ا���:

ول�� �� ا�ي� ع�ى ال���� ج�ئ�، ف�� ك�� أم�ه� ب�خ� ال�ي�� ع�ى اع���ر أ� ال�ي�� ا��اد ب�� غ� 

ف�� زي�دة م��ل�� م� ي�� ال��رة، ف�� ذل� دل�� ع�ى أ� ا�م� ب����ل�� � ال�ي�� م� م� م�� م� س� ال��رة 

� د��� ال�ج��، ف� ي��� ع�� أ� ي�م�ه� ب�ل�ي��، وال���� ال�� ه� زائ� ع� ا��ج�، ث� ي�ذ� 

 .(43)�� ب�ل��ة وع�رات�� م���ف�

إ��� ال����ء ع�ى أ� ا��اد ب�ل�ي��: س� ال��رة، وه�ا ال�� ل� ح�ا�، أدنى، وه�: م� بّ���  �ال��ن�:

وه�: ال�ي�دة ، وحد أ��ى ال�ج� وا��أة ع�رت� ��� م���ى م� أم�ه� ال��� ب�،ال��� �� ي�� ب� 

ع�ى م� ت��� ب� ال��رة م� ال����، وال��� � ذل� ع�ى ق�ر م� وّس� ا� ع���� م� رز�، ف��� ذل� 

� ل��� م�� م���ر م� وج�� ك��ة، �خ��� ال��� وأح�ا�� وأع�اف�� وأرزاق��، وأح�ا� ب�ده�، 

 .(44)ف�دنى ال���� س� ال��رة وأع�� م� دو� ا�س�ا� ا���ء

  ش��د ا����ث:ا�

 . ]٣٢ا�س�اء:[َّ ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث ُّ قوله ت���: 

ك�ط�� ال��� � ا��س�  م��م�� ل� ال�ن�  ق�� ال�ن� ن�ى ج� ج�ل� ع�

 إ� ت�ع� وال��� ا���م��، ع� ال��� ل����و� ق�ب� ع� ف��ى ��م�، ك��� وه� وا��م�� وال����

                                                           

�ـ: 1406، 2، �ا����م ش�ح أ��ل ا����م�ـ(، 1392ي���: ا������، ��� ا����� �� ���� �� ����)ت: (41)

(119.) 

ا�ق��ع ف� ���ئ� �ـ(، 628ي���: ا�� ا����ن، ��� �� ���� �� ��� ا���� ا������، ا������، ا�����)ت:  (42)

 /1م: )2004 -�ـ 1424، 1، �����: ��� ��ز� ا������، ا�����: ا���روق ا���ي�� ������� وا����، �ا����ع

120.) 

 (.119: )ا����م ش�ح أ��ل ا����م(، وا�� ����، 120 /1: )عا�ق��ع ف� ���ئ� ا����ي���: ا�� ا����ن،  (43)
(، وا�� ����، 120 /1: )ا�ق��ع ف� ���ئ� ا����ع(، وا�� ا����ن، 393 /12: )���� ا����ني���: ا�����،  (44)

 (.119: )ا����م ش�ح أ��ل ا����م
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 ُن�� وإذا م��ش�ِت�، ع� ف�ْ���� وال���ِة، ك�ل���ِة م���م�ِت�؛ ع� ف�ل��ٌ�، (45)ا��ن�� م� ا���م�� ه��

وج�ء � ال��� م� ، (46)ت�ن�ا و�: ل��َ� ال�نى ن��� ع� ال��َ� أراَد ول� أ�ْو�، ع�� ف�ل��ُ� م��م�ِت�، ع�

ح�� م� ال�نى، أدر� ذل� � ك�� ا� ع�ى اب� آد� ": ي�� ذل� ف��� رس�� ا� ص�ى ا� ع��� وس��

��ل�: ف�نى ال�� ال���، وزنى ال���� ال���، وال��� ت���ى ذل� وت����، وي��� ذل� ال��� أو 

 .(47)"ي��ب�

 ��� ع� ال��� ي��� ذل� �� ف���؛ ��د ع� ال��� م� أب�� ق�ب�ن� ع� ق�� ال����: "وال���

 ال�نى ا� إل��، ووص� دا� أق�� ال���� م� ك�� � ال�� ا�م� ه�ا خ��ص� ودواع�� م��م�ت�

 وال��� ال��� � ي����� إ��: أ� ،]٣٢ا�س�اء:[چ  مك  لك اك يق ىقچ  :ب�ن� وق���

 ال��ا� وإف��د زوج�� أو أه��� وح� ا��أة وح� ا� ح� � ا��م� ع�ى ال���� ل����� وال���

 .(48)"ا���س� م� ذل� وغ� ا�ن��� واخ���

ا�ش��د ا�رابع: 

 محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّ قوله ت���: 

  جف مغ جغمع جع مظ حطمض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 مم خم حمجم هل مل خل حل جلمك  لك خك حك جك مقحق مف خف حف

 .]٥٨ال��ر:[َّ  حن جن

                                                           
، �����: ��ل ا������، ا�����: ا�� ��ف������ �ـ(، 803ي���: ا�� ����، ���� �� ���� �� ���� ا��رغ��)ت:(45)

 (. 64 /3م: )2008، 1دار ا���� ا������، ���وت، ����ن، �
، �����: ��ر ف�� ا����� ف� ����� ا���آن�ـ(، 927ي���: ا������، ���� ا��ي� �� ���� ا������ ا������)ت: (46)

 (.96 /4م: )2009 -�ـ 1430، 1ا��ي� ����، ا�����: دار ا���ادر، �
���� ا�� ���ن، �� �����، وا����� �� ا�����رك، و���� ا������ �� ا�������ت ��ى ���� ا�� ���ن، ي���:  (47)

ا�������ت ا����ن ��ى �ـ(، 354ا�� ���ن، ���� �� ���ن �� أ��� �� ���ن، ا������، أ�� ����، ا��ار��، ا�ُ����)ت: 

، �����: ا�� ����ن �� ��� �، �����: ���� ���� �� ������ ���� ا�� ���ن و����� ����� �� �����، وش�ذه

(، و��ل ا�ر��و�، �6/422ـ(: )1420ا��ي� �� ا���ج ��ح �� ����� �� آدم، أ�� ��� ا�����، ا����در� ا������)ت: 

�ـ(، 354)ت: ���� ��ى ��و����، ي���: ا�� ���ن، ���� �� ���ن �� أ��� �� ���ن، أ�� ����، ا��ار��، ا�ُ����

م: 1993-ه1414، 2، �����: ���� ا�ر��و�، ا�����: ����� ا������، ���وت، ����� ا�� ���ن ������ ا�� ����ن

وا�����رك �ـ(، 405(، وا�����، ���� �� ��� � �� ���� �� ا����، ا�������ر� ا����وف ���� ا���� )ت:267 /10)

 (.1/121م: )1990، ���1، ا�����: دار ا���� ا������، ���وت، � ، �����: ����ى ��� ا���در��ى ا�������
، �����: ��� ����� ا����� ا����� ف� ����� ��م ا����ن�ـ(، 376ا�����، ��� ا����� �� ���� �� ��� �)ت: (48)

 (.457م: )2000-�ـ 1420، 1ا����� �� ��� ا������، ا�����: ����� ا������، �
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ال�ي� � �� م��� ال���، أو ال���� وا�م�ء،  وا��م�رو� ،�� ا�م�  چ مب چ �: ال��

