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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمةال

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ على سيد المرسليف وعلى آلػ  الطييػيف 
 والتايعيف لهـ ياحساف الى يـو الديفالطاهريف وصحايت  الغر المياميف 

 وبعد 
فػػػاف مػػػف عظمػػػا اليػػػرآف التػػػريـ اف تووعػػػت معارفػػػ  وعلومػػػ  علػػػى وحػػػو  يعلػػػـ 

ظيػػت ا مومػػا والط ولػػا ييػػدر عػػاؿ السػػامك تيػػؼ اوتيػػؿ مػػف موالػػا الػػى ا ػػر    و ػػد ح
مف ا هتماـ يما اشتمؿ علي  مف ا حتاـ التي مف شاوها اف تح ظ لتػؿ ي  حػؽ حيػ  
ا مػػر الػػي  حػػدا يوػػا  ف ويتطػػؼ يع ػػا مػػف بمػػار هػػيا التتػػاب ال الػػد ووظهرهػػا  هػػد 

ووعالج يعػض الي ػايا   ا متاف يمظهر معاصر يتر ـ سر  لود هيا التتاب العظيـ 
فتػػاف  يحمايػا ا مومػػا والط ولػػا يػػات المتعليػػاالؿ دراسػا تحليليػػا لآعيػا مػػف  ػػا  تما

 تي :ليحث على ست فيرات وعلى الوحو اآلا
 . وشي ا ا موما والط ولا في التصوير اليرآوي ا ولى :

 الباويا : الر اعا وسيؿ حمايتها في الوص اليرآوي التريـ .
 . البالبا : ط ولا  وس ا واث وااما ال ير

 رايعا : اللعب لالط اؿ في الوص اليرآوي .
  امسا : ايات المواريث وسور الحمايا الماليا .

 سادسا : الوصوص التي عويت يالطالؽ ومتعلياتها .
وتؿ متعليات ما يتروا  د او اواه في متف اليحث والحمدهلل او  وا را هو اهػؿ 

وعلػى آلػ  واصػحاي  ا معػيف  التيو  واهؿ المغ ػرة وصػلى اهلل وسػلـ علػى سػيدوا محمػد
. 
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 اوالـ وشيجة االمومة والطفولة في التصوير القرآني:
ت ػاوا اليػرآف التػريـ دعػاف ال طػرة التػي يحملهػا تػؿ ي  روح يلػ  ا وسػاف ت ػاه  

 لػب اـ ت ػاه ر ػيعها   ولتػف مػف ا ـ    –وع يا ليلؾ  –ط ل  او ولده فراح يصور 
لر ػيك هػو سػيدوا موسػى عليػ  السػالـ وهػيا يعوػي ومف الر يك  ا ـ هي اـ موسى وا

اف شيئا ما  د  صد مف وراف يلؾ يدلوا علي  اف اليدرة ا لهيا ليس يها حا ا الى تػؿ 
موسػػى تلػؾ ال طػوات يػؿ ا يعػد مػػف يلػؾ فػاف اهلل تيػارؾ وتعػػالى  ػادر علػى اف يح ػظ 

ا وعيػػرا اراد عليػػ  السػػالـ امػػاـ اوظػػار فرعػػوف ولػػو علػػـ ا  يػػر مػػا علػػـ   ولتػػف دروسػػ
تيػػػػارؾ وتعػػػػالى اف يعلمهػػػػا اليشػػػػريا   اردوػػػػا فػػػػي هػػػػيا الميػػػػاـ اف وظهػػػػر يع ػػػػا موهػػػػا 
يا سػتعاوا يتتػب الت سػير ويمػا وتيػك يلػؾ مػف تعلييػات وراهػا مواسػيا مػف  ػالؿ وصػيف 

 تريميف وعلى الوحو ا تي :
وسػػط اامػػا  اويػػا امػػر فيهػػا فرعػػوف يػػيي  تػػؿ  -يػػيف لوػػاالػػوص التػػريـ الػػي   -أ 

اف الطػاعـ والتاسػي  ػؿ  اللػ  وعػـ ووالػ  يرسػؿ يػوحي  -ود يولد في يوػي اسػرائيؿمول
ال طرة الى اـ موسى اف تر ك ولدها  يؿ اف تييؼ ي  في اليـ لتوحي هي الى ط لهػا 
يحوػػاف ا مومػػا وتػػتعلـ اليشػػريا اف الط ػػؿ  يػػد اف يرتشػػؼ مػػف طعػػـ ا مومػػا  يػػؿ تػػؿ 

ٺ  ٺ     چ  الػوص التػريـ ييولػ  تعػالى  شيف في هيه الحيػاة وهػو مػا عيػر عوػ  يلػؾ

ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     

هػو  -تمػا–  والػوحي الػوارد فػي الػوص التػريـ  ٧القصص:   چڄ  ڄ  ڄ  
وحػػي ا لهػػاـ الػػي  يو ػػد عوػػده مػػف اوشػػراح الصػػدر مػػا يحيػػؽ عوػػد صػػاحي  اوػػ   ػػاطر 

 . (2)مف الواردات ا لهيا
يعويوػػػػا فػػػػي هػػػػيا الميػػػػاـ اف الػػػػوحي يا ر ػػػػاع لػػػػـ يػػػػ ت يهػػػػيه ا ل ػػػػاظ  والػػػػي 

الصػػريحا لػػو  اف حتمػػا عظيمػػا تاوػػت مت  يػػا وراف يلػػؾ ا مػػر   يع ػػها يػػد ؿ فػػي 
  مف ال اوب الطيي وا ر يد ؿ في  مف ال اوب الو سي او ا  تماعي .

فػػي يويػػا الط ػػؿ   ػػوة :االولــ  ر ػػاع اريػػد موػػ   ايتػػاف : اولػػيلؾ فػػاف ا مػػر ي
و  سػػيما ايا مػػا علموػػا اف ال اليػػا الدما يػػا تتمػػايا  (3)الر ػػيك يسػػتوحيها مػػف ليػػاف امػػ 

 ولػػػى مػػػف يعػػػد الػػػو دة   وعلػػػى هػػػيا ا سػػػاس فػػػاف لػػػد  ا ط ػػػاؿ فػػػي ا شػػػهر السػػػت ا



 3 

 ميػك الروايػات التػػي تحػدبت عػف مػػدة سػيدوا موسػى عليػػ  السػالـ فػي ح ػػف امػ   يػػؿ 
 . (4)ميدرة ييف البالبا اشهر وييف البماويااليائ  في اليـ تاوت 

واف لػػػـ تسػػػتطك الروايػػػات اف بيػػػت او تتحػػػدث عػػػف شػػػيف مػػػف يلػػػؾ فػػػاف سػػػياؽ 
الوص التريـ يوحي يمدة ييف ا ر اع او الو دة وييف اليائ  في اليـ ولو لػـ تتػف تلػؾ 

  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ المدة متحييا للمسوا فور ا لياف مػف يلػؾ السػياؽ تيولػ  تعػالى 

  و ػػد و ػػدوا فصػػي  يلػػؾ عوػػد ايػػف عاشػػور الػػي  عيػػر عػػف تلػػؾ  ٩٦طصص   چ  چ  ڇ
المػػدة يتيػػدير محػػيوؼ فػػي التػػالـ ييولػػ  : اف معوػػى ا ر ػػاع  ػػد ت ػػمف ) اف ا  يػػ  

 . (5)مدة تر عي  فيها فايا   ت علي  فاليي  في اليـ (
اتير الى اووا لسوا يصدد اظهػار اهميػا الر ػاعا الطييعيػا فػي يػو  الوظر وال ت

الو دة فػيلؾ لػ  مظاوػ  و  ت  ػى اهميتػ  علػى سػامك ييػدر مػا وريػد اف ولمػ  الػى مػد  
اهتمػػاـ اليػػرآف التػػريـ يادامػػا حيويػػا الط ػػؿ وا شػػارة الػػى مصػػدر تلػػؾ الديمومػػا يػػوص 

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  رآوػػػػػػػػي فصػػػػػػػػي  صػػػػػػػػري  ييولػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػالى

 ٧القص:  چڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  

وػػػا الػػػوص التػػػريـ اف تلػػػؾ الديمومػػػا  يػػػد لهػػػا اف تتواصػػػؿ مهمػػػا تعيػػػدت ا حػػػواؿ  ليوي
وتعا يػػػت ا هػػػواؿ فػػػا مر يالر ػػػاع فػػػي الػػػوص التػػػريـ  ػػػاف وسػػػط اامػػػا اشػػػد مػػػف اف 

والتيريػػاف عوػػده وصػػلت توصػػؼ اي اف فرعػػوف و وػػوده يت يطػػوف وي ػػريوف وييطشػػوف 
ڃ  ڃ       ڃ  چ مػػػا حتػػػى اليػػػرآف التػػػريـ يلػػػؾ ييولػػػ  تعػػػالى الػػػى ادعػػػاف ا لوهيػػػا ت

  ولتػػػػف وسػػػػط تلػػػػؾ الوػػػػار  ٨٣القصصصصص:   چچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
الهو ػػػػػاف تػػػػػتالم معػػػػػالـ ا مومػػػػػا والط ولػػػػػا وتا ػػػػػي اليسػػػػػط ا وفػػػػػر مػػػػػف حظهػػػػػا يػػػػػر ـ 

 المصاعب تحت العوايا ا لهيا .
أ   –وبػػدييها التػػي  سػػعادة يسػػتلهمها الط ػػؿ الر ػػيك مػػف ح ػػف امػػ  :الثانيــة

التػػي اشػػي  مػػا تمبػػؿ سػػي ا و ػػك علػػى اسػػاس يمبلػػ  ادامػػا ويوػػاف يػػدف سػػليـ  –سػػعادت  
وهػػو المعوػػى الػػي  علػػؿ فيػػ  ايػػف عاشػػور تلػػؾ الر ػػاعا لمػػا يتػػر اف ليػػاف ا ـ اسػػعد 

 . (6)يالط ؿ مف لياف  يرها
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وف ػػػال عمػػػا يتػػػر فيػػػد علػػػؿ يعػػػض العلمػػػاف امػػػر ا ر ػػػاع الػػػي  ورد علػػػى اـ 
 . (7)ؿ بد   يرها يعد و وع  ييد فرعوفػياو   د اريد ل  اف ي لؼ ليوها فال يييموسى 

وعلى تال ا مريف فاف ما يترواه او يا حر  ما فسره ايف عاشػور فػي الحػاليف 
يتاد يتوف مترايطا الى ا صى حد ممتف فالر ػاع ايا مػا تػاف مػف بػد  ا ـ السايييف 

صػػحي  ي ػػود يسػػعادة  توػػاؿ ا  يػػ  وا ـ هػػي ويلػػؾ اليػػدف اليتسػػب الط ػػؿ يػػدوا حيويػػا 
 المصدر في ا ولى وا  رة .

    
ەئ  ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  چ  ولػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػالى  -ب

     ٣٨ القص:  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  

 

ال ػػدير يالػػيتر اف امػػرا مػػا  ػػد حصػػؿ يػػيف اليػػاف موسػػى فػػي الػػيـ ويػػيف مػػا مػػف 
وهو الـ ال ػراؽ الػي  عايوتػ  اـ موسػى حتػى وصػؿ يهػا الحػاؿ الػى  حتت  ا يا التريما

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  چ  مػا صػوره الػوص التػريـ ييولػ  تعػػالى

  ول ظػػا افار ػػاا فػػي ٣١القصصص:   چڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  
فسػرها  -2الوص التريـ تاف معواها مظوا ا تالؼ ييف الم سػريف علػى الوحػو ا تػي: 

  ير يتر موسى علي  مف تؿ شيف  يع هـ ياف المراد فارغ
 . (8)السالـ    
 ا تدا لها مفػفسرها الرا ب ياف المراد ي ارغ أ  فرغ مف ليها لم -3
 . (9)ال وؼ    
 فػا داهمها مػػفسرها ايو السعود ياف المراد ياهال  عيؿ معها لم -4
 . (:)ال وؼ    
  (21)راد ي   الي مف الصيرفسرها اصحاب المعا ـ ياف الم -5

وييدو لي اف ما يهب الي  اصحاب المعا ـ هو الت سير ا  ػرب الػى الصػواب 
مػا  ػػاف فػي سػياؽ الػػوص     اليػػا مػف الصػير   يػػدلوا علػى يلػؾيػاف المػراد يػػ)فار ا( أ

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   چ اليرآوػػي و سػػ  ييولػػ  تعػػالى 
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  اي اف يلػػؾ ا يػػداف وتي ػػا  ٣١القصصص:   چہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  
سػػب اف هػػيا اليػػوؿ لصػػير الػػي  تػػاف يحػػوؿ دوف يلػػؾ   واححتميػػا ل ػػراغ اليلػػب مػػف ا

يػػد ؿ فػػي  ػػمف ت سػػير اليػػرآف يػػاليرآف وهػػو ا ػػو  طػػرؽ الت سػػير وار حهػػا وفػػي هػػيا 
 ليػػا عػػف لوعػػا ا ـ سػػاعا فيػػدها لولػػدها وتػػاف عوػػد اـ ت ػػؿ لهػػا الػػوص التػػريـ صػػورة 

ووصؿ مياـ الر ا يامر اهلل تعالى فتيؼ ايا مػا تػاف  ـ علػى ال طػرة   فاليػد الصير 
اف وػػدرؾ ايف اف ا مهػػات فػػي وسػػط ا امػػات ممتػػف اف يتحػػولف مػػف مصػػدر الحوػػاف 

 والعطؼ الى مرتا ا  ـ والهمـو والحاف .
لػػػيلؾ فػػػاف الوصػػػوص التريمػػػا التػػػي تلػػػت هػػػيا الػػػوص التػػػريـ ويػػػدأت يمػػػا يت ػػػؿ 

ؾ ا مومػػا يمعاويهػػا السػػاميا  يػػؿ اف تعلػػـ اليشػػريا التصػػديؽ يوعػػد اهلل الح ػػاظ علػػى تلػػ
ەئ  ەئ       وئ  وئ           چ تعالى الي  يعتيػر مػف ارتػاف ا يمػاف فيػاؿ  ػؿ  اللػ  وعػـ ووالػ  

 چۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  

التػدرج مػػف   اي اف التيػديـ فػي تبيػر مػف الوصػػوص التريمػا ميوػي علػى ٣٨القصص:  
 ا هـ الى المهـ وهتيا .

و رارة العيف يعوػي يهػا ال ػرح والسػرور الػي   ػالط  لػب اـ موسػى عليػ  السػالـ 
لالمومػا   وهػيه  ايػا العوايػا ا لهيػا وا تػراـ  (22)لما ر ك اليها وليدها سليما صحيحا

 يشتؿ عاـ و ـ موسى على و   ال صوص .
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا في النص القرآني الكريم :ثانياـ الرضاعة وسبل حمايته
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اشػػروا فػػي ال يػػرة السػػاييا الػػى اهميػػا الر ػػاعا مػػف الوػػاحيتيف اليدويػػا والو سػػيا 
 ٣٨٨البقصة: چ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  چوفي هيه ال يرة عوػد  ولػ  تعػالى

 وريد اف وتتلـ عف اهميا الر اعا واف تاوت ارادة يلؾ في الػوص اليرآوػي  ي  ػى ، 
ف وييف تيؼ اف الوصوص التريمػا يتشػريعاتها الحتيمػا اصػرت على الواظر يؿ وريد ا

علػػى ديمومػػا تلػػؾ الر ػػاعا وحمايتهػػا وسػػط اشػػد ا امػػات تعييػػدا وهػػي اامػػا الطػػالؽ 
وعلػػػػػى هػػػػػيا ا سػػػػػاس سػػػػػوتتيك تػػػػػؿ  ائيػػػػػا مػػػػػف  ائيػػػػػات الػػػػػوص التػػػػػريـ ييػػػػػدر تعليهػػػػػا 

الوحػو ا تػي  ولتوػا فيهػا علػى  ويػوؿ يالمو وع وويؼ عودها على او راد ليتسػوى لوػا اف
  : 

اريػد يالوالػدات فػي   ٣٨٨البقصة:   چھ  ھ  ھ    چ ول  تعػالى  -أ
الوص التريـ المطليات موهف يلؾ  ف السياؽ الي  ورد في  الوص التريـ تػاف يصػدد 
الحديث عف الطالؽ وتيعيات  و  يموك يلؾ مف ا  ي يعمػـو الل ػظ   ويعػود سػيب هػيا 

الػػػى اوػػػ  ايا مػػػا حصػػػلت ال ر ػػػا  -الػػػديف الػػػراا  تمػػػا يتػػػر ف ػػػر–التعييػػػب او التعليػػػؽ 
حصػؿ التيػػا ض والتعػاد  ويلػػؾ يحمػؿ المػػرأة المطليػػا علػى ايػػياف الولػد مػػف  هتػػيف : 

اف تلػؾ المػرأة ريمػا  وثانيهمـا:اف ايياف الولد يت مف ايػياف للػاوج المطلػؽ    احداهما:
لػػػيلؾ  ػػػاف    (23)فتػػػرت التػػػاوج مػػػف اوج ا ػػػر وهػػػيا ييت ػػػي موهػػػا اهمػػػاؿ امػػػر الط ػػػؿ

 ا مر ا لهي لرعايا  اوب ا ط اؿ وا هتماـ يش وهـ .
وف ػػال عمػػا يتروػػاه فػػاف ال ػػالؼ يػػيف ا ـ وا ب  ييػػك ا  يعػػد ال ػػراؽ و  ييػػك 

صػير ا ط ػاؿ فػي تلػؾ الحالػا و يرهػا فشػرع مفي حالا العصما   فتوي  اليرآف التػريـ ي
 ما يح ظ او يت ؿ لهـ العيش الر يد .

ض العلمػػاف الوظػػر الػػى مػػا يو ػػ  يلػػؾ لمػػا يتػػروا اف مػػا ي  ػػيه و ػػد ال ػػت يعػػ
و دتػ  فػال ي شػى عليػ  مػف ال ويف مف  ياف وهو في يطف امػ  يتحػوؿ الػى ليوهػا يعػد 

تػد مػف صػحتها  علا يدويا او  لييػا   فػايا مػا ار ػعت  مر ػعا مػا ل ػرورة و ػب الت
 . (24) ال   وآداي  ف ليوها يؤبر في  سـ الط ؿ وا ااو  ومعرفا ا ال ها باوي

وعظما هيا ا هتماـ او  صرح يالم عوؿ ي  وهػو  ولػ  ))او دهػف(( مػك اف فػي 
 ولػػػ  ))والوالػػػدات(( مػػػا يشػػػير الػػػى يلػػػؾ   وفػػػي هػػػيا ايمػػػاف الػػػى احييػػػا الوالػػػدات يػػػيلؾ 

 . (25)وتر يب لهف يداعي الحواف وا ل ا
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مل ػت   ال٣٨٨البقة:  چ  ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴چ  ول  تعػالى  -ب

للوظػػر فػػي هػػيا الػػوص التػػريـ هػػو هػػيا الييػػد والتحديػػد الاموػػي يػػػ )حػػوليف( دوف ويصػػاف 
رفػك لتػوهـ اف يتػوف المػراد حػو   -أ  الوصؼ يتامليف –وفي يلؾ ليتووا )تامليف(   

ويعػػض البػػاوي تمػػا هػػو شػػائك عوػػد العػػرب فييولػػوف ايػػف سػػوتيف ويريػػدوف السػػوا ويعػػض 
 . (26)الباويا

رح و سػػػػ  فػػػػي هػػػػيا الميػػػػاـ هػػػػو : الػػػػيس يميػػػػدور الط ػػػػؿ اف والسػػػػؤاؿ الػػػػي  يطػػػػ
يسػػػتغوي عػػػف الر ػػػاعا  يػػػؿ المػػػدة المػػػيتورة   يلػػػى   ولتػػػف الػػػوص التػػػريـ  ػػػاف راعيػػػا 
لتووهمػػا ا صػػى مػػدة يحتػػاج فيهػػا الط ػػؿ الػػى الر ػػاعا فيمػػا ايا عػػرض لػػ  مػػا ييت ػػي 

فػايا مػا  ايادة مدة ار ػاع    ويعػد الحػوليف فلػيس فػي الر ػاع مػا يصػل  فػي ومائػ   
 (27)لمف دعا الػى الايػادة احتياطػا لح ػظ الط ػؿا تلؼ ا يواف في مدة الر اع فاليوؿ 

  وييلؾ يتوف الط ؿ  د  مف لو س  المدة التي يييـ فيهػا اوده مهمػا اشػتدت ا امػات 
 و ا ت .
 ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ   ولػػػػػ  تعػػػػػالى -ج

 واويف هيا الوظاـ التشريعي ي يػؿ اليػ  اف الط ػؿ فػي اف الواظر في    ٣٨٨البقة:  چ 
ف ػي هػيا الػوص التػريـ  ػاف  فػي يطػف امػ    عوايا محتما تالتي تاف يحظى يها وهو

ا مر لالب ياف يو ؽ واو ا   هوا   ؿ ا ر اع   وهيا يعوي اف ا اما هػي الطػالؽ 
والػػػراؽ  (28) ػػػاعاي لػػػو تاوػػػت الاو يػػػا  ائمػػػا لو ػػػب ا و ػػػاؽ   لهػػػا ولػػػيس   ػػػؿ الر 

 حػػؼ يالليػػاس   امػػا المعػػروؼ فهػػو مػػا تعارفػػ  الوػػاس ممػػا  يعوػػي يػػ  الو يػػا والتسػػوة 
 ا ب .

 
 
  ٣٨٨البقة:   چې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  چ  ول  تعالى  -د

اعتيد اف الػوص التػريـ فػي هػيا المو ػك  ػد و ػؼ عوػد صػلب المو ػوع الػي  
هػو احػدهما مػك ط لػ   -يػال ريػب – حيا وحف يصدده وهو الم ارة ييف الاو يف وال
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  لػػػيلؾ فيعػػػد اف يػػػيف  ػػػؿ  اللػػػ  وعػػػـ ووالػػػ  مػػػا ي ػػػب مػػػف الر ػػػاعا ومتعلياتهػػػا ممػػػا 
يتسب الط ؿ حمايا شػاملا عمػد الػى التصػري  يو ػوب عػدـ الم ػارة يػيف ا ـ وا ب 
وهػػػػيه مػػػػف  ماليػػػػا الوحػػػػدة المو ػػػػوعيا المتتاملػػػػا فػػػػي الوصػػػػوص التشػػػػريعيا ليحمػػػػي 

 ط ولا مف ا ي  .ا موما وال
فاريػػػد يػػػالوص التػػػريـ يػػػاف  تسػػػتعمؿ الوالػػػدة ولػػػدها سػػػييال لم ػػػارة او هػػػا يػػػاف 
تعوػػؼ يػػ  وتطلػػب مػػف الػػاوج مػػا لػػيس يعػػدؿ مػػف الػػراؽ والتسػػوة واف ت ػػرط يشػػ ف الولػػد 
لتشغؿ  لب او ها او اف تمتوك عف ار اع  يعدما ال هػا وتػدفك يػالاوج  ف يطلػب لػ  

ف  يسػػػتعمؿ الوالػػػد ولػػػده سػػػييال لم ػػػارة او تػػػ  يػػػاف يموعهػػػا   ويالميايػػػؿ اي ػػػا اظئػػػرا 
شيئا مما و ب عليػ  مػف الػراؽ والتسػوة او اف ي  ػيه موهػا وهػي تريػد ار ػاع  او اف 
يترهها على ا ر اع   وييف يلؾ تل   ي ر الوالد يالولد يػاف يوتاعػ  مػف يػد امػ  او 

 . (29)ييصر في حيها فتيصر هي في حؽ ولدها
مك اف ما فػي يتػر  يا الوص التريـ  ول  ))يولدها(( و))يولده(( ومف لطائؼ ه
مػػا يغوػػي عػػف التصػػري  يالولػػد   ولتػػف علػػا مػػا  فػػي الػػوص ياتػػ  ل ظػػا الوالػػدة او الوالػػد

مػػا اف عليه اريػػدت هػػو اسػػتعطاؼ لهمػػا علػػى الولػػد واوػػ  لػػيس يػػا ويي موهمػػا فمػػف حيػػ 
 . (:2)ييا وعيليايش يا علي  واف   ييصرا في ترييت  ترييا يدويا و ل

ومسؾ ال تاـ في يلؾ ما رو  عف ا ماـ مالؾ يف اوس ر ي اهلل تعػالى عوػ  
 ػاع علػى ا ـ فػاف تػاف يهػا عػير ف معدما او  ماؿ للصيي فػاف ا ر اف ا ب ايا تا

 . (31)ولها ماؿ فالر اع عليها في مالها
البقصصصة:   چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  چ  ولػػ  تعػػػالى  -هػػػ

٣٨٨     
فػػي هػػيا الػػوص التػػريـ عػػود علػػى ي  يػػدف لمػػا امػػر يا ر ػػاع حػػوليف تػػامليف 
شرع في هيا المياـ  واا ال طاـ  يػؿ الحػوليف تشػريك محػاط يشػرط الترا ػي والتشػاور 

ا يواف وترا يا يعػد يلػؾ علػى ال طػاـ تػاف فػي ترا ػيهما ييف الاو يف فايا ما تشاور 
ما يغوي  عف الايػادة   اي  يظػف يهػـ اف يتمػالؤا دليؿ على اوهما رأيا في حاؿ الر يك 

على ا  رار يالولد و  يمتف يحاؿ مف ا حػواؿ ا  ػاف مصػلحا وحػاؿ ولػدهما عوهمػا 
 . (32)يعد التشاور وو ي ال واح هو فت  ياب الحؿ
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فاليوؿ لمف دعػا الػى ال صػؿ يػاف ي ػاب الػى دعوتػ  دوف اما يعد تماـ الحوليف 
 يدـ . يد او شرط ي الؼ ما ت

ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  چ  ولػػ  تعػػػالى  -و

 .    ٣٨٨البقة:  چ  ىب
اف ار ػػاع ا مهػػات موتػػوؿ الػػى عػػرؼ الوػػاس فػػاف تاوػػت امػػراة فػػي العصػػما 
 وتاف مبلها ير ك فمف حيوؽ الاوج عليها اف تر ك او دها ما دامت في العصما .

ماوك او مو ب  -في الحاليف –ض اما المطليا فار اعها يا تيارها ما لـ يعر 
اف تع ػػا مػػف هػػي فػػي العصػػما عػػف ا ر ػػاع لمػػرض   والمو ػػب هػػو   فالمػػاوك هػػو 

ى عليػػ    وتػػؿ يلػػؾ ػامتوػػاع الصػػيي مػػف ر ػػاع  يرهػػا ايا تاوػػت مطليػػا يحيػػث ي شػػ
موتػػػوؿ الػػػى ا داف الحسػػػف   ػػػرة الر ػػػاع فػػػيلؾ يػػػدفك يالمر ػػػك مػػػف ا  وييػػػات  ف 

 . (33)مف حيث الترييا اليدويا وال ليياتولي الط ؿ عوايا تاما 
   ٣٨٨البقة:   چجت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  چ  ول  تعالى  -ا

ليػػػد اردؼ تػػػؿ مػػػا تيػػػدـ مػػػف احتػػػاـ فيهػػػا حمايػػػا للط ولػػػا وا مومػػػا يمػػػا يت ػػػؿ 
ر يتيػو  اهلل تعػػالى فيمػػا يػػيف تطيييهػا وا هتمػػاـ يهػػا لمػا اتيعهػػا يالوعيػػد الشػديد فػػي ا مػػ

ايا مػػػا علموػػػا اف اهلل تيػػػارؾ  -أ  التيػػػو  –ايػػػديوا مػػػف اط ػػػاؿ وامهػػػات والػػػي  يتحيػػػؽ 
 . (34)وتعالى يصير ياعمالوا وا والوا وم اا عليها   محاؿ

وايا مػػػا تحيػػػؽ تػػػؿ مػػػا اشػػػروا اليػػػ  وتػػػوف  ػػػد ا موػػػا سػػػور الحمايػػػا اآلمػػػف  هػػػـ 
 يترتب علي  .ميومات الط ولا وهي الر اع وما 

 
 
 

 ثالثاـ طفولة جنس االناث وازمة الفقر :
دير يػالتر اف يعػض ا امػات التػي عال هػا اليػرآف التػريـ ا ػيت صػورا مف ال ػ

 يػػػر التػػػي تاوػػػت معهػػػودة فػػػي  ايػػػرة العػػػرب لعػػػؿ مػػػف اسػػػيايها التطػػػور الحاصػػػؿ فػػػي 
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مت يػػا  م ػػا ت الحيػػاة   لػػيلؾ فػػاف ا حتػػاـ يييػػت سػػاريا علػػى تلػػؾ الحػػوادث مػػا دامػػت
 في  وهرها مك حوادث اليدـ .

 شػيا  -وػاث مػوهـ وي اصا ا –و د تاف في  مف تلؾ الحوادث  تؿ ا و د 
ال ا ػػا التػػي عر ػػها موتػػرا لهػػا اليػػرآف التػػريـ فػػي مو ػػعيف احػػدهما فػػي سػػورة ا سػػراف 

چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     چ ييولػػػ  تعػػػالى 

ۉ  ۉ  ې  ې    چ  فػػي سػػورة ا وعػػاـ ييولػػ  تعػػالى   وا  ػػر٨٣اإلسصصةا    چ

.ف ػػي آيػػا ا وعػػاـ وهػػى اهلل تعػػالى عػػف  ٣٥٣األنعصص:    چېې  ى  ى  ائائ  
 تؿ ا و د مف ا ؿ ال ير الوا ك يال عؿ ولػيلؾ  ػدـ راؽ اآليػاف علػى راؽ ا يوػاف  امػا 

وػ  امك   وؼ موفي آيا سورة ا سراف فيتؿ ا و د اوما تاف  شيا ال ير المرتيب والم 
  يمعوػى اف ا رااؽ  (35) ير وا ك في الحاؿ وليلؾ  دـ راؽ ا يوػاف علػى راؽ اآليػاف

ييد اهلل تعالى فتما فت  ايواب الراؽ على الر اؿ ي تح  على ا ط اؿ والوسػاف   لػيلؾ 
فػػػال الؼ الػػػي  ورد علػػػػى تحديػػػد الوسػػػؿ اصػػػػي  ا ماعػػػا علػػػى تحريمػػػػ  فػػػي مو ػػػػوع 

 .تحديده  وؼ ا مالؽ 
ومػػف ال ػػدير يالػػيتر اف ل ظػػا ا و د هوػػا اريػػد يهػػا ا وػػاث مػػوهـ و  يموػػك مػػف 

ر اي ا ا  اف المعروؼ اف يعض  يائؿ العرب تاوػت تيتػؿ اليوػات  شػيا و د وؿ اليت
ڤ   چ اليػػرآف التػػريـ فػػي موا ػػك عػػدة تيولػػ  تعػػالى  اليػػ وػػوه ال يػػر والعػػار   وهػػيا مػػا 

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  چ   و ولػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػالى ٣التكصصصصصصصص  ة   چڦ   ڦ  

چ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 .  الى  ير يلؾ مف الوصوص التريما ٣٨٧األنع:   
فػػي هػػيه الوصػػوص التريمػػا ويػػوؿ يػػال ريػػب اف الػػوأد   ػػؿ وفػػي وظػػرة عصػػريا 

ممػػا تاوػػت  -اف صػػ  التعييػر– ره ولتػف يصػػورة اتبػػر  مػوض او تيػػدـا مػالؽ مػػا اتبػػ
اليـو الاو ا يحمػؿ فػي يطوهػا تػاف  ػد صػار موهػا  علي  في ال اهليا   فايا ما شعرت

على حيف   لا يهيػت تعمػؿ المسػتحيؿ علػى اسػياط و تػؿ يلػؾ الحمػؿ يشػتى الوسػائؿ 
. 
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وايا مػػا سػػئلت ا ـ او ا ب عػػف سػػيب ا  هػػاض ا ػػاب يػػال و ػػؿ اف العػػيش 
 ھ  ھ       ھ  ھ  ے چ فيػػ  مشػػيا فمػػف ايػػف يػػؤتى للمولػػود ال ديػػد يالو يػػا   و  وعلػػـ 

  ليلؾ  يد مف ال ات الوظر الػى اف هػيه  ريمػا يحػؽ الط ولػا ٦:   چے    ۓ  
وا  مػػػايا يسػػػمى  تػػػؿ لػػػو س يريئػػػا   وايا مػػػا تػػػاف ا مػػػر فػػػي ال اهليػػػا ميتصػػػر علػػػى 

اليـو ي ه اف الحمؿ يغػض الوظػر عػف  وسػ  فا ػي ت الػى  ريمػا ا واث فالوالداف 
 عمـو . تؿ  وس ا واث  ريما اتير اسمها الشموؿ وال

وايا ما  اريوػا المو ػوع مػف سػييؿ ا ػر يػالتالـ عػف ط ولػا ا وػاث فيػد حتػت 
الوصوص التريما الماساة التي مرت يهيه الط ولا في ال اهليا اليديما و اهليػا اليػـو 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ تعػػػػالى ومػػػػف يلػػػػؾ مػػػػا  ػػػػاف فػػػػي  ولػػػػػ  

 چڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   

يػػاف  ػػد تمػػالؤا علػػى يلػػؾ فػػي الػػوص التػػريـ يعلػػـ يييوػػا اف اآل  فالوػػاظر   ٥٦ - ٥٣النحصص   
 ال ااف لتلؾ الط ولا دوف اوتار موهـ .

اليشػارة مصػييا ويلػؾ و د  اف التعييػر ياليشػارة تعري ػا يػالتهتـ يهػـ اي يعػدوف 
 . (36)يالتحري هـ الحيائؽ والتعريض مف ا ساـ التوا

فصػػور الػػوص التػػريـ حيػػرة ا ب يػػيف اف يييػػي ايوتػػ  الصػػغيرة علػػى  يػػد الحيػػاة 
مك اليؿ والهواف الي  يصيي  او اف ي  يهػا يػيف طيػات التػراب ويوتصػر علػى عاط تػ  

 .چڑ  ڑ  ک  ک  چو لي  
واحسػػب اف مػػف  اهليػػا اليػػـو اف  تعطػػى اليوػػت او الط لػػا الحػػظ ا وفػػر مػػف 

سػػر فتتيػػر علػػى  ػػيـ ومعػػارؼ  يػػر مػػرادة ت علهػػا مػػؤودة م اايػػا الترييػػا فػػي يعػػض ا 
 في م تمعها .

 چڦ  ڄ  ڄ   ڤ   ڦ   ڦ  چ ومف ال دير يالػيتر اف ظػاهر  ولػ  تعػالى 

  اف سػػػؤاؿ المػػػؤودة وعيويػػػا مػػػف وأدهػػػا هػػػو اوؿ مػػػا يي ػػػى يػػػ  يػػػيف ٦ – ٣التكصصص  ة  
 . (37)ال الئؽ يـو اليياما
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يػػػاف هػػػو حرمػػػاف اليوػػػات مػػػف امػػػواؿ آيػػػائهف ولعػػػؿ مػػػف آبػػػار تلػػػؾ ال اهليػػػا العم
وهػػو  م تل ػػا مػػف الحيػػؿ وا دعػػافات فتو ػػؼ امػػواؿ التبيػػر مػػوهف علػػى الػػيتوريػػاوواع 

 امر وا ك في م تمك اليـو وعلى وطاؽ واسك .
 

 رابعاـ المعب لالطفال في النص القرآني :
اوػػ  الحا ػػا  ف يلتيػػي ا ر  اف المدويػػا التػػي  يػػؿ عليهػػا ا وسػػاف  علػػت يػػ  اشػػد

ويعػػايش الطييػػا التػػي التػػي علػػى شػػاتلت  مػػف طييػػات الم تمػػك   وهػػيه الحا ػػا لػػـ يتػػف 
لها  يد اموي تيدأ مو  يؿ حيبما ير  ا ط ػاؿ وػور الحيػاة  يػد لهػـ اف يعيشػوا مػدويتهـ 

 ياليدر الي  يتالفـ مك الطييا التي يمبلووها .
تػػ  وي اصػػا مػػا تلػػؾ المدويػػا فػػي أ  مرحلػػا مػػف حياشػػ ص ويالتػػالي لػػو حػػـر 

ات المترتيػا علػى تلػؾ العالػا   لػيلؾ  ػافت ا شػارة مرحلا الط ولا سيلمس يييوػا التيعػ
الى اهميا اللعب في وص اليرآف التريـ ووصوص السوا الويويػا ا  اف التييػد يػالعوواف 

ۉ  ې  چ فحسػػػب وهػػػو  ولػػػ  تعػػػالى يملػػي عليوػػػا اف ويػػػؼ عوػػػد وػػػص اليػػرآف التػػػريـ 

 .٣٣  سف   چې  ې  ې  ى  ى      ائ  
فاليصا التي ورد في سيا ها هيا الوص التريـ اشهر مػف اف تعػرؼ   فالصػيي 
هو سيدوا يوسؼ علي  السالـ حيث اراد ا وت  المتيدة   را   مػف حمايػا اييػ  ف ػاؤا 

 .چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  چ يما لـ يرد 
))يرتػك(( يػالووف ومف ال دير ياليتر او   د وردت  رافة سيعيا فػي  ولػ  تعػالى 

وتسػػر العػػػيف مػػػف ا رتعػػػاف أ  اف الميصػػػود هػػػـ ا ػػػوة يوسػػػؼ ا  اف اللعػػػب ورد فيػػػط 
يػػػ)الياف( أ  اف الميصػػود يػػ  هػػو سػػيدوا يوسػػؼ عليػػ  السػػالـ  وػػ  الصػػيي الوحيػػد فػػي 

اف لعػػيهـ لػػـ يتػػف لهػػوا اومػػا تػػاف اسػػتياؽ واوت ػػاؿ يحتا ووػػ  ليتػػاؿ تلػػؾ الرحلػػا علمػػا 
اومػػا عيػروا عػػف يلػؾ يػ  لتووػػ  علػى هيئتػػ  تحيييػا لمػػا رمػوه مػػف عػدو ومػا الػػى يلػؾ   و 

استصحاب يوسؼ علي  السػالـ يتصػويرهـ لػ  يصػورة مػا يالئػـ حالػ  عليػ  السػالـ مػف 
 . (38)صغر السف
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واحسػػب اف اللعػػب وا  ػػتالط لالط ػػاؿ علػػى  اوػػب تييػػر مػػف ا هميػػا يتتسػػب 
 ػػد وي يػػا وة يوسػػؼ عليػ  السػػالـ مػف  اللهػػا التبيػر مػػف المهػػارات العيليػا واليدويػػا فتػ 

 ا ادوا سيؾ الح ا ليحاتوا متطليات الصيي في ر وه اليها .
لػػػيلؾ فػػػاف العالػػػا وا وطػػػواف لػػػد  ا ط ػػػاؿ توػػػتج لػػػديهـ فػػػي تبيػػػر مػػػف ا حيػػػاف 
االتوحػػدا الػػي  يستشػػر  تبيػػرا فػػي م تمػػك اليػػـو   وهػػو  صػػور حيييػػي مػػف  يػػؿ اآليػػاف 

وؿ الػػػى تلػػػؾ ا عمػػػار اليريئػػػا ومحاتػػػاة متطلياتهػػػا ا مهػػػات فػػػي حمايػػػا اط ػػػالهـ يػػػالوا و 
 ف الوحدة وا و راد.عص اليـو لعالج المرض الواتج تعاهد التي ت موا ستغواف عف ال

 
 ايات المواريث وسور الحماية المالية :خامسا ـ 

التوايػػؿ الحتػػيـ والتػػي عويػػت يتشػػريك ال ػػرائض الميػػدرة اف الوػػاظر فػػي وصػػوص 
ي ػػد فيهػػا وظامػػا ا تصػػاديا متتػػامال   وحمايػػا للط ولػػا وا مومػػا لمسػػتحييها مػػف الوربػػا 

 يسػػتطيك وظػػاـ فػػي التػػوف اف يت لهػػا   فلليوػػت صػػغيرة تاوػػت او تييػػرة فػػروض ميػػدرة 
ا علػػى يػػا ي الوربػػا   وتػػيلؾ الحػػاؿ ػأ  موهػػا اسػػتوفى شػػروط  ت  ػػيه طوعػػا او تراهيػػ

درة تمػػػػا تلتػػػػ  ايػػػػات لػػػػالو د الػػػػيتور ف ػػػػال عػػػػف الاو ػػػػات فلتػػػػؿ اولئػػػػؾ فرو ػػػػ  الميػػػػ
محلػػ  فلمػػف اراد ا سػػتاادة  ا  ووتػػرؾ الت صػػيؿ فلػػيس هػػي (39)ال ػػرائض فػػي سػػورة الوسػػاف

 اف علـ ال رائض ليعلـ يلؾ .ظمفل  اف ير ك الى 
 

 سادساـ النصوص التي عنيت بالطالق ومتعمقاتها :
الحتيـ والتي عويػت ياحتػاـ الطػالؽ علػى احتػاـ تشػريعيا  ؿاشتملت آ  التواي 

  وايا مػا  الصػو يفمبؿ احياوا حمايا لالموما وفي احياف ا ػر  حمايػا مشػترتا لتػال ت
لشػػػرعيا ل ػػػوض فػػػي ا حتػػػاـ ااردوػػػا اف ويػػػؼ عوػػػد تلػػػؾ الوصػػػوص  سػػػوت افى عػػػف ا

 المتعلؽ يتلؾ الوصوص .الت صيليا   وورتا اي ااوا على ال اوب ال تر  
وصػػوص ا تيػػا وعلػػى اسػػاس يلػػؾ يمتػػف اف ولمػػس تلػػؾ الحمايػػا مػػف  ػػالؿ ال

 مش وعا يتعليياها  
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ولػػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػػالى  -2

فمف ي يؿ الوظر في الوص التريـ سي د اف ما ييايؿ الر ػوع ، ٣٣٩ البقة:   چڦ  
فػػي ا يػػالف المغ ػػرة والرحمػػا   ومػػا ييايػػؿ ا صػػرار علػػى و ػػوع الطػػالؽ اف اهلل تعػػالى 

 يما في  لي    وفي يلؾ تر يب لتيديـ الر وع على ا صرار .سميك لما ييوؿ وعليـ 
السػوا او السػوتيف  ييصػدوف ف ال عما يتروػا فػاف اهػؿ ال اهليػا تػاف ايالؤهػـ 

 لهـ ياريعا اشهر يوص اليرآف التريـ . تييلؾ ايياف المرأة فو ت
 
ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب   يب  چ ق لصص  تعصص:ل  -٣

ففصصا الصصصن: الكصصة   ح : صصص   ،  ٣٨١البقصصة:  چ  خت   مت     ىت  يت   جث  مث  ىث  جت  حت

مػػف ييػػت الاو يػا وا ػػر تعػػود اليػػ   يومػا فت ػػرجلل صصةا:  صص  ا  تكصص:  كةا تكصص: ا  تكصص ة 
فو ك الييد على الطالؽ والي  في  مرارة على الطييعا التي  يؿ عليها الر ػؿ ايا مػا 

 المسمى مف الطليات .اليدر  اراد اف يرا ك او ت  و د استوفى
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ  ولػػػ  تعػػػالى  -4

 .  ٣٨٣البقة:  چ  ک  ک  ک  ک
حمػػؿ هػػيا الػػوص التػػريـ حمايػػا للمػػرأة مػػف العصػػييا  يػػر المو ػػيطا او حميػػا 

علػى اف يتػوف ال اهليا   وهو اف تعود المراة الى او هػا الػي  طليهػا واسػتوفت العػدة 
اف ييػػؼ يعيػػد  ديػػد   فػػال يحػػؽ لمػػف فػػي  ليػػ  مػػرض  ايعػػود اليهػػ دوف الػػبالث واراد اف

ت تتوف ااهار الط ولػا  ػد ت تحػت و اليي يعض تلؾحائال دوف يلؾ و شؾ اووا وعلـ اف 
      .ا يتوف ال رر اتير ليلؾ فالوص  طك ال رر مف اصل  ه  وعود افيه

 
 
 
 

 الخاتمة
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س للت اصػػػيؿ التػػػي ت ػػػموتها مػػػا يتروػػػاه فػػػي فيػػػرات اليحػػػث اي ػػػاا يالييػػػا يعتيػػػر     
الوصوص التريما والتي اشروا الى التبير موهػا فػي مػتف اليحػث اشػارة تغوػي فػي تبيػر 
مػػف ا حيػػاف عػػف العيػػارة فتػػاف اف و  وػػا علػػى  ملػػا مػػف الوتػػائج وو اهػػا علػػى الوحػػو 

 اآلتي :
ت تيد الوصوص التريما على  ػرورة الح ػاظ علػى وشػي ا ا مومػا والط ولػا  -2

 ا حواؿ .مهما تعيدت 
ال ات الوظر الػى اهميػا الح ػاظ علػى الط ولػا فػي مرحلػا ا  وػا وعػدـ  ػض  -3

 الطرؼ عوها .
 اهميا اللعب في صواعا  درات الط ؿ العيليا واليدويا . -4
اهتمػػػػػػاـ الوصػػػػػػوص اليرآويػػػػػػا تبيػػػػػػرا يادامػػػػػػا حيويػػػػػػا الط ػػػػػػؿ وسػػػػػػط ا امػػػػػػات  -5

 ا  تماعيا المتمبلا يالطالؽ .
ستويط مف الوصوص الشػرعيا يمبػؿ سػورا مويعػا اف في  ا حواؿ الش صيا الم -6

 لحمايا ا موما والط ولا يما في يلؾ علـ ال رائض .
 

 التوصيات :
 ػػرورة  يػػاـ المالتػػات التريويػػا يػػدورها ال اعػػؿ لحمايػػا ا مومػػا والط ولػػا مػػف  -

ال ػػػػياع مػػػػف  ػػػػالؿ ت سػػػػيد اليػػػػيـ العليػػػػا التػػػػي مػػػػف شػػػػ وها اف تح ػػػػظ لالمومػػػػا 
  فيتوف لتلػؾ اليػيـ حظهػا مػف الػدروس والمحا ػرات ها ا اللها وللط ولا يهاف

    يالشتؿ الي  يت ؿ ترسي ها في ايهاف الطليا .
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
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   4/545راليغو ػ وت سي8/4عودػ وت سير ايي الس5/387ا ػيوظر:المحرر الو ي-2
 .31/84والتحرير والتووير         

 .31/84التحرير والتووير يوظر: -3
  8/545ر اليغو ت سي يوظر: -4
 .31/84التحرير والتووير يوظر: -5
 . 31/84المصدر و س   يوظر: -6
 .32/213ـو اليرآفػي علػاف في روايػؽ الروح والريحػت سير حدائيوظر: -7
 4/493  ت سير ايف تبير 3/66رة ا ريب في ت سير الغريبػػتيت يوظر: -8

 .9/226وتهييب اللغا اللغا            
 .2/488لم ردات في  ريب اليرآف ا يوظر: -9
 8/6ت سير ايي السعود يوظر: -:
   3/795ـ الوسيطػ  المع 556/ 9اف العربػػ  لس5/519فػالعييوظر: -21

 . 33/654تاج العروس             
 . 31/47ت سير المرا ييوظر: -22
 . 47/ 7الت سير التيير يوظر: -23
 . 3/293ت سير المرا ي يوظر: -24
 .  3/541التحرير والتووير :يوظر -25
 .3/542المصدر و س   يوظر: -26
 . 3/542المصدر و س  يوظر: -27
 .7/211الت سير التيير يوظر: -28
  4/271يػ اليرطي2/423اػ المحرر الو ي2/419اؼػػػػالتشيوظر: -29

 .3/544 التحرير والتووير            
 .3/298 وت سير المرا ي 2/419التشاؼيوظر: -:2
 .2/422المحرر الو يا يوظر: -31
 . 3/549  التحرير والتووير2/424المصدر و س يوظر: -32
 .3/299  وت سير المرا ي:3/54التحرير والتوويريوظر: -33
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 .  :3/29المرا ي   وت سير2/638 وت سير اليي او 2/424المحرر الو يايوظر:-34
    9/97 الموارر ػوت سي  2/655 وا واف اليياف31/268الت سير التيير يوظر: -35

 .6/3842واهرة الت اسير            
 . 25/295التحرير والتوويريوظر: -36
 41/255المصدر و س يوظر: -37
   23/2:4  وروح المعاوي3/533اؼػ  والتش29/89الت سير التيير يوظر: -38

 3/293السمر ود    وت سير3/582وت سير ايف تبير            
 . 23-22لوساف / ا يات سورة ا يوظر: -39
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المصادر
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 اليرآف التريـ  -
إرشاد العيؿ السليـ إلػى ماايػا اليػرآف التػريـ  تػ ليؼ: أيػي السػعود محمػد يػف  -

 . ييروت –محمد العماد   دار الوشر: دار إحياف التراث العريي 
أ ػػواف الييػػاف فػػي إي ػػاح اليػػرآف يػػاليرآف  تػػ ليؼ: محمػػد اممػػيف يػػف محمػػد  -

.  يف الم تار ال توػي الشػوييطي.   دار الوشػر: دار ال تػر للطياعػا والوشػر
 ـ.   تحييؽ: متتب اليحوث والدراسات.6::2 -هػ 2526 -ييروت. 

تػػػػاج العػػػػروس مػػػػف  ػػػػواهر اليػػػػاموس  تػػػػ ليؼ: محمػػػػد مرت ػػػػى الحسػػػػيوي  -
 .الاييد   دار الوشر: دار الهدايا  تحييؽ: م موعا مف المحيييف

 سػػػػػػماحا ا سػػػػػػتاي ا مػػػػػػاـ الشػػػػػػي  محمػػػػػػد الطػػػػػػاهر يػػػػػػف  التحريػػػػػػر والتوػػػػػػوير -
 عاشور الدار التووسيا للوشر )د. ت( .

ييػػػػػػروت   -ت سػػػػػػير اليغػػػػػػو   تػػػػػػ ليؼ: اليغػػػػػػو   دار الوشػػػػػػر: دار المعرفػػػػػػا  -
 . تحييؽ:  الد عيد الرحمف العؾ

 .ييروت – سير اليي او   ت ليؼ: اليي او   دار الوشر: دار ال تر ت -
يحاف في روايي علـو اليراف  تاليؼ:العالما محمػد ت سير حدائؽ الروح والر  -

 ا ميف يف عيداهلل ا رمي العلو  الشافعي  دار طوؽ الو اة .
 سير السػمر ود  المسػمى يحػر العلػـو  تػ ليؼ: وصػر يػف محمػد يػف أحمػد ت -

ييػروت  تحييػؽ: د.محمػود  -أيو الليث السمر ود   دار الوشر: دار ال تػر 
 .مطر ي

يـ  تػػ ليؼ: إسػػماعيؿ يػػف عمػػر يػػف تبيػػر الدمشػػيي أيػػو  سػػير اليػػرآف العظػػت -
 .2512 –ييروت  -ال داف  دار الوشر: دار ال تر 

لت سػػػػير التييػػػػر أو م ػػػػاتي  الغيػػػػب  تػػػػ ليؼ: ف ػػػػر الػػػػديف محمػػػػد يػػػػف عمػػػػر ا -
 -ييػػػػروت  -التميمػػػػي الػػػػراا  الشػػػػافعي  دار الوشػػػػر: دار التتػػػػب العلميػػػػا 

 . ـ  الطيعا: امولى3111 -هػ 2532
 مطيعػػػا مصػػػط ى 2مرا ػػػي   تاليؼ:احمػػػد مصػػػط ى المرا ػػػي طت سػػػير ال -

 ـ .2:57اليايي الحليي واو ده  
 .2:58 دار الموار 3ت سير الموار تاليؼ: السيد محمد رشيد ر ا ط -
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ال ػػػامك محتػػػاـ اليػػػرآف  تػػػ ليؼ: أيػػػو عيػػػد اهلل محمػػػد يػػػف أحمػػػد اموصػػػار   -
 .الياهرة –اليرطيي  دار الوشر: دار الشعب 

في ت سير اليرآف العظيـ والسيك المباوي  ت ليؼ: العالمػا أيػي روح المعاوي  -
ال  ػػػؿ شػػػهاب الػػػديف السػػػيد محمػػػود املوسػػػي اليغػػػداد   دار الوشػػػر: دار 

 .ييروت –إحياف التراث العريي 
اهػػػرة الت اسػػػػير تاليؼ:محمد احمػػػػد مصػػػػط ى ايػػػو اهػػػػرة دار ال تػػػػر العريػػػػي  -

 ـ.2:98 
أحمػػد ال راهيػػد   دار الوشػػر:  م لػػدات  تػػ ليؼ: ال ليػػؿ يػػف 9تتػػاب العػػيف  -

 .دار ومتتيا الهالؿ  تحييؽ: د مهد  الم اومي / د إيراهيـ السامرائي
لتشاؼ عف حيائؽ التوايؿ وعيوف ام اويػؿ فػي و ػوه الت ويػؿ  تػ ليؼ: أيػو ا -

الياسػػػـ محمػػػود يػػػف عمػػػر الام شػػػر  ال ػػػوارامي  دار الوشػػػر: دار إحيػػػاف 
 . لرااؽ المهد ييروت  تحييؽ: عيد ا -التراث العريي 

لسػػاف العػػرب  تػػ ليؼ: محمػػد يػػف متػػـر يػػف موظػػور امفرييػػي المصػػر   دار  -
 .ييروت  الطيعا: امولى -الوشر: دار صادر 

المحرر الو يا في ت سير التتاب العايا  ت ليؼ: أيو محمد عيػد الحػؽ يػف  -
 -ليوػػػػاف  - الػػػب يػػػػف عطيػػػا امودلسػػػػي  دار الوشػػػر: دار التتػػػػب العلميػػػا 

ـ  الطيعػػػا: ا ولػػػى  تحييػػػؽ: عيػػػد السػػػالـ عيػػػد الشػػػافي 4::2 -هػػػػ2524
 . محمد

المع ػػػـ الوسػػػيط   تػػػ ليؼ: إيػػػراهيـ مصػػػط ى / أحمػػػد الايػػػات / حامػػػد عيػػػد  -
اليػػػػادر / محمػػػػد الو ػػػػار  دار الوشػػػػر: دار الػػػػدعوة  تحييػػػػؽ: م مػػػػك اللغػػػػا 

 .العرييا
لم ػػردات فػػي  ريػػب اليػػرآف  تػػ ليؼ: أيػػو الياسػػـ الحسػػيف يػػف محمػػد   دار ا -

 .ليواف  تحييؽ: محمد سيد تيالوي -لوشر: دار المعرفا ا
 


