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 ص البحثملخ

الى  يهدف البحث الى معرفة معنى المعروف في اآليات الخاصة باألحكام الخاصة بالنساء ) كالنكاح والطالق والعدة وغيرها( حيث قيد هللا تع
معنى    األحكام بقيد ) المعروف(، وألهمية حقوق المرأة في اإلسالم وفي المجتمعات أحببت أن أبين بدراسة موضوعية في هذا البحثأكثر هذه  

المعروف في األحكام الخاصة بالنساء في سورة البقرة، وذلك من خالل دراسة عشر آيات خاصة بهذه األحكام والمقيدة بهذا القيد، ست آيات  
يم  سائاًل المولى جل وعال القبول، وأن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكر ام الطالق وأربع منها خاصة باألحكام األخرى .  نها خاصة بأحكم

 ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .     
Research Summary 

The research aims to know the meaning of the well-known in the verses related to the rulings pertaining to 

women (such as marriage, divorce, waiting period, etc.), as God Almighty has restricted most of these rulings 

with the restriction of (known). With regard to women in Surat Al-Baqarah, through studying ten verses 

related to these rulings and restricted by this restriction, six verses of which are specific to divorce rulings 

and four of them pertain to other rulings. We ask the Almighty, the Almighty, the Most High acceptance, 

and that this work be purely for His honorable sake, and our last prayer is that Praise be to God, Lord of the 

Worlds. 

 املقدمة
  مزيده،   ءيويكاف  نعمه  يوافي  حمداً   أعلم  لم  َوَما   ِمْنَها  علمت   َما  كلَها  نعمه  على  أعلم  لم  َوَما  ِمْنَها  علمت  َما  كلَها  محامده  ِبَجِميعِ   َتَعاَلى  أحمد هللا

 النبي  ورسولك  ونبيك  عبدك  محمد  وهادينا  وشفيعنا  وحبيبنا  سيدنا  لىع  وبارك وسلم  اللهم  وصل،  َنفسه  على  أثنى  ُهوَ   اَكمَ   ْيهِ لَ عَ   َثَناء  أحصي  َل 
 بعظيم   يليق  وكما  مجيد،  حميد  إنك  العالمين،  في  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم،  على  وباركت  وسلمت  صليت  كما  ته،اوذري  وأزواجه   آله  وعلى   األمي،

 وذكره   ذكرك  عن   غفل   وكلما  الذاكرون،   وذكره  ذكرك  كلما  ك،كلمات  ومداد  معلوماتك،  عدد   له،  وترضى  تحب  وما  ،عنه  ورضاك  هوكمال  شرفه
)النكاح فإن من المعلوم أن في القرآن الكريم نحو من خمسمائة آية فيها آيات األحكام وكثير منها أحكام تتعلق بالنساء كأحكام  فلون، وبعد:  الغا

عروف( ويختلف معنى )المعروف( بحسب اآلية وقد يتشابه في بعضها، وأكثر هذه اآليات قيدها هللا تعالى بقوله )بالم دة وغيرها(والطالق والع
ولمعرفة معناها أحصيت اآليات الخاصة بأحكام النساء الواردة في سورة البقرة وقمت بدراستها دراسة موضوعية وقد قسمت هذا البحث الى  

 : يات المتعلقة بالطالق وفيه ست آيات، وهي كاآلتيته خاص باآل مبحثين، األول جعل
تعالى: قوله  وهي  األولى:    کژ  ژ  ڑ   ڑ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ اآلية 

 . (1) چڻ  ڻ  ۀ     ڻں  ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڳ    ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ
  ۋڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ  :  قوله تعالى  اآلية الثانية:

 . (2) چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ەئۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ اآلية الثالثة: قوله تعالى:  

 .  (3)   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ
گ  گ  گ    ڳ  ڳ    ڳ  ڳ    گڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کچ اآلية الرابعة: قوله تعالى:  

 .(  4)  چ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻں  ں  ڻ    ڻ  ڱڱ  ڱ  ڱ
  ۆے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇ  ےھ  ھ  ھ  ھ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ چ قوله تعالى:    الخامسة:ية  اآل

 . ( 5) چۆ  ۈ  ۈ    
 .( 6) چڑ  ک  ک     ڑڈ  ژ   ژچ اآلية السادسة: قوله تعالى: 

 : وهي كاآلتي والمبحث الثاني خاص باألحكام األخرى المتعلقة بالنساء وفيه أربع آيات، 
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  ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۓ  ڭ  ڭڭۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ۓ   ےھھھ   ھ  ےچاآلية األولى: قوله تعالى:  

ی ییجئ  حئ  مئ  ىئ  یۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئۇئەئوئوئۇئەئې ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

 .( 7)  چجت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  يبيئ  جب  حب خب   مب  ىب
ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ  ٻٻٻٻپپ پپ ڀ ڀچ اآلية الثانية: قوله تعالى:  

 .  (8)چٹ  ٹ ڤڤ  ٹٹ
چ  چ  چ  ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ   چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ ه تعالى:اآلية الثالثة: قول

  چڱ   ڱ  ڱ  ں    ں         ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ڈڎ  ڎ ڌ  ڌ ڍ

(9 ) . 
ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ڤ  ڤ  ڦ    ڤچ اآلية الرابعة: قوله تعالى:  

 .( 10)  چڌ  ڎ   ڎ      ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ
 نسأل هللا تعالى القبول والسداد، وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .   