ال���ر، ع�ى خ�� ف���� م� ���� ب��م�، وم��� م� اس����ه� واق��� ع�ى ا���� م� ي����ا ا��� 

م�  وض� ال���� وع��م� ق�� ص�ة ال���  -ف�م�ه� ب��س���ا� ث�� م�ا� � ث�� ع�را�، دو� غ��

� ي�ض� ف��� ال����، ب��� ح�� ال��را�، وع�� ا�ط� -�، وم� ب�� ص�ة ال���ء�ال���ة، ي�ي� ا��

ف���  -ال����– �ن�� س�ع�� ا���ة ووض� ال���� ؛وإ�� خ� ه�� ا�وق��ع����، ول� م� ا�ط���، 

ب��س���ا� � ه�� ا�وق��، ، ي��و م� ا�ن��� م� � �� أ� ي�ا� أح�، م� ال���� وال����� ف�م�ه�

 .(49)وأم� غ�ه� ف�����ذن�ا � ��� ا�وق��

� ا�م� ب��س���ا�، ح��� ل���را�، ف�� � ي�� ك�� ال��رة ووج� ال���� � ا�ي�� ص�اح

��م�، �� ص�� ب�ل���، وال�ج� ال��ن� م� ال���� ��� ا�م� �س���ا� ا�ط���، م� أ� ال��ل� ف��� 

 ال��م� ل��� ب��غ�� ا�ح���، ف�� ذل� ع�ى خ��ص�� ال��رة ووج�� س�ه�.

� ي�� ل���� س��ر و� ؛ وذل� أن�� �� ق��: ه� م����واخ��� ال����ء � ح�� ه�� ا�ي�، ف�

ق� ب�� وح���، ف��� ال��ئ� وا��� ي�خ��� ف��� ي�و� م��� م� � ����، ف�م�وا ب��س���ا�، 

، وه� �غ�ى ع� ا�س���ا�، وذه� ق�� إ� أن�� غ� م���خ�ف ،ا� ال�ز� وا�� ال��� ال���ر

 .(50)ال�اج�

 

�ال�����اك�م�:�

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ُّ  قوله ت���: 

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىننن من زن

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب

 حق مف  خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص

  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جلمك لك خك حك جك مق

 .]٣١النور:[َّ

 وج� ال���� � ا�ي� ي��تى م� ع�ة وج��:

                                                           
، �����: ����� ا���آن ا������ـ(، 399َزَ�ِ���، ���� �� ��� � �� ���ى �� ���� ا����)ت: ي���: ا�� أ�� (49)

(، 245 /2م: )2002، ����1 �� �����، ����� �� ����ى ا����، ا�����: ا���روق ا���ي��، ا�����ة، ���، �

����� ا������ ف� ����� �ـ(، 510:وا�����، ا����� �� ����د �� ���� �� ا���اء، أ�� ����، ا�����، ا������)ت

 (.428 /�3ـ: )1420، 1، �����: ��� ا��زاق ا�����، ا����� : دار إ���ء ا���اث ا�����، ���وت، �ا���آن
 (.429-428 /3: )����� ا������ي���: ا�����:  (50)
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ا�م� ال��ي� ب�� ال��� س�اء م� ا��م��� ك�� � ه�� ا�ي�، أو ك�� � ا�ي�  ال����ا���:

  يتىت نت مت زت رت يب ىب ُّ  ال� ق���� وال� وج� ا�م� ف��� ل���م��، ف���:

ن��  ا���: ف�ل� ا�ي��� ع�ى وج�� غ� ال���، وذل� ل��ث� م��ص�،، ]٣٠النور:[َّ نثمث زث رث

ح�� ال��و� ف�� اط�� ال��� خ��ة م� خ��ا� ال����� م���  �ال��ن�: ال��ا� م� ا� ب�ت��� أوام�،

 .(51)ت�ك�� ال��� وط��رة ال���، وا���ظ ع�ى س�م� ال���ة�ال��ل�:� إ� ال�ن�،

ت���� إظ��ر ال�ي�� � ش��� م����، و��ر� ���ص�، �� أب�� ا� ج� ج�ل�  ال����ال��ن�:

اخ��ط�� ب�ل���ء، م� آب�ئ�� وأب��ئ��، وإخ�ان��، وم� ي��� ب�� م� ا����ل� � ا�ي� ك��ع��� 

 . (52)وا�خ�ا�

، ال�ض�وال���: ��� ا�م� ال��ي� ال���� ��� ض�� ا��� ع�ى ا����،  �ال����ال��ل�:

، ق�� اب� ع�ش�ر: ��� � ي��� ش�ء م� ب��ة ا��� :: ل���د� وض� ا��� ع�ى ا����، أ�أ�

ل��ك�� ال���� م��ل�� � إح��� وض� ا���ر ع�ى ا��� زي�دة ع�ى ا���ل��  (���ه�)وال��ء � ق�ل� "

ول���� أ�:  ،وه� ط�� ال���� �� ي�� ال�ق�� ،وا����: �� ج��، ا�����دة م� ف�� ي��ب�

، (53)"��ه� ع�ى ج��� ا�ق��� ��� � ي��ى ب� م���ى ا���ر وم��أ ا��� م� ي��� م�� ا���

 ف�� ذل� ع�ى ا���ل�� � س� ك�� م� ا�ع��ء � ال���ء دو� ال�ج��.

ال�ي��، ف�� ذل� ع�ى اخ���ء ال��� ع� ض�� ا�رج� ح�ى � ي��� م� ��� م�  �ال����ال�ا��:

ال�ي�� ب��ع��� ا������ ال� خ���� ا� � ال���ء اب��اء، وا������ �� ت��� ا��أة أو ت��� ع�ى 

                                                           

وا�����خ ف� ا���آن ا����� و�� ��� �� ا����� �ـ(، 224ي���: أ�� ����، ا���و�، ا����� �� �ّ�م �� ��� �)ت: (51)

م: 1997 -�ـ1418، �2 ، درا�� و�����: ���� �� ���� ا������، ا�����: ����� ا����، ا����ض،ا���ائ� وا����

، �����: ���� ا�����، ����� ا������ �ـ(، 283(، وا������، ��� �� ��� � �� ي��� �� ر���، أ�� ����)ت:219)

ه: 1423، �1 ���ن ا���د، ا�����: ����رات ���� ��� ����ن، دار ا���� ا������، ���وت، ������: ���� ���

(1/111.) 

