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ُ

( الغرية: ) ةبني األزواج من منظور قرآين، ومع أن لفظ اْلَغي ْرَةيتحدث هذا البحث عن  ملخصُالبحث:
 آيات من عدد  يف وذلك مبناها، على ويدل معناها يفيد ما فيه ورد إال أنه ة،لبت  أ الكرمي القرآن يف ردت مل

أزواج  ضرهتا هاجر، وغرية من سارة فقد تناول البحث غرية -املفسرون ذكر ما حبسب- الكرمي القرآن
غريها مصر، و زوجه، ويف مقابل ذلك انعدامها عند عزيز  على سعد غرية ، وتكلم عن شد ة-  -النيب 

 لشبهاتا بعض البحث من األمثلة املستمدة من اآليات القرآنية حبسب ما ورد عن املفسرين، وناقش
 وتفاوتتالربهان، ده يسن وأ ،احلجة به تقوم دليل غري من يف ذكره املفسرون تساهلمم ا  باملوضوع املتعلقة

ختم قد و مناذج الغرية اليت عرضها البحث بني متشدد فيها قد جتاوز احلد، ومتساهل فيها إىل أبعد حد، 
 والتفريط.  اإلفراط على القائمة الغرية البحث بعالج

 األزواج، احلسد، الدياثة. الغرية، :المفتاحيةُالكلمات

 
Research Summary: This research discusses the jealousy between couples from a 

Qur'anic perspective. Although the word "jealousy" is not mentioned in the Holy 

Qur'an at all, it contains some of its meaning and indicates its structure, which appears 

in a number of verses of the Holy Quran; according to what is mentioned from 

interpreters. The research dealt with the jealousy of Sarah from her husband’s other 

wife (Hajar), the jealousy of the wives of the Prophet Mohammad (peace and blessings 

of Allah be upon him), and spoke also about the severity of Sa’d’s jealousy towards his 

wife. In contrast, there is a lack of jealousy in the case of Aziz Egypt, and other 

examples derived from the Qur'anic verses according to the interpreters. The research 

discussed some of the suspicions related to the subject, which the interpreters are 

lenient to mention without evidence to be made by the argument or supported by 

proof. Some of the models of jealousy which are presented by the research varies 

between a militant who has exceeded the limit, and other one who tolerated to the 

limit. The research has concluded with the treatment of jealousy based on excess and 

negligence. 

Keywords: Jealousy, Couples, Envy, Aldiyatha. 
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ُبسمُاهللُالرحمنُالرحيم

ُمقدمة

 ، وبعد:حممد والصحب واآلل نبينااجلالل، والصالة والسالم على احلمد هلل ذي 

 نواعها؛أ اختالف على الغرية ُخُلق صدورهم يف وأودع وأنثى، ذكر من الناس-تعاىل– اهلل خلقفقد 
 وهي الولد، أو صحةال على والغرية الدنيا، متاع على والغرية احلَُرِم، على والغرية الدين، على الغرية فمنها

 يصل قد هدين على يغار ال فمن صاحبها؛ عند حاهلا حبسب والذم، احلمد بني تتفاوت كله  ذلك يف
 فقد طري؛خ جد الغرية أمر كان  ومل ا ،ِدياثَةِ بال يوصف عرضه على يغار ال ومن الكفر، حد إىل به األمر

 يف ترد مل( ةالغري ) لفظة أن املعلوم ومن قرآنية، دراسة األزواج بني الغرية عن البحث هذا أفرد أن اخرتت
 آيات من ددع  يف وذلك مبناها، على ويدل معناها يفيد ما القرآن يف ورد ولكن ألبت ة، الكرمي القرآن
 .املفسرين عند ورد ما حبسب الكرمي، القرآن

 األزواج؛ نفوس تآلفت ملا ولوالها األنساب، صالح هبا إذ األزواج، بني بالغرية احلنيف الشرع اعتىن وقد
 اجملتمع تعثر الصدور من وهجها وخبا الرجال عند الغرية خفتت وإذا حتب، مبن النفس تعلُّقُ  مبناها ألن

 .الفجور فيه وعم الرذائل فيه وسادت وانتكب،

هنا حتمل يف إتتبعت اآليات اليت ذكر املفسرون ، فاالستنباطالتحليل، و  ،بعت منهج االستقراءوقد ات
وضوع اآلية، حاديث املتصلة مب، وأوردت األالنقاشطياهتا الغرية بني األزواج، وناقشت بعضها حيت يلزم 

إال أن طبيعة البحث اقتضت إيراد ما أغرب  ؛حاولت قدر املستطاع االكتفاء باألحاديث الصحيحةو 
 .الصحيح، وقد نبهت عليه يف موضعه غري املفسرون بذكره من

رَةِ لفظ ظهر أن القرآن الكرمي وإن كان مل يستعمل و  ضع آيات أن بإال مفردا، أو مضافا لألزواج،  ،اْلَغي ْ
رَةِ منه محلت يف ثناياها موضوع   بني األزواج.  اْلَغي ْ

رَةُ و  جعل و  حلنيفمن حاد عن الشرع احيكم حياهتم وحيفظ دينهم، ف اهلل للبشرمن  شرع املنضبطة الَغي ْ
 .سدأذهب العقل وأهلك اجل ترقى إىل مصاف الغل واحلقد واحلسد ثيحبيف قلبه أ متكَ  لْلَغي ْرَةِ 

سقط يف مهاوي ف ؛ذفته أمواج الشطط، وزل عن اهلدىقاتفالغلط،  جلج يفختبط ومن ألغاها من حياته  
ُ.الردى
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 على النحو اآليت: ، وخامتةومثانية مطالبوقد جاء هذا البحث يف متهيد، 

 .وأزواجه-- حممد النيب بني الغريةاملطلب األول: 

رَة أن الزعماملطلب الثاين:   .مكة إىل هاجر نفي يف السبب كانت- السالم عليه- إبراهيم على سارة َغي ْ

 املطلب الثالث: شد ة غرية سعد على زوجه.

 املطلب الرابع: ضعف غرية عزيز مصر على زوجه.

 اشرتاك القريبات يف زوج واحد.  عند الغرية املطلب اخلامس:

 .الغرية مع لتعارضه واإلمياء الزواين نكاح عن : النهياملطلب السادس

 .بينهن للغرية قطعا ن  بالس   اجلنة نساء تساوي: املطلب السابع

 اإلفراط والتفريط. القائمة على املطلب الثامن: عالج الغرية

 اخلامتة، وفيها أهم النتائج.

ُالغيرةُفيُاللغةُواالصطالحُتمهيد:

رَُة   رًَة( َو )َغارًا( يف اللغة: اْلَغي ْ رًا( َو )َغي ْ رجل و بالفتح مصدر قولك: غار الرجل على أهله يغار )َغي ْ
َرى(، و )َغُيوٌر( رَاُن( وامرأة )َغُيوٌر( و )َغي ْ من قولك غريت الشيء "، 1تغايرت األشياء اختلفتو )َغي ْ

 .2"فتغري

  والغرية يف االصطالح:

 .3حقه" يف الغري شركة "كراهة
َها ،بقوله: " ضيق الصَّْدر َبني اْلَمْرأَة َوزوجَها احَلِميديعرفها و  يف أَمر  ،أَو بقلبها ِمْنهُ  ،يف َما يَقع بَِقْلِبه ِمن ْ

 4َخاصَّة من ميله ِإىَل َغريَها َأو ميلها ِإىَل َغريه " ،الزَّْوِجيَّة

                                                           
 (.232)ص:  ، الرازي(، وخمتار الصحاح776/ 2اجلوهري، )، ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 1
 (.40/ 5) ، ابن منظورلسان العرب 2
 (.9/ 3) ،، األمحد نكري(، ودستور العلماء/ جامع العلوم يف اصطالحات الفنون163)ص:  ، اجلرجاينالتعريفات 3
 (.528)ص:  احَلِميدي،، اري ومسلمتفسري غريب ما يف الصحيحني البخ 4
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 ثارت حق ه، يف ريهغ شركة وكرِه احلمي ة من ثار: امرأته على الرَّجلُ  غارويف معجم اللغة العربية املعاصرة: "
  5." آخر إىل عنه النصرافها أو لغريه، وحماسنها زينتها إلبدائها نفُسه

ظ هنا أن التعريف األول فيه نوع من عموم الغرية على احملارم، فهو مل خيصصها فيما يقع بني و حواملل
الزوجني، أما الثاين والثالث فهما باألزواج أخص، لكن يؤخذ على التعريف الثالث أنه جعل الغرية من 

 .أة أيضا شديدة الغرية على زوجها!أن املر  فقط، معالرجل على املرأة 

يضا على التعريف الثاين والثالث أن التعريف الثاين جعل غرية الرجل على زوجه عند ميلها ومما يؤخذ أ 
خاصة  ةالغري  ألخرى، أما التعريف الثالث فجعل ه، وكذلك غرية املرأة على زوجها عند ميلإىل غريه
وهذا غري مقبول  آخر، إىل عنه النصرافها أو لغريه، وحماسنها لزينتها عند إبداء املرأة على الزوجة بالرجل 

هبذه الصيغة؛ ألن الغرية تكون من أحد الزوجني على األخر عند الشعور أن شخصا آخر يهتم أو ينظر 
أو  وها،حنورمبا دون أن تشعر املرأة مبيول آخر  ،ما يقابله املرأةنظرة إعجاب لزوجه دون أن يصدر من 

إجياد بديل عن  عند رغبة أحد الزوجني يف  تكون إال  الغرية ال نظرته إليها، واملذكور يف التعريفني يظهر أن
 .زوجه

خاصة  واألَنَ َفةِ  ِميَّةِ شعور باحلَ و  الصدر ضيق: الزوجني بني وهلذا ميكن تعريف الغرية الزوجية بقولنا: الغرية
 . زوجه يف حقه يزامحه أحدا أن الزوجني أحد ظن   عند

ذا  ما إ غرية الرجل واملرأة على حد سواء، ويشمل أن هذا أفضل؛ ألن املذكور يشمل والذي يظهر يل
  رضاه.  دونأو  املتزاحم عليه كانت املزامحة برضا الزوج

ُ.وأزواجه--النبيُمحمدُبينُغيرةُال:ُاألولُالمطلب

-واختذت صورا متعددة، وكل ذلك الشرتاكهن يف حبيب واحد  ،-  -تنوعت الغرية بني أزواج النيب
-هو حمط أفئدة وحيرصن على رضاه، ف هواه، حياولن استمالةوهبن مبحبته، وأن لقق ، وحق هلن أن تتعل

ار على أهله، ويف هذا املطلب عرض غكان ي  أيضا-  -املؤمنني مجيعا، ويف املقابل فإننا جند أن النيب 
 ات الصلة:تفسريهم لآليات ذ دوفق ما ذكر املفسرون عن من خالل سوريت التحرمي واألحزاب للصورتني

                                                           
 (.1654/ 2) املعاصرة، د. أمحد خمتار وآخرونمعجم اللغة العربية  5
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ُ:خاللُسورةُالتحريمُمن--غيرةُأزواجُالنبيُأوال:ُ

جتاوزت احلد ، وقد كانت غريهتن -  -كرمي كان سببها غرية أزواج النيبنزلت آيات من القرآن ال
سورة  يف -تعاىل-قال الذي تعذر الضرة ألجله، فجاءت اآليات فيها نوع من الوعيد والتهديد، 

  التحرمي:

پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

ڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ

 . چھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

 .6سره وإفشاء الغرية يف اإلفراط من يسوؤه مبا عليه تتعاونا وإن: أي (ڳ  ڳ  ڱ   قوله: )

 عليه، الغرية يف-- النيب نساء اجتمع ":-رضي اهلل عنه-جاء يف الصحيح عن عمر بن اخلطاب 
 7اآلية. هذه منكن، فنزلت خريا أزواجا يبدله أن طلقكن إن ربه عسى: هلن فقلت

ما ثبت يف ك  العسل على نفسه حر م وسلم-عليه اهلل صلى- وقد جاء يف سبب نزول اآلية أن النيب
 مارية على نفسه مرضاة ألزواجه. جاريته حرم-  -وذكر أيضا يف سبب نزوهلا أن النيب 8الصحيح.

 متفعل فيمكث عندها مدة أطول من غريها، نسائه إحدى عند العسل يشرب كان-- النيب أن وذلك
 منك أجد ه: إينل تقول عليها دخل أيتهما مع بعض ضرائرها أن فتواطأت-رضي اهلل عنها- عائشة بذلك

-- لنيبا طعمه حلو وله رائحة كريهة، وكان العرفط، شجر صمغ وهو مغافري؟، أكلت مغافري، أو ريح

                                                           
 (.6000/ 10) ، حو ى،(، واألساس يف التفسري348/ 14تفسري األلوسي )روح املعاين(، ) 6
 (158/ 6(، )4916) :صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب قوله: )عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن(، رقم 7
(، وأخرجه البخاري أيضا يف كتاب احليل، باب 45/ 7(، )5268صحيح البخاري، كتاب الطالق باب )مل حترم ما أحل اهلل لك(، رقم ) 8

 (.1100/ 2( )1474): (، وأخرجه مسلم يف صحيحه رقم26/ 9(، )6972) :ع الزوج والضرائر رقمما يكره من احتيال املرأة م
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، 9العند من كانت تسقيه عس حيتبس أن منهن غرية ذلك على تواطأن وإمنا رائحة، منه توجد أن يكره
 10أزواجه. اسرتضاء بذلك أراد على نفسه، العسل-  -فحر م النيب 

 ؛ولده بأم-- اهلل رسول دخل: قال-عنهرضي اهلل - عمر ، فعن-رضي اهلل عنها-مارية أم إبراهيم أما
 يب صنعت ما !بييت تدخلها: له ، فقالتمعها-عنهارضي اهلل -حفصة فوجدته حفصة، بيت يف مارية
 تها، قالتقرب إن حرام علي   فهي لعائشة هذا تذكري ال: عليك، فقال هواين من إال نسائك بني من هذا

ألحد،  تذكريه ال: -- النيب يقرهبا، فقال ال هلا فحلف  جاريتك؟ وهي عليك حترم وكيف: حفصة
 فأنزل ليلة، شرينوع تسعا فاعتزهلن شهرا نسائه على يدخل ال فآىل ،-عنهارضي اهلل -لعائشة فذكرته

 .11اآلية[ 1: التحرمي] (ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ) اهلل