 اآليات اخلاصة بالطالق املبحث األول:
 اآلتي: حكام الطالق في سورة البقرة، وكأفي هذا المبحث ست آيات تتعلق ب

األ تعالى:اآلية  قوله  وهي    کژ  ژ  ڑ   ڑ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ ولى: 

 ىفي هذه اآلية الكريمة يبين هللا تعال.  (11)  چڻ  ڻ  ۀ     ڻں  ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڳ    ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ
 ل أو ثالثة أطهار، على الخالف بين المذاهب،    حيضات  ثالث  ينتظرن   ان  أزواجهن   بهن    دخل   الالتي  المطلقات  علىعدة المرأة المطلقة، ف

  في   هللا  خلق  ما  يكتمن  ان  لهن  يجوز  ول.  حمل   ذات  ليست  أنها  من  التأكيد  هي  ذلك  في  والحكمة  انقضائها،  قبل  تتزوج  ان  منهن    للمرأة   يجوز
  المرأة  وكانت .(12) المدة تلك عن بالنفقة فيطالبن طالت الحيض مدة ان  يد عين المطلقات بعض ان  ذلك ،الحيض دم  أو الولد، من نارحامه

  وضياع  األنساب  اختالط  هذا  وفي  ،بالثاني  الولد  فُتلحق  الول،  من  حبلى  انها  يظهر  ثم  العدة،  تنتظر  ان  دون   طالقها   بعد  تتزوج  قد  الجاهلية  في
د  هذا  حر م  اإلسالم  جاء  فلما.  الناس  لحقوق    واليوم   باهلل  اليمان  في  صادقات  كن   اذا  اي  ،    چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑچ   : بقوله  ذلك  في   وشد 
  سبب : » السدي  وقال  .(14)«اآلية  نزلت  ذلك  ففي  الجديد  بالزوج  الولد   ليلحقن  الحمل   يكتمن  أن  الجاهلية  في   عادتهن  كانت: »قتادة  قال.(13)اآلخر

 ( 15)«ذلك  في  بالصدق  هللا  فأمرهن  فراقها،  في  وولده  بنفسه  يضر  أن  مخافة  حمل؟  بهاأ  سألها  امرأته  يطلق  أن  أراد  إذا   كان   الرجل  أن  ةاآلي
  بالمرأة   اإلضرار  قصدوا  اذا  أما  ،المعاشرة  وحسن  الصالح  قصدوا  إذا   العدة  انقضاء   قبل  اليهم  مطلقاتهم  ارجاع  في  غيرهم  من  أحق    واألزواج.

  الواحد   حقوقاً   والنساء  للرجال   نأي أ     چ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ  ،هللا  دـعن  آثماً   وجالز   ويكون   ال،ـف  كالمعل قة،  تبقى  حتى  التزوج  من  ومنعها
 .(16)" واجبات  وعليهن وعليهم اآلخر تجاه منهم

 أقوال:  ثالثة واختلفوا في معنى المعروف هنا على
 وما   لي،  تتزين  كما  لمرأتي  ألتزين  إني:  عباس  ابن  قال  ولهذا  عليهن،  للرجال  ما  مثل  رجاللا  على  الزوجية  حقوق   من  لهن  أي  األول:القول  

 زينة  أي     چ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ  : قال  تعالى   هللا ألن  علي،   لها  الذي  حقها  فتستوجب  عليها لي  الذي  حقي   كل    (17)أستنظف  أن   أحب
 .(18)  الصحبة حسن من لهن أي:  أيضاً  وعنه . مأثم غير من
 .(19) مثل ما لألزواج على الزوجات والصحبة الجميلة اإلحسانأي للزوجات على األزواج من   :الثانيول قال

 .(20)بالوجه الذي ل ينكر في الشرع وعادات الناس :ثالثالقول ال
  ۋۋ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ  : قوله تعالى:  اآلية الثانية

في هذه اآلية يبين هللا تعالى  .  (21)  چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئەئ    ەئۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ
  ِإل   بعدهما  وليس  مرتان  الرجعة  الزوج  به  يملك  الذي  المشروع  الطالقعدد الطلقات التي يسمح للرجل أن يطلق بها زوجته، فبين أن  الكريمة  
  الطالق كان فإن عدد، ول حد   للطالق يكن لم لكن العدة، في ومراجعة للمرأة  وعدة طالق جاهليتهم في للعرب كان، حيث لمعروفاب  المعاشرة
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  ، جديداً   طالقاً   واستأنف  العدة،  انقضاء  قبل  راجعها  الزوجة   لمضارة  كان   وإن  العشرة،   بينهما  واستقامت  زوجه   فراجع  الزوج  عاد   عارضة  لمغاضبة
  أصلح   اإلسالم  جاء  لما، فشاء  أن ى  بالطالق  يضارها  الرجل  يد  يف  ألعوبة  المرأة   تفكان  غضبه،  ثورة  وتسكن  ءي يف  أو  المرة  تلو  المرة  يفعل  وهكذا

 .(22) والرجعة   والطالق  الزوجية أمور الجتماعية ونهمؤ ش من أصلح مما
 ل:  ا، على ثالثة أقو چ ہ  ھچ واختلفوا في معنى المعروف الوارد في اآلية بقوله:  

 .(23)  المرأة  ساكإم في  الحق إقامة  من شرعاً  يعرف بمااألول: 
 .(24) الثانية بعد الرجعة: چہ  ھچ  :تعالى بقوله  المراد: والسدي والضحاك، ومجاهد، عطاء،  قالالثاني: 

 . (25)الثالث: أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة 
 ولهذه اآلية سبب نزول:

  إذا   أكثر،  أو  مائة  طلقها  وإن   يطلقها،  أن  شاء ما  امرأته  يطلق  الرجل  كان:  قالت  عنها،  هللا رضي  شةئعا  عن أبيه،  عن  عروة، بن  هشامفعن   
 وكلما  أطلقك:  قال  ذاك؟   وكيف:  قالت.  إلي  آويك  ول  مني،  فتبيني  أطلقك  ل   وهللا:  لمرأته  الرجل  قال  حتى  عدتها،  تنقضي  أن  قبل  ارتجعها