 (.19/155: )���� ا����ني���: ا�����،  (52)

)����� ا������ وا�������ـ(، 1393ا�� ����ر، ���� ا����� �� ���� �� ���� ا����� �� ����ر، ا������)ت:  (53)

 (.�4/31ـ: )1984ا���� ا���ي� �� ����� ا����ب ا�����(، ا����� : ا��ار ا������� �����، ����،  ا����ى ا���ي� و�����
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ج����، �� ه� م���ر� ع��� ع�� ال���ء، ف�� ال��� ع� ال��� ع���، ع�ى وج�� إخ��ء م� 

 .(54)ت��� م� ب�� أو�
 

�ال�����ال����:�

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ  قوله ت���: 

 .]٦٠النور:[َّ رت يب ىب  نب مبزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ

ب��ة ق��د، م���: ال�� وب��� ال��� ال�� �  -ال����–ووج� ال��ل� � ا�ي�، ت���� وض� ال���� 

َت����� م�� و� ُت�َ��ى، ق�� رب��� � ال��ع�ة م� ال���ء ب�ن��: "ال� إذا رأي��� ت����ره� م� 

 ف��ا ال��� ا�و�.، (55)"ك�ه�

وا��اد ب���ء ال���ءة وا�����، وأم� م� دو� ذل�  -ال����–وض� ج�ء م� ال����  �ال����ال��ن�:

 .(56)�� ي�� ال��رة ف� ي�ض� ��� إ� م� �� ب� ال��ر� � ح�� ال��ورة م� م�� و���

 � ا�و� وا�س��، ل��ل� ت��� ب��ه�:أ� وض� ال���� � ا��ل� ال��ب��، خ� �ال����ال��ل�:

ف�� ل�و� ال�� ال��م� ا��اف� ل���� أو� وأس��، وأرف� ل������، ، چ مبزب رب يئ ىئچ  

وف�� ن�� ا�ج� ال��� م� ا� س���ن� وت���، وق� أش�� � م��� س�ب� إ� أ� م� م��ص� س� 

  .(57)ال��رة، ات��� أوام� ا� ت��� واج���� ن�اه��، وأ� ع�ق�� ذل�، إم� ج�� ن���، وإم� ع�ا� أل��

����:�ال�����ال�

 حئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ چ  ق�ل� ت���:

 .]٥٩ا�ح�ا�:[چ  مت خت حت جت  هب مبخب حب جب هئ مئ خئ

 ا���:، � ا�ي� ال���� أم� ص�ي�، ب�� ي�ن� ا�����، ع�ى أن����، ووج� ال��ل� م� وج��

ا�ب���د ع� م�اط�  �ال��ن�:، إظ��ر ال���، وا�ع�� ب�ن�� م�م��� م����� ع� ال�ن� أو م� ي��� م��

ال��� ع� ال���� ب��م�ء،  �ال��ل�: ا�ذ�، وس� ب�� ال�رائ� وإرغ�م� �� � ق��� م�� م� ا���ف��،

 .(58)ف�ن�� إذا خ�� ك��� ع� ش��ره� ووج�ه��، ف��� أ� ي���� م����

                                                           

أ��ار ا������ وأ��ار �ـ(، 685ي���: ا�����و�، ��� � �� ��� �� ����، ���� ا��ي�، أ�� ����، ا����از�)ت: (54)

 (.�4/105ـ: )1418، �1ء ا���اث ا�����، ���وت، �، �����: ���� ��� ا����� ا�������، ا�����: دار إ��ا���و��
 (.12/390: )ا����� ����م ا���آنا������،  (55)
 (.12/390ي���: ا����� ا�����: ) (56)
، ا���� ا����� ف� ا�������ـ(، 745ي���: أ�� ���ن، ���� �� ي��� �� ��� �� ي��� �� ���ن، ا������)ت:  (57)

 (.�8/70ـ: )���1420وت،  –ا�����: دار ا���� �����: ���� ���� ����، 
 (.324 /20(، )216 /19: )���� ا����ني���: ا�����،  (58)
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، وق� ت��و� ال����ء ص�� ا��ب�� وا��� ب���ص�� دق���، اع�ض� ع� ذك�ه� ه��، ل���ت��

وع�� دخ��� � ص��� ه�ا ال���، وإ�� اك����� ب�ك� ال��� ال��م�، وه� س� ال��رة ع�ى م� 

ي�اف� ال���؛ و�� ص� ال���� ال��ع� وس� ال��رة � زم�ن�� ل��ج�� وال���ء ���� ق� أص�� م� 

 .(59) ا����م�� ب�ل��ورة، و� ع�ر �� ج���

�ال�����ال��م�:�

 مع جعمظ حط مض خض حضجض مص  خص حص مس خس حس ُّ  قوله ت���:

 جم هل مل خل حل جلمك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ

 .]٥٣ا�ح�ا�:[َّ خم حم

��� �حوس�ئ� ال���ء ب�� ووج� ال��ل� � ا�ي� أ� ا� ج� ج�ل� أم� ن��ء ال�� ص�ى ا� ع��� وس��

م� وراء ح���، ، وع�� س�ا�� ا���� إ� ع� أب��ر ال�ج�� وأم� ال�ج�� ب�� أب��ره� ع� ال���ء

ع�� ا�خ��� ب��، وإ� ك� � ك��� اح���ب�� ول��س��، إ� ��ج� م���؛  ا���: ف�� ذل� وج��،

 .(60)وال����� أن� أط�� ل���ب�� وق��ب��

أ� ا��اد ب����� ك� م� ��� ا��أة ع� ال�ج� م� ال���� س�اء ك�� ج���ب� أو ��را،  �ال��ن�:

�، أو أ� ي��� ه��� س��را أو ج�ار أو ح�ج�ا ��� ب� ال�ج�� وال���ء، أو م� ي��� م��م� م� ال���

وإ� ك� � ه�� ا��� واض��� ل���س�� م� ال���� ال� ع����، ف�� اك��� ب����� ال�� ذك�ن�� 

 م� ال���ر أو ا��ار و���.

� ال���� م� وع�ى ال�ج�� ف�� ا�م� ب����� س�اء ك�� م� وراء ا��ار أو ال���ئ� أو ا���

 ا��ب�� وا��� وم� ي��� م��م�� ي�� ع�ى وج�� س� ال��رة، وف� م� ح�ر� ال��� وق�ر�.

� ه�� ا�ي� دل�� ع�ى أ� ا� ت��� أذ� � م��ل��� م� وراء ح���، � ح�ج� ق�� ال��ط�: "

أص�� ال��ي�� م� ت���، أو م��ل� ي����� ف���، وي�خ� � ذل� ��� ال���ء ب����ى، و�� ت����� 

أ� ا��أة ك��� ع�رة، ب�ن�� وص�ت��، ك�� ت���، ف� ��ز ك�� ذل� إ� ��ج� ك�ل���دة ع����، 

 .(61)"أو داء ي��� ب��ن��، أو س�ا�� ع�� ي��� وت�� ع��ه�

 :أح��� أق�وي�: أرب�� ن�و�� وف�� ا����س��  ورد �و وق� اش���� ه�� ا�ي� ب�ن�� آي� ا����،

ح���  ص�ى ا� ع��� وس��ك�� آك� م� رس�� ا� "ع�ئ�� رض� ا� ع��� ق�ل�:  روا� ��ه� ع� م�

                                                           
 (.324 /20(، )216 /19ي���: ا����� ا�����: ) (59)
ا����� �ـ(، 468ي���: ا��ا���، ��� �� أ��� �� ���� �� ���، أ�� ا����، ا��ا���، ا�������ر�، ا������)ت: (60)

 (.�871ـ: )1415، 1، �����: ���ان ����ن داوود�، دار ا���� , ا��ار ا������، د���، �ا����ب ا�����ف� ����� 
 (.227 /14: )ا����� ����م ا���آنا������،  (61)
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, "ل� أط�� ف��� م� رأت�� ع� :ف��� ع�� ،� ق��, ف�� ع�� ف�ع�� ف�ك� ف�ص�ب� إص��� إص���

 .(62)ف��ل� آي�� ا����

أزوا� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� ك� م� روا� ع�وة ب� ال�ب� ع� ع�ئ�� رض� ا� ع��� أ�  ال��ن�:�

وه� ص��� أف�� ي��ز� ف��, وك�� ع�� ي��� ل��� ص�ى ا� ع��� وس��:  ،��ج� ب�ل��� إ� ا���ض�

اح�� ن��ء� ي� رس�� ا�, ف�� ي�� ي���, ف��ج� س�دة ب�� زم�� ل��� م� ال���ل�, وك�ن� ام�أة 

ق�ل�: ف�ن�� ا� ت���  ،�دة, ح�ص� أ� ي��� ا����ط�ي�� ف��داه� ب��ت� ا�ع�ى: ق� ع�ف��� ي� س

 .(63)ا����

 ،أ� ع�� رض� ا� ع�� أم� ن��ء ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� ب�����م� اب� م���د  وا�م� ر ال��ل�:�

 حس ُّ  ف��ل� زي�� ب�� ج��: ي� اب� ا���� إن� ل���ر ع���� وال�ح� ي��� � ب��ت��, ف��ل� ا�ي�:

 حف جف مغ  جغ مع جعمظ حط مض خض حضجض مص  خص حص مس خس

 .]٥٣ا�ح�ا�:[َّ خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك خك  حك جك مق حق مف خف

 .(64)ال��ن�: أط�� �� م� ال���ة ،وج��: أح�ه��: أط�� �� م� ال�ي��وط��رة ال��� � ا�ي� ����  

، ص�ى ا� ع��� وس�� ا� رس�� ب�� ب�ى ح� ج�� ب�� زي�� ول��� ش�� � أن�� ن�ل� ال�ا��:

 ج�� ب�� زي�� ص�ى ا� ع��� وس�� ا� رس�� ت�و� ف�ن� ��، (65)وه�ا ال�� ع��� أك�� أه� ال����

 ف��ك��� وال���، ا��� ع�ى ال��� أدع� "ك��: أن� ق�� ن��ئ�، م� ام�أة ع�ى ي�� � م� ع���� أو�

 ال�� ف��� ال����،: ي�� أظ��، ي����ا�، ال��� ج�� � زي�� م� ف���ا رج��، ف��ء ي����ا، ح�ى

 ال���: ع�ئ�� ف��ل� ال���، أه� ي� ع���� ال���: ف��� ح��ة ع�ئ��، إ� ص�ى ا� ع��� وس��

 ف��� ك��� ن��ء� ف�س����: ق�� ف���؟ ل� ا� ب�ر� أه��؟ وج�� ك�� وب�ك�ت�، ا� ور�� ع���

 ع����� ف��أه� ا����، آي� ا� وأن�� ف�ج�، ف�س���ى، ال���، � ال�ج�� ف�ج� ج�ء ث� ���ل���،

  .(66)"ال�� وأرخى ص�ى ا� ع��� وس�� ال�� ودخ� ف��ج�،

وظ�ه� ا�خ��� � وج� أس��� ال��و� ا�رب��، ي�ح� ب�ج�� ا���� وف�ض� � ��� ا�ح�ا�، 

��� وم� س�اء ك�ن� ا���ل� وا��ج� � داخ� ال���� ك�� � ح�ي� ع�ئ�� وأك� ع�� ب� ا���� م

                                                           
، ���ب ا����ل ف� أ���ب ا���ول�ـ(، 911ي���: ا������، ��� ا����� �� أ�� ���، ��ل ا��ي� ا������)ت:  (62)

 (.����162ن: ) –� ��� ا�����، ا�����: دار ا���� ا������، ���وت ���� و����: أ��
)ت:  (63) ا����� ا����� �� أ���ب �ـ(، 1422ي���: ا��اد��، ُ�ْ��ُ� �ُ� َ��ِد� �ِ� ُ�ْ�ِ�ِ� �ِ� َ��ِئَ�َة ا�َ�ْ�َ�ا�� ا��ادِ���

 (.172م: )1987 -�ـ1408، ����ة و�����، 4ا�����ة، � –، ا�����: ����� ا�� ����� ا���ول
)����� ا���� وا����ن �ـ(، 450ا���ورد�، ��� �� ���� �� ���� �� ����، أ�� ا����، ا����� ا����اد�)ت: (64)

 (.����4/419ن: ) -ا���ورد�(، �����: ا���� �� ��� ا�����د �� ��� ا�����، ا�����: دار ا���� ا������، ���وت
 (.656 /3: )����� ا������ا�����،  (65)
 (.358: )أ���ب ��ول ا���آني���: ا��ا���،  (66)
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ال�� ص�ى ا� ع��� وس��، أو ق�� ع�� ب� ا���� ل��� ص�ى ا� ع��� وس�� م� ن��ء� ب����� 

ف�ن�� ي�خ� ع���� ال� وال��ج�، وغ�ت� ع�ى ن��ء ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� ك�� ص�ح� ب�ل� زي�� 

�� ب� ا���� ب�� ج�� رض� ا� ع���، أو ك�� ع�� خ�وج�� ل���ج� ك�� � ح�ي� م��داة ع

 رض� ا� ع�� ل��دة رض� ا� ع��� ح� خ�ج� ل���ء ح����.
 

 

�ا�ب���ال��ل�:�ص���ال�����ال��آن�������و���ال��م���اك�ص�،������م��ب��:

مّ� ا� س���ن� وت��� ع�ى ع��د� ب��� م� ن��� ع����، وق� خ� ا� ت��ر� وت��� ع��د� ب���� 

ال���� وت���� ��، وت��� ع���� أ� ج�� �� م� ي��و� ب� ع�رات��، ف����� ع�ى ك�� م� خ��� 

م����، إم� ب��� ك�ل���ئ� وال�وا�، وق� ج�ء � ال��آ� ال��ي� ال��� م� ال���� ا��ّ��� ��ا ا�

 ال���� أو ا����، ف�� ذل�:

�ا�����ا���:�م����ء�م��ال�����ع�ى�ص����ال����،��م��:

 متزت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ  ق�ل� ت���: -1

 .]٢٦ا�ع�ا�:[َّ نث مث زث رث يت  ىت نت

ل�� َمّ� ا� ت��ر� وت��� ع�ى ع��د� أ� ج�� �� ل��س� ي�ار� س�ءات��، ل��س� ي�� أج��م�� 

 وع�ارت�� ا����، ول��س� ي�� أخ�ق�� وإ��ن��، وي��� ن��س�� وق��ب��.

وال���� � ا�ي� ج�ء ع�ى ص��� ال���� وال����، ف�� ع�ى ت�س� م� ي��� م�� ال����، ول� ح��� 

� م� ا�ص��� ل�� ع����، ب� إن� ج� ج�ل� إض�ف� إ� ذل�، ج�� �� ري�� وم��ع�، � ج�� واح

ف�ب�� �� ك� ح�� ط�� �� ي��� م�� ال���� وا����، وي�خ� � ال���� ه�� م� ي��� م� ال���� 

 .(67)وا���ك�

 ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  ق�ل� ت���: -2

 .]٣١ا�ع�ا�:[  َّ مه جه

و� ه�� ا�ي� ك�� � س�ب����، ج�ء ال��� ع�ى ال���� � س� ال��رة، ف�� أم� ا� س���ن� وت��� 

ب�خ� ال�ي�� ع�� ا����، وم� ع��� أك�� ا����ي� أ� ا��اد ب�ل�ي�� س� ال��رة، وق� ح�ه� � ه�� 

�� ال��رة، وأم� ا�ع�ى ف��� ا�ي� ��ي� أدنى وأع�ى، ف�م� ا�دنى ف�� م� � ت�� ال��ة إ� ب� �� ي

                                                           
و�� ��ا��� و���  إ��اب ا���آن،�ـ(، 338ي���: ا����س، أ��� �� ���� �� إ������ �� ي���، أ�� ����)ت: (67)

�ـ: 1421، ����1: ��� ا����� خ��� إ��ا���، ا�����: ����رات ���� ��� ����ن، دار ا���� ا������، ���وت، �

(2/49.) 
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إ� ي��� ف�� و� ����، وا���� � ا�ي�� ع�ى ال����، ف�� ا�و� خ��� ل�� ب� آد� �� ب��� 

 .(68)ال��آ� وا�س��، و� ال��ن��، خ��� ع�� � ك� م��� أراد ال��ة أو ال��ا�

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذچ ق�ل� ت���:   -3

 نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب  يئ ىئ نئ

 .]٨١ال���:[ چ يت ىت

ج�� ه�� ا�ي� � س��� ذك� ع�ة ن�� ذك�ه� ا� ج� ج�ل� � س�رة ال���، ك���� ال��� 

وال��� وال���� وال��� وا�ن��� وال��� وال���ا�، وغ�ه�، وك�� م� ه�� ال��� ج�ء� ع�ى ص��� 

ع�ى ص��� ال����، وم� ذل� م� ال����، وإ� ك�� � ب����، خ� ب�� ال��� ف���، وذك� ال��ق� 

ج�ء � ه�� ا�ي� م� خ�� ال��� وا��ذ ا�ك��� م� ا��� وج�� ال��اب�� م� ال���� وال��� 

وال���، وك��� م� ا��اد ال� ي��� م��� ال����، وإ� ك�� ي�خ� ف��� ا���د وال�رو�، وك� م� 

 ي��� ل��ق�ي� م� ا�� وال�د ����.

�� � ه�� ا�ي� ب�ل�ق�ي� م� ا�� وال�د، وك�ل� ال�ق�ي� ل���� ب���� م� ف�� عّ�� ف�ائ� ال��

ب�� ب��، ف�ن���� ب�ل� ص��� ال���� إ� ق��� رئ���، ا�و�: م� ي��� م� ا�ص�ا� وا�وب�ر 

وا�ش��ر وال���� وا���د، �� ت��� م�� ال���� وا��ب�، وال��� ال��ن�: م� ي��� م�� ال�رو� وم� 

داخ� م�� � ك�ن� م� ا����س��، ب� م� ال��� وا���، وه� ص�� ���� ع� ا�و� ول��� ي��ى 

� ي���� ل�� ي���  وق� ورد ع� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� أن� ق�� ح� ل�� درع� ل����� � أح�: "

 .(70)وال�م�: ال�ر�، وه� م���ع� م� ا��ي� أو أك��ه�، (69)"�م�� ف����� ح�ى ��� ا�

  .]٥٣ا�ح�ا�:[چ  حضجض مص  خص حص مس خس حس چ ق�ل� ت���: -4

أم� ا� س���ن� وت��� ا��م�� إذا س�ل�ا ن��ء ال�� ص�ى ا� ع��� وس��، أ� ي��ل�ه� م� وراء 

ح���، وا���� وإ� ك�� ظ�ه�� ا���� إ� أن� ع�� � ك� ن��ء ا��م�� وب��ت��، ف��ا وج� م� 

�، ف�ن� ج� ج�ل� أوج� ال���� ا����� ب����، وال�ج� ا�خ� م� ال���� ا����� ب��� ا���� ا���

                                                           
، ��� ��� وخ�ج آ���� ��� ا���م ���� أ���م ا���آنه(، 370ي���: ا����ص، أ��� �� ���، أ�� ���)ت: (68)

 (.7/79م: )1994 -ه 1415، ����1ن، � –���، �����، دار ا���� ا������ ���وت 
: )وأ���� ��ر� أخ�ج ا���ي� ����� ا����ر� �� �����، ���ب: ا�����م ������ب وا����، ��ب: ��ل � ����ى (69)

)ا����� ���� ا����ر�  �ـ(،�����256(: ي���: ا����ر�، ���� �� إ������ �� إ��ا��� �� ا�����ة، أ�� ��� �)ت:

ا����� ا����� ا������ �� أ��ر ر��ل � ��ى � ���� و��� و���� وأ����(، ��� ����� ��� ا���ر�، ا�����: دار 

 (.9/138م: )1987 –ه 1407، 1ا����، ا�����ة، �
 (.2026 /5: )ا����ح ��ج ا���� و���ح ا������ي���: ا������،  (70)
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أم�ه� ب���ذ ا��� ب�ن�اع�� ا��ص� وال��م� ول��� � ي�� �� م� ه� ا��� و� �� ت���، ف�� 

 .(71)ت��� م� ال���� وال���� وم� ي��� ب�، وق� ت��� م� ا���ر والُ�� ب�ن�اع��
 

�ا�����ال��ن�:�م����ء�م��ال�����ع�ى�ص����اك���،��م��:

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ چ قوله ت���:  -1

 .]٥٩ا�حزاب:[چ َّ مت خت حت جت  هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئجئ

���� ال���� � ا�ي�  ال����ا���: � ه�� ا�ي� ���� ل����� ال������، م� وج��،

ب�ل���ء دو� ال�ج��، ووج� ال����� أ� ع�رة ا��أة أوج� ل���، وم� �� س�� ف��� أك�� �� � 

���� أزوا� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� وب��ت� دو� س�ئ� ال���ء، و� ذل�  ال��ن�:�ال���� ال�ج��،

 جف مغ جغ مع جع ُّ م�ي� ت���� �� و���� �� ع� غ�ه�، � ال��ا� وال����، ق�� ت���: 

 يل ىل مل خل  خل حل جل مك لك خك حكجك مق حق  مف خف حف

، ]٣١-٣٠ا�ح�ا�:[ َّ ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم

وال��ا� وك�ل� ت���� ال����، ث� ج�ء ب��ه� ���� ل��� م�  ف�� خ��� ب����� ا�ج�

ال���ء وص�� ب����� دو� ا�س��، ف�� ا��أة ق� ت��� م���� ب�ل����، وإ� وض�� ب�� م�ب���، 

وإ� ه� ع�� رب�� ب��� ذل� ف�� إخ�اج�� م� ا�س�� � ي��� إ� �� ت��ر ع�� ال����ء م� ن�اق� 

 ال��ح��.

 �ال����ال��ل�: �� � ال����� م� ح�� ص�� ا����� ب����� وا��م�ري� ب�،ف��ا� ال�ج�

���� ال����، ف�� خ�� ا�ي� م� ُعّ�� � ال���� ال�ال� ع�ى وج�� س� ال��رة، ف��� م� 

 .(72)ال���� ا��ب�� وم� ي��� م��م�� م� ال����

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ُّ  ق�ل� ت���: -2

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىننن من زن رن

 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب

 مف  خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس

                                                           
 (.656 /3: )����� ا������(، وا�����، 4/419: )ا���� وا����ن ي���: ا���ورد�،  (71)
 (، وا�� ��ر ا��ي�، ���� ��5/245: )أ���م ا���آن(، وا����ص، 220-19/216: )���� ا����ني���: ا�����،  (72)

، ا���ى ��: ��� ا����� ا���ش، ����� ا����ن ����م ا���آن�ـ(، ���825 �� ��� � �� إ��ا��� �� ا����� ا�����)ت:

 (.4/140م: )2012 -�ـ 1433، 1ا�����: دار ا���ادر، ��ر��، �
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 مم خم حم جم هل مل خل  حل جلمك لك خك حك جك مق حق

 .]٣١ال��ر:[َّ  جن

���� ض�� ا��� ع�ى  ا���: ووج� ال����� � ه�� ا�ي�، ��� ت����� إ� ث�ث� وج��:

 ف��، ول��ن� أك�� س� ل���أة س�اء ك�� ال�� ح��� أو م���ي�، س�ئ� ال����، وذل� ��ي� م�ي�

�ال��ن�: ���� أف�اد م���� ��ز �� ا�خ��� ب���أة ورؤي� ال��ه� م� زي����، وه�  �ال���

ل������:  �ال����ال��ل� ا����ل�� ب��ي� وم� ي��� ب�� ك��خ�ا�، �� ن�� ع���� ال��� ا����ة،

�� ا�رج� ل��� ا�ن��ر إ� ال�ي��، وإ� ك�� ال��� ق� ي��� ب��رج� وال��� ���� ال��� ع� ض

 .(73)و��ه� -ال���ر –

ه�� ب�� م� خ���� ا�ي� وإ� ك�� ه��� د��� ت��وت� ب� ا���� وال����، وه� ���� إ� 

 م�ي� ��، ف�� ال��آ� ال��ي� � ي�� � ك� ح� ي����� م�� ال��� وال���.

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ   ��:ق�ل� ت� -3

 .]٦٠ال��ر:[َّ رت يب ىب  نب مبزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ  ّٰ

 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ    ب�� أ� خ��� ا�ي� ا�و�:

أزوا� ال�� ص�ى ا� ع��� وس��، وك�ل� أزوا� ا��م�� وب��ت��، ، ]٥٩ا�ح�ا�:[َّ مت حئجئ يي

����  ا�ول: اس����ء، وذل� م� وج��،و���� ال���� ب���ب��، خ� � ه�� ا�ي� خ��� 

���� : وا����ال��اع� م� ال���ء ال���ا� � ال��� ال�ت� � ي��� ن��ح� و� ي��ى م��� ذل�، 

 .(74)م� ح�� ال�����، وه� وض� ب�� ل��س�� م� ا��ب�� وا���، دو� س�ئ� ا��ب�

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّ    ق�ل� ت���: -4

 جغمع جع مظ حطمض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محجح مج

 خم حمجم هل مل خل حل جلمك  لك خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ

 .]٥٨ال��ر:[َّ  حن جن مم

و� ه�� ا�ي� ك�� ه��� وج� آخ� م� وج�� ال�����، وذل� م� ح�� ���� ال�ق� وال�م��، 

و م� ك�� وذل� أ� ا�ن��� ق� ���� إ� وض� م�ب��، س�اء م� ك�� ي�� ا��� �� ل�� ب��رة، أ

ي�� ال��رة ا�����، ف��ء� ه�� ا�ي� ل����� ث�� أوق�� �� ع�ى ا���� ا�س���ا� ع� إرادة 

ال�خ�� ع�ى غ�ه�، وس�اء ك�ن�ا ك��را أ� ص��را، رج�� أو ن��ء، أح�ارا أ� ���ك�، و� ذل� 

                                                           
 (.12/226: )ا����� ����م ا���آن(، وا������، 19/155: )���� ا����نا�����،  (73)
 (.12/390: )ا����� ����م ا���آنا������،  (74)
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م�� ال�� وا�ح����، أو م�اع�ة �ح���� ال��� ل�ل�، إم� ل��ز � ب��ت�� ال� � ت��ف� ف��� م����

ك�ن�ا م� ا��س�ي�، ف�� ل�س���ا� آداب� وم��ف�، ك��ة، م��� ع�� ا�ط�� ع�ى ال��را�، وط�� 

ا�س����� ون�� ا�ج� وال��ا� م� ا� ج� ج�ل� م� خ�� ات��� أوام�� وأوام� ن��� ص�ى ا� ع��� 

رضى ا� ت��ر� وت��� ورس�ل� ص�ى ا� ع��� وس��، ول� � ي�� ل����� وال�� وا�س���ا� إ� ط�� 

 .(75)وس�� ب��ع���� ل��ى
 

 

�اك���:

ا��� � ال�� ب���� ومّ�� وع�ن�، وص�� إ� م���ى ه�ا ال���، وق�� رف� ال��� وط� 

 ال�����، أح��� أ� أدو� أب�ز م� ت�ص�� إل�� م� ال���ئ� وال��ص��� وا���ح��، وه� ك�ل��ل�:

�ال�ة���:أ��:�

اط�� ل�� ال���� � ال��آ� ال��ي� ع�ى م��� ك��ة ود��� م���ع�، م��� ال���� ا���،  -1

 وم��� ا�����.

ك�� ل���م� ال���� ال��آن�� د��� وم��ص� ع�م� وخ�ص�، م��� ا�م���� م� ا� ع�ى  -2

� وا����ي� و�����، وس�ر ع��د� واخ���ره� وج�� ا���ف� �� ودرء ا���س� ع���، وس� ع�رات�� ا���

 ب�� ذرائ�  ال�ن� وح�� ال�ي� وا�ع�ا� وا�م�ا�، وغ�ه�.

ت��ع� ال���� ال���ي��� � ص�� ال����، ��� ح�� ا���� وم��ن� ووق��، وح�ج�� م�  -3

 ع�� وي��، ف��� � ذل� دل�� ع�ى ع��� ه�ا ال�ي� م� خ�� س�� ت��ي��ت� و��ل����، وي��ه�.

ال���� ال��آن�� ل���� ص��� ام��ز ب�� ال���� ال��ع�، ف���� ال��ر� م� ع�ة ج���  -4

 وج��، ح�� ج�� ل� ح�ا أدن� وه� س� ال��رة، وح�ا أع�ى وه� ع�� ا�س�ا� وا���ء.

ت��ع� د��� ال���� ال��آن�� ال� ذك� ف��� ال����، ب� ا���� وال����، وذل� م�  -5

ال���ء ��ي� ع��ي�، وت�رة �� أزوا� ال�� ص�ى ا� ع��� وس��، وج�� ع�ي�ة، ف��رة �� ل��� 

وت�رة ��� ا��اض� ك�ل���� وا���ج�، وت�رة ��� ا�وق�� ف���� م��� أوق�� ��ه� ب�ل��را�؛ 

�� ال��ل� أ� ال��� ي���� ث��ب�� ف���، وغ� ذل�، � ح� أط�� ه�� ا�ح�ا� وج���� ع�ى ص�� 

 ال����.

 

 الة�ص���:�ن��:�ث

                                                           
، را�� أ���� أ���م ا���آن�ـ(، 543ي���: ا�� ا�����، ���� �� ��� � أ�� ��� �� ا����� ا������� ا������)ت:  (75)

م: 2003 -�ـ 1424، ����3ن، � -وخ�ج أ��دي�� و���� ����: ���� ��� ا���در ���، ا�����: دار ا���� ا������، ���وت

��� ا���ام �ـ(، 1307(، وا�ِ������، ���� ��ي� خ�ن �� ��� �� ��� ا�� ��� � ا������، أ�� ا����)ت:413 /3)

 (.406م: )2003، �����: ���� ��� إ������، أ��� ���� ا������، دار ا���� ا������، �� ����� آ��ت ا����م
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ت�ص� ال��ح�� ب�راس� د��� ال���� ال��آن�� وم��ص�ه� � ���� ب�� ل��� أه� ا���،  -1

 وك�ل� ل��� أه� ال��ر.

ت�ص� ال��ح�� ب�راس� ب�� وج�� ال��اءا� ال��آن�� ال� ت��ول� م���� ال���� وم�ادف�ت�،  -2

 �.وأث� ال��اءا� ال��آن�� � ت�ج�� ت�� ا���ن� وت������ وت��م��

 

 ال���در وال��اجع

 ال��آ��ال��ي�.  ¾

اب� أب� ح��، ع�� ال��� ب� ��� ب� إدري� ب� ا���ر ال�����، ا�����،  ¾

����: أس�� ��� ال���، ال��ش�: م���� ن�ار م���ى  هـ(، 327ال�از�)�:

 هـ.1419، 3ال��ز، ال���دي�، �

هـ(، 399اب� أب� َزَمِ��، ��� ب� ع�� ا� ب� ع��ى ب� ��� ا���)�:  ¾

م��، ، ����: ح�� ب� ع��ش�، ��� ب� م���ى ال���، ال��ش�: ال��رو� ا��ي�� 

 �.2002، �1 ،ال��ه�ة

����: ���   ،هـ(244اب� ال����، ي���� ب� إس���، أب� ي�س�)�: ¾

 �.2002هـ , 1423، �1ع�، ال��ش�: دار إح��ء ال�ا� ال��ب�، �م

هـ(، 543اب� ال��ب�، ��� ب� ع�� ا� أب� ب�� ب� ال��ب� ا���ف�� ا��ل��)�: ¾

راج� أص�ل� وخ�� أح�دي�� وع��� ع���: ��� ع�� ال��در ع��، ال��ش�: دار ال��� ال�����،  

 �.2003 -هـ 1424، 3ل����، � -ب�و�

هـ(، 628ال��س�)�:  ،ا���� ،اب� ال����، ع�� ب� ��� ب� ع�� ا��� ال���م� ¾

، 1رو� ا��ي�� ل����ع� وال���، �، ����: ح�� ف�ز� ال�����، ال��ش�: ال��

 �.2004 -هـ 1424

هـ(، 751اب� ال���، ��� ب� أب� ب�� ب� أي��، اب� ق��، ا��زي�)�: ¾

، ش�� و����: رض�ا� ج�م� رض�ا�، ال��ش�: دار ال���، ب�و�، 

 هـ.1418

هـ(، 728، ت�� ال�ي�، ا��ان�)�: اب� ت����، أ�� ب� ع�� ا���� ب� ت���� ¾

����: ع�� ال��� ب� ��� ب� ق�س�، ال��ش�: ��� ا��� ف�� ل���ع� ا���� ال��ي�،  

 �.1995ا��ي�� ال���ي�، ال���دي�، 
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����: ���  هـ(، 728اب� ت����، أ�� ب� ع�� ا����، ت�� ال�ي�، ا��ان�)�:  ¾

 �.1996-هـ1416، 5ن�ص� ال�ي� ا�ل��ن�، ال��ش�: ا���� ا�س�م�، ع���، ا�رد�، �

هـ(، 354اب� ح���، ��� ب� ح��� ب� أ�� ب� ح���، ال�����، أب� ح��، الُ���)�:  ¾

ت�ت��: اب�  

���� ب� ع�� ا�، ت����: ��� ن�ص� ال�ي� ب� ا��� ن�� ب� ��ت� ب� آد�، أب� ع�� ال���، ب

 هـ(.1420ا�ش��در� ا�ل��ن�)�:

هـ(، 354اب� ح���، ��� ب� ح��� ب� أ�� ب� ح���، ال�����، أب� ح��، الُ���)�:  ¾

، 2م�س�� ال�س�ل�، ب�و�، � ، ����: ش��� ا�رن�و�، ال��ش�:

1414�-1993 .� 

هـ(، 795اب� رج�، ع�� ال��� ب� أ�� ب� رج� ب� ا���، الَ��م�، ا�����)�: ¾

، ����: د/ ��� ا���� أب� ال��ر، 

 �.2004 - هـ1424 2ال��ش�: دار ال��� ل����ع� وال��� وال��زي�، �

هـ(، 1393اب� ع�ش�ر، ��� ال��ه� ب� ��� ب� ��� ال��ه� ب� ع�ش�ر، ال��ن��)�: ¾

)��ي� ا���ى ال��ي� وت��ي� ال��� ا��ي� م� ت��� ال���� ا���(، ال��ش� : ال�ار 

 هـ.1984ال��ن��� ل����، ت�ن�، 

����: ج��  هـ(، 803اب� ع�ف�، ��� ب� ��� ب� ع�ف� ال�رغ��)�: ¾

 �.2008، 1ا�س��ط�، ال��ش�: دار ال��� ال�����، ب�و�، ل����، �

هـ(، 542اب� ع���، ع�� ا�� ب� غ�ل� ب� ع�� ال��� ب� ���، ا�ن�ل�� ا��رب�)�: ¾

ر ال��� ، ����: ع�� ال��� ع�� ال��� ���، ال��ش�: دا

 �.1422، 1ال�����، ب�و�، �

 ،هـ(395اب� ف�ر�، أ�� ب� ف�ر� ب� زك�ي�، ال��وي�، ال�از�، أب� ا���)�: ¾

 �.1979 -هـ 1399، ، ����: ع�� ال��� ��� ه�رو�، ال��ش�: دار ال���، 

هـ(،  97)�: اب� ف��، ع�� ا���� ب� ع�� ال�ح�� ا���و�)ب�ب� ال��� ا�ن�ل��(  ¾

هـ 1427، 1ل����، � –، ����: د/ ط� ب� ع�� ب� س�ي�، آخ�و�، ال��ش�: دار اب� ح��، ب�و� 

- 2006.� 

اب� م���ر، ��� ب� م��� ب� ع�ى، أب� ال���، ��� ال�ي�، ا�ن��ر� ال�وي��ى)�:  ¾

هـ.1414، 3ال��ش�: دار ص�در، ب�و�، � هـ(، 711
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هـ(، �825ر ال�ي�، ��� ب� ع�� ب� ع�� ا� ب� إب�اه�� ب� ا���� ال���)�:اب� ن ¾

 -هـ 1433، 1، اع��ى ب�: ع�� ا��� ا���، ال��ش�: دار ال��ادر، س�ري�، �

2012.� 

�: أب� ح���، ��� ب� ي�س� ب� ع�� ب� ي�س� ب� ح��� أث� ال�ي�، أب� ح���، ا�ن�ل��) ¾

ب�و�،  –، ����: ص�ق� ��� ���، ال��ش�: دار ال��� هـ(، 745

 هـ.1420

هـ(، 224أب� ع���، ا��و�، ال��س� ب� س��� ب� ع�� ا�)�:  ¾

���� ال�ش�، دراس� و����: ��� ب� ص�� ا��ي��، ال��ش�: م

 �.1997 -هـ1418، 2ال�ي��، �

، هـ(256: ���� ب� إ��ع�� ب� إب�اه�� ب� ا���ة، أب� ع�� ا�) ،ال���ر� ¾

(، ا��م� ا���� ال���� ا����� م� أم�ر رس�� ا� ص�ى ا� ع��� وس�� وس��� وأي�م�)