 ملقدسيا الضياء احلافظ اختاره وقد الستة، الكتب أصحاب من أحد خيرجه ومل صحيح، إسناد " وهذا
 12.املستخرج" كتابه  يف

 وجه يف والكراهية الغرية، رأى ملا-- النيب إن: املفسرين مجاعة : " قال-رمحه اهلل- قال الواحدي
 بأن وتبشريها ،نفسه على األمة حترمي: بشيئني إليها فأسر يرتضاها، أن أراد ،-رضي اهلل عنها-حفصة

                                                           
جاء يف رواية متفق عليها أهنا حفصة رضي اهلل عنها. ينظر، صحيح البخاري، كتاب الطالق باب )مل حترم ما أحل اهلل لك(، ]التحرمي:  9
(، 6972) :اب احليل، باب ما يكره من احتيال املرأة مع الزوج والضرائر رقم(، وأخرجه البخاري أيضا يف كت45/ 7(، )5268) :[ رقم1
 (.1100/ 2( )1474): (، وأخرجه مسلم يف صحيحه رقم26/ 9)

م ما أحل اهلل مل حتر )ويف رواية أخرى أن اليت كانت تسقيه عسال هي زينب بنت جحش. ينظر: صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب 
(، وصحيح مسلم، كتاب الطالق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، ومل ينو الطالق، 44/ 7(، )5267رقم )[، 1]التحرمي:  (،لك
 (.547/ 5(، وسنن أيب داود، أول كتاب األشربة، باب شراب العسل )1100/ 2( )1474) :رقم

قيل ترك الشرب يف  أوال يف بني حفصة، فلما قيل له ما ومجع الكرماين بني الروايتني بقوله: " ولعله عليه أفضل الصالة والسالم شرب العسل
بيتها، فلم يكن مثة ال حترمي وال نزول آية فيه، مث بعد ذلك شرب يف بيت زينب فتظاهر عليه عائشة وحفصة ... فحيث كرر عليه ذلك حرم 

 (.191/ 19ح صحيح البخاري )العسل على نفسه، فنزلت اآلية وال حمذور يف هذا التقدير"، ينظر: الكواكب الدراري يف شر 
 (344/ 28) (،التحرير والتنويرتفسري ابن عاشور )(، و 587/ 3ينظر: أحكام القرآن البن الفرس ) 10
/ 23)جامع البيان(، )تفسريه  الطربي يف(، وأخرجه 75/ 5(، )4013سنن الدارقطين كتاب الطالق واخللع واإليالء وغريه، رقم: )11

 (.93/ 7) ، العليمي،يف تفسري القرآن(، وينظر: فتح الرمحن 479
 (159/ 8) ،ابن كثري: تفسري ابن كثري 12
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 حأص-عنه اهلل رضي-وهذه الرواية مرسلة واليت عن ابن عباس 13"عمر وأبيها بكر أيب يف بعده اخلالفة
 .امنه

 14األول: أهنا يف حترمي العسل القول-اهللرمحه -صحح القرطيبوقد 

 يف لناسا تفقه وعليه وأوضح، أصح مارية بسبب نزلت كون " اآلية  أن-اهللرمحه -وذكر ابن عطية
 .15اآلية"

 اآلية نزلت يف قصة مارية، مجع بني الروايتني بقوله: " وهذه كون-اهللرمحه -وبعد أن صحح ابن حجر
 16معا". السببني يف نزلت اآلية تكون أن فيحتمل ؛بعضا بعضها يقوي طرق

ُ.منُخاللُسورةُاألحزابُأزواجهُوغيرة- ُ-النبيُغيرةُثانيا:ُمراعاة

 :وهي األحزاب، سورة آيات خالل من الغرية على الدالة اإلشارات بعض على الوقوف وميكن

ٿ  ٿ   ٿ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿچ قوله تعاىل: 

ٹ   ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک      

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ      ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  

  چەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  

 .[53- 52:   األحزاب]

                                                           
/ 4( وانظر: تفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيل )375/ 4(، وتفسري مقاتل بن سليمان )318/ 4التفسري الوسيط للواحدي ) 13

 .أقف على الرواية يف كتب احلديث ، ومل(، وقال: "روي مرسال"179/ 18(، وذكره القرطيب يف تفسريه )313
 (.179/ 18ينظر: تفسري القرطيب ) 14
 (.330/ 5تفسري ابن عطية )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، ) 15
(، وشرح القسطالين، )إرشاد 249/ 19) ، العيين،(، وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري657/ 8) ،فتح الباري البن حجر 16

 (.392/ 7صحيح البخاري(، )الساري لشرح 
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 :الغرية جانب يف اآليتني من يستفاد ومما

 .اخرتنه اللوايت نسائه لغرية مراعاة-  -النيب على النساء حترمي-أ

 .(چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ :)تعاىل قال

: فقال ذلك ىعل اهلل شكرهن   ورسوله اهلل اخرتن ملا: " -رمحهم اهلل -وقتادة احلسن، عن جرير ابن أخرج

 التسع وهن   عليهن ، اهلل فقصره( چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ)
 .18عليهن فقصره الغرية، ألجل كان  ذلك أن وغريه جرير ابن وذكر .17"ورسوله اهلل اخرتن الاليت

 :نسائه على-  -النيب لغرية مراعاة احلجاب فرض-ب

 املؤمنني تأمها أمرت فلو والفاجرالبَ ر   عليك يدخل اهلل رسول يا": قال-عنه اهلل رضي- عمر أن وذلك
 .19"احلجاب  آية اهلل فأنزل باحلجاب

- عائشة يد رجل يد فأصابت أصحابه، بعض ومعه يطعم كان-  -نهوأخرج ابن جرير عن جماهد أ

 اخلواطر من( ې  ى  ى  ائائ  ): 20فنزلت ذلك-- النيب فكره-عنها اهلل رضي

 .21يكرهه ما تفعلوا أن( وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ) لكم صح وما (ەئ  ەئ             وئ  ، )الشيطانية النفسانية

 وسلم عليه اهلل صلى النيب مع آكل كنت:  قالت عنها اهلل رضي عائشة صحيحة متصلة عنويف رواية 
 فنزل( عني رأتكن ما فيكن أطاع لو حس: )فقال إصبعي يده فأصابت فأكل فدعاه عمر فمر حيسا

 22.احلجاب

                                                           
 (.253/ 20) ،تفسري الطربي 17
 (.5824/ 9)مكي بن أيب طالب،  ،ينظر: املرجع السابق، وانظر: اهلداية إىل بلوغ النهاية 18
(،  0479صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب قوله: )ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه(، رقم: ) 19
(6 /118). 

 (.314/ 20الطربي ) ينظر: تفسريعن جماهد مرسال،  الطربيأخرجه  20
 (.237/ 4تفسري البيضاوي، )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(، ) 21
(. والسنن الكربى للنسائي، كتاب التفسري، باب: قوله تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت 591األدب املفرد، البخاري، )ص:  22

(، 212/ 3(، )2947):(، واملعجم األوسط، الطرباين، رقم224/ 10(، )1135) :[، رقم53النيب إال أن يؤذن لكم{ ]األحزاب: 
(، ويف صحيح األدب املفرد، األلباين، رقم: 421/ 7يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )واحلديث صححه األلباين 

 (.405(، )ص: 431) 
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 .لغريته مراعاة موته بعد-  -النيب بنساء الزواج حترمي-ج

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی               ەئ  ەئ): تعاىل قال 

 (.ی  ی  جئ

وحفظا لقلبه من التأذي له،  تكرمة على اخللق من بعده--النيب  حترمي أزواجذكر ابن العريب أن يف 
 .23بالغرية

 .بعض على بعضهن وإيثار أزواجه، بني القسمة يف لرسوله اهلل تفويض-د

 والتغاير التنافس وذهب نفوسهن، اطمأنت تعاىل اهلل من بتفويض ذلك أن علمن إن النيب نساء فإن

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ    :)تعاىل قال بينهن،

( ٿ  ٹ   ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
 [.51: األحزاب]

 :قوالن معناه يف( ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ      ڀ  ڀ: )-رمحه اهلل- جزي ابن قال

 عزلت منو  ابتغيت من واآلخر عزله، بعد رد ه يف عليك جناح فال نسائك من عزلته كنت  من: أحدمها" 
 لقيك من :قولك فنحو الثاين القول على وأما األول، القول على للتبعيض فمن ذلك، إباحة يف سواء

 ورضني أعينهن به قر ت اهلل حكم هذا أن علمن إذا أي( ٿ  ٹ   ٹ          ٿ  ٿ) سواء يلقك مل ومن
 بعضهن غرية من-- النيب ألزواج وقع ما اآلية هذه نزول سبب فإن ؛الغرية من هبن   كان  ما وزال به،

 .24"بعض على

 ة،اآلي ...(ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  : )اهلل قول يف ،-رمحهما اهلل -زيد ابن عن الطربي أخرج
 :فيهن   له اهلل من التخيري نزلف شهرا، فهجرهن   ،-- النيب على تغايرن قد أزواجه كان: "  قال

                                                           
 (541/ 3العريب، )القرآن البن  ينظر: أحكام23
 (.156/ 2تفسري ابن جزي، )التسهيل لعلوم التنزيل(، ) 24
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 چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ 

األحزاب: ]چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ  :بلغ حىت فقرأ [28األحزاب: ]

 25رسوله".و  اهلل أرْدن إن يقمن أن وبني ويسر حهن ، سبيلهن خيلي أن خيرتن أن بني فخريهن   [،33

 النفقة يف والزيادة الدنيا عروض من يسألنه وسلم، عليه اهلل صلى وكذا عند شر اح احلديث أن "النيب
 آية زلتفن أصحابه، إىل خيرج ومل شهرا منهن وآىل فهجرهن بعض على بعضهن بغرية ويتأذى
 .26التخيري"

 :المطلبُالثاني

َرةُسارةُعلىُإبراهيمُ  .كانتُالسببُفيُنفيُهاجرُإلىُمكة-عليهُالسالمُ-الزعمُأنَُغي ْ

 :-تعاىل–ظهر الكالم عن الغرية بني سارة وهاجر يف كالم املفسرين عند قوله 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ 

 .[37إبراهيم: ] چگ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

بسبب  مت نفيها إىل مكةهاجر القول: إن يف قد أغرب كثري من املفسرين وأصحاب السري والتاريخ ل
 أن ذََكرَ  َمنْ  اووجدن ،إمساعيلابنه البكر -عليه السالم-منها بعد أن أجنبت إلبراهيم  ة سارةاشتداد غري 

 زرع كان باإلجبار من سارة. ذات غري أرض إىل فلسطني من هاجر هتجري

ملفسرين أوردوا هذه األقوال مبتورة عن أسانيدها، وعند تتبع الروايات اليت تشري إىل أن إخراج وأغلب ا
 هاجر كان بأمر من سارة جندها ثالث روايات:

ثَ َناحَ  موقوفة: "-عنه اهلل رضي-: أخرجها الفاكهي يف أخبار مكة عن علي بن أيب طالباألولى  َعْبدُ  دَّ
 أَبَاَن، ْبنُ  حُمَمَّدُ  َأْخبَ َرين : قَالَ  َساجم  ْبنُ  ُعْثَمانُ  ثنا: قَالَ  َساملِم  ْبنُ  َسِعيدُ  ثنا: قَالَ  اْلَمْخُزوِميُّ  ِعْمرَانَ  ْبنِ  اهللِ 

                                                           
، لواحديلرفوعة، وقد أوردها الواحدي وعزاها للمفسرين. ينظر: أسباب نزول القرآن، (، ومل أقف على الرواية م253/ 20تفسري الطربي ) 25

 (.371(، )ص: 701رقم )
(، ورواية أن النيب أقسم أن ال 2122/ 5(، ومرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )117/ 19عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 26

(، وكذلك 763/ 2( )1083كتاب الصيام، باب الشهر يكون تسعا وعشرين، رقم )يدخل على أزواجه شهرا أخرجها مسلم يف صحيحه،  
 (.2/1104(، )1478): يف كتاب الطالق، باب: باب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال بالنية، رقم
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، ِإْسَحاقَ  َأيب  َعنْ  ، بنِ  َحارِثَةَ  َعنْ  السَِّبيِعي   األيام من يوما هو .... فبينما بم طَالِ  َأيب  ْبنِ  َعِلي   َعنْ  ُمَضر بم
 إسحاق جاء لماف حجره، يف فأجلسه أبوه فأخذه إمساعيل، فسبق إليه، وإسحاق إمساعيل استبق جالس
 إبراهيم، صنع ام رأت قد البيت، فوق من َتطَِّلعُ  وسارة إمساعيل، يساره وعن ميينه، على فأجلسه أخذه
 عندها كوتر  مكة، هبما نزل حىت هبما فانطلق عين، فأخرجهما ساءين، قد: قالت إبراهيم دخل فلما
 27قليل". وشراب طعام من شيئا

 ببغداد العطاردي، اجلبار عبد بن أمحد : "حدثنا-عنه اهلل رضي-: أخرجها الفاكهي عن أنسوالثانية
 اهلل سولر  إن: قال-عنه اهلل رضي- مالك بن أنس عن ميسرة، بن سعيد عن بكري، بن يونس ثنا: قال
--28مبكة".-السالم عليه- إبراهيم وضعها َسارَُة، أُمَّ إمساعيل هاجرَ  طردت ملا: " قال 

ة هو غرية سارة مك إىل ابنها مع حتويلها يف أن السبب: موقوفا-عنه اهلل رضي- علي وذكر الفاكهي عن
 .29منها

 له سلطان ال أنهو  أمره، على مغلوبا كان  أنه-السالم عليه- إبراهيم تصوير السابقة الروايات يف ويالحظ
 أن إال يمإبراه على وما هلا، تطرد ضرهتا وابنها حيث شاءت، واألمر سارة، قالت ما فالقول زوجه، على
 .يطيع

 بن عامر عن صاحل، بن حممد عن الواقدي، حدثنا: قال الصاغاين " حدثنا:اخلرائطي أخرجها :والثالثة
 معه فمكثت ،اهلل خليل -السالم عليه- إبراهيم حتت سارة كانت:  قال -عنه اهلل رضي- أبيه سعد، عن

 اهلل لواتص- إلبراهيم فولدت قبطية، هلا هاجر، أمة له وهبت ذلك رأت فلما ولدا، منه ترزق ال دهرا
 منها قطعت أن فحلفت هاجر، على وعتبت نفسها، يف ووجدت سارة ذلك من فغارت إمساعيل، -عليه
 أصنع؟ يفك:  قالت ميينك؟ تربي أن لك هل: " -عليه اهلل صلوات- إبراهيم هلا أشراف، فقال ثالثة
 قرطني أذنيها يف هاجر فوضعت هبا، ذلك ، ففعلت-اخلتان هو واخلفض- واخفضيها أذنيها أبقي: قال

 إبراهيم اهب ووجد معه، كوهنا  على تُقار ه فلم مجاال، زدهتا إمنا أراين: سارة حسنا، فقالت هبما فازدادت
 صربه وقلة ا،هب شغفه اْلبُ رَاِق من على الشام من يوم كل  يف يزورها مكة، فكان إىل فنقلها شديدا، وجدا
 .30"عنها

                                                           
 (.6/ 2للفاكهي ) ،أخبار مكة 27
 (.6/ 2املرجع السابق ) 28
 (.70/ 5ينظر: املرجع السابق ) 29
 (.357/ 2) ،للخرائطي ،اعتالل القلوب 30
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واإلشكال هنا أن كثريا من أهل العلم نقلوا هذه الروايات من غري متحيص، أو على األقل مناقشتها يف 
 هاجر من غارت-عليه السالم–اخلليل امرأة سارة غرابتها، ومن األمثلة على ذلك قول ابن القيم: " فإن

 اهلل فأمر"  سارة"  غرية اشتدت أبوه وأحبه إمساعيل ولدت فلما جارية، كانت  فإهنا الغرية، أشد وابنها
 وهذا ة،الغري  حرارة"  سارة"  عن لتربد مكة أرض يف ويسكنها وابنها"  هاجر"  عنها يبعد أن سبحانه

 .31ورأفته" -تعاىل– رمحته من

 خرجف الغرية هبا اشتدت سارة إن ويقال أدق يف عبارته حيث قال: "-رمحه اهلل –وكان ابن حجر 
 .32مكة" إىل وأمه بإمساعيل إبراهيم

 إىل إبراهيم رجعاملختوم: " و  ، ففي الرحيق-عليه السالم-وتواىل املؤلفون يف رسم هذه الصورة إلبراهيم 
 ولدها مع هاجر نفي إىل إبراهيم ألجأت حىت سارة وغارت إمساعيل، هاجر من اهلل ورزقه فلسطني،

 يكن مل الذي احملرم اهلل بيت عند زرع ذي غري بواد وأسكنهما احلجاز، إىل هبما فقدم-إمساعيل-الصغري
 .33ومشاله " ميينه عن فتأخذ السيول تأتيه كالرابية،  األرض من مرتفعا إال-ذاك إذ-

اجر هومن الصور اليت تذكرها الكتب لتبعية إبراهيم زوجه سارة أن سارة طلبت منه حني ذهب لزيارة 
وولدها أن ال ينزل عن دابته، أي أنه مسموح له الذهاب بشرط أن ال ينزل يف بيت هاجر، ففي كتاب 

 أن ارةس فحلفته فلسطني، من غدا- السالم عليه- إبراهيم إن: قال أنه- - النيب عن الغنية: "وروى
 استأذهنا مث سنة ارةس بستهفح رجع، مث إمساعيل فأتى الغرية، من إليها؛ يرجع حىت دابته ظهر عن ينزل ال

 34وجباهلا." مكة بلغ حىت فخرج له، فأذنت

                                                           
(، ومل أقف على سند معترب هلذه 527/ 3) ،(. وانظر أيضا: فتح الرمحن يف تفسري القرآن74/ 1) ،زاد املعاد يف هدي خري العباد 31

 الروايات.
 (.401/ 6) ،فتح الباري البن حجر 32
 (12)ص:  ، املباركفوري،الرحيق املختوم 33
(، وهي رواية 110/ 2) ،(. وذكر ذلك أيضا: الثعليب يف تفسريه/ الكشف والبيان عن تفسري القرآن54/ 2) ،احلق الغنية لطاليب طريق 34

 ال أصل هلا.
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وعند التحقيق فإن الروايات الثالث السابقة جندها روايات ال تصح سندا وال متنا، أما اإلسناد األول 
 بن أَبَان بن ، وشيخه: حُمَمد35اجلزري، وهو ضعيف ساج بن عمرو بن فيكفي أنه من طريق عثمان

 .36اجْلْعِفي  ضعيف أيضا صاحل

 بكري بن ، يروي عن يونس37الكويف العطاردي اجلبار عبد بن وأما اإلسناد الثاين: فهو من طريق أمحد
، وهذا إسناد مسلسل 39اْلبْكرِي   ميسرَة بن ، عن سعيد38الكويف اجلمال بكر أيب الشيباين واصل بن

 بالضعفاء.

 احلديث ادنق بني ضعفه على متفق وهو عمر، بن حممدأما اإلسناد الثالث فيكفي أن فيه الواقدي 
 .40بعضهم كذبه  املعتربين، وقد

 : -عنهما اهلل رضي-كما أننا جند يف رواية البخاري املوقوفة على ابن عباس 

  41.ماء" فيها شنة ومعهم إمساعيل، وأم بإمساعيل خرج كان،  ما أهله وبني إبراهيم بني كان  ملا "

 ملا صومةاخل كان من  ما سارة، أهله وبني إبراهيم اخلليل بني كان  ملا احلديث: واملقصود كما قال شراح
 .42مكة وأمه إىل بإمساعيل إبراهيم إمساعيل خرج هاجر والدة بسبب الغرية من سارة داخل

 إمساعيل، أم قبل من املنطق النساء اختذ ما " أول:-اهلل عنهما رضي-أيضاعباس  ابن والرواية الثانية عن
 وضعهما حىت ،ترضعه وهي إمساعيل وبابنها إبراهيم هبا جاء مث سارة، على أثرها لتعفي منطقا اختذت

 . 43ماء" هبا وليس أحد، يومئذ مبكة وليس املسجد، أعلى يف زمزم فوق دوحة، عند البيت عند

                                                           
/ 2(، )3729) :رقم البن حجر العسقالين، (، وحترير تقريب التهذيب،162/ 6(، )888ينظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت رقم: ) 35

444.) 
(، واجلامع 5/ 9)، البن حجر العسقالين، (، وهتذيب التهذيب296/ 7(، )1631رقم: ) البن عدي، عفاء الرجال،ينظر: الكامل يف ض 36

 (.437/ 2يف اجلرح والتعديل )
 (. 112/ 1)، الذهيب، (، وميزان االعتدال62/ 2ضعيف: انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) 37
 (.341/ 3) أبو املعاطي الن وري،، ضعيف، ينظر: اجلامع يف اجلرح والتعديل 38
(، وقال البخاري: " سعيد بن ميسَرة اْلبْكرِي  َعن أنس ِعْنده َمَناِكري"، ويف اجلرح 163/ 2) ، البخاري،ضعيف، ينظر: التاريخ األوسط 39

ل جلامع يف اجلرح والتعديا ينظر:(، وقال: " منكر احلديث: ضعيف احلديث، يروي عن أنس املناكري"، و 63/ 4والتعديل البن أيب حامت )
(1 /310.) 

 (.290/ 2(، واجملروحني البن حبان )20/ 8(، واجلرح والتعديل البن أيب حامت )123للبخاري )ص:  ،ينظر: الضعفاء الصغري 40
 (.144/ 4(، )3365صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب: قول اهلل تعاىل: )واختذ اهلل إبراهيم خليال(، رقم:) 41
 (.357/ 5ينظر: شرح القسطالين )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري(، ) 42
 (.142/ 4(، )3364) :صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب: قول اهلل تعاىل: )واختذ اهلل إبراهيم خليال(، رقم 43
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 األسفل، على هترسل مث عليها، الذي الثوب وترفع وسطها املرأة تشد أن وهو النطاق،: له واملنطق، ويقال
 الت ُّرَاب على ْوبالث َّ  َذِلك طرف تسحب َأي: أَثَرَها لتعفي: ذيلها، َومعىن يعثر لئال األشغال، معاناة عند

 .44خطواهتا أثر فتمحو

سارة كما تدفع عنه تلك التبعية العمياء ل-عليه السالم-إن الصورة اليت رمسها القرآن الكرمي إلبراهيم 
يصورها بعض الكت اب، حىت لو كانت سارة مجيلة!، فإهنا إن أخذت قلبه فال ميكن أن تأخذ عقله، 

واد غري ذي زرع، ال هبما بوحىت لو كانت ابنة عم ه!، فإن القرابة ال تغين عنه من اهلل شيئا، فكيف يرمي 
ماء وال طعام؟ مع أن مكانا كهذا ملرأة ال حول هلا وال قوة، مع رضيع هلا مظنة اهلالك هلا ولرضيعها!!، 

 .وال يقبل شرع هذا؟

 إىل مدن فلسطني األخرى هباجر-السالمعليه -مث لو كان األمر كذلك أال يكفي أن يذهب إبراهيم
 حيث الناس واألنيس؟.

فيه ممتثال  كان بأمر رباين، وكان إبراهيم-عليه السالم-الروايات تشري إىل أن ما فعله إبراهيم  وأيضا فإن
 ألمر ربه ال ألمر سارة.

إن اشتعال الغرية يف قلب سارة من هاجر أمر فطري، وليس من املنطق أن ننكره، وكيف لسارة أن ال 
تغار على إبراهيم وهو كل حياهتا، أخوها يف الدين، حيث ال ثالث هلما فيه عند مقدمهما فلسطني، 

ه؛ غري تغار علي وزوجها وأنيسها، حيث ال أب وال أم، وال أخ وال أخت، فهو كل عائلتها، فما باهلا ال
أن الذي حباجة هنا إىل املراجعة والتأين: هل كان نفي إبراهيم لسارة بناء على رغبة سارة، أو بسبب 

 طلبها ذلك؟، وهل سارة هي من حددت مكة وطنا لضرهتا؟. 

 ها.هو شروع يف جرمية قتل هلاجر وابن-كما تصوره الروايات-األمر يستحق التأين! ففعل إبراهيم 

 بدليل عاىل،ت اهلل من بأمر كان  مكة يف هلاجر إبراهيم إسكان أن املوضوع هذا يف به جنزم أن غيينب ومما
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ  اآلية:

  [.37إبراهيم: ] چگ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

                                                           
/ 6) ،، الكوراينرياض أحاديث البخاريالكوثر اجلاري إىل و (، 407/ 2) ، ابن اجلوزي،ينظر: كشف املشكل من حديث الصحيحني 44

258.) 
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 فيه إال رعز  ال الذي الوادي هبذا أسكنتهم ما أي ب )َأْسَكْنُت( متعلقة وهي كي  الم الالم يف ) ليقيموا(
 ذيال الوادي هبذا وأوالده إمساعيل وهم ذرييت، من قوما أسكنت ، يعين45احملرم بيتك عند الصالة إلقامة

 الصالة. يقيموا لكي أو يقيموا، أن ألجل أي ليقيموا فيه زرع ال

 يا: فقالت يلإمساع أم فتبعته على ذلك، وفيه: " يدل -رضي اهلل عنهما-وأيضا فإن حديث ابن عباس
 ال وجعل رارا،م ذلك له فقالت شيء؟ وال إنس فيه ليس الذي الوادي، هبذا وترتكنا تذهب أين إبراهيم،
 .46يضيعنا" ال إذن: قالت نعم، قال هبذا؟ أمرك الذي آهلل: له فقالت إليها، يلتفت

  بلغوا ملا حىت ل،إمساعي أم فاتبعته أهله، إىل إبراهيم رجع مث دوحة، حتت ويف الرواية األخرى: " فوضعها
 .48باهلل" رضيت: قالت اهلل، إىل: قال ترتكنا؟ من إىل إبراهيم يا: ورائه من نادته 47َكَداءً 

 أن ضاأي فيها الرواية؛ ألن يف ظاهرا كان  وولدها هاجر إسكان يف اهلل أمر أن ويظهر يف هذه الرواية
 أن أمرين دق إنه: قال ربك، أطع: قال بيتا، له أبين أن أمرين ربك إن إمساعيل، يا: " لولده قال إبراهيم
پ  پ    چ : يقوالنو  احلجارة يناوله وإمساعيل يبين، إبراهيم فجعل أفعل ... فقاما إذن: قال عليه، تعينين

 [.127: البقرة] چڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 مكان البيت، أن كلفه اهلل ببنائه، فاإلسكان مقدمة للبناء.فكان من مثرة األمر األول بإسكان إمساعيل 

-السالم عليه- إبراهيم إن ذاته رواه آخرون بلفظ: "-رضي اهلل عنهما-وأيضا فإن حديث ابن عباس
 ذكر فيه ، وليس49البيت". عند فوضعها ترضعه وهي ،-السالم عليه- إمساعيل وابنها إمساعيل بأم جاء

وحىت رواية ابن عباس الثانية اليت يف البخاري: "مث جاء هبا إبراهيم وبابنها وهاجر،  سارة بني كان  ما
  ، فليس فيها إشارة لذكر سارة.إمساعيل وهي ترضعه"

وعلى هذا فإن رواية الصحيح مل يذكر فيها لفظ الغرية ابتداء، مث قوله" ملا كان بني إبراهيم وبني أهله ما  
ويف ضوء اآليات القرآنية ذات املوضوع الواحد جند أن  كان.." جيب أن يفهم وفق سياق اآليات،

 خروج إبراهيم إىل مكة كان بدافع إقامة دين اهلل وإعمار بيت اهلل احلرام، وهذا هو األصل.

                                                           
 (.201/ 3(، وتفسري البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(، )41/ 3ينظر: تفسري اخلازن )لباب التأويل يف معاين التنزيل(، ) 45
 (.142/ 4(، )6433صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب: قول اهلل تعاىل: )واختذ اهلل إبراهيم خليال(، رقم ) 46
 (.437/ 3َكَداء: بفتح الكاف واملد، جبل يف أعلى مكة. ينظر: فتح الباري البن حجر )  47
 (.144/ 4(، )3365صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب: قول اهلل تعاىل: )واختذ اهلل إبراهيم خليال(، رقم:) 48
 (.698/ 8) ، البكري،ني لطرق رياض الصاحلني(، وانظر: دليل الفاحل493/ 5) ، للبيهقي،شعب اإلميان 49
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وأما اعتماد العلماء على الروايات الضعيفة وجعلها امليزان يف فهم الرواية املوقوفة الصحيحة عن ابن 
األصل تنقية املسألة من الروايات الضعيفة، مث النظر فيما صح وفق كتاب عباس، فهذا غري دقيق؛ ألن 

 واألحاديث الصحيحة.-تعاىل–اهلل 

وهذه الروايات مع ما فيها من ضعف شديد لو صحت فمفادها أن سارة ال تريد مساكنة هاجر يف بيت 
 .واحد أو حي واحد، فلم جند يف الروايات أن سارة هي من حددت مكة موطنا هلاجر

أن سارة  من املستحيل أن ينفي هاجر ملكة جملرد-السالم عليه-إبراهيم: فإنه يتبني لنا أن وخالصةُاألمر
غارت منها، ومما جنزم به أن اإلسكان يف مكة كان بأمر اهلل، ويبقى: مبا أن الغرية حاصلة عند سارة، 

فهل أمر اهلل نبيه إبراهيم بإسكان هاجر يف مكة حلكمة ختليص سارة مما جتد من هاجر وولدها وحتاذر؟ 
نعم، فمن أين لنا الوقوف على حكمة املوىل سبحانه؟، فإنه مل يرد فيها تصريح، وإذا كان اجلواب: 

 فيبقى األمر يف دائرة االجتهاد واهلل تعاىل أعلم.

 

ُ:ُشّدةُغيرةُسعدُعلىُزوجهالمطلبُالثالث

شديد الغرية، وعندما نزلت اآليات بوجوب إشهاد أربعة شهود على -عنه اهلل رضي-كان سعد بن عبادة
مل يتصور سعد كيف ميكن لرجل أن يرى املنكر على أهل بيته مث ينتظر حىت يأيت بشهود  ،الزىنجرمية 

  ته مقدمة لنزول آية املالعنة بني األزواج.أربع، وقد كانت شدة غري 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ تعاىل:  وبيان ذلك أنه ملا نزل قوله

ُ.[4: النور]،  چڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  

 اهلل سولر  فقال اهلل؟ رسول يا أنزلت أهكذا" : األنصار سيد وهو ،-عنه اهلل رضي-عبادة بن سعد قال
-- :رجل إنهف تلمه، ال اهلل، رسول يا: قالوا سيدكم؟،  يقول ما إىل تسمعون أال األنصار معشر يا 

 شدة من يتزوجها أن على منا رجل فاجرتأ قط، له امرأة طلق وما بكرا، إال قط امرأة تزوج ما واهلل غيور،
 قد ولكين اهلل من وأهنا حق، أهنا ألعلم إين اهلل، رسول يا واهلل: -عنه اهلل رضي-سعد فقال غريته،
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 ةبأربع آيت حىت أحركه، وال أهيجه أن يل يكن مل رجل تفخذها قد 50َلَكاًعا وجدت لو أين تعجبت

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   چ : فنزلت... حاجته، يقضي حىت هبم آيت ال فو اهلل شهداء،

 51 ."[6: النور] چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ   

فح، : لو رأيت رجال مع امرأيت لضربته بالسيف غري مص-عنه اهلل رضي-قال سعد بن عبادةويف رواية: 
منه، واهلل أغري مين، ومن أتعجبون من غرية سعد، واهلل ألنا أغري ": فقال--فبلغ ذلك رسول اهلل 

 52."أجل غرية اهلل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

 

ُ:ُضعفُغيرةُعزيزُمصرُعلىُزوجهالمطلبُالرابع

، فهي على النقيض منها، وهي انتقال من -عنه اهلل رضي-وهذه صورة معاكسة لغرية سعد
-السالمعليه -حادثة االعتداء على يوسف  لنا-تعاىل–اهلل فعندما صور  ؛الدَّيَاثَةاحلمية والغرية إىل 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ېې  چ قبل سيدته، وكيف كانت نتيجة التحقيق فيها:  من

يوسف: ] چى  ى                ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    
28-29].ُ

فى ته ومل هتتز غرائزه، واكمل ترتعد فرائص، 53اُخْنُذعفقد كان  ،ية عزيز مصرصأظهر القرآن الكرمي لنا شخ
 (.ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  بقوله ليوسف: )

                                                           
(. والنهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، 1702/ 5) األمحق، واللَّئيم. َوِقيَل: الَوسخ. ينظر: الغريبني يف القرآن واحلديث، اهلروي، 50
(4 /268.) 

(، وقال حمققو الكتاب: " إسناده حسن، صاحل بن رستم فيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي 33/ 4(، )2131مسند أمحد، رقم ) 51
رجاله ثقات رجال الشيخني". وانظر: صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها، وغريها بوضع احلمل، رقم 

(1495( ،)2 /1133.) 
(، ومسلم، كتاب 123/ 9(، )74516: "ال شخص أغري من اهلل" رقم: )--البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النيب  صحيح 52

 (.1136/ 2(، )1499الطالق، باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها، وغريها بوضع احلمل، رقم )
 (80 /8اخلُْنذُُع: القليل الغرية على أهله، وهو الديوث. ينظر: لسان العرب ) 53
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 هذا اكتم يوسف يا: كتمان األمر، أي  -عليه السالم-أنه طلب من يوسف-رمحه اهلل- وذكر الزجاج
 .54به تتحدث وال تذكره، وال األمر

 هو هبذا املتكلم أن والظاهر (،ۇئ  ۆئ): وقال عليها أقبل مث وتلطيف، له تقريب بامسه ندائه ويف
: قالف باالستغفار املرأة أمر الواقعة هذه بكتمان يوسف أمر وكما الشاهد، قول من إنه: وقيل .العزيز

 والصفح من فوالع املغفرة معناه: طلب لذنبك(، وإذا كان القول للشاهد فطلب املغفرة يكون )واستغفري
 مع أهنم إال ع،الصان يثبتون كانوا  األقوام أولئك ألن اهلل، من باالستغفار املراد يكون أن الزوج، وحيتمل

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : قال-السالم عليه- يوسف أن بدليل األوثان يعبدون كانوا  ذلك

 55.[39: يوسف] چڃ       

، حليما يف معاجلة األمر مع أنه أمام 56وقد ذكر كثري من املفسرين أن العزيز كان قليل الغرية على عرضه
واقعة من املفروض أن تقو ض أركانه، وهتز كيانه، فما كان جوابه لزوجته بعد أن جتلت له احلقائق وتكشفت 

(، مع أنه من املفروض ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    )له األمور إال أن طلب منها االستغفار، مث قال هلا: 
   وأن ينتقم ملا جرى. ،للحرمات أن يغار على أهله، وأن يثور

 لىع اقتصر حني الغرية كان قليل  : أن العزيز-رمحهم اهلل-59والقرطيب 58والكرماين 57وقد ذكر املاوردي
 .بيوسف-تعاىل– اهلل من لطف عنه الغرية سلب أن وذكروا، (ۇئ  ۆئ) هلا: قوله

  النسوة قصة أن كوذل ؛القصص يف اوتأخريً  اتقدميً  ن يف اآليةأاحتماال مفاده: -رمحه اهلل-وذكر ابن عطية
 .يوسف وبني بينها ما انقطع للسيد األمر وباشتهار للسيد، القميص يف فضيحتها قبل كانت

  أن حيتمل بل اآلية، ألفاظ من يلزم ال أنه إال ،حمتمل "وهذا: على هذا بقوله-رمحه اهلل-ورد ابن عطية
 أن ترى أال ن،أمجعو  قومه بل الغرية قليل كان  العزيز أن وذلك ؛القميص قصة بعد النساء قصة كانت

                                                           
(، وقد أشار املفسرون هلذا املعىن عند تفسريهم لقوله تعاىل: ) أعرض عن هذا( أي ال 104/ 3للزجاج ) ،ينظر: معاين القرآن وإعرابه 54

 حتدث به.
 (.447/ 18(، وتفسري الرازي، )262/ 6) تفسري أيب حيان،ينظر:  55
/ 6)تفسري أيب حيان، (، و 230/ 6تريدي، )تأويالت أهل السنة(، )(، وتفسري املا104/ 3) ،للزجاج ،ينظر: معاين القرآن وإعرابه 56

، (، وصفوة التفاسري106/ 2(، وتفسري النسفي، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، )119/ 15) ، البن تيمية،(، وجمموع الفتاوى263
 (. 44/ 2) للصابوين،

 (.29/ 3) ، للماوردي،النكت والعيون 57
 (.535/ 1) ، للكرماين،التأويلغرائب التفسري وعجائب  58
 (.175/ 9تفسري القرطيب ) 59
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 قلة على يدل وهذا (ې        ې  ېې  ى  ى                ائ  ): قيل بأن كان  إمنا القميص وقت يف اإلنكار
 على إال حينئذ تبق مل وهي ،اْستَ ْغِفرِي :وأنت (ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ   ):قال بأن األمر سكن مث الغرية،

 انك  وإمنا قاطعا يكن مل القميص دليل ألن ذلك، بعد عنها تغوفل فلذلك الصحة، وإظهار إنكارها
 .60أمارة"

وأيا كان القائل هلا: استغفري لذنبك، فإن قلة الغرية على العرض حاصلة عند العزيز الذي كان عدمي 
-السالمعليه -الشرف، فكيف يبقيه يف بيته بعد وقوفه على مراودة زوجه له؟، يدل على هذا قول يوسف 

 ذلك:  بعد

يوسف: ] چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       چ 
33]. 

 منهما كالا   ويبعد ا،بينهم به يفر ق ما والنخوة الغرية من منه يظهر مل الزوج أن   : "-رمحه اهلل-القيمقال ابن 
 .61صاحبه" عن

 يوسف عاودت قد العزيز امرأة أن على يدل (ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک    ڈ  ژ): -تعاىل– فقوله
 السجن-ليه السالمع– فاختار إليه، دعته ما يفعل مل إن واحلبس بالسجن وتوعدته نفسه، عن املراودة يف

 )رب: قولي ألن ااجً تحم ملا كان بذلك، وتوعدته عاودته تكن مل لو ألهنا ؛ذلك من إليه دعته ما على
 .62حببس خيوف وال شيء إىل يدعى ال وهو إليه( يدعونين مما إيلَّ  أحب السجن

 وهذه ،"نيفعل: "ووزنه النساء، مجاعة ضمري: فالنون مجيعاً، إليهن الدعوة "إسناد(ک       : )ويف قوله
ٻ  ٻ  ٻ   چ: فرعون آل مؤمن قول يف كما  والرجال هو يف هذه اآلية، كما  النساء فيها يشرتك الصيغة

  .63"[41: غافر] چٻ  پ  پ  پ  پ         ڀ  

 إهنن: قيلالتعريض، و  إىل التصريح من خروجا مجيعا إليهن أضافه وإمنا ،خاصة منها كان  الدعاء إن: وقيل
 .64مجيعا إليهن الدعاء إضافة صحت موالتك أطع :له قلن ملا

                                                           
 (.239/ 3) ،تفسري ابن عطية 60
 (.210ص/ اجلوزية، )، البن قيم اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف 61
 (.193سورة يوسف )ص: -ينظر: الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلويف  62
 (.327/ 8) ، الطييب،فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاف( 63
 (.526/ 2) ،ينظر: تفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيل 64
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، وهذا مامل يكن متوفرا 65والبغض الغضب وكذلك منه، يغار مما والزجر املنع تستلزم ومن املعلوم أن الغرية
  عند العزيز.

ُاشتراكُالقريباتُفيُزوجُواحدُعندُالغيرة:ُالمطلبُالخامس

ُ

حر م الشرع احلنيف اجلمع يف الزواج من القريبات ذوات الدرجة األوىل، ومما ال شك فيه أن التحرمي ال بد  
 ما بينها الشرع ومنها ما مل يبنها.أن يكون وراءه ِحكم كثرية، ومصاحل عظيمة، منها 

طيعة الرحم، يورث الغرية وق أنه القريبات واجلمع بينهنبالزواج ومن احلكم اليت استنبطها العلماء من 
ولعل هذا يعد جانبا من جوانب حترمي الزواج بالقريبات من الدرجة األوىل، فإن تنافسهن على زوج واحد 

ڍ   چث بينهن الغرية مث العداوة والبغضاء، وهذه بدورها تؤدي إىل قطيعة الرحم، قال تعاىل: ر يو 

ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

 چڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ 
 [.23: النساء]

أن احلكمة من حترمي الزواج من القريبات كوهنا تفضي لقطيعة على وقد نص عدد كبري من املفسرين 
 األرحام:

 حىت ؛القرابة ريبق بني الغرية، وقطع اخللطة، تسهيل حكمته هؤالء وحترمي : "-رمحه اهلل-قال ابن عاشور
 .66وعداوات" حزازات إىل تفضي ال

 قطع من عاجلم إليه يفضي ما وذلك ذكر، من بني اجلمع منع يف "العلة أن-اهللرمحه -وذكر القرطيب
 .67الغرية" بسبب والشرور الشنآن من الضرائر بني يقع مما القريبة األرحام

 حكمة حترمي اجلمع بني األختني:  عن-اهللرمحه -طالب أيب بن مكي وقال

                                                           
 (.414/ 7) ، ابن تيمية،ينظر: بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية 65
 (.298/ 4(، )التحرير والتنويرتفسري ابن عاشور، ) 66
 (.126/ 5) ،تفسري القرطيب 67
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 والعداوة عالتقاط فيوجب الغرية، من النساء يلحق ملا هلم منه رمحة األمة هذه على-وجل عز-اهلل  "حرم
 .68األختني" بني

دفع  حكمتهف األختني بني للجمع حترمي هذا ،األختني بني جتمعوا "وأن: -رمحه اهلل-وقال ابن عاشور
 وهو غرية، هفي فيما بينهما اجلمع املراد أن علم وقد بينهما، املودة متام بقاء الشرع يريد عمن الغرية

 69.أصالة" النكاح

 توج مبن كانفإن تز  ،ألن الزوجية حتصل الغرية: "-رمحه اهلل-األب قال ابن عادل زوجة حترمي حكمة ويف
  70."حتت األب يُ ْفضي إىل قطع الرحم والعقوق

 ها:وخالت املرأة وبني وعم تها املرأة ولذات السبب جاءت السنة املشرفة يف حترمي اجلمع بني

 املرأة بني وال وعمتها، املرأة بني جيمع ال: »قال-- اهلل رسول أن: -عنه اهلل رضي- هريرة أيب عن
 71.«وخالتها

 بني يقع سبب ماب القريبة، األرحام قطع بني املذكورات من اجلمع إليه يفضي ما: التحرمي هنا أيضا وعلة
 الغرية. والعداوات بسبب والشرور البغضاء من الضرائر