  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا   لرسول  عائشة  ذلك  فذكرت  عائشة،  إلى  ذلك  المرأة   فشكت  ذلك،  لفعأو   أطلقك،  ثم  ارتجعتك،  تنقضي  أن  عدتك  همت
 .(26)  چ  ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ : القرآن نزل"  حتى شيئاً  يقل فلم فسكت

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ قوله تعالى:    اآلية الثالثة:

 (27)   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڤڤ  ڤٹ  ٹ  ڤ    ٹٹ
  إل   منها  يبق   ولم  عدتها،  انقضت  إذا  أمرها  في  يحسن  أن  رجعة،  فيه  عليها  له  طالقاً   المرأة   أحدهم  طلق  إذا  للرجال   وجل  عز  هللا  من  أمر  هذا

 بالمعروف،   عشرتها   وينوي   رجعتها،  على  يشهد  أن  وهو  بمعروف،  نكاحه  عصمة  إلى  تجعهار ي:  أي  يمسكها،  أن  فإما  رجعتها،  فيه  يمكنه  ما  مقدار
چ : تعالى  هللا  قال تقابح، ول مخاصمة ول شقاق غير من  أحسن، هي بالتي  منزله من ويخرجها عدتها، تنقضي حتى يتركها: أي يسرحها، أو

  كان :  دواح  وغير  حيان  بن  ومقاتل  والربيع،  والضحاك،   دة،اوقت  والحسن،  ومسروق،  ومجاهد،  عباس،  ابن  قال  چ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 لتطول  طلق  العدة  انقضاء  على  شارفت  فإذا  فتعتد،  يطلقها  ثم  غيره،  إلى  تذهب  لئال  ،ضراراً   راجعها  العدة  انقضاء  قاربت  فإذا  المرأة،  يطلق  الرجل
 .(28)تعالى هللا  أمر بمخالفته: أي  چٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   چ: فقال  عليه  وتوعدهم ذلك،   عن  هللا فنهاهم العدة، عليها

 على ثالثة أقوال وكاالتي:   چ پ  پ  چفي معنى المعروف في اإلمساك في قوله تعالى: واختلفوا 
 .(29) هو أن ينفق عليها، فإن لم يجد طلقها، فإذا لم يفعل خرج عن حد المعروف  :اإلمساك بمعروفالقول األول:  

ة قبل انقضاء العدة، دون الرجعة بالوطء والجماع. ألن بما أذن به من الرجعة، من اإلشهاد على الرجعأي    :بمعروف : فأمسكوهن  نيالقول الثا
 .(30)ذلك إنما يجوز للرجل بعد الرجعة، وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر هللا به

 الحقوق   مراعاة  من  قبل  من  يمسكها  كان  ما  ىلع  يمسكها  أن، أي  من ِإقامة الحق في ِإمساك المرأة بما يعرف    أي:  بمعروف  :ثالثالقول ال
 .(31)الحدود  فظةومحا

 فقد اختلفوا فيه على ثالثة أقوال أيضًا وكما يلي:    چپ  پ  ڀ چ :أما معنى المعروف في التسريح بقوله تعالى
 .(32)الثالثة حيضتها  من اغتسلت إذا  هللا  بطاعة : أيبمعروف سرحوهنالقول األول: 
 .(33)ماذكر في قصة نزول اآلية ، على، بأن يطيل عدتها بالمراجعةيقصد إضرارها لأن  القول الثاني:

 .(34)بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم، على ما ألزمتكم لهن من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهن  أي: بمعروفالقول الثالث: 
 :هذه اآلية سبب نزولو 

  راجعها،  ثالثة،   أو  يومين  إل   تهاعد  انقضت  إذا  حتى  امرأته طلق  يسار   بن  ثابت  يدعى   األنصار من  رجل   في  نزلت:  قال  : السدي ما جاء عن
 .(35) "لتعتدوا ضرارا تمسكوهن ول" :ذكره  تعالى هللا فأنزل يضارها، مضارة أشهر، تسعة لها مضت حتى بها ذلك ففعل طلقها، ثم

گ  گ  گ    ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ    گک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کچاآلية الرابعة: قوله تعالى:

 .( 36) چ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻڻ    ڻ ں  ں   ڱڱ  ڱ
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تها،  الثالث، وانقضت  دون   المطلقة  أولياء المرأة   ومنهم   األزواج  منهم  الذين  للمؤمنين  في هذه اآلية الكريمة خطاب  أو غيره أن  زوجها  وأراد  عد 
 .(37)به التزوج من يمنعها: أي; يعضلها  أن; وغيره أب من لوليها، يجوز فال ًا،جزو  باآلخر والمرأة  الرجل  من كل رضى  إذا ينكحها،

 وفي سبب نزول هذه اآلية قولن: 
 انقضت  إذا  حتى  فطلقها،  رجل  من  لي  أختاً   زوجت:  قال  فيه،  نزلت  أنها  يسار،  بن  معقل  حدثني:  قال  الحسن  عنمارواه البخاري    أحدهما:

  وكانت   به، بأس  ل   رجالً   وكان  ،أبداً   إليك  تعود  ل  هللاو ل  تخطبها، جئت  ثم فطلقتها،  وأكرمتك،  وفرشتك  كزوجت:  له  فقلت  يخطبها،  جاء  عدتها
 .(38)  «إياه فزوجها: »قال  هللا،  رسول يا أفعل  اآلن: فقلت{  تعضلوهن فال : }اآلية هذه هللا  فأنزل إليه، ترجع أن تريد المرأة 

:  وقال   جابر،  فأبى  رجعتها،  يريد  رجع   ثم  ا،عدته  فانقضت  تطليقة،  زوجها   فطلقها  عم،   ابنة   له  تكان  األنصاري   هللا  عبد  بن  جابر   أن:  الثانيو 
 .(39)اآلية هذه فنزلت  راضته، قد زوجها، تريد  المرأة  وكانت! الثانية؟ تنكحها أن تريد ثم عمنا، ابنة طلقت

 أقوال:خمسة وفي معنى المعروف في هذه اآلية 
  ونكاح   جديد  بمهر  يعني  بالمعروف  بينهم  تراضوا   إذا  أزواجهن  يراجعن  أن  تمنعوهن  فال  يعنى  جديد،  كاحنو   جديد  معناه بمهر  القول األول:

 (40)جديد
 .(41)الصحيح  بالنكاح الزوجان تراضى  إذاالقول الثاني: المعروف معناه 

 .(42) جائز ومهر  حالل، بعقد يعنيالقول الثالث: 
 .(43)المثل مهرالقول الرابع: المعروف معناه 

 .(44)  المروءة وتستحسنه  الشرع يعرفه بماقول الخامس: لا
  ۆے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇ  ےۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ اآلية الخامسة: قوله تعالى:  

 . ( 45) چۆ  ۈ  ۈ    
يتزوج    بمعنى أنيفرض،    لم   أو  مهراً   فرض  والجماع،  اءنبلا   قبل   المطلق  عن  الحرج   برفع   إخبار  ابتداء  وهو  المطلقات،  أحكام   من   أيضا  هذا

 .(46) لها  صداق ول بالمعروف متاع فلها بها، يدخل  أن قبل يطلقها ثم صداقًا، لها يسمى ول المرأة  الرجل
 فقال  ،يمسها  أن  قبل  اطلقه  ثم  ،مهراً   لها  يسم  ولم  حنيفة  بني  من  امرأة   تزوج  األنصار   من  رجل  في  نزلت:  مجاهد  قالوسبب نزول هذه اآلية:  

  أحيي   أن  أردت  ولكن  ،شيئاً   تساوي   ل  إنها  أما  بقلنسوتك  متعها: "قال.  نفقة  أجد  لم  إني  نعم:  قال"    أطلقتها؟: "سلمو   عليه  هللا  صلى  النبي  له
 .(47) "سنة

 وفي معنى المعروف في هذه اآلية أقوال وهي كاآلتي:  
 .(48)انمكاإلِ  وقدر القصد أنه تعرفون  بما القول األول: أي

 .(49) يرى  ما تقدير واحد  كل على فيوجب ام،الحك اجتهاد  إلى  القول الثاني: مفوضة
 .(50)ظلم غير من به هللا أمركم القول الثالث: بالمعروف أي بما

  كل   أنو   ،طالق ال  أحكام  من  السورة  في  ما  تتمة  اآلية  هذه(  51)  چڑ  ک  ک     ڑڈ  ژ   ژچ اآلية السادسة: قوله تعالى:  
  أو   الواجبة  التقوى   خصال  من  فهو  المتقون،  به  يقوم  إنما  حق،  وأنه  وحالها،  حاله  سبينا  ما  ويعطيها  يمتعها  أن  زوجها،  على  لها  ة،لقطم

 حقاً   متاعاً   لها  أن  مطلقة  كل  بها  عني: "  عطاء  وقالالستغراق ،    يفيد  المطلقات  في  والتعريف.    حقوقها  لبعض  وأداء  لخاطرها  جبراً ،  المستحبة
:  تعالى  قوله   نزل  لما:  قال  زيد  بن  جابروسبب نزول هذه اآلية ماورد عن  .(52) "  الطاقة  در ق  على   ونحوها  والخادم  والنفقة  كالثياب  قينمتال  على

چ :  تعالى  قوله  فنزل   أفعل،   لم  ذلك  أرد   لم  وإن   فعلت  أحسنت  إن:  رجل  قال  ،(53)   چۆ  ۈ  ۈ         چ :  قوله  إلى  چے  ۓ   ۓ          ڭ  چ 

 .(54)چ ڑ  ک  ک  ڑ ژ ژ  ڈ  
 آلية:  ومعنى المعروف في هذه ا

 .(55)أي على قدر الطاقة  ويسره، عسره قدر  على يمتعها أن ، أي الزوج مال قدر  علىهو أن يكون المتاع 
 للنساءاآليات اخلاصة باألحكام األخرى  املبحث الثاني

 اع والخطبة والعدة، وكاآلتي:  ضر الك  ،هذا المبحث فيه أربع آيات تتعلق باألحكام األخرى غير الطالق
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  ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۓ  ۓ  ڭ  ڭڭۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ےھھھ   ھ  ےچ: قوله تعالى:  اآلية األولى

ی ییجئ  حئ  مئ  ىئ  یۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئۇئەئوئوئۇئەئې ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

، الوالدات المطلقات  على   أن الكريمة    يةيبين هللا تعالى في هذه اآل.(  56)   چجت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  يبيئ  جب  حب خب   مب  ىب
 عليهما،   زيادة   ل  كاملين  حولين   مدى   أولدهن  يرضعن ،  مطلقات  غير  أو   كن  مطلقات  الوالدات  جميع  بعض أن المقصود من الوالداتوذهب ال

 بخدمته   لتقوم   وكسوة  طعام  من  عضمر ال  كفاية  الوالد  وعلى،  اجتهادهما  إلى   موكول  واألمر  مصلحة،  ذلك  في  أن  الوالدان  رأى   إذا  المدة  تنقص  وقد
 تشريع  في  العلة، وقد بين هللا تعالى  الضيق  إلى  ينتهى  ل  بحيث  قدرتها  له  تتسع   بما  إل  نفس  تلزم  ل  ،األيام  عاديات  من  حفظهوت  القيام،  حق
 ذي   كل  بإعطاء   ينانبالج  من  الضرار  منع  تقدم  ما  تشريع  في  العلة  إن  أي،  چې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائچ  بقوله:    األحكام  هذه
  بالتماس   للوالد تعجيزاً  إرضاعه من األم تمتنع أن ينبغي فال لد،الو  بسبب باآلخر إضرار الوالدين أحد من يأتي أن فيحرم بالمعروف، حقه حق

ر  أو  وسعه،  فوق   النفقة  من   تكلفه  أو  الظئر،  من  يمنعها  أن  به  يليق  ل  كذلك  الرجل،   لتغيظ  عقلية  أو خلقية  أو  بدنية  تربية  الولد   تربية  في تقص 
 كان   الذي  مثل، وعلى الوارث  والحضانة  الرضاع  مدة  بعد  ولو  رؤيته  من  يمنعها  أو  اإلرضاع،  مع  النفقة  في  عليها  يضي ق  أو  ولدها،  إرضاع

 لها   زوج  ول  فيها،  احتراف  ل  ومن  وعاهة،  زمانة  ذات  هي  ومن  الحاجة،  أهل  من  كانت  إن  بالمعروف،  وكسوتها  والدته  رزق   من  والده  على
  على  ما  مثل  عليهذهب البعض الى أن  و ،  رضاعه  أجر  من  لها  والده  على  كان   الذي  فمثل  والصحة،  الغنى  أهل  من  كانت  وإن  به،  تستغني

 مدة  في  اشتجرا  إذا   الزوجين  بين  التنازع  لقطع  تحديد  وهذا  ؛فليفطماه  بذلك،  فتراضيا   الحولين  قبل  يفطماه  أن  أرادا  إذا، فوالكسوة  النفقة  من  األب
  رضاعهن،   تمام  إلى  أولدكم  تسترضعوا  أن  أردتم  وإن  ،إيجاب  تحديد  هذا  وليس  الختالف،  عند  إليه  انيرجع  لهما  ميقاتا  الحولين  فجعل  الرضاع،

  عهمرضا  من  أمهاتهم  امتنعت  إن  ظؤورة،  تسترضعوهم  أن  عليكم  جناح  فال  صالحهم،   من  ذلك  تروا  ولم  فصالهم،  على  ووالدتهم  أنتم  تتفقوا  ولم
: تعالى  فقال  اإلضرار،  في  خوفهما  ثم،  بالمعروف  آتيتموهن  التي  حقوقهن  اآلخرة  المسترضعة  وإلى  مأمهاته  إلى  سلمتم  إذا  علة  لغير  أو  بهن  لعلة

 .(57) به فيجازيكم اإلضرار من چ خت  مت  ىت  يت   جث  مث چ  ،لصاحبه منهما واحد يضار فال األبوين يعني ، چحتجتچ
 اآلية مرتين: ذه ي هوقد وردت لفظة المعروف ف

،  ى واحد حسب قول المفسرينفي هذا الموضع معن  )المعروف(  ولهذه اللفظة،  چ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇ چ األولى في قوله تعالى:
 ، كذل  وبين  والمقتر  الموسع  منهم  وأن  والفقر،  بالغنى  خلقه  أحوال  تفاوت  علم  قدف  ذكره  تعالى  هللا  كان  لما  إذ  مثله،  على  لمثلها  يجب  بما:  ووه

  الرجل  حال  قدر على الواجب  أن  على دللة بالمعروف ، فقوله (58) ميسرته قدر  على وولده زوجته من نفقته لزمته من على ينفق أن كالً  فأمر
 .(59)الطفيف النزر  الموسر ول يطيقه، ل ما المعسر إلزام المعروف من ليس إذ ويساره، إعساره في

 ى: أما الموضع الثاني فورد في قوله تعال
   :اننيوللمعروف في هذا الموضع مع، چىب    ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب    چ
  عذر   التي  الحال  أو  ،لبنها  انقطاع  إلى  استحقته  ما  بحساب  رضاعهن،   على  األجرة  من  عليه   فارقتموهن   ما  ألمهاتهم  سلمتم  إذا:  األول  لمعنىا

  وليسلم   أخرى،  له   فتسترضع  ،"لبني  ذهب  فقد  به،   لي  طاقة  ل"  : األم  قالت  إنبمعنى:    ، له  واسترضاعه   أمه،  غير  لولده  مرضع  بطلب  الصبي   أبو
 .(60)امتناعهن  قبل أرضعن ما أجور األولد أمهات إلى اآلباء أيها سلمتم إذا ، أي:أرضعت ما بقدر أجرها لها
 . (61)  وموافقة وسرور نفس  بطيب أجرها على   فضل من الظئر أعطيتم ما: الثاني معنىال

ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀٱ  ٻٻٻٻپپ پپ ڀ چ الثانية: قوله تعالى:  ية  اآل

 .  (62)چڤڤ ٹ  ٹ  ٹٹ
يتزوجن،    ومتى   ،خطبتهن  تجوز  ومتى  والعتداد،  الحداد   من  عليهن  يجب  ماذا   أزواجهن  يموت  الالتي  النساءتبين هذه اآلية الكريمة أحكام  

  الرجال  يواعدن  ول  شرعي،   رعذ  بغير  المنزل  من  خروج  ول   بزينة  للزواج  افيه  يتعرضن  ل  ليال،   وعشر   أشهر  أربعة  حيث بينت أن عدتهن
  المرأة   تفعل  أن  المسلمون   أيها  عليكم  إثم  فال  والنتظار  التربص  مدة  وانتهت  عدتهن  أتممن  فإذا  ،لشأنها  وتعظيماً   الزوجية  بحقوق   اهتماماً   بالزواج،

 .(63)وعرفاً  عاً شر  المعروف  الوجه على المنزل من والخروج  ابخط  لل والتعرض التزين من ذلك قبل عليها محظوراً  كان ما
 وللمعروف في هذه اآلية معاٍن ذهب اليها العلماء، وهي:

 .(64)الطيب  الحالل النكاح هو المعنى األول: المعروف
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  ينكره  ل الذي بالوجه األزواج تمسوتل ينوتتز  تتشوف أن عدتها انقضت إذا  المرأة  على حرج ل المعنى الثاني: التزين والتشوف للزواج،  يعني
أما المعروف فهو على وذهب بعض العلماء أن هذه األقوال المذكورة آنفًا إنما هي مافعلن المتوفى عنهن أزواجهن في أنفسهن،  .(65)  الشرع

 أقوال وهي:
 . (66)القول األول: المعروف هو اإلشهاد
 المتوفى  فعل   فيما  -المرأة   أولياء-  األولياء  أيها  عليكم  عليه، أي ل حرج  النكاح  يتوقف  مما  عالشر   فيه  أذن  القول الثاني: المعروف معناه: ما 

: بذلك  يعني  ،"بالمعروف="نكاحه  لهن  يجوز  من  ونكاح  فيه،  يعتددن  كن  الذي  المسكن  من  ونقله  وتزين  تطيب  من  أنفسهن،  في  حينئذ  عنهن
 .(67)لهن وأباحه  فيه  لهن هللا  أذن ما على

  ينكره   ل  الذي   بالوجه   أي  :بالمعروف  للخطاب،  التعرض من  أنفسهن  في   فعلن  فيماالشرع، أي    ينكره  ل  الذي بالوجه :  وفلمعر لث: باالقول الثا
 .(68)الشرع

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃڤ  ڦ  چ اآلية الثالثة: قوله تعالى:

  چ  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ں     ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳ گ  گ   گ  گ   ککڈژژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڈڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ

  إذا  المطلقات وأن محترم، العدة أمد  وأن  الوفاة،  وعدة  الطالق عدة أحكام قبلها التي اآليات تضمنت وقد بالعدة، المتعلقة األحكام من هذا.( 69)
  حرام،   جلاأل  مدة   في  فالتزوج  ذلك  يجوز  ل  يبلغنه  لم  إذا  نأنه  ذلك  من  فعلم  المعروف،  من   أردن  ما  أنفسهن  في  يفعلن  أن  جاز  أجلهن  بلغن
  على   حرصا  ومواعدتها،  المعتدة  خطبة  إلى  يتسابقوا  أن  عادتهم  من  وكان  الزواج،  حصول  المتحدث  منه  يقصد  إنما  التزوج  في  التحدث  كان  ولما

  يصلح   ما  كالمه  يضمن  أن  ومعناهريض،  وهو التع  منه   شيء  في  ورخصت  ذلك،  تحريم  لهم  الشريعة  فبينت  العدة  انقضاء  بعد  بها  الستئثار
 كأنه جانبه  وهو الشيء  عرض  من وأصله  ،وأرجح  أتم المقصود بجانب إشعاره  أن إل  مقصوده غير على للدللة  ويصلح مقصوده على  دللة لل

  أن   أريد  إني:  يقول  أن، ومثاله  ذكر  كالمال  في   له  ليس  ما  إلى  بالكالم  إشارة  فهو  كشف،  غير  من  والتلويح  اإليماءأو هو    يظهره،  ول  حوله  يحوم
 ُرب  :  يقول  أو,    خيراً   إليك  يسوق   أن   هللا  ولعل  َأْيمة  عليك  ما:  لها  يقول  أن، أو  خير  إللى  وإنك لحسنة،  وإنك  لجميلة،   إنك:  يقول  أن  أو  ،أتزوج
 .(70) عدة المرأة  بعد انقضاء، الى ما ذلك من األلفاظ التلميحية التي يقصد منها الرغبة في الزواج فيك َيْرغب رجل  

 : هي كاآلتيولمعنى المعروف في هذه اآلية أقوال ذهب اليها العلماء كلها تؤدي الى معنى واحد وهو التعريض و  
 .(71) فيه فحش ل حسناً القول األول: قوًل معروفًا: أي قوًل 

 .(72)نجتمع أن ألرجو وإني لراغب، فيك إني: وهو قوله القول الثاني:  
 .(73) التعريض يعني: معروفاً  ولً قالثالث:   القول

 . (74) يكن شيء يقدر وإن لتعجبيني، وإنك لرغبة، وإنكم كرام، ألكفاء إنكم  وهللاالقول الرابع: أن يقول: 
 .(75) لها نفسه فتتوق   ،"ذلك مثل وأنا" :فتقول رغبة، بك لي  فإن نفسك، علي احبسي" : القول الخامس: قوله
ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ڤ  چ الى:  اآلية الرابعة: قوله تع

 .( 76)  چڌ  ڎ   ڎ      ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ
 وبراً   لخاطرها،  جبراً   ،كامالً   حولً   عندهم  ميتهم  زوجة   يبقوا  في هذه اآلية الكريمة وصية ألولياء أمور النساء الالئي توفى عنهن أزواجهن أن

  الخروج اختارت ، فإن يخرجوها ول ويمتعوها بزوجته، يستوصوا  أن  الميت،  هلأل هللا  من  وصية : يأ چ ڦ   ڦ چ: قال ولهذا بميتهم،
 لكم  ولية  ل  إذ  والتزوج،  العدة  بعد  للخط اب  كالتعرض  وعادة  شرعاً   المعروف  من  نفسها  في  فعلت  فيما  أمرها  متولي  على  جناح  فال  فخرجت،

 .(77)مكلف كل منه يمنع الذي لمنكرا من إل يمنعن ل حرائر فهن عليهن،
 سبب نزول هذه اآلية:  

 هذه   تعالى  هللا  فانزل  ومات  ،وامرأته  أبواه   ومعه  أولد  وله  المدينة  الى  هاجر  الحارث  بن  حكيم  له  يقال  الطائف  من  رجل  في  يةاآلهذه    نزلت
 .(78) حولً  زوجها تركة من عليها اينفقو  ان  وأمرهم ،شيئاً  مرأتها يعط ولم ،ميراثه من  وأولده والديه  وسلم عليه  هللا صل ى  ي  النب  عطىفأ ،يةاآل

 معنى المعروف في هذه اآلية: 
 بقول واحد وهو:   (79)للعلماء في معنى المعروف في هذه اآلية أقوال جمعها أبو حيان
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 .(80)شرعاً  بالمعروف ذلك  كان إذا والتشوف والتماس األزواج،  للخطاب، تعرضالو   خروج،الو  تزين،الو  حداد،اإل ترك
 متةاخلا

 بعد إكمال البحث بفضل هللا تعالى ومنته يمكن استخالص النتائج التالية: 
 إن لمصطلح المعروف الوارد في اآليات معان مختلفة وكاًل حسب موقعه .   .1
 في بعض اآليات مع البعض اآلخر .قد يتفق معنى المعروف  .2
 )النكاح والطالق والعدة وغيرها( .ساء ق النوع البحث كلها تختص بحقو إن مصطلح المعروف الوارد في اآليات موض .3
 في القرآن الكريم قريبًا من أربعين موضعًا يتكلم فيها عن المعروف في حقوق النساء، وأرى أن تدرس جميعها .  .4

 ين أجمعين .وأخيرًا أسأل هللا تبارك وتعالى أن تجد كلماتي هذه آذانًا صاغية، وأن ينفعني هللا بها والمسلم
 واملراجع صادرثبت امل

 لقرآن الكريم . ا
هـ(، تحقيق: عصام بن عبد  468أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت:   .1

 .  م  1992 - هـ  1412، 2المحسن الحميدان، دار اإلصالح، الدمام، ط 
هـ(، تحقيق: محمد عبد  685د هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت:  د عبالتأويل، ناصر الدين أبو سعي  أنوار التنزيل وأسرار  .2

 .  هـ 1418، 1الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 هـ(. 373بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت:  .3
هـ(، تحقيق: صدقي  745علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي )ت:  بن   تفسير، أبو حيان محمد بن يوسفالبحر المحيط في ال .4

 هـ .  1420محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 
الصوفي )ت:  .5 الفاسي  األنجري  الحسني  عجيبة  بن  المهدي  بن  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  المجيد،  القرآن  تفسير  في  المديد  البحر 

 هـ .  1419ن، الدكتور حسن عباس زكي، القاهرة، رسال تحقيق: أحمد عبد هللا القرشي هـ(،1224
هـ(، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية ،  333تأويالت أهل السنة، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت:   .6

 م .  2005 - هـ   1426، 1بيروت، لبنان، ط
لمجيد، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي اب ار العقل الجديد من تفسير الكتتحرير المعنى السديد وتنوي .7

 ه.  1984هـ(، الدار التونسية للنشر، تونس، 1393)ت: 
ي تفسير اإلمام الشافعي، الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلب .8

تحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفر ان )رسالة دكتوراه(، دار التدمرية ، المملكة العربية السعودية،  مع و هـ(، ج 204القرشي المكي )ت:  
 م.  2006  - 1427: 1ط
قيقه في  هـ(، تحقيق: أصل تح468التفسير البسيط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت:   .9
ة اإلمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، دار عمادة البحث العلمي ، جامعة  جامع( رسالة دكتوراة ب15)

 هـ. 1430، 1اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط
،  1403، 1كتب العلمية، بيروت، لبنان، طهـ(، دار ال161تفسير الثوري، أبو عبد هللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي )ت:   .10
 م .  1983هـ 

تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي تفسير السمعاني،   .11
 م . 1997 -هـ1418، 1، طهـ(، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، السعودية489)ت: 

آن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة القلموني القر تفسير   .12
 .  م  1990هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1354الحسيني )ت: 

هـ(، 399معروف بابن أبي َزَمِنين المالكي )ت:  ي العيسى بن محمد المري، اإللبير   تفسير القرآن العزيز، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن .13
 م،  .2002 - هـ 1423، 1محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة، مصر، القاهرة، ط -تحقيق: أبو عبد هللا حسين بن عكاشة 
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لرازي ابن أبي حاتم ي، ايس بن المنذر التميمي، الحنظلتفسير القرآن العظيم لبن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدر  .14
 هـ .  1419،  3هـ(، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ط327)ت: 

بن محمد سالمة، هـ(، تحقيق: سامي  774تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:   .15
 لتوزيع.ر وادار طيبة للنش

هـ(، تحقيق: ميكلوش موراني، 197تفسير القرآن من الجامع لبن وهب، أبو محمد عبد هللا بن وهب بن مسلم المصري القرشي )ت:   .16
 دار الغرب اإلسالمي.

  1365، 1لحلبي وأولده بمصر، طهـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ا1371تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )ت:  .17
 م.  1946 -هـ 

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشيخ العالمة محمد األمين بن عبد هللا األرمي العلوي الهرري الشافعي، إشراف   .18
 م .   2001  -هـ  1421، 1ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط

هـ(، تحقيق: عبد هللا محمود شحاته، دار  150و الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى )ت:  ، أبتفسير مقاتل بن سليمان .19
 إحياء التراث، بيروت . 

 هـ(. 1404تيسير التفسير، إبراهيم القطان )ت:  .20
عبد الرحمن بن معال  يق:  هـ(، تحق1376هللا السعدي )ت:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد   .21

 م .  2000- هـ 1420،  1اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط 
هـ(، تحقيق: أحمد محمد 310جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )ت:   .22

 .  م  2000  -هـ  1420،  1شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
هـ(، تحقيق: بشار عواد  279حمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى)ت:  ي، مالجامع الكبير، سنن الترمذ .23

 .معروف، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت 
هـ(، تحقيق: 671)ت:  الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي   .24

 وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة .  دونيأحمد البر 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت:  .25

 هـ(، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق .756
 هـ(، دار الفكر، بيروت.911الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  عبد المنثور في التفسير بالمأثور،الدر   .26
َور، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل، الجرجاني الدار )ت:   .27 هـ(،  471َدْرُج الدُّرر في َتِفسِير اآلِي والسُّ

)الفاتحة َوليد ِبن أحمد بن    دراسة وتحقيق:  الحكمة،  َصالِ والبقرة(  القيسي، مجلة  اللطيف  إياد عبد  الُحَسْين، )وشاركه في بقية األجزاء(:  ح 
 م.  2008 -هـ   1429، 1بريطانيا، ط

ق هـ(، تحقيق: عبد الرزا597زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:   .28
 روت .بي  -المهدي، دار الكتاب العربي 

هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:   .29
 م .  1987 - هـ  1407، 4دار العلم للماليين، بيروت، ط

 م .  1997 -هـ   1417  ،1ط ة والنشر والتوزيع ، القاهرة،صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباع .30
هـ(، تحقيق: عبد الحكيم 852العجاب في بيان األسباب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:   .31

 محمد األنيس، دار ابن الجوزي. 
هـ(، 1307ري الِقن وجي )ت:  لبخان علي ابن لطف هللا الحسيني افتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن ب .32

م له وراجعه: َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري، الَمكتبة العصري ة للطَباعة والن ْشر، َصيَدا، َبيروت،   م  .  1992 -هـ   1412عني بطبعِه وقد 
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مام أبي محمد بن عاشور،  : اإلهـ(، تحقيق427أبو إسحاق )ت:   الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، .33
 مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان . 

هـ(، 741لباب التأويل في معاني التنزيل، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )ت:  .34
 هـ .  1415، 1تب العلمية، بيروت، طالك  ق: تصحيح محمد علي شاهين، دارتحقي
هـ(، ضبطه وصححه: الستاذ أحمد عبد  911لباب النقول في أسباب النزول، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:   .35

 الشافي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان .
هـ(، تحقيق: الشيخ عادل  775لدمشقي النعماني)ت:  لي ادين عمر بن علي بن عادل الحنباللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج ال .36

 م . 1998-هـ   1419،  1أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ط
  ق: محمد باسل عيون السود، دار هـ(، تحقي1332محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي )ت:   .37
 . هـ  1418،  1تب العلميه، بيروت، طالك

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )ت:  .38
 هـ.  1422،  1هـ(، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط542

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف 710تأويل، أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت:  ق المدارك التنزيل وحقائ .39
 م .  1998 -هـ   1419، 1علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط

محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري  بن    هللا الحاكم محمد بن عبد هللا المستدرك على الصحيحين، أبو عبد   .40
 .  1990 – 1411، 1هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط405المعروف بابن البيع )ت: 

هـ(، تحقيق: عبد الرزاق 510)ت:  مد بن الفراء البغوي الشافعي  معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود بن مح .41
 هـ.  1420، 1المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 الرزاق  عبد:    ، تحقيق(هـ510:  ت)  الشافعي  البغوي   الفراء  بن  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين  محمد  ، أبومعالم التنزيل في تفسير القرآن .42
 . هـ 1420، 1العربي، بيروت، ط التراث إحياء المهدي، دار

  شلبي، عالم   عبده  الجليل  عبد:  ، تحقيق(هـ311:  ت)  الزجاج  إسحاق  أبو  سهل،   بن  السري   بن  ، إبراهيمي القرآن وإعرابه للزجاجمعان .43
 .  م 1988 -  هـ 1408، 1بيروت، ط الكتب،

 دكتور :  ، مراجعةعمر  مختار  أحمد  دكتور:  ، تحقيق(هـ350:  ت)  الفارابي،  الحسين  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  إبراهيم  ، أبومعجم ديوان األدب .44
 .   م 2003  -  هـ 1424القاهرة،  والنشر، والطباعة  للصحافة الشعب دار أنيس، مؤسسة إبراهيم

الفكر،   هارون، دار  محمد  السالم  عبد:  ، تحقيق(هـ395:  ت)  الحسين  أبو   الرازي   القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  اللغة، أحمد  مقاييس  معجم .45
 .  م1979  ، هـ1399

،  (هـ606:  ت)  الري   خطيب  الرازي   الدين  بفخر  الملقب  الرازي   التيمي  الحسين   بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد   هللا  عبد  أبو،  مفاتيح الغيب .46
 . هـ1420، 3بيروت، ط العربي، التراث إحياء دار
  ابن  سيدال:  ، تحقيق(هـ450:ت)  لماورديبا  الشهير  البغدادي،  البصري   حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي   الحسن  ، أبوالنكت والعيون  .47
 .لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب الرحيم، دار عبد  بن المقصود عبد
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