 �.1987 – �1407، 1، �ال��ه�ة ،ال��ش�: دار ال���، ح�� ت�ق�� ف�� ال��ر�

هـ(، 510ال����، ا��� ب� م���د ب� ��� ب� ال��اء، أب� ���، ال����، ال��ف��)�: ¾

، ����: ع�� ال�زا� ا����، ال��ش� : دار إح��ء ال�ا� ال��ب�، ب�و�، 

 هـ.1420، �1

هـ(، 685س���، ال��از�)�:  ال����و�، ع�� ا� ب� ع�� ب� ���، ن�ص� ال�ي� أب� ¾

، ����: ��� ع�� ال��� ا��ع���، ال��ش�: دار إح��ء ال�ا� ال��ب�، 

 هـ.1418، 1ب�و�، �

، هـ(، 283ال����، س�� ب� ع�� ا� ب� ي�ن� ب� رف��، أب� ���)�:  ¾

ع��� ال��د، ال��ش�: م���را� ��� ع�� ب����، دار ����: ��� ال����، ����: ��� ب�س� 

 �.1423، 1ال��� ال�����، ب�و�، �

، ض�� ن�� وخ�� آي�ت� �(، 370ا����، أ�� ب� ع��، أب� ب��)�: ¾

 �.1994 -� 1415، 1ل����، � –ع�� ال��� ��� ع��، ش�ه�، دار ال��� ال����� ب�و� 

هـ(، 597ا��ز�، ع�� ال��� ب� ع�� ب� ���)�:  ¾

 –)غ�ي� ال��آ� ال��ي�(، ����: ط�ر� ف��� ال���، ال��ش�: دار ال��� ال�����، ب�و� 

�.2004، 1ل����، �

هـ(، 393ا��ه��، إ��ع�� ب� ��د ا��ه�� ال��راب�)�: ¾

 - هـ 1407، ����4: أ�� ع�� ال���ر ع��ر، ال��ش�: دار ال��� ل���ي�، ب�و�، �، 

1987.�
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ا��ك�، ��� ب� ع�� ا� ب� ��� ب� ا��� ال�� ال����ب�ر� ا���و� ب�ب� ال���)�:  ¾

����: م���ى ع�� ال��در ع��، ال��ش�: دار ال��� ال�����،  هـ(، 405

�.1990 –� 1411، 1و�، �ب�

هـ(، 516ا��ي��، ال��س� ب� ع�� ب� ��� ب� ع����، أب� ���، ا��ي��)�:  ¾

، ����1: ع�ف�� م��ج�، ال��ش�: م�س�� ال��� ال���ف��، ب�و�، � 

 هـ.1998-� 1418

 هـ(، �463: ا���� ال���اد�، أ�� ب� ع�� ب� ث�ب� ب� أ�� ب� م���) ¾

 �.1421، ����2: أب� ع�� ال��� ع�د� ب� ي�س� ال��از�، ال��ش�: دار اب� ا��ز�، ال���دي�، �

����:   ،هـ(502ال�اغ� ا�ص���ن�، ا��� ب� ���)�:  ¾

 هـ.1412، 1ص��ا� ع�ن�� ال�اود�، ال��ش�: دار ال���، ال�ار ال��م��، دم��، �

����: ع�� ا����   ،هـ(311ال�ج��، إب�اه�� ب� ال��� ب� س��)�:  ¾

 �.1988 -هـ 1408، 1ع��� ش��، ال��ش�: ع�� ال���، ب�و�، �

هـ(، 794ال�رك��، ��� ب� ع�� ا� ب� ب��در، أب� ع�� ا�، ب�ر ال�ي�)�:  ¾

 �.1994 -هـ 1414، 1: دار ال���، �، ال��ش�

دراس� و����: خ���  أب� ب��،  ،ال��خ��، ��� ب� أب� س��، �� ال�ي� ¾

هـ 1421، 1ل����، � -�� ال�ي� ا���، ال��ش�: دار ال��� ل����ع� وال��� وال��زي�، ب�و�

2000.� 

 هـ(،376ال����، ع�� ال��� ب� ن�ص� ب� ع�� ا� ال����)�:  ¾

، 1، ����: ع�� ال��� ب� م�� ال����، ال��ش�: م�س�� ال�س�ل�، �

 �.2000-هـ 1420

هـ(، 911ال���ط�، ع�� ال��� ب� أب� ب��، ج�� ال�ي� ال���ط� )�:  ¾

 ل����. –�� ال�����، ب�و� ، ض��� وص���: أ�� ع�� ال���، ال��ش�: دار ال�

هـ(، 1250ال��ك�ن�، ��� ب� ع�� ب� ��� ب� ع�� ا�، ال���)�: ¾

، ال��ش�: دار اب� ك��، دار ال��� ال���، دم��، ب�و�، 

 هـ.1414، �1
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، إ��ع�� ب� ع��د ب� ال���� ب� أ�� ب� إدري�، ا���و� بـ)ال��ح� وال��� ال��ل��ن� ¾

، ����1: ��� ح�� آ� ي�س�، ع�� ال���، ب�و�، ل����، � ال���ة(، 

 �.1994-هـ 1414

هـ(، 310ال���، ��� ب� ج�ي� ب� ي�ي� ب� ك�� ب� غ�ل� ا�م��، أب� ج���)�:  ¾

 -هـ 1420، 1، ����: أ�� ��� ش�ك�، ال��ش�: م�س�� ال�س�ل�، �

2000.� 

، ، هـ(1392: �ع�� ال��� ب� ��� ب� ق�س�) ،ال��ص�� ¾

 .هـ1406، �2

����:  �.هـ(،  22ال����، ع��ة ب� ش�اد ب� ع��و ب� م��وي� ب� ق�اد)�: ¾

 �.1964م��، -م�ل��، ال��ش�: ا���� ا�س�م�، ال��ه�ة ��� س���

����: م��� ����  هـ(، 817ال��وزآب�د�، ��� ب� ي����)�: ¾

 �.2005 -هـ 1426، 8ال�ا� � م�س�� ال�س�ل�، ال��ش�: م�س�� ال�س�ل�، ب�و�، ل����، �

هـ(، �671: ال��ط�، ��� ب� أ�� ب� أب� ب�� ب� ف�� ا�ن��ر�) ¾

، 2ال��ه�ة، � –إب�اه�� أط���، ال��ش�: دار ال��� ا���ي�  ،����: أ�� ال�دون� 

 �.1964 -هـ 1384

الِ����ج�، ��� ص�ي� خ�� ب� ح�� ب� ع�� اب� ل�� ا� ا����، أب� ال���)�:  ¾

ح�� إ��ع��، أ�� ف�ي� ا��ي��،  ����: ��� هـ(، 1307

 �.2003دار ال��� ال�����، 

)ت��� هـ(، 450ا��ورد�، ع�� ب� ��� ب� ��� ب� ح���، أب� ا���)�: ¾

 ل����.  –ا��ورد�(، ����: ال��� ب� ع�� ا����د ب� ع�� ال�ح��، ال��ش�: دار ال��� ال�����، ب�و� 

، ����: د/ ��� ع�� هـ(، 104أب� ا����)�: ��ه�، ��ه� ب� ج�،  ¾

 �.1989 -هـ 1410، 1ال��� أب� ال���، ال��ش�: دار ال��� ا�س�م� ا��ي��، م��، �
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