ة، عن اجلمع بني ابنيت العم للعلة ذاهتا وهي القطيعة بسب الغري  النهي-اهللرمحه -وزاد احلكيم الرتمذي
 مجع فإذا نة،كائ  الغرية ألن العلة؛ وجه عن كشف  فقد القطيعة، أجل العم من ابنيت نكاح قال:" هني عن

 ذافه. لألخرى حمرم منهما واحد فليس ابنة منهما واحد ولكل عمان له كان  كأن  العم ابنيت بني
 .الرحم قطيعة وجاءت الغرية جاءت فعل إذا ولكن..مطلق

 يستعف أن ينبغي الف ،عف ةلل النكاح ألن دينه؛ يف هلل ونصيحة للدين، نظر هو إمنا حترمي، هنى ليس وهذا
 .72أخرى" ناحية من دينه وخيرب ناحية، من

ُ

                                                           
 (.1276/ 2)مكي بن أيب طالب،  ،اهلداية إىل بلوغ النهاية 68
 (.300/ 4) (،التحرير والتنويرتفسري ابن عاشور، ) 69
 (.504/ 15) (،اللباب يف علوم الكتابتفسري ابن عادل، ) 70
(، وصحيح مسلم، كتاب النكاح باب حترمي 12/ 7(، )5109صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ال تنكح املرأة على عمتها، رقم ) 71

 (.1028/ 2(، )1408اجلمع بني املرأة وعمتها، رقم )
 (.57)ص:  ، احلكيم الرتمذي،املنهيات 72
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واإليماءُلتعارضهُمعُالغيرة:ُالنهيُعنُنكاحُالزوانيُالسادسُالمطلب  
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   چ أمر اهلل تعاىل حبفظ األنساب، فقال تعاىل: 

[.3النور: ] چڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ     
عن أجر شهيد ملن قتل دون عرضه، -  -لذود عن األعراض، فقد أخرب النيبكما أمر الشرع احلنيف با

 73.دون أهله فهو شهيد"فقال: " من قتل 
ومن ِحكم النهي عن نكاح الزواين منافاته الغرية، فأرشد عز وجل  غري املقتدر أن ينكح أمة مؤمنة غري 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  چ مسافحة عند الضرورة، فقال سبحانه: 

 [.25النساء: ]چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ
، وهي لواحدوذات اخلدن: ذات اخلليل ا بالعالنية،، فهي تزين : البغي  اليت تؤاجر نفسهاهي حةاملسافِ و 

،  .74فنهاهم اهلل عن نكاحهما مجيًعا اليت تزين يف السر 
 سعدي: "فيهقال ال عظيم، ففي نكاح الزواين شر صاحبه، عرض يدنس وأنه الزنا، لرذيلة بيان ويف هذا

 .75بغريها" اشتغاله بسبب يعفها ال الزاين وكون الزوج، من ليسوا الذين األوالد، وإحلاق الغرية، قلة من
وأما تقييد نكاح األمة بالضرورة، والتحذير من نكاحها عند القدرة على نكاح احلرة، فمن أسبابه  

اآلية دالة على التحذير من نكاح اإلماء، وأنه ال إضعاف الغرية يف نفوس األزواج، فقد بني  الرازي أن 
أن األمة قد تكون تعودت اخلروج والربوز  من أسباب ذلك:وذكر جيوز اإلقدام عليه إال عند الضرورة، 

  76.وصارت يف غاية الوقاحة، ورمبا تعودت الفجور ،واملخالطة بالرجال

هو بذلك و ، للغري عرضه مباًحاألنه جيعل فال خري فيه؛  ويرى الفحش على أهله أما الذي ال يغار
رَةَ  ال استحق لقب الدَّيُّوُث، وهو الذي  الطَّرِيق غري على أَتهاْمرَ  َأن ويتحقق اْمرَأَته، على يْدخل نممَّ  له، َغي ْ

 77فيسكت.

                                                           
، أبواب الديات، باب (، وسنن الرتمذي246/ 4(، )4772)، رقم: أخرجه أبو داود سنن أيب داود، كتاب السنة، باب: قتال اللصوص73

(، وأخرجه أمحد يف مسنده، من حديث سعيد بن زيد رضي اهلل عنه، 30/ 4(، )1421)  شهيد، رقمما جاء فيمن قتل دون ماله فهو 
رقم  الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلإرواء سناده قوي"،  وصححه األلباين يف (، وقال حمققو الكتاب: " إ190/ 3(،)1652رقم: ) 

 (708( )3 /164.) 
 (.8/194، )تفسري الطربيينظر:  74
 (.561الكرمي الرمحن(، )ص:  )تيسريتفسري السعدي  75
 (.48/ 10الرازي، )مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري(، ) ينظر: تفسري 76
َطر زِى ،ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب 77

ُ
)جامع العلوم العلماء، (. ودستور 2/171للصغاين ) ،والتكملة والذيل والصلة ،(172)ص: ، امل

 (.85/ 2)األمحد نكري، ، الفنون(يف اصطالحات 
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ستوجب اآلخرة يساقط يف  ، يستحق اخلزي والعار،فإنه ساقط يف الدنيا رهذا األممن يتهاون يف و  
 عليهم وتعاىل تبارك اهلل حرم قد ثالثةقال: "  -  -أن النيب جاء يف احلديث  ،غضب اهلل والنار

 78."اخلبث أهله يف يقر الذي والديوث والعاق، اخلمر، مدمن: اجلنة

 وهو ديًنا عليه اهل ألن أو فيها، حملبته ويتغافل الفاحشة بأهله يظن كان  "فمن قال الذهيب رمحه اهلل:
 يعرض من ندو  فهو فرضهم، وتطلب القاضي إىل فرتفعه صغار أطفال له أو ثقيال، صداقا أو عاجز،

رََة له" ال فيمن خري وال عنه،  79.َغي ْ

أن جيمع  ، وهوالديوث واْلَمَذاءَ ، 80من النفاق واْلَمَذاءَ  ،جاء يف بعض الروايات أن الغرية من اإلميان
 زينتها بديت أن المرأة يأذن ، فلممياذي بعضهم بعضا، وأخذ من املذي ى بينهمالرجال والنساء مث خيل

ۈ  چ : ىل وقالإليها، قال تعا طبعه يتحرك أن فيؤمن التأييد، يف عليه حمرمة هي وملن له، حتل ملن إال

 حيمي أن ذلك مجلة يف فدخل ،[ 6لتحريم: ]ا چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  
 . 81الرجال   خمالطة وبنته امرأته الرجل

ولَغرية الرجال على نسائهم جعل اهلل تعاىل من أوصاف احلور العني أهنن قاصرت الطرف، وهو وصف 
[، وقال  48لصافات:]ا چجئ  حئ   مئ    ىئ    چ حيبه أهل العفة والغرية يف النساء، قال تعاىل: 

  [. 52ص:] چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چسبحانه: 

                                                           
(، وقال حمققو 6180(، ورقم: )6113)(، ورقم: 5372)عنه، رقم:  اهللأخرجه أمحد يف مسنده من حديث عبد اهلل بن عمر رضي  78

( وقال: " صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"، 144/ 1(، )244الكتاب: حديث حسن، وأخرجه احلاكم املستدرك على الصحيحني للحاكم رقم )
  الذهيب.ووافقه 

 (.137)ص:  ،للذهيبالكبائر،  79

وقد أخرجه البيهقي مر ة مرسال عن زيد بن أسلم، ( 381/ 10(، )32024(، و)21023، رقم: لكربىأخرجه البيهقي يف السنن ا 80
(، وأخرجه صاحب مسند 260/ 13وأخرى مرفوعا عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، وكذلك أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )

ر، وفيه أبو مرجوم وثقه (، وقال: "رواه البزا327/ 4(، )7725(. وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد، رقم)123/ 1) ،الشهاب
 النسائي، وغريه، وضعفه ابن معني، وبقية رجاله رجال الصحيح".

 (.397/ 3) ،للحليمي ،ينظر: املنهاج يف شعب اإلميان 81
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 إىل إال ينظرن فال أزواجهن، غري عن أعينهن قصرت اجلفون، غاضات األعني، فهن " حابسات
 82أزواجهن".

                                              ، وأيضا فهن  [56لرحمن: ]ا چہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے    چ وجعل اهلل أيضا من أوصافهن أهنن: 

 [.72لرحمن: ]ا چٿ  ٹ  ٹ  چ 

وهذه صفات حمببة للرجل يف الدنيا، فصاحب الغرية يطمئن فؤاده وتسكن نفسه إذا علم أن زوجته ال 
 تنظر إىل غريه، وتصبح نفسه مرتاعة إذا كانت الزوجة تلزم بيتها وال تكثر اخلروج منه. 

 

ُبينهنُللغيرةُقطعاُبالسنُالجنةُنساءُتساوي:ُالمطلبُالسابع

 نساء أهل اجلنة متساويات يف السن  حىت ال حتصل الغرية جعل-تعاىل–اهلل  ذكر بعض املفسرين أن
      :-تعاىل–وقد ذكروا ذلك عند قوله بينهن، 

 [33-31النبإ: ] چٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

، چڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ : -تعاىل– وكذلك قوله
 .[38-35 ]اْلَواِقَعةُ 

والسبب يف اعتبار هذه الصفة، أهنن ملا تشاهبن يف الصفة والسن واحللية كان : " -رمحه اهلل-قال الرازي
 .83"امليل إليهن على السوية، وذلك يقتضي عدم الغرية

 .84أيضا أن التساوي يف السن حىت ال حتصل الغرية بينهن-رمحه اهلل-وذكر املراغي

-تعاىل-اهللن أل يف اجلنة؛ الغرية منزوعة من القلوب كون  ألن األصل ؛فيه غرابه من املفسرين وهذا القول
 عليها بالبشر والطمأنينة والسكينة، فهي قلوب مل تعد كقلوب أهل الدنيا. يفيض

 قال تعاىل: 

                                                           
 (.144/ 8))الكشف والبيان عن تفسري القرآن(،  ،تفسري الثعليب 82

 (.402/ 26)الرازي، )مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري(، تفسري  83
 (.129/ 23) ،تفسري املراغي 84
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ 

 .[43: األعراف] چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب                 ىب     ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئحئ

 .85درالص يف الكامن احلقد: والِغلُّ  حىت ال يبقى له أثر، مكانه، عن قلعه: الشيء نزع معىنو 

 أزلناو  ،نياالد يف بينهم كانت  وعداوة وحقد وحسد غش من املؤمنني صدور يف ما وأخرجنا قلعنا: يعين
 حيسد ال لنيمتقاب سرر على إخوانا فجعلناهم ،الدنيا يف بعض على لبعضهم كانت  اليت األحقاد تلك

 لوساوس قاطوإس لطباعل تصفية، ويف هذا بعض دون بعضهم به اهلل خص شيء على بعضا بعضهم
 .86القلب على ترد أن عن ودفعها ،الشيطان

 

ُوالتفريطُاإلفراطُعلىُالقائمةُالغيرةُعالج:ُالثامنُالمطلب

صنفني من الناس قد جتاوزا االعتدال يف الغرية،  مالنماذج القرآنية السابقة جند أنفسنا أمامن خالل 
الج الغرية بني ع وفيما يأيتهلا باال،  ي، ومنهم ال من يلقاحْلَُرمفمنهم مفرط فيها، شديد الغرية على 

 اإلفراط والتفريط:

ُأوال:ُمعالجةُاإلفراطُفيُالغيرة:

 يف الغالب األن الغرية مبناه ؛وكذلك املرأة ،ن بزوجهظفعلى الرجل أن حيسن ال حسن الظن بالزوج،-1
 ببناء الثقة وتعزيزها. أ، وعالجها يبدعدم الثقة

املرأة وكذلك الرجل أن يليب كل منهما تطلعات اآلخر، وأكثر ما تكون الغرية من املرأة على  على-2
 جتعل له جماال ألن ينظر إىل غريها، وأن تشعره بأنوثتها. وعليها هنا أن ال ،الرجل

 اهلل   ضير - علي   عن ،ةوأن عواقبها وخيم ، أن يعلما أن الغرية الزائدة مفتاح الطالقنيالزوج على-3
  .87احلق" على وزاد ،الواجب عن قصر الرجل جاوزها فإذا ؛حد   هلا الغرية " إن  : -عنه

                                                           
 (.138/ 9) للواحدي، ،التفسري البسيط 85
 (.200/ 2) (،لباب التأويل يف معاين التنزيل) ،ينظر: تفسري اخلازن 86
 (.418/ 2التوحيد، أبو طالب املكي، )ووصف طريق املريد إىل مقام  ،قوت القلوب يف معاملة احملبوب 87
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الزوج أن يشعر زوجته بأهنا كل حياته، وأن ال يلوح هلا دوما بالتصريح الرباين الذي أجاز له  على-4
 غريهتا ويقلل من ثقتها. يذكيالتعداد، فإن هذا الكالم يزعج املرأة و 

القرآن  اجلعبد عند اشتداد الغرية بني األزواج من املصارحة وفتح باب النقاش بني الزوجني، وقد  ال-5
 .وخيريهن-  -بأن حياورهن رية أزواج النيبالكرمي غ

ا باهلا وتسكن جوارحها، وعلى الزوج أن يكون وقاف أإن الزوجة اليت تطمئن لطهر زوجها وعفته يهد-6
 عند احلرم، حمافظا على حدود اهلل، قائما بالشرع.

  .على الزوج أن يعذر زوجته يف غريهتا الفطرية املنضبطة وال يقابلها بسخط وإسفاف-7

ُثانيا:ُمظاهرُعدمُالغيرةُوأسبابهاُ

 :عدم الغرية مظاهر-أ

 الغرية كثرية ومتنوعة يف حاضرنا، ومن ذلك: ممظاهر عد

انتشار وسائل التواصل احلديثة، اليت فتحت أبواب النساء على الرجال، وجعلت النساء تتواصل مع -1
 ؟أصدقاؤها...هلا  والزوجة ،أهنم أصدقاء، فالزوج له صديقاته الرجا عرب وسائل التواصل حبجة

 إىلوإرسال الصور  ،مع زوجها والعكس عرب وسائل التواصل االجتماعي الزوجةتعميم صور -2
 .األصدقاء

تعمل ، و  الصدوريفالغرية  تطفئواحلفالت، فكثرة االختالط  ،واألعراس ،كثرة االختالط يف التعليم-3
 واملرأة، وهذا يؤدي إىل انتشار الرذيلة وفساد اخللق.على اضمحالل احلياء، ورفع الكلفة بني الرجل 

ن جيمع أ دياثة، وهو املِذاءُ و  ،من النفاق املِذاءَ ومن هنا جاء يف بعض الروايات أن الغرية من اإلميان و 
  .88بعضهم بعضا، وأخذ من املذي مُيَاِذي ى بينهمالرجال والنساء مث خيل

  .التعليماحة أو يسفر املرأة من غري حمرم للس-4

 عدم الغرية: أسباب-ب

 كثرة املعاصي والذنوب -1

                                                           
 سبق خترجيه يف املطلب السادس. 88
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عقوبات الذنوب: أهنا تطفئ من القلب نار الغرية اليت هي حلياته وصالحه كاحلرارة الغريزية "من فإن 
حلياة مجيع البدن، فالغرية حرارته وناره اليت خترج ما فيه من اخلبث والصفات املذمومة، كما خيرج الكري 

موم صته وعخبث الذهب والفضة واحلديد، وأشرف الناس وأعالهم مهة أشدهم غرية على نفسه وخا
 .89"اخللق على األمة، واهلل سبحانه أشد غرية منه أغري- -الناس، وهلذا كان النيب 

تسري وفق حضارة  فهي ؛، وهذا مما ابتليت به األمة املسلمةالتأثر باحلضارة الغربية والسري يف ركاهبا-2
 قرآن. بعيدا عن أحكام اإلسالم وهدي ال ،ةأحقوق املر  وجتاريه يفوتقلده يف امللبس واملشرب،  ،الغرب

لٌة على ما  ال، دما عزمت عليه امرأة العزيزفي تنفيذ ، فقصة يوسفيف الرجل أمام املرأة كما  ضعف-3
 وأصبحليها، الَغرْيَة ع تقوده كيف شاَءت، حىت فَقدفهي كان هلذه املرأة املاكرة من سلطان على زوجها، 

َأى من اآليات وعِمل برأيها يف سجنه، ر ما  حىت أنساه ذلكو ، هاضاهواها، ويستجلب ر  فقجيري و 
 أيست من طاعته، وطمَعت يف أن يذل له السجُن ألمرها، ويَقف وذلك حنيغار به، َوان، والصَّ إلحلاق اهل

 .90به عند مشيئِتها، واهلل أعلم

 ،ل التعليممن أج ؛أوطاهنمالزواج من الكتابيات، فقد افتنت كثري من شباب املسلمني الذين هجروا -4
 املسلمات من أوطاهنم بنات تاركني ،والزواج هبن ،بعشرهتن   والرغبة ،لنساء األجنبياتبا ،أو العمل
 وأسرهم، األزواج بني ما األرحام صلة وقطعن ووطنيتهم، دينهم عليهم فأفسدن العفيفات، املؤمنات
 إىل عضهمب اضطر حىت أليما، وعذابا وغصة جحيما -األحيان من كثري  يف- الزوجية املعيشة وصارت
 العرض باعو  القذى على العني أغضى عليها استمر ومن وماله، ثروته من كثريا  أنفق أن بعد الطالق
 .91الرجل مشائل أفضل هي اليت والن خوة الغرية وفقد رخيصا،

 

 

 

 

                                                           
 (.66)ص:  ، ابن قيم اجلوزية،جلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايفا 89
 (.397/ 13) (،حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآناهلرري، )ينظر: تفسري  90
 (.154/ 2) ،تفسري املراغي 91
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ُ:الخاتمة

أهم النتائج اليت  فإنه حيسن أن نبني   ،عند أهل التفسريوبعد هذا التطواف يف موضوع الغرية بني الزوجني 
 مت التوصل إليها:

 ولدها عم هاجر نفي إىل إبراهيم أجلأت اليت هي سارة غرية أن من الكت اب بعض ذكره ما -1
 كان  راماحل البيت عند هلاجر إبراهيم إسكان، فقول باطل احلجاز إىل-إمساعيل-الصغري

 .-تعاىل– اهلل بأمر
 ،االعتدال حد   بعضهن عند الغرية وجتاوزت عليه، الغرية يف-- النيب نساء اجتمع -2

 .بتخيريهن رسوله وأمر اهلل، فأوقفهن
 ثبته أن لوال ،-السالم عليه- يوسف مراودة معاودة على زوجته جر أ مصر عزيز غرية عدم -3

 وانتشر الفاحشة عم ت الرجال صدور يف خفتت إن الغرية أن على يدل وهذا اهلل،
 .الفجور

 واجلمع هما،بين املودة متام يريد الشرع ألن الغرية، دفع األختني، بني اجلمع منع من علل  -4
 بسبب روروالش الشنآن من الضرائر بني يقع مما القريبة األرحام قطع إىل يفضي بينهما
 .الغرية

 يُ ْفضي األب حتت كان  مبن الزواج فإن الغرية حتصل الزوجية ألن األب؛ زوجة حترمي حكمة -5
 .والعقوق الرحم قطع إىل

 أن شعوره نأل ذلك زوجته، على الثالثة الطلقة إيقاع يف الزوج مجاح كبح  عل الغرية تعمل -6
 .عصمته إىل إرجاعها يرد مل لو حىت بالغرية، يشعره قد آخر زوجا ستنكح املطلقة زوجته

 الغرية لحتص ال حىت السن   يف متساويات اجلنة أهل نساء أن من املفسرين بعض ذكره ما -7
 ِمنْ  ُصُدورِِهمْ  يف  ما َونَ َزْعنا: )-تعاىل– اهلل قول مع يتفق ال ألنه غرابة؛ فيه قول بينهن،
 .أثر له يبقى ال حىت مكانه، عن قلعه: الشيء ونزع ،[43: األعراف]ِغلٍّ( 
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ُ:المراجعُمسرد
:ُعليهُُُُوعلَّقُأحاديثهُخرجُ،(ه 543:ُالمتوفى)ُالمالكيُالمعافريُاهللُعبدُبنُمحمدُبكرُأبوُالعربيُابنُالقرآن،ُأحكام-1

ُ(.ه 3/1424ط)ُلبنان،ُ–ُبيروتُالعلمية،ُالكتبُدارُعطا،ُالقادرُعبدُمحمد

ه (،597ُُ)المتوفى:ُ«ُبابنُالفرسُاألندلسي»أبوُمحمدُعبدُالمنعمُبنُعبدُالرحيمُالمعروفُُالبنُالفرس،ُالقرآن،ُأحكام-2
ُه (.1ُ/1427لبنان،ُ)طُ–تحقيق:ُصالحُالدينُبوُعفيف،ُدارُابنُحزمُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُبيروتُ

ه (،ُتحقيق:ُد.272ُفاكهيُ)المتوفى:ُأخبارُمكةُفيُقديمُالدهرُوحديثه،ُأبوُعبدُاهللُمحمدُبنُإسحاقُبنُالعباسُالمكيُال-3
ُه (.2ُ/1414بيروت،ُ)طُ–عبدُالملكُعبدُاهللُدهيش،ُدارُخضرُ

ُعلىُوقابلهُحققهُ،(ه 256:ُالمتوفى)ُالمغيرةُبنُإبراهيمُبنُإسماعيلُبنُمحمدُاهلل،ُعبدُأبوُالبخاري،ُالمفرد،ُاألدب-4
ُللنشرُمعارفالُمكتبةُاأللباني،ُالدينُناصرُمحمد:ُالمحدثُوتعليقاتُتخريجاتُمنُمستفيًداُالزهيري،ُأمينُبنُسمير:ُأصوله

ُ.(ه 1/1419ط)ُالرياض،ُوالتوزيع،
ُالشاويش،ُزهير:ُإشرافُ،(ه 1420ُالمتوفى:)ُالدينُناصرُمحمدُاأللباني،ُالسبيل،ُمنارُأحاديثُتخريجُفيُالغليلُإرواء-5

ُ(.241405ط)ُبيروت،ُ–ُاإلسالميُالمكتب
ُه (.6ُ/1424ُ)طالقاهرة،ُُ–ه (،ُدارُالسالم1409ُُاألساسُفيُالتفسير،ُسعيدُحّوىُ)المتوفىُ-6
ُ،(ه 468:ُالمتوفى)ُالشافعيُعليُبنُمحمدُبنُأحمدُبنُعليُالحسنُأبوُالنيسابوري،ُالواحدي،ُالقرآن،ُنزولُأسباب-7

ُ(.ه 1/1411ط)ُبيروت،ُ–ُالعلميةُالكتبُدارُزغلول،ُبسيونيُكمال:ُُتحقيق
ه (،327ُاعتاللُالقلوبُللخرائطي،ُأبوُبكرُمحمدُبنُجعفرُبنُمحمدُبنُسهلُبنُشاكرُالخرائطيُالسامريُ)المتوفى:ُ-8

ُه (.2ُ/1421الرياض،ُ)ط-تحقيق:ُحمديُالدمرداش،ُنزارُمصطفىُالباز،ُمكةُالمكرمة
يُبراهيمُبنُسعيد،ُأبوُالحسنُالحوفيوسفُدارسةُوتحقيقا،ُعليُبنُإُسورة-البرهانُفيُعلومُالقرآنُلإلمامُالَحوفيُِّ-9

ه (،ُرسالةُمقدمةُلنيلُدرجةُالدكتوراهُفيُالتفسيرُوعلومُالقرآن،ُللباحث:ُإبراهيمُعنانيُعطيةُعناني،ُالجامعة:430ُُ)المتوفى:ُ
ُه .1436العلومُاإلسالميةُقسمُالقرآنُالكريمُوعلومه،ُماليزيا،ُُكلية-جامعةُالمدينةُالعالميةُ

الجهميةُفيُتأسيسُبدعهمُالكالمية،ُتقيُالدينُأبوُالعباسُأحمدُبنُعبدُالحليمُبنُعبدُالسالمُبنُعبدُاهللُبنُبيانُتلبيسُ-10
ه (،ُتحقيق:ُمجموعةُمنُالمحققين،ُمجمعُالملك728ُأبيُالقاسمُبنُمحمدُابنُتيميةُالحرانيُالحنبليُالدمشقيُ)المتوفى:ُ

ُه (.1ُ/1426فهدُلطباعةُالمصحفُالشريف،ُ)ط
ه (،ُتحقيق:ُمحمود256ُمحمدُبنُإسماعيلُبنُإبراهيمُبنُالمغيرةُ)المتوفى:ُُاهلل،ُعبدُأبوُالبخاري،تاريخُاألوسط،ُال-11

ُه (.1ُ/1397القاهرة،ُ)طُ،حلبُ–مكتبةُدارُالتراثُُ،إبراهيمُزايد،ُدارُالوعي
شعيبُُارُعوادُمعروف،ُالشيختحريرُتقريبُالتهذيب،ُللحافظُأحمدُبنُعليُبنُحجرُالعسقالني،ُتأليف:ُالدكتورُبش-12

ُلبنان.ُ–األرنؤوط،ُمؤسسةُالرسالةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُبيروتُ
ه (،ُتحقيق:ُجماعةُمنُالعلماءُبإشراف816ُالتعريفات،ُعليُبنُمحمدُبنُعليُالزينُالشريفُالجرجانيُ)المتوفى:ُ-13

ُه (.1ُ/1403لبنان،ُ)ط–الناشر،ُدارُالكتبُالعلميةُبيروتُ
نيُ،ُشهابُالدينُمحمودُبنُعبدُاهللُالحسي()روحُالمعانيُفيُتفسيرُالقرآنُالعظيمُوالسبعُالمثانياأللوسيُُتفسير-14

ُه (.1ُ/1415بيروت،ُ)طُ–ه (،ُتحقيق:ُعليُعبدُالباريُعطية،ُدارُالكتبُالعلمية1270ُ)المتوفى:ُ
ه (،ُأصل468ُسابوري،ُالشافعيُ)المتوفى:ُالبسيط،ُأبوُالحسنُعليُبنُأحمدُبنُمحمدُبنُعليُالواحدي،ُالنيُالتفسير-15

اإلمامُمحمدُبنُسعودُاإلسالمية،ُُجامعة-(ُرسالةُدكتوراةُبجامعةُاإلمامُمحمدُبنُسعود،ُعمادةُالبحثُالعلمي15ُتحقيقهُفيُ)
ُه (.1ُ/1430)ط
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لبيضاويُحمدُالشيرازيُا،ُناصرُالدينُأبوُسعيدُعبدُاهللُبنُعمرُبنُم(التنزيلُوأسرارُالتأويلُ)أنوارتفسيرُالبيضاويُ-16
ُه (.1ُ/1428بيروت،ُ)طُ–ه (،ُتحقيق:ُمحمدُعبدُالرحمنُالمرعشلي،ُدارُإحياءُالتراثُالعربي685ُ)المتوفى:ُ

ه (،427ُ،ُأحمدُبنُمحمدُبنُإبراهيمُالثعلبي،ُأبوُإسحاقُ)المتوفى:ُ(الكشفُوالبيانُعنُتفسيرُالقرآن)ُتفسيرُالثعلبي-17
/1ُبنان،ُ)طلُ–عاشور،ُمراجعةُوتدقيق:ُاألستاذُنظيرُالساعدي،ُدارُإحياءُالتراثُالعربي،ُبيروتُُتحقيق:ُاإلمامُأبيُمحمدُبن

ُه (.1422
ُالغرناطيُهلل،اُعبدُبنُمحمدُبنُأحمدُبنُمحمدُالقاسم،ُأبوُالكلبي،ُجزيُابنُالتنزيل،ُلعلومُالتسهيلُجزي،ُابنُتفسير-18

ُ(.ه 1/1416ط)ُبيروت،ُ–ُاألرقمُأبيُبنُاألرقمُدارُشركةُالدي،الخُاهللُعبدُالدكتور:ُتحقيقُ،(ه 741:ُالمتوفى)
ُالهرريُالعلويُاألرميُاهللُعبدُبنُاألمينُمحمدُالعالمةُالشيخُالقرآن،ُعلومُروابيُفيُوالريحانُالروحُحدائقُتفسير-19

ُ(.ه 1ُ/1421ط)ُلبنان،ُ–ُبيروتُالنجاة،ُطوقُدارُمهدي،ُحسينُبنُعليُمحمدُهاشمُالدكتور:ُومراجعةُإشرافُالشافعي،
ُاألندلسيُالدينُيرأثُحيانُبنُيوسفُبنُعليُبنُيوسفُبنُمحمدُحيانُأبوُ،(التفسيرُفيُالمحيطُالبحر)ُحيانُأبيُتفسير-20

ُ(.ه 1ُ/1420ط)ُبيروت،ُ–ُالفكرُدارُجميل،ُمحمدُصدقي:ُتحقيقُ،(ه 745:ُالمتوفى)
،ُعالءُالدينُعليُبنُمحمدُبنُإبراهيمُبنُعمرُالشيحيُأبوُالحسن،ُ(التأويلُفيُمعانيُالتنزيلُ)لبابُتفسيرُالخازن-21

ُه (.1ُ/1415بيروت،ُ)طُ–ه (،ُتصحيح:ُمحمدُعليُشاهين،ُدارُالكتبُالعلمية741ُالمعروفُبالخازنُ)المتوفى:ُ
ميُالرازيُالملقبُي،ُأبوُعبدُاهللُمحمدُبنُعمرُبنُالحسنُبنُالحسينُالت(الغيبُأوُالتفسيرُالكبيرُ)مفاتيحتفسيرُالرازيُ-22

ُه (.3ُ/1420بيروت،ُ)طُ–ه (،ُدارُإحياءُالتراثُالعربي606ُبفخرُالدينُالرازيُخطيبُالريُ)المتوفى:ُ
:ُالمتوفى)ُيالسعدُاهللُعبدُبنُناصرُبنُالرحمنُعبدُ،(المنانُكالمُُتفسيرُفيُالرحمنُالكريمُتيسير)ُالسعدي،ُتفسير-23

ُ(.ه 1/1420ط)ُالرسالة،ُمؤسسةُاللويحق،ُمعالُبنُالرحمنُعبد:ُتحقيقُ،(ه 1376
ُ

ه (،310ُ،ُمحمدُبنُجريرُبنُيزيدُبنُكثيرُبنُغالبُاآلملي،ُأبوُجعفرُالطبريُ)المتوفى:ُ(البيانُ)جامعُتفسيرُالطبري-24
ُه (1ُ/1420تحقيق:ُأحمدُمحمدُشاكر،ُ)ط

ُالنعمانيُيالدمشقُالحنبليُعليُبنُعمرُالدينُسراجُحفصُأبوُعادل،ُابنُالكتاب(،ُعلومُفيُ)اللبابتفسيرُابنُعادل،ُ-25
ُبنان،ل/ُُبيروت-ُالعلميةُالكتبُدارُمعوض،ُمحمدُعليُوالشيخُالموجودُعبدُأحمدُعادلُالشيخ:ُتحقيقُ،(ه 775:ُالمتوفى)
ُ(.ه 1ُ/1419ط)

،ُمحمدُ«تحريرُالمعنىُالسديدُوتنويرُالعقلُالجديدُمنُتفسيرُالكتابُالمجيد»والتنوير(ُُ)التحريرتفسيرُابنُعاشور،ُ-26
ُه.1984ُتونس،ُسنةُالنشر:ُُ–ه (،ُالدارُالتونسيةُللنشر1393ُُالمتوفى:الطاهرُبنُعاشورُالتونسيُ)ُ،الطاهرُبنُمحمد

نُعبدُالحقُبنُغالبُبنُعبدُالرحمنُبنُتمامُب،ُأبوُمحمدُ(الوجيزُفيُتفسيرُالكتابُالعزيزُ)المحررُتفسيرُابنُعطية-27
/1ُبيروت،ُ)طُ–ه (،ُتحقيق:ُعبدُالسالمُعبدُالشافيُمحمد،ُدارُالكتبُالعلمية542ُعطيةُاألندلسيُالمحاربيُ)المتوفى:ُ

ُه (.1422

محمدُبنُفتوحُبنُعبدُاهللُبنُفتوحُبنُحميدُاألزديُُالَحِميدي،ُومسلم،ُالبخاريُالصحيحينُفيُماُغريبُتفسير-28
ُ–ُهرةالقا-مكتبةُالسنةُ،ُق:ُالدكتورة:ُزبيدةُمحمدُسعيدُعبدُالعزيز،ُتحقيه (488الميورقيُأبوُعبدُاهللُبنُأبيُنصرُ)المتوفى:ُ

ُه (.1/1415،ُ)طمصر
ُ

ُأبيُبكرُبنُفرحُاألنصاريُالخزرجيُالقرطبيُ،ُأبوُعبدُاهللُمحمدُبنُأحمدُبن(ألحكامُالقرآنُ)الجامعُالقرطبيُتفسير-29
ُم(.1964ُُ-ه 2/1384ُالقاهرة،ُ)طُ–ه (،ُتحقيق:ُأحمدُالبردونيُوإبراهيمُأطفيش،ُدارُالكتبُالمصرية671ُ)المتوفى:ُ
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ُ،ُأبوُالفداءُإسماعيلُبنُعمرُبنُكثيرُالقرشيُالبصريُثمُالدمشقيُ)المتوفى:(القرآنُالعظيمُتفسير)كثيرُتفسيرُابنُُ-30
ُه (.2ُ/1420ه (،ُتحقيق:ُساميُبنُمحمدُسالمة،ُدارُطيبةُللنشرُوالتوزيع،ُ)ط774

ه (،ُتحقيق:ُد.333ُ،ُمحمدُبنُمحمدُبنُمحمود،ُأبوُمنصورُالماتريديُ)المتوفى:ُ(أهلُالسنةُ)تأويالتُتفسيرُالماتريدي-31
ُه (.1ُ/1426،ُلبنان،ُ)طبيروت-مجديُباسلوم،ُدارُالكتبُالعلميةُ

لماورديُ/النكتُوالعيون،ُأبوُالحسنُعليُبنُمحمدُبنُمحمدُبنُحبيبُالبصريُالبغدادي،ُالشهيرُبالماورديُتفسيرُا-32
ُ/ُلبنان.ُبيروت-ه (،ُتحقيق:ُالسيدُابنُعبدُالمقصودُبنُعبدُالرحيم،ُدارُالكتبُالعلمية450ُ)المتوفى:ُ

الحلبيُوأوالدهُُيمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبابه (،ُشركة1371ُتفسيرُالمراغي،ُأحمدُبنُمصطفىُالمراغيُ)المتوفى:ُ-33
ُه (.1ُ/1365بمصر،ُ)ط

ُاهللُعبد:ُتحقيقُ،(ه 150:ُالمتوفى)ُالبلخىُاألزديُبشيرُبنُسليمانُبنُمقاتلُالحسنُأبوُسليمان،ُبنُمقاتلُتفسير-34
ُ(.ه 1ُ/1423ط)ُبيروت،ُ–ُالتراثُإحياءُدارُشحاته،ُمحمود

وحقائقُالتأويل،ُأبوُالبركاتُعبدُاهللُبنُأحمدُبنُمحمودُحافظُالدينُالنسفيُ)المتوفى:ُتفسيرُالنسفي/ُمداركُالتنزيلُ-35
ُه (،ُحققهُوخرجُأحاديثه:ُيوسفُعليُبديوي،ُدارُالكلمُالطيب،ُبيروت.710

ُالتفسيرُالوسيط/ُالوسيطُفيُتفسيرُالقرآنُالمجيد،ُأبوُالحسنُعليُبنُأحمدُبنُمحمدُبنُعليُالواحدي،ُالنيسابوري،-36
بنان،ُلُ–ه (،ُتحقيقُوتعليق:ُالشيخُعادلُأحمدُعبدُالموجود،ُوآخرون،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت468ُالشافعيُ)المتوفى:ُ

ُه (.1ُ/1415)ط
ُ،(ه 650ُ:ُالمتوفى)ُالحسنُبنُمحمدُبنُالحسنُالصغاني،ُالعربية،ُوصحاحُاللغةُتاجُلكتابُوالصلةُوالذيلُالتكملة-37

ُم1971ُُالسنةُأحمد،ُاهللُخلفُمحمدُراجعهُاألبياري،ُإسماعيلُإبراهيم:ُتحقيق
ُه (852تهذيبُالتهذيب،ُأبوُالفضلُأحمدُبنُعليُبنُمحمدُبنُأحمدُبنُحجرُالعسقالنيُ)المتوفى:ُ-38

ُه (.1ُ/1426الناشر:ُمطبعةُدائرةُالمعارفُالنظامية،ُالهند،ُ)ط
/1ُ)طن،ُلبناُ–الّنوري،ُوآخرون،ُعالمُالكتب،ُبيروتُُالجامعُفيُالجرحُوالتعديل،ُجمعُوترتيب:ُالسيدُأبوُالمعاطي-39

ُه (.1412
الجرحُوالتعديل،ُأبوُمحمدُعبدُالرحمنُبنُمحمدُبنُإدريسُبنُالمنذرُالتميمي،ُالحنظلي،ُالرازيُابنُأبيُحاتمُ)المتوفى:ُ-40

/1ُبيروت،ُ)طُ–ثُالعربيُالهند،ُدارُإحياءُالتراُ–آبادُالدكنُُحيدر-ه (،ُطبعةُمجلسُدائرةُالمعارفُالعثمانية327ُ
ُه (.1371

الجوابُالكافيُلمنُسألُعنُالدواءُالشافي/ُالداءُوالدواء،ُمحمدُبنُأبيُبكرُبنُأيوبُبنُسعدُشمسُالدينُابنُقيمُ-41
ُه (.1ُ/1418المغرب،ُ)طُ–ه (،ُدارُالمعرفة751ُالجوزيةُ)المتوفى:ُ

دستورُالعلماءُ/ُجامعُالعلومُفيُاصطالحاتُالفنون،ُالقاضيُعبدُالنبيُبنُعبدُالرسولُاألحمدُنكريُ)المتوفى:ُقُ-42
ُه (.1ُ/1421/ُبيروت،ُ)طُلبنان-ه (،ُعربُعباراتهُالفارسية:ُحسنُهانيُفحص،ُدارُالكتبُالعلمية12ُ
بنُإبراهيمُالبكريُالصديقيُالشافعيُ)المتوفى:ُُدليلُالفالحينُلطرقُرياضُالصالحين،ُمحمدُعليُبنُمحمدُبنُعالن-43

ُه (.4ُ/1425لبنان،ُ)طُ–ه (،ُدارُالمعرفةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُبيروت1057ُ
)نفسُطبعةُوترقيمُدارُالوفاءُُبيروت-ه (،ُدارُالهالل1427ُالرحيقُالمختوم،ُصفيُالرحمنُالمباركفوريُ)المتوفى:ُ-44

ُبعة:ُاألولى.للطباعةُوالنشرُوالتوزيع(،ُالط
ه (،751ُزادُالمعادُفيُهديُخيرُالعباد،ُمحمدُبنُأبيُبكرُبنُأيوبُبنُسعدُشمسُالدينُابنُقيمُالجوزيةُ)المتوفى:ُ-45

ُه (.27ُ/1415المنارُاإلسالمية،ُالكويت،ُ)طُمكتبة-مؤسسةُالرسالة،ُبيروتُ
ُوفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة-46
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ُ(ه 279:ُالمتوفى)ُعيسىُأبوُالضحاك،ُبنُموسىُبنَُسْورةُبنُعيسىُبنُحمدمُالترمذي،ُسنن-47
ُمصرُ-ُالحلبيُالبابيُمصطفىُومطبعةُمكتبةُشركةُوآخرون،ُشاكر،ُمحمدُأحمد:وتعليقُتحقيق

ُ(.ه 2/1395ط)ُ
ُالدارقطنيالدارقطني،ُأبوُالحسنُعليُبنُعمرُبنُأحمدُبنُمهديُبنُمسعودُبنُالنعمانُبنُدينارُالبغداديُُسنن-48

1ُ/1424ُلبنان،ُ)طُ–ه (،ُحققهُوضبطُنصهُوعلقُعليه:ُشعيبُاألرناؤوط،ُوآخرون،ُمؤسسةُالرسالة،ُبيروت385ُ)المتوفى:ُ
ُم(.2004ُ-ه ُ

ه (،ُتحقيق:ُشَعيب275ُسننُأبيُداود،ُأبوُداودُسليمانُبنُاألشعثُبنُإسحاقُبنُبشيرُاألزديُالسِِّجْستانيُ)المتوفى:ُ-49
ُم(.2009ُ-ه 1/1430ُُكاِملُقرهُبللي،ُدارُالرسالةُالعالمية،ُ)طُُدمَحمَُّ-األرنؤوطُ

ُ،(ه 458ُ:المتوفى)ُالخراساني،ُالخ ْسَرْوِجرديُموسىُبنُعليُبنُالحسينُبنُأحمدُبكر،ُأبوُالبيهقي،ُالكبرى،ُالسنن-41
ُ(.ه 3/1424ط)ُلبنات،ُ–ُبيروتُالعلمية،ُالكتبُدارُعطا،ُالقادرُعبدُمحمد:ُتحقيقق

الساريُلشرحُصحيحُالبخاري(،ُأحمدُبنُمحمدُبنُأبىُبكرُالقسطالنيُالقتيبيُالمصري،ُأبوُُ)إرشادشرحُالقسطالنيُ-50
ُه (.7ُ/1323ُه (،ُالمطبعةُالكبرىُاألميرية،ُمصر،ُ)ط923العباس،ُشهابُالدينُ)المتوفى:ُ

ه (،ُحققه458ُ،ُأبوُبكرُالبيهقيُ)المتوفى:ُشعبُاإليمان،ُأحمدُبنُالحسينُبنُعليُبنُموسىُالخ ْسَرْوِجرديُالخراساني-51
وراجعُنصوصهُوخرجُأحاديثه:ُالدكتورُعبدُالعليُعبدُالحميدُحامد،ُمكتبةُالرشدُللنشرُوالتوزيعُبالرياضُبالتعاونُمعُالدارُ

ُه (.1ُ/1423السلفيةُببومبايُبالهند،ُ)ط
ه (،ُتحقيق:ُأحمدُعبد393ُهريُالفارابيُ)المتوفى:ُالصحاحُتاجُاللغةُوصحاحُالعربية،ُأبوُنصرُإسماعيلُبنُحمادُالجُو-52

ُه (.1ُ/1407بيروت،ُ)طُ–الغفورُعطار،ُدارُالعلمُللماليينُ
ُ.(هـ 4/1418ط) والتوزيع، للنشر الصديق دار الدين، ناصر محمد المفرد، األلباني، األدب صحيح-53

عبدُوأيامه،ُمحمدُبنُإسماعيلُأبوُُوسننه--صحيحُالبخاري/ُالجامعُالمسندُالصحيحُالمختصرُمنُأمورُرسولُاهللُ-54
البخاريُالجعفي،ُتحقيق:ُمحمدُزهيرُبنُناصرُالناصر،ُدارُطوقُالنجاةُ)مصورةُعنُالسلطانيةُبإضافةُترقيمُمحمدُفؤادُعبدُُاهلل

ُه (.1ُ/1422الباقي(،ُ)ط

سلمُبنُالحجاجُأبوُالحسنُ،ُم--صحيحُمسلم/ُالمسندُالصحيحُالمختصرُبنقلُالعدلُعنُالعدلُإلىُرسولُاهللُ-55
ُبيروت.ُ–ه (،ُتحقيق:ُمحمدُفؤادُعبدُالباقي،ُدارُإحياءُالتراثُالعربي261ُالقشيريُالنيسابوريُ)المتوفى:ُ

ُه (.1ُ/1417القاهرة،ُ)طُ–صفوةُالتفاسير،ُمحمدُعليُالصابوني،ُدارُالصابونيُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُ-56
ه (،ُتحقيق:ُأبوُعبدُاهلل256ُمحمدُبنُإسماعيلُبنُإبراهيمُبنُالمغيرةُ)المتوفى:ُُاهلل،ُعبدُأبوُالبخاري،الضعفاءُالصغير،ُ-57

ُه (.1ُ/1426أحمدُبنُإبراهيمُبنُأبيُالعينين،ُمكتبةُابنُعباس،ُ)ط
عمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخاري،ُأبوُمحمدُمحمودُبنُأحمدُبنُموسىُبنُأحمدُبنُحسينُالغيتابىُالحنفىُبدرُالدينُ-58

ُبيروت.ُ–ه (،ُدارُإحياءُالتراثُالعربي855ُ)المتوفى:ُُالعيني
غرائبُالتفسيرُوعجائبُالتأويل/ُمحمودُبنُحمزةُبنُنصر،ُأبوُالقاسمُبرهانُالدينُالكرماني،ُويعرفُبتاجُالقراءُ-59

ُبيروت.ُ–،ُمؤسسةُعلومُالقرآنُجدة-ه (،ُدارُالقبلةُللثقافةُاإلسالمية505ُ)المتوفى:ُنحوُ
ُفريدُأحمد:ُودراسةُتحقيقُ،(ه 401ُُالمتوفى)ُمحمدُبنُأحمدُعبيدُأبوُالهروي،ُوالحديث،ُالقرآنُفيُبينالغري-60

ُ.ه (1/1419ُط)ُالسعودية،ُالعربيةُالمملكة-ُالبازُمصطفىُنزارُمكتبةُالمزيدي،
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لدينُالحسني،ُأبوُمحمد،ُمحييُاُلطالبيُطريقُالحقُعزُوجل،ُعبدُالقادرُبنُموسىُبنُعبدُاهللُبنُجنكيُدوستُالغنية-61
ه (،ُتحقيق:ُأبوُعبدُالرحمنُصالحُبنُمحمدُبنُعويضة،ُدارُالكتب561ُُالجيالني،ُأوُالكيالني،ُأوُالجيليُ)المتوفى:ُ

ُه (.1ُ/1417لبنان،ُ)طُ–العلمية،ُبيروتُ
بدُالباقي،ُرقيم:ُمحمدُفؤادُعفتحُالباريُشرحُصحيحُالبخاري،ُأحمدُبنُعليُبنُحجرُأبوُالفضلُالعسقالنيُالشافعي،ُت-62

ُه.1379بيروت،ُ–تخريج:ُمحبُالدينُالخطيب،ُدارُالمعرفةُ
ه (،ُاعتنىُبهُتحقيقا927ُُفتحُالرحمنُفيُتفسيرُالقرآن،ُمجيرُالدينُبنُمحمدُالعليميُالمقدسيُالحنبليُ)المتوفى:ُ-63

/1ُِة(،ُ)طالش ؤ وِنُاإِلساَلِميُُّإَدارَةُ -والش ؤ ونُاإِلسالِمّيةُُوضبطاُوتخريجا:ُنورُالدينُطالب،ُدارُالنوادرُ)إصَداراتُوزَارةُاألوقاف
ُه (.1430

فتوحُالغيبُفيُالكشفُعنُقناعُالريبُ)حاشيةُالطيبيُعلىُالكشاف(،ُشرفُالدينُالحسينُبنُعبدُاهللُالطيبيُ)المتوفى:ُ-64
لتحقيق:ُإيادُمحمدُالغوج،ُالناشر:ُجائزةُدبيُه (،ُمقدمةُا743ُه (،ُشرفُالدينُالحسينُبنُعبدُاهللُالطيبيُ)المتوفى:743ُُ

ُالدوليةُللقرآنُالكريم.
قوتُالقلوبُفيُمعاملةُالمحبوبُووصفُطريقُالمريدُإلىُمقامُالتوحيد،ُمحمدُبنُعليُبنُعطيةُالحارثي،ُأبوُطالبُ-65

ُه (.2ُ/1426ُ)طنان،ُلب/ُُبيروت-ه (،ُتحقيق:ُد.ُعاصمُإبراهيمُالكيالي،ُدارُالكتبُالعلمية386ُالمكيُ)المتوفى:ُ
عليُ-ه (،ُتحقيق:ُعادلُأحمدُعبدُالموجود365الكاملُفيُضعفاءُالرجال،ُأبوُأحمدُبنُعديُالجرجانيُ)المتوفى:ُ-66

ُه (.1ُ/1418لبنان،ُ)ط-بيروت-محمدُمعوض،ُشاركُفيُتحقيقه:ُعبدُالفتاحُأبوُسنة،ُدارُالكتبُالعلميةُ
ُ.بيروتُ–ُالجديدةُالندوةُدارُ،(ه 748:ُالمتوفى)ُقَاْيمازُبنُعثمانُبنُأحمدُنبُمحمدُاهللُعبدُأبوُالذهبي،ُالكبائر،ُ-67
كشفُالمشكلُمنُحديثُالصحيحين،ُجمالُالدينُأبوُالفرجُعبدُالرحمنُبنُعليُبنُمحمدُالجوزيُ)المتوفى:ُ-68

ُالرياض.ُ–ه (،ُتحقيق:ُعليُحسينُالبواب،ُدارُالوطن597ُ
893ُالشافعيُثمُالحنفيُالمتوفىُ،ُالبخاري،ُأحمدُبنُإسماعيلُبنُعثمانُبنُمحمدالكوثرُالجاريُإلىُرياضُأحاديثُ-69

ُه (.1ُ/1429لبنان،ُ)طُ–ه ،ُتحقيق:ُالشيخُأحمدُعزوُعناية،ُدارُإحياءُالتراثُالعربي،ُبيروتُ
ى:ُالمتوفلسانُالعرب،ُمحمدُبنُمكرمُبنُعلى،ُأبوُالفضل،ُجمالُالدينُابنُمنظورُاألنصاريُالرويفعىُاإلفريقىُ)-70

ُه (.3ُ/1414ُبيروت،ُ)طُ–ه (،ُدارُصادر711ُ
المجروحينُمنُالمحدثينُوالضعفاءُوالمتروكين،ُمحمدُبنُحبانُبنُأحمدُبنُحبانُبنُمعاذُبنَُمْعبَد،ُالتميمي،ُأبوُحاتم،ُ-71

ُه (.1ُ/1396حلب،ُ)طُ–ه (،ُتحقيق:ُمحمودُإبراهيمُزايد،ُدارُالوعي354ُالدارمي،ُالب ستيُ)المتوفى:ُ

:ُتحقيقُ،(ه 807:ُالمتوفى)ُسليمانُبنُبكرُأبيُبنُعليُالدينُنورُالحسنُأبوُالهيثمي،ُالفوائد،ُومنبعُالزوائدُمجمع -72
ُ.ه 1414ُ:ُالنشرُعامُالقاهرة،ُالقدسي،ُمكتبةُالقدسي،ُالدينُحسام

ُه (728الفتاوى،ُتقيُالدينُأبوُالعباسُأحمدُبنُعبدُالحليمُبنُتيميةُالحرانيُ)المتوفى:ُُمجموع-73
تحقيق:ُعبدُالرحمنُبنُمحمدُبنُقاسم،ُمجمعُالملكُفهدُلطباعةُالمصحفُالشريف،ُالمدينةُالنبوية،ُالمملكةُالعربيةُ

ُه (.1ُ/1416السعودية،ُ)ط
:ُ(،ُتحقيقه 666دُبنُأبيُبكرُبنُعبدُالقادرُالحنفيُالرازيُ)المتوفى:ُمختارُالصحاح،ُزينُالدينُأبوُعبدُاهللُمحم-74

ُه (.5ُ/1420صيدا،ُ)طُ–النموذجية،ُبيروتُُالدار-يوسفُالشيخُمحمد،ُالمكتبةُالعصريةُ
:ُوفىالمت)ُالقاريُالمالُالدينُنورُالحسنُأبوُمحمد،(ُسلطان)ُبنُعليُالهروي،ُالمصابيح،ُمشكاةُشرحُالمفاتيحُمرقاة -75

ُُ(.ه 1/1422ط)ُلبنان،ُ–ُبيروتُالفكر،ُدارُ،(ه 1014
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ُبنُن عيمُبنُحمدويهُبنُمحمدُبنُاهللُعبدُبنُمحمدُالحاكمُاهللُعبدُأبوُالنيسابوري،ُالحاكمُالصحيحين،ُعلىُالمستدركُ-76
ُ(.ه 1ُ/1411ط)ُبيروت،ُ–ُالعلميةُالكتبُدارُعطا،ُالقادرُعبدُمصطفى:ُتحقيقُ،(ه 405:ُالمتوفى)ُالضبيُالحكم

ه (،ُتحقيق:241ُمسندُاإلمامُأحمدُبنُحنبل،ُأبوُعبدُاهللُأحمدُبنُمحمدُبنُحنبلُبنُهاللُبنُأسدُالشيبانيُ)المتوفى:ُ-77
ُم(.2001ُ-ه 1ُ/1421ُُمرشد،ُوآخرون،ُمؤسسةُالرسالة،ُ)طُعادل-شعيبُاألرنؤوطُ

:ُ،ُتحقيق(ه 454:ُالمتوفى)ُالمصريُالقضاعيُمونحكُبنُعليُبنُجعفرُبنُسالمةُبنُمحمدُاهللُعبدُالشهاب،ُأبوُمسند-78
ُه (.2ُ/1407بيروت،ُ)طُ–ُالرسالةُالسلفي،ُمؤسسةُالمجيدُعبدُبنُحمدي

ُه (311معانيُالقرآنُوإعرابهُللزجاج،ُإبراهيمُبنُالسريُبنُسهل،ُأبوُإسحاقُالزجاجُ)المتوفى:ُ-79
ُه (.1ُ/1408بيروت،ُ)طُ–تحقيق:ُعبدُالجليلُعبدهُشلبي،ُعالمُالكتبُ

 ،(هـ360: المتوفى) الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم، أبو الطبراني، األوسط، والمعجم -80

ُالقاهرة. – الحرمين دار، الحسيني إبراهيم بن المحسن محمد، عبد بن هللا عوض بن طارق: تحقيق
ه (ُبمساعدةُفريقُعمل،ُعالمُالكتب،1424ُأحمدُمختارُعبدُالحميدُعمرُ)المتوفى:ُُ.معجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرة،ُد-81
ُه (.1ُ/1429)ط
ُم َطرِِّزىُّالخوارزمي،ُالُالدينُبرهانُالفتح،ُأبوُعلى،ُابنُالمكارمُأبىُالسيدُعبدُبنُناصرُالمغربُفيُترتيبُالمعرب،-82

ُ.ط.ُبالُالعربي،ُالكتابُدارُ،(ه 610:ُالمتوفى)
ُ

:ُالمتوفى)ُالجرجاني،ُالبخاريُحليمُبنُمحمدُبنُالحسنُبنُالحسينُاهلل،ُعبدُأبوُالَحِليميُاإليمان،ُشعبُفيُالمنهاج -83
ُ(.ه 1/1399ط)ُالفكر،ُدارُفودة،ُمحمدُحلمي:ُتحقيقُ،(ه 403ُ

ُمحمد:ُتحقيقُ،(ه 320ُنحو:ُالمتوفى)ُبشر،ُبنُالحسنُبنُعليُبنُمحمدُاهلل،ُعبدُأبوُالترمذي،ُالحكيمُالمنهيات،ُ-84
ُ.م1986ُه ،1406:ُالنشرُعامُمصر،ُالقاهرة،-ُوالتوزيعُوالنشرُللطبعُالقرآنُمكتبةُالخشت،ُعثمان

ه (،748ُالذهبيُ)المتوفى:ُُميزانُاالعتدالُفيُنقدُالرجال،ُشمسُالدينُأبوُعبدُاهللُمحمدُبنُأحمدُبنُعثمانُبنُقَاْيماز-85
ُه (.1ُ/1382لبنان،ُ)طُ–تحقيق:ُعليُمحمدُالبجاوي،ُدارُالمعرفةُللطباعةُوالنشر،ُبيروتُ

ُعبدُنابُمحمدُبنُمحمدُبنُمحمدُبنُالمباركُالسعاداتُأبوُالدينُمجدُاألثير،ُابنُواألثر،ُالحديثُغريبُفيُالنهاية-86
ُ-ُالزاوىُأحمدُطاهر:ُتحقيقُم،1979ُ-ُه 1399ُبيروت،ُ-ُالعلميةُالمكتبةُ،(ه 606:ُالمتوفى)ُالجزريُالشيبانيُالكريم
ُالطناحي.ُمحمدُمحمود

الهدايةُإلىُبلوغُالنهايةُفيُعلمُمعانيُالقرآنُوتفسيره،ُوأحكامه،ُوجملُمنُفنونُعلومه،ُأبوُمحمدُمكيُبنُأبيُطالبُ-87
ه (،ُتحقيق:ُمجموعةُرسائلُجامعية437ُرطبيُالمالكيُ)المتوفى:َُحّموشُبنُمحمدُبنُمختارُالقيسيُالقيروانيُثمُاألندلسيُالق

ُه (.1ُ/1429الشارقة،ُ)طُجامعة-بكليةُالدراساتُالعلياُوالبحثُالعلميُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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