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 :الممخص
االسرة ىي المبنة األكلى مف لبنات المجتمع، كالحفاظ عمييا مف اساسيات 
الحفاظ عمى المجتمع المسمـ، كإلدامة األسرة متماسكة كقكية البد مف نظاـ 
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األسرة المسممة، سكاء في ذلؾ العدؿ بيف المأمكريف بو شرعا داخؿ 
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Abstract: 

Maintaining the family is the basis for maintaining the 

Muslim society because the family is the first unit of the 

society. To keep the family strong and cohesive, it needs 

a law, and this law is embedded in the Sharia. We will 

deal in this thesis with the justice that we are ins- tructed 

to obey by the Sharia inside the Muslim family, whether 

it is about the justice amongst wives or children, 

providing evidence from the sharia for each of them. 
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 :المقدمة
الشؾ اف االسرة ىي المبنة األكلى مف لبنات المجتمع المسمـ، كأف بناءىا كالحفاظ 
عمييا يعني بالنتيجة الحفاظ عمى المجتمع، كلذلؾ نجد القرآف الكريـ تحدث عنيا بتفاصيؿ 

ـٍ  كثيرة، كقكلو تعالى: ) عىؿى بىٍينىكي ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى كى
كفى  يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري دَّةن كىرىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذىًلؾى َلى كقكلو تعالى  كتحدث عف الخالفات الزكجية (ُ)(مىكى

ٍف ًخٍفتيـٍ ًشقىاؽى بىٍيًنيً  :)  فًِّؽ المَّوي كىاً  ا ييكى حن كىمنا ًمٍف أىٍىًميىا ًإٍف ييًريدىا ًإٍصالى ا ًمٍف أىٍىًمًو كىحى كىمن مىا فىاٍبعىثيكا حى
ًبيرنا ًميمنا خى ا ًإفَّ المَّوى كىافى عى تىاًف كتحدث عف الطالؽ كقكلو تعالى: )  (ِ) )بىٍينىييمى ؽي مىرَّ الطَّالى

كؼو أىٍك تىٍسًريحه بً  افىا فىًإٍمسىاؾه ًبمىٍعري ذيكا ًممَّا آتىٍيتيميكىيفَّ شىٍيئنا ًإالَّ أىٍف يىخى ـٍ أىٍف تىٍأخي ًإٍحسىافو كىالى يىًحؿُّ لىكي
ا اٍفتىدىٍت بً  ا ًفيمى مىٍيًيمى نىاحى عى ديكدى المًَّو فىالى جي ديكدى المًَّو فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ ييًقيمىا حي ديكدي أىالَّ ييًقيمىا حي ًو ًتٍمؾى حي

ـي الظَّاًلميكفى المًَّو فىالى  ديكدى المًَّو فىأيكلىًئؾى ىي مىٍف يىتىعىدَّ حي    (ّ) )تىٍعتىديكىىا كى
-فقد ذكر لنا الحبيب المصطفى  -صمى اهلل عميو كسمـ-ككذلؾ احاديث الرسكؿ 

خطكات بناء االسرة المسممة ابتداءن مف اختيار الزكجة المناسبة كقكلو  -صمى اهلل عميو كسمـ
ًلًديًنيىا، فىاٍظفىٍر ًبذىاًت )) -مـصمى اهلل عميو كس- مىاًليىا كى سىًبيىا كىجى ًلحى اًليىا كى : ًلمى ٍرأىةي  أًلىٍربىعو تيٍنكىحي المى

إلى ما بعدىا مف تفاصيؿ الحياة الزكجية، كقد تصؿ احيانا إلى أدؽ  (ْ)((الدِّيًف، تىًربىٍت يىدىاؾى 
اءىًت اٍمرى التفاصيؿ فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: ) مَّـى جى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىةه ًإلىى النًَّبيِّ صى

 : ةن ًمٍف ًمٍسؾو فىتىطىيًَّرم ًبيىا»تىٍسأىليوي عىًف اٍلغيٍسًؿ ًمفى اٍلمىًحيًض، فىقىاؿى ًذم ًفٍرصى ، فىقىالىٍت: كىٍيؼى « خي
 : :  ، قىالىٍت: كىٍيؼى أىتىطىيَّري ًبيىا؟« تىطىيًَّرم ًبيىا»أىتىطىيَّري ًبيىا؟ قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىاؿى النًَّبيُّ صى

افى المَّوً » افى المًَّو، سيٍبحى فىاٍجتىذىٍبتييىا كىعىرىٍفتي الًَّذم أىرىادى، « . تىطىيًَّرم ًبيىا»، كىاٍستىتىرى ًبثىٍكًبًو: « سيٍبحى
، يىٍعًني اٍلفىٍرجى    (ٓ)(فىقيٍمتي لىيىا: تىتىبًَّعي ًبيىا آثىارى الدَّـً

 عد ذلؾ فقد اباح لنا اإلسالـ تعدد الزكجات مف خالؿ القرآف الكريـ في قكلو تعالى:كب
بىاعى فى  ) ثى كىري ثيالى ٍثنىى كى ـٍ ًمفى النِّسىاًء مى كا مىا طىابى لىكي ٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تيٍقًسطيكا ًفي اٍليىتىامىى فىاٍنًكحي ًإٍف كىاً 

ـٍ ذىًلؾى أىٍدنىى أىالَّ تىعيكليكاًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكا فىكىاًحدىةن أىٍك  انيكي مىكىٍت أىٍيمى كذلؾ ألسباب كثيرة ال   (ٔ) )مىا مى
مجاؿ لذكرىا اَلف، ككنتيجة ليذا التعدد يحتاج الزكج إلقامة العدؿ بيف الزكجات، كىذا العدؿ 

هلل صمى ا-لـ تيممو الشريعة اإلسالمية، كانما فصمتو كغيره مف أحكاـ األسرة المسممة، كقكلو 
دي )) -عميو كسمـ ًة كىأىحى اءى يىٍكـى اٍلًقيىامى مىى اأٍليٍخرىل، جى مىٍف كىانىٍت لىوي اٍمرىأىتىاًف، فىمىاؿى مىعى ًإٍحدىاىيمىا عى
  (ٕ)((شقيو ساقط
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 األول: العدل بين األزواج: المبحث
 : العدل في المبيت:اوال

بعاد أسباب القمؽ  إف مف أىـ األمكر التي تعتبر أساسان ألمف األسرة كاستقرارىا، كا 
كاالضطراب عنيا، العدؿ بيف أفرادىا، كعدـ تفضيؿ بعضيا عمى بعض، لما في العدؿ مف 

 ، كالشحناء.البغضاءاإلحساس بالرضا، كلما في الجكر مف جمب 
عميو كسمـ، بالعدؿ األسرم عناية كلقد عني الكتاب كالسنة كسيرة الرسكؿ صمى اهلل 

 فائقة. 
أمر اهلل سبحانو كتعالى بالعدؿ عمكما بيف النساء، كما قاؿ سبحانو كتعالى: )فانكحكا 
ما طالب لكـ مف النساء مثنى كثالث كرباع، فاف خفتـ أف ال تعدلكا فكاحدة أك ما ممكت 

 .(ٖ)أيمانكـ، ذلؾ أدنى أال تعكلكا(
ما يقدر عميو الزكج، مف مبيت كمعاشرة كنفقة ككسكة  كالعدؿ المذككر شامؿ لكؿ

 كغيرىا.
منيا حديث أبي ىريرة  عمكماكقد كرد في معنى اَلية أحاديث دالة عمى كجكب العدؿ 

رضي اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: )مف كانت لو امرأتاف، فماؿ إلى 
   (ٗ)إحداىما، جاء يـك القيامة كشقو مائؿ(

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يعدؿ، بيف نسائو، فال يفضؿ إحداىف عمى ككاف 
األخرل كما ركت عائشة، رضي اهلل عنيا، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يقسـ بيف 

كقد .(َُ)نسائو فيعدؿ كيقكؿ: )الميـ ىذا قسمي فيما أممؾ، فال تممني فيما تممؾ كال أممؾ(
ألصؿ فيو أف الرجؿ بمقدكره أف يعدؿ في النفقة كا (ُُ)اشتير ىذا الحديث، كىك صحيح

كالمبيت، كليس بمقدكره أف يعدؿ بالميؿ القمبي إلحداىٌف، فال مالمة في ذلؾ، كىذا ال يعني 
اف يصرح ليف بحب إحداىف أكثر مف األخرل لتشتعؿ نار الغيرة بينيف، كعميو اف يشعرىف 

 بحبو ليفَّ ما أمكف ذلؾ.
ذا أراد سفرا أقرع ككاف صمى اهلل عميو كسمـ  يقسـ لكؿ امرأة منيف يكميا كليميا، كا 

بينيف، فيأخذ مف خرج سيميا، كما ركت عائشة رضي اهلل عنيا قالت: كاف رسكؿ اهلل صمى 
أف  كىنا نستطيع اهلل عميو كسمـ إذا أراد سفرا أقرع بيف نسائو، فأيتيف خرج سيميا خرج بيا،

لنزىة، ففي سفر العمؿ يقرع بيف نسائو، كأما سفر نقسـ السفر إلى نكعيف سفر العمؿ كسفر ا
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النزىة فمو أف يأخذىف بالتتابع أك يأخذىفَّ معان حسب امكانيتو، فال تشعر الزكجة بالظمـ 
 كالحيؼ تجاه األخرل، 

يقسـ لكؿ امرأة منيف يكميا كليمتيا، غير أف سكدة  -صمى اهلل عميو كسمـ- ككاف))
ائشة زكج النبي صمى اهلل عميو كسمـ، تبتغي بذلؾ رضا بنت زمعة كىبت يكميا كليمتيا لع

 .(ُِ)((رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
ىذه تدؿ عمى سقكط حؽ المرأة في القسمة، إذا ) رضي اهلل عنيا( كقصة سكدة 

رضيت بذلؾ، كأف لمزكج أف يعطي قسميا لمف كىبتو مف أزكاجو، كقد ركت عائشة، رضي 
اهلل عنيا، "أف سكدة بنت زمعة كىبت يكميا لعائشة، ككاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقسـ 

 (ُّ)لعائشة بيكميا كيـك سكدة" 

مى إحدل زكجتيو لتتنازؿ عف حقيا لغيرىا، فإنيا كال يحسف مف الزكج اف يضغط ع
ف رضيت بذلؾ ظاىرا إال أنيا ستشعر بالغبف في داخميا، كاالفضؿ اف تتنازؿ ىي عف طيب  كا 

 خاطر. 
ككاف صمى اهلل عميو كسمـ لشدة حبو لعائشة، أكثر مف غيرىا، يسأؿ كىك مريض عف 

رغـ مف مرضو، إال بعد أف أذف لو أيامو المقبمة رغبة في يكميا، كلـ يبؽ عندىا، عمى ال
كما ركت رضي اهلل  كلـ يطمب منيف اف يبقى عند السيدة عائشة )رضي اهلل عنيا( أزكاجو،
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يسأؿ في مرضو الذم مات فيو: )أيف أنا )) عنيا، 

فكاف في بيت عائشة، غدا أيف أنا غدا(؟: يريد يـك عائشة، فأذف لو أزكاجو يككف حيث شاء، 
ف رأسو ، حتى مات عندىا فمات في اليكـ الذم كاف يدكر عمٌي فيو في بيتي، فقبضو اهلل، كا 

 . (ُْ)((لبيف نحرم كسحرم كخالط ريقو ريقي
افىٍت ًمٍف بىٍعًميىا نيشيكزنا أىٍك ) كقالت عائشة، رضي اهلل عنيا في قكلو تعالى: ًف اٍمرىأىةه خى كىاً 

ا فىالى جي  ٍيره ًإٍعرىاضن ٍمحي خى ا كىالصُّ ٍمحن ا بىٍينىييمىا صي ا أىٍف ييٍصًمحى مىٍيًيمى قالت: ىي المرأة تككف    (ُٓ)(نىاحى عى
عند الرجؿ كال يستكثر منيا، فيريد طالقيا كيتزكج غيرىا، تقكؿ لو: أمسكني كال تطمقني، ثـ 

نى  مىٍيًيمىا أىٍف تزكج غيرم، فأنت في حؿ مف النفقة كالقسمة لي، فذلؾ قكلو تعالى: ))فىالى جي احى عى
ا (( ٍمحن ا بىٍينىييمىا صي كليا أف تتنازؿ عف جزء مف حقكقيا كاف تتنازؿ عف حقيا في  .(ُٔ)ييٍصًمحى

المبيت أك في النفقة كىكذا، كالصمح ىنا يشمؿ ما يتفؽ عميو الزكجاف، سكاءن كؿ الحقكؽ أك 
قاعدة الشرعية تقكؿ) العقد بعضيا، كال يحؽ ليا أف تطالب بعد االتفاؽ بما تنازلت عنو، فال
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شريعة المتعاقديف(.كثمة أمر آخر كىك إذا أراد الزكاج مف ثانية، كقد تنازلت لو ابتداءن عف 
حقكقيا اك عف بعضيا قبؿ العقد، فال يحؽ ليا أف تطالبو بعد العقد بما تنازلت عنو مسبقان، 

اكؿ الحاضرة أمامنا، أف كىذا قد حدث كثيرا في اَلكنة األخيرة، كما نشاىده في بعض المش
الزكجة الثانية قبؿ العقد تعطي تنازالت كثيرة رغبةن منيا في اتماـ الزكاج، كبعد الزكاج تبدأ 

 بالمطالبة بما تنازلت عنو سابقان، كىذا ال يجكز.
 
 

 : العدل بينهن في النفقة والكسوة.ثانيا
مف الكسكة كالنفقة كنحكىما؟ بحيث إذا  ءشيكىؿ يجب أف يسكم بينيف في كؿ 

مثؿ ذلؾ، كلك  اأعطى إحداىف شيئان مف الماؿ أك الكسكة لحاجتيا إليو، يجب أف يعطي غيرى
 لـ تكف محتاجة إلى ذلؾ؟

قد يستدؿ عمى أف ذلؾ كاجب بعمكـ النصكص، إال أف في ذلؾ مشقة، قد ال يقدر 
ذىب بعض الفقياء  حيثبالحاجة أكلى، تعميؽ الكجكب يرل بعض الباحثيف عمييا الزكج، ك 

، إلى أف التسكية الكاجبة إنما ىي في الكفاية، لكؿ كاحدة منيف كال تضر بعد ذلؾ المفاضمة
كاألمر يحتاج إلى بعض التفصيؿ، فكالـ الفقياء إنما كاف ينصب عمى ربات البيكت، أما 

ات عاممة أك مكظفة العامالت كاصحاب الكظيفة، فميف شيء آخر، فإذا كانت إحدل الزكج
كاألخرل ربة بيت، فعميو أف ينفؽ عمى المكظفة كما ينفؽ عمى ربة البيت، كاألصؿ أف 
المكظفة تحتاج مف الكسكة أكثر بكثير مف ربة البيت لضركرة الدكاـ اليكمي، كىذا ال يعني أف 

ىذه  تأخذ أكثر مف حقيا مقابؿ الزكجة األخرل، كأرل أنو مف الكاجب عمى الزكج أف يثبت
األمكر قبؿ العقد عمى الزكجة الثانية أك الثالثة كىكذا، ككؿ ىذه األمكر تؤدم إلى تقميؿ 

    .المشاكؿ بيف الزكجات مستقبالن 
كليس عميو التسكية بيف نسائو في النفقة كالكسكة، إذا قاـ )قاؿ ابف قدامة رحمو اهلل: 

: لو أف يفضؿ إحداىما عمى بالكاجب، لكؿ كاحدة منيف، قاؿ أحمد في الرجؿ لو امرأتاف
في كفاية، كيشترم ليذه أرفع مف االخرم األخرل في النفقة كالشيكات كالسكنى، إذا كانت 

ثكب ىذه، كتككف تمؾ في كفاية، كىذا ألف التسكية في ىذا كمو تشؽ، فمك كجب لـ يمكنو 
الذم يظير مف ىذا النص أف  ك (ُٕ) (القياـ بو، إال بحرج، فسقط كجكبو، كالتسكية في الكطء
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الرجؿ قد تككف إحدل نسائو ساكنة في منزؿ يكفييا، فيحتاج إلى منزؿ لألخرل، فال يتمكف 
بسيكلة مف إيجاد منزؿ مساكو لمنزؿ الساكنة مف كؿ كجو، بؿ قد يجد منزالن أحسف منو أك 

، بؿ يشترم المنزؿ الذم تيسر لو، أك يستأجره،  أقؿ، فال يجب عميو البحث عف منزؿ مساكو
، ككذلؾ عميو مراعاة عدد االطفاؿ لما في تكميفو البحث عف منزؿ مساكو مف المشقة كالحرج

فيؿ مف العدؿ أف يسكف الزكجة التي عندىا أطفاؿ بنفس حجـ سكف الزكجة التي ليس عنيا 
ية اطفاؿ كىكذا، فالعدالة مطمكبة كلكف مع مراعاة الفركؽ الفردية ككما تقكؿ القاعدة الفقي

كالمنطقية: ) ما ال يدرؾ كمو ال يترؾ جمُّو( فعمى الزكج أف يجتيد قدر اإلمكاف في تحقيؽ 
 العدالة بيف الزكجات، كما كاف خارج طاقتو كقدرتو فاهلل غفكر رحيـ.

ككذلؾ قد تككف إحدل نسائو عندىا ما يكفييا مف المباس، كتككف األخرل في حاجة 
ف نكع المباس الذم يكجد عند مف ال حاجة ليا اَلف في إلى لباس، فال يجب عميو أف يبحث ع

المباس، ليشترم مثمو لممرأة المحتاجة، بؿ يشترم ليا مف النكع المتيسر، كقد يككف أجكد أك 
أردأ، كىكذا ما يحصؿ لألخرل عند حاجتيا، كبذلؾ تحصؿ التسكية بينيف في الجممة، كليس 

 في كؿ شيء بالتفصيؿ. 
فقد يككف عند إحداىف ما يكفييا مف أنكاع األطعمة، كاألخرل كمثؿ السكنى النفقة، 

محتاجة، فمو أف يشترم ليا ما أراد مف الطعاـ، كلك لـ يكف مثؿ طعاـ ضرتيا، كالميـ أف 
، كفي عصرنا الحاضر يستطيع الزكج اف يحدد لكؿ مف زكجاتو مبمغا يراعي حاجة كؿ منيف

ذلؾ لكؿ منيف أف تشترم ما يناسبيا مف طعاـ،  مف طعاـ، كبعد مساكيا مف الماؿ لما يكفييفٌ 
 ككذلؾ الممبس مع مراعاة عدد افراد األسرة.

كمع ذلؾ ينبغي أف يحاكؿ أف ال يككف الفرؽ بيف ما يعطي ىذه أك تمؾ كبيران ممفتا 
، أك بينيف كبيف تلمنظر، خشية مف الحزازات كالضغائف التي قد تحدث بسبب ذلؾ بيف الضرا

 يقارب حسب استطاعتو. الزكج، كليسدد ك 
ىذا الذم ينبغي أف يفيـ مف كالـ ابف قدامة رحمو اهلل، كمف النص الذم استشيد بو 
لإلماـ أحمد رحمو اهلل، كال ينبغي أف يفيـ مف ذلؾ أف لمزكج تفضيؿ إحدل نسائو عمى 
 األخريات باستمرار كبدكف سبب، فإف ذلؾ يخالؼ النصكص الكاردة في العدؿ بيف األزكاج. 

 العدل بين األزواج في الحكم. :اثالث
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كقد سف ذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في قصة طريفة، كقعت بيف اثنتيف مف 
مَّـى ًعٍندى بىٍعًض  )) نسائو، كما ركاىا أنس رضي اهلل عنو، قاؿ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى النًَّبيُّ صى

مىٍت ًإٍحدىل أيمَّيىاًت  مَّى اهللي ًنسىاًئًو، فىأىٍرسى بىًت الًَّتي النًَّبيُّ صى رى ٍحفىةو ًفييىا طىعىاـه، فىضى ٍؤًمًنيفى ًبصى المي
مىيٍ  مَّى اهللي عى مىعى النًَّبيُّ صى ٍحفىةي فىاٍنفىمىقىٍت، فىجى ، فىسىقىطىًت الصَّ اًدـً مَّـى ًفي بىٍيًتيىا يىدى الخى سى مىٍيًو كى مَّـى عى سى ًو كى

عىؿى  ٍحفىًة، ثيّـَ جى : ًفمىؽى الصَّ يىقيكؿي ٍحفىًة، كى ـى الًَّذم كىافى ًفي الصَّ ـٍ »يىٍجمىعي ًفييىا الطَّعىا ثيّـَ « غىارىٍت أيمُّكي
ةى ًإلىى الَّ  ًحيحى ٍحفىةى الصَّ ٍحفىةو ًمٍف ًعٍنًد الًَّتي ىيكى ًفي بىٍيًتيىا، فىدىفىعى الصَّ تَّى أيًتيى ًبصى ـى حى اًد بىسى الخى ًتي حى

ٍحفىتييىا، كىأىٍمسىؾى  . ، فقاؿ النبي صمى اهلل (ُٖ)((المىٍكسيكرىةى ًفي بىٍيًت الًَّتي كىسىرىٍت فييا كيًسرىٍت صى
ناء بإناء(   (ُٗ)عميو كسمـ: )طعاـ بطعاـ كا 

كفي ركاية عائشة رضي اهلل عنيا بياف بأف صاحبة الصفحة المكسكرة ىي صفية، 
طعامان مثؿ كأف عائشة ىي التي كسرتيا، قالت عائشة رضي اهلل عنيا: ما رأيت صانعان 
فكسرتي   (َِ)صفية، صنعت لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ طعامان فبعثت بو، فأخذني أفكؿ
 . (ُِ)اإلناء فقمت: يا رسكؿ اهلل ما كفارة ما صنعت؟ قاؿ: )إناء بإناء كطعاـ مثؿ طعاـ(

ىذا كليعمـ أف األسرة في الفقو اإلسالمي شاممة لمزكجيف كلجميع األقارب الذيف 
ي منزؿ كاحد، أك منازؿ متقاربة أك متباعدة، كليست خاصة باَلباء كاألكالد يعيشكف ف

المباشريف كما قد يظف ذلؾ، فيي تشمؿ األبكيف كآباءىـ كأجدادىـ كجداتيـ، كما تشمؿ األكالد 
خكاف األـ كأخكاتيا، كأبناءىـ كبناتيـ، ككؿ ذلؾ مفصؿ  خكانيـ، كا  خكاف اَلباء كا  كأكالدىـ، كا 

  (ِِ)في النفقات كالكاليات كالمكاريث كغيرىا.في كتب الفقو 
كممة األسرة في اإلسالـ أكسع مدل مف ) كقاؿ الشيخ محمد أبك زىرة، رحمو اهلل: 

األسرة في القكانيف األخرل، فإف األسرة في اإلسالـ تشمؿ الزكجيف كاألكالد الذيف ىـ ثمرة 
دخؿ في ىذا األجداد كالجدات، الزكاج كفركعيـ، كما تشمؿ األصكؿ مف اَلباء كاألميات، في

كتشمؿ أيضا فركع األبكيف، كىـ اإلخكة كاألخكات كأكالدىـ، كتشمؿ أيضان فركع األجداد 
كالجدات، فيشمؿ العـ كالعمة كفركعيما، كالخاؿ كالخالة كفركعيما، كىكذا كممة األسرة تشمؿ 

 الزكجيف كتشمؿ األقارب جميعا، سكاء منيا األدنكف كغير األدنيف.
ي حيثما سارت أكجدت حقكقان كأثبتت كاجبات، كتتفاكت مراتب ىذه الحقكؽ بمقدار كى

قربيا مف الشخص كبعدىا عنو، فالحقكؽ التي لألقارب األقربيف، أقكل مف الحقكؽ التي تككف 
  (ِّ)(لمف ىـ أبعد منيـ، كىكذا...
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 العدل بين األوالد :الثاني المبحث
العدؿ بيف األكالد يجعميـ يطمئنكف إلى آبائيـ، كييقىكِّم رابطتيـ بيـ، كما يمرنيـ عمى 
مراعاة حقكؽ بعضيـ عمى بعض، كعدـ االعتداء مف بعضيـ عمى بعض، ألف الكالديف ىما 
القدكة األكلى لألكالد، فإذا رأل األكالد مف اَلباء االتصاؼ بالعدؿ دفعيـ ذلؾ إلى االقتداء بيـ 

 كا بو. فاتصف
كالمفاضمة بيف األكالد بغير سبب، تجعؿ المفضكؿ يحقد عمى كالده كعمى أخيو الذم 
ؿ عميو، كما تجعؿ األكالد كميـ يقمدكف كالدىـ في ذلؾ، كيطمعكف في المفاضمة باستمرار.   فيضِّ
كلقد حسـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىذا األمر كشدد فيو، فأنكر عمى مف فضؿ 

 ى بعض، كأمر بالعدؿ، كسمى التفضيؿ جكرا. بعض أكالده عم
ركل النعماف بف بشير، رضي اهلل عنيما، أف أباه أعطاه عطية، فقالت عمرة )كما 

بنت ركاحة "أـ النعماف بف بشير": ال أرضى حتى تيشًيد رسكؿى اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فأتى 
عمرة بنت ركاحة عطية، فأمرتني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ: إني أعطيت ابني مف 

أف أشيدؾ يا رسكؿ اهلل، قاؿ: "أعطيت سائر كلدؾ مثؿ ىذا؟" قاؿ: ال، قاؿ: )فاتقكا اهلل، 
 . (ِْ)(كاعدلكا بيف أكالدكـ( فرجع فرد عطيتو

كفي ركاية: فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )فأرجعو(. كفي ركاية: )فال تشيدني 
 . (ِٓ)كر(إذا، فإني ال أشيد عمى ج

؟ قاؿ: بمى، قاؿ: )فال ( )أيسرؾ أف يككنكا إليؾ في البر سكاء :كفي ركاية: ثـ قاؿ
 . (ِٔ)إذا( )فأشيد عمى ىذا غيرم(

، عف النبيِّ صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ:  ًإفَّ اهللى ييًحبُّ أىٍف )) عف النعماًف بًف بىشيرو
ـٍ   .(ِٕ)((تىٍعًدليكا بىٍيفى أىٍكالًدكي
:  [كفي ركاية مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيريهي؟)) فىقىاؿى النًَّبيُّ صى لىده غى :  ((لىؾى كى ـٍ ، قىاؿى : نىعى ، قىاؿى

ا أىٍعطىٍيتىوي؟)) :  ((فىأىٍعطىٍيتىييـٍ كىمى : الى ، قىاؿى مىى ىىذىا ، ًإفَّ المَّوى تىعىالىى )) ، قىاؿى لىٍيسى ًمٍثًمي يىٍشيىدي عى
ـٍ ييًحبُّ أىٍف تىٍعًدليكا بى  ا ييًحبُّ أىٍف تىٍعًدليكا بىٍيفى أىٍنفيًسكي ـٍ كىمى ًدكي  ِٖ))((ٍيفى أىٍكالى

كألفاظ الحديث كاضحة في كجكب التسكية بيف األكالد، كفي أف المفاضمة بينيـ بدكف 
كالسبب المشركع كأف يككف أحد أكالده معكقا أك مريضا مرضا  سبب مشركع، ظمـ كباطؿ،

مزمنا، مما ليس لالبف دخؿ في ىذا العجز، فينا تككف رعاية األب الخاصة ليذا األبف دكف 
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غيره مشركعة، ال أف يميز أحد أبنائو أك بناتو لشكمو أك لمباقتو في الكالـ، فيعمي شأنو بيف 
ذلؾ باألمر بالتقكل كالعدؿ،  -صمى اهلل عميو كسمـ -سكؿالر  كقد أكد أخكتو دكف الباقيف، 

كاألمر برد العطية، كبأنو ال يشيد إال عمى حؽ، كأنو ال يشيد عمى جكر، كىذه األمكر لك 
ف كاف ذلؾ مرجكحا  -فرضنا أف األمر بإطالقو ال يدؿ عمى الكجكب  فإنيا قرائف تمحض  -كا 
 كؿ مف ذىب إلى أف المفاضمة مكركىة فقط،األمر ىنا لمكجكب بدكف أدنى شؾ، كىذا يرد ق

 . (ِٗ)كليست بحراـ
ذا نظرنا إلى كثير مف اَلباء كاالميات اليـك ممف يخشكف القمب يقرر كالعقؿ يبرر:  كا 

اهلل تعالى كفي نفس الكقت يفرقكف بيف أبنائيـ في العطاء كفي التعامؿ، ثـ يجدكف ألنفسيـ 
ـ ال يستطيعكف أف يكبتكا مشاعرىـ تجاه ابنائيـ فتظير المبررات الكاىية ليذه التفرقة، حيث أني

عمى عطاياىـ كتعامميـ مع األبناء، فيـ قد انساقكا كراء مشاعرىـ تجاه بعض األبناء، فالقمب 
يقرر تمييز أحد أك بعض األبناء دكف غيرىـ، بعدىا يأتي دكر العقؿ ليبرر ليـ أفعاليـ 

سند مف قرآف كسنة أك أفعاؿ الصالحيف، ثـ بعد  كتفرقتيـ بيف األبناء بحجج كاىية ليس ليا
ذلؾ تطمئف نفكسيـ بما فعمكا، كىـ بذلؾ يخدعكف أنفسيـ لترتاح ضمائرىـ، كيحسبكف أنيـ 
ف اتباع النفكس ليكاىا مما ذمو الشرع الحكيـ، كمخالفة النفس لميكل ىك  يحسنكف صنعا، كا 

جاىد أنفسنا ثـ نغمبيا كنجبرىا عمى مف قبيؿ مجاىدة النفس كاليكل، ككاف لزاما عمينا أف ن
الطاعة، ال أف نبرر ليا ما تحب كتشتيي، كثمة أمر آخر فكـ منا يعيب عمى السالطيف 
 كيتيميـ بعدـ العدالة بيف أبناء الرعية، فما بالنا نحف نفرؽ بيف األخكة كاألخكات كىـ أبناؤنا.

كتو ظنا منيـ أنو أقرب كلنا في قصة يكسؼ عميو السالـ لدركس كعبر لما فعمو بو إخ
نىٍحفي عيٍصبىةه ًإفَّ أىبىانىا ) إلى أبييـ منيـ قاؿ تعالى: كهي أىحىبُّ ًإلىى أىًبينىا ًمنَّا كى ًإٍذ قىاليكا لىييكسيؼي كىأىخي

ؿو ميًبيفو  الى كىابي اٍلقىسىـً تىٍقًديريهي: كىالمًَّو )  ( َّ) ( لىًفي ضى ـي ًفيًو جى ، الالَّ كهي، ًإٍذ قاليكا لىييكسيؼي ، كىأىخي لىييكسيؼي
، أىحىبُّ ًإلى أىًبينا ًمنَّا، كاف يكسؼ كىافى ) عميو السالـ(  ًبٍنيىاًميفي كهي ًبٍنيىاًميفي ًمٍف أيٍـّ كىاًحدىةو، كى كىأىخي

كىافى إخكتو يركف منو ًمفى اٍلمىٍيؿً  ـي، كى مىٍيًو السَّالى ـي شىًديدى اٍلحيبِّ ًلييكسيؼى عى مىٍيًو السَّالى ا  يىٍعقيكبي عى ًإلىٍيًو مى
ـٍ فىقىاليكا ىىًذًه المقالة ٍكنىوي مىعى أىٍنفيًسًي إف السبب الذم جعميـ يقصدكف إيذاء يكسؼ أف  (ُّ)(الى يىرى

كاف يفضؿ يكسؼ كأخاه عمى سائر األكالد في الحب كأنو قد أظير  -عميو السالـ –يعقكب 
ال لما عمـ إخكتو بيذا األمر، كأنيـ تأذكا مف ذلؾ  الحب ألسباب: أكليما أنيـ كانكا ذلؾ عمنا كا 

أكبر سنا منيما كثانييما أنيـ كانكا أكثر قكة كأكثر قياما بمصالح األب منيما، كىذا مما نراه 
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اَلف عند كثير مف اَلباء كاألميات المسمميف، فنجد األبناء الكبار القادريف عمى تحصيؿ 
أك اخكتيـ الصغار، كثالثيا أتيـ  المنافع كدفع المضار كخدمة األب ال ينالكف ما يناؿ أخكىـ

براييـ القائمكف بدفع المفاسد كاَلفات كالمشتغمكف بتحصيؿ المنافع كالخيرات، لذلؾ جكزكا 
ألنفسيـ قكليـ ) إف أبانا لفي ضالؿ مبيف( يعني ىذا حيؼ ظاىر كضالؿ بيف، كمع ككنيـ 

عاممو  مع أبنائو ثـ أخطأ في مؤمنيف بنبكة أبييـ يعقكب إال أنيـ اعتقدكا أف أباىـ اجتيد في ت
ىذا االجتياد، كذلؾ ألنيـ كانكا يقكلكف: ىما صبياف ما بمغا العقؿ الكامؿ كنحف متقدمكف 
عمييما في السف كالعقؿ كالكفاية كالمنفعة ككثرة الخدمة كالقياـ بالميمات كاصراره عمى تقديـ 

عمو اعتقد بأف زيادة المحبة فم -عميو السالـ –يكسؼ عمينا يخالؼ ىذا الدليؿ، كأما يعقكب 
أنيما يستحقاف المزيد مف  -عميو السالـ –ليست في كسعو كطاقتو فال يؤاخذ بيا، كلعمو اعتقد 

عميو  –البر لكجكه، أحدىما: أف أميما ماتت كىـ صغار، كثانيما ألنو كاف يرل في يكسؼ 
ف  –عميو السالـ -ا: لعمو مف آثار الرشد كالنجابة ما لـ يجد في سائر أكالده، كثالثي -السالـ كا 

كاف صغيرا إال أنو كاف يخدـ أباه بشيء يختمؼ عما يخدمو بو باقي اخكتو، كالحاصؿ أف ىذه 
 .(ِّ)المسألة كانت اجتيادية ككانت مخمكطة بميؿ النفس كمكجبات الفطرة 

فإذا كاف أكالد يعقكب عميو السالـ لـ يسيطركا عمى أنفسيـ عندما راكا أباىـ كىك نبي 
يميؿ ميال قمبيا إلى بعض أبنائو فما بالؾ بغير ابناء االنبياء عندما يركف أباىـ يفرؽ بينيما 

 في العطاء اك التعامؿ اك ما إلى ذلؾ .
كهي أىحىبُّ ًإلىى أىًبينىا ًمنَّا  يقكؿ سيد قطب في تفسير قكلو تعالى: ) ًإٍذ قىاليكا لىييكسيؼي كىأىخي

نىٍحفي عيٍصبىةه ًإفَّ أىبىانى  ؿو ميًبيفو كى الى ًإفَّ   - ) أم كنحف مجمكعة قكية تدفع كتنفع  (ّّ)  )ا لىًفي ضى
ؿو ميًبيفو  الى أذ يؤثر غالما كصبيا صغيريف عمى مجمكعة الرجاؿ النافعيف   -أىبىانىا لىًفي ضى

الدافعيف، ثـ يغمي الحقد كيغمي الشيطاف، فيختؿ تقديرىـ لمكقائع، كتتضخـ في حسيـ أشياء 
أحداث ضخاـ، تيكف الفعمة الشنعاء المتمثمة بإزىاؽ ركح، ركح غالـ برمء ال صغيرة، كتيكف 

ف لـ يككنكا انبياء  -يممؾ دفعا عف نفسو، كىك ليـ أخ، كىـ أبناء نبي ييكف ىذا. كتضخـ  –كا 
في أعينيـ حكاية إيثار أبييـ لو بالحب، حتى تكازم القتؿ، اكبر جرائـ األرض قاطبة بعد 

 الشرؾ باهلل.
ا)  كهي أىٍرضن كىما قريب مف قريب، فطرحو في أرض نائية   )اٍقتيميكا ييكسيؼى أىًك اٍطرىحي

ـٍ لى المكت... كلماذا)إمقطكعة مفض في الغالب  ـٍ كىٍجوي أىًبيكي ( فال يحجبو يكسؼ، كىـ  يىٍخؿي لىكي
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لى يريدكف قمبو، كانو حيف ال يراه في كجيو يصبح قمبو خاليا مف حبو، كيتكجو بيذا الحب إ
                                                 اَلخريف. كالجريمة؟؟ الجريمة تتكبكف عنيا كتصمحكف ما افسدتـ بارتكابيا:       

اًلًحيفى ) تىكيكنيكا ًمٍف بىٍعًدًه قىٍكمنا صى   (ّٓ)((ّْ) (كى
زىاؽ رك  ح بريئة، فمقد دفع شعكر األبناء بتمييز أبييـ ألخييـ بالتفكير الجاد بالقتؿ كا 

كمف ىـ االبناء كمف أبكىـ ؟؟؟ فال ينبغي لألب أف يشعر أكالده بحب احدىـ دكف اَلخريف 
ميما كاف دكره أك تسمسمو بيف األبناء في االسرة، كقد يقع اَلباء في الخطأ عندما يصرحكف 
بحبيـ لبعض ابنائيـ دكنا عف الباقيف لمكقؼ حصؿ منيـ، السيما كىـ صغار في حداثة 

ـ فإف ىذه التصريحات لف تمسح مف ذاكرتيـ ميما حصؿ بعد ذلؾ، كأما اذا كاف أسناني
التصريح بالحب كالتمييز مقركنان بفعؿ مادم كالتمييز بالعطايا أك ما إلى ذلؾ فإف األمر 

 سيتعقد أكثر.
كثمة أمر آخر فما يدرينا لعؿ الفاشؿ مف ابنائنا سيككف ىك الناجح في ما بعد كاف 

ىك المطيع في المستقبؿ، كىكذا ... فمماذا نستعجؿ في تصريحاتنا كمكاقفنا المعاند سيككف 
كاألرض تدكر، كالمكاقؼ تتغير، كالقصص المنتشرة بيننا تشيد بذلؾ فكـ مف كلد نشأ عمى 
خصاـ مع كالدية ثـ تنقمب حياتو راسا عمى عقب، فيككف المثاؿ لباقي أخكتو في الطاعة كبر 

لؾ فال نحكـ عمى ابنائنا في طفكلتيـ ك مراىقتيـ، بؿ نصبر الكالديف، كالعكس صحيح كذ
عمييـ كنعطييـ الفرصة الكافية لتحسيف مكاقفيـ، كيبقى األمر االليي في العدالة بيف األبناء 

 ىك األساس.
جدير بتثبيت األمف كاالستقرار في حياة األسرة، لك طبؽ حؽ  -كما ترل  -كذلؾ 

مف أفراد األسرة بحقكؽ اَلخريف، كعدـ االعتداء مف بعضيـ  التطبيؽ، لما فيو مف قياـ كؿ فرد
 عمى حقكؽ بعض.

 :النتائج
كلذؾ أمرنا اهلل تعالى بو في كؿ تعامالتنا في البيع  -تعالى –العدؿ مف صفات اهلل 

ذىا  كالشراء كالحكـ كما إلى ذلؾ، قاؿ تعالى: ) انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا اأٍلىمى ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي
ـٍ ًبًو ًإفَّ المَّوى كىافى سىًميعنا بى  كىٍمتيـٍ بىٍيفى النَّاًس أىٍف تىٍحكيميكا ًباٍلعىٍدًؿ ًإفَّ المَّوى ًنًعمَّا يىًعظيكي   (ّٔ)(ًصيرناحى

يىٍنيىى عىًف اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر ًإفَّ المَّوى يىٍأميري بً كقاؿ تعالى: )  يتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى كى ٍحسىاًف كىاً  اٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
كفى  ـٍ تىذىكَّري ـٍ لىعىمَّكي كمف انكاع العدؿ المأمكريف بو شرعا ىك العدؿ األسرم،   (ّٕ)(  كىاٍلبىٍغًي يىًعظيكي
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فيما يخص العدؿ بيف  كينقسـ العدؿ األسرم بصكرة عامة إلى قسميف: القسـ األكؿ ىك
الزكجات لمف لو أكثر مف زكجة كىذا العدؿ يشمؿ العدؿ في المبيت فيخصص لكؿ زكجة 
ليمة يبيت عندىا إال إذا تنازلت ىي عف ليمتيا لغيرىا بإرادتيا ككذلؾ العدؿ بينيف في النفقة، 

بيف كلمعمماء في ىذا النكع شيء مف التفصيؿ كما سبؽ ذكره، ككذلؾ العدؿ في الحكـ 
الزكجات، حيث كجكد اكثر مف زكجة عند الرجؿ قد يؤدم إلى التصادـ بينيف أك إلى اعتداء 
إحداىف عمى األخرل، فينا يككف كاجب الرجؿ العدؿ بينيف في الحكـ، كأف يعيد األمكر إلى 
نصابيا في حالة حدكث خالؼ أك مظممة، كالقسـ الثاني: ىك ما يخص العدؿ بيف األكالد في 

التعامؿ كسائر األمكر الظاىرة كالتي مف شأنيا تؤدم إلى الشحناء كالبغضاء بيف العطاء ك 
كقرار اخكتو بقتمو أك طرحو أرضا إال نتيجة طبيعية  -عميو السالـ –األخكة، كما قصة يكسؼ 

مف ميؿ ليكسؼ كأخيو دكف اَلخريف، فإذا كانكا ابناء نبي  -مع ككنو نبيا -لما كجدكا مف أبييـ
كيفكركف بؿ يقرركف قتؿ اخييـ لمجرد )يخمكا ليـ كجو أبييـ ( فما باؿ اَلباء اليكـ ممف 

ف اَلخريف بؿ يفضمكنيـ كيميزكنيـ في العطاء كالتعامؿ ثـ يصرحكف بحب بعض أبنائيـ دك 
يجدكف المبررات ألنفسيـ في ىذا الميؿ كاالنحياز ببعض الحجج الكاىية التي ال تستند إلى 
كتاب أك سنة ثـ بعد ذلؾ يشككف مف عقكؽ بعض أبنائيـ ككاف األكلى بيـ أف يعاممكا ابناءىـ 

ال أف يفرقكا بينيـ في التعامؿ كاظيار الحب كالعطاء  بعدالة ثـ بعد ذلؾ ينتظركف البر منيـ
 ثـ يطالبكنيـ بالبر. 

  االحاالت
 

                                                 
 35الروم: -5
 ّٓالنساء : - ِ
 ِِٗالبقرة : -ّ
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،  ٕصٕصحيح البخارم، ج -ْ

محمد زىير بف ناصر ، ت الجعفيمحمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم ، كسننو كأيامو = صحيح البخارم
 دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقيق، ُِِْ، ُ، طالناصر

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل ، َُٖٔ، صِكينظر: صحيح مسمـ ،ج
محمد فؤاد ، ت ىػ(ُِٔنيسابكرم )المتكفى: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم ال، صمى اهلل عميو كسمـ

 .بيركت –دار إحياء التراث العربي ، عبد الباقي
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الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف ، ُٗ،صُمسند الشافعي: ج -ٓ
 .لبناف –دار الكتب العممية، بيركت  ،ىػ(َِْعبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )المتكفى: 

 ّالنساء: -ٔ
محمد بف حباف بف أحمد بف ، اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، ٕص َُصحيح ابف حباف: ج -ٕ

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى:  ترتيب: األمير عالء الديف ،ىػ(ّْٓحباف بف معاذ بف مى
 َُْٖ، ُط  ،حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط، ىػ( ّٕٗمتكفى: عمي بف بمباف الفارسي )ال

أبك محمد عبد اهلل بف عبد ، ُُْٓص ّ، كينظر سنف الدارمي: جمؤسسة الرسالة، بيركت، ـ ُٖٖٗ -ىػ 
حسيف سميـ  ، تىػ(ِٓٓالرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندم )المتكفى: 

، كينظر دار المغني لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية ، ـ َََِ -ىػ  ُُِْ ُ، طسد الدارانيأ
أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي ، َُٓص ٖالسنف الكبرل لمنسائي، ج

 .بيركت –مؤسسة الرسالة ، ـ ََُِ -ىػ  ُُِْ ُ، طحسف عبد المنعـ شمبيت  ىػ(َّّ)المتكفى: 
  ّالنساء : -ٖ
 سبؽ تخريجو  -ٗ

محمد محيي ، ت ْٖٔص  ُ، جسميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم ،سنف أبي داكد -َُ
 ، بيركت.دار الفكر، الديف عبد الحميد

، ُْْ/ ٔ(، كأحمد ُُٕٗ(، كابف ماجو )َُُْ، كالترمذم )ْٔ/ ٕ(، كالنسائي ُِّْركاه أبك داكد ) ُُ-
كميـ مف طريؽ حماد بف  ُْْ/ ِ، كالدارمي ِٖٗ/ ٕ، كالبييقي ُٕٖ/ ِ، كالحاكـ ٓ/ َُكابف حباف 

التبياف في تخريج  ، ينظرسممة، عف أيكب، عف أبي قالبة، عف عبد اهلل بف يزيد، عف عائشة بو مرفكعنا
 ـ، دار الرسالة العالمية.َُِِ ُ، طخالد بف ضيؼ اهلل الشالحي، كتبكيب أحاديث بمكغ المراـ

محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم  ،الجامع الصحيح المختصر َُٓٗص  ٓصحيح البخارم، ج ُِ-
جامعة دمشؽ دار  -د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث كعمكمو في كمية الشريعة ت  ،ُٕٖٗ ّ،طالجعفي

 بيركت -ابف كثير، اليمامة 
 . ّّص ٕالمصدر نفسو، ج ينظر: ُّ-
 ُّٖٗص  ْكصحيح مسمـ ج . َُِص ِصحيح البخارم:ج ُْ-
 ُِٖالنساء : مف اَلية  -ُٓ
 . ْٗص ٔصحيح البخارم: ج - ُٔ
أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة ، َّٔ- َّٓص  ٕالمغني: ج -ُٕ

 مكتبة القاىرة ،ىػ(َِٔالجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 
 ٕ، كينظر سنف النسائي: جِِّص ّ، كينظر سنف أبي داكد، جِٔص ٕخارم : ج الب ُٖ-
أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، ، المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائيَٕص
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 –مكتب المطبكعات اإلسالمية ـ، ُٖٔٗ-َُْٔ ِ، طعبد الفتاح أبك غدة ،ىػ(َّّالنسائي )المتكفى: 
 .حمب

 
،سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ ِٕٓص ْمعجـ األكسط: جال -ُٗ

ت طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار ،ىػ(َّٔالطبراني )المتكفى: 
 القاىرة. –الحرميف 

مجد الديف أبك  ،ٔٓصُكاألثر:جالنياية في غريب الحديث  ) أفكؿ: أم ارتعدت مف شدة الغيرة(-َِ
السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: 

 .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت،  -المكتبة العممية ، محمكد محمد الطناحي -طاىر أحمد الزاكل ، ت ىػ(َٔٔ
 

 . ِِّص ّأبك داكد:ج -ُِ
أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة  ،ُِِص ٖدامة،جينظر: المغني البف ق -ِِ

 مكتبة القاىرة ،ىػ(َِٔالجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 
 ، دار الفكر العربي، القاىرة.ِٔتنظيـ االسالـ لممجتمع، االماـ محمد ابك زىرة، ص ِّ-
 .ُٖٓص ّارم: جصحيح البخ -ِْ
المصنؼ : أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي ، ُِٓص  ُْمصنؼ ابف أبي شيبة:ج -ِٓ

 .ُِْْص ّ، كينظر صحيح مسمـ:جمحمد عكامة ،تىػ( ِّٓػ  ُٗٓالككفي )
محمد بف حباف بف أحمد بف  ،اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف،َّٓصُُصحيح ابف حباف:ج -ِٔ

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى: حباف بف معاذ ب ترتيب: األمير عالء الديف ، ىػ(ّْٓف مى
ـ، ُٖٖٗ ُ، طحققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط، ىػ( ّٕٗعمي بف بمباف الفارسي )المتكفى: 

 .مؤسسة الرسالة، بيركت
ف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ سميماف بف أحمد ب ،َٖصُِالمعجـ الكبير لمطبراني:ج -ِٕ

فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية: د/ سعد بف عبد اهلل الحميد ك د/ خالد بف  ، تىػ(َّٔالطبراني )المتكفى: 
 .ـ ََِٔ -ىػ ُِْٕ  ُ، طعبد الرحمف الجريسي

أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف  ،ْٖٓص ّسنف الدارقطني:ج -ِٖ
حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب االرنؤكط، حسف عبد ، ىػ(ّٖٓدينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: 

 –مؤسسة الرسالة، بيركت ـ، ََِْ -قُِْْ ُ، طالمنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىـك
 .لبناف
أبك زكريا ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج،ٔٔصُُالنككم عمى صحيح مسمـ: ج ينظر شرح ِٗ-

 .بيركت –دار إحياء التراث العربي ، ِ، طىػ(ٕٔٔمحيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 
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  ٖيكسؼ : -َّ
بف محيي السنة ، أبك محمد الحسيف ، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، ْٕٕص ِتفسير البغكم: ج -ُّ

دار ق، َُِْ ُ، طعبد الرزاؽ الميدم، ت ىػ(َُٓمسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى : 
 .بيركت–إحياء التراث العربي 

أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف ، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ِّْص ُٖتفسير الرازم: ج ينظر -ِّ
 ق، َُِْ، ّ،ط ىػ(َٔٔالديف الرازم خطيب الرم )المتكفى:  الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر

 .بيركت –دار إحياء التراث العربي 
  ٖيكسؼ:  -ّّ
 ٗ:ؼيكس - ّْ
 ـ ، دار الشركؽ، القاىرة.ََِّ،ِّ، طُّٕٗص ُِفي ظالؿ القرآف: سيد قطب ج - ّٓ
  ٖٓالنساء:- ّٔ
 َٗالنحؿ: - ّٕ